
 باسمه تعالي
 آموزش و پرورش شهرستان گرگان

  

       : دهم تجربي  پايه                                       )1(سواالت امتحاني درس: رياضي                                         نام و نام خانوادگي:  
طراح سوال: زهره صفار                                                   97/ 3تاريخ امتحان  /                                        دقيقه 90مدت امتحان: 

1صفحه:        
 نمره سواالترديف

 جاهاي خالي را به صورت مناسب پركنيد. -1

 يك مجموعه .............. است. ( متناهي/ نامتناهي) داراي يك زير مجموعه نامتناهي باشد، آنگاه  الف) اگر 

1جمله پنجم دنباله ب)  1
 برابر ............ است. 2

 ي چهارم است كه ............ يكديگرند.هر عدد مثبت داراي ........... ريشه ج)

 شود.شامل يك عضو باشد تابع ............ ناميده ميد) تابعي كه برد آن تنها 

 برابر است با  .................. 3حاصل ه) 

5/1 

 1 است. جمله بيست وپنجم را بيابيد. 164و جمله هفدهم آن  20جمله يازدهم يك دنباله حسابي  -2

0الف) اگر  -3 3  را تعيين كنيد. باشد، حدود  0

4                   ب) درستي تساوي مقابل را ثابت كنيد.                        4 1 2 2

5/1 

4الف) حاصل عبارت مقابل را به صورت عددي با توان گويا بنويسيد.                                            -4 43   

 

5ب) مخرج كسر را گويا كنيد.                                                                                                
3 2  

1/5 

عبارت مقابل را تعيين عالمت كنيد.                                                                -5
2 2 5 6

4
1 

 ادامه سواالت در صفحه دوم
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 صفحه دوم                          طراح: زهره صفار               تجربي     دهم                          )         1رياضي  (سواالت       

2مجموعه جواب نامعادله مقابل را به صورت بازه نمايش دهيد.                                             -6 8 4 1 

 .شوددر رابطه زير در جاهاي خالي اعدادي قرار دهيد كه رابطه يك تابع الف)   -7

2 4 1 2 7 2  
 دامنه و برد برابر داشته باشد ولي تابع هماني نباشد.  ب) تابعي مثال بزنيد كه

5/0 

 

5/0 

2قطع كرده و از نقطه  2اي به طول ها را در نقطه اگر نمودار يك تابع خطي محور  -8  بگذرد: 3
 الف) ضابطه تابع را تعيين كنيد.

 

 را بيابيد. 4ب) مقدار 

1 

را رسم كرده، دامنه و برد آن را تعيين كنيد.                         نمودار تابع  -9
2 1 0
2 0 5/1 

 هاي زير را تعيين كنيد. نادرستي گزاره درستي يا-10

 توان پاسخ داد. روش مي 25سوال را به شرط پاسخ دادن به همه سواالت به  5يك آزمون درست و نادرست با الف) 

 □نادرست       □درست 

 □نادرست       □درست   است. 720 برابر "دانشجو "كلمه ب) تعداد جايگشتهاي حروف 

 □نادرست       □درست است.   48اي برابر يك تاس تعداد اعضاي فضاي نمونه سكه و 3در پرتاب ج) 

1اگر د) 
3 ،1

1و  4
5برابر باشد،  6

 است.   12

 □نادرست       □درست 

1 

 و بدون تكرار ارقام: 9، 7، 4، 3، 2، 0با ارقام -11

  نوشت؟توان الف) چند عدد چهاررقمي زوج مي

 توان نوشت؟مي 700) چند عدد سه رقمي كوچكتر از ب

1 

 ومادامه سواالت در صفحه س

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



 صفحه سوم                              طراح: زهره صفار                          تجربيدهم           )        1رياضي (سواالت             

در يك رديف بچينيم، تعداد حاالتي خواهيم آنها را كارت قرمز و سه كارت زرد موجود است، ميچهار الف) -12
 را محاسبه كنيد كه:

 گيرند.قرار ميكنار هم  هاي همرنگكارت الف)

 قرمز و زرد يك در ميان قرار گيرند.ي ب) كارتها

1 

 هفت نقطه روي محيط يك دايره قرار دارند. با استفاده از اين نقاط: -13

 توان رسم كرد؟مي بردارالف) چند 

 توان رسم كرد؟ب) چند مثلث مي

5/1 

 1 آنكه تعداد فرزندان پسر از دختر بيشتر باشد. احتمال طلوبستم اي داراي سه فرزند است.خانواده-14

 :اي در فضاي نمونه براي سه پيشامد -15

   رخ ندهد. د، اما نرخ ده وكه در آن  را طوري سايه بزنيد ون نمودار الف)

 ناسازگارند؟ چرا؟ ب) آيا دو پيشامد 

1 

كنيم. احتمال آن را بيايبد كه دو مهره زرد است، دو مهره به تصادف خارج مي 3مهره سفيد و  4اي كه شامل از جعبه-16
 مهره همرنگ نباشند.

 

1 

 5/0 وجود دارد؟ نام ببريد.ي ها چه مراحلبعد از مرحله سازماندهي و نمايش دادهدر علم آمار -17

پردازند ميورزش آموزان به دانشخواهيم مدت زماني كه مي "فرهنگ"دبيرستان  نفره از دختران 28در يك كالس -18
 را مورد بررسي قرار دهيم. 

 الف) جامعه آماري را تعيين كنيد.

 ب) متغير مورد مطالعه و نوع آن را تعيين كنيد.

 نمونه تصادفي پيشنهاد كنيد.د) روشي براي گرفتن 

1 

 20جمع نمره                                           »شاد و پيروز باشيد«  
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