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آزمونی پایانی نیمسال دوم

 )8مربعی به ضلع  aدر اختیار داریم .وسط اضالع آن را بههم وصل میکنیم تا مربعع دوم در درون مربعع اول ایاعاد دعود.
همین کار را با مربع دوم اناام میدهیم تا مربع سوم درون مربع دوم ایااد دود .این کار را مرتباً تکرار مینمعاییم .چنعدمین
a2
مربع اولین مربعی است که مساحت آن از
10

کمتر خواهد دد؟ [ 8/5نمره]

 )2حدود  mرا چنان تعیین کنید که نامعادلهی زیر بهازای همهی مقادیر  xبرقرار بادد 2[ .نمره]
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الف) ضابطهی  f x2  5x  6را بهدست بیاورید 8/25[ .نمره]





ب) نمودار  f x2  5x  6را رسم کنید 1/5[ .نمره]
 )4اگر  2f  x  2  3f 2  12x  8بادد ،آنگاه  f  x را حساب کنید 8[ .نمره]
 )5اگر  5
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 f  x   8و   fog  x   4x  5بادد g  x  ،را تعیین کنید 8/5[ .نمره]
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 )6معادلهی لگاریتمی زیر را حل کنید 8/5[ .نمره]
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 )7بُرد تابع مثلثاتی زیر را بیابید 8[ .نمره]
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 )1تابع مثلثاتی  f  x  = sin 2xرا در اختیار داریم.
الف) دوره تناوب تابع زیر را بهکمک تعریف بیابید 8/5[ .نمره]
π




ب) نمودار تابع  g  x  =  f  x    1را در فاصلهی  0, π به روش انتقال رسم کنید 2[ .نمره]
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مراحل رسم و انتقال نمودار را در برگهای که ضمیمهی پاسخنامه است
بهصورت دقیق و با مشخص کردن نقاط تالقی با محورهای دستگاه مختصات انجام دهید.
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 )3دکل روبرو دِمایی از یک جنگنعده معیبادعد .معوارد
خواسته دده را در ادامه سؤال بیابید:
الف) طول  8/5[ .ADنمره]
ب) برای ساخت این قسمت از بعال هواپیمعا از ورق فلع
تیتانیوم استفاده میدود .حساب کنید که برای ساخت هعر
دو بال هواپیما چنعد متعر مربعع ورق تیتعانیوم معورد نیعاز
است؟ [ 8نمره]
مشخصات بال هواپیما
CD = 7 m ،BC = 3 m ،AB = 5 m

ADC  75 ، ABC  120

 )81اگر  A  i  j22و

 B  i2  j2 بادد ،حاصل  A1  B1را بیابید 1/75[ .نمره]
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 )88دستگاه معادالت زیر را به روش ماتریس معکوس حل کنید 8[ .نمره]
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 )82میخواهیم با نقاط مشخص دده در دکل روبرو مثلث بسازیم.
الف) بدون در نظر گرفتن نقطهی  Pچعه تععداد مثلعث بعا نقعاط باقیمانعده
میتوان ساخت؟ [ 8نمره]
ب) این بار نقطعهی  Pرا هعم درنظعر بگیریعد و تععداد مثلعثهعایی را کعه
میتوان ساخت حساب کنید 8[ .نمره]
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«در نمودار زیر هر خانه به عرض
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واحد و ارتفاع  1واحد است».

