
 به نام يكتاي هستي بخش نام ونام خانوادگي :
 اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان كالله

 شيفت : صبح 5/3/1397تاريخ امتحان : 

 مهر آموزشگاه  دقيقه 90مدت آزمون:  تجربي رشته :  3تعداد صفحه : 
 شاهد بصيرتدبيرستان:  دوم آموزش متوسطه دوره دهم  :  پايه

 
 بارم "سال حمايت از كاالي ايراني گرامي باد "                            صفحه اول –شرح سواالت رديف

 درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد؟ 1
 نيز متناهي است. متناهي باشد، آنگاه  نامتناهي باشد و  اگر مجموعه مرجع الف. 

 دامنه و برد تابع يكسان باشد، آن تابع ثابت است. ب. اگر
8دانش آموز برابر با  8ج. تعداد حاالت انتخاب نفرات اول و دوم و سوم از بين  ،  است. 3

 ناسازگارند. و  و  باشد، آنگاه سه پيشامد  د.اگر 

1 

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد؟  2
 مجموعه اي از اعداد، ................ و ............ است.آمار الف. 

 ب. تعداد اعضاي جامعه آماري را .................... آن جامعه مي گويند.
 درجه مي سازد برابر با .................... است. 30ج. شيب خطي كه با قسمت مثبت محور طول ها زاويه 

 نقطه روي محيط دايره ساخت برابر با .................. است. 7تعداد مثلث هايي كه مي توان با د. 

1 

 گزينه مناسب را انتخاب كنيد؟ 3
 برابر با كدام گزينه است؟ حاصل . 1

 2د.                           3ب. صفر                   ج.                     4الف. 
 
2اگر . 2 ،و  ،  كدام است؟ باشند در اين صورت  3

2الف. ، ،ب.               3 3ج.             3 2د.                ، ، 3 
 
2دنباله . 3 ، 1 ، 4  از كدام نوع است؟ ،

 الف. هندسي                   ب. حسابي                 ج. مربعي            د. درجه دوم
 
 زير نمايش دهنده يك تابع نيست؟كدام عبارت . 4

 الف. رابطه هر شخص با سن آن شخص                       ج. رابطه هر عدد با مقسوم عليه هاي آن عدد
 ب. رابطه هر مسلمان با قبله                                     د. رابطه هر چند ضلعي با مساحت آن چند ضلعي

1 

 5/0 هستند، جمله عمومي دنباله را بيابيد؟ 63و  3جمالت دوم و هفدهم در يك دنباله حسابي  4

5اگر  5
13

 1 را بيابيد؟ در ربع چهارم باشد، ساير نسبت هاي مثلثاتي زاويه  باشد و  

الف. مخرج كسر  6
1

3 1
 را گويا كنيد؟ 

 

ب. عبارت 
1283 24

2  را تا حد امكان ساده كنيد؟ 12

1 
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 بارم صفحه دومرديف

2معادله  7 6 7  1 حل كنيد؟ زير را به روش دلتا 0

2ابتدا راس سهمي  8 1 2  1 را بيابيد و سپس آن را رسم كنيد؟ 1

2عبارت  9 9 3  1 را تعيين عالمت كنيد؟ 1

 نامعادله ي قدر مطلقي زير را حل كنيد؟ 10
1

2 1 3 

1 

1رابطه ي  11 ، 2 5، 2 2 ، 3 3 ، 5 5 ،  نمايش يك تابع است؟ 3
 را بيابيد؟ ،الف. مقادير 

 ب. نمودار اين تابع را رسم كنيد؟

1 

 نمودار تابع چند ضابطه اي را رسم كنيد و به كمك نمودار دامنه و برد ان را مشخص كنيد؟ 12
4 1

5 1
2 2 1

 

5/1 

3را رسم كنيد و به كمك انتقال نمودار تابع  ابتدا نمودار  13  1 را رسم كنيد؟ 2

ر روش اين كاكتاب شيمي را در يك قفسه كنار هم قراردهيم ، به چند  2كتاب فيزيك و  3كتاب رياضي و  5مي خواهيم  14
 هاي هم نوع كنار هم قرار گيرند؟ كتاب را مي توان انجام داد بطوري كه

1 
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 بارم صفحه سومرديف
5مسئله اي طراحي كنيد كه جواب آن به صورت  15

3
6
 1 باشد؟ 2

 شيمي دان قرار است كميته اي علمي انتخاب كنيم : 5فيزيكدان و  6رياضي دان و  8از ميان  16
 نفر در آن حضور داشته باشند؟ 2نفره باشد و از هر رشته  6الف. كميته 
 نفره باشد و حداقل يك رياضيدان در آن باشد؟ 2ب. كميته 

1 

كنارهم قرار گيرند را   و  حروفبه تصادف كنار هم قرار گيرند، احتمال آنكه   " Computer "اگر حروف كلمه  17
 بيابيد؟

1 

 اگر رو آمد تاس را مي اندازيم و اگر پشت آمد دو سكه ديگر را مي اندازيم مطلوبست :سكه اي را به هوا پرتاب مي كنيم،  18
 الف. احتمال اينكه حداقل سكه يك بار پشت بيايد؟

 ب. احتمال آنكه تاس عددي اول بيايد؟

1 

2اگر  19
7و  3

8
3و  

 1 را بيابيد؟  و باشند مقدار  4

 جدول زير را كامل كنيد؟ 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 موفق و مويد باشيد: 
 خواجه

 
 
 

 نوع متغير متغير
  كيفيت ميوه هاي باغ

  ميزان بارندگي بر حسب ميلي ليتر
  اقوام مختلف شهرستان كالله

  تعداد ماهي هاي موجود در درياي خزر

1 
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