
  به نام خدا
  دهم مکانیک  هنرستان فنی شهید بهشتییازکالس  2سئواالت درس ریاضیات 
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  بارم  1صفحه                   ــــــــــواالتـــــــــــــــــــــــسئــــ  ردیف

1 

سانتیمتر در اختیار داریم. که می توانیم وزنه اي به آن آویزان کنیم. با آویزان  10فنري به طول 
  سانتیمتر اضافه می شود. 1گرم وزنه، طول فنر  20کردن هر 

  الف) جدول زیر را کامل کنید:(با راه حل)
  جرم وزنه(گرم)  80  200    
  طول فنر(سانتیمتر)      16  23

  
  برقرار است؟ yو  xباشد؛ چه رابطه اي بین  yو طول فنر xب) اگر جرم وزنه 

  
  را رسم کنید: y و  xج) نمودار رابطه بین 
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2 

کدام یک از گزینه هاي زیر دو کمیت مرتبط هستند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با نامگذاري 
  بنویسید:هرکدام، رابطه بین آنها را 

  الف) رابطه بین مساحت یک مثلث و طول قاعده آن:
  ب) رابطه بین محیط یک مربع و طول ضلع آن:
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3 

  را به صورت مجموعه بنویسید و بر روي محور نشان دهید: (5 , 1-]الف) بازه 
  

  ب) نامساوي هاي زیر را با نماد بازه مشخص کنید:
                                               x ≥ 2 =                                                                   -2 < x ≤ 6 = 

2  

4 

  الف) مجموعه هاي زیر را با نماد بازه مشخص کنید:
  مجموعهA  5و  -1شامل تمام اعداد حقیقی بین : 

  مجموعهB  3شامل تمام اعداد کوچکتر یا مساوي : 

                           را مشخص کنید: ب) اجتماع و اشتراك بازه هاي باال

                                                             A U B =                                                           A Ո B =  
  "ادامه سئواالت در صفحه دوم"

2  



  بارم  2صفحه                   ــــــــــواالتـــــــــــــــــــــــسئــــادامه   ردیف

5 

g(x)= xو    [D=(1 , 4با دامنه      f(x)=-3x + 5توابع 
2

داده شده اند.  (∞+ , D=[0با دامنه   1+ 
  هریک از مقادیر زیر را در صورت وجود حساب کنید:

                                                f(3)=                                        f(-2)=                             f( 
7
3 )=  

                                         g(-5)=                                  g(2)=                                      g( ඥ3 )= 

3  

6 

  به صورت زیر داده شده است: f(x)نمودار تابع 

         
  
  

2  
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  اشته باشیم:داده شده است. اگر د D={1 , 3 , -2 , 4}با دامنه   f(x)تابع 
               f(4)= -2                                              f(1) = 2     ,     f(3) = 6      ,     f(-2)= 8      ,  

  را رسم کنید: fنمودار تابع 
  
  
  
  

2  

8 

  f(-2) = 3     ,    f(3) = -1 داده شده است. اگر داشته باشیم:    D=[-2 , 3]با دامنه  f(x)تابع 
  نموداري از این تابع رسم کنید:
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g(x) = 2xو قانون   (D=[-2 , 4با دامنه   g(x)تابع 
2

 + 3a   .داده شده است  
  را به دست آورید: aباشد؛ مقدار   g(2) = 17الف) اگر   

  
  ب) هریک از مقادیر زیر را در صورت وجود تعیین کنید:

            g(-2) =                                             g(1) =                                    g(4) =                     
  "یاییحی –موفق باشید "
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 ف) دامنه این تابع را مشخص کنید:ال
 

 ب) هریک از مقادیر زیر را درصورت وجود تعیین کنید:

  f(-1)=                   f(1)=                 f(3)=                        


