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 با سمه تعالی

 19منطقه  هنرستان نمونه دولتی شهید نصیرزاده

 08/08/1396   اریخ آزمون:ت                                                                 1پودمان فنی  وحرفه ای پایه دهم ریاضی آزمون   

 دقیقه 80وقت:                             ماره:ش                           کالس:                                        نام و نام خانوادگی:                       

 

 

 نمره( 2)ا نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید.یدرستی -1

 (      ).باشد می که یکی مضربی از دیگری است ابطة بین کمیت ها همیشه به گونه ایر آ(

 (         ).دنامن می نرخ  را متفاوت واحدهای با ناسبمت یتکم دو نسبت ب(

 (     .)ارندد ه ی جمعیکمیت رابط افزایش یابد، دو Bیک واحد از Aرا در نظر بگیرید. اگر با افزایش یک واحد از ، Bو Aدو کمیت  پ(

 (     )       .است مترو در سیستم انگلیسی،  یارد  SIواحد طول در سیستم ،  ت(
 

 نمره( 5/2) .های خالی رابا کلمات یا اعداد مناسب پر کنید جا -2

 ی هطابر هم با، اسبمتن میتک دو این گویند ،می یابد( افزایش یا) کاهش   دیگر ،کمیت کمیت یک( کاهش یا) افزایش با ،اگر متناسب کمیت دو در آ(

 .ددارن ......................... 

 ست می آید.نرخ تبدیل دالر به پوند با ضریب ................. به د .است4  به3  برابر باتقری دالر به پوند هر ارزش نسبت ب(

م کیلوگر................تومان است نسبت وزن سیب زمینی به قیمت آن برابر است با3000کیلوگرم سیب زمینی 3در میدان تره بار، هر  (پ

 .تومان1سیب زمینی به 

 ..... روز ترجمه می شود......در ..مترجم  4روز ترجمه می شود.با  6مترجم در  صفحه ای با دو 100کتاب  یک(ت

 .مایل استبرابر ................... کیلومتر  300است .  6/1ضریب تبدیل مایل به کیلومتر  ث(

 

 نمره( 2) گزینه صحیح را انتخاب کنید. -2

 کدام گزینه زیر درست می باشد. الف(

عدد  Bبه Aضریب تبدیل اگر  (2با هم برابرند.             40به  41و  5به 2(دو نسبت 1
5
نیز همان Aبه B باشد ضریب تبدیل3

5
 است.   3

ضریب تبدیل سانتی متر به متر  (3
100
 آب جمعی می باشد. ر شدن مخزنرابطة بین تعداد شیرهای باز آب و زمان پ( 4می باشد.       1

ت است . اختالف دمای این دو شهر چند درجه فارنهای 50ب درجه سانتیگراد و دمای شهر  -8دمای شهر الف در یک روز زمستانی  (ب

)32F()درجه سانتیگراد است ؟
9
5

C 32وC8/1F ) 

1 )58   2 )2    3)18    4 )10   

 یک رابطه ی جمعی است . جدول مربوط به این دو کمیت کدام است ؟ bو  aبین دو کمیت رابطه ی  (پ

1) 
3 2 1 0 a 

2) 
3 2 1 0 a 

3) 
4 3 2 1 a 

4) 
3 2 1 0 a 

9 6 3 0 b 5 4 3 2 b 3 4 6 12 b 10 7 5 0 b 

 

 ت ؟، حاصل ضربشان عدد ثابتی اس رابطه ی بین دو کمیت چگونه است وقتی به جای اینکه نسبت بین آنها عدد ثابتی باشد(ت

 ( جمعی4( ضربی                    3( معکوس                   2مستقیم                     ( 1

 

 



 2 

 سواالت تشریحی-4

 نمره( 25/1) .ازمیان کمیت های زیر کدام متناسب مستقیم،کدام متناسب معکوس و کدام رابطه ی جمعی می باشد-1

 )                                (نفر. 2ن رابطه ی بین سآ(

 )                                (افزایش زمان،میزان کاهش طول شمع ب(

 )                                (ها و طول شعاع آنها  محیط دایره پ(

 (                  )              کامیوناد کارگران و زمان انجام کار برای تخلیة بارهای یک تعد ت(

 (           )                      درآمد حاصل از دریافت عوارضی در یک اتوبان و تعداد ماشین هایی که از آن عبور می کنند س(

 

 نمره(  1)با توجه به نمودار مقابل به سواالت زیرپاسخ دهید. -2

 xبه  yضریب تبدیل آ(

 

 است.)به کمک نمودار( xحد ازتقریبا معادل چند وا yواحد از 9 ب(

 
 

 

 

 

 نمره( 5/1)تومان کشور ما می باشد. 3900هر دالر حدود -3

 را بنویسید. تومان  به دالرضریب تبدیل  الف(

 

کشوربرتری که  10و براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد،که در آن  جام جم آنالین به گزارش 1396در اردیبهشت ب(

در ایران نیز حقوق معلم ها در همین گزارش  . که به شرح زیر می باشد.بیشترین حقوق را به معلمان خود می دهد معرفی شده است

 ا به تومان حساب کرده و با هم مقایسه کنید.ر هلند و ایرانحقوق معلمین ضریب تبدیل  . به کمکهزار دالر است 10ساالنه کمتر از 

 -(55697هلند) –دالر(  56315استرالیا) –دالر(  63557کانادا ) –دالر(  65843آلمان ) –دالر(  99900)) لوکزامبورگ)

 دالر(  (( 44538نروژ) –دالر(  45595انگلیس) –دالر(  51640ک) دانمار-دالر( 52257ایرلند) –دالر(  53758آمریکا)

 

 

 

 

 

 نمره( 1) دلفین وجود داشته باشد. 5کوسه  2به ازای  در یک دریااگر -3

 .خواهیم داشت دلفین داشته باشیم ،چند کوسه 1500گر مشخص کنید ابه کمک رسم  آ(

 

 

 را مشخص کنید. تعداد کوسه به دلفینضریب تبدیل  ب(

 

http://jamejamonline.ir/
http://jamejamonline.ir/
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 با سمه تعالی

 19هنرستان نمونه دولتی شهید نصیرزاده منطقه 

 08/08/1396اریخ آزمون:   ت                                                                 1فنی  وحرفه ای پودمان پایه دهم آزمون ریاضی   

 دقیقه 80وقت:                          ماره:   ش                        کالس:                               نام و نام خانوادگی:                                   

 

 

 نمره(5/1) عدد از یک نوع اسباب بازی را در یک ساعت تولید می کند. 300یک کارخانه تولید اسباب بازی -4

 ابتدا نرخ تولید اسباب بازی دردقیقه را پیدا کنید. این نرخ بیانگر چیست؟ آ(

 

 

 دقیقه تولید می شود را به دست آورید. 20ایی که در به کمک نرخ بدست آمده  تعداد اسباب بازی ه ب(

 

 

 

 

ما قبل از شروع روز آماده کنند.ا  6رضا و پوریا دو هنر جو یک کالس کامپیوتر می باشند و قرار شد سیستم های سایت مدرسه را در  -5

باشرط برابری توان انجام ) .روز نیاز دارند 4ن کار در شود به چند نفر دیگر برای انجام ایروزه انجام  4کار متوجه شدند که این کار را باید 

 نمره( 5/1))نوع نسبت را مشخص کنید(کار برای هر فرد( 

 

 

 

 

 

 نمره( 75/1).شود سانتیمتر کوتاه می1دقیقه 5کنیم. این شمع در هر  سانتیمتر را روشن می14شمعی به طول  -6

 جدول زیر را کامل کنید الف(

 بر حسب دقیقهزمان  0 5 10 15 20 25

 طول شمع 14 13 12 11 ..... .....

 میزان کاهش طول شمع 0 1 2 3 ..... .....

 متناسب های زمان و طول شمع کمیت با افزایش زمان، طول شمع چگونه تغییر میکند؟ با توجه به سطرهای اول و دوم جدول، آیا ب (

 معکوس یکدیگرند؟ چرا؟

 

 

 

ای با  ع رابطهای بین زمان و میزان کاهش طول شمع وجوددارد؟ این دو کمیت چه نو وم جدول، چه رابطهبا توجه به سطرهای اول و س پ (

 هم دارند؟
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اسب تر جدول زیر بسته های پیشنهادی یک شرکت خدمات اینترنتی را برای فروش حجم نشان می دهد.کدام بسته برای خرید من -7

 نمره( 1) چرا؟است؟

 

 

 

 

 

توجه کننده،م هنر جویی در نظر دارد لپ تاپی خریداری کند. او با جست و جو در اینترنت و مراجعه به سایت های شرکت های تولید-8

 ه(رنم 1) گرم است( 450پوند است. وزن لپ تاپ تقریبا چند کیلو گرم است؟)هر پوند حدود  52/7شده وزن لپ تاپ مورد نظرش 

 

 

 

 

 

 

وار نمتر 7/0یارد خرید.هر هنر جو برای تکمیل پروژه  40یک هنر آموز رشته طراحی دوخت،یک بسته نوار تزیینی به طول  -9

ضریب تبدیل متر  و 91/0) ضریب تبدیل یارد به متر  چند مترنوار باقی می ماند؟ هنر جو در این پروژه شرکت دارند. حدودا40ًنیازدارد.

 نمره( 5/1)است ( 09/1به یارد 

 

 

 

 

 

 

 نمره( 5/0) سانتی متر ( 5/2اینچ و هر اینچ تقریباٌ  12متر است . اندازه آن چند فوت است ؟ ) هر فوت  3اندازه درختی  -10

 

 قیمت)تومان( هر گیگ

3 9000 

5/4 13050 

8 21600 




