
 باسمه تعالي
 

 وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
 اداره آموزش و پرورش شهرستان بناب

 )روزانههنرستان غير دولتي كارآفرين (

 2تعداد صفحه :
 25/3/1398تاريخ امتحان : ريـاضينام درس : 

صبح9ساعت امتحان : و نام خانوادگي :نام 
 دقيقه 75ت امتحان :مد رشته :

 حسين شجاعي ونددبير :  ايه : ــــــــپ
 متن سواالت

 پودمان اول : نسبت و تناسب
 )5/0( نسبت دو كميت متناسب كه با يك واحد اندازه گيري نمي شود ........................ نام دارد. )1
 )5/0( در هر دو قسمت با هم متناسب هستند ، كدام دو كميت مستقيم و كدام دو كميت معكوس هستند؟ دو كميت داده شده )2

 وزن يك كاال و قيمت آن ( مستقيم / معكوس ) .1
 تعداد كارگران و زمان انجام كار براي تخليه بارهاي يك انبار ( مستقيم / معكوس ) .2

 )5/0( گزينه صحيح را عالمت بزنيد؟ )3
 دو نسبت مساويند؟ 11به  6و  88به  42آيا دو نسبت 
 برابر است با ..... Kبله ،  .1
 برابر است با ............ Kو  77به  42برابر است با نسبت  11به  6خير ، نسبت  .2

ر شير آب يكسان بر سر لوله ها كار گذاشته شده است، دو شير آب وقتي به طور كامل باز هستند اين مخزن د 10براي پر كردن مخزن آبي،  )4
 )5/0( ساعت پر مي شود: 8

 شير آب به طور كامل باز شوند مخزن در چند ساعت پر مي شود؟ 4اگر  .1
 شير آب به طور كامل باز شوند مخزن در چند ساعت پر مي شود؟ 8اگر  .2

 )1( است؟ متر چند متر سانتي250 )5
 

 پودمان دوم : درصد و كاربردهاي آن
 )1( در هر پرانتز عبارت درست را انتخاب كنيد؟ )1

 منفي ) و اگر كاهش داشته باشد   -اگر قيمت جديد يك كاال نسبت به قيمت اوليه افزايش داشته باشد درصد تغيير ( مثبت         
 منفي ) است. –درصد تغيير ( مثبت         

1مشخص شده و رابطه     و قيمت جديد آن با    قيمت اوليه يك كاال با  )2
 )5/0(بين قيمت اوليه و قيمت جديد برقرار باشد:  2

 تومان بوده است امسال چند تومان است؟ 200كااليي كه سال گذشته  .1
 تومان است سال گذشته چقدر بوده است؟ 200كااليي كه امسال  .2

 )75/0( ليتر بنزين ، چند ليتر بنزين است؟ 400% از 140مقدار  )3
كيلو گرم افزايش يافته است ، درصد افزايش وزن او چقدر  5وده است. اكنون در سه ماهگي وزن او به كيلوگرم ب 5/3وزن نوزادي هنگام تولد  )4

 )75/0( است؟
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 پودمان سوم : معادله هاي درجه دوم
 
 )1( معادله درجه دوم زير را حل نماييد؟ )1

2 2 0 
 )1( معادله درجه دوم زير را به روش ترسيم حل نماييد؟ )2

2 2 0 
 )1( مي باشد، اين دو عدد را پيدا كنيد؟ 132دو عدد صحيح متوالي حاصلضرب  )3

 
 پودمان چهارم : توان رساني به توان عددهاي گويا

 )5/0( ابتدا نمايش راديكالي عبارت هاي زير را بنويسيد و در صورت امكان آنها را ساده كنيد. )1
 :   32پنجم عدد ريشه :                                       36ريشه دوم عدد 

 )5/1(حاصل عبارتهاي زير را بدست آوريد؟  )2

1 2 44 2 3 33 8
1
2 2

1
2  

 )1(پاسخ پرسش هاي زير را به صورت عدد توان دار و عبارت راديكالي نمايش دهيد؟  )3

 چقدر است؟ سانتي متر 5قطر يك مربع به طول  .1
 دقيقه چقدر است؟ 20برابر مي شود،وزن باكتري پس از  8وزن نوعي باكتري در هر ساعت  .2

 
 پودمان پنجم : نسبت هاي مثلثاتي

 )5/1( مقدار عددي عبارتهاي زير را پيدا كنيد؟ )1
60 45 30

1 30  

2 30 2 30
2 45 3 60  

 )5/0( زير آن خط بكشيد؟ است؟كدام يك از روابط زير نادرست  )2

60 30 2
60 60 2 30 30 60 2 30 60 2 30 

 )1( عمود است. BCبر  KHقائمه است؛ Cكه در راس  ABCدر مثلث قائم الزاويه  )3

 كدام مثلث ها متشابه هستند؟چـرا؟ .1

 بنوسيد؟نسبت هاي اضالع متناظر را  .2
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