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 فقط درست و یا نادرست بودن گزاره های زیر را مشخص کنید.

 اً صعودی است.در هر بازه ی که تعریف شود ، اکید الف( تابع 

 نزولی خواهد شد.. صعودی باشد ، آنگاه تابع   ب( اگر تابع

 حداقل یک مجانب )قائم یا افقی( دارد.،    ج( تابع

 می باشد. ، یکی از عامل های  د( عبارت 
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 نمودار تابعبه کمک آن باشد ،  بع اگر نمودار مقابل ، نمودار تا

 .)تمام مراحل رسم نمودار را را رسم کنید.  

 انجام دهید.( 

1 
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را رسم کنید.)تمام مراحل  ، در این صورت به کمک آن ، نمودار تابع  اگر  

 رسم نمودار را انجام دهید.(
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را رسم کنید. سپس از روی نمودار مشخص کنید تابع در  ابتدا نمودار تابع 

 چه بازه هایی: الف(صعودی اکید است. ب( صعودی است. ج( نزولی است. د( هم صعودی و هم نزولی است.
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  بر   را چنان بیابید که چندجمله ای  ابتدا مقادیر 

 باشد سپس باقیمانده ی تقسیم چندجمله ای  7برابر  بخش پذیر بوده و باقیمانده ی تقسیم آن بر 

 را بدست آورید. بر 
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 5/1 را حساب کنبد   تانژانت زاویه ی 6

مفروض است. دوره ی تناوب و مقادیر ماکزیمم و می نیمم تابع                              با ضابطه ی  تابع  7

 را بدست آورید. 
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 جواب های عمومی معادالت زیر را بدست آورید. 8

 )الف                          )ب                               
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  : درسسواالت امتحان 

 2 حسابان

 

 

                ساعت شروع :

 

 دقیقه   120 مدت امتحان:   

 رشته تحصیلی: محل مهر دبیرستان 

 ریاضی دهم دواز

 نام و نام خانوادگی : 

  

 ره صندلی:  شما

   شماره کالس:

       : تاریخ امتحان  السؤ 13  : االتؤتعداد س صفحه  2   تعداد صفحه : 

 



 سئواالت درس: ادامه ی 

 2ان حساب

 سال تحصیلی 

 2شماره صفحه : 

 نمره والئس ردیف

 )عالمت جزءصحیح [ ]، حاصل حدهای زیر را بدست آورید.)  𝑓با توجه به نمودار تابع  9

 lim𝑥→+∞[𝑓(𝑥)]      ج([lim𝑥→+∞ 𝑓(𝑥)]      ب(lim𝑥→−∞ 𝑓(𝑥) الف( 

                                      lim𝑥→0 𝑓(
1

𝑐𝑜𝑠𝑥
lim𝑥→1      )د     ( 𝑓(𝑥) ج( 
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  حد توابع زیر را در صورت وجود بدست آورید. 10

                                    lim𝑥→2+  
2𝑥−5

𝑥2−5𝑥+6
 −lim𝑥→2                             )ب    

[𝑥]−2

𝑥2−2𝑥
 )الف 

                                  lim𝑥→+∞
√𝑥−2−√𝑥

√𝑥+5−√𝑥
∞−→lim𝑥                          )د 

(𝑥−2)3−𝑥3

5𝑥2−8𝑥+9
 )ج 

2 

lim𝑥→2اگر    11
2𝑥−5

𝑥2+𝑎𝑥+𝑏
=  5/0 را بدست آورید. 𝑎 و 𝑏باشد ، مقادیر  ∞−

𝑓(𝑥)خطوط مجانب افقی و قائم تابع  12 =
𝑥+5

|𝑥|−4
اگر این خطوط همدیگر را در نقاط کرده ، را مشخص  

𝐶 ، 𝐵 ، 𝐴   و𝐷  قطع کنند ، مساحت چهارضلعی𝐴𝐵𝐶𝐷 .را بدست آورید 
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𝑓(𝑥)اگر نمودار مقابل ، نمودار تابع  13 =
2𝑥2+𝑎𝑥+𝑏

𝑥2−1
 باشد ،  

 را بدست آورید. 𝑎 و 𝑏مقادیر  
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 جمع بارم                                         موفق و پایدار باشید                                                       
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

	/Ì 97  G'4EÌ 51
	/Ì 97  G'4EÌ 52



