
 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

 درستي يا نادرستي هر عبارت را مشخص كنيد. -1

 □نادرست       □درست متناهي است.             نيز نامتناهي باشد،  اي نامتناهي و مجموعه الف) اگر 

 □نادرست       □درست                           . زوج باشد آنگاه  عددي منفي و  ب) اگر 

 □نادرست       □درست                                      در ربع دوم دايره مثلثاتي قرار دارد. 158زاويه ج) 

 □نادرست       □درست                                    است.  2ي بازه 2برد تابع د) 

1 

 دو واسطه حسابي درج كنيد.  23و  5الف) بين دو عدد  -2

 جمله عمومي دنباله را بنويسيد.است.   288برابر  ششمي و جمله 72برابر  چهارمي ب) در يك دنباله هندسي، جمله

25/1

5اگر الف)  -3
 را تعيين كنيد. اي در ربع سوم باشد، مقدار زاويه و  13

2بسازد و از نقطه  60ها زاويه معادله خطي را بنويسيد كه با جهت مثبت محور ب)   بگذرد. 3

5/1 

3                                                         عبارت مقابل را تجزيه كنيد.     الف) -4 2 12      

 

3                                           عبارت گوياي مقابل به ازاي چه مقاديري از متغير تعريف نشده است؟ ب) 5
2 4 

5/1 

2معادله مقابل را با استفاده از روش مربع كامل حل كنيد.                                             -5 2 8 6 01 

2سهمي،  به ازاي چه مقاديري از  -6  1 هاست؟همواره زير محور  1
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 صفحه دوم                          طراح: زهره صفار               تجربي     دهم                          )         1رياضي  (سواالت       

 بررسي كرده، دامنه و برد تابع را تعيين كنيد.تابع بودن روابط زير را   -7

 دهد.هاي دوم آن را نسبت مياي كه به هر عدد مثبت ريشهرابطه الف)

1ب)  2 0 5 3 7 4 9 0 32 42 

1 

 

 

1را طوري بيابيد كه تابع  مقدار الف)  -8 5 2 2 1 3  يك تابع ثابت باشد. 7

 

2ب) نمودار تابعي را رسم كنيد كه دامنه آن  1و برد آن  1 توان رسم باشد. چه تعداد تابع با اين شرايط مي2
 كرد؟

5/0 

 

5/0 

9- 
دو تابع 

2 2 2
7 1

4 1
0مفروض است. مقدار  و   1 

 را محاسبه كنيد.

1 

2نمودار تابع -10 75/0 را به كمك انتقال رسم كنيد و دامنه و برد آن را بيابيد. 1

 در سواالت زير گزينه صحيح را انتخاب كنيد. -11

 آميزي كرد؟توان سه راس يك مثلث را به چند طريق رنگبا سه رنگ سفيد، قرمز و سبز ميالف) 

3 □                  6 □                     9 □                   ٢٧ □ 

1حاصل كسر ب) 
 برابر كدام گزينه است؟ 1

٢ □                 1 □                1                □١  □ 
   بيايد. "ل"بالفاصله بعد از  "ت"توان نوشت كه حرفي مي 8چند كلمه و بدون تكرار  "فاكتوريل"با حروف كلمه ج) 
8            □  7 □            2 8 □             2 7 □ 
 باشد. چند زير مجموعه سه عضوي دارد كه شامل  ) مجموعه د

 5
2□             5

3             □6
2               □6

3 □ 

1 
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 ومسصفحه                          طراح: زهره صفار               تجربي     دهم                          )         1رياضي  (سواالت       

توان:اند، به چند طريق ميهاي مختلفي وجود دارد كه همه دو طرفهمطابق شكل زير راه بين چهار شهر -12

 مسافرت كرد؟  به شهر  الف) از شهر   

 مسافرت رفت و و از طريق شهر  به شهر  ب) از شهر 

 برگشت كرد؟ 

1

توانند خودروي مختلف به چند طريق مي 4قرار دارند كه در كنار يكديگر  جاي خالي 10در يك پاركينگ با -13
 پارك كنند؟

1

1درستي تساويهاي زير را نشان دهيد:                                                         -14 1 

 

1 

 در پرتاب يك سكه و يك تاس:-15
 الف) نمودار درختي را رسم كنيد.

 را بنويسيد كه در آن سكه پشت و تاس عدد زوج بيايد. ب) پيشامد 
  بيايد. 4بيابيد كه سكه رو و تاس حداكثر ج) احتمال آن را 

 

5/1

 دو پيشامد ناسازگار مثال بزنيد. يك خانواده با سه فرزند،الف) در -16

و احتمال قبولي در حداقل يكي از  75، در درس زيست % 60آموزي در درس رياضي قبول شود %احتمال آنكه دانشب) 
 درس چقدر است؟است. احتمال قبولي او در هر دو  80دو درس %

 

5/0

 

1 

 الف) جامعه آماري را تعريف كنيد.-17

 
 ب) تفاوت متغير كمي و كيفي را بنويسيد.

5/0

 

5/0
 الف) دو مورد از مشكالت سرشماري را بنويسيد.-18

 نوع متغيرهاي زير را تعيين كنيد.ب) 

 شدت زلزله:                           جنسيت افراد:

1 

 20جمع نمره                                           »پيروز باشيدشاد و «  
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