سواالت امتحان درس :

اداره كل آموزش وپرورش خراسان رضوي
اداره آموزش و پرورش ناحيه 6مشهد مقدس

نام آموزشگاه :
هنرستان پویا

نام ونام خانوادگي :

پایه و رشته تحصيلي :
دهم -

تاریخ امتحان 96/10/9 :

ریاضي 1

تعدادصفحات 4 :
ردیف

تعداد سواالت 13 :

شماره صندلي :

مدت امتحان  110 :دقيقه
ساعت شروع  8 :صبح

موفقیت =  %1استعداد و  %99تالش

توماس ادیسون

بارم
3

1

در جاهاي خالي كلمه مناسب قرار دهيد :
الف) نسبت دو كميت متناسب با واحدهاي مختلف را  ......................مي گویند .
ب)اگر در یك تناسب یك كميت افزایش و كميت دیگر كاهش یابد  ،تناسب را  ....................مي گویند.
ج) واحد طول در سيستم انگليسي  .....................مي باشد.
د) نصف نصف عددي برابر با  ................درصد مي باشد .
ه) اگر قيمت كاالیي افزایش یابد  ،درصد تغيير  ...................مي باشد .
و) رابطه بين سن دو نفر  ،یك رابطة  .....................است .

2

از ميان كميت هاي متناسب زیر  ،كدام مستقيم و كدام معكوس است ؟
الف) وزن بسته پستي و هزینة ارسال آن
ب) زمان آسفالت كردن یك خيابان و تعداد كارگران
ج) تعداد شير هایي كه یك حوض آب را پر مي كنند و زمان پر شدن حوض
د) مساحت دایره ها و طول شعاع آنها

2

3

چاپ مي شوند  ،در مرحله صفحه آرایي تصميم گرفته شد عكس ها با
در یك روزنامه عكس ها با ابعاد
طول  12چاپ شوند  .عرض عكس ها چقدر باید باشد ؟

1

4

فرزانه براي تهيه دو كيك  8عدد تخممرغ دارد .اگر بخواهد  7عدد از همان كيك درست كند ،چند تخممرغ الزم
دارد؟

1

5

ستاره هر شب 4صفحه از كتابي را مطالعه ميكند .او كتاب را در  15روز تمام ميكند .اگر ستاره بخواهد كتاب را
در  20روز تمام كند ،هرشب باید چند صفحه از آن بخواند؟

1

ادامه ي سؤاالت در صفحه دوم
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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ردیف
6

سؤاالت
اگر ضریب تبدیل واحد  Aبه  Bعدد

بارم
1/5

باشد.

الف)  24واحد از معادل  Aچند واحد از  Bاست؟

ب)  12واحد از معادل  Bچند واحد از  Aاست؟

7

قطر یك تلویزیون  48اینچي چند سانتي متر است ؟

1

8

ورزشكاري در پرش سه گام به ترتيب  4فوت و  6اینچ  4 ،فوت و  5اینچ  3 ،فوت و  11اینچ پرید .
الف) این ورزشكار روي هم چند فوت و چند اینج پریده است؟

2

ب) او چند متر پریده است ؟

9

وزن یك پالك از شمش طال  12اونس مي باشد  ،وزن این شمش چند گرم است ؟

1

10

اگر  35 %عددي برابر  770باشد  ،محاسبات زیر را به صورت ذهني انجام دهيد .
الف)  5درصد آن عدد

1

ب)  70درصد آن عدد
11

1

 140%از  400ليتر آب  ،چند ليتر آب است ؟

ادامه ي سواالت در صفحه سوم
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

شماره صندلي :

سواالت امتحان درس :
ریاضي 1

اداره كل آموزش وپرورش خراسان رضوي
اداره آموزش و پرورش ناحيه 6مشهد مقدس

نام آموزشگاه :
هنرستان پویا

نام ونام خانوادگي :

پایه و رشته تحصيلي :
دهم -

تاریخ امتحان 96 / 10 / 9 :

تعدادصفحات 4 :

مدت امتحان  110 :دقيقه
ساعت شروع  8 :صبح

تعداد سواالت 13 :

ردیف
12

بارم
تعداد پاسخ هاي درست فاطمه به سؤاالت سه آزمون  ،در جدول زیر آمده است .
شماره آزمون

تعداد سؤاالت

تعداد سؤاالت درست

1

8

6

2

10

2/5
درصد پاسخ درست
60

3

80

8

الف) جدول را كامل كنيد .
ب) درصد كل پاسخ هاي درست در سه آزمون را پيدا كنيد .

13

ابعاد یك زمين بازي  10متر در  20متر است  .شهرداري تصميم دارد این زمين را از هر طرف  2 ،متر گسترش
دهد  .مساحت زمين چند درصد افزایش خواهد یافت ؟

2

جمع بارم

20

موفق باشيد  -رزازیان
تصحيح و نمره گذاري
با عدد

نام و نام خانوادگي
مصحح  /دبير

با حروف

نمره نهایي پس ازرسيدگي به
اعتراضات
با عدد

نام و نام خانوادگي
مصحح/دبير

با حروف
امضاء :

امضاء :
* انسان هاي ضعيف انتقام مي گيرند *
* انسان هاي قوي مي بخشند *

* انسان هاي باهوش چشم پوشي مي كنند *
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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