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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 اگر قیاس استثنایی به درستی به کار گرفته نشود استدالل مغالطه رخ می دهد. الف)

 گزاره است. "ییبایز منظره چه "ب) عبارت 

 گزاره نیست. ".است اخالق وشخ ما مدرسه یاضیر معلم "ج)عبارت

 تعبیر می کنند. استدالل ها) منطق را عموما به بررسی د

 ه) در منطق ریاضی به هر جمله ي خبري که دقیقا داراي یک ارزش درست یا نادرست است گزاره میگوییم.

 است.  8برابر  اد حالت هاي ارزشی چهار گزاره و) تعد

1  

 ریاضی مناسب پر کنید.جاهاي خالی را با کلمات و عبارات 

p,الف) در گزاره ي شرطی  p q را ...................... وq .را ......................... می گویند 

 ب) نقیض، نقیض گزاره، هم ارز با ....................................... است.

 ه بررسی ......................... تعبیر می کنند.) منطق را عموما بج

 ) اگر دو گزاره هم ارزش باشند، در این صورت ارزش گزاره ي دوشرطی .................است.د

 تعداد حالت هاي ارزشی سه گزاره ............. است. ) ه

 گزاره ارزش درست داشته باشد.) ترکیب ................ دو گزاره وقتی داراي ارزش درست است که هر دو و

 ي خبري که دقیقاً داراي یک ارزش درست یا نادرست است..................... می گوییم . در منطق ریاضی به هر جملهز) 

  . ..........................................درست دارد که نادو گزاره وقتی ارزش  عطفیترکیب ح)

.و .................نادرست باشد مانی داراي ارزش نادرست است،که ............... درست) گزاره ي شرطی فقط در زط  

pي ي ........................ را عکس نقیض گزارهگزاره )ي q نامیم.می 

 گزاره .................   (است، نیست) " دیکن کامل را پرسشنامه لطفاً ") عبارت ك

 به صورت ................ است. "بیست درصد قیمت فروش کاالیی برابر سود آن است."عبارتنماد ریاضی  )ل

2  

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

 کدامیک از عبارات زیر گزاره است؟ ) 1

 د) بهار از همه فصلها بهتر است     عددي اول است.     5عددي گنگ است؟      ب) لطفادرب کالس راببندید.         ج) الف) آیا 

3 

منطق و 1فصل 
استدالل
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 

 کدامیک از عبارات زیر گزاره است؟ ) 2

 ییبایز منظره چهد)        دیکن کامل را پرسشنامه لطفاً ج)                .ستین ایگو 2 عددب)  د؟     یخوان یم اتیاضیر چراالف) 

 الف) گزاره را تعریف کنید.

 چند تا است؟ ب) تعداد حالت هاي ارزشی سه گزاره

 کدام یک از جمالت زیر گزاره است ؟ ارزش آن را تعیین کنید . ج)

 زوج است ؟  4ب ) عدد                                     الف ) لطفاً تخته سیاه را پاك کن . 

4  

 الف) یک گزاره با ارزش درست بنویسید.

 .ب) یک جمله بنویسید که گزاره نباشند
5 

 کدام یک ازجمالت زیر یک گزاره است؟ در صورت گزاره بودن ارزش آن راتعیین کنید.

 ب) لطفا سکوت را رعایت بفرمایید.                                                                                   یک عدد اول است. 12الف)عدد 

 یک عدد گویا است. 5ت) عدد                                               پ)غذاي قورمه سبزي از کباب کوبیده خوشمزه تر است.

6  

 آن راتعیین کنید.کدام یک ازجمالت زیر یک گزاره است؟ در صورت گزاره بودن ارزش 

 عددي گویا است. 7ب) عدد                                                                                  الف) آیا شما درس می خوانید؟

4ج)  4  زوج است. -2د) عدد                                                                                                   2

7 

 نقیض گزاره هاي زیر را بنویسید و سپس ارزش هر یک را مشخص کنید.

4) ب                                                                          عددي اول است. 31الف) عدد  7 5 9 

8 

 نقیض گزاره هاي زیر را بنویسید.

 عددي مثبت است 7ب)                                                                    کوچکتر است. 20از  14الف) عدد 
9  

 الف) یک گزاره شرطی چه زمانی نادرست است؟

  ب) یک گزاره شرطی نادرست بنویسید
10  

 ست؟ کاربرد منطق در چیست؟الف)منطق در لغت به چه معنا

 انواع ترکیب گزاره ها را نام ببریدب)

11  
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 ب)جدول ارزشی ترکیب دو شرطی دو گزاره را بنویسید.                                                جدول ارزشی ترکیب فصلی دو گزاره را بنویسید.الف)

 د)جدول ارزشی ترکیب شرطی دو گزاره را بنویسید.                                                       جدول ارزشی ترکیب عطفی دو گزاره را بنویسید.ج)
12  

  جدول زیر را کامل کنید .

 نادرست درست گزاره ردیف

   اول است یا .................................................  13عدد  1

   ..................................عددي فرد باشد آنگاه . 3اگر  2
 

13  

 جدول زیر را کامل کنید.

 نادرست درست گزاره ردیف

1 8    .و ...................................... 2

   ................................................................ یا نیست اول عددي 2 2

   عددي گنگ باشد. 81) عددي طبیعی است اگر و تنها اگر -3( 3

   فرد است آنگاه................................................... 7اگر  4
 

14 

 جدول زیر را کامل کنید.

 نادرست درست گزاره  ردیف

   ي قرآن است.سوره سوره دارد و سوره بقره طوالنی ترین 114قرآن  1

   ................................................. یا نیست اول عددي 5 2

   مربع کامل است. 26آنگاه .................................................اگر  3

a  فرد باشند آنگاه bو  aاگر  4 + b.زوج است و برعکس   
 

15 

 جدول را کامل کنید.

 نادرست درست گزاره ردیف

   مسکو پایتخت روسیه و تهران پایتخت ایران است. 1

   اگر ........................................... آنگاه ....................................... 2

   وتنها اگر ............................................... اگر 15>17 3

   عددي مرکب است یا ............................... 5عدد  4
 

16 
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 جدول زیر را کامل کنید.

 نادرست درست گزاره  ردیف

عددي اول است. 71کوه دماوند در استان تهران قرار دارد و  1    

   مرکب است. فرد است یا 9عدد  2

   مربع کامل است. 46آنگاه .................................................اگر  3

   و برعکس. واریانس داده ها برابر صفر باشد، آنگاه داده ها با یکدیگر برابرنداگر  4
 

17 

 جدول زیر را کامل کنید:

 نادرست درست گزاره ردیف

   اول است. عددي 5عددي فرد است و  2 1

  √ گنگ است. .................................................................................. یا  2

 √  فرد است آنگاه ........................................................................... 7اگر 3

   ت و برعکس.اول اس 4عددي زوج است آنگاه  3اگر  4

 

18 

 در هر قسمت جاهاي خالی را پرکنید.

 نادرست درست گزاره ردیف

عددي اول است. 3عددي فرد است و  4 1    

گنگ است. 5......................................... یا  2  *  

مربع کامل باشدآنگاه..............................................25اگر 3   * 

نگ است و برعکسگ 4 گویا باشد آنگاه   اگرعبارت       

 

19 

 با استفاده از جدول ارزش ها نشان دهید  هم ارزي درستی 

  

 

 

20 
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

~براي درستی گزاره  ~p q p q .جدول زیر را رسم کرده ایم، آن را کامل کنید 

p q  ~ p ~ q  p ~ q  ~ q  q p 

 د د ن ..... ..... ........

 د ن ..... د ..... ......

 ن د ..... ..... ..... د

 ن ن ..... ن .... د
 

21 

 را با استفاده از جدول ارزش ها نشان دهید .    ( p v q   )    ( p    q)درستی هم ارزي 

 p v q p    q  p q p 

 د د ن  

 د ن ن  

 ن د د  

 ن ن د  
 

22 

p                      با استفاده از جدول ارزش ها درستی هم ارزي مقابل را بررسی کنید.                                                                 q p q  p q p qq pq p 23 

~درستی هم ارزي  ~p q q p .را با استفاده از جدول ارزش ها تعیین کنید 

 

 

 

 

 

 

 

24 

pگزاره اي دلخواه باشند، ارزش گزاره مرکب گزاره اي نادرست و  گزاره اي درست و اگر q r.25 را مشخص کنید 

q pq p  p q  qq  pp  q  p  

 د د    

 د ن    

 ن د    

 ن ن    
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 گزاره اي دلخواه باشد، ارزش هریک از گزاره هاي مرکب زیر را در صورت امکان مشخص کنید. r و گزاره ي درست  qو  گزاره ي نادرست pاگر 

~p q p الف) 

p r q ب) 

p p q p پ) 

26 

 الف)منظور از استدالل ریاضی چیست؟

  الل ریاضی را بیان کنید.ب) اولین گام براي استد

 را با نماد ریاضی بنویسید:"هر عدد ناصفري از معکوس خود بزرگتر یا مساوي است "ج) عبارت 

27 

 گزاره هاي زیر را به صورت نماد ریاضی بازنویسی کنید.

 است. 2الف) مجموع یک عدد مثبت با معکوس خود بزرگتر یا مساوي 

 ، برابر پنج برابر همان عدد است.ب) دو برابر مربع عددي به اضافه یک

28 

 عبارات زیر را با نماد ریاضی بنویسید:

 ، بزرگتر از خودش است.3الف)حاصلضرب عددي در خودش به عالوه 

 است. 5ب)عددي منهاي چهار مساوي است با سه برابر خود آن عدد به عالوه ي 

29 

 .با توجه به استدالل زیر به سواالت خواسته شده پاسخ دهید

:اگردوخط موازي باشند،آنگاه این دوخط هیچ گاه یکدیگر را قطع نمیکنند.1مقدمه   

:......................................2مقدمه   

 .هیچگاه یکدیگر را قطع نمیکنند   bو   dخطوط    نتیجه:

30 

xدانش آموزي ادعا می کند که معادله ي  x2 2 xه ي تنها داراي ریش 0  است. ایراد استدالل او را بیابید. 2

)
)

)

)
)

x x
x x

x x
x x

x
x

21 2 0
2 2 0

2 03
4 2 0
5 2

 

31 
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 را به صورت نماد ریاضی بنویسید. "دو برابر جذر عددي برابر خودش است "گزاره  الف)

 رابنویسید   "فرد است. فرد باشد آنگاه  اگر "عبارت نقیض ب)عکس 
32

 

 د.یکن انیب امکان صورت در را ریز هاي استدالل جهینت
 . شود یم خاموش وتریکامپ شود قطع برق اگر شد                                     ب) خواهد لیتعط مسابقه باشد یباران هوا امروز اگر

 . است خاموش وتریکامپ االن                           است                                                                 یباران هوا امروز
 : جهینت                                                                                                             : جه  ینت

33 

 منظور از استدالل مغالطه چیست؟ یک مثال بیاورید.

 
34 

 35 قیاس استثنایی را با قواعد گزاره ها بیان کنید

 در استدالل زیر جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید تا قیاس استثنایی کامل شود 

 : اگر باران ببارد آنگاه زمین خیس می شود 1مقدمه 

 . :..............................................2مقدمه 

 نتیجه : زمین خیس شده است .

36 

 زوج است.)را بنویسید. nزوج باشد آن گاه  n2عکس نقیض( اگر 

 

37 

 دلیل نادرستی استدالل زیر را بیابید. 

4 10 2 6 4 10 2 6 10 2 6 16 48 2 4 2 

38 

 دلیل نادرستی استدالل زیر را بیابید. 

7 3 4 3 1 2 18 2 4 2 2 

39 

 را بیابید.  زیرلیل نادرستی استدالل د

x x29 3  

40 

xدانش آموزي ادعا می کند معادله x2 تنها یک ریشه دارد و آنx است. استدالل او در زیر آمده است. آیا استدالل او درست است؟ در  1
 رستی استدالل رابیان کنید.صورت نادرستی، دلیل ناد

41 
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

x x
x x x x x x

x x
12 1 1 1x x

x x
x xx x

11 1 11 x xxx 1xx  

 نام استدالل را بیان کرده و بنویسید که این استدالل درست است یا خیر؟

 : اگر دو عدد زوج باشند آنگاه مجموع آنها نیز زوج است.1مقدمه 

x: حاصل2مقدمه y .زوج است 

,y x .هر دو زوج هستند 

42 

 نوع استدالل را بنویسید و درست یا نادرست بودن آن را مشخص کنید . 

 : اگر مثلثی متساوي االضالع باشد ، متساوي الساقین است .  1ب ) مقدم                                       : اگر باران ببارد ، زمین مرطوب می شود .  1الف ) مقدم 

 .متساوي الساقین است  ABC: مثلث  2مقدم                                                                                       .: االن باران می بارد  2مقدم 

 متساوي االضالع است . ABCنتیجه : مثلث                                                                                        نتیجه : زمین مرطوب است .
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 اگر دامنه و برد یک تابع برابر باشد، آن تابع همانی است. الف)
fي یک تابع ثابت، مجموعه اعداد حقیقی باشد. آنگاه حاصلب) اگر دامنه x f x .برابر صفر است 

 منه و برد با یکدیگر برابرند . الف ) در تابع ثابت دا

 ] است . x[  2=باشد آنگاه   x    2    1 ب ) اگر 

 برابر با اشتراك دامنه ي آن دو تابع است .  gو  fپ ) دامنه ي مجموع دو تابع 

 می شود .   برابر  f(2)باشد حاصل    = f(x)ت ) اگر 

 جاي خالی را با عبارت مناسب پرکنید:

 ...............................الف) نمایش پیکانی یک رابطه وقتی تابع است که .................................................................................

 تابع.............................است.نوع ب) به مناسبت روز درختکاري در یک مدرسه هر دانش آموز یک نهال می کارد.
 همانی) -ج) تابعی که برد آن تنها یک عضو دارد تابع .................... است.(ثابت 

 همانی)  -د) در تابع ....................برد و دامنه یکسان است.(ثابت 

 ن است نوع تابع............................. است.توما 1000ه) هزینه یک لیتر بنزین در هر زمان از شبانه روزیک پمپ بنزین 

 تومان است.نوع تابع.............................. است. 3000تومان ودر چهار سانس بعدي  2000و) بلیط در سه سانس اول 

 بع دوم و چهارم)نیمساز ر –ز) از لحاظ هندسی تابع همانی همان ..........................است.(نیمساز ربع اول و سوم 

 ح ) تابع با ضابطه ي ...................... تابع همانی می نامند . 

 کند . ط ) نمایش مختصاتی یک رابطه ( نمودار ) وقتی تابع است که هر خط موازي محور .................. نمودار آن را حداکثر در یک نقطه قطع

2 

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

 تومان است. تابع ........................ است. 1000نه یک لیتر بنزین در هر زمان از شبانه روزیک پمپ بنزین هزی )1

 طلقیالف) ثابت                                  ب) همانی                         ج)  چندضابطه اي                        د)   قدر م 

 ؟نیستبت کدام گزینه تابع ثا )2

)الف)  )f x 1
2

)ب)                 )f x )پ)                         3 )f x x              (ت( )f x 0    

 

3  

2فصل   تابع 
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 نمودار تابع زیر را کامل کنید و جاي خالی را پر کنید.

.....
x x

f x
x

2 2 3
1 

 

 

4  

  5 رابیابید. یک تابع همانی باشد، میانگین   اگر 

 نمودار تابع عالمت را رسم کرده دامنه وبرد رابیابید:

 

 

6 

 حاصل عبارات زیر را به دست آورید.

2 / 7 3 

7 

2yنمودار تابع  x .را به کمک انتقال رسم کنید 

 

8  

در تابع 
x x

f x x x
x

2
2

1 2 2
4 2

fحاصل عبارت   f5  را بیابید.2
9 

fاگر  x x26  و تابع
f x
g

gبه صورت نمودار زیر باشد،ضابطه تابع   x رید. را به دست آو 

 

10 

 

 

fاگر  x x , g(x) x2 21 fباشند، ضابطه توابع  3 g , f g .را به دست آورید 

 

11 
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 کدامیک از رابطه هاي زیر که با زوج مرتب نمایش داده شده اند تابع نیست ؟ چرا ؟  

, , , , , , ,2 3 0 4 2 2 2 ,                                                                                (ب 0 , ,1 3 6   (الف  9

12 

,اگر  , , , ,f a b c1 2  13 را بدست آورید ؟  a,b,cیک تابع همانی باشد میانگین  0

,اگر  , , , ,f b a a b2 4  14 را حساب کنید  aیک تابع ثابت باشد مقدار 7

 ضابطه تابع ونمودار آن را کامل کنید:

........
x x

f x
x

1 1 3
3 6 

 

15 

 کدام رابطه ي زیر تابع است؟ دامنه و برد آن را بنویسید

 
 

 

16 

n,در زوج مرتب  n21 nمقدار  5 N 17 را طوري بیابید که این زوج مرتب روي نیمساز ربع اول و سوم باشد

}اگر  , , ,m m , , }f m21 2 2  18  را بیابید. mمعرف یک تابع ثابت باشد مقدار 3

در تابع 
x x

f x x x
x

2
2

1 2 2
4 2

 حاصل عبارت هاي خواسته شده را بیابید. 

f f0  (الف 2

f f5  (ب 2

f f4  (پ 3

19 
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 هاي زیر را بدست آورید  حاصل عبارت

[2]=         [-0/7 =                                        [2/7]=             
20 

 را رسم کنید    │y=│x-4نمودار تابع        

 
21

 باشد آنگاه مقادیر زیر را حساب کنید  f(x)=x+2 ,       g(x)=x-2اگر 

 F(x)-g(x)=                              الف)

F(x).g(x)= 

22

 نوع هر یک از توابع زیر را مشخص کنید( ثابت، همانی، قدر مطلق)

 

 

 

 ج                                            ب                                                                               الف                                                                       

23

,اگر , , , ,f a b a b2 3 7 24 را بیابید. bیک تابع ثابت باشد، مقدار 2
 الف)حاصل عبارات زیر را به دست آورید 

/ /5 4 3 99 

 ب)جدول زیر را کامل کنید:

 حدود جواب تابع  نمودار تابع

  

 

 

 

 

25

  رابه کمک انتقال رسم کنید.  نمودارتابع  

 
26

fاگر x x x  حاصل/f f2 1 27 را بدست آورید. 2

3-  

2-  

3

2 

2-  

3

4-  

2 

1-

2 

1-  

4-

3 

2-  

4

2 

2 

4-

www.riazisara.ir



 

 13  

2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

x x
f x x

x x

2 5 2
5 2 4
2 4

 حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید. 

f f3  الف) 

 f2 4  (ب 5

28

 دو تابع باشند توابع زیر را بصورت زوج مرتب بنویسید .    g= { (7, 4 ) , ( 3 , 3 ) , ( 1 , 2 ) }و       f= { ( 7 , 1 ) , ( 6 , 2 ) , ( 3 , 0) }اگر 

F – g = 

F × g =  

29

را بنویسید. تابعدامنه و برد  ب)با توجه به نمودار  داده شده الف) ضابطه   

     

 

 

30

fاگر  x x x2  در این صورت مقدار/f5 2 31 را بیابید. 5
 ا توجه به نمودار هاي داده شده ضابطه ي هر کدام را بنویسید.ب

     

 

 

32

xfاگر              x
x

1
gو            1 x x4 )     باشد دامنه ي          8 / )g f x     و    ( )f g x     33 آورید را بدست

fاگر       x x    و  g x x    باشددامنه و ضابطه ي  ( / )f g xرا بدست آورده آن را رسم کنید 

        

 

 

34

( )f x

( )f x

( )g x

( )f x

( )f x

( )g x
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 تومان  است. 4000در روز ط فقر بین المللی به ازاي هر یک نفر خ )الف

 برون یابی تخمین داده هاي بعد یا قبل از داده هاي ثبت شده است.ب) 

1 

 جاهاي خالی را با کلمات و عبارات ریاضی مناسب پر کنید.

 الف) نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال را ........................... می گویند.

 ر طول زمان را ......................... می نامند.ب) تغییر متوسط قیمت کاالها وخدمات د

  ج)تکرار یک ویژگی را در سري زمانی .................................. می نامند.

2 

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

 باشد، تورم سبد هزینه این خانوار برابر است؟ 05/14و در سال مورد نظر  100) اگر در سبد هزینه ي خانواري شاخص بهاي گوشت و نان در سال پایه 1

1   (4/0                  2   (40                         3   (3/0                       4  (30  

 کلمه اي جند درصد کلمه ي سخت دارد؟ 8با متوسط طول جمالت  28/3) کتابی با شاخص پایه آموزشی 2

1   (2/0                   2   (20                        3  (5                           4  (50  

 نفر بیکار باشند، نرخ بیکاري در این روستا برابر است با: 500نفر فعال زندگی می کنند. اگر در این جزیره  1400) در یک روستا 3

1   (3/0                   2   (8/2                       3    (2                         4   (3  

 نفره در ماه حداقل باید ...................... باشد تا طبق خط فقر بین المللی آن خانواده فقیر نباشد. 3) متوسط در آمد ماهیانه یک خانواده 4

1   (360000              2   (3600000               3  (460000                  4  (4000000   

3 

تومان است .با فرض آنکه مقدار مصرف برنج و مرغ در سال پایه به  12000و  10000برابر  96تومان و در سال  9000و  8000قیمت برنج و مرغ در سال پایه برابر 
 کیلوگرم باشد، شاخص بهاي برنج ومرغ روي هم چقدر است؟ 120کیلوگرم و  200ترتیب 

 

4 

 کلمه دارد،شاخص پایه آموزش را به دست آورید 35د لغات دشوارند و هر جمله به طور میانگین درص 10در یک کتاب التین 

 
5 

 6 نفره در ماه حداقل چقدر باشد تا آن شخص بر اساس خط فقر بین المللی فقیر نباشد  6متوسط در آمد ماهیانه ي یک خانواده 

3فصل   آمار 
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 زیر است:میانگین درآمد ساالنه مدیران بانکی در یک شهر به صورت 

 الف) نمودار سري زمانی جدول مقابل را رسم کنید.

 سال را درون یابی  21ب) درآمد مدیران با سابقه کاري 

 کنید.

 میلیون تومان باشد ، خطاي درون یابی را تعیین کنید. 10ج) اگر در قسمت (ب) درآمد واقعی 

 

 

 

7 

 8 ابید.سانتی متر را بی170کیلوگرم و قد80توده بدنی شخصی باوزن 

 محاسبه کنید. 96باشد تورم را در سال  100باشد و این شاخص در سال پایه برابر  135برابر  1396اگر شاخص بهاي سبد لبنیات در سال 

 
9 

 است. الف)شاخص پایه ي آموزشی را حساب کنید. 20و درصد کلمات دشوار  10در یک متن میانگین تعداد کلمات در هر جمله 

 

 ي دانش آموز ورود به چه پایه اي مناسب استب)این متن برا

10 

تومان و در سال  7000و  400کیلوگرم باشد و قیمت نان و گوشت به ترتیب درسال پایه  150و  120اگر در سبد خانواري مصرف سالیانه نان و برنج به ترتیب 

 تومان باشد. شاخص خدمات و بهاي دو کاال چقدر است؟ 10000و  600برابر  96

 

11 

درصد باشد تعدادشاغلین را بیابید15میلیون نفر و نرخ بیکاري 3اگر درجامعه اي تعدادبیکاران   12

(روش درون را تخمین بزنید9جدول زیر تعدادمشتریان  یک فروشگاه را نشان میدهد. الف)نمودار سري زمانی زیر را رسم کنید.ب)تعدادمشتریان در ساعت 

 یابی)

02 18 16 14 12 10 8 ساعت  

 60 49 21 38 70 66 40 تعدادمشتریان
 

13

 سابقه کار(سال) 5 10 15 20 25 30

 درآمد (میلیون تومان) 4 6 7 9 12 14
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

ریال برسد وبا فرض مقادیرمصرفی نان 10000و 4000ریال باشدودر سال مورد نظر به 5000ریال و 2000قیمت دو کاالي پایه نان وگوشت در سال پایه به ترتیب 
 ب کنید  کیلو گرم باشد شاخص نان و گوشت را حسا 70و 100و گوشت وبه ترتیب در سال پایه 

 

14

 یک مغازه تعدادبطري آب فروخته شده در فصل تابستان آن به صورت زیر است :   

 شنبه پنج شنبه  سه شنبه یکشنبه جمعه  چهارشنبه  دوشنبه  شنبه  روز

 23 21 22 18 25 16 13 8 تعدادبطري 

 الف)سري زمانی داده ها را رسم کنید  

 

 ي فرد را درون یاب کنید  ب)تعداد بطري هاي فروخته شده روزها

 

 ج) تعداد بطري ها یفروخته شده از هفته دوم را برون یابی کنید 

 

15

 تعداد کارکنان کارخانه ي ذوب آهن در هر شیفت در جدول زیر آمده است:

 ساعت  صبح 6 بعد از ظهر 2 شب 10

 تعداد کارکنان 300 250 130

 م کنید.الف) نمودار سري زمانی داده هاي باال را رس

 صبح را به دست آورید. 10ب) تعداد کارکنان در ساعت 

16

 یک بیمار که مبتال به یک بیماري ویروسی شده است و درجه ي حرارت بدن او در جدول زیر است.

 ساعت یک روز 4 8 12 16 20 24

 درجه حرارت 39 40 37 40 38 39

 الف) نمودار سري زمانی آن را رسم کنید.

 

 بعد از ظهر درون یابی کنید. 14ارت را در ساعت ب) درجه ي حر

 صبح را محاسبه کنید. 10پ) خطاي درون یابی در ساعت 

17
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 تعداد زلزله ها در شهر ایران در پنج ماه به صورت زیر آمده است. تعداد آن ها را در ماه ششم تخمین بزنید.

 5 4 3 2 1 ماه

 1 6 1 3 4 تعداد زلزله 

 

 

18

 .دیده حیتوض را خود پاسخ است؟ یزمان يسر ریز يها دهدا از کی کدام
 .گذشته سال 10 در ماه هر در بوشهر فرودگاه مسافران تعداد )الف
 .کند یم یابیبازار صرف که یزمان مدت برحسب تاجر کی انیمشتر تعداد )ب
 .)یسوختگ آفتاب شدت( میدار قرار دیخورش میمستق نور معرض در که یساعات تعداد )ج

19

 جدول در یانیپا و زوج يها هفته در فارس جیخل جام فوتبال برتر گیل در شده زده يها گل تعداد
 .است آمده ریز

 28 26 24 22 20 هفته
 35 35 32 27 30 ها گل تعداد

 
 .دیکن یابی برون را ام 30 ٴهفته يها گل تعداد .دیکن رسم را آن به مربوط یزمان يسر
 
 
 
 

20

 .کارند يایشترجویب و ساله 16 نفر 200 منطقه نیا در .اند شاغل و ساله 16 افراد از فرن 1200 منطقه کی در
 است؟ چقدر منطقه نیا در يکاریب نرخ )الف
 باشد؟ درصد 5 برابر منطقه يکاریب نرخ تا شود جادیا دیبا منطقه نیا در شغل چند حداقل )ب

21

 کلمه مناسب براي هر قسمت را انتخاب کنید و بنویسید . 

 سري زمانی )  –برون یابی  –نرخ بیکاري  –خط فقر  –شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی  –( تورم 

 رآمدي که براي زندگی یک نفر در یک ماه مورد نیاز است . دالف ) حداقل 

 ب ) تخمین داده هاي بعد یا قبل از داده هاي ثبت شده است . 

 پ ) مجموعه داده هایی که در طی زمان با فواصل منظم گردآوري می شوند . 

 ت ) متوسط مبلغ پرداخت شده از سوي مصرف کنندگان براي مجموعه اي از تعداد زیادي کاال و خدمات در طول یک سال .

22

 درصد تورم را بدست آورید . می رسد .  150به  95است در سال  130، برابر  90الف ) شاخص بهاي کاالئی در سال 

 نفر از آنها بیکار باشند . نرخ بیکاري را بدست آورید .  800نفر باشد و  2000ب ) اگر جمعیت فعال 
23
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2ریاضی و آمار   

 تنظیم: فاطمه بوربور

 تعداد گل هاي زده شده در لیگ برتر فوتبال در هفته هاي فرد و ابتدایی در جدول زیر آمده است. 

 7 5 3 1 هفته

 24 25 21 2 تعداد گل ها

 الف ) سري زمانی مربوط به آن را رسم کنید . 

 .  کنید یابیب ) تعداد گل هاي هفته ي چهارم را درون 

 

 

24

 متوسط درآمد ماهیانه ي یک خانواده سه نفره در ماه حداقل چقدر باشد تا طبق خط فقر بین المللی آن خانواده فقیر نباشد .  

 
25
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