
  

  

  ھماھنگمستمر     :  نوبت امتحاني                  باسمھ تعالي                                  نام:....................................... 

  علوم ومعارف اسالمی:رشتھ   دھم: پایھ                   سازمان آموزش وپرورش فارس                              نام خانوادگي............................ 

  ٩/٢/٩٦تاریخ امتحان                    كارشناسي سنجش وارزیابي تحصیلي                                 نام پدر:.................................. 

    ٨:٣٠     : ساعت شروع                  ٢ناحیھ :اداره آموزش وپرورش                    شماره دانش آموزي:.................... 

  دقیقھ    ٨٠مدت امتحان:                                                                                      (مھر آموزشگاه )آمار وریاضی دھم                                                                                     :نام درس 

  نمره  سواالت                                                                 ردیف
١   
  

  در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسید.
  مجموعه کل واحدهاي آماري را....................گویند.الف)

  انتخاب شوند................می گویند.هر زیر مجموعه از جامعه آماري که با روش مشخصی ب)
  گرد آوري داده ها بدون نیاز به فرد پاسخگو را...................گویند.پ)
  است.برابر................. 1و99و68و2و86و14و10میانه داده هايت)

 

١  
  

  راپیدا کنید. x,yمقدار ) x2-4و7)=( 8وy-32اگر (  ٢
  

١  

٣  
  
  ........  .........  3  5  X 

0  3  ........  7 -  y  

0  .........  2  1  X 

..........  ퟏퟎ .........  2  y 

با توجه به ضابطه هاي داده شده  هر از جدول ها را تکمیل 
  (الف                                                         Y=2x+1کنید.

  
                              

                                                             1+ 풚 = 풙ퟐب)  

٥/١  

풂ퟐ 풔می دانیم مساحت مربع از رابطه ي  ٤   به دست می آید =
  تابعی از طول ضلع مربع است؟ sالف)آیا متغیر 

4  3  2  5/1  1  a بر حسب سانتی متر  
.......  ......  4  .......  1  S بر حسب سانتی متر مربع  

  ب)کدام متغیر مستقل وکدام متغیر وابسته است؟
  پ)جدول مقابل را کامل کنید.                        

٥/١  

풚با توجه رابطه خطی  ٥ = ퟐ풙 − ퟑ اگر فرض کنیم ،x ها یا متغیرهاي مستقل اعضاي مجموعه{−ퟏ, ퟏ, باشند.نمودار  {
  پیکانی این تابع را رسم کنید.

  

٥/٠  

풇(ퟏ)داریم  풇در تابع خطی   ٦ = ퟏو퐟(ퟐ) = ퟒ   ضابطهf  .١ را نوشته ونمودار آن را رسم کنید  
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٧  
  
  

풚سهمی به معادله      = −풙ퟐ + ퟐ풙 + ퟑ .داده شده است  
  الف)مختصات راس ومعادله محور تقارن را بنویسید.                       

  ب)نمودار سهمی را رسم کنید. 
  محور عرض ها را پیدا کنید. پ)نقطه ي برخورد با

  

٥/١  

  ١  است .اگر مساحت آن ماکزیمم با شد .طول وعرض را تعیین کنید. 64محیط مستطیلی برابر   ٨

풚اگر تابع در آمد به صورت   ٩ = − ퟏ
ퟐ
풙ퟐ + ퟑퟎ풙  وتابع هزینه به صورت풚 = ퟏퟖ풙 + ퟒퟎ .باشد  

     .الف)تابع سود را بنویسید
                                                                                                                          

  ب)ماکسیمم مقدار سود را بنویسید.

٥/١  

  مفاهیم زیر را تعریف کنید.  ١٠
  الف)نمونه تصادفی:

  
  داده آماري:ب)

  
  پ)واحد آماري:

  
  ت)علم آمار:

٢  

  ٥/٠  تفاوت پارامتر وآماره چیست؟  ١١

  نوع هر یک از متغیرهاي زیر را تعیین کنید.  ١٢
  الف)مدت زمان پاسخگویی به سواالت امتحان                                          ب)نوع سواالت امتحان

  ت)سن دانش آموز            پ)مقیاس ارزیابی تحصیلی                                                          
  

٢  
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 موفق باشید  

  ١  روشهاي جمع آوري داده ها را نام ببرید.  ١٣

  کدام روش جمع آوري داده ها براي موارد زیر مناسب است؟  ١٤
              الف)نظر سنجی از محصوالت غذایی یک کارخانه                                                                                     

  ب)تعداد دانش آموزان متولد زمستان در مدرسه شما
  پ)حداکثر سرعت در اتوبان ها باید تعیین شود.

٥/١  

  ١  داده آماري  را به دست آورید 11است.میانگین  45داده آماري دیگر 6ومیانگین  3/37داده آماري برابر  5میانگین   ١٥

  به دست آورید. میانگین داده هاي آماري جدول مقابل را  ١٦

  درس  ریاضی  عربی  جغرافی
  ضریب  3  4  2

  نمره  12  5/17  19

  
  
  
  
  
  

٥/١  

  ٢٠  مجموع نمرات    
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