
 باسمه تعالي
 آموزش و پرورش شهرستان گرگان

  كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

 3/1396/ 1تاريخ امتحان:         انسانيرشته:        پايه: دهم          )1و آمار ( رياضيدرس:              نام و نام خانوادگي:                  

 صفحه اول              طراح: زهره صفار                                             صبح 10 شروع امتحان:اعت س       دقيقه        90 مدت امتحان: 
 

 نمره سواالترديف 
 كدام عبارت درست و كداميك نادرست است؟ -1

2تجزيه شده الف)  7 4به صورت  12  است.    3

2ب) در تابع 
1

2مقدار    است. 4

 هاي سرشماري است.بر بودن از محدوديتهزينه زياد و زمانج) 

 درصد مشاهدات بين يك برابر انحراف معيار از ميانگين قرار دارند. 96د) تقريبا 

1 

 الف) حاصل عبارت را با استفاده از اتحادها بيابيد.   -2

2 2 2 4  

 ب) كسر زير را ساده كنيد.

2 9
2 3  

1/75

 را به يك معادله تبديل كنيد. " شودمي 18اگر مجذور عددي را با سه برابرش جمع كنيم، حاصل " عبارت الف)  -3

 

4000كاال به صورت  تابع هزينه يك كارگاه توليدي براي توليد ب)  هزينه توليد  است. 5000
 كاال را بيابيد.200

25/1

 معادالت زير را حل كنيد. -4

2 2 5 3 (الف 0

4
2 1

5
(ب 2

2 
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 صفحه دوم                        انساني               دهم                                   )1و آمار (سواالت رياضي                             
 عضوي بنويسيد. 2عضوي و برد  3ي الف) تابعي با دامنه -5

 

2ب) با توجه به ضابطه تابع   را تعيين كنيد. مقدار  1

 

 

2 

1در يك تابع خطي  -6 2و  4  است. 6

 الف) ضابطه تابع را بنويسيد.

 

 نمودار تابع را رسم كنيد.ب) 

 

5/1 

 كدام ضابطه مربوط به تابع خطي است كه توسط جدول زير نمايش داده شده است؟  -7

3ب)         2الف)  2ج)           1 3د)            1 2  

2 1 0 1-  

4 1 2- 5  
 

1 

 تعيين كنيد.نمودار تابع زير را رسم كرده، مختصات راس و مقدار ماكزيمم يا مي نيمم تابع را  -8

2 2 1 

5/1 

2 
1- 
3 
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 صفحه سوم                    م انساني     ده                    )1و آمار ( سواالت رياضي              نام و نام خانوادگي:                   

 جمالت زير را كامل كنيد. -9

 گيري ........... است.ها اساس تصميمگيريدر رايالف) 

 ها بعد از .................. يا قبل از ................. قرار دارند.درصد داده 25ب) 

 ، متغير سوم متناسب با .......................... است.ج) در نمودار حبابي 

 متغير در نمودار راداري حضور داشته باشند، زاويه بين دو شعاع مجاور ............ درجه است. ششاگر ) د

 رود............. متغير كمي به طور همزمان به كار مي.وال نمودار عنكبوتي براي نمايش ..........معمه) 

5/1 

 بهترين روش براي جمع آوري اطالعات را بنويسيد. -10

 هاست.ها انحراف به چپ اتومبيلالف) علت اصلي بيشتر تصادفات در جاده

 اي.بيمهب) ميزان رضايت كاركنان چند شركت از خدمات 

5/0 

 نوع متغيرهاي زير را مشخص كنيد.   -11

 هاي ساكنين يك مجتمع:       الف)  پالك اتومبيل 

 ب) وزن دانش آموزان كالس دهم انساني:

5/0 

دهند.در ميان مورد بررسي قرار مي محصوالت، آنها را پنجاه، براي بررسي سالم بودن مواد غذاييدر يك كارخانه توليد  -12

گيري تصادفي انجام شده است؟ واحدهاي آماري، جامعه آماري و نمونه را مشخص اين بررسي آيا نمونه در
 كنيد.

1 

 هاي زير را تعيين كنيد. واريانس و انحراف معيار داده -13

 20  14    16    15

5/1 
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 )             دهم انساني             دبيرستان سالمتي                    صفحه چهارم1سواالت رياضي و آمار (                                

 ي چيست؟دهندهبندي يك شكالت اعدادي به صورت زير نوشته شده است. اين اعداد نشانروي بسته -14

40 گرم  2

5/0

 اي زير مقدار ميانه و دامنه ميان چاركي را تعيين كنيد.نمودار نقطهدر  -15

         *    *   
* *   *  *  * *  *  * *  
25242322212019181716151413121110

 

5/1

ي دهندهيكي را انتخاب كند، با توجه به نمودار زير كه نشان اگر يك مربي تيم ورزشي بخواهد از دو بازيكن  -16
 دهد كدام بازيكن را انتخاب كند؟ چرا؟ امتيازهاي كسب شده توسط اين دو نفر است، مربي ترجيح مي

 

1 

 20جمع نمره                                           »شاد و پيروز باشيد«  

 

     2              4              6              8             10              12امتيازات كسب شده                   

كن
ازي

ب
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