
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف

 1.1 .را رسم کنید              گذاری مربوط به  جدول ارزش 1

را بدون               گزاره دلخواه باشد، ارزش گزاره  rگزاره نادرست و  qگزاره درست،  pاگر  2

 .رسم جدول تعیین کنید

1 

 اشتباه رخ داده است؟ چرا؟                   در کدام مرحله از حل معادله  3

الف)  تقسیم طرفین بر     و حذف آن                 

ب)  معلوم مجهول                             

پ) سازی ساده                                        

ت)     
 

 
 تقسیم طرفین بر (2-)                        

5.1 

 .نماد ریاضی بنویسید جمله فارسی زیر را به صورت  4

 4مکعب هر عددی، به عالوه نصف آن عدد، بزرگتر یا مساوی است با همان عدد منهای 

1 

 آیا روش استدالل درست است؟. استدالل را بنویسیدنام . در استدالل زیر جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید 1

 .اگر کفش ورزشی مناسب داشته باشید، آنگاه دونده خوبی خواهید شد: 1مقدمه 

 : ..........................................................................................................................2مقدمه 

 .شود ونده خوبی میسعید د  

1.1 

 1 "     زوج است n، آنگاه زوج باشد   اگر " با استفاده از عکس نقیض گزاره شرطی، ثابت کنید  6

 5.71 (با راه حل کامل. )را بیابید bو  aیک تابع باشد،                                         اگر رابطه 7

 باشد، در این صورت  یک تابع ثابت                             اگر رابطه  8

 
با . )را به دست آورید 

 (راه حل کامل

5.71 

 1 (با راه حل کامل. )را بیابید      باشد، آنگاه                 یک تابع همانی باشد و  fاگر  9

15 
      اگر 

                        
                  

                            

 .حاصل عبارات زیر را به دست آورید  

الف)       

ب)              

پ)       

1.1 

ریاضی و : سواالت امتحان درس 

 2آمار 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

مشهد  6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 مقدس

 9911خرداد 

 1، واحد (ع)امام حسین : آموزشگاه نام 

: تحصیلی پایه دوم:   امتحانی نوبت

 یازدهم

: تاریخ امتحان  انسانی: رشته تحصیلی

17/3/99 

 9: ساعت شروع 

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

 دقیقه 115



 5.1 .را رسم کنید          نمودار  11

 (با راه حل. )حاصل عبارت مقابل را بیابید 12
            

         
    

1 

 .باشد، حاصل اعمال زیر را بیابید                       و                                اگر  13

الف)  
 

 
                  

ب)                         

پ)                          

ت)                          

2 

میلیون نفر باشد، شاخص نرخ بیکاری چند  96میلیون نفر وتعداد شاغلین آن  24اگر در یک کشور، تعداد بیکاران   14

 است؟ درصد

1 

 1 سانتی متر باشد، وزنش چقدر است؟ 255اگر قد او . است 23شاخص توده بدنی فردی برابر  11

  .فقط به یکی از دو دسته سوال زیر به دلخواه پاسخ دهید: توجه 

  A: دسته اول 
1-A باشد میهای فروخته شده در یک نانوایی در ساعات مختلف روز  جدول زیر نشان دهنده تعداد نان. 

 ، تقریبا چند نان فروخته شده است؟11در ساعت ( الف

نان فروخته شده، مقدار خطای محاسباتی مربوط به درون یابی در ساعت  12، دقیقا 11اگر بدانیم در ساعت ( ب

 چقدر است؟ 11

 ساعت 6 8 15 12 14

های  تعداد نان 15 65 45 16 75

  فروخته شده

2 

2-A جدول، تعداد  با توجه به این. روز اول ماه مطابق جدول است 7به یک مرکز درمانی در  کنندگان میزان مراجعه

 مراجعین در روز نهم کدام است؟

روزهای  1 2 3 4 1 6 7

 (x)ماه

تعداد  21 29 31 22 45 42 21

  (y)مراجعین

2 

  B: دسته دوم 
1-B  شاخص پایه . درصد هستند 25لغات دشوار آن کلمه دارد و  15در یک کتاب انگلیسی، هر جمله به طور متوسط

 آموزش کدام است؟

1 

2-B  1 باشد، تورم تقریبا چند درصد است؟ 355برابر  94و در سال  315برابر  91اگر شاخص بهای خرید کفش در سال 



3-B جدول زیر را کامل کنید. 

 نادرست درست گزاره مرکب ردیف

     عددی اول است 2و ....  1

     ....فرد است، آنگاه  7اگر  2

      .و برعکس... د، آنگاه عددی طبیعی باش -3اگر  3

1.1 

4-B نوع هر تابع را مشخص کنید. 

 (الف

 

 

 

 (ب

 

 

 

5.1 

 

                  موفق باشید                                                                                                                                                                                  

 جمع بارم 

25 

3 

7 

2- 

 

2 

4- 

2 

1- 

2 

1- 

4- 












