


 ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم تشریحی

لامتحا هب ،دنک باختنا ار یضایر ۀتشر وا رگا .تسا ددرم یناسنا و یبرجت ،یضایر ۀتشر هس نیب ناتسریبد رد لیصحت يارب دوخ ۀتشر باختنا رد انیم-1

لامتحا رگا .دش دهاوخ هتفریذپ هاگشناد يدورو نومزآ رد  لامتحا هب دنک باختنا ار یناسنا رگا و  لامتحا هب دنک باختنا ار یبرجت رگا ،

هچ اب ،دشاب  دنک باختنا ار یناسنا ۀتشر هکنیا لامتحا و  دنک باختنا ار یبرجت ۀتشر هکنیا لامتحا ، دنک باختنا ار یضایر ۀتشر وا هکنیا

؟دش دهاوخ هتفریذپ هاگشناد رد یلامتحا

0٫450٫10٫3

0٫10٫60٫3

، عون يارب دشاب رتشیب لاس  زا اهنآ رمع هکنیا لامتحا و دراد دوجو  عون زا ات  و  عون زا ات  ، عون زا يراوید تعاس  هبعج کی رد-2

؟تسا لاس  زا شیب تعاس نیا رمع یلامتحا هچ اب .میروآیم نوریب نتراک زا تعاس کی فداصتهب .تسا  ، عون يارب و  ، عون يارب ،
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ردقچ دوش رهاظ ور هکس کی ًاقیقد هکنیا لامتحا شیامزآ نیا رد .مینکیم باترپ مهاب ار رگید ۀکس  دیایب تشپ رگا و مینکیم باترپ ار هکس کی-3

؟تسا

3

نیا رد صاخ يرامیب کی عویش و دنشاب دنملاس دصرد  و لاسنایم دصرد  ،ناوجون و كدوک دصرد  زا لکشتم روشک کی تیعمج دینک ضرف-4

؟تسا التبم رظندروم يرامیب هب یلامتحا هچ اب ،دوش باختنا هعماج نیا زا فداصتهب يدرف رگا .دشاب دصرد  و دصرد  ،دصرد  بیترتهب اههتسد

205030

351

اهنآ زا ات  هک دراد رارق پمال  رگید ۀبعج نورد و تسا بویعم اهنآ زا ات  هک دراد رارق پمال  اهنآ زا یکی نورد .میراد هبعج ود-5

؟دشاب بویعم رظندروم پمال دراد لامتحا ردقچ .میروآیم نوریب نآ زا پمال کی ،هدرک باختنا ياهبعج فداصتهب .دنابویعم

126964

،دنشاب هتشاد تمالس ۀچرتفد ،نانز دصرد  و نادرم دصرد  رگا .دنهدیم لیکشت نانز ار دصرد  و نادرم ار تیعمج دصرد  اتسور کی رد-6

؟دراد تمالس ۀچرتفد ،اهنآ نیب زا فداصت هب یباختنا درف کی لامتحا مادک اب

54466075

و دصرد  بیترتهب هورگ ود نیا رد صاخ يرامیب کی عویش لامتحا و دنشاب نز دصرد  و درم دصرد  زا لکشتم روشک کی تیعمج دینک ضرف-7

؟تسا التبم رظن دروم يرامیب هب یلامتحا هچ اب ،دوش باختنا هعماج نیا زا فداصت هب يدرف رگا .دشاب دصرد 

40603

5

ةرهم  لماش موس فرظ .تسا یبآ ةرهم  و زبس ةرهم  لماش مود فرظ .تسا یبآ ةرهم  و زبس ةرهم  لماش لوا فرظ .میراد ناسکی فرظ هس-8

؟تسا یبآ هرهم نیا یلامتحا هچ اب .میروآیم نوریب نآ زا هرهم کی و باختنا ار اهفرظ زا یکی هتسب مشچ اب .تسا زمرق ةرهم  و زبس

54736

4

فداصت هب لوا فرظ زا .تسا زمرق ةرهم  و یبآ ةرهم  لماش مود فرظ و تسا زمرق ةرهم  و یبآ ةرهم  لماش لوا فرظ .میراد ناسکی فرظ ود-9

؟تسا یبآ هرهم نیا یلامتحا هچ اب .مینکیم باختنا مود فرظ زا هرهم کی سپس .میهد یم رارق مود فرظ رد هدرک باختنا هرهم کی

7568

یمود زا و پمال  یلوا زا .دنابویعم پمال ددع  مود ۀبعج رد و ددع  لوا ۀبعج رد .تسا دوجوم ناسکی پمال ددع  و  بیترتهب هبعج ود رد-10

؟تسا بویعم دیدج هبعج زا یباختنا پمال کی لامتحا مادک اب .میهدیم رارق دیدج ۀبعج کی رد و هتشادرب فداصتهب پمال 

2415438
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و هتشادرب هرهم کی فداصتهب لوا فرظ زا .تسا هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  لماش یمود و هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  لماش یلوا .میراد فرظ ود-11

؟تسا ردقچ دشاب دیفس هرهم نیا هکنآ لامتحا .میزادیم رب ياهرهم مود فرظ زا سپس ،میهدیم رارق مود فرظ رد

3241

هرهم ود و هدرک باختنا ار اههبعج زا یکی فداصتهب ،تسا دوجوم زمرق ةرهم  و یبآ ةرهم  مود ۀبعج رد ،زمرق ةرهم  و یبآ ةرهم  لوا ۀبعج رد-12

؟دنتسه یبآ هرهم ود ره لامتحا مادک اب میروآیم نوریب مهاب ار

4234

رگا .دناهدز نسکاو هاگراک کی نارگراک  .تسا  رگید دارفا هب لاقتنا لامتحا و  دناهدز نسکاو هک يدارفا هب يرسم يرامیب لاقتنا لامتحا-13

؟دوشیم لقتنم يرامیب نیا لامتحا مادک اب دنک تاقالم نارگراک زا یکی اب فداصت هب يرامیب لماح درف

0٫010٫3
3
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هدننار يارب لامتحا نیا و  دنک در ار زمرق غارچ درم هدننار کی هکنیا لامتحا .دنتسه نز دصرد  و درم اههدننار زا دصرد  رهش کی رد-14

؟دنک در ار زمرق غارچ هک دراد لامتحا ردقچ مینک باختنا فداصت هب ار هدننار کی رهش نیا رد رگا .تسا  نز

80200٫3

0٫2

»ور« هکس کی لقادح لامتحا مادک اب .مینکیم باترپ هکس ود تروصنیا ریغ رد ،میتسه مود باترپ هب زاجم ،دوش رهاظ  رگا سات کی باترپ رد-15

؟دوشیم رهاظ

6

کی ًاقیقد هکنیا لامتحا شیامزا نیا رد .میزیریم مهاب ار رگید ۀکس هس ،دیایب »تشپ« رگا ،میزیریم ار سات دیایب »ور« رگا .مینکیم باترپ ار ياهکس-16

؟تسا مادک دوش رهاظ »ور« هکس

فداصت هب رگا .تسا هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  موس فرظ رد و هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  مادک ره یمود و یلوا رد .میراد دننامه فرظ هس -17

؟تسا هایس هرهم نیا لامتحا مادکاب ،میروآ نوریب هرهم کی و باختنا فرظ کی

5346

رگا .دنراد تمالس هجرتفد اتسور نیا رد نادرم دصرد  و نانز دصرد  مینادیم .تسا درم دصرد  و نز دصرد  ،اتسور کی تیعمج-18

؟دراد تمالس هچرتفد لامتحا هچ اب دوش باختنا اتسور نیا نانکاس زا یکی فداصت هب يدرف

60408070

، بیترتهب هاگتسد هس نیا تالوصحم مینادیم و دننکیم دیلوت ار تالوصحم دصرد  ، ، بیترتهب  و  ، هاگتسد هس ياهناخراک رد-19

؟تسا ردقچ دشاب ملاس دوشیم باختنا هناخراک نیا زا هک یلوصحم هکنیا لامتحا .دنتسه بویعم دصرد  ،

ABC30403010

2020

ود اهفرظ زا یکی زا یفداصت روطهب .تسا یبآ پوت  و زمرق پوت  لماش یمود و یبآ پوت  و زمرق پوت  لماش یلوا .میراد دننامه فرظ ود-20

؟تسا ردقچ دنشابن گنرمه اهپوت هکنآ لامتحا .مینکیم جراخ مهاب پوت

4254

رگا مینکیم باترپ ار یسات .دشابیم زمرق پوت کی و یبآ پوت  لماش یمود و زمرق پوت  و یبآ پوت  لماش یلوا هک میراد دننامه فرظ ود-21

پوت نیا دراد لامتحا ردقچ .مینکیم جراخ نآ زا فداصتهب پوت کی و هدرک باختنا ار مود فرظ تروصنیا ریغ رد و لوا فرظ دیایب  زا رتگرزب جوز

؟دشاب زمرق
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ردقچ دشابن يرامیب نیا ياراد هداوناخ نیا دنزرف هکنآ لامتحا .دشابیم  رتخد دنزرف هب و  رسپ دنزرف هب نیدلاو زا يرامیب کی لاقتنا لامتحا-22

؟تسا

0٫10٫2

بویعم پمال  و ملاس پمال  ، ۀبعج نورد و بویعم پمال  و ملاس پمال   ، ۀبعج نورد ،بویعم پمال  و ملاس پمال ،  ۀبعج نورد-23

؟دشاب ملاس پمال نیا دراد لامتحا ردقچ .مینکیم جراخ نآ زا فداصتهب ار یپمال و هدرک باختنا فداصتهب ار اههبعج زا یکی .دراد دوجو

A52B54C64

 رگا .دشابیم  ربارب دننکیمن شزرو هک يدارفا يارب و  دننکیم شزرو هک يدارفا يارب صاخ يرامیب کی هب ندش التبم لامتحا-24

؟دوشیمن التبم صاخ يرامیب نیا هب یلامتحا هچ اب مینک باختنا هعماج نیا زا فداصتهب رفن کی و دننک شزرو ياهعماج دارفا دصرد

0٫070٫4540

لماش موس فرظ و یبآ ةرهم  و زمرق ةرهم  لماش مود فرظ .تسا یبآ ةرهم  و زمرق ةرهم  لماش لوا فرظ ،میراد دننامه فرظ هس-25

؟تسا ردقچ دشاب یبآ هدشجراخ هرهم هکنیا لامتحا .مینکیم جراخ ياهرهم نآ زا و باختنا ار فرظ هس زا یکی هتسب مشچ اب .دشابیم یبآ ياههرهم

51139

نیا نانکراک نیب زا رفن کی رگا .دنتسه یکنیع تکرش نیا نانز دصرد  و نادرم دصرد  .دنتسه نز هیقب و درم تکرش کی نانکراک دصرد -26

؟دشاب یکنیع دراد لامتحا ردقچ ،مینک باختنا فداصت هب تکرش

606550

هرهم کی فرظ نیلوا زا .تسا هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  لماش مود فرظ و هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  لماش لوا فرظ ،میراد دننامه فرظ ود-27

؟دشاب هایس هرهم نیا دراد لامتحا ردقچ میرادرب فداصتهب هرهم کی مود فرظ زا رگا .میهد یم رارق مود فرظ لخاد نآ تیؤر نودب و هتشادرب

3243

باختنا فداصت هب ار اههبعج زا یکی .تسا دیفس ةرهم  و هایس ةرهم  ياراد ود هرامش ۀبعج و دیفس ةرهم  و هایس ةرهم  ياراد کی هرامش ۀبعج-28

؟دشاب دیفس هرهم نیا دراد لامتحا ردقچ ،مینکیم جراخ نآ زا ياهرهم و هدرک

2543

جراخ هبعج نیا زا يرگید ةرهم سپس و میراذگیم رانک ندرکهاگن نودب و هتشادرب هرهم کی .دراد دوجو هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  ياهبعج لخاد-29

؟دشاب دیفس هرهم نیا دراد لامتحا ردقچ ،مینکیم

35

یلامتحا هچ اب ،دشاب يدنزرف ندمآ ایند هب رظتنم ياهداوناخ و دشاب  رتخد دازون و  رسپ دازون هب صاخ يرامیب یعون لاقتنا لامتحا رگا-30

؟دوب دهاوخ التبم روکذم يرامیب هب اهنآ دازون

0٫080٫03

مشچ اب .تسا زمرق ةرهم  لماش موس فرظ و یبآ ةرهم  لماش مود فرظ و یبآ ةرهم  و زمرق ةرهم  لماش لوا فرظ .میراد ناسکی فرظ هس-31

؟تسا ردقچ دشاب یبآ یباختنا هرهم هک نآ لامتحا .میروآیم نوریب هرهم کی نآ زا و هدرک باختنا ار اهفرظ زا یکی هتسب

5346

یلامتحا هچ اب ،دنشاب يدنزرف ندمآ ایند هب رظتنم ياهداوناخ و دشاب  رتخد دازون و  رسپ دازون هب ینوفع يرامیب یعون لاقتنا لامتحا رگا-32

؟دش دهاوخ التبم روکذم يرامیب هب اهنآ دازون

0٫070٫04

یلامتحا هچ اب ،دشاب يدنزرف ندمآ ایند هب رظتنم ياهداوناخ و دشاب  رتخد دازون و  رسپ دازون هب صاخ يرامیب یعون لاقتنا لامتحا رگا-33

؟دوب دهاوخ التبم روکذم يرامیب هب اهنآ دازون

0٫080٫03
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زا یکی فداصت هب .تسا هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  ياراد  و  ناسکی فرظ ود زا کی ره و تسا هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  ياراد  فرظ-34

؟تسا دیفس هدش جراخ ياههرهم زا هرهم ود لامتحا مادک اب .مینکیم جراخ نآ زا هرهم  و هدرک باختنا ار فرظ

A45BC633

4

.دینک باختنا ار بسانم ترابع ،تمسق ره رد-35

)راگزاس -راگزاسان -لقتسم( .دشاب هتشادن يریثأت يرگید عوقو لامتحا رب کیره عوقو هاگره مییوگ  .................. ار  و  دماشیپ ود AB

، ،( .دوشیم هداد شیامن  .................. تروص هب ،تسا هداد خر  دماشیپ مینادب هکنیا طرش هب  دماشیپ عوقو لامتحا
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