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 بسمه تعالی

 (1:    ریاضی و آمار )االت امتحانی درسؤس

 انسانی -دهمسال 

 

 ره کل آموزش و پرورش استان زنجانادا

 

 گروه آموزشی ریاضی  

 تابع - دوره دوم متوسطه

 

 بارمسؤاالت ردیف

 نادرست -سؤاالت درست 

 نادرست درست درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را تعیین کنید.1

xخط     یک تابع است. 2

)}دامنه تابع  , ),( , ),( , )}f 2 1 3 1 4 }، مجموعه  1    باشد.می 1{

)تابع  در )f x x3 )مقدار  2 )f    است. 4برابر با  2

   های مرتب مهم است.در نمایش زوج مرتب تابع، ترتیب نوشتن زوج

)اگر  )f x x 2 گاه ، آن1
( )

( )
f

f
7

3
5

. 
  

)تابع   )f x ax b2  ع خطی است.یک تاب   

5/1 

 سؤاالت کامل کردنی

 جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب ریاضی پر کنید. 2

 دهندهدهد، نشانرا نسبت میهای طبیعی آنمقسوم علیه 6تا  1ای که به هر یک از اعداد رابطه  -الف 

 یک تابع .........          

)}اگر  -ب , ),( , ),( , )}f a2 4 2 1 . است.  aگاه، آنیک تابع باشد 2  برابر با  ...............

1 
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)برد تابع   -پ )f x x 2 . می 3  باشد.برابر با بازه  ............

 ........... گویند...........تابعی که .................. تنها شامل یک عضو باشد تابع به  -ت

 ایینهسؤاالت چهار گز

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 3

 ؟ نیست یک از روابط زیر یک تابعکدام -1

 سوغات آنو ی  بین هر شهر رابطه -ب رابطه بین هر فرد و وزن او در یک زمان مشخص -الف

 ی بین هر فرد و سال تولد اورابطه -د ی بین هر ماه و تعداد روزهای آن                      رابطه -ج

کدام  fبه هر عدد حقیقی چهار برابر مکعب همان عدد منهای سه برابر آن عدد را نسبت می دهد. fتابع -2

 است؟

 -الف
:

( ) ( )

f

f x x x 34 3
     -ب    

:

( )

f

f x x x34 3
 

       -ج
:

( )

f

f x x x34 3
         -د 

:

( )

f

f x x x24 3
 

 

2 

 
)}تابع  -3 , ),( , ),( , )}

a b c
f a b c

2 3 2
2 3 2

 .. است............یک تابع .......... 

 سهمی -د خطی -ج همانی -ب ثابت -الف

 مربوط به کدام تابع است؟زیر نمودار  -4
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)            -الف ) ( )f x x 22 )         -ب 1 ) ( )f x x 22 1 

)               -ج ) ( )f x x 22 )           -د 1 ) ( )f x x 22 1 
 

 

4 

 گر یک تابع است ؟ چرا؟کدام یک از نمودارهای زیر بیان

 الف 

 

 

 

 ب

 

 ج

 

 د

 
 

2 

5  

ادله هر سهمی را به رأس مربوط به خود وصل نمایید. ها داده شده است. معهای آنمعادله سه سهمی و رأس

 یک مورد اضافی است.()

 

5/1 
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 معادله سهمی رأس

( , )0 5 y x 2 5 

( , )0 5 ( )y x 23 1 

( , )3 1 y x x2 6 8 

( , )3 1  

 
 دامنه و برد توابع زیر را بیابید. 6

 ب(  الف( 

 

 

1 

) تابع7 )g x x 25  42، خروجی این تابع برابر با  به ازای چه مقدار یا مقادیری از 𝑥؛ را در نظر بگیرید 3

 است؟

75./ 

متر پایین  5متر، در هر دقیقه  60یک باالبر در حال انتقال یک محموله از پشت بام یک ساختمان به بلندی  8

 آید.  می

 ی باالبر تا سطح زمین را به صورت تابعی بر حسب زمان بنویسید.  الف( فاصله

 ب( با رسم نمودار نشان دهید این تابع خطی است.

2 
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 .ع را تعیین کنیدج( دامنه و برد این تاب

 بنامید. و حاصل ضرب آنها را 𝑝 است. یکی از این دو عدد را 𝑥 13حاصل جمع دو عدد حقیقی  9

𝑝 )الف 𝑥 بیان کنید. را به عنوان تابعی از 

𝑥 ؟شود ماکسیمم می ،حاصل ضرب ب( به کمک رسم نمودار مشخص کنید به ازای چه مقدار از 

5/1 

)ی  گذرد و نقطه صات مییک سهمی از مبدا مخت 10 , )2  1 ی این سهمی را بنویسید. . معادلهراس آن است 4

 80متر است و دومی دارای وزنسانتی 160کیلوگرم و قد  70ساله را در نظر بگیرید؛ اولی دارای وزن 46دو فرد  11

نماتوب فراگرفته اید، کدام یک از این دو متر؛ با استفاده از مطالبی که پیرامون سانتی 178کیلوگرم و قد 

 وضعیت بدنی طبیعی تری دارند؟ )با محاسبه توضیح دهید.(

5/1 

 فرض کنید در یک میهمانی هستید که همه آقایانِ حاضر در میهمانی، حداقل دو فرزند دارند. 12

 ن و فرزندانشان؟ چرا؟الف(در این جمع، رابطه بین فرزندان و پدرانشان یک تابع است یا رابطه بین پدرا

 ب( نظر خود را با نمودار پیکانی نیز توضیح دهید.

5/1 

 ساله است و تغییرات قد او قابل توجه نیست؛ او دارای اضافه وزن است، یکی از دوستانش به علی توصیه  46علی  13

توان توصیه دوستش را می کند که برای رهایی از چاقی کمتر غذا بخورد. با استفاده از فرمول نماتوب، آیا می

 پذیرفت؟

1 

 ب و ج  را به این سؤال در نظر بگیرید.آموز شماره  الف، و پاسخ سه دانش سؤال زیر 14

کدامیک از روابط زیر یک تابع است ؟

{( , ),( , )}A 1 1 2 2 

{( , ),( , ),( , ),( , )}B 1 1 2 0 10 3 0 

 های اول و دوم برابرند.ابع نیست، چون در زوجهای مرتب مؤلفهت Aآموز الف:  رابطه پاسخ دانش

 شود که مؤلفه های دوم برابر دارند.نیز تابع نیست، چون  سه زوج مرتب در آن یافت می Bرابطه  

های  دوم برابرداشته شود که مؤلفهتابع است، چون  زوجهای مرتبی یافت نمی  Aآموز ب:  رابطهپاسخ دانش

1 
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 باشند.

 مرتب مؤلفه های دوم برابر دارند. زوج دو تابع نیست، چون  Bرابطه  

های ود که مؤلفهشها   هیچ دو زوج مرتبی یافت نمیهستند، چون در آن آموز ج: هر دو رابطه تابعپاسخ دانش 

 اول برابر داشته باشند.

 آموزان صحیح است؟ چرا؟پاسخ کدامیک از دانش

 75/0 مختصات منطبق است ارائه دهید. ای سهمی هایی که  رأس آنها بر مبدأیک فرمول کلی بر 15
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 سمه تعالیاب

 (1:    ریاضی و آمار )االت امتحانی درسؤس

  انسانی -دهمسال 

 

 ش و پرورش استان زنجاناداره کل آموز

 

 

 گروه آموزشی ریاضی  

 دوره دوم متوسطه

 

 تابع -

 حیطهسؤاالت ردیف

 نادرست -سؤاالت درست 

 نادرست درست درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را تعیین کنید.1

xخط     یک تابع است. 2

)}دامنه تابع  , ),( , ),( , )}f 2 1 3 1 4 }، مجموعه  1    باشد.می 1{

)در تابع  )f x x3 )مقدار  2 )f    است. 4برابر با  2

   های مرتب مهم است.در نمایش زوج مرتب تابع، ترتیب نوشتن زوج

)اگر  )f x x 2 گاه ، آن1
( )

( )
f

f
7

3
5

. 
  

)تابع   )f x ax b2
   یک تابع خطی است.  

 

 

 فهم

 دانش

 دانش

 دانش

 

 دانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش

 سؤاالت کامل کردنی

 جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب پر کنید. 2

 دهنده یک تابع....دهد، نشانرا نسبت میهای طبیعی آنمقسوم علیه 6تا  1ای که به هر یک از اعداد رابطه-الف 

)}اگر  -ب , ),( , ),( , )}f a2 4 2 1 . است.  aگاهیک تابع باشد، آن 2  برابر با  ...............

)برد تابع   -پ )f x x 2 . می 3  باشد.برابر با بازه  ............

. تابعی که ......... -ت  گویند......... تنها شامل یک عضو باشد را تابع .........

 

 دانش

 فهم

 فهم

 دانش
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 ایسؤاالت چهار گزینه

 گزینه ی  صحیح را انتخاب کنید. 3

 ؟ نیستیک از روابط زیر یک تابع کدام -1

 سوغات آنو ی  بین هر شهر رابطه -ب رابطه بین هر فرد و وزن او در یک زمان مشخص -الف

 ی بین هر فرد و سال تولد اورابطه -د ی بین هر ماه و تعداد  روزهای آن                      رابطه -ج

ام کد  fدهد. ضابطه تابعبه هر عدد حقیقی چهار برابر مکعب همان عدد منهای سه برابر آن عدد را نسبت می  fتابع -2

 است؟

 -الف
:

( ) ( )

f

f x x x 34 3
     -ب    

:

( )

f

f x x x34 3
 

       -ج
:

( )

f

f x x x34 3
         -د 

:

( )

f

f x x x24 3
 

 

 

 دانش

 

 

 دانش

 

 
)}تابع  -3 , ),( , ),( , )}

a b c
f a b c

2 3 2
2 3 2

. است.   یک تابع ..........

 سهمی -د خطی -ج همانی -ب ثابت -الف

 نمودار مقابل مربوط به کدام تابع است؟ -4

 

)            -الف ) ( )f x x 22 )         -ب 1 ) ( )f x x 22 1 

)               -ج ) ( )f x x 22 )           -د 1 ) ( )f x x 22 1 

 

 دانش

 

 

 فهم
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4 

 گر یک تابع است ؟ چرا؟یک از نمودارهای زیر بیان کدام

 

               الف 

 

 

 

 

 

 ب

 

 

ج

 

 د

 

 

 

 

 

 فهم
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ها داده شده است. معادله هر سهمی را به رأس مربوط به خود وصل نمایید. ) یک مورد اضافی های آنمعادله سه سهمی و رأس 5

 است.(

 معادله سهمی أسر

( , )0 5 y x 2 5

( , )0 5 ( )y x 23 1 

( , )3 1 y x x2 6 8 

( , )3 1  

                                                                                                                       

 فهم

 دامنه و برد توابع زیر را بیابید. 6

 ب(  الف( 

 

 فهم

 جدول زیر را با اعداد مناسب طوری تکمیل کنید  نشان دهنده یک تابع باشد.  7

 

 
.... 5 1 1- 1 x

0 2 
.... 0 2 y

 فهم

 روش پیدا کردن دامنه یک تابع را  با استفاده از نمودارهای  زیر توضیح دهید.  8

 نمودار مختصاتی       -نمودار ون         ب -الف 

 فهم

 فهم چرا؟ توضیح دهید که آیا رابطه مساحت یک مربع بر حسب طول یک ضلع آن یک تابع است؟  9
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 دهد.  را نسبت می 3برابر مربع همان عدد منهای  5به هر عدد حقیقی،    𝑓تابع 10

 را بنویسید. 𝑓ی تابع  الف( ضابطه

 است؟ 42، خروجی این تابع برابر با 𝑥ب( به ازای چه مقدار یا مقادیری از 

 کاربرد

 آید.  متر پایین می 5متر، در هر دقیقه  60به بلندی  یک باالبر در حال انتقال یک محموله از پشت بام یک ساختمان 11

 ی باالبر تا سطح زمین را به صورت تابعی بر حسب زمان بنویسید.  الف( فاصله

 ب( با رسم نمودار نشان دهید این تابع خطی است.

ج( دامنه و برد این تابع را تعیین کنید.

 کاربرد

 بنامید. 𝑝و حاصل ضرب آنها را  𝑥ن دو عدد را است. یکی از ای 13حاصل جمع دو عدد حقیقی  12

 بیان کنید. 𝑥را به عنوان تابعی از  𝑝الف( 

 شود. ماکسیمم می ،حاصل ضرب 𝑥ب( به کمک رسم نمودار مشخص کنید به ازای چه مقدار از 

 کاربرد

) ی  گذرد و نقطه یک سهمی از مبدا مختصات می 13 , )2  کاربرد ی این سهمی را بنویسید. . معادلهستس آن ارأ  4

 یک تابع است؟ mرابطه زیر به ازای چه مقدار  14

{( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}f m m m m m23 2 1 3 2 3 2 4 

 کاربرد

)ی  نمودار سهمی به معادله ،زیرشکل  15 )y x a b2
 را تعیین کنید. 𝒂 و 𝒃دهد. مقادیر را نشان می 

 

 کاربرد
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 بنامید. 𝑝و حاصل ضرب آنها را  xاست. یکی از این دو عدد را  13حاصل جمع دو عدد حقیقی  16

 بیان کنید.  xرا به عنوان تابعی از  𝑝الف( 

 شود. ماکسیمم می ،حاصل ضربتابع  ، xص کنید به ازای چه مقدار از ب( به کمک رسم نمودار مشخ

 کاربرد

 178کیلوگرم و قد  80متر است و دومی دارای وزنسانتی 160کیلوگرم و قد  70ساله را در نظر بگیرید؛ اولی دارای وزن 46دو فرد  17

بی که پیرامون نماتوب فراگرفته اید، کدام یک از این دو وضعیت بدنی طبیعی تری دارند؟ )با متر؛ با استفاده از مطالسانتی

 محاسبه توضیح دهید.(

 تحلیل

 فرض کنید در یک میهمانی هستید که همه آقایانِ حاضر در میهمانی، حداقل دو فرزند دارند. 18

 ا رابطه بین پدران و فرزندانشان؟ چرا؟الف(در این جمع، رابطه بین فرزندان و پدرانشان یک تابع است ی

 ا نمودار پیکانی نیز توضیح دهید.ب( نظر خود را ب

 تحلیل

هایی وجود دارد که نویسد که هیچ یک از دو رابطه زیر، تابع نیست زیرا در هر دو، زوجآموزی در ورقه امتحانی خود میدانش 19

 ها برابر است:مؤلفه اول آن

{( , ),( , ),( , ),( , )}

{( , ),( , ),( , ),( , )}

A

B

1 1 1 1 1 2 1 2
1 1 2 2 3 3 1 1 

 او در کجاست؟ توضیح دهید. اشتباه 

 تحلیل

x3000 کاال،xبرای تولید دو شرکت که یک نوع کاال را تولید می کنند،  20 x2000  و  50 -می هزینه  تومان  50

 :تومان بفروشند 70کنند؛ اگر هر دو شرکت، کاال را 

 تر به سوددهی می رسند؟ )با محاسبه توضیح دهید.(الف( کدام یک سریع

 ب( با رسم تقریبی شکل تابع سود، جواب خود را توضیح دهید.

 تحلیل

 تابع درآمد و هزینه دو شرکت به شرح زیر است: 21

yدر شرکت الف، تابع درآمد  x x21
30

2
yو تابع هزینه x18  ؛ 40

yدر شرکت ب، تابع درآمد x200  و تابع هزینهy x x2 40 100. 

کنند، اگر شما قصد خرید سهام یکی از این دو شرکت را داشته باشید، سهام این دو شرکت در بورس، سهام خود را عرضه می

 افت کنید؟ )با محاسبه توضیح دهید.(ترین سود را دریکنید تا بیشکدام یک را خریداری می

 

 تحلیل

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 تحلیل دأ مختصات منطبق است ارائه دهید.یک فرمول کلی برای سهمی هایی که  رأس آنها بر مب 22

تر به سوددهی می رسد که شیب تابع فرض کنید تابع هزینه دو شرکت، خطی باشد. آیا این ادعا درست است که شرکتی سریع 23

 تر باشد؟ جواب خود را همراه با شکل مناسب توضیح دهید.هزینه آن بیش

 ارزیابی

ند. تابع هزینه این تولیدی تومان به فروش می رسا 200ت واحد کاال تولید می کند و هر یک را به قیم  xیک تولیدی در هر روز  24

( )c x x x2 40 است. مدیر این تولیدی ادعا می کند که تولید بیشتر، سود بیشتری به دنبال دارد. نظر  100

 خود را در مورد ادعای مدیر تولیدی بیان کنید.

 ارزیابی

 ج  را به این سؤال در نظر بگیرید. و   ب ،آموز شماره  الفسؤال زیر و پاسخ سه دانش 25

 کدامیک از روابط زیر یک تابع است ؟

{( , ),( , )}A 1 1 2 2 

{( , ),( , ),( , ),( , )}B 1 1 2 0 10 3 0 

 های اول و دوم برابرند.تابع نیست، چون در زوجهای مرتب مؤلفه آموز الف:  رابطه Aپاسخ دانش

 شود که مؤلفه های دوم برابر دارند.ر آن یافت مینیز تابع نیست، چون  سه زوج مرتب د Bرابطه  

 برابرداشته باشند. های  دوم شود که مؤلفهتابع است، چون  زوجهای مرتبی یافت نمی  Aآموز ب:  رابطهپاسخ دانش

 مؤلفه های دوم برابر دارند.مرتب  تابع نیست، چون  دو  زوج   Bرابطه   

های اول برابر داشته شود که مؤلفهها   هیچ دو زوج مرتبی یافت نمیهستند، چون در آن عآموز ج: هر دو رابطه تابپاسخ دانش 

 باشند.

 آموزان صحیح است؟ چرا؟پاسخ کدامیک از دانش

 ارزیابی

 ساله است و تغییرات قد او قابل توجه نیست؛ او دارای اضافه وزن است، یکی از دوستانش به علی توصیه  46علی  26

 توان توصیه دوستش را پذیرفت؟می کند که برای رهایی از چاقی کمتر غذا بخورد. با استفاده از فرمول نماتوب، آیا می

 ارزیابی

 شرکت به شرح زیر است:تابع درآمد و هزینه یک 27

yتابع درآمد  x200  و  تابع هزینهy x x2 40 100. 

واحد پولی به فروش می رساند؛ قرار است از طرف وزارت صنعت، معدن و  200با توجه به اطالعات باال این شرکت هر کاال را 

واحد، سوددهی داشته باشد. اگر این شرکت فقط  7000این شرکت حداقل تجارت به این شرکت وامی تعلق گیرد به شرطی که 

 بتواند قیمت فروش هر کاال را تغییر دهد، آیا می تواند این وام را دریافت کند؟

 آفرینش
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