نام و نام خانوادگي :

آموزش و پرورش ناحيه  ٤كرج

نوبت امتحان  :ميان ترم

نام درس  :رياضي ١

هنرستان فني و حرفه اي دكتـر نراقـي

تاريخ امتحان ٩٦/ / :

سال دهم دوره دوم متوسطه

نام دبير  :آقاي كاوياني

رشته :

زمان  ٦٠ :دقيقه

نمره با عدد:

نمره با حروف:

رديف

١

امضا دبير

شرح سؤاﻻت
اگر قيمت  ٥كيلوگرم سيب زميني برابر  ٧٥٠٠تومان باشد  ،آنگاه؛

بارم

٢

الف :نرخ قيمت سيب زميني به وزن آن را به دست بياوريد و آن را توصيف كنيد.

ب :نرخ وزن سيب زميني به قيمت آن را به دست بياوريد و آن را توصيف كنيد.

٢

بليت هاي يك سينما در يك ساعت مانده به شروع فيلم فروخته ميشود .اگر فروشنده بليت در مدت  ٢٠دقيقه تعداد  ٢٤٠بليت را

٢

بفروشد ،نرخ فروش بليت به زمان را به دست بياوريد و مشخص كنيد در يك ساعت چند بليت فروخته مي شود.

٣

اگر براي نقاشي يك ساختمان ٢ ،نفر نقاش ساختمان را در  ٦روز رنگ كنند ،آن گاه مشخص كنيد كه تعداد  ٣نفر نقاش در چند روز

١/٥

مي توانند خانه را رنگ كنند؟)راه حل را حتما بنويسيد(

٤

اگر براي بسته بندي يك كارتون كاﻻ ٥ ،يارد نوار چسب نياز باشد ،مشخص كنيد كه ميزان نوار چسب مورد نياز براي بسته بندي اين

٢

كاﻻ چند فوت و چند اينچ و چند سانتي متر مي باشد.

٥

تبديل واحد هاي زير را با راه حل انجام دهيد؛
الف ٣ :يارد برابر چند فوت است؟
ب ١٥ :سانتي متر تقريبا برابر چند اينچ است؟
ج ٦ :فوت برابر چند اينچ است؟
د ٣ :پوند برابر چند اونس است؟

٣

٦

اگر  ٣كيلوگرم زيتون را به قيمت  ٣٤٥٠٠تومان خريداري كنيم ،مشخص كنيد براي خريد  ٥كيلوگرم زيتون بايد چقدر پرداخت كنيم.

١/٥

٧

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

٣/٥

الف :واحد اصلي اندازه گيري طول در سيستم  .................... ، SIمي باشد و در سيستم انگليسي  ...................نام دارد.
ب :رابطه بين سن دو نفر  ،يك نوع رابطه  ..........................مي باشد.
ج :نسبت دو كميت متناسب كه با يك واحد اندازه گيري نمي شوند .................... ،نام دارد.
د :اگر در دو كميت متناسب ،با افزايش يكي از كميت ها ،كميت ديگر كاهش پيدا كند ،اين دو كميت با يكديگر رابطه ي  ..............دارند.
ه :ضريب تبديل اونس به گرم برابر  ..............مي باشد و ضريب تبديل پوند به اونس برابر  ...............مي باشد.

٨

جدول زير قيمت خريد كاﻻ در  ٣بسته بندي مختلف را نشان ميدهد .جدول را كامل كرده و مشخص كنيد براي خريد  ٦كيلوگرم از

٢/٥

اين كاﻻ ،خريد كدام بسته با صرفه تر مي باشد و براي اين  ٦كيلوگرم چقدر بايد پرداخت كنيم.

٩

نرخ قيمت به وزن بسته

قيمت بسته

وزن بسته

نوع بسته

 ...............تومان براي هر كيلوگرم

 ٣٠٠٠تومان

 ٠/٥كيلوگرم

كوچك

 ...............تومان براي هر كيلوگرم

 ٧٥٠٠تومان

 ١/٥كيلوگرم

متوسط

 ...............تومان براي هر كيلوگرم

 ٩٠٠٠تومان

 ٢كيلوگرم

بزرگ

اگر قيمت هر اونس طﻼ در بازار جهاني  ١٣٠٠دﻻر باشد و قيمت دﻻر برابر  ٤٠٠٠تومان باشد ،اوﻻ مشخص كنيد  ٤اونس طﻼ برابر چند
گرم مي باشد و ثانيا مشخص كنيد قيمت اين مقدار طﻼ چند تومان است.

٢

