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 -3در ّر یک از قسوت ّبی زیر جبی خبلی را کبهل کٌیذ.
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دٍ عذد گٌگ بٌَیسیذ.

ة)حبطل عببرت زیر را بذٍى استفبدُ از قذر هطلق بٌَیسیذ.
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ج) هجوَعِ هقببل را رٍی هحَر ًوبیش دّیذ.

x  1

2

x 

 -6آیب اثببت هسئلِ زیر هعتبر است؟ برای پبسخ خَد دلیل بیبٍریذ.
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خبرجی  120درجِ دارد .بٌببزایي هجوَع سٍایبی خبرجی ّز هثلث  360درجِ است.

 -7هی داًین ّر لَزی یک هتَازی ااضاع است ٍ

در ّوِ هتَازی ااضاع ّب ،قطرّب یک دیگر را ًظف هی کٌٌذ.

بب استفبدُ از ایي هَضَع ثببت کٌیذ در یک لَزی قطرّب بر ّن عوَد ّستٌذ.
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 -8الف)حبطل عببرت رٍ بِ رٍ را سبدُ کٌیذ.
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الف)حبطل عببرت ّبی هقببل را بب استفبدُ از اتحبدّب بِ دست آٍریذ.
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ة)عببرت جبری هقببل را تجسیِ کٌیذ.

ً -11ب هعبدلِ هقببل را حل کٌیذ.
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 -12هعبدلِ خطی را بٌَیسیذ کِ هَازی هحَر ّ yب ببشذٍ از ًقطِ   بگذرد.
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 -13ببتَجِ بِ ًوَدار هقببل هعبدلِ خط  dرا بٌَیسیذ.

طفحِ 3

1

0/5

1

اداهِ سَاات در طفحِ بعذ

« باسوه تعالي »

نام :

تاريخ اهتحاى 79 /50/50 :
هدت اهتحاى  011 :دقيقه
ساعت شزوع  01 :صبح

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

اداره سنجش آهوسش وپزورش
سواات اهتحاى هواهنگ نهن

نام خانوادگي :
نام آهوسشگاه :

درس  :رياضي

شوارهي داوطلب :

نوبت  :خرداد ماه79

تعداد صفحات 4 :
تعداد سوال 01 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سؤاات

ردیف

بارم

 -14حبطل عببرت ّبی زیر را بِ دست آٍریذ ٍ ًتیجِ را تب حذ اهکبى سبدُ کٌیذ(.هخرج کسرّب هخبلف طفر فرع شذُ
است)

5

3x  4



2x
6x 2  8x

)ة

1

x 4

x 2  7x  12 2x  5


x 3

(الف

1
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