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 دهم.............. 
 03/1401/ 16تاریخ امتحان:  مشکات دبیرستان غیردولتی  1تعدادصفحه

 نمره سواالت   ردیف 

 5/1 جمله ششم را بیابید. است.  33و جمله دهم برابر   5دریک دنباله حسابی جمله سوم برابر  1

𝑐𝑜𝑠𝛼زاویه ای در ربع سوم باشد و  𝛼اگر   2 =
−12

13
 5/1 باشد، سایر نسبت های مثلثاتی را بیابید.  

3 

 الف( مخرج کسر زیر را گویا کنید. 
1

√𝑥
3

− 1
 

 کمک اتحاد ها به دست آورید.ب( مقدار عددی عبارت زیر را به 

103 × 97 

2 

4 
𝑦سهمی   = 𝑥2 + 4𝑥 −  را در نظر بگیرید.  5

 الف( مختصات راس سهمی را به دست آورید. 
 ب( سهمی را رسم کنید. 

25/1 

,∞−)یک نامعادله قدرمطلقی بنویسید که مجموعه جواب آن بازه   5 3] ∪  75/0 باشد.  (∞+,7]

𝑓(0)نمایش جبری )ضابطه( یک تابع خطی را مشخص کنید که در آن    6 = 𝑓(2)و   1 =  5/1 باشند.  7

7 
𝑓را چنان بیابید که رابطه   aالف(  = {(2,1), (3,4), (1,2), (5,−2), (2, 2𝑎 −  یک تابع باشد؟  {(1

𝑓(𝑥)را چنان تعیین کنید که تابع   nو  mب(   = (𝑚 − 3)𝑥 + 𝑛 +  ، یک تابع همانی باشد. 3
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𝑓(𝑥)به کمک انتقال نمودار تابع   8 = |𝑥 + 2| −  1 را رسم کنید.  1

9 
 ختم شوند؟  "ی  "حرفی می توان نوشت که به  8چند کلمه   "جهان گردی  "الف(  با حروف کلمه  

ب( عبارت  
8!

6!
 را ساده کنید.  
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 5/1 توان نوشت؟رقمی زوج می 4و بدون تکرار ارقام، چند عدد  5و4و3و2و1و 0با ارقام  10

𝐴با اعضای مجموعه   11 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ}   عضوی شامل   5چند زیر مجموعه" a , b " 1 میتوان نوشت؟ 

12 

 هریک از موارد زیر را تعریف نمایید. 

 علم آمار  (1

 نمونه (2

 دو پیشامد ناسازگار  (3

2 

13 
آن خارج میکنیم. چقدر احتمال  مهره به تصادف از    3مهره آبی وجود دارد.  5مهره قرمز و   3مهره سبز،  4در ظرفی  

 دارد مهره های خارج شده همرنگ باشند. 
5/1 

14 

 جدول زیر را کامل کنید. 

 گسسته پیوسته  کمی  ترتیبی  اسمی  کیفی  نوع متغیر 

       گروه خونی 

تعداد دانش آموزان  
اضی  ی رشته ر

 دبیرستان شما 

      

        شاخص توده بدن 
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 20    جمع نمره موفق باشید                                                                                                                              


