
  بسمه تعالی 

  درس ریاضی پایه دهم رشته کامپیوتر  دبیرستان دوره دوم ابوریحان موسیان  اولسئواالت امتحان نوبت 

  )                                                 (نام ونام خانوادگی :       96ماه  دیماه تاریخ امتحان:   دقیقه 90مدت امتحان :

  نمره  صفحه اول                       تحانــــــــــــئواالت امــــــــــس  ردیف

1  

  

مینامیده.......................شوندنمیگیرياندازهواحدیکباکهمتناسبکمیتدونسبتالف) 

آن چقدر وزن به پنیرقیمتهزار تومان باشد.نرخ 04کیلوگرم پنیر 4فرض کنید قیمت ب)شود

  معنا است؟ است.این نرخ به چه

  

عددBبه Aاگر ضریب تبدیل واحد ج)
3

5
                       است؟Bمعادل چند واحد از Aواحد از 4باشد  

                                                                                                                             

  

2  

  .راتعریف کنیدالف) کمیت معکوس   2

روز تمام می کند.اگر محمود 25صفحه از کتابی را مطالعه می کند.اوکتاب را در 4محمود هرشب ب)

  روز تمام کند ،هر شب باید چند صفحه از آن را بخواند؟20بخواهد کتاب را در 

  

5/1

  است...................رابطۀو.................ازتناسبترکیبیزمان سوختن آنوشمعطولبینالف )رابطۀ  3

  ضربی-)غیر مستقیم4ضربی          -)مسقیم 3جمعی         -)غیر مستقیم 2جمعی     -)مستقیم1

  ب)از میان کمیت هاي زیر کدام مستقیم وکدام معکوس است؟

  ) تعداد شیرهایی که یک حوض آب را پر میکنند و زمان پر شدن حوض      1

  و هزینه ي آن ) زمان مکالمه با تلفن2

1  

سالگی داراي فرزندي شود:الف)رابطه بین سن پدر وفرزند یک رابطه 32فرض کنید مردي در سن   4

  سال باشد سن پدر چقدراست.26ضربی است یا جمعی؟ب)این رابطه رابنویسید.ج) اگر سن فرزند 

  

  

5/1  

  نفري حاضر هستند، چند نفر غایب می باشند؟ 50درصد از یک کالس 84الف)  5

  

  لیتر آب چند لیتر آب است؟400از140%ب)

  

  

2  
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  ردیف
  بارم   ـــــــــــــــئواالت امتحان            صفحه دوم س

  007/0)4                 0007/0) 3                 70)2                  7/0)1     یک مقدار برابر است با:7/0)%الف  6

ب)مقدار
1

4
  را بصورت ذهنی انجام دهید.(روش محاسبه را توضیح دهید).120عدد %

  

  

  

                                                                                                       

5/1  

مبلغ نهایی باشد، رابطه ي درصد تغییر کدام است؟ مبلغ اولیه و  اگر ) الف  7

1 (× 100             2 (× 100                    3 (× 100                      4 (× 100  

متر گسترش دهند 2متر است اگر این زمین را از هر طرف 20×متر10ابعاد یک زمین بازي ب)

  .مساحت زمین چند درصد افزایش خواهد یافت.

  

  

5/2

زیر از واحدهاي اندازه گیري جرم در سیستم انگلیسی است؟ الف)کدامیک از گزینه هاي  8

  ) مایل4) فوت                       3) پوند                          2) اینچ                 1

  گرم است).28/. اونس چند کیلوگرم است.(هر انس تقریبا36ب)

  

    

2

متر 8/0یارد خرید .هردانش آموز براي تکمیل پروژه به 50یک دبیر هنر یک بسته نوار تزئینی به طول الف)  9

  یارد است).09/1دانش آموز دراین پروژه شرکت دارند. چند یارد نوار باقی می ماند؟(هرمتر30نوار نیاز دارد 

  

  .استکیلومتر...........مایل برابر 30پس .ستاکیلومتر...........عنیممتر1852معادلدریاییب)مایل

2  

  الف)سیستم واحد هاي اندازه گیري را نام ببرید.  ١٠

  ب) واحد طول در هرکدام ازاین سیستم ها چیست؟

  ج)کار با کدام سیستم راحت تر است؟ چرا؟ 

  

2  

(هر فوت اینج پرید . او چند متر پریده است؟ 10فوت و 12مجموعا ورزشکاري در پرش سه گام الف)  11

  سانتی متر است.54/2متر و هر اینج 31/0

  چرا ماباید بتوانیم واحدهاي اندازه گیري را به هم تبدیل کنیم؟ب)

  

2

  20  امضاء                             :نام ونام خانوادگی تصحیح کننده             نمره به (حروف)       نمره به (عدد)   
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