
 به نام يكتاي هستي بخش نام ونام خانوادگي : 
 اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان كالله

 شيفت : صبح 5/3/1397تاريخ امتحان : 

 مهر آموزشگاه  دقيقه 90 مدت آزمون: انساني رشته :  3تعداد صفحه : 
 شاهد بصيرتدبيرستان:  دوم آموزش متوسطه دورهدهم  :  پايه

 
 بارم "سال حمايت از كاالي ايراني گرامي باد "                               صفحه اول –شرح سواالت رديف

 درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد؟ 1
3الف. تجزيه شده ي عبارت  1برابر با  27  است. 2

ب. عبارت 
2 2 1
 يك عبارت گويا مي باشد. 

 نمره دانش اموزان يك كالس در درس رياضي، متغير كمي نسبتي است.ج. 
 ميانه همان چارك دوم است كه نصف داده ها قبل از آن قرار مي گيرند. د.

1 

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد؟ 2
،1دامنه ي تابع الف.  0 3 ، 2 0 ،  برابر با مجموعه ي ........................... است. 4
2عبارت ب.  3

 به ازاي .................... تعريف نشده است. 1
 درصد از مشاهدات در بازه ي ....................... قرار مي گيرد. 68تقريبا  ج.

 فوتبال استفاده مي شود.د. از نمودار .................. براي مقايسه بين بازيكنان 

1 

 گزينه درست را انتخاب كنيد. 3
 كدام معيار زير پراكندگي داده ها را نشان مي دهد؟.1

 الف. مد                    ب. ميانه                    ج. ميانگين                   د. انحراف معيار
 
 . كدام متغير زير كمي نيست؟2

 الف. الودگي هوا             ب. سن افراد         ج. رنگ مو              د. وزن 
  
 كدام گزينه ي زير نمايش دهنده ي يك تابع است؟ .3

،2الف.  3 ، 3 ،3 ، ،2ب.                                      2،0 3   
1،1ج. رابطه ي بين هر شهر ايران و سوغاتي هاي آن                        ج.  ، 1،2 ، 1،3 

 
 درصد داده ها قبل از كدام مورد زير قرار مي گيرد؟ 75 .4

 الف. چارك اول               ب. چارك سوم             ج. چارك دوم                د. ماكزيمم داده

1 

 اتحادها جاهاي خالي را پركنيد؟الف. به كمك  4
2 1 3 8 3 6  

 
3ب. عبارت  5 18  را تاحد امكان تجزيه كنيد؟ 8

1 

 عبارت زير را به يك معادله تبديل كنيد و سپس معادله تشكيل شده را حل كنيد؟ 5
 ."منهاي دو باشدعددي را بيابيد كه پنج برابر آن به عالوه ي دو مساوي با سه برابر آن عدد " 

1 
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 بارم صفحه دوم رديف

 معادالت زير را به روش هاي خواسته شده حل كنيد؟ 6
الف 2 2 9 0 گيري  ريشه

ب 2 2 8 1 0  دلتا

2 

برقرار باشد و تابع هزينه  100قيمت كاال باشد و رابطه ي  تعداد كاال و  در يك كارگاه توليدي، اگر  7
16  را بيابيد؟ درآمد و تابع سودباشد، تابع  92

1 

2از مبدا عبور كند، و   تابع خطياگر نمودار  8  باشد: 7
 را بيابيد؟ الف. ضابطه تابع 

 را بيابيد؟ 1و  1ب. مقدار 

1 

1نمودار سهمي  9
2 2 2  1 را رسم كنيد و مختصات راس آن را بيابيد؟ 1

 جمع آوري داده براي موارد زير كدام است؟ بهترين روش 10
 الف. تاريخ تولد دانش آموزان كالس دهم دبيرستان شاهد

 ب. ساعت خواب دانش اموزان پشت كنكوري 

1 

 نوع هريك از متغيرهاي زير را مشخص كنيد؟ 11
 ب. ميزان آلودگي هوا          الف. رنگ چشم افراد در ايران                                    

5/0 

مشتري يك رستوران گياهي، سوال شده است كه براي كدام وعده ي غذايي سفارش داده اند.  1800در يك مطالعه از  12
 الف. متغير را مشخص كنيد؟

 ب. اين متغير كيفي است يا كمي؟
   ج. جامعه اماري را مشخص كنيد؟

1 

 در جامعه آماري چيست؟ پارامترو  آمارهمنظور از الف.  13
 

 را فقط بيان كنيد؟ سرشماريب. مشكالت 
 

450ج. روي يك قوطي رب گوجه فرنگي عبارت  گرم نوشته شده است. از اين عبارت چه نتيجه اي مي توان  10
 گرفت؟

5/1 

 داده هاي زير را بيابيد؟ انحراف معيارو  واريانس 14
21 , 24 , 25 , 27 , 28

1 
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 بارم صفحه سومرديف
در يك شركت غذايي جدول توزيع كاركنان به  15

مناسب براي  اي نمودار دايرهصورت زير است. 
  اين جدول را رسم كنيد؟

 نوع مدرك ديپلم كاردانيكارشناسي ارشددكترا
 تعداد  30 90 180 120 30

1 

 12, 10 , 18 , 31 , 20 , 20, 15, 6،9 , 3, 7 , 8 , 10 , 10داده هاي مقابل را در نظر بگيريد:                      16
 الف. نمودار جعبه اي داده هاي مقابل را رسم كنيد؟

 ب. دامنه تغييرات داخل جعبه را حساب كنيد؟
 

2 

 مناسب را رسم كنيد؟ نمودار راداريبا توجه به جدول زير  17
 بيشينه  امير علي نام درس  متغير 

 20 18 16 رياضي  1درس اول    
 18 17 17 معارف  2درس دوم    
 20 13 20 ادبيات  3درس سوم    
 17 14 12 فلسفه 4درس چهارم  

2 

  
 
 
 
 

 موفق و مويد باشيد :
 خواجه
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