
 بسمه تعالي

  
 :                                                       جمهوري اسالمي ايران                                          نام و نام خانوادگي 3/97 /5: تاريخ امتحان 

  دقيقه110:                         وزارت آموزش وپرورش                                         مدت امتحان پايه دهم )1(رياضي : سواالت امتحاني درس 
 محمديان:                                                اداره آموزش وپرورش منطقه خسروشاه                               دبير مربوطه علوم تجربي: رشته

   دبيرستان شهيد ستاري رادار
 نمره .استفاده از ماشين حساب مجاز نمي باشد                                                            سؤاالت                    رديف

.درستي يا نادرستي هر عبارت را مشخص كنيد 1  
.دامنه تابع هماني برابر اعداد حقيقي است  )الف  

2 )ب 3 6 
  را ناسازگار گويند هرگاه ودو پيشامد  )پ
 .اعضاي نمونه ، همان اعضاي جامعه اند )ت

 
 
 

1 

 .جاهاي خالي را كامل كنيد 2
 ............... شيء متمايز برابر است با تعداد جايگشت هاي  )الف
اگر نمودار يك رابطه داده شده باشد ، هنگامي اين نمودار تابع است كه هر خط موازي محور عرضها نمودار را  ) ب

 .قطع كند..............
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225حاصل عبارت  3 225 45    كدام است؟180
 2) صفر                      د )                         ج1 )ب-                     1 )الف
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4  در نظر بگيريم متمم مجموعه اگر مجموعه مرجع را   4   را با نوشتن اعضا مشخص 3
 .كنيد
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.نوع دنباله زير را مشخص كرده سپس جمله عمومي آن را بدست آوريد 5  
3 10 17 24  

 

1 

5اگر  6
 1 . را پيدا كنيد زاويه اي در ربع دوم دايره مثلثاتي باشد ساير نسبتهاي مثلثاتي  و 7

 .  چه عددي مي تواند باشد باشد 3  عددي مثبت  و اگر   )الف 7
6عبارت  )ب   .  را تجزيه كنيد6

1مخرج كسر  )پ
3  .  را گويا كنيد1

 
2 

 
 

1مجموعه جواب نامعادله  )الف 8 2
2 2  . را بصورت بازه بنويسيد 0

2معادله  )ب 2 3  .حل كنيد )( را به روش كلي 0
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 5/0 در چه حالتي معادله درجه دوم داراي دو ريشه قرينه هم است؟ 9

10 
  نمودار تابع   

2 1
2 2 1
2 1 2

  .دامنه وبرد آنرا بيابيد.  را رسم كنيد
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1  و 4اگر  11 2   مقدار عددي عبارت 3  1 .  را بدست آوريد2

1نمودار تابعي را رسم كنيد كه دامنه آن  12 1  و برد آن 3  1 . باشد5

 : كتاب قرمز متمايز را به چند طريق مي توان كنار هم قرار داد بطوري كه 4 كتاب زرد متمايز و 3  13
 كتاب هاي قرمز كنار هم باشند؟) كتاب هاي هم رنگ كنار هم باشند؟                         ب )الف

1 

 1 .  ميتوان ساخت7 و 3 و 4 و 1 و 0 با ارقام 2000 رقمي فرد و بزرگتر از 4 چند عدد  14

 5/0 . با هشت نقطه روي محيط دايره چند مثلث مي توان كشيد كه رئوس آن از اين هشت نقطه انتخاب شده باشد 15

-به چند طريق اين كميته مي .  شيمي دان قرار است كميته اي علمي انتخاب شود5 فيزيك دان و 6 رياضيدان و 8از ميان  16

 :تواند انتخاب شود هرگاه 
  نفره باشد و حداقل يك رياضيدان در آن باشد؟2 كميته 

 
 

1 

 :اگر حروف كلمه جهانگردي را به تصادف كنار هم قرار دهيم ، چقدر احتمال دارد 17
 دو حرف ي و د كنار هم باشند؟) حرف ي آخر باشد؟                               ب )الف

1 

 :اگر از اين جعبه سه مهره به تصادف خارج كنيم چقدر احتمال دارد.  مهره قرمز وجود دارد3 مهره آبي و 4در جعبه اي  18
 .هر سه مهره همرنگ باشند) ب.                                      هر سه مهره قرمز باشد )الف

1 

100حاصل عبارت  )الف 19
1

100
2

100
  چقدر است؟100

 :اگر پشت بيايد ، يك تاس مي  اندازيم و اگر رو بيايد دو سكه ديگر را مي اندازيم . سكه اي را به هوا مي اندازيم  )ب
 .فضاي نمونه اي را بنويسيد )
 . سكه رو بيايد را مشخص كنيد2پيشامد آنكه حداقل  )
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 .نوع هر يك از متغيرهاي زير را مشخص كنيد 20
  قد افراد ) تعداد شكايات رسيده به يك پليس                                                      ب )الف

 

1 

  
 
 

 ))ص(رسول اكرم (  .شدشود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد   درهاى آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مى
 .موفق و پيروز باشيد

 
 

 

 

����������	
������	
�����
���	
��www.riazisara.ir


