
 بارم سواالت رديف
 1 مي باشد.دنباله را مشخص كنيد. 96و12جمالت سوم وششم يك دنباله هندسي به ترتيب  1
2 U  مجموعه مرجع وA  ون، طرف دوم تساوي زير را بنويسيد.از آن باشد.با رسم نمودار  زير مجموعه دلخواهي 
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 =A                                            مقدار عددي عبارت زبر را بيابيد. 3

 

1 

sinزاويه اي در ناحيه سوم مثلثاتي و   اگر 4 4
tanباشد. 5 ,cos  1 را بدست آوريد.  و

                                                                                         مقابل را گويا كنيد الف)مخرج كسر 5

                                                   ب)صورت و مخرج كسر زير را تجزيه و ساده كنيد.
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 ) حل كنيد.را به دلتا (  معادله الف) 6
 

 زير را حل كرده و مجموعه جواب را شكل بازه بنويسيد.   ب)نا معادله
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 رسم كرده  دامنه و برد هر يك مشخص كنيد. به روش انتقال نمودار توابع زير را 7
=Yب)  =Y   2-   الف) 2 2 3 

1 

8 
=f(x)                        الف )نمودار تابع زير را رسم كنيد.                                 

 را بيابيد.   f(-2)و  f(0)ب)مقادير 
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 در عمق هاي  متفاوت زير سطح زمين را نشان مي دهد.ول زير دماي سنگ ها جد 9
 عمق(كيلومتر) 1 2 3 4 5 6

دما (سانتي گراد) 55 90 125 230195160
 الف)آيا اين جدول يك تابع هست؟ چرا .نمودار آن را رسم كنيد.

 ب)معادله اي براي اين تابع بنويسيد.
 متري زير زمين را بيابيد.كيلو  15ج)دماي يك سنگ در عمق 
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 1 چند عدد پنج رقمي فرد (بدون تكرار) مي توان نوشت؟ 5و4و3و2و1با ارقام  10
 5/1در پايان اين ليك تيم هاي اول تا سوم به چند حالت مختلف مي توانند مشخص شوند؟تيم قرار دارند. 18در ليگ فوتبال  11
شود. به چند طريق اين كميته  مي شيمي دان قرار است كميته اي علمي انتخاب  5فيزيك دان و6رياضيدان و  8از ميان  12

 تواند انتخاب شود هر گاه:
 در آن عضو باشد. 2نفره باشد واز هر رشته  6الف)كميته 

 درآن باشد.نفره باشد و حداقل يك رياضيدان  2و از هر رشته حداقل يك نفر در آن عضو باشد     ج)كميتهنفره باشد 3ب)كميته 
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رياضي دهم تجربينام درس:                    بسمه تعالي   نام:   
 اداره كل آموزش وپرورش استان اردبيل      نام خانوادگي:               تاريخ آزمون: 

دقيقه      100 نام رشته:       مدت آزمون:   اداره آموزش وپرورش منطقه خورش رستم 
96خرداد ماه  دبيرستان شبانه روزي امام خميني(ره)               نوبت امتحاني: 
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مهره ي قرمز وجود دارد.اگر از اين جعبه سه مهره به تصادف خارج كنيم ،چقدر احتمال  3مهره ي آبي و4در جعبه اي  13

 دارد:
 د.نالف)هر سه مهره آبي  باش

 همرنگ باشند.هرسه مهره ب)
 مهره همرنگ باشند.2ج)دقيقا 
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 دو تاس را با هم به هوا پرتاب مي كنيم.مطلوب است: 14
 الف)احتمال آنكه عدد برآمده هر دو تاس زوج باشند؟

 يا هر دو عدد فرد باشند. 8ب)احتمال انكه مجموع دو عددتاس 
 باشد. 12ج) احتمال آنكه حاصلضرب عدد برآمده هر دو تاس 
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 جدول زير را كامل كنيد. 15
 نوع متغير متغير

  وزن يك هلو
  اقوام ايراني

  وضعيت آب و هوا
  فشار هوا در قله
  كيفيت يك سيب

   دماي هوا در كوه
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