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نام درس :رياضي 2

زهاى ضروع10:30 :
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سؤاالت زيررابه دقت بخوانیذ و با توکّل به خذا وآراهص خاطر پاسخ دهیذ.
نمره با عدد :
نمره با حروف :
ردیف
1

سؤاالت

جاّاي خالي را تا هقذارياعثارت هٌاسة پزكٌيذ.
الف) كوتزيي هقذار تاتع

بارم
1/5

تزاتز است تا....................

و √
ب) هعادلِ درجِ دٍهي كِ ريطِ ّايص √
ج)ًوَدار ّزتاتع ٍ ٍارًٍص ًسثت تِ خط .....................قزيٌِ اًذ.
ت) ضزط ٍارٍى پذيزي يك تاتع ايي است كِ تاتع .................تاضذ.

هي تاضذ تزاتز است تا........................

ث) هقذارعثارت ]
2

]

ٍ 14
ٍ 10
ًقاط
ٍسط ضلع
الف) هختصات ًقطِ
ب) طول هياًِ

3

[

[ تِ اساي

ًقطِ 1 2

تزاتز است تا......................
1

سِ راس يك هخلج ّستٌذ .
را تذست آٍريذ.

را تذست آٍريذ.
يك راس هزتعي است كِ يکي اس اضالع اش تز خط

ٍاقع است  .هساحت

1

هربع را پيذا كٌيذ.
4

دٍ خط

5

هعادلِ

6

در هعادلِ درجِ دٍم

7

هحيط ٍ هساحت يك هستطيل تِ تزتية تزاتز  143 ٍ 44است طول و عرض هستطيل را تا تطکيل هعادلِ

تز دايزُ اي هواس ّستٌذ  .اًذاسُ ضعاع دايره را تياتيذ.

ٍ

1

را تِ رٍش تغییر هتغیر حل كٌيذ .
يك ريطِ  3تزا تز ديگزي است

1

و هر دو ريطه را تياتيذ.

1
1

درجِ دٍم تياتيذ.
1

8

اگز ًوَدار سْوي

9

علي تا  400تَهاى تعذادي دفتز خزيذُ است .اٍ حساب كزد اگز تزاي ّز دفتز  20تَهاى تخفيف هي گزفت هي

تِ صَرت سيز تاضذ ضابطه سهوي را هطخص كٌيذ.

1

تَاًست  2دفتز تيطتز تخزد حساب كٌيذ علي چٌذ دفتز خزيذُ ٍ قيوت ّز دفتز چقذر تَدُ است.
11

√

هعادلِ راديکالي هقاتل را حل كٌيذ.
1

1
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1

رٍش رسن خط عوود بر يک خط را از نقطه ی واقع بر آى را تا تَضيح كاهل ٍ رسن ضکل ضزح دّيذ.

12

در ضکل سيز اگز

13

تا برهاى خلف حاتت كٌيذ:

تاضذ طَل پارُ خط

1

را تياتيذ.

1

نوي تواى از يک نقطه غیر واقع بريک خط ،دو عوود بر آى خط رسن کرد.
14

تزاي حکن كلي سيز يك هثال نقض تياٍريذ.
اگر

15

16

1/5

√ است.

باضذ آنگاه

1

در هخلج قائن الشاٍيِ سيز اًذاسُ پارُ خط ّاي خَاستِ ضذُ را تياتيذ.

آيا دٍ تاتع

√

ٍ

تزاتزًذ يا خيز ؟ چزا ؟

| |

17

تاتع راديکالي هقاتل را رسن كٌيذ ٍ داهنه ٍ برد آى را هطخص كٌيذ.

18

تاتع تا ضاتطِ ] [

19

ضاتطِ ٍ داهٌِ تاتع ٍارى تاتع

√

21

الف )اگز }

{

را در تاسُ

[ را رسن كٌيذ.
را تياتيذ.

1

ٍ }

ب) اگز | |

داهٌِ ٍ ضاتط

√

1

1

{

تِ صَت سٍد هزتة تٌَيسيذ.
ٍ

1

تياتيذ.

2

تاضذ  .تاتع

را

1

