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سؤاالت

ردیف
1

مرحله دوم
اردیبهشت 9317

بارم
1

جاهای خالی را کامل کنید.
الف) تابع چند ضابطه ای که در هر ضابطه مقدار عددی ثابتی دارد تابع  ...............می گویند.
ب) تغییر متوسط قیمت کاال و خدمات در طول زمان را  ............می نامند.
ج) در نمودار شاخص بهای کاالها و خدمات محور طول ها نشان دهنده ی  ...........و محور عرض ها نشان دهنده ی ..............است.

2

اگر𝑝 گزاره ای درست و 𝑞گزاره ای نادرست و 𝑟گزاره ای دلخواه باشد .بدون رسم جدول ،ارزش گزاره ی زیر را به دست آورید.

3

ارزش گزاره های زیر را مشخص کنید.

)𝑞 ∨ 𝑝(~ ⇔ ) 𝑞 ∼∨ 𝑝 ∼(

1/1

0/1

الف) اگر  7زوج است ،آنگاه  21مربع کامل است.
ب) هفته هفت روز دارد و 2عددی اول نیست.
4

1

در سواالت چهار گزینه ای زیر ،گزینه درست را انتخاب کنید.
الف) حداقل درآمدی که برای زندگی یک نفر در یک ماه مورد نیاز است را  .........می گویند.
 )1نرخ درآمد

 )2نرخ بیکاری

 )3خط فقر

 )4تورم

ب) نرخ بیکاری عبارت است از:
 )1نسبت جمعیت فعال به جمعیت بیکار

 )2نسبت جمعیت بیکار به جمعیت شاغل

 )3نسبت جمعیت شاغل به جمعیت بیکار

 )4نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال

ج) حاصل عبارت ) 𝑠𝑖𝑔𝑛(2) + 𝑠𝑖𝑔𝑛(−2کدام گزینه است؟
4 )1

∘ )2

-4 )3

2 )4

د)  ...........یک معیار آماری است که تغییرات نسبی در جامعه ی آماری را نشان می دهد.
 )1آماره
1

 )2میانگین

 )3شاخص

 )4پارامتر

𝑓 تابعی خطی است که دامنه ی آن } 𝐷𝑓 = {−4, ∘, 2و بردآن } 𝑅𝑓 = {−11, ∘, 8می باشد .ضابطه ی این تابع را نوشته و نمودار

1

آن را رسم کنید.
1

اگر تابع 𝑓 ثابت باشد مقادیر 𝑎 و 𝑏 را به دست آورید.

A

B
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7

نمودار تابع | 𝑦 = |2𝑥 − 4را با استفاده از تعریف قدر مطلق رسم کنید.

1/1

8

اگر }) 𝑓 = {(1,4), (2,8), (1,0), (9,0و }) 𝑔 = {(2, −1), (1,3), (1,1), (7,8باشند ،توابع زیر را با تعیین دامنه مشخص

1/1

کنید.
𝑔 ( 𝑓 −الف
𝑔 × 𝑓 (ب
9

2

کدام تابع زیرثابت ،کدام قدرمطلقی و کدام یک پلکانی است؟ ضابطه ی هر کدام را بنویسید.

2

10

جاهای خالی را کامل کنید.

11

تابع  𝑓(𝑥 ) = 𝑥 2و تابع  𝑔(𝑥 ) = 𝑥 + 1را در نظر بگیرید :

⋯ < 𝑥 ≤ ⋯ ⇒ ) [𝑥 ] = −8الف
⋯ = ] 𝑥[ ⇒

𝑥
2

1

0

1/1

)ب

⋯ = )) 𝑓 (𝑥 ) = [2𝑥] ⇒ 𝑓(3/2ج
1/1

𝑓

الف) دامنه تابع را به دست آورید.
g

ب) ضابطه ی تابع

𝑓
g

را محاسبه کنید.
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12

در کشوری جمعیت بیکار  10میلیون نفر و شاخص نرخ بیکاری  10درصد است .جمعیت فعال این کشور چند میلیون نفر است؟

1

13

اگر نمودارهای 𝑓 و𝑔 به صورت زیر باشند ،نمودار تابع 𝑔  𝑓 +را رسم کنید.

1

14

در یک کتاب التین 11 ،درصد لغات دشوارند و هر جمله به طور میانگین  31کلمه دارد ،شاخص پایه ی آموزش را به دست آورید.

1

11

اگر شاخص بهای برنج در سال  91برابر  130و مقدار تورم در سال  91نسبت به سال پایه(سال )90برابر  11درصد باشد ،شاخص بهای

1/1

𝑔(𝑥) = 𝑥 2 + 3

𝑓(𝑥) = −𝑥 2 − 1

برنج در سال پایه چقدر است؟

11

فرض کنید میانگین درآمد خانوارهای کشور  3,000,000تومان باشد( خانوارهای  4نفره فرض شده است) ،فردی با یک خانواده ی 1

1/1

عضوی ودر آمد ماهانه  2,100,000تومان را در نظربگیرید .هریک از اعضای خانواده ی او ،زیر خط فقرند یا باالی آن؟ چرا؟

برای دریافت راهنمای تصحیح سواالت به وب سایت گروه ریاضی استان کردستان (  )www.kurdmath.irمراجعه فرمایید.
موفق باشید.
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