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  با سمه تعالی

  ....................................هنرستان 

  04/08/1395   اریخ آزمون:ت                                                                      1فصل  فنی  وحرفه اي پایه دهم ریاضی آزمون   

  دقیقه 60وقت:                             ماره:ش                           کالس:                                        نام و نام خانوادگی:                       

  

  

  نمره) 5/1(ا نادرستی گزاره هاي زیر را مشخص کنید.یدرستی -1

  .باشد می که یکی مضربی از دیگري است ابطۀ بین کمیت ها همیشه به گونه ايرآ) 

  .دنامن می نرخ  را یکسان واحدهاي با بمتناس یتکم دو نسبت ب)

  ارندد ه ي جمعیکمیت رابط افزایش یابد، دوBیک واحد از Aرا در نظر بگیرید. اگر با افزایش یک واحد از ، Bو Aدو کمیت  پ)

 

  نمره) 2( .جا هاي خالی رابا کلمات یا اعداد مناسب پر کنید -2

  ابه ير هم ،با اسبمتن یتکم دو این گویند ،می یابد) افزایش یا( کاهش   دیگر ،کمیت کمیت یک) کاهش یا( افزایش با ،اگر متناسب کمیت دو در آ)

  .ددارن .........................

  ه دست می آید.نرخ تبدیل دالر به پوند با ضریب ................. ب .است4  به3  برابر تقریبا   ً دالر به پوند هر ارزش نسبت ب)

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

  .تومان1سیب زمینی به 

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

  

  نمره) 5/2( تناسب معکوس و کدام رابطه ي جمعی می باشد.اسب مستقیم،کدام مازمیان کمیت هاي زیر کدام متن-3

  (                                )نفر. 2آ)رابطه ي بین سن 

  (                                )ب) افزایش زمان،میزان کاهش طول شمع

  )            (                    زمان مکالمه با تلفن همراه و هزینۀ آن پ)

  (                                )کامیوناد کارگران و زمان انجام کار براي تخلیۀ بارهاي یک تعد ت)

  س)تعداد گاو ها میزان شیر در هر روز(                                )

  نمره) 2(به نمودار مقابل به سواالت زیرپاسخ دهید. با توجه -4

 xبه  yآ)ضریب تبدیل 

  

  است.(به کمک نمودار) yتقریبا معادل چند واحد از xواحد از 14ب) 

  

  

  

   نمره) 2باشد.( 3به  2اره به دایره ها مثل اگر نسبت ست-5

  آ)جدول را به کمک رسم شکل کامل کنید.

  

  

  

  ب) ضریب تبدیل دایره به ستاره را مشخص کنید.

6    2    

  6  3    

 1صفحه 



 2

مان قالی هشان بیاید در چند روز  روز کار کنند.اگر مادر آنها نیز به کمک 18متري باید  3ریم و خواهرش براي بافت یک قالیچه ي م -6

  نمره) 5/1((نوع نسبت را مشخص کنید)بافته می شود.

  

  

  

  نمره) 2(ند.عدد از یک نوع اسباب بازي را در یک ساعت تولید می ک 300یک کارخانه تولید اسباب بازي -7

  آ) ابتدا نرخ تولید اسباب بازي دردقیقه را پیدا کنید. این نرخ بیانگر چیست؟

  

  

  ورید.آدقیقه تولید می شود را به دست  20) به کمک نرخ بدست آمده  تعداد اسباب بازي هایی که در ب

  

  

 هزار تومان باید بابت قسط آن 800000ماه تومان می باشد.شرایط بازپرداخت آن بدون سود بوده و هر 24000000بلغ یک وام م -8

  )5/1(پرداخت شود.رابطه ي بین مبلغ باقی مانده قسط و ماه هاي پرداخت را نوشته و نوع این رابطه را مشخص کنید.

  

  

  

روش حجم نشان می دهد.کدام بسته براي خرید مناسب تر جدول زیر بسته هاي پیشنهادي یک شرکت خدمات اینترنتی را براي ف -9

  نمره) 5/1( چرا؟است؟

  

  

  

  

  نمره) 5/0(کدام گزینه زیر درست می باشد. -10

عدد  Bبه Aضریب تبدیل اگر  )2با هم برابرند.             40به  14و  5به 2)دو نسبت 1
5

3
نیز همان Aبه B باشد ضریب تبدیل

5

3
  است.   

ضریب تبدیل سانتی متر به متر  )3
100

1
  آب جمعی می باشد. رابطۀ بین تعداد شیرهاي باز آب و زمان پر شدن مخزن) 4 می باشد.      

  

ضریب ند. تی متر چاپ کسان12و سپس آن را روي مقوایی به طول یمبزرگ کنطول ) ×(عرض4 × 3عکسی را در ابعاد  اگر بخواهیم-11

  نمره) 5/1تبدیل طول به عرض را به دست آورده به کمک آن عرض مقوا را بدست آورید. (

  

  

  

  نمره) 5/1(به کمک رسم شکل) (است؟کانادا  دالر چند یورو6,000  است. 3  به2  برابر تقریبا  کانادا دالر به یورو   ارزش نسبت -12

  قیمت(تومان)  هر گیگ

3  9000  

5/4  13050  

8  21600  

 2صفحه 


