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نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: تمرین هفتگی سوم - حسابان 1

 معادله ي مقابل را به روش هندسی حل کنید.  

 

1

= x + 2(x + 1)
2

معادله ي زیر را حل کنید.  2

− 11( − 2) + 10 = 0( − 2)
x2

3

2
x2

3

در معادله ي  اگر یکی از جواب ها  واحد کم تر از جواب دیگر باشد،  را بدست آورید و هر دو جواب را پیدا کنید. 32 − 8x + m = 0x22m

اگر بیشترین مقدار تابع  برابر  گردد،  را بیابید. 4y = a + x + 2x2−1a

معادله مقابل را حل کنید.  5

− 2(4 − ) − 15 = 0(4 − )x2
2

x2

اگر یکی از ریشه هاي معادله ي  مربع دیگري باشد،  را بیابید. 6− 2mx − 8 = 0x2m

اگر  و  جواب هاي معادله  باشند، معادلۀ درجه دومی بنویسید که ریشه هاي آن  و  باشد؟ 7
αβ+ x − 3 = 0x2+α2 1

β
+β2 1

α

صفرهاي تابع  را بیابید. 8f(x) = ( + x + 1 − 3 − 3x − 1x2 )2 x2

تعداد و مقدار تقریبی ریشه هاي معادله ي را با استفاده از روش هندسی بدست آورید. 9|x − 1| = − x − 1x2

را بیابید. اگر   و   ریشه هاي معادله ي باشند، بدون یافتن ریشه ها، حاصل  10αβ− 2x − 1 = 0x2+α6 β6
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نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: تمرین هفتگی سوم - ریاضی 2

کمترین یا بیشترین مقدار تابع  را بدست آورید. 1f(x) = 3 − 12x + 1x2

دو عدد حقیقی بیابید که مجموع آنها  و حاصل ضربشان  باشد. 2−1٫5−7

معادله هاي مقابل را حل کنید. 

   ( الف

  ( ب

3

2 − 7 − 4 = 0x4 x2

+ 3 + 2 = 0x4 x2

معادله ي زیر را حل کنید. 

 

4

= 5+ 9(x − 2)
2− −−−−−−−−−

√

معادله ي زیر را حل کنید.  5

+ 8(4 − ) + 15 = 0(4 − )x2 2
x2

معادله ي زیر را حل کنید.  6

− 2(x + ) = 0(x + )
1
x

2 1
x

 

x

y در شکل زیر روي عالمت  و  و  و تعداد ریشه ها و عالمت ریشه ها بحث کنید. 7abc

معادلۀ درجه دومی بنویسید که ریشه هاي آن  و  باشند.
83 − 5√

2
3 + 5√

2

معادله ي زیر را حل کنید. 

 

9

2 + =1 + x
− −−−−

√ x + 9
− −−−−

√

معادله ي زیر را حل کنید.  10

x − = 20x−−√

1
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1400مهر  -ته چهارمهف -مشیمی یازدهتمرین های   

 چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟ -1

 

 کدام گزینه نادرست است؟  -2

 

 چند مورد صحیح است؟ -3

 نه یا سه گانه را نمایش داد.ابرخالف مدل گلوله و میله نمی توان پیوندهای دوگ پرکن   ( در مدل فضاالف

 گوناگون متصل شوند توانند با یکدیگر به روش هاییب( اتم های کربن م

به شیوه های گوناگون متصل شده و مولکول های   ، نیتروژن و ... ن، اکسیژنهای هیدروژی تواند با اتم های عنصرم( اتم کربن  پ

 متنوعی بسازد 

 ست.ها سایر اتم های کربن به ل اتصال اتمها، آمینو اسیدها، سیلیکات ها و ... حاصها، چربی کربوهیدراتت( 

1 )1                    2)2                    3 )3                    3  )4  

 ن باشد؟ مربوط به یک آلکاچند مورد از مولکول های زیر می تواند  -4

12 28 22 46 100 110 8 18 78 158
C H     C H     C H     C H     C H 

1 )2                    2) 3                    3) 4                     4 )5 

 بنویسید ppmحسب همه فلزها را در گیاه و سنگ معدن بر ظت ، غلول زیربا توجه به مقادیر جد  -5

 



نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: تمرین هفتگی

حیح عن الضمیر (حسب مرجعه): عیِّن الصِّ

فی مدرستنا مدیرة ذکّیۀ، ُترجع اُالموُر کّلها إلیه! 

کان هذا الّطفل یبکی ألن ُأّمها لم تکن فی جنبه!  

ِاشتریت أشیاء کثیرة من الّسوق، بعضه ألّمی، فدفعتها له، ففرحت! 

قال أحد العلماء: النخاف من الموت ألّنه سفر لَنا ِمن مکان إلی مکان آخر! 

1

مّیز الخطأ فی اسم التفضیل:

نحن ُفضَلی بیَن تلمیذات هذه المدرسۀ!   أنتّن یا تلمیذاتی أحسُن َمن رأیُت حّتی اآلَن!  

یا أصـــدقائی، أنتم أفضل التالمیذة فی الدراســـۀ!   ا !   أختی العــزیزة زینب هی أکبـــُر مّنی سن

2

 عّین الخطأ عن اسم التفضیل:

 الحدیقۀ الّصغري مع األشجار المثمرة أحسن من الحدیقۀ الکبري من دون األثمار! 

 اإلخوان الّذین یساعدوننا فی ُامورنا الّصعبۀ خیر إخوان فی حیاتنا! 

 إّن األعمال الّتی نعلمها لکسب الحالل ُفضلی من بقّیۀ أعمالنا! 

رنا فی الیوم الواحد أقّل من نومنا عادًة!   ساعات تفکُّ

3

 عَین ما لیس فیه اسم التفضیل:

 أتقی النِّاس من ال یخاف النُّاس من لسانه!  کان من بین أصدقائی َمن هو أنجح التالمیذ! 

 أعلم أنَّ َمن َجمع علَم الّناس إلی علمه فهو علیم!  إّن الّلون األبیض أحسن لوٍن أللبسۀ الممّرضات! 

4

َعیِّن العبارَة الّتی جاء فیها المفعول:

لیَس شیٌء َأْثَقَل فی المیزاِن ِمَن الُْخُلِق الَْحَسِن!  َأَحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اِهللا َأنَفُعُهم لِِعباِدِه! 

نوِب!  یا َمْن ُیِحبُّ الُمْحسنیَن؛ و یا َغفَّار الذُّ یا ساِتَر ُکلِّ َمعیوٍب؛ و یا َأْرَحَم الراحمیَن! 

5

َعیِِّن العبارَة الّتی جاء فیها الفاعل:

یام»  ُکِتَب َعَلیُکُم الصُّ ُیْصَنُع الُخبُز ِمَن العجیِن. 

ُر ساعۀ َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنًۀ.  َتَفکُّ َخیُر ِإْخواِنکم َمْن َأْهَدي إلَْیُکم ُعیوَبُکم. 

6

 عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ
تأّثرات الطالبات بکالم معّلمتهّن عمیقًا فتغّیر ُاسلوب تعّلمهّن!

دانش آموزان از کلمات معلم خویش تأثیر ژرفی پذیرفتھ بنابراین اسلوب آموزش آن ھا دگرگون می شود!

دانشجویان از حرف معلم خویش عمیقاً متأثر شدند لذا نحوه ی آموزش خود را عوض کردند!

شاگردان از سخن معلم خود تأثیر عمیقی پذیرفتند و شیوه ی آموختن خویش را تغییر دادند!

دانش آموزان عمیقاً تحت تأثیر سخن معلم خود قرار گرفتند لذا روش آموختن آن ھا تغییر کرد!

7

1



عّین کلمۀ «الشّر» ال ُیمکن أن تکون اسم التفضیل:

 َجهُلنا شرُّ أعدائنا إن نعرفه!  إّن الیأَس شرُّ األشیاء لتخریب حیاة البشر! 

رك باهللا من شرِّ األعمال الّتی َتبعُدنا عنه!   ال شرَّ إّال أن ُیمکن دفُعه بالّتدبیر!   الشُّ

8

َعیِّن ما  لیَس فیه اسم التفضیل:

ماء الّدنیا بمصابیح.  َزّیّنا السَّ ُأریُد َسراویَل َأْفَضَل ِمن هِذِه. 

الّنبیُّ قال: «حسُبَک ِمن ِنساِء العالَمیَن َأْرَبع».  َو ِاْشَتّقوا ِمْنها کِلماٍت ُأخري، ِمثَل «َیْکِنزوَن». 

9

َعّین العبارة الّتی ما جاء فیها اسم الفاعل و اسم المفعول معًا:

ِانَّ اَهللا ال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْعَجٍب ِبنفِسِه و الُمَتَکبِّریَن! 

الَة و ْأُمْر ِبالَْمْعروِف َو اْنَه َعِن الُْمْنَکِر!  یا ُبَنیَّ َأِقَم الصَّ

ِع!  وها بالُْمَلمَّ و َأْنَشَد َبْعُض الشعراء اإلیرانیَّین َأبیاتًا َمْمزوجًۀ بالَْعربیِّۀ َسمُّ

ب َحلَّْت ِبِه النَّداَمۀ!  َب الُمَجرَّ : َمْن َجرَّ قاَل حاِفٌظ الّشیرازيُّ

10

2

تمرین هفتگی عطارد
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