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 3از  1صفحه           دهم تجربي  :تحصيليپايه                1رياضي :درس نام
 دبيرستانهای سمپاد شهرستان سلماس -دی ماه  - اول نوبتامتحان هماهنگ 

 
يف

رد
 

 نكات مهم:
 نام و ياد معبود بي همتا همواره آرامش بخش و ياري دهنده ما در تمام روزگاران است.دانش آموزان گرامي  )1
 خواهد بود. فقط و فقط پاسخنامهجواب تمام سواالت را به پاسخنامه منتقل كنيد مالك ارزيابي و نمره شما  )2
 امه قيد كنيد.در مورد سوالهايي كه نياز به راه حل است حتما راه حل را در پاسخن )3

 .نيست سواالت بگونه اي طرح شده است كه نيازي به ماشين حساب )4

نمره

 درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد:1
 اجتماع دو مجموعه نامتناهي, نامتناهي است.)الف
٣    باشد داريم:    1اگر ب)  ٤ 

 نيز افزايش مي يابد.  در نيم دايره مثلثاتي باال با افزايش زاويه,  مقدار ) ج 
 دنباله ها و الگو ها گاهي داراي نظم هستند.د)  
 .                                همواره برقرار است.  رابطه ه)  

1.25 

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد.2
 .......... مي ناميم. تعداد عدد كه پشت سر هم قرار مي گيرند يكالف) هر 

 ب) هر عدد مثبت داراي ........ ريشه زوج و ............ ريشه فرد است.
243ج) مكعب ريشه پنجم   برابر است با ........... .تقسيم بر مربع ريشه پنجم همان عدد    

 بين دو عدد صحيح متوالي  ........ و  ........ قرار دارد.  1265د) عدد 

1.25 

.انتز ها انتخاب كنيدعبارت درست را از داخل پر3
نمي توان) يافت كه هم كوچكترين عضو و هم بزرگترين عضو  -الف) مجموعه اي نامتناهي ( مي توان

 داشته باشد.
 نيستند) -در نواحي چهار گانه مثلثاتي همواره هم عالمت (هستند  و  ب) 

 

 ندارد) كه هم حسابي و هم هندسي باشد. -ج) دنباله اي وجود (دارد
 

3,3د) عبارت   ) است.   3,3  - 3,1  (    معادل     3,1

 .0/000015)         -        -      (       0/1 ه) 

 

1.25 

 حمزه زاده نجفعلي زاده
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 ٣از  ٢صفحه             پايه تحصيلی: دهم تجربی           ١رياضی درس:
 دبيرستانهای سمپاد شهرستان سلماس -دی ماه  -امتحان هماهنگ نوبت اول 

 در سواالت زير گزينه صحيح را انتخاب كنيد.4
ده واسطه حسابي بصورت صعودي درج شده است, قدر نسبت با كدام يك از  35و  20الف) بين 

 گزينه هاي زير برابر است؟
1   (15

11           2 (11
15              3 (15

10            4 (15
12 

 كدام است؟ ب) در معادله زير مقدار 

                                             3
5

1 3
5

3 3
5

5 3
5

11 9
25

1 (18             2 (36                3( 72             4 (9 
2ج) حاصل عبارت  1 2 2  كدام است؟ 1

1 (8 3 8           2  (8 3           3 (2 3 1             4(2 3 1 

1.5 

5
3  در يك كالس  نفر عضو گروه تئاتر هستند.  15نفر عضو گروه سرود و  25نفري,  39563

 نفر عضو هر دو گروه باشند با تشريح راه حل خود به سواالت زير پاسخ دهيد: 5اگر 
 الف) چند نفر فقط عضو گروه سرود هستند؟

 ب) چند نفر فقط عضو يكي از دو گروه هستند؟ 
 ج) چند نفر عضو هيچ گروهي نيستند؟ 

1.5 

 و در مورد حسابي يا هندسي بودن آن بحث كنيد؟ زير را بنويسيد دنباله ام  الف) جمله 6
1- 2 7 14  

بدست مي آيد. جمله چهارم اين  2ب)مجموع جمالت يك دنباله حسابي از رابطه 
 دنباله را بيابيد.

1.75 

2يك دنباله هندسي باشد و داشته باشيم  اگر 7 7 و نيز مكعب جمله سوم, تقسيم بر  2
آيا اين جمله معرف يك دنباله منحصر بفرد  , جمله عمومي دنباله را بيابيد؟باشد 64جمله پنجم 

 است؟

1.25 

5خط 8 2 1  درجه ميسازد مقدار  60ها زاويه   با جهت مثبت محور  4
 (پاسخ خود را به ساده ترين شكل بنويسيد) را بيابيد؟

1.25

9

 

2الف) اگر   
 را بيابيد.    و      در ناحيه سوم باشد مقدار    باشد و    3

 ب) در شكل روبرو ثابت كنيد :   
 
 

1.75
 
 
 
 

10
 

 نشان دهيد رابطه زير همواره برقرار است:الف) 

   1 1
2 

bc

A

B C
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 3از  3پايه تحصيلي: دهم تجربي             صفحه           1درس: رياضي
دبيرستانهاي سمپاد شهرستان سلماس -دي ماه  -امتحان هماهنگ نوبت اول   

10
2sinθ-3cosθب) اگر 

2cosθ
= 3

 را بيابيد. باشد مقدار عبارت  4
 
 

11

 

 حاصل هر عبارت را بيابيد:  

0/64الف)  0 5× 0/027
2
3    

2ب)
2

6 2 1
4 0 75 3      

4   ج)   2 3 3 

2.25 
 
 

                                         مجموع كسر زير را بيابيد:                                           12
1

4 1
1

8 1
 

1 

13

 
3الف) حاصل عبارت      3  را بيابيد؟ 3

2ب) معادله  2 1  را حل كنيد. 0

2 

1اگر   الف)13 3باشد مقدار    4 1
 را بدست آوريد.    3

 را بدست آوريد.ب) حاصل عبارت زير 
122 112 102 92 82 72 22 12 

 
 
 

 

2 

 (( خردمندي درختي استوار است كه محصولش بينش و سعادت است ))جمع
 ما به شما ايمان داريم و به آينده اي كه شما خواهيد ساخت

 افتخارمان كنيدعلم تان را معطوف به پيشرفت ميهن پر سالحتان را علم و 

20 

 

 

سوال ويژه دبيرستان شهيد 
 بهشتي

سوال ويژه دبيرستان 
 فرزانگان
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