
 باسمه تعالي
 آموزش و پرورش شهرستان گرگان

  كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

     انسانيرشته:                          پايه: دهم                           )1و آمار ( رياضيدرس:                          نام و نام خانوادگي:                  

 صفحه اول                       طراح: زهره صفار                             6/1396/ تاريخ امتحان:                    دقيقه        90 مدت امتحان: 
 

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

2عبارت گوياي الف)  5
2  تعريف نشده است. 3به ازاي  4

 اي كه به هر شخص، گروه خوني او را نسبت دهد يك تابع است.رابطهب) 

 ها بعد از چارك اول قرار دارند.درصد داده 25) ج

 درجه است. 60متغير در نمودار راداري حضور داشته باشند، زاويه بين دو شعاع مجاور  شش اگر) د

1 

2                      جاي خالي را به صورت مناسب پر كنيد.      -2 3 2  (الف9

         2 6  (ب 8

  
3 27
2 9

 (ج  3

5/0 

1 

25/1 

2                                                                                                   حاصل را بيابيد. -3
3 2 1 

 را به يك معادله تبديل كنيد. " شودمي 38جمع كنيم، حاصل برابر  2 اگر مربع عددي را با عدد" عبارت الف)  -4

  .دنباش 7و  3هاي آن كه ريشه بنويسيد معادله درجه دوميب) 

75/0 

1 
 معادالت زير را حل كنيد. -5

2 6 8  (الف 0
3

5 2
2

 (ب 7

2 

 هاي زير تابع هستند؟ دامنه و برد تابع را مشخص كنيد. الف) كداميك از رابطه -6

 1 2 0 3 2 5 6 9 0 4 
 1 4 2 5 3 6 2 1 

1ب) با توجه به مجموعه   0 2و       2  را رسم كنيد. نمايش پيكاني تابع  1
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 صفحه دوم                   دهم انساني                                  )  1سواالت رياضي و آمار (                                              

 جاي خالي را پر كنيد. -7

 ..................................................................................الف) نمودار رابطه در صورتي نمايشگر يك تابع است كه 

توان به صورت را مي  و  ي بين رابطهدهيم، مينمايش  و محيط آن را با  را با  ايشعاع دايرهب) فرض كنيد 
 ......... نوشت..................

  نامند.............. مي......  ا يكج) هر زير مجموعه از جامعه آماري را كه با روش مشخصي انتخاب شده باشد ر

1 

3در يك تابع خطي  -8 5و  4  1 است، ضابطه تابع را بنويسيد. 8

9000كاال به صورت  تابع هزينه يك كارگاه توليدي براي توليد  -9 كاال 400هزينه توليد  است. 5000
 را بيابيد.

75/0

 را تعيين كنيد. معادله خط تقارن و نمودار تابع زير را رسم كرده، مختصات راس -10

1 2 2 

1 

 كدام گزينه صحيح است؟ -11

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

   □مد                   □انحراف معيار                   □ميانه                       □ميانگين 

 ....... از ميانگين قرار دارند..............درصد مشاهدات در فاصله  96تقريبا ب) 

  □سه انحراف معيار                □دو انحراف معيار               □يك انحراف معيار 
 است.مناسب   .......................زمان سه متغير عددي براي نمايش هم) ج

    □ ايدايرهنمودار              □نمودار حبابي                  □اي نمودار جعبه                □نمودار عنكبوتي 

 .................... است. يك متغير "كد ملي افراد"د) 

 □اسمي                   □نسبتي                    □اي فاصله                 □ترتيبي

1 

 بهترين روش براي جمع آوري اطالعات را بنويسيد. -12

 .سرعت غيرمجاز استها الف) علت اصلي بيشتر تصادفات در جاده

 .آموزان يك كالس براي شركت در مسابقات ورزشي دانشميزان عالقه ب)
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 ومصفحه س                   دهم انساني                                  )  1سواالت رياضي و آمار (                                              

اين در اي با تمام آنها مصاحبه شده است.ميزان رضايت كاركنان از خدمات بيمه، براي بررسي شركت خصوصيدر يك  -13
 گيري تصادفي انجام شده است؟ واحدهاي آماري و جامعه آماري را مشخص كنيد.بررسي آيا نمونه

75/0 

 هاي زير را تعيين كنيد. انحراف معيار داده -14

 20     17     13    10 

5/1 

 اي رسم كنيد.نمودار جعبههاي زير براي داده -15

70     82     79       59     66      54     72     78     85      62    77 

5/1 

-عملكرد دانش در يك امتحان هماهنگ است، سودر كه نشان دهنده درصد پاسخ به سواالتزير با توجه به نمودار  -16
  مقايسه كنيد.با هم آموزان را دروس علوم پايه ( رياضي، فيزيك و شيمي) 

 
 

 

1 

 20 جمع نمره                                           »شاد و پيروز باشيد«  
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