
 69یازدهم فنی آبانماه    نام ونام خانوادگی :                                                         باسمه تعالی  

 موفقیت از آن کسی است که تالش می کند                                                                

 بارم 

 درستی یا نادرستی هرکدام رابادلیل بررسی کنید  1

 الف( باداشتن محیط دایره می توان مساحت آن رابدست آورد 

 آن رابدست آورد  محیط ب( باداشتن طول ضلع مربع میتوان 

 ج( مسافت طی شده ماشینی که باسرعت ثابت درحال حرکت بوده وزمان رسیدن به مقصد 

5/1 

 /.5 آیاباداشتن محیط مثلث میتوان طول بزرگترین ضلع آن رابدست آورد ؟ چرا؟  2

 متر طی می کند  222درهر دقیقه پیاده روی ازمنزل تاپارک که تقریبا یک کیلومتر است  رضا  3

 یسید ؟ ب( قانون ودامنه ی این تابع رابنو                   الف( آیامسافت طی شده تابعی از زمان است ؟ چرا؟ 

2 

 کدام یک تابع است  4

 رابطه ی بین سن وقدووزن کودک ازبدو تولد                ب(سود حاصل از فروش اجناس مغازهالف( 

1 

تومان دیگر دریافت می کنند. وساعت کاراین پارکینگ 322تومان است وبرای هرساعت توقف  1222ورودی یک پارکینگ 5

 شب می باشد  22صبح تا  7ازساعت 

 ساعت دراین پارکینگباشد چقدرباید بپردازد ؟ 5الف( اگر یک خودروی 

 نشان دهیم رابطه ی بین آنهارابنویسیدyوهزینه پرداختی رابا Xب( اگر ساعت توقف رابا  

 تومان باشد چندساعت توقف داشته است ؟7222ج( اگر هزینه ی پرداختی خودرویی  

 بنویسید د( دامنه ی کاراین پارکینگ رابصورت بازه 

2 

 رابصورت بازه ومجموعه وروی محور نمایش دهید  2الف( مجموعه ی اعدادحقیقی کوچکتریامساوی  9

3𝑥ب( مجموعه ی جواب نامعادله مقابل رابدست آورید وبصورت بازه بنویسید     − 5 ≤ 1 
5/2 

 5/1 (2,5]و[2,5]و(2,5)فرق آنهارابنویسید     نام وبازه مقابل راروی محور اعدادنمایش دهید و3 ابتدا 7

 رابه عنوان جرم وزنه ی آویزان شده به این فنر درنطربگیریم وورابطه یaرابه عنوان طول فنر وLاگر  8

 𝑎 = 15𝑙 −  بین آنها برقرارباشد به سواالت زیر جواب دهید  150

 سانتی مترباشد مقدار جرم وزنه رابرای هرحالت بدست آورید 22و15و12الف( ذرصورتی که  طول فنر 

 گرمی آویزان کنیم طول فنررابیابید  222ب( اگر وزنه 

 ج(طول اولیه ی فنر ) بدون آویزان وزنه ( چقدر بوده است ؟ 

 وزنه تابعی از طول فنر ؟ چرا؟ یا د( طول فنر تابعی از وزنه است ؟

3 

 سانتی متر دایره ای ساخته ایم شعاع دایره رابدست آورید  122الف(  با مفتولی به طول  6

 سانتی مربعی ساخته ایم طول ضلع مربع وسپس محیط ومساحت آن رابیابید  122ب( باسیمی به طول 

 سانتی متر مستطیلی ساخته ایم طول وعرض مستطیل رابیابید  52ج( باقطعه سیمی به طول 

3 

/.گرم است رابطه ای بنویسید که به کمک آن بتوان وزن 8گرموورن هرورق آن  42صفحه برابر 222وزن جلد کتابی باحداکثر  12

 کتاب رابرحسب تعدادورق های آن بدست آورد 

1 

 1 باساده ترین بیان خودتابع راتعریف کنید  11

𝐴مجموعه ی  12 = {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥 >  1 هید رابصورت بازه وروی محور نمایش  د {3−

 22 موفق باشید                                                                                                                            

 


