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  بارم                                                                                                             )1(صفحهمتن سواالت    ردیف

  معادله هاي درجه دوم زیر را به روش خواسته شده حل کنید.  1

ퟑ풙ퟐ	(الف + ퟓ풙 − ퟐ = ퟎ	(∆		روش)   

풙ퟐ(ب + ퟔ풙 + ퟗ = ퟎ	(کامل	مربع	روش)	   

풙ퟐ(ج − ퟏퟔ = ퟎ	(تجزیه	روش)   
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  معادله کسري زیر را حل کنید.  2

풙 − ퟐ
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25/1  

  جا هاي خالی را با عبارت هاي مناسب پر کنید.  3

  .................................................الف) یک رابطه به شکل نمودار مختصاتی  زمانی تابع است که 

  ................................................................ب) یک رابطه به شکل زوج مرتب زمانی تابع است که

  ..................................................................ج) یک رابطه به شکل نمودار ون زمانی تابع است که 

  

5/1  

  .) می گذرد4و  1) و (3و2از نقاط (معادله خطی را بنویسید که     4

 

1  

2)1(2را تعیین کرده  و نمودار آن را رسم کنیدزیر رأس سهمی به معادله ي   5 2  xy       
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  2) صفحه1ریاضی و آمار (ادامه سواالت 

  با توجه به نمودار زیر:  6

    الف) نمودار مختصاتی آن را رسم کنید.

  ب) آن را به صورت زوج مرتب نشان دهید.

  پ)آنرا بصورت جدول نمایش دهید.
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  کدام روش جمع آوري داده ها براي موارد زیر مناسب است ؟  7

  الف ـ سن دانش آموزان مدرسه برحسب ماه در پایه دهم 

  دانش آموزان کالس پایه دهم گروه خونیب ـ 

1  

  2  1و2و3و6باتوجه به داده هاي زیر انحراف معیار ودامنه تغییرات رامحاسبه کنید؟                                 8

  میانگین ،میانه ومدرابدست آورید؟ نفرنمرات زیرراکسب کرده اند 11دریک امتحان ریاضی   9

  0و1و3و14و14و16و17و17و20و19و16 

5/1  

  5/1   پارامتر جامعه و آماره نمونه را تعریف کرده براي هر کدام مثالی ذکر کنید.  10

  درس درچدول آمده است نمودارراداري آنرارسم کنید؟     6نمرات دانش آموزي در   11

  درس  فارسی  ریاضی  فیزیک  شیمی  عربی  زبان

  نمره  18  5/14  15  12  5/16  10
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  علی

  حسین

  حسن

 رضا

16  

19  
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    3) صفحه1ادامه سواالت ریاضی و آمار (  

کنید؟                                                                ارسمي زیررنمودارجعبه اي داده ها  12
  10و8و11و5و4و1و4و5و1و8و2و5و7

2  

مخارج یک دانشجو درسال اول دانشگاه درجدول زیرآمده است نموداردایره اي هزینه دانشجو   13
  رارسم کنید؟

  

  دیگر

  مخارج

  مخارج  غذا  اجاره  لباس  کتاب

  درجه  108  90  54  36  72
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                                                                          موفق و پیروز باشید.  

  (ع):  یامام عل

  .دهدیم يعقل به انسان روز لهیخداوند بوس                       

  .دی: به سواالت در خود برگ سواالت پاسخ ده توجه

  وجذر )بالمانع است. یچهار عمل اصل يحساب ساده (دارا نیاستفاده از ماش           

20  


