
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف

 .های مناسب کامل کنید جاهای خالی را با عبارت 1

 .عضوی باشد آن تک.......... تابع ثابت، تابعی است که ( الف

      حاصل عبارت ( ب
 .است......... برابر   

 .......... .برابر است با  11و  3واسطه هندسی بین دو عدد ( پ

 .است.......... برابر                حاصل ( ت

1 

 کدام درست و کدام نادرست است؟ 1

 . .........یک تابع است     خط ( الف

      باشد، آنگاه      اگر ( ب
 ......... . 

 . ..........ها آن را حداکثر در یک نقطه قطع کند هر خط موازی محور عرضنموداری تابع است که ( پ

 . ..........باشد می       ( ت

1 

 با توجه به دنباله  3

 
  

 

 
  

 

  
 :به موارد زیر پاسخ دهید     

 ای است؟ چه نوع دنباله( الف

 .جمله عمومی و جمله بیستم آن را بنویسید( ب

1.1 

 1..5 .سه عدد چنان درج کنید که پنج جمله، تشکیل دنباله حسابی دهند 21و  11بین   4

      اگر  1
 

 
 1.11 .ها را بیابید در ربع سوم قرار داشته باشد، در این صورت مقدار سایر نسبت 𝛼باشد و  

نفر عضو هیچ یک از  9اگر . نفر عضو تیم بسکتبال هستند 11نفر عضو تیم والیبال و  11نفره،  31در یک کالس  2

 دو تیم نباشند، در این صورت چند نفر فقط عضو تیم والیبال هستند؟

5.1 

 .حاصل عبارت مقابل را به دست آورید .
                       

5..1 

 .درستی تساوی زیر را بررسی کنید 1

  
     

      
       

 

5..1 

 .آورید حاصل عبارت زیر را به دست 9

  
 

     

5.1 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 1ریاضی : سواالت امتحان درس 

مشهد  6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 مقدس

 9911خرداد 

 1، واحد (ع)امام حسین : آموزشگاه نام 

: تاریخ امتحان  ریاضی: رشته تحصیلی دهم: تحصیلی پایه دوم:   امتحانی نوبت

1./3/99 

 9: ساعت شروع 

  115:  مدت امتحان 3: تعدادصفحات  :تعداد سواالت : شماره صندلی  : نام ونام خانوادگی 

 دقیقه 



 .حاصل عبارت مقابل را به صورت توان گویا به دست آورید 15

   
 

 
   

  

    

 

5.1 

 .مخرج کسر مقابل را گویا کنید 11
 

  
 

  
  

5..1 

 .معادالت درجه دوم زیر را به روش خواسته شده حل کنید 11

الف)  (گرفتنبه روش ریشه دوم )                               

ب)  به روش ) (                                    

1 

 1..5 .را رسم کنید            سهمی  13

 (با راه حل کامل. )های زیر را حل کرده، مجموعه جواب را به شکل بازه بنویسید هر یک از نامعادله  14

الف)           

ب) 
    

       
   

1 

 .       و        داریم  fدر تابع خطی  11

 .را بنویسید fنمایش جبری تابع ( الف

 .نمودار این تابع را رسم کنید( ب

1 

 1 .را بیابید mیک تابع باشد،                                  ی  اگر رابطه 12

  .فقط یک دسته از سواالت زیر را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید: توجه 

  A: دسته اول  
1-A   نمودار تابع       

            
              

 1.11 .را رسم کرده، سپس دامنه و برد آن را به صورت بازه بنویسید  

2-A  توان این کار را انجام داد  به چند طریق می. نفره تشکیل بدهیم 3خواهیم یک کمیته  زن، می 4مرد و  1از میان

 :به طوری که

 .تفاوتی نداشته باشندزن و مرد ( الف

 .مرد باشد 1زن و  1این کمیته شامل ( ب

1 

3-A  با حروف کلمهFLOWER : 

 توان نوشت؟ چند کلمه سه حرفی با تکرار حروف می (الف

 توان نوشت؟ چند کلمه سه حرفی بدون تکرار حروف می( ب

 ختم شود؟ Wشروع و به حرف  Fتوان نوشت که با حرف  چند کلمه چهار حرفی بدون تکرار حروف می( پ

5..1 

4-A (کیفی اسمی-کیفی ترتیبی-کمی گسسته-کمی پیوسته. )نوع متغیرهای تصادفی زیر را مشخص کنید 

 گروه خونی افراد( الف

 میزان بارندگی در خراسان( ب

 مراحل رشد انسان( پ

 روز تعداد تصادفات در یک( ت

1 

  B: دسته دوم  



1-B کنید عبارت مقابل را تجزیه. 
         

5..1 

2-B  اگرA  وB  را به دست        د، مقدار نباش         و           دو پیشامد ناسازگار باشند و

 .آورید

5..1 

3-B با توجه به شکل مقابل: 

 .را به دست آورید h و  yمقادیر ( الف

  .را بیابید ABCمساحت مثلث ( ب

 

1.1 

4-B  اگرf  تابع همانی وg  باشد، حاصل         یک تابع ثابت با فرض         

           
 1 کدام است؟ 

 

                  موفق باشید                                                                                                                                                                               

 جمع بارم 

15 












