
 تعالی یبسم 

 فصل ششمنموهن سواالت 

 جاّای خالی را کاهل کٌیذ. 1

 .....تاشذ..............الف:شزط عوَد تَدى دٍ خط ایي است کِ حاصل ضزب شیة خط ّا تزاتز.

 .....دارد...........ب:اگز دٍ خط یکذیگز را در یک ًقطِ قطع کٌٌذ درایي حالت دستگاُ فقط....

 دارد......جَاب ...............................ج:ٍقتی دٍ خط تزّن هٌطثق تاشٌذ درایي حالت دستگاُ..

]=A  ًقطِ 2
 
 
 را تذست آٍریذ. a قزار دارد هقذار 2y-3x=0 رٍی خط  [

]=B هعادلِ خطی را تٌَیسیذ کِ اسًقطِ 3
 
 
 هَاسی است را تٌَیسذ. y-x=0 هی گذرد ٍتاخط   [

 را در یک دستگاُ هختصات رسن کٌیذ ٍاًذاسُ ساٍیِ تیي ایي دٍ خط را تٌَیسیذ.  y=-x,y=xدٍ خط 4

]=Aخطی را تٌَیسیذ کِ اس ًقطِ هعادلِ  5
 
 
تگذرد ٍشیة آى صفز تاشذ ٍ اى دریک دستگاُ هختصات رسن    [

 کٌیذ.

]=A اس ًقطِ  y=3x+b,y=ax را طَری تذست آٍریذ کِ دٍ خطaٍbهقذار 6
 
 
 تگذرًذ.    [

7 
} دستگاُ سیز را حل کٌیذ

   (   )   

    (   )   
} 

ساٍیِ تٌذ دیگز است اًذاسُ ّزیک اس ساٍیِ ّای درجِ تیشتز اس  16یکی اس ساٍیِ ّای تٌذ هثلث قاین الشاٍیِ ای 8

 تٌذ ایي هثلث چٌذ درجِ است)تِ کوک دستگاُ(

تَهاى تاشذقیوت یک 4666تَهاى تاشذ ٍ قیوت یک دفتز ٍیک خَدکار6566قیوت دٍ خَدکار ٍیک دفتز گزا 9

 خَدکار چقذر است؟



] هَاسی تاشذ ٍ اسًقطِ 3x-y-6=0 هعادلِ خطی کِ تا خط 16
 
 
 را تٌَیسیذ.تگذرد  [

 قزار دارًذ آًْا را هشخص کٌیذ. a+y=-2کذام یک اس ًقاط سیز رٍی خط 11

A=[
 
  
]                     B=[

 
 
]                      A=[

 
  
]          

 ًوَداری رسن کٌیذ کِ ًشاى دٌّذُ پزٍاس یک َّاپیوا اس هثذا تا هقصذ تاشذ. 12

 راتذست آٍریذ کِ:  Y=3X-1 هختصات ًقطِ ای اسخط 13

 تاشذ. 1الف:طَل آى 

 تاشذ. 5ب:عزض آى 

 راتطِ تیي آًْا را تٌَیسیذ.در ّز هَرد  14

 الف:راتطِ هحیط لَسی ٍضلع لَسی

 ب:راتطِ تیي هساحت هزتع ٍضلع هزتع

 تذٍى رسن خط ّا هعلَم کٌیذ کِ ّز خط اس کذام ًاحیِ هیگذرد. 15

 3x+2y=6: ب               y=-2x :الف

 ّزکذام اس خط ّای سیز ًسثت تِ ّن چِ ٍضعیتی دارًذ. 16

=y الف:دٍخط
 

 
,y=-2x  ........ًسثت تِ ّن 

 ………  ًسثت تِ ّن , y=3x+2 -6x+2y=12 ب:دٍخط

 ُ ریاضی هتَسطِ اٍل شْزستاى چزامسیذ صذرالِ سعادت ًشاى سزگزٍ تْیِ ٍ تٌظین:

 


