
 

 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :رياضي و فيزيك رشته : ههندس سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢صفحه:  تعداد/     /  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره دارد) سوًاالت (پاسخ نامهرديف

١ 

 درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را مشخص كنيد.
٢ماتريسي  퐴الف) اگر  ×  ضرب مي شود. 푘در همان عدد ضرب شود، دترمينان آن هم  푘باشد و در عددي حقيقي مانند  ٢

 بر محور يك سطح مخروطي عمود باشد و از راس آن عبور نكند، شكل حاصل يك دايره است. 푃ب) اگر صفحه 
 پ) ضرب خارجي دو بردار، خاصيت جابجايي ندارد.

푎⃗همواره از تساوي  푐⃗و  푏⃗و  푎⃗ت) براي سه بردار  × 푏⃗ = 푎⃗ × 푐⃗  مي توان نتيجه گرفت푏⃗ = 푐⃗ . 
 

١ 

٢ 

 جاي خالي را با عدد يا عبارت مناسب كامل كنيد.

푠푖푛훼الف) حاصل  푐표푠훼
푐표푠훼 −푠푖푛훼  است با .........................................برابر 

 .......... مي شود...........................ب) اگر در بيضي خروج از مركز آن برابر صفر شود بيضي تبديل به يك 

٥/٠  

٣ 
 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد.

퐴الف) در چه صورتي ضرب دو ماتريس  × 퐵 قابل تعريف است؟ 
,퐶(푂 كه بر دايره  푟́ندسي همه دايره هايي به شعاع ثابت ب) مكان ه 푟) .در صفحه اين دايره مماس خارجي اند 

١ 

퐴اگر  ٤ = 푎 ٣
٥ 푎 + 퐴ري بدست آوريد كه ماتريس را طو 푎مقدار  ٢ + ٢퐼 .٥/١ وارون پذير نباشد  

دستگاه  ٥
푥 + ٣푦 = ٥

−٢푥 − ٦푦 = ٥/٠ چند جواب دارد؟ چرا؟ ١  

푥٢ه خط مماس بر دايره معادل ٦ + 푦٢ − ٢푥 − ٢푦 = ٢٥/١ روي دايره را بنويسيد. (٢,٣)퐴 در نقطه  ٣  
 ١ است. اندازه قطر كوچك بيضي را بدست آوريد. ٦ني برابر و فاصله كانو ٨در يك بيضي اندازه قطر بزرگ برابر  ٧

٨ 

 چند درجه است؟ 퐹퐵퐹يه در بيضي زير طول قطر بزرگ دو برابر طول قطر كوچك است. اندازه زاو

    

٥/١  

퐴مختصات كانون و همچنين معادله سهمي را به راس  ٩ = 푥و خط هادي  ٦و٤ = ٧٥/١ بنويسيد. ٩  

١٠ 
푦٢سهمي  − ٨푥 − ٨ = مفروض است. با يافتن مختصات راس، كانون و خط هادي و همچنين محل برخورد سهمي با   ٠

 كنيد.محورهاي مختصات، نمودار آن را رسم 
٢ 

١١ 

و حداكثر نيروي قابل كنترل در لحظه ي فرود با اندازه اين بردار 푙⃗ فرض كنيد مسير فرود هواپيمايي(خط فرود) در جهت بردار 
به هواپيما وارد مي كند. در وضعيت زير خلبان، هواپيما را در هنگام فرود در  푤⃗شد. همچنين باد نيرويي در جهت بردار برابر با

 م بردارهاي داده شده مي تواند قرار دهد تا يك فرود ايمن داشته باشد؟ چرا؟جهت كدا

 

١ 

 



  مدت امتحان :وع :ساعت شررياضي و فيزيك رشته : هندسه سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه: /     /  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 
 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١٢ 
푎⃗دو بردار  = ٢푖 − 푗 + ٢푘  و푏⃗ = 푖 − 푗 :را در نظر بگيريد. مطلوبست 

 푎⃗الف) طول بردار 

푟푎⃗ ب)  − 푏⃗       (푟 = −٢) 

١ 

푎⃗طوري بدست آوريد كه زاويه بين دو بردار  را 푚مقدار   ١٣ = (푚, 푏⃗ و (١,٢− = (١, ٧٥/١ درجه باشد. ٤٥برابر   (١,٠−  

١٤ 
.푎⃗كنيد كه  را طوري رسم 푏⃗و  푎⃗الف) دو بردار  푏⃗ = −|푎⃗| 푏⃗  

푎⃗با هم موازي هستند اگر و فقط اگر 푏⃗و  푎⃗ب) ثابت كنيد دو بردار غير صفر  × 푏⃗ = 표⃗  . 
٥/١  

١٥ 

푎⃗بردار هاي  = 푏⃗و  (٢,١,٤) = 푐⃗و  (٠,١,٣) =  مفروض اند. (٢,٤,٣−)

푎⃗الف) تصوير قائم بردار  + 푏⃗  را روي امتداد بردار푐⃗ .تعيين كنيد 

 را محاسبه كنيد. 푐⃗و  푏⃗و  푎⃗ب) حجم متوازي السطوح توليد شده توسط سه بردار 

 در يك صفحه قرار دارند؟ چرا؟ 푐⃗و  푏⃗و  푎⃗پ) آيا سه بردار 

٧٥/٢  
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