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  علوم ومعارف اسالمی:رشته   دهم: پايه                   سازمان آموزش وپرورش فارس                              نام خانوادگي............................ 

  ۹/۲/۹٦تاريخ امتحان                    كارشناسي سنجش وارزيابي تحصيلي                                 نام پدر:.................................. 

    ۸:۳۰     : ساعت شروع                  ۲ناحيه :اداره آموزش وپرورش                    شماره دانش آموزي:.................... 

  دقيقه    ۸۰مدت امتحان:                                                                                      (مهر آموزشگاه )آمار ورياضی دهم                                                                                     :نام درس 

  نمره  سواالت                                                                 رديف
۱   
  

  در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.
  مجموعه كل واحدهاي آماري را....................گويند.الف)

  انتخاب شوند................مي گويند.هر زير مجموعه از جامعه آماري كه با روش مشخصي ب)
  گرد آوري داده ها بدون نياز به فرد پاسخگو را...................گويند.پ)
  است.برابر................. 1و99و68و2و86و14و10ميانه داده هايت)

 

۱  
  

  راپيدا كنيد. x,yمقدار ) x2-4و7)=( 8وy-32اگر (  ۲
  

۱  

۳  
  
  ........  .........  3  5  X 

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

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

..........  �� .........  2  y 

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

  
                              

                                                             1+ � =   (ب��

٥/۱  

� ��مي دانيم مساحت مربع از رابطه ي  ٤   به دست مي آيد =
  تابعي از طول ضلع مربع است؟ sالف)آيا متغير 

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

  ب)كدام متغير مستقل وكدام متغير وابسته است؟
  پ)جدول مقابل را كامل كنيد.                        

٥/۱  

�با توجه رابطه خطي  ٥ = �� − ,�−}ها يا متغيرهاي مستقل اعضاي مجموعه x، اگر فرض كنيم 	 �, باشند.نمودار  {
  پيكاني اين تابع را رسم كنيد.

  

٥/۰  


داريم  
در تابع خطي   ٦(�) = (�)�و� =   ۱ را نوشته ونمودار آن را رسم كنيد.  fضابطه   �
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۷  
  
  

�سهمي به معادله      = −�� + �� +   داده شده است. 	
  الف)مختصات راس ومعادله محور تقارن را بنويسيد.                       

  ب)نمودار سهمي را رسم كنيد. 
  محور عرض ها را پيدا كنيد. پ)نقطه ي برخورد با

  

٥/۱  

  ۱  است .اگر مساحت آن ماكزيمم با شد .طول وعرض را تعيين كنيد. 64محيط مستطيلي برابر   ۸

�اگر تابع در آمد به صورت   ۹ = −
�

�
�� + �وتابع هزينه به صورت  ��	 = �� +   باشد. ��

     .الف)تابع سود را بنويسيد
                                                                                                                          

  ب)ماكسيمم مقدار سود را بنويسيد.

٥/۱  

  مفاهيم زير را تعريف كنيد.  ۱۰
  الف)نمونه تصادفي:

  
  داده آماري:ب)

  
  پ)واحد آماري:

  
  ت)علم آمار:

۲  

  ٥/۰  تفاوت پارامتر وآماره چيست؟  ۱۱

  نوع هر يك از متغيرهاي زير را تعيين كنيد.  ۱۲
  الف)مدت زمان پاسخگويي به سواالت امتحان                                          ب)نوع سواالت امتحان

  ت)سن دانش آموز            پ)مقياس ارزيابي تحصيلي                                                          
  

۲  
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 موفق باشيد  

  ۱  روشهاي جمع آوري داده ها را نام ببريد.  ۱۳

  كدام روش جمع آوري داده ها براي موارد زير مناسب است؟  ۱٤
              الف)نظر سنجي از محصوالت غذايي يك كارخانه                                                                                     

  ب)تعداد دانش آموزان متولد زمستان در مدرسه شما
  پ)حداكثر سرعت در اتوبان ها بايد تعيين شود.

٥/۱  

  ۱  داده آماري  را به دست آوريد 11است.ميانگين  45داده آماري ديگر 6وميانگين  3/37داده آماري برابر  5ميانگين   ۱٥

  به دست آوريد. ميانگين داده هاي آماري جدول مقابل را  ۱٦

  درس  رياضي  عربي  جغرافي
  ضريب  3  4  2

  نمره  12  5/17  19

  
  
  
  
  
  

٥/۱  

  ۲۰  مجموع نمرات    
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