
 

 
   

 
    

 بسمه تعالي
 

20/03/1396   : تاريخ امتحان
     

)1(رياضي :  نام درس  
 

   

 وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  

 

11:00 : ساعت امتحان  
    

: نام خانوادگي نام و  
 

 

دقيقه 100  : مدت امتحان  
 

تجربي/ رياضي و فيزيكعلوم :  رشته اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلي  
 

 

محمد خوشنود  : دبير مربوطه  
 

دهم : پايه دبيرستان نمونه دولتي شهداء  
 

                 

                 

 رديف سواالت بارم

1 

2ي الف) مجموعه   1  باشد؟برابر كدام گزينه مي 10
1( 2 10 2( 2 10 3( 1 4( 1 

 كدام است؟  گاه مقدار باشد، آن 20و   15،  8اگر ) ب   
1( 3 2( 5 3( 7 4( 12 

2ج) نمايش جبري تابع خطي كه در آن     0و 0  است، كدام است؟  2
1( 2 2( 2 3( 2 4( 2 

نفر را به تصادف انتخاب كرده و  1000باشد. براي بررسي ميزان مطالعه افراد تعداد نفر جمعيت مي 15000شهري داراي د)   
  كنيم. در اين بررسي نمونه كدام است؟ها را بررسي ميميزان مطالعه آن

  1000 )4 15000 )3 افراد انتخاب شده )2 تمام افراد شهر )1

1 

ي عمومي اين دنباله باشد. جملهمي 36ي بعدي و مجموع سه جمله -9ي اول حسابي مجموع سه جملهيدر يك دنباله 1
 2 را به دست آوريد.

5/1  

0ي درجه ساخته و از نقطه 30ها زاويه ي خطي را بنويسيد كه با جهت مثبت محور طولالف) معادله
 عبور كند. 2

 

4ب) اگـر  
 ي چهارم مثلثاتي باشد، حاصل عبارت زير را به دست آوريد :در ناحيه ايزاويه و  3

2
2  

3 

1 

3الف) عبارت  2 2 2  را تجزيه كنيد.  2
 

 ر زير را گويا كنيد :ـب) مخرج كس 
 

4 

  1 3حاصل  باشند،  1و   6 اگـر   5 .را به دست آوريد 3

2ي دوم ي درجهمعادله 1 2 6  6 را با روش مربع كامل حل كنيد.  0

25/1 قطع كند، نوشته و سپس  3و   -1ها را در نفاط و محور طول -3ي ها را در نفطهاي را كه محور عرضسهمي يمعادله 
 7 .به دست آوريدي خط تقارن آن را معادله

2 
1ي ي قدرمطلقي بنويسيد كه مجموعه جواب آن بازهنامعادلهالف) يك   باشد. 7

2ي ب) نامعادله  1
1 2  را حل كنيد.  0

8 

5/0 1 را طوري بيابيد كه رابطه و  مقادير   2 3 4 1 4 1  9 يك تابع باشد.1

 10 تابعي بنويسيد كه محيط آن را نسبت به عرض ارائه كند.واحد از سه برابر عرض آن كمتر است.  2طول يك مستطيل  1
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2 

  

 داده شده است :در شكل مقابل   نمودار تابع 
 ويسيد.ني اين تابع را بضابطهالف)

 را به دست آوريد. 2مقدار عددي عبارت ب)  

 
 

11 

5/1  
 : 8و  7و  4و  0و  2با ارقام 

 توان نوشت؟با ارقام غيرتكراري مي فرد رقميالف) چند عدد سه
 توان نوشت؟ب) چند عدد چهررقمي زوج با ارقام غيرتكراري مي 

12 

5/1  
 در چند حالت :نفره درست كنيم.  3يك تيم دهم آموز پايه دانش 3و  نهمآموز پايه دانش 4از بين خواهيم مي

 ؟استتيم در  دهمپايه  انآموزدانشاز دو نفر الف) 
 ؟استآموز پايه نهم در تيم حداقل يك دانشب)  

13 

1 

9حاصل ضرب الف)  8 7  نشان دهيد.فاكتوريل  نمادبا را  6
وجود دارد كه   مجموعه چند زيرمجموعه سه عضوي از. را در نظر بگيريد مجموعه ب)  

 باشد؟ و فاقد  شامل 
14 

2 
 اگر دو تاس را با هم بيندازيم، چقدر احتمال دارد :

 يا هر دو تاس فرد باشند؟ 8الف) مجموع دو تاس 
 ؟باشد 12حاصل ضرب دو عدد رو شده ب)  

15 

75/0  

 نوع هر متغير را مشخص كنيد :
 كارمندان يك ادارهالف) ميزان تحصيالت 

 كالسآموزان يك رياضي دانش ب) نمره 
 ج) وزن افراد يك خانواده 

16 

                 

جمع بارم: 20 آرزوي موفقيت براي شما با 16تعداد سواالت:    
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