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 ( 1درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. ) -1

2ماتریسی   Aالف( اگر  2باشد و در عددی حقیثقی مانندK  ضرب شود، دترمینان آن هم در همان عددKشود.ضرب می 

 بر  محور یک سطح مخروطی عمود باشد و از راس آن عبور نکند، شکل حاصل یک دایره است.  Pب( اگر صفحه 

 پ( ضرب خارجی دو برابر، خاصیت جابجایی ندارد.

aهمواره از تساوی  cو bو  aت( برای سه بردار   b a c =   توان نتیجه گرفت میb c=. 

 ( 5/0) جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید. -2

sinαالف( cosα

cosα sinα−
 برابر است با .................................... 

 شود. .......................................میب( اگر در بیضی خروج از مرکز آن برابر صفر شود بیضی تبدیل به یک 

 ( 1به سواالت زیر پاسخ دهید. ) -3

Aالف( در چه صورتی ضرب دو ماتریس  B قابل تعریف است؟ 

,C(Oکه بر دایره  r'هایی به شعاع ثابت ب( مکان هندسی همه دایره r) اند.در صفحه این دایره مماس خارجی 
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Aرا طوری بدست آورید که ماتریس   aمقدار  I2+( .5/1وارون پذیر نباشد) 
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 ( 5/0چند جواب دارد؟ چرا؟ ) 

xمعادله خط مماس بر دایره  -6 y x y2 2 2 2 3+ − − )Aدر نقطه   = , )2  (25/1روی دایره را بنویسید. ) 3
 (1است. اندازه قطر کوچک بیضی را بدست آورید. )  6و فاصله کانونی برابر   8در یک بیضی اندازه قطر بزرگ برابر -7

 (1/ 5چند درجه است؟ ) FBF'زیر طول قطر بزرگ دو برابر طول قطر کوچک است. اندازه زاویه در بیضی  -8

 

 

 

Aمختصات کانون و همچنین معادله سهمی را به راس   -9 ( , )4 Xو خط هادی =6  ( 75/1بنویسید. )=9
yسهمی   -10 x2 8 8 0− − مفروض است. با یافتن مختصات راس، کانون و خط هادی و همچنین محل برخورد سهمی با محورهای  =

 (2مختصات، نمودار آن را رسم کنید. )
ی فرود با اندازه این بردار برابر  و حداکثر نیروی قابل کنترل در لحظهlفرض کنید مسیر فرود هواپیمایی )خط فرود( در جهت بردار  -11

جهت کدام کند. در وضعیت زیر خلبان، هواپیما را در هنگام فرود در به هواپیما وارد می wباشد. همچنین باد نیرویی در جهت بردار 
 ( 1تواند قرار دهد تایک فرود امن ایمن داشته باشد؟ چرا؟ )شده میبردارهای داده
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