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 جوهوری اسالهی ایراى

 اداره کل آهوزش وپرورش شهر تهراى

 تهراى 4هوزش و پرورش هنطقه آاداره 

 هوزشیآکبرشنبسی تکنولوژی وگروه هبی                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ببرم                                                                   ســـــــــــــــــواالت                                                                                                      ردیف

𝐴 اگز         1    =  𝑎𝑖𝑗 3×3
𝑎𝑖𝑗  ته صورت  =  

𝑖𝑗        𝑖 > 𝑗

𝑖2        𝑖 = 𝑗
2𝑖 − 𝑗     𝑖 < 𝑗

2Aتؼزیف ضذه تاضذ ماتزیس    − 3I .1                    را تذ ست آوریذ            

= 𝐴 تاضذ و    3 ×3را ماتزیسی  Aالف( اگز        2    5/1                              را تیاتیذ                                          𝐴  A  حا صل           2

Aب( هز گاه                =  
0 −1
1 𝑎

A2و          = A−1     ،𝑎  .را تیاتیذ 

 را عوری مطخص کنیذ که دستگاه       kمقذار         3  
18 𝑥 + 𝑘𝑦 = 2
k 𝑥 + 2y =  5/0                                                                فاقذ جواب تاضذ.    7

 

           1                                                جاهای خا لی را تا ػثارات منا سة پزکنیذ.                                                                                4   

 ه انذ  ............................می تاضذ.                                       ته یک فاصل ′𝑑و   𝑑الف( مکان هنذسی نقاعی که اس دوخظ متقاعغ              

 نیش مواسی نثاضذ قغغ ضود   dػمود نثاضذ وتا مولذ  Lکه تزمحور  pب( هزگاه سغح مخزوعی توسظ صفحه            

 سغح مقغغ یک .............................. است.            

 ته یک فاصله هستنذ ........................می تاضذ   Bو   Aدر صفحه مفزوضنذ مکان هنذسی نقاعی که اس   Cو   Bو  Aج ( نقاط            

 تاضذ ..................... می تاضذ محل تزخورد آن مکان هنذسی ها در صورت وجود جواب مورد نظز است. Kته فاصله   Cواس نقغه             

3𝑥مؼادله ی دایزه ای را تنویسیذ که مؼادله دو قغز ش         5    + 2𝑦 = 𝑥و   1 − 2𝑦 = 3𝑥و دایزه تز خظ      3 + 4𝑦 = 4                   1   

 مماس تاضذ.               

 5/1              منغثق تاضنذ                     𝑦و    𝑥تیضی ته مزکش مثذأ مختصات تغوریکه قغزهای تشرگ وکوچک آن ته تزتیة تز محورهای         6  

 ػمود کزده ایم تیضی را 'A Aتز    Fاست اگز خغی که در نقغه   4تزاتز   Aو    Oاس دو نقغه    Fمفزوض است وفاصله              

 را تیاتیذ.        Dقغغ کنذ مختصات  D  در نقغه             

           1                             درستی یا نادرستی ػثارتهای سیز را مطخص کنیذ                                                                                          7       

الف ( در تیضی هز چه مقذار                
𝑐

𝑎
 دایزه نشدیکتز می ضود . ته صفز نشدیک ضود ضکل تیضی ته    

 ب(اگز تذ نه داخلی یک تیضی آینه ای تا ضذ و ا س یکی اس کا نونهای تیضی اضؼه نوری تز تذ نه داخلی تیضی تاتیذه ضود                  

 انؼکاس نور اس مزکش تیضی خواهذ گذضت .                 

 ه تذنه آن تتاتذ تاستاب آن  تا خظ هادی سهمی مواسی است.ج( هز ضؼاع نوری که اس کانون سهمی ت                 

 ایجاد ضود    'Bو   Bتزمحور تقارن سهمی ػمود تاضذ رسم کنیم وروی سهمی دو نقغه   Fد(اگزخغی راکه اس نقغه                   

 می تاضذ.         B'    ،4 aو    Bفاصله                    
 دوم()اداهه سواالت در صفحه 

 

 صبح 8سبعت اهتحبى:                                                     نوبت اهتحبنی:   شبه نهبیی                         ش صندلی)ش داوطلب(:                                                   

 هدقیق 120وقت اهتحبى:                                                                        : ریبضی رشته                                             نبم و نبم خبنوادگی:                                     

 نبم واحد آهوزشی :                                                                11/02/98تبریخ اهتحبى:                                                           3هندسه سئوال اهتحبى درس: 

 برگ 1تعداد برگ سئوال:                                                پبیه تحصیلی:   دوازدهن                                                                                  97 -98سبل تحصیلی: 

 هحل ههریب اهضبء هدیر
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 ببرم                                                                                                  صفحه دوم                                                                               ردیف    

 B                                 25/1چنذ درجه است؟          'FB F در تیضی مقاتل عول قغز تشرگ دو تزا تز عول قغز کوچک است انذاسه ی ساویه     8       
 

                                                                                                                                          A'                                           A 
 

                 
y2سهمی       9       = 4𝑥 −  5/1                 واحذ دایزه ای رسم می کنیم مختصات محل تزخورد   3ته ضؼاع  مفزوض است ته مزکشکانون سهمی و  4

 د             دایزه وسهمی را تیاتیذ.

𝐹مؼادله ی سهمی را تنویسیذ که کا نون آن        10        25/1                                       تاضذ.                            = y -3وخظ هادیص      1و1 

 

𝑥 وجه های مکؼة مستغیل قسمت هایی اس صفحات ته مؼادالت         11       = 𝑥و  1 = =،   = y 4و  = y 2و  3 −1 z  و= 3 z                   25/1 

 می تاضذ مغلوتست :                                               

 الف( مختصات رأسی اس مکؼة مستغیل               

 ب(مؼاد له ی یک وجه               

 ج ( مختصات نقغه ای اس یک یال              

 د(مختصات نقغه ای که داخل مکؼة مستغیل تاضذ وروی هیچ وجه و یالی نثاضذ.                

 75/0                                                                                              سوالها وپاسخ های مناسة را ته هم وصل کنیذ.                         12      

𝑥و     = y 3الف(                 = 2                                                a صفحه ای مواسی صفحه )yoz        

𝑥ب (                   = −2                                                          b محور )y  ها 

=ج(                    0 z    𝑥 = 0                                                c  خغی مواسی محور )z  ها 

                                                                                              d صفحه )yoz 

=Aا گز       13   1  =و       2و𝑛 و2   2          اس مثذأ مختصات                 AB وسظ  M تاضنذ وفاصله ی   R3دو نقغه در فضای    B  4و1 و2 

 را تیاتیذ.                                             𝑛تاضذ    14 تزاتز                  

= 𝑎تزدار های     14       2i + 3 j    وb  = −i + j + 2k                75/1                                                                                 مفزوضنذ 

 تیاتیذ   bرا نسثت ته امتذاد   𝑎الف(تصویز قائم تزدار                 

 تولیذ می ضود را تیاتیذ.     bو    𝑎ب( مساحت مثلثی که  توسظ تزدارهای                

.𝑎 داریم                   R3در   bو  𝑎ا لف( ثاتت کنیذ تزای دو تزادر       15      b ≤  𝑎   b                                                                  25/1                  

= 𝑎ب (آیا دوتزدار                  و 2  − =  𝑏و       3و1  تزهم ػمودنذ چزا؟  0و2و1 

=تاضذ که خاصیت    3و 2و 1تزدارهایی تا ضنذ که عولها یطان ته تزتیة   c و bو  𝑎فزض کنیذ       16      o  + b +  𝑐 𝑎            5/1               را 

.𝑎دارنذ حاصل                    b + b. c + c. 𝑎    .را تیاتیذ 

 

 

                                                                                                20   جوع                                                                   هوفق ببشید                                                                                                                                   
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