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 مراب تالاوس فیدر

1 
 .دینک نییعت ار ریز ياهترابع ندوب طلغ ای حیحص
 .دشاب تسردان یلات و تسرد مدقم هک تسا تسردان ینامز یطرش يهرازگ گی )فلا

 .تسا بکرم 937 هاگنآ دشاب 5 برضم 45 رگا )ب

1 

2 
 .دینک نییعت ار نآ یتسردان ای یتسرد؟تسا هرازگ ترابع مادک
 .تسایوگ يددع 2√ )ب                                                             .دیدنبن ار سالک رد افطل )فلا
 ؟تسا درف 7 ایآ )د                                   .تسا رتناسآ مهد یضایر زا مهدزای یضایر )ج

1.25 

 .دینک نییعت ار ریز هرازگ شزرا ،دشاب هاوخلد r و تسرد ياهرازگ q و تسردان ياهرازگ p رگا 3
(𝒑	 ∨ 𝒓) ∧ 	𝒒 => 𝒑 ∧ 𝒒 

1 

4 
 .دینک یسررب ار ریز ياهيزرا مه یتسردان ای یتسرد

~(~𝒑) ≡ 𝒑 )فلا 
~(𝒑 => 𝒒) ∧ (~𝒒 ∨ 𝒑) ≡ 𝑭 )ب 

1.75 

 .دیروآ تسدب ار اهنآ نیگنایم و a,b,c ریداقم دشاب ینامه یعبات f رگا 5
𝒇 = {(−1,2a + 1)(b, 3)(5, c + 1)} 

1 

6 
 .دیروآ تسدب ار f(3)-2f(1) رادقم ریز عبات رد

𝒇(𝒙) = & 𝒙2, 𝒙 < 2
2𝒙 + 1, 𝒙 ≥ 2

 

1.5 

𝒇(𝒙) هطباض اب عبات رد 7 = |𝒙√2𝒙	 − 𝒇(2) رادقم  |3 − 𝒇 :1
2
;  1.5 .دیروآ تسدب ار  =

8 
𝒚             .دینک مسر ار ریز عباوت = |𝒙| − 2                      𝒚 = |𝒙 − 1| + 3 0.5 

9 
𝒇 رگا = {(1, −5)(3, 𝒇(3)  رادقم دشاب  {(7,1)(4,11)(1− − 2𝒇(𝒇(7))1.5 .دیبایب ار 

10 
𝒇(𝒙) رگا = 𝒂𝒙2 + 𝒃𝒙 + 𝒄 − 𝒇(−1400) و دشاب تباث عبات کی 3 =  1 ؟دننکیم رایتخا ییاهرادقم هچ a,b,c هاگنآ 94

11 
𝒇 رگا = {(2,1)(4, 𝒈  رادقم دشاب  {(1,3−)(1− = {(7,11)(3,  .دینک صخشم ار ریز عباوت ،دشاب{(1,0−)(2,5)(2−

فلا(  f+g= 
ب(  g-f= 

1 

 0.5 .دینک فیرعت ار مروت 12

13 

 دیهد خساپ ریز تالاوس هب
 هنیزه مروت لاس رد ،دشاب 190 ، 99 لاس رد و 140 هیاپ لاس رد نان و تشوگ ياهب صخاش يراوناخ هنیزه دبس رد رگا )فلا
 .دیروآ تسدب ار راوناخ
 .دنشابن ریقف یللملا نیب رقف طخ قبط ات دشاب ردقچ لقادح هرفن جنپ هداوناخ کی هنایهام دمآرد )ب
 .دینک هبساحم ار اتسور يراکیب خرن .دنراکیب رفن 500 و لغاش رفن 1300 اتسور کی رد )ج
 .دینک هبساحم تخس هملک دصرد 18 و يا هملک 10 هلمج رد تاملک دادعت نیگنایم اب یباتک يارب ار شزومآ هیاپ صخاش)د

3 

14 
 بیترت هب هیاپ لاس رد الاک ود نیا تمیق و دشاب هدش لیکشت نان و تشوگ يالاک ود زا هیاپ لاس رد يراوناخ هنیزه دبس رگا

 30 و 100 بیترت هب تشوگ و نان فرصم نازیم ضرف اب دسرب ناموت 90000 و 8000 هب 98 لاس رد و ناموت 60000 و 5000
 ؟تسا ردقچ تشوگ و نان ياهب صخاش مرگولیک

1 

15 
 دشاب 3 ربارب نیگنایم فصن شور هب رقف طخ رگا .تسا ریز تروص هب ناموت نویلیم بسح رب تکرش کی نادنمراک دمآرد
  .دیبایب ار x رادقم

٣,١٠,٩,۶,۴, x, ٢ ,٨ ,٧, ۴ 

1.5 

16 

 .دینک یبای نورد ار مراهچ هتفه رد شورف نازیم .تسا ریز لودج تروص هب یهاگشورف شورف نازیم
 

هتفه 1 3 5 7  
)نویلیم(شورف 2 21 25 24  
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