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  )افالطون.**(غفلت از ریاضیات بھ تمام علوم و دانشھا لطمھ می زند**
 

:تابع   

 

  )٨٨سراسری (چند عضو زوج مرتبی دارد؟  ∋z,|x|+|y|=2}R={(x,y)|x,yرابطھ ی )1

١(۴                                       ٨)٣                                    ٧)٢                                ۴(۶  

  

Z,푎{زوج مرتب از مجموعھ ی  مولفھ ھای ھرR={(x,y)|x<y} در رابطھ ی )٢ ≤ 4{a|a∈A= رابطھ ی .و انتخاب می شوند 

R٨۵سراسری ریاضی (چند عضو دارد؟(  

  

١٠)٣                                  ٩)٢                                        ٨)١                              ۴(٢  

  )٨۵سراسری تجربی (یک تابع است؟ mبھ ازای کدام   {(m,4),(3,m+2),(2,m-),(2,1),(m,3)}رابطھ ی )٣

  mھیج مقدار )۴                                ٢)٣                                    -١)٢                                    - ٢)١

 

 )٨۶سراسری ریاضی (است؟کدام بازه  ٠≥ ١ - ٢ ≥١جواب نا معادلھ ی )4

1([ -1,1]       ٢([ -2,2]       ٣([0, ]     ۴([-4,4] 

 

퐴(اگر)5 = (− 퐴–مجموعھ ی .باشدبھ صورت بازه   , (퐴 ⋃퐴   )٨۶سراسری ریاضی (برابر کدام بازه است؟  (   

-] )٢                      )-  	و)(١
	
	و ])۴)                     و)(٣                     (  و ) 

  

퐴چند عدد صحیح بھ مجموعھ ی  . باشد )n (1-)و 2n(بازه 퐴عدد طبیعی و  nاگر )۶ ⋃퐴 ⋃퐴 ⋃퐴 

  )٨۴سراسری ریاضی (تعلق دارد؟

١٠)٣                                  ٩)٢                                   ٨)١                            ۴(١١ 

  

سراسری تجربی (و مبدا مختصات از یک  رابطھ ی خطی حاصل می شوند؟)   4a+1  ,6(  و )a,3(نقاط  aمقادیر کدام بھ ازای )٧

٨٨(  
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 ٢و  –) ۴-  ,2)٣               , 2- )٢               -٢و )١

  

سراسری (از کدام ناحیھ محور ھای مختصات نمی گذرد؟ mبھ ازای ھر عدد منفی     y=mx+(m-2)ھر تابع خطی بھ معادلھ    )8

٨٧(  

 چھارم) ۴                                    سوم )٣دوم                              )٢اول                            )١

  

y=-푚 تابع خطی )٩ 푥  +푚 +   )٨٧سراسری (از کدام ناحیھ ی محورھای مختصات نمی گذرد؟  mبھ ازای ھر عدد حقیقی    1

 چھارم )۴      سوم                              )٣دوم                             ) ٢اول                            )١

  

  )٨۶(برابر است با  a+bمعکوس یکدیگر باشند انگاه   (a+2,2),(g={2a,1و    f={(a-1),(2,b+3)}ط  اگر رواب)١٠

٢                              ٣)١(۴                                ٣(۵                                        ۴(٢ 

  

푎,3(و)b,2(و)1,4-({اگر رابطھ ی )١١ − 푎(و)a,5(و)3,2({  f=   تابعی یک بھ یک باشد دوتایی)a,b (کدام است؟  

  )٨٨سراسری ریاضی (

١)(-1,1                  (٢)(-1,3                (٣)(2,1           (۴)(2,3( 

 

  کدام است؟  aیک بھ یک باشد   =f})2,2-(و)m,3(و)1,3-(و)2m,a({ اگر تابع )12

١(-2                        ١)٣                               - ١)٢                                          ۴(٢ 

  

  کدام است؟   f(x)=2x+3با ضابطھ ی  fوارون تابع )١٣

1 ((x)=2x+3푓 

 ٢((x)= 푥 + 3푓 

 ٣((x)=2x-3푓 

 ۴(푓 (푥) = 푥 − 
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푓اگر f(x)-ax=3در تابع خط)١۴ (5) =   کدام است؟ a.باشد   3

٣                               )٢                                       )١( -                             ۴(– 

  

)انگاه  g(x)=3x+1 و     f(x)=2x-3اگر   )١۵ ( ))
( ( ))

  کدام است؟   

٣                               -  )٢                                      )١( -                            ۴( 

  

  )٨۶سراسری (یک است؟.معکوس کدام تابع)١۶

١( } R | x∈)x,x(           {٢(  })5,2( و(1,2) و)2,3 ({ 

٣(}Z  |y=푥 ,x∈ )x,y(      {۴( })4,2(و)2,5(و)3,1(و)1,3 ({ 

 

f(x)=푥برد تابع  ) ١٧ -3x+3x-1   کدام است؟  

 }٠{)۴                  (∞+ , ∞-))٣     )        ∞		−	و   ٠ [)٢     ∞+,0]()١

  

  کدام است؟} ٠و١{با برد  f(x)=1-푥بزرگترین دامنھ تابع )١٨

١(}-1,0.1     {٢(}1,0        {٣(}0,-1     {۴(}0,1,2{ 

 

  کدام گزینھ صحیح است؟)١٩

  الزاما یک بھ یک ھستندتوابع چند جملھ ای )١

  ھا عمود است xنمودار تابع ثابت بر محور )٢

  ثابت و ھمانی حاالت خاصی از توابع خطی اند توابع )٣

 تنھا تابعی کھ با وارون خودش برابر است تابع ھمانی است)۴

  

y=-2푥راس سھمی بھ معادلھ  )٢٠ معادلھ ی ان پس از انتقال کدام .واحد سمت پایین انتقال می دھیم ۴واحد بھ راست  ٢را بھ    5+

  )٨٧سراسری( است؟

١(y=2x+8x-7     ٢(y=-2x+8x+3       ٣(y=-2x+8x-7    ۴(y=2x-8x+7 
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  از کدام ناحیھ ی دستگاه مختصات نمی گذرد؟ f(x)=|x+2|-1نمودار تابع با ضابطھ ی )٢١

 چھارم)۴سوم                            )٣        دوم    )٢          اول              )١

  

퐷برابر   y=f(x)اگر دامنھ ی )٢٢ =   )٨٧ازاد ریاضی (شامل چند عدد صحیح است؟  y=3f(2x+1)دامنھ ی تابع   .باشد [2,6−]

١(۴                             ٩)٣                                  ١٧)٢                              ۴(٢۵ 

  

  کدام است؟  )1y=3f- (باشد دامنھ ی تابع    (1,3-]بھ صورت   fاگر دامنھ ی تابع )٢٣

١([-3,9)  ٢([-2,6)   ٣([-4,8)                         ۴([-3,5) 

 

y=2-√4푥برد تابع )24 − 8푥 +   کدام است؟ 4

١([2,+∞ )٢(],2∞ -    (٣([ 0,2]       ۴([ -2,2] 

 

y=|푥تابع)25   )٨٧ازاد (در کدام نواحی محورھای مختصات قرار دارد؟   2√+|1-

 اول و دوم)۴دوم و سوم               )٣اول و چھارم                     )٢سوم و اول                      )١

  

푥برد تابع   )٢۶ +2=- f(x)   ٨٨ازاد (کدام است؟(  

١    (∞  ,2] -    (٢( [2,+∞  )    ٣(], ∞ -   (۴(( , + ∞] 

 

+y=(2푥_1)/(1دامنھ ی تابع   )27 3푥 + 4푥   کدام است؟  (

١([0,+∞)      ٢(R-{3,4}     ٣(R     ۴(R<0 

 

y=√−3푥مقدار کدام گزینھ در دامنھ    )28 −   )٨٧ازاد (قرار دارد؟ 4

١(-1      ٣                      ١)٢(-2     ۴(٢ 
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f(X)=푥دامنھ ی کدام تابع زیر برابر دامنھ ی تابع )٢٩ − 2푥 +  است؟ 1

١(k(X)= ٢(f(x)=푥 − 3푥 + ٣(g(x)= √           ۴ (Z(x)=√−푥 + 2  

 

=f(x)اگر )٣٠ 푥 + 2|푥|  مقدارf(f(-144))  ٨٨سراسری (کدام است؟(  

 ١٢)۴                      ٨)٣                             ۶)٢تعریف نشده                    )١

  

=yمعکوس تابع  نمایش ھندسی تابع)٣١
√

  از کدام نقطھ می گذرد؟  

١(( √ , 2)    ٢)(1,0    (٣)(0,1                (۴(√  , 3)( 

 

f(x)=√6برد وارون تابع با ضابطھ ی )32 − 2푥 ٨٨ازمون علمی (کدام است؟(  

١(-∞, 3]       (٢((−∞, 3)                   ٣([3,+∞)     ۴)(3,+∞( 

 

f(x)=푥و x>-1نمودار تابع با ضابطھ ی )33 − 4푥 − 푥 +  b-aبیشترین مقدار . ھاست  x زیر مجموعھ )  a,b(در بازه   	4

  )٨٨سراسری ریاضی (کدام است؟

١(۵                        ٣                           ٣)٢(۴                                ۴(٢ 

  

=f(x)نمودار تابع با ضابطھ ی )٣۴ کدام  b-aاستبیشترین  مقدار y =2پایین تر از خط بھ معادلھ ی  (a,b)در بازه ی  		

  )٨٨سراسری ریاضی خارج ازکشور (است؟

١(۴                           ٢(۶                          ٨)٣                      ۴(	∞ + 

  

y=(x-1)(푥منحنی بھ معادلھ  )٣۵ − 푎푥 + 푎) محورxمجموعھ  مقادیر.ھا را فقط در یک نقطھ قطع میکندa  بھ کدام صورت

  )٨٣سراسری ریاضی (است؟

١(-4<a<0     ٢(0<a<2      ٣(0<a<4     ۴(a>4 
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سراسری (چگونھ است؟ mمجموعھ ی مقدار .نقطھ ای مشترک ندارد y=mxبا خطوط  y=(2x+1)(x+8)منحنی بھ معادلھ ی )٣۶

  )٨٨ریاضی 

١(5<m<13             ٢(15<m<23   ٣(7<m<15              ۴(9<m<25 

 

y=푥چند نقطھ روی منحنی )٣٧ + 2푥 +   )٨٨ازاد (باشد؟ 5√ھا بھ فاصلھ xکھ از محور .وجود دارد 3

 ٢)۴صفر                        )٣                           ۵)٢                       ٢)١

  

y=(m-1)푥نمودار تابع   mبھ ازای کدام مقادیر )٣٨ + √3푥 + 푚  ھمواره  زیر محورx ٨۵سراسری ریاضی (ھاست؟(  

١(m<-                ٢(- <m<1    ٣(1<m<       ۴(m> 

 

=yدامنھ ی تابع )39 ( )
| |

  )٨٣ریاضی ازاد (کدام است؟  

١(x>1               ٢(-1≤x<0                 ٣(0<x≤1                   ۴(x≥1 

 

퐿푛푥کدام گزینھ است؟ xyدر دستگاه رو بھ رو )40 + 푙푛3푦 = 푙 (푥푦 + 2)
푙푛(1 − 푥) + 푙푛(푦 + 2)푙푛(푥 + 푦 − 1)

�  

 

1(٣)٣                           ٢)٢                 ١                             ۴(۴ 

 

  

 

  


