نام و نام خانوادگی :

اداره آموزش و پرورش.....

نام درس  :ریاضی 1

هنرستان ......

رشته :

نوبت امتحان  :ترم اول
تاریخ امتحان :

96/ 10/

نام دبیر :

سال دهم دوره دوم متوسطه

زمان  80 :دقیقه

نمره با عدد:

نمره با حروف:

ردیف

1

امضا دبیر

نمره تجدید نظر:

بارم

شرح سؤاالت
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

3

الف : :نسبت دو کمیت متناسب که با یک واحد اندازه گیری نمی شوند .................... ،نام دارد.
ب :ضریب تبدیل اونس به گرم برابر  ..............می باشد و ضریب تبدیل پوند به اونس برابر  ...............می باشد.
ج :واحد اصلی اندازه گیری طول در سیستم بین المللی  .................... ، SIمی باشد و در سیستم انگلیسی  ...................نام دارد.
د :اگر در دو کمیت متناسب ،با افزایش یکی از کمیت ها ،کمیت دیگر کاهش پیدا کند ،این دو کمیت با یکدیگر رابطه ی  ..............دارند.

2

پاسخ درست را از میان گزینه های داده شده مشخص کنید؛

1

 )1اگر قیمت  4کیلوگرم پرتقال برابر با  6000تومان باشد ،نرخ قیمت پرتقال به وزن آن برابر است با ؛
آ) 2000

ب) 1500

ج) 6000

د)

1
1500

 45 )2درصد عدد  20000برابر است با ؛
آ) 10000

3

ب) 8000

ج) 9000

د) 8500

بلیت های یک سالن تئاتردر یک ساعت مانده به شروع نمایش فروخته میشود .اگر فروشنده بلیت در مدت  20دقیقه تعداد  220بلیت

1/5

را بفروشد ،نرخ فروش بلیت به زمان را به دست بیاورید و مشخص کنید در یک ساعت چند بلیت فروخته می شود.

4

اگر برای نقاشی یک ساختمان 2 ،نفر نقاش ساختمان را در  6روز رنگ کنند ،آن گاه مشخص کنید که تعداد  3نفر نقاش در چند روز

1

می توانند خانه را رنگ کنند؟(راه حل را حتما بنویسید)

5

اگر برای کشیدن فنس به دور یک زمین به  50یارد فنس نیاز داشته باشیم ،به سواالت زیر پاسخ دهید،
الف :برای این کار چند فوت فنس مورد نیاز است؟
ب :این مقدار فنس چند اینچ می باشد؟
ج :این مقدار فنس چند متر است؟

1/5

6

به سواالت زیر پاسخ دهید؛ ( با راه حل)

3

الف 15 :سانتی متر برابر چند اینچ است؟
ب 5:پوند برابر چند اونس است؟
ج 4 :فوت برابر چند اینچ است؟
د % 49/5 :عدد  33چقدر می شود؟
ه)  % 140از  400لیتر آب  ،برابر چند لیتر است؟
و)  % 70عدد  2200برابر چند است؟

7

جدول زیر قیمت خرید کاال در  3بسته بندی مختلف را نشان میدهد .جدول را کامل کرده و مشخص کنید برای خرید  6کیلوگرم از

2/5

این کاال ،خرید کدام بسته با صرفه تر می باشد و برای این  6کیلوگرم چقدر باید پرداخت کنیم.

8

نرخ قیمت به وزن بسته

قیمت بسته

وزن بسته

نوع بسته

 ...............تومان برای  1کیلوگرم

 3000تومان

 0/5کیلوگرم

کوچک

 ...............تومان برای  1کیلوگرم

 7500تومان

 1/5کیلوگرم

متوسط

 ...............تومان برای  1کیلوگرم

 9000تومان

 2کیلوگرم

بزرگ

برای خرید یک پیراهن به قیمت  30000تومان با  %50تخفیف و یک شلوار با قیمت  50000تومان با  % 10تخفیف ،در مجموع چه مبلغی را

1/5

باید پرداخت کنیم؟

9

در یک سرشماری در سال  ، 1390تعداد افرادی که با یک لهجه خاص صحبت می کردند برابر  % 0/9کل جمعیت کشور بود .اگرجمعیت
کشور در این سرشماری به طور تقریبی برابر  78000000نفر بوده باشد ،مشخص کنید چند نفر با این لهجه در آن سال صحبت می
کرده اند.

1/5

10

اگر قیمت هر اونس فلز پالتین در بازار جهانی برابر  900دالر باشد و قیمت دالر برابر  4000تومان باشد ،اوال مشخص کنید  5اونس

1/5

پالتین برابر چند گرم می باشد و ثانیا مشخص کنید قیمت این مقدار پالتین چند تومان است.

11

علی ماهیانه  1800000تومان حقوق دریافت می کند .از این مبلغ  %7به عنوان مالیات کم می شود .حقوق احمد بعد از کسر مالیات برابر

1

 1750000تومان می باشد .مشخص کنید حقوق علی بیشتر است یا حقوق احمد ( .با راه حل)

12

با ذکر یک مثال مشخص کنید اگر به یک عدد  % 10اضافه کنیم و سپس از عدد به دست آمده  %10کم کنیم ،آیا این عدد به دست آمده
با عدد اولیه برابر است یا خیر.

1

