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دبیر:      امضای حروف:  به نمره عدد:    به نمره 

نمره می گیرد. آرام دل ها خدا یاد با ردیف

١٫٢۵ کنید. کامل مناسب اعداد و عبارات با را زیر جمالت

دارند. قرار (Q٣)سوم چارك و (Q١)اول چارك بین داده ها درصد ........... آ)
دارند. قرار X − σ و X + σ بین داده ها درصد ............ تقریبًا ب)

است. ................. می شود، بیان میانه با معموًال که پراکندگی معیار پ)
است. ............. با متناسب حبابی نمودار در سوم متغیر مقدار ت)

است. درجه ........... مجاور شعاع دو بین زاویه ي باشند، داشته حضور راداري نمودار در متغیر شش اگر ث)
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١ آورید. دست به اتحاد ها کمک به را زیر عبارت هاي حاصل
(آ (۴x− ٣a)(−۴x− ٣a) =

(ب (x−
√

٣(٣ =

2

٠٫۵ است؟ نشده تعریف موقع چه x− ١
(x٢ + ١)(x− ١)

گویاي عبارت آ)

٢x٣y +��x
٢

��x
٢

= ٢x٣y + ١ چیست؟ مقابل کسر کردن ساده عیب ب)

3

٢٫٢۵ کنید. ساده تجزیه کمک به را زیر عبارت هاي

(آ x٣ − ١
x٢ − ١

=

(ب ٢x٣(x٢ − ٢(١ − x(x٢ − ٣(١

x۵ + x٣ =

(پ (x+ ٢
x− ٣

)× (١ − ١
x− ٢

) =
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١٫۵ کنید. حل شده خواسته روش به را زیر معادالت
(آ  −٢x٢ + ۵x− ٣ = ٠ کردن)   کامل مربع (روش

(ب ٣x٢ = ٧x− ٢ دلتا) (روش

5

١٫۵ باشند. − ١ و ٢ آن ریشه هاي که بنویسید دومی درجه معادله  ي آ)

است.» ی عدد عالوه ی به عدد همان با برابر عددی «مربع کنید: تبدیل معادله یک به را مقابل عبارت ب)

چیست؟ معادله این دیگر جواب باشد، − ۴ برابر ٢x٢ − ax− ٢۴ = ٠ معادله ي جواب هاي از یکی اگر پ)
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١٫۵ بزنید. مثال عضوي یک برد و عضوي سه دامنه ي با تابعی آ)

بیابید. را y =
√
x+ ٣ تابع دامنه ي ب)

بیابید. را آن باشد،برد {−١
٢
, ٠} صورت به f(x) = x

x+ ١
تابع دامنه  ي که صورتی در پ)

7

١٫۵

x

y .f(١) = ٢ باشیم داشته و د بگذر (٠, ۵) نقاط از که بنویسید را خطی تابعی ضابطه ي آ)

بیابید. را ۵y − ٢x+ ٣ = ٠ خط شیب ب)

کنید. رسم را y = ٢x− ١ خط پ)
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٢

x

y

بیابید. را y = ٢x٢ − ٣x+ ١ سهمی رأس آ)

بینبید. را y = −٢(x− ۵)٢ + ٧ تابع مقدار کم ترین یا بیش ترین ب)

کنید. رسم را y = x٢ − ٢x تابع نمودار پ)

9

٠٫٧۵ کنید. تعیین را زیر روابط از یک هر نبودن یا بودن تابع

{(−١, ۴), (−١, ٠), (−١,−۴)}
x

y

A B

a

b

c

١

٢

٣

۴

۵

10

٠٫٧۵ بیابید. را میانگین زیر، داده هاي (نمره )براي داده ١٢ ١۵ ١٨

نمره ) (ضریب تعداد ٢ ٣ ٢

11

٠٫٧۵ را جدید داده ي ٨ میانگین بکشیم، بیرون آن ها بین از را ٧ و ۵ داده هاي اگر است. ١٣٫٢ برابر آماري داده ي ١٠ میانگین
بیابید.

12

١ بیابید. را زیر داده هاي معیار انحراف و واریانس ,٧میانگین، ٩, ٨, ٩, ٧ 13
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١٫٢۵ کنید. رسم را آن جعبه اي نمودار کرده، پیدا را چارك ها زیر داده هاي براي

١٢ ١۵ ١٨ ١۴
١۶ ١۴ ٠٩ ١١
١۶ ١٠ ١۵

14

١٫۵ چیست؟ نشان دهنده ي اعداد این است. شده نوشته گرم» ۴٠ ± ٢» صورت به اعدادي شکالت، بسته بندي روي آ)

ببرید. نام را اطالعات آوري جمع روش دو ب)

نسبتی) فاصله اي، ترتیبی، (اسمی، بنویسید. را زیر هاي متغیر از یک هر نوع
مسابقات در ورشکاران مقام - هوا دماي

پ)
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١ کنید رسم را زیر جدول داده هاي حبابی نمودار

١۵٠ ١٧٠ ١٩٠

۴٠

۶٠

٨٠

وزن

قد

سن وزن قد نام

۴٠ ٨٠ ١٩٠ وحید
١٠ ۴٠ ١۵٠ سعید

آ)

رسم را آن راداري نمودار می بینید. زیر جدول در را فصل یک طول در X بازیکن بازي هاي از شده  گردآوري داده هاي
کنید.

بازی تعداد

زده گل

موفق موفقدریپل پاس

بیشینه X متغیر

٣٠ ١٨ بازي تعداد
١۵ ١٢ زده گل

١٠٠ ٢٠ موفق دریپل
٨٠ ۴٠ موفق پاس

ب)
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