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  بنويسيد جواب سواالت را در پاسخ نامهدانش آموزان گرامي
  بارم سواالت (صفحه ي اول) رديف

1
 مفاهيم زير را تعريف كنيد.

  الف ) آمار
  ب ) نمونه

1  

2

 ي مناسب را انتخاب كنيد. در هر مورد گزينه
 غلط   صحيح                     .رابطه اي كه به هر شهر در ايران ، سوغاتي آن شهر را نسبت مي دهد تابع است الف ) 

1ب ) عبارت 
4   غلط   صحيح                                                                                     . يك عبارت گوياست    3√

2معادله ي  ج )  2 1   غلط   صحيح                                .  است  1داراي ريشه ي مضاعف  0
  صحيح             غلط                                                   .       نمودار ميله اي براي داده هاي كيفي مناسب تر است) د

1  

3

 مناسب پر كنيد.جاهاي خالي را با عبارات
     برابر با ............................ است . 114به كمك مثلث خيام پاسكال عدد الف ) 

1  ب ) عبارت
  به ازاي .............. و ................. تعريف نشده است. 2

  كل واحدهاي آماري را ................................... مي نامند. مجموعة)  ج
  .نام دارد......... ........................ شود بررسي است قرار كه اشيا يا اشخاص از ويژگي هر) د

1  

4

 .انتخاب كنيدگزينه صحيح را 

حاصل عبارت ) 1
2 2

  كدام است ؟  

1( 0                                2(                              3(  1                         4(  	   
  ؟ستا كدام،باشد دو ه عالوهب عدد آن برابر سه با برابر ،دو نهايم آن برابر پنج كه بيابيد را عددي ،حاصل عبارت ) 2
1 (5                                 2(3                                3(2                               4(4  

  ؟نيستوعه هاي زير نمايش تابع مكداميك از مج) 3
1( 3,3 و 3,5                2 (3,1 و 3,5                         3( 3,1                      4( 3,5  
  راست به چپ)سمت (به ترتيب از  .است ......... از بهتر .......... تصميم گيري، و برنامه ريزي براي به طوركلي، )4
  مد -متغير  )4                مد -ميانگين )  3            ميانگين -داده دور افتاده )  2               ميانگين -ميانه  )1
 است؟ زير موارد از كداميك با متناسب حبابي، نمودار در سوم متغيّر مقدار ) 5

 ها دايره مساحت)4ها                دايره محيط )3                                ها دايره قطر ) 2 ها                 دايره شعاع) 1

 ؟رود مي كار بهبه طور همزمان  كمي متغيّر چندداده هاي   نمايش براي راداري نمودار )6

  ندارد محدوديتي )4      يا بيشتر     متغيّر  سه)3                                      متغيّر دو ) 2                      متغيّر  يك )1
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5
 .عبارت هاي  زير را تجزيه كنيد، ها به كمك اتحاد 

	الف 	4 2 4 8 
	ب 	 3 1 

1  
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  دانش آموزان گرامي جواب سواالت را در پاسخ نامه بنويسيد
  بارم سواالت (صفحه ي دوم) رديف

6

  . هر كدام از معادالت زير را به روش خواسته شده حل كنيد
	الف 	 2 10 21 0										  

	ب 	4 2 3 1 0														  
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2مقابل را بيابيد .                                                                      معادله ي مجموعه جواب 7
4

1
3  1  

8

 يك از رابطه ها كه با نمودار پيكاني كدامالف )
  چرا ؟ .نمايش داده شده اند تابع است 

  
  

   آنها مختصاتي نمودار كه ها رابطه از يك كدامب )
  چرا؟ .است تابع است، شده رسم

  
  

1  

9
 .آوريد دست به شده، داده ةدامن و ضابطه به توجّه با را زير تابع برُد

	 2 						و					1 0,2  
5/0  

1اگر نمودار تابع خطي از مبدا مختصات بگذرد و 10  5/1  را مشخص كنيد.	نمودار و ضابطه تابع  ،باشد2
	                   را مشخص نموده و به كمك آن نمودار سهمي را رسم كنيد. مقابلراس سهمي 11 2 1 2 1  5/1 

12

20000 ،كاال يك كارخانه براي توليد  300 تومان  500اگر هركاال را  .تومان هزينه مي كند   
  : بفروشد

  تابع درآمد را مشخص كنيد.) الف
  ؟كااليي را بفروشد كه پس از آن سود دهي آغاز شوداين كارخانه حداقل چه تعداد ) ب

1  

13

 است؟ مناسب داده ها از يك هر آوري جمع براي روش كدام

 .كالس يك در دانش آموز هر قلم هاي تعداد  ) الف

 .است ماشين براي مردم بيشتر ةعالق مورد رنگ آبي،  ) ب

  .يكندم كمك يادگيري به كالسيك موسيقي به دادن گوش مطالعه، زمان در  ) ج

75/0 

14

 .كنيد ذكر را آنها انداز گيري مقياس بهترين و نمودهمشخص را زير متغيّرهاي از يك هر نوع

         .اتومبيل نمايشگاه يك در موجود هاي اتومبيل رنگ  )الف
  .سال روزهاي در شما كالس حرارت درجه  )ب
  .شركت يك كارمندان تأهل وضعيت ) ج

5/1  

1   2   3

 روش مربع كامل كردن

 (دلتا)روش كلي
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  آموزان گرامي جواب سواالت را در پاسخ نامه بنويسيددانش
  بارم )سومسواالت (صفحه ي رديف

15
  .است   15,12,18,20,15,16نفره به صورت  6نمرات درس رياضي يك كالس 

  الف ) ميانه و مد اين نمرات را بيابيد.
  ب ) انحراف معيار آنها را مشخص كنيد.

5/1  

 خوردنزمين   موارد ديگر  سوختگي  تنگي نفس  مسموميت  جراحت16
  درصد 32  درصد 10  درصد 14  درصد 12  درصد 25  درصد 7

نمودار دايره اي مربوط به داده هاي ذكر  .باشد درمنازل نفر 200 ديدگي آسيب عللفرض كنيد داده هاي زير مربوط به
  شده را رسم كنيد.
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17

 نفر)22(تعداد:است زير شرح به كشور يك فوتبال ملي تيم بازيكنان سن

27 24 26 26 29 19 31 18 23 22 25 26 27 23 29 25 25 33 31 21 26 25 

 .كنيد رسم را داده هااين  جعبه اي نمودار

  

25/1 

  20جمع بارم                                                 با آرزوي موفقيت براي شما عزيزان                                                                     










