
« بسمه تعالی »    
 اداره کل  آموزش و پرورش استان گلستان

 اداره/ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ....................
 

 شماره دانش آموزی / شماره کارت  :  نام و نام خانوادگی :                      

 دقیقه   011مدت امتحان :   ...... صبحساعت شروع :   انسانیی: رشته 2ریاضی و آمارسوالات امتحان درس : 

 تعداد صفحات: .......    79تاریخ امتحان :       ..... /  ..... /  ی دوم(           متوسطه )دوره  یازدهمدانش آموزان پایه :  

 مهر آموزشگاه :  طراح:  دبیرستان .....................................     
 

 بارم شرح سؤال ردیف

 در هر قسمت درستی یا نادرستی را تعیین کنید. 1

 یک گزاره گفته می شود.« درس ریاضی بهتر از آمار است»الف( به عبارت 

𝐹(𝑘𝑥)ب( اگر  یک تابع باشد آنگاه  = 𝑘𝑓(𝑥) 

 ج( شاخص بهای کالا و خدمات به واحد اندازه گیری بستگی ندارد.

 قبل از داده های  ثبت شده است.د( برون یابی ، تخمین داده های بعد یا 

1 

 در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید. 2

 را با نماد .............. نشان می دهیم. qو  pالف( ترکیب عطفی دو گزاره 

 ب( در تابع ................. ، دامنه و برد همواره با یکدیگر برابرند.

 ...................... در جامعه آماری را نشان می دهد.ج( شاخص، یک معیار آماری است که 

1 

 ابتدا ارزش گزاره زیر تعیین نموده و سپس نقیض آن را بنویسید. 3

 «عدیی گویاست. 2√»
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 جدول را کامل کنید. 4

 نادرست درست گزاره

 عددی زوج است 2.............. یا 

 اگر ............... آنگاه ................

× 

 

 

× 
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گزاره ای دلخواه باشد، ارزش گزاره های مرکب زیر را مشخص  rگزاره ای نادرست و  qگزاره ای درست و  pاگر  5

 کنید. )راه حل کامل نوشته شود(

(𝑝 ⟺ 𝑞) ∧ 𝑟                      (~𝑞 ∨ 𝑟) ⇒ 𝑝 
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 نمره ورقه

 

نمره تجدید   با عدد

 نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضا                  نام و نام خانوادگی دبیر:           نوادگی دبیر:                       تاریخ و امضانام و نام خا

 



2 

 پایۀ: یازدهم                 رشتۀ :انسانی        2ریاضی و آمارآزمون درس:                                            نام و نام خانوادگی:

 بارم شرح سوالات ردیف

 عبارت زیر را به صورت نماد ریاضی بازنویسی کنید. 6

 «می باشد 3هفت برابر عددی مساوی نصف آن عدد بعلاوه »
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 استدلال ضابطه( –در هر قسمت نوع استدلال آورده شده را بیان کنید. )قیاس استثنائی  7

شود حیاط  می خیس خانه حیاط و بارد می باران هروقت

 خانه خیس است
 هروقت باران می بارد حیاط خانه خیس می شود

 امروز باران باریده است

 خیس است ما حیاط خانه امروز باران باریده است
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3𝑥حل نامعادله  8 − 5 < 5𝑥 + به طور مرحله به مرحله  در زیر توضیح داده شده است. کدام قسمت غلط می    1

 باشد؟

 راه حل:

3𝑥             معلوم مجهول می کنیم                  (1 − 5𝑥 < 1 + 5 

2𝑥−هر دو طرف را تا حد امکان ساده می کنیم             (2 < 8 

𝑥                        تقسیم می کنیم   2-طرفین را بر  (3 < −4 
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𝑓(𝑥)تابع  9 = 2𝑥 − 𝐷𝑓با دامنه    1 = را بدست آورید. سپس  𝑓(𝑅𝑓)در نظر بگیرید. ابتدا برد تابع   {1,1−}

 نقطه بدست آمده را در دستگاه مختصات رسم کنید.

1 

 هر نوع تابع را به نمودار مربوطه اش وصل کنید. 11

 تابع ثابت

 تابع دو ضابطه ای

 تابع همانی
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 را بدست آورید. bو  aیک تابع همانی باشد، مقدار  fاگر تابع  11

𝑓 = {(−3,2𝑎 + 1), (2𝑏, 5)} 

1 

  ضابطه تابع رسم شده را بنویسید. 12
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 پایۀ: یازدهم             انسانیرشتۀ :             2ریاضی و آمار آزمون درس:                                          نام و نام خانوادگی:

 بارم شرح سوالات ردیف

 در هر قسمت حاصل را بدست آورید. 13
[𝜋] =                             [4 − 4/5] =                     |3 − 5| = 

1 

𝑦نمودار تابع  14 = |𝑥 − 1| +  را رسم کنید.  3
 

1 

𝑓اگر  15 = {(1, −5), (2,3), 𝑔و    {(4,1) = {(4,3), (3,2),  باشد آنگاه  {(1,0)

𝑓الف( دامنه تابع 

𝑔
 را تعیین کنید.  

𝑓ب( تابع 

𝑔
 را بصورت زوج مرتب تشکیل دهید. 
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با توجه به جدول درآمد ماهیانه  تعدادی از کارکنان یک شرکت در زیر آمده است. خط فقر را بر حسب میانگین  16

 بدست آورید.

 درآمد ماهیانه )هزار تومان( تعداد افراد خانوار

5 

2 

3 

3000 

2500 

2500 
 

 

1 

( پانصد هزار تومان هزینه پوشاک و کفش داشته اند اگر این میزان شاخص در 1330در سال پایه ) Aخانواده آقای  17

 چه هزینه ای با پوشاک و کفش پرداخت کرده اند؟ 1331رسیده باشد، این خانواده در سال  180به  1338سال 

 

1 

نفره در یک ماه چند تومان باید باشد تا زیر  5طبق تعریف خط فقر بین  الملی تعیین کنید حداقل درآمد یک خانواده  18

 خط فقر قرار نگیرد؟

1 

سال بیکارند، نرخ بیکاری در این  11نفر از افراد بالای  300سال شاغل  و  11نفر از افراد بالای  2100در یک کشور  19

 منطقه چقدر است؟

1 

 ه داشتند نشان می دهد.جدول زیر تعداد مشتریانی که در ساعات مشخص به یک فروشگاه مراجع 21

 الف( نمودار سری زمانی را رسم کنید.

 وارد فروشگاه  شده اند را درون یابی کنید. 10ب( تعداد مشتریانی که در ساعت 

 T 5 3 11 13    ساعت      

 N 10 18 50 34تعداد   
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 21 جمع کل 

 موفق و پیروز باشید. 
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