
 باسمه تعالی
 آموزش و پرورش شهرستان گرگان

  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 3/1396/تاریخ امتحان:            فنی              رشته:         دهمپایه:               (1) ریاضیدرس:           نام و نام خانوادگی:                 

 صفحه اول                طراح: زهره صفار            :          دبیرستان                 اعت شروع امتحان:س       دقیقه       90مدت امتحان: 
 

 نمره سواالت ردیف 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. -1

اگر الف( 
𝑥

𝑦
=

2

5
5𝑥باشد آنگاه   = 2𝑦 . 

 نامند.می نسبت دو کمیت متناسب با واحدهای مختلف را نرخب( 

 است. 𝑆𝐼گیری جِرم در سیستم پوند یکی از واحدهای اندازهج( 

𝑥2  در معادله درجه دومد(  + 2𝑥 − 1 =  است.  2ثابت برابر   جمله  0

 است. 3برابر عدد  81ریشه چهارم عدد ه( 

𝑡𝑎𝑛45°( و < 𝑡𝑎𝑛20° 
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 معکوس هستند.های متناسب زیر کدام مستقیم و کدام از میان کمیتالف(  -2

 روشن بودن شمع و طول آن.زمان مدت   -

 و زمانی که الزم است مشتریان منتظر بمانند. فروشگاهفعال در یک  هایصندوقتعداد  -

 

 

5/0 

 6شیر آب یکسان مورد استفاده قرار گرفته است. اگر دو شیر آب کامال باز این مخزن را  10برای پرکردن مخزن آبی،  -3
 کنند؟شیر آب کامال باز به طور همزمان این مخزن را در چند ساعت پر می 4کنند، ساعته پر 

1 

کیلوگرم باشد، درصد افزایش وزن  2/5کیلوگرم است. اگر در معاینه بعدی، وزن او  8/3وزن نوزادی در هنگام تولد  -4
 کودک را محاسبه کنید. 

5/1 

𝐹به صورت  که سانتیگرادرابطه بین درجه فارنهایت و درجه با توجه به  -5 = 1/8𝐶 + است. جدول زیر را کامل   32

 کنید.
 

 سانتیگراد فارنهایت

 50 

104  
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 صفحه دوم                                فنیدهم             (        1ادامه سواالت ریاضی )                                                      

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. -6

 اگر قیمت جدید یک کاال نسبت به قیمت اولیه افزایش داشته باشد درصد تغییر ............... است. الف(

 )مثبت/منفی(

 )خطی/ غیرخطی( یک انسان در طول زمان یک نمودار ................ است. قدنمودار ب(  

 ، معادله ..........اگر بین خط و منحنی یک نقطه مشترک وجود داشته باشد حل معادله درجه دوم، در روش هندسی ج(

 جواب دارد.

  برابر ............ است.  64ی ششم عدد ریشه  د(

 شود.درجه، سینوس آن به ............ نزدیک می 90به  αبا نزدیک شدن زاویه ه( 

25/1 

نمایش دهیم.  جدول زیر را  𝑆و مساحت آن را با  𝑃باشد. اگر محیط مربع را با  𝑥فرض کنید طول ضلع مربعی برابر  -7

 را بنویسید.  𝑆و  𝑥و همچنین  𝑃و  𝑥ی بین کامل کرده و رابطه

5 2 𝑥  )طول ضلع مربع( 

   𝑃  )محیط مربع( 

  𝑆 )مساحت مربع ( 

 

5/1 

 حل کنید. ∆معادله زیر را از روش  -8

2𝑥2 + 5𝑥 + 3 = 0 

25/1 

 را کامل کنید. مقابلالف( جدول   -9

 ب( آیا در ردیف دوم جدول عدد منفی وجود دارد؟

  ای با هم دارند؟توان پنجم عددهای قرینه چه رابطهج( 

 عدد -2 1− 1 2

 پنجمتوان     

2 

 1  متر را تعیین کنید.سانتی 5قطر یک مربع به طول ضلع  -10
5 

5 
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 صفحه سوم                                              فنی(            دهم 1ادامه سواالت ریاضی )              نام و نام خانوادگی:            

 چین عبارت مناسب قرار دهید.به جای نقطه -11

    (16)
1
4 = √… . .…..  =  . …  )الف  ..

( 
4

9
 )−2 =  (… … . )…… =  . .  )ب .…

5 
1
3  × 25 

1
3 = . . ….  × … … . =. . . … … 

… … =  … .  )ج  ..
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  اند. نسبت تشابه آنها را بنویسید.متشابه 𝐴𝐸𝐹و  𝐴𝐵𝐶های با ذکر دلیل نشان دهید مثلث -12

 

 

1/25 

 2 درجه را بدست آورید. 60زاویه  نسبتهای مثلثاتیی با رسم مثلث قائم الزاویه و استفاده از نقاله، اندازه -13

 های زیر درست است؟ با ذکر دلیل.کدامیک از گزینه -14

𝑠𝑖𝑛30°الف(  + 𝑠𝑖𝑛30° = 𝑠𝑖𝑛60° 

2𝑡𝑎𝑛30°ب(  = 𝑡𝑎𝑛60°  

𝑐𝑜𝑠ج(  60° < 𝑐𝑜𝑠30° 

75/0 

درجه باشد، فاصله دیوار  65ایم. اگر زاویه نردبان با سطح افق متر را به دیواری تکیه داده 6به طول  نردبانی -15

𝑠𝑖𝑛65°تا پایین نردبان را محاسبه کنید.  = 0/9   ،𝑐𝑜𝑠65° = 0/42   ،𝑡𝑎𝑛65° = 2/14   
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 20 جمع نمرات                                       شاد و پیروز باشید 
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