
  سئواالت درس ریاضی  

  نام و نام خانوادگی :

  نام پدر:

پایه تحصیلی :  دهم 

  سمه تعالیب

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان 

  رضوي

  اداره آموزش و پرورش نیشابور

  مام خمینیاهنرستان 

  96–97دي ماه  –نوبت اول 

  تاریخ آزمون:

  ساعت برگزاري :

  دقیقه 70زمان: 

  206-205کالسهاي 

  دکتر مهدوي پور

  سانتی متر چند متراست؟ 250  1

  

5/0  

2  
  متر چند سانتی متر است؟  

  

5/0  

در جدول زیر قیمت یک کاال  در بسته بندي هاي مختلف عرضه می شود نشان می دهد خرید کدام بسته باصرفه تر   3

  است؟ 

  قیمت (تومان)  وزن ( کیلوگرم )

5/0  

25  

3  

000/20  

000/758  

000/60  

  

2  

  ت؟از میان کمیت هاي زیر کدامیک مستقیم و کدامیک معکوس اس  4

  الف) میزان دستمزد یک خیاط در یک ماه و تعداد لباسی که در یک ماه دوخته

  ب) تعداد شیر آب ، براي پر کردن آب استخر و مدت زمان پر شدن آب استخر.

1  

  کارگر چند ساعته بار را تخلیه می کنند.  30ساعته باري را تخلیه کنند  10کارگر  12اگر   5

  

2  
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6  
  باشد در این صورت :  برابر  Bبه  Aاگر ضریب تبدیل 

  است؟  Aمعادل چند واحد از  Bواحد از  12الف) 

  را بنویسید؟   Aبه  Bب) ضریب تبدیل واحد 

2  

  جاهاي خالی را با کلمات یا اعداد مناسب کامل کنید.  7

  ..  نامیده می شود. الف) نسبت دو کمیت متناسب که با یک واحد اندازه گیري نمی شود .................

  یم اونس برابر با ........................  گرم است. نب) 

1  

  تخفیف، چقدر باید بپردازیم؟   20تومان ، پس از %  5000براي خرید سه جفت جوراب هر جفت به قیمت    8

  

2  

  محاسبه کنید.از سی هزار تومان را  10تومان است به صورت ذهنی %  600از سی هزار تومان ،   %2  9

  

1  

  لیتر آب  ، چند لیتر آب است؟   400از  %140  10

  

1  

مالیات کم می شود حقوق احمد پس از  7تومان حقوق دریافت می کند. از این مبلغ %  000/800/1علی ماهانه   11

  تومان است حقوق کدام یک بیشتر است ؟   000/750/1کسر مالیات 

  

2  

  جدول را کامل کنید   12

  به صورت اعشاري  به صورت کسر  صددر    

%1  

....................  

..................  

....................  

......................  

005/0  

  

  

1  
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  جدول را کامل کنید.  13

                             

                                  

  ............... گرم

  اونس 5

  پوند 1  ..  کیلوگرم.............

  ..............   اینچ

  فوت  5

  

  

1  

  اینچ چند سانتی متر است ؟  8فوت و  2  14

  

  

1  

  افزایش داده اند . درصد تغییر مساحت این پارك را محاسبه کنید.  10را %   yو عرض  xابعاد یک پارك به طول   15

  

  

2  

  موفق باشید
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