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 نمونه سوال ریاضی پایه دهم

 www.hoonarjo.irکلیه رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش                     آدرس سایت:  رشته:

 honarjo1@پودمان اول نسبت و تناسب                                      کانال تلگرام:  عنوان پودمان:

 .کنید تعیین را زیر عبارات نادرستی یا درستی 1

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

 است. SI سیستم در جِرم اندازه گیری واحدهای از یکی پوندب(

 .کنید مشخص را صحیح کلمه پرانتز، داخل کلمات میان از زیر جمالت در 2

 .است ) ضربی - جمعی ( رابطه یک افراد سن بین الف( رابطه

 ( پوند است.2 – 0.5) برابر اونس 32 پس .است اونس  16برابر پوند یکب( 

 یک در حرف چند دستگاه این چینی حروف سرعت. چیند می ساعت نیم در را حرف 5400چین،  حروف دستگاه یک 3

 ثانیه است؟

 .بیابید را افراد از یک هر سهم زیر، جدول کردن کامل با 4

 . . . . . . تومان 2 سهم مریم

 . . . . . . تومان 5 سهم زهرا

 . . . . . . تومان 4 سهم نرگس

 تومان 55000 . . . . . . مجموع سهم ها

 

 

 ،آماده شکر کیلو 18شیرینی  پخت برای اگر. کنند می مخلوط شکر کیلو 3 با را آرد کیلو 7 شیرینی نوعی تهیه برای 5

 ؟ داریم الزم آرد کیلو چند کنیم

 .است خریده تومان 72000 قیمت به را دفتر 18 محسن 6

 الف( نرخ قیمت هر دفتر چقدر است؟

 توان خرید؟تومان چند دفتر می 12000ب( با 

 .  کنید انتخاب مناسب جواب الف قسمت سواالت برای ، ب قسمت در شده داده های جواب میان از 7

 

 ب الف

 350 است اینچ...............برابر فوت 4

 150 .گرم................ یعنی طال اونس 12.5

 250 متر سانتی............... شود می اینچ 60

 50 

 

 

http://www.hoonarjo.ir/


 6 را مخزن این باز کامال آب شیر دو اگر .است گرفته قرار استفاده مورد یکسان آب شیر 10 آبی، مخزن پرکردن برای 8

 میکنند؟ پر ساعت چند در را مخزن این همزمان طور به باز کامال آب شیر 4 کنند، پر ساعته

 .هستند معکوس کدام و مستقیم کدام زیر متناسب کمیتهای میان از 9

 .آن طول و شمع بودن روشن زمان الف( مدت

 .بمانند منتظر مشتریان است الزم که زمانی و فروشگاه یک در فعال صندوقهای تعدادب( 

 دانلود نمونه سواالت فنی و حرفه ای و کاردانش در سایت هنرجو  

www.hoonarjo.ir 
@honarjo1 

 لطفا نمونه سواالت خود را برای ما ارسال کنید تا در سایت با نام خودتان قرار گیرد
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