
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف

 .رو را ساده کنید هعبارت روب 1
          

57.0 

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید 2

 کدام است؟ "شود می 4دوبرابر مربع عددی برابر همان عدد منهای  "معادله عبارت ( الف

1)                     2 )                      3 )                      4 )        

 .انحراف معیار از میانگین قرار دارند......... ها در فاصله  درصد مشاهده 86تقریبا ( ب

1 )1                       2 )2                              3 )3                              4 )4 

1 

 .با استفاده از اتحادها، معادالت زیر را حل کنید 3

الف)            

ب)          

170 

 .های زیر را به روش خواسته شده حل کنید معادله  4

الف)  (روش دلتا)                                  

ب)  (به روش مربع کامل)                              

پ)  (به روش تجزیه)                                    

3 

 .معادله مقابل را حل کنید 0
    

 
 

    

   
    

1 

 57.0 آیا این معادله منحصر به فرد است؟. اعف آن باشدضریشه م    معادله درجه دومی بنویسید که  8

 .را به دست آورید( تابعبرد )ی مقادیر تابع  مجموعه .

 
     

     
 

   

 A ={-2, 0, 1, -1} = دامنه               

1 

 1 .را رسم کنید          نمودار سهمی  6

و       مقادیر  سپس. را به دست آورید fضابطه تابع خطی  ،      و        داریم  fدر تابع خطی  9

 .را بیابید     

 

1 

ریاضی و : سواالت امتحان درس 

 1آمار 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

مشهد 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 مقدس

 9911خرداد 

 1، واحد (ع)امام حسین : آموزشگاه نام 

: تاریخ امتحان  انسانی: رشته تحصیلی دهم: تحصیلی پایه دوم:   امتحانی نوبت

1./3/99 

 9: ساعت شروع 

 115:   مدت امتحان 3: تعدادصفحات  :تعداد سواالت : شماره صندلی  : نام ونام خانوادگی 

 دقیقه 



های ریاضی  نفری انتخاب شده و نمره 26نفره، یک کالس  165های ریاضی در یک دبیرستان  نمرهبرای بررسی  15

 .در این بررسی موارد زیر را مشخص کنید. ها مورد بررسی قرار گرفته است آن

 جامعه آماری( الف

 نمونه تصادفی( ب

 موضوع مورد مطالعه( پ

 نوع متغیر( ت

1 

 .را بنویسید ها آوری داده های جمع روش( الف 11

ها  آوری داده هایی که در قسمت الف نوشتید، برای جمع در هر قسمت مشخص کنید کدام روش از روش( ب

 تر است؟ مناسب

 آموزان در یک کالس درس بررسی رفتار دانش ∎

 1398کرج درسال -بررسی تعداد تصادفات اتوبان تهران ∎

170 

 .را به دست آوریدبا توجه به جدول مقابل، میانه و میانگین  12

 ها داده 2 4 0

  فراوانی 0 3 2

1 

 .های مقابل را به دست آورید واریانس و انحراف معیار داده 13

6و 3و  2و 0و  .  

170 

  .فقط یک دسته از سواالت زیر را به دلخواه انتخاب کنید و به آن پاسخ دهید: توجه 

  A: دسته اول  
1-A اند، یک تابع است؟ دلیل آن را بیان کنید به صورت متفاوت نمایش داده شده های زیر که کدام یک از رابطه. 

 ( الف
5 2 1 -3 2 x 

    0.5 1      

 
  y 

 

 (ب

 

 

 

 

 

 (پ

                

57.0 

 علی

 مهدی

 محمد

 حسین

 هواپیما

 قطار

 کشتی



2-A  570 .را به دست آوریدها  ، حاصل ضرب ریشه          در معادله 
3-A جاهای خالی را کامل کنید. 

است و معیار پراکندگی که معموال با میانه بیان ......... شود  معیار پراکندگی که معموال با میانگین بیان می( الف

 .نام دارد.......... شود  می

 .قرار دارند.......... یا بعد از .......... ها قبل از  درصد داده 20( ب

1 

4-A ها را ذکر کنید گیری آن نوع هریک از متغیرهای زیر را مشخص کنید و بهترین مقیاس اندازه. 

 .موجود در یک نمایشگاه ماشین های رنگ اتوموبیل( الف

 .درجه حرارت منزل شما در روزهای سال( ب

1 

5-A و ضابطه تابع را بنویسید. دامنه و برد تابع زیر را مشخص کنید. 

 

 

  

 

57.0 

  B: دسته دوم  
1-B ای رسم کنید های زیر نمودار جعبه برای داده. 

3و  0و  6و  9و  8و  2و 12و 0و  4و  6و  3و 8و  .و  0و  4و  1و  9  

1 

2-B های جدول زیر نمودار حبابی رسم کنید برای داده. 

 نوع متغیر متغیر نوع اول متغیر نوع دوم متعیر نوع سوم

 Aگروه  15 25 0

 Bگروه  10 25 5.

  Cگروه  85 35 15
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3-B های مربوط به اداره آموزش و پرورش شهر  دادهA راداری آن را رسم کنید نمودار. به صورت زیر است. 

 تعداد

 معلم

تعداد 

آموزان  دانش

 پسر

تعداد 

آموزان  دانش

 دختر

تعداد کالس 

 درس

 متغیر تعداد مدرسه

 Aشهر  0 18 5. 40 45

  بیشینه 15 25 65 85 05
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                  موفق باشید                                                                                                                                                                                   

 جمع بارم

25 












