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بارم سؤاالت
 

 .درستی یا نادرستی عثارات زیر را مشخص کنیذ 1
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 داردقرار      ر زیر ىهَدا     ر د      ىهَدار جاةع پ(

75/0 

 . عثارت مناسة کامل کنیذ یا جاهای خالی را تا اعذاد 2

 ةراةر ................... اسث.                4   √ةاصد، حاصل        اگر الف( 
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 ةراةر ............................... اسث. 
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 .گسینه صحیح را انتخاب کنیذ

 حل()ةاراهىستث ایو دىتالً چقدر اسث؟ةاصد، قدرنی 253، و نجهَع یازده جهلً آن 2۱جهلً ٌفحم ةراةر حساةی،الف(در یک دىتالً
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 2 از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهن ریاضی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 (1حسابان )نام درس: 

 فاطمه عراقی نام دبیر:

 10/1399 /09 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه120مدت امتحان : 
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  سواالت تشریحی 

 75/0 .ىستث دىتالً را ةیاةید رقد .ةراةر نجهَع سً جهلً اول آن اسث 2۲ ،اول یک دىتالً ٌيدسی جهلًصش نجهَعً  4
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 1 را ةیاةید.  ةاصد، نقدار  

 را ةیاةید.  اسث. حاصلضرب صفرٌای جاةع              صکل زیر نرةَط ةً سٍهی  6
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| 2   | ینعادلً 8  75/1 .کيید حل جتریو  ٌيدسیرا ةً روش      

 1 .را ةیاةید    نيصفعهَدی نعادلً،ةاصد     خطدو سر پاره         و          یٌااگر ىقطً  9

 75/0 اسث را ةیاةید.    2  و یک ضلع آن روی خط        نساحث نرةعی کً یک راس آن ىقطً  10

 1 رسم کيید.       ]را در ةازه  +   3*  ىهَدار جاةع  11

     پذیری جاةع وارون 12
 

   
 1 را ةررسی کيید و در صَرت وجَد وارون آن را ةیاةید. 
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 را ةیاةید.    الف( جاةع 
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 را ةً صَرت زوج نرجب ةيَیسید. 
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 را نحاستً کيید. 
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