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االتسؤ بارم  ردیف 

.بیابید را زیر های عبارت نادرستی یا درستی 57.0

𝟏𝟔𝒁𝟐  عبارت شده تجزیه (الف − 𝟒𝒁)  با است برابر𝟐𝟓 − 𝟓)(𝟒𝒁 + 𝟓). 

  عبارت( ب
√𝒙

|𝒙|+𝟏
 .گویاست عبارت یک   

 .است اسمی کمی متغیر یک افراد خونی گروه (ج

1 

.دهید قرار مناسب عبارت خالی جای در 17.0

,𝟑)} رابطه (الف 𝒎 − 𝟏), (𝟓, 𝟔), (𝟑,  .باشد..... برابر𝒎 اگر است تابع  {(𝟒
 
 .گویندمی......را روندمی بکار ریزیبرنامه یا استنباط و محاسبه در که موضوعات یا موضوع درباره هاییواقعیت (ب
  

 .میانگین تا دهدمی هاداده از بهتری بازتاب معموال. .....هستیم مواجه......با وقتی (ج

. 

 .کنید وصل راست سمت ستون از صحیح پاسخ به را چپ سمت ستون از هرمربع 1
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 

𝟖𝒙𝟑 + 𝟏 
 

(𝟏 − 𝟐𝒙)𝟐 
 

𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟔 
 

(𝟐𝒙 − 𝟏)𝟑 

𝟏 − 𝟒𝒙 + 𝟒𝒙𝟐 

𝟖𝒙𝟑 − 𝟏𝟐𝒙 + 𝟔𝒙 − 𝟏 

(𝟐𝒙 + 𝟏)(𝟒𝒙 − 𝟐𝒙 + 𝟏) 

(𝒙 − 𝟐)(𝒙 + 𝟑) 
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 .کنید ساده را مقابل عبارت 5.0
𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 + 𝟗

𝒙𝟐 − 𝟑𝒙
= 
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.کنید حل شده خواسته روش با را زیر معادالت 2

𝟏) 𝒙𝟐 − 𝟖𝒙 + 𝟏𝟔 = ( مربع کامل)𝟎

𝟐)  𝟒𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 − 𝟏 = 𝟎  (𝜟 روش )

0 

 دارد؟ مضاعف ریشه زیر معادله𝒎 از مقادیری چه ازای به 1

𝟑𝒙𝟐 + 𝒎𝒙 + 𝟑 = 𝟎 
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 نیستند؟ تابع کدامیک و هستند تابع زیر روابط از کدامیک 0..5
 
 
 
 
 
 

 

. 

 جمع

بعد صفحه در االتؤس ادامه

 دهم انسانی ریاضی    

 دقیقه

 اردیبهشت

0 

6 

2 

1 

6 



a c d e b 

 

 

االتؤس بارم  ردیف 

 .آورید بدست شده داده دامنه و ضابطه به باتوجه را زیر تابع برد 0..5
𝒇: 𝑨 → 𝑩 𝑨 = {𝟎, 𝟏, 𝟐} 
𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 + 𝟏 

8 

,𝟑) نقاط از که بنویسید را خطی تابع معادله 1.0 𝟓) , (𝟒,  سسپ. گذردمی (𝟔
 .کنید رسم را تابع (الف

 
 .آورید بدست را𝒇(𝟎) (ب

9 

𝒚 سهمی در 1.0 = −𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 −  15 .کنید رسم را آن سپس و یافته را یسهم رأس مختصات تدااب 𝟓

𝒚 بصورت درآمد تابع اگر 1 = −𝒙𝟐 + 𝟐𝟏𝒙 بصورت هزینه تابع و 𝒚 = 𝒙 +   باشد 𝟐𝟎
 .بنویسید را شرکت این سود معادله (الف

 
 .باشد داشته را سود بیشترین تا شود تولید کاال واحد چند (ب
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 .کنید ذکر را هاآن گیریاندازه مقیاس بهترین و کرده تعیین را یرز متغیرهای از هریک نوع 1
 تشرک مهندسان تأهل وضعیت (الف

 
 گرد دوره فروشندگان درآمد (ب

12 

 .بیابید را زیر هایداده معیار انحراف 1

1,2,3,4,5 

11 

,3,4,11,1 هایداده میانگین 1 𝑎,  14 .بیابید را 𝑎 است، 5برابر 6

  .دهیم قرار مطالعه مورد را آیندمی مدرسه به خانه از شما کالس آموزاندانش که را زمانی مدت خواهیممی 1.0
 .کنید مشخص را جامعه مطالعه این در (الف

 است؟ چقدر جامعه اندازه (ب
 .کنید بیان نمونه انتخاب برای گیرینمونه روش یک (ج
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 :دهدمی نشان را 22,14,10,4,6,17,9,1,15,3,25,12,7,11 یهاداده ایجعبه نمودار زیر شکل 2
 
 
 
 

 .کنید مشخص را مجهول مقادیر شکل طبق (الف
 .آورید بدست را چارکی میان دامنه (ب

16 

  .دهید نمایش راداری نمودار قالب در را هستند آموزدانش یک جغرافیای و عربی ریاضی، دروس نمرات که زیر هایداده 1.0

 بیشینه نمره متغیر

 25 .1 ریاضی

 25 14 عربی

 19 18 جغرافیا

1. 

 جمع

02 
دزفولی دالیله خانم: سؤاالت طراح   

"موفق باشید"  

 

 

 



                


