
 به نام خدا 
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 دقیقه ۸۰مدت آزمون:   ۸ تعداد سوال :

 

۱۱         ۱۲         ۱۰       ۸           ٤         

 سواالت ردیف
 

 هستند؟ چرا؟ روابط زیر تابعکدام یک از  ۱
 طول ضلع یک مربع و محیط آن؛ -الف

 ؛شعاع دایره و مساحت آن -ب
 ؛محیط یک مستطیل و مساحت آن -پ
 ؛دهدنشان می اي که به هر عدد ریشه دوم آن عدد رارابطه -ت
 ي بین افراد و قد آنها؛رابطه -ج

 

 . دهدتبریز را در یک روز پاییزي نشان می شهر جدول زیر دماي هواي ۲
 
 
 
 

 زمان و دما را به صورت پیکانی نشان دهید. رابطه بین -الف
 تواند یک تابع باشد؟آیا این رابطه می -ب
 نمودار مختصاتی آن را رسم کنید. -پ

 
 
 

 کند.متررا طی می 200کیلومتر است،  3روي از منزل تا پارك که تقریبا مریم در هر دقیقه پیاده ۳
 اي بین آنها برقرار است؟دو کمیت مرتبط هستند؟چه رابطه (t)و زمان  (d)الف) آیا مسافت طی شده 

 
 اید محاسبه کنید مریم پس از چند دقیقه به پارك میرسد؟اي که به دست آوردهب) با استفاده از رابطه

 
 
 
 

 زمان

 دما

۱٤        ٦۱         ۱۲        ۰۱         ۷      
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 با توجه به جدول زیر جاهاي خالی را پر کنید. ٤

 

 
ℎ(4) = ⋯                                    ℎ(16) = ⋯ 

 
ℎ(… ) = ۸۱                                 ℎ(۸۰) = ⋯ 

    
 هاي زیر روي محور مشخص کنید.مجموعه ٥

,1) -الف 3)   
,2−]   -ب 2] 

٦ 
 

 جدول زیر را کامل کنید.
 نمایش با نماد مجموعه نمایش بازه نمایش روي محور اعداد توصیف مجموعه

   {𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅|2 ≤ 𝑥𝑥 < 3} 
    1مجموعه اعدادکوچکتر از 

 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥)با قانون   𝑓𝑓تابع  ۷ = 3𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥   و دامنه𝐷𝐷𝑓𝑓 = ,   𝑓𝑓(1) را در نظر بگیرید.   [3, 1−] 𝑓𝑓(√2) .را محاسبه کنید 
 معنایی دارد؟ چرا؟  𝑓𝑓(4)آیا  

 
 

 دامنه توابع زیر را مشخص کنید. 8

   
 سربخشی -موفق و پیروز باشید 


