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بارم

در جاهای خالي کلمه مناسب قرار دهید.
الف) نسبت دو کمیت متناسب با واحدهای مختلف را .....................مي گويند.
ب) اگر دو کمیت متناسب باشند بطوريکه با افزايش يک واحد کمیت ، Aکمیت  Bنیز يک واحد
افزايش يابد ،رابطه  ..........................دارند.
ج) هر  5واحد از  Aمساوی  3واحد از  Bاست .ضريب تبديل  Aبه  ................ Bاست و هر 01
واحد از  Aبرابر  ...............واحد از  Bاست.

2

از میان کمیت های متناسب زير کدام مستقیم و کدام معکوس است؟
الف) زمان مکالمه تلفن همراه و شارژ باقي مانده در سیم کارت
2

ب) مسافت طي شده و میزان بنزين مصرفي درحرکت اتومبیل

2

ج) وزن يک کاال و قیمت آن
د) زمان آسفالت کردن يک خیابان و تعداد کارگران
روی نقشه هر  0سانتي متر نشان دهنده ی  5کیلومتر است به کمک ضريب تبديل واحد در هر
قسمت:
الف)اگر فاصله دو نقطه ی  A,Bروی نقشه  10سانتي متر باشد فاصله واقعي آن ها چقدر است؟

3
1

ب) اگر فاصله دو نقطه C , Dدر طبیعت  01111متر باشد  ،فاصله آنها روی نقشه چند سانتي
متر است؟

صفحه 0
4

مینا برای تهیه دو کیک 6،عدد تخم مرغ الزم دارد اگر بخواهد  5عدد از همان کیک درست کند به
چند تخم مرغ نیاز دارد؟

1

اگر مريم روزانه  6صفحه کتاب مطالعه کند  11روز طول مي کشد تا کتاب را به پايان برساند
الف)اگر مريم بخواهد مطالعه کتاب را در  5روز تمام کند روزانه چند صفحه کتاب مي خواند؟
5
1

ب)اگر روزانه  15صفحه کتاب بخواند چند روزه کتاب را به پايان مي رساند؟

6

کارگرداني تصمیم دارد سريالي بسازد .اگر هر قسمت را  01دقبقه در نظر بگیرد سريال  91شب
طول مي کشد؛ اما او مي خواهد سريال در عرض  61شب تمام شود .هر قسمت سريال را بايد چند
دقیقه ای در نظر بگیرد؟

1

پاسخ گويي دانش آموزی به سواالت در سه آزمون طبق جدول زير است جدول را کامل کنید؟

7

8
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تعدادسواالت

تعداد پاسخ های صحیح
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0

01
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3

................
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41

اگر  35%عددی برابر 001باشد محاسبات زير را به صورت ذهني انجام دهید.
الف)  0درصد آن عدد
ب)  3/5درصد آن عدد
ج)  01درصد آن عدد
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باسمه تعالي
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سازمان آموزش و پرورش فارس

پايه :دهم فني و حرفه ای
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كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

نوبت امتحاني ديماه 55
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اداره آموزش و پرورش ناحيه 1

ساعت شروع
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نام درس  :رياضي 1
رديف
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«لطفاً پاسخ سواالت را روی همین برگ بنويسید»

بارم

قیمت کااليي بعد از 41درصد تخفیف  91111تومان است قیمت اصلي کاال را بیابید؟
1

5

قیمت يک قوطي کنسرو تن ماهي با  10درصد افزايش  5141تومان شده است .قیمت اولیه اين
کنسرو تن ماهي چقدر بوده است؟
11

يک کتاب فروشي در آذر ماه 311جلد کتاب کمتر از آبان فروخته است اگر در ماه آبان1011جلد
کتاب فروخته شده باشد درصد تغییر میزان فروش اين کتاب فروشي چقدر است؟.
11

1

1

قطر يک تلويزيون  30اينچي برابر چند سانتي متر است؟
1/5

12

 11فوت برابر  ...............اينچ و  ...............يارد و  ..................سانتیمتر است(.با راه حل کامل)
13

14

15

1/5

در يک مسابقه دو امدادی ،هر تیم بايد  01مايل بدود اگر هر بازيکن مجاز باشد فقط  3کیلومتر
بدود؛ هر تیم چند دونده بايد داشته باشد؟

1/5

هرگاه دمای هوای يک شهر  04درجه سانتیگراد باشد دمای هوا چند درجه فارنهايت است؟
1

صفحه 4
16

فردی برای همسر خود قطعه ای طال به وزن  5اونس خريداری مي کند اين فرد در واقع چند گرم
طال برای همسرش خريده است؟
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3

فوت
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1/33

فوت
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10
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گرم
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انسان های ضعيف انتقام ميگيرند ،انسانهای قوی مي بخشند و انسانهای با هوش چشم پوشي ميکنند.
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