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دبیرستان دخترانه دکترحسابی )دوره دوم(ریاضی آزمون   

99-1400سال تحصیلی   

 

انسانیرشته:                                         دهمپایه: یاضی                                      رامتحان درس:   

 *امتحان بصورت مجازی می باشد و هر دانش آموز فقط تعداد محدودی از این سواالت را به صورت شفاهی پاسخ می دهد.
 

 

 

یك واحد بيشتر از ثلث عددی، با نصف آن عدد برابر است. فقط معادله آن را -1

 بنویسيد.

 ش حل هر یك از معادالت زیر را بگویيد.ور-2

𝑎.   𝑥2 − 8𝑥 = 0       𝑏.  (𝑥 − 3)2 = 4            𝑐. 𝑥2 + 3𝑥 − 10 = 0 

5𝑥2معادله   -3 − 2𝑥 − 3 =  را به روش كلی )دلتا( حل كنيد.  0

معادله كسری -4
2𝑥2+4

2𝑥+1
= 𝑥 .را حل كنيد 

ر شكل زیر مساحت مثلث و مستطيل رسم شده برابر است. طول و عرض مستطيل د-5

 چقدر است؟
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ميليون است. رابطه  2توليد هر واحد كاال  ميليون و هزینه 44هزینه اوليه یك كارگاه -6

 هزینه را بنویسيد.

 

واحد از ربع آن بيشتر است. فقط معادله آن را  34مجموع ثلث و خمس عددی، -7

 بنویسيد.

 روش حل هر یك از معادالت زیر را بگویيد.-8

𝑎.   𝑥2 − 2𝑥 = 0       𝑏.  (2𝑥 − 3)2 = 9            𝑐. 𝑥2 + 𝑥 − 6 = 0 

 

4𝑥2معادله    -9 − 4𝑥 =  را به روش كلی )دلتا( حل كنيد.  3
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معادله كسری -10
𝑥+3

3𝑥−2
= 1 −

1

𝑥+4
 را حل كنيد. 

 باشد.  2√3حيط مربعی را بدست آورید كه قطر آن برابر با م-11

 روش حل هر یك از معادالت زیر را بگویيد.-12

𝑎.   𝑥2 − 8𝑥 = 0       𝑏.  (𝑥 − 3)2 = 4            𝑐. 𝑥2 + 3𝑥 − 10 = 0 

 

4𝑥2معادله   -13 − 8𝑥 =  را به روش كلی )دلتا( حل كنيد.  3−

معادله كسری -14
7

𝑥−4
−

1

2
=

5

𝑥−2
 را حل كنيد.  

𝑐(𝑥)اگر هزینه یك گارگاه به صورت -15 = 750 + 12𝑥   و درآمد به صورت

𝑅(𝑥) = 70𝑥 − 𝑥2 .باشد. رابطه سود را بنویسيد 
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