
 65 -69سال تحصیلی:  محل مهر مدرسه

 نیم سال : اول

 (1س: ریاضی)آزمون در

 رشته: رایانه  پایه: دهم      

 باسمه تعالی
 

 65/ 11/.........: تاریخ

 دقیقه 71 مدت آزمون:

 داره آموزش و پرورش شهرستان ایذها

 شبانه روزی شهید مطهری دبیرستان:

 :دانش آموز نام خانوادگی نام و

 ردیف سواالت نمره

 را پر کنید.جاهای خالی  5/3

با واحدهای مختلف را .....................می گویند.  الف( نسبت دو کمیت متناسب  

دو نیز یک واحد افزایش یابد،  B،کمیت  Aکمیت  از با افزایش یک واحد بگیرید. اگررا در نظر  Bو  Aدو کمیت ب( 

 رابطه .......................... دارند.کمیت 

نصف نصف عددی برابر ......................درصد آن می شود.( ج  

برابر   Aواحد از  02................ است و هر   Bبه  Aاست. ضریب تبدیل   B واحد از 3مساوی   Aواحد از  5( هر د

 است.  B............... واحد از 

 ، ............... و در سیستم انگلیسی ................. است.SIواحد طول در سیستم و( 

1 

 ؟کدام مستقیم و کدام معکوس است ،از میان کمیت های متناسب زیر 5/1

 الف( وزن یک کاال و قیمت آن

 ب(تعداد شیرهایی که یک حوض آب را پر می کنند و زمان پر شدن حوض

 ار برای تخلیه ی بارهای یک انبارج(تعداد کارگران و زمان انجام ک

0 

5 در یک روزنامه عکس ها با ابعاد 1 × تصمیم گرفته شد عکس ها با  چاپ می شوند. در مرحله ی صفحه آرایی 6

 چاپ شوند. عرض عکس ها چقدر باید باشد؟ 10طول 

3 

 را نشان می دهد. ،جدول زیر قیمت یک کاال را که در بسته بندی های مختلف عرضه می شود 0

 قیمت)تومان( وزن

 15222 گرم 522

 00222 گرمکیلو 5/1

 52222 کیلوگرم 0

 کدام یک باصرفه تر است؟

 

 

 

0 

کتاب را  بخواهد محمود اگر تمام می کند. روز 02 در کتاب را او کند. صفحه ازکتابی را مطالعه می 3شب  هر دمحمو 05/1

بخواند؟ را صفحه از آن چند شب باید هر ،تمام کند روز15در   

 

5 

درصد  12تومان با  52222مت درصد تخفیف و یک شلوار به قی 52تومان با  32222برای خرید پیراهنی به قیمت  5/1

 تخفیف، چقدر باید بپردازیم؟

 

6 

 احمد بعد از کسرمالیات کم می شود. حقوق  7% تومان حقوق دریافت می کند. از این مبلغ 1,088,888 ماهانهعلی  05/1

 تومان است. حقوق کدام یک بیشتر است؟58,888%,1  مالیات

7 



 موفق باشید.    یوسفی

18متر ابعاد یک زمین بازی 5/1 × متر گسترش دهد.  0است. شهرداری تصمیم دارد این زمین را از هر طرف،  08متر

 ش خواهد یافت؟زمین چند درصد افزایمساحت 

 

 

 

8 

رحسب واحدهای خواسته شده بنویسید.ب سانتی متر باشد آن را916گر طول قد فردی ا 5/1  

 الف( اینچ    

 فوت ب( 

 ج( یارد

9 

.اهای خالی را پر کنیدج 5/1  

 

12 

اینچی برابر چند سانتی متر است؟ 30قطر یک تلویزیون  1  

 

11 

ی وزن یک انسان بر ی زمان بر حسب ماه و محور عمودی نشان دهندهدر شکل های زیر، محور افقی نشان دهنده 5/2

 از نمودارهای زیر می تواند نمودار وزن یک انسان در طول زمان باشد. حسب کیلو گرم است. کدام یکی

 

10 

𝑥0 معادله ی درجه دوم 0 − 𝑥 − 0 =  13 .را به روش هندسی حل کنید 8

 :11و  12،  9دول مورد نیاز برای سواالت ج 

 جدول ضریب تبدیل واحدها

 ضریب تبدیل به از ضریب تبدیل به از

90/1 یارد متر 82 گرم اونس  

90/9 اینچ سانتی متر 059 گرم پوند  

18/9 مایل کیلومتر 11 اونس پوند  

82/9 فوت متر 1999 گرم کیلوگرم  

11/1 کیلومتر مایل  9 فوت یارد 

50/8 سانتی متر اینچ 99/9 یارد فوت   

91/9 متر فوت  18 اینچ فوت 

01/9 متر یارد   82 گرم اونس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


