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 کنید.طرف دوم تساوي هاي زير را به کمک اتحادهاي خوانده شده کامل  1

 ²=.........+.......+ 25(2x+5) )الف

 x²_ ........+ 6 = (x-3) (x-2) )ب

 ..………=(a-2b) (a+2b) )ج
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 معادله هاي زير را حل کنید 2

 x-3=(x-3)(x+2) )الف

 

 2x²-8x= 0 )ب
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 معادله هاي درجه دوم زير را به روش تشکیل مربع کامل حل کنید؟ 3

 x²-5x+6=0 )الف

 x²+6x+9=0 )ب
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 جواب هاي معادله زير را به کمک دلتا بدست آوريد؟ 4

 x²-3x+2=0 )الف
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 ؟باشد جواب دیگر این معادله چیست -4برابر  28ax+-²x2=0اگر يکي از جواب هاي معادله ي  5
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(𝒙−𝟏)𝟓  = 2 معادله ي 6

𝒙−𝟑
 - 𝟏𝟎

𝒙−𝟑
 را حل کنید   
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𝒂معادله ي    a به ازاي چه مقدار  7

𝒙
=   𝒂−𝒙

𝒙
  +𝒙

𝒂−𝒙
 است؟ =2x داراي جواب    
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 کدام مجموعه از زوج مرتب ها نمايش يک تابع است؟ 8

f=⟦⟨2,3), (3,3), (4,3), (5,3) ⟧ 

G= ⟦⟨4,1), (2, -1), (1, -1), (4, 2) ⟧ 
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 .را بدست آوريد ×²y+²تابع باشد در اين صورت حاصل  Fاگر رابطه  9

f=⟦⟨2, x+ y ), (2,4), (5,2), (3,4), (5, x-y ⟧ 
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 با توجه به ضابطه ي هر تابع مجموعه ي مقادير يا برد هر تابع را مشخص کنید. 10

 F: A→ B              A= ⟦1,-1,0,4⟧ )الف

      F(X)= X³-1 

 

             F: A→ B )ب

     F(X)= 
𝒙+𝟏

𝒙−𝟐
         A= ⟦-2,0,1, √2⟧ 
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میگذرد مشخص کنید و نمودار آن را رسم  (4,1),(2,3را که از نقاط ) Fضابطه ي تابع خطي  11

 کنید
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