
2تعداد صفحه :  14تعداد سوال :  مدهپایه  متوسطه دوره دوم  1سواالت امتحانی : ریاضی    

دقیقه 70مدت امتحان :  ساعت شروع : 15/10/1397    تاریخ امتحان :    نام و نام خانوادگی :  
آباد پارس شهرستان پرورش و آموزش مدیریت باکريهنرستان فنی و حرفه اي شهید   آزمون نوبت اول 
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 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . 1/5
 الف) نسبت دو کمیت با واحدهاي مختلف را ............... می نامند .

 ب ) رابطه بین سن دو نفر ، یک رابطه  ............. است .
 ......... اونس .یک پوند برابر  است با ج ) 

1 

 .بنویسید را آن تبدیل ضریب سپس اند؟ متناسب کمیت دو حالت کدام در که کنید مشخص 1
آن محیط اندازه به مربع ضلع اندازه نسبت )الف  
 آن مساحت به مربع ضلع اندازه نسبت )ب

2 

چرا ؟ ؟ است معکوس کدام و مستقیم کدام ، زیر متناسب هاي کمیت میان از 1  

انبار بارهاي تخلیه براي کار انجام زمان و کارگران تعداد)ب               آن قیمت و کاال یک وزن )الف   

3 

.  باشد متر سانتی 8 نقشه روي نقطه دو فاصله اگر ، است کیلومتر 5 دهنده نشان متر سانتی 2 هر اي نقشه در 1
؟ است چقدر هم از آنها واقعی فاصله  

4 

.کنید مشخص را درست عبارت پرانتز هر در 1   

.باشد می ) منفی ، مثبت ( تغییر درصد باشد داشته افزایش اولیه قیمت به نسبت کاال یک جدید قیمت اگر ) الف  

 از بزرگتر ( قیمت افزایش درصد باشد رسیده تومان 8000 به آن قیمت و باشد تومان 6000 کاالیی قیمت اگر )ب
 . باشد می )100و  1، بین   100 از کوچکتر ،100

5 

5/1  3کیلومتر را با مصرف  45مسافت  یماشین طی شده ، دو کمیت متناسب اند .  بنزین مصرفی یک ماشین و مسافت 
 نرخ مسافت طی شده به مصرف بنزین چقدر است و چه چیزي را نشان می دهد ؟  لیتر بنزین طی می کند .

6 

روز  2را در روز تمام می کند . اگر او بخواهد کتاب  10صفحه از کتابی را مطالعه می کند و آن را در  5علی هر شب  1
 تمام کند . هر شب باید چند صفحه از آن را بخواند ؟

7 

 20تومان با  %  150000تخفیف و یک شلوار به قیمت  30تومان با  %  80000براي خرید پیراهنی به قیمت  2/5
 تخفیف ؛

 ب) چقدر باید بپردازیم ؟ الف) چه مقدار تخفیف می گیریم ؟

8 
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. او به چند درصد سواالت پاسخ درست  نداده استسوال  پاسخ درست  4سوال امتحانی ، به  16دانش آموزي از  1
 داده است  ؟

9 

 را نشان می دهد :   و کمیت   نمودار زیر رابطه بین کمیت  1

 را بنویسید .   به    الف ) ضریب تبدیل 

 است ؟ معادل چند واحد از   واحد از   4  ب)

 

 

10 

20ابعاد یک زمین بازي   2 است . می خواهند این زمین را از هر طرف ، یک متر گسترش دهند . مساحت  15
 زمین چند درصد افزایش خواهد یافت ؟

11 

 جدول زیر را کامل کنید. 2

                                             

به صورت اعشاري به صورت کسر درصد

%  7 8   

 115
100  
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5/1  سانتی متر است . 195قد دانش آموزي  

 است ؟ فوتچند قد او ب)                                                        چند اینچ است ؟قد او الف ) 

13 

0یارد خرید . هر دانش آموز براي تکمیل پروژه به  40به طول نی یک دبیر هنر ، یک بسته نوار تزیی 2 متر از آن  7
 دانش آموز در این پروژه شرکت دارند . چند یارد از نوار باقی می ماند ؟ 30نیاز دارد . 
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