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3

حاصل عبارت های زیر را به کمک اتحاد ها بدست آورید.

2

الف) عبارت مقابل به ازای چه مقدار از متغیر تعریف نشده است.

بارم

3
( ( x  6)( x  6) الف
( ( x  5)( x 2  5x  25) ب
3

5 x3  1
5x  4
ب) به کمک تجزیه ساده شده عبارت مقابل را بیابید.

1

x2  5 x  6
x2  1
معادله های زیر را به روش خواسته شده حل کنید.
( x2  9x  2  الف
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روش تجزیه

( x2  12 x  35  ب روش مربع کامل

( 2x2  9x  11  ج

4

روش کلی

معادله مقابل را حل کنید.

0/52

x2  7x

10 x 3  4 x  1
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با ذکر علت مشخص کنید کدام یک از رابطه های زیر تابع است و کدام یک تابع نیست؟

3

})( f  {(1,2), (2,4), (3,6), (4,2الف

6

برد تابع زیر را با توجه به ضابطه و دامنه آن مشخص کنید.

1
}A  { ,1,,2,2
2

5

8

f : A B
x
f ( x) 
x 1

در یک تابع خطی  f (1)  2و  f (2)  4داریم ضابطه را مشخص کنید و نمودار آن را رسم کنید.

راس سهمی به معادله  y  2(x  3)2  2را مشخص کنید و به کمک آن نمودار سهمی را رسم کنید.
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3

الف) طول راس سهمی به معادله  y  2x2  8x  5را مشخص کنید.
ب) شیب خطی که از دو نقطه ) (2,5و ) (4,9می گذرد را مشخص کنید.

جاهای خالی را تکمیل کنید.
30

الف)..............به هریک از افراد یا چیز هایی می گویند که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری جمع

2

آوری شود.
ب) نمونه ای را که در آن همه اعضا شانس انتخاب یکشان را داشته باشند..............می نامند.
ج)روش های جمع آوری داده ها را نام ببرید.

33

نوع هریک از متغیر ها را مشخص کنید.
الف) نمره دانش آموزان

3/2
ب) درجه حرارت شهرهای مختلف

ج) گروه خونی دانش آموزان
32

میانه عدد های مقابل را بیابید.

31

میانگین ،واریانس و انحراف معیار عدد های زیر را بیابید.

0/2

2,11,16,89,4,7,1  1,3
3/2

3,5,7,9,11
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34

بارم
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در یک کالس  20نفری  40درصد دانش آموزان گروه خونی  20 ،Oدرصد گروه خونی 20 ،Aدرصد گروه خونی  Bو
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 30درصد هم گروه خونی  ABدارند.
الف) تعداد دانش آموزان هر گروه خونی را مشخص کنید.
ب) نمودار میله ای آن را رسم کنید
ج) نمودار دایره ای را نیز رسم کنید.

32

نمودار جعبه ای عدد های زیر را رسم کنید.

19

3

18

21

23

22

23

3

26

31

نمودار راداری جدول مقابل را رسم کنید.
36
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