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 14آموزش و پرورش منطقه نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهميازكالس :

 98-99 دومپاياني                                                               ارجمندی  نام دبير : آقای

 22/3/99تاريخ امتحان :                    و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                2رياضي و آمار  نام درس :                                                                                  

 صفحه2عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               75امتحان : مدت شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 ارزش هر گزاره را معین کنید. 1

 عددی فرد است.  26عددی زوج باشد، آنگاه  25اگر الف( 

 نیز عضو اعداد طبیعی است و برعکس. -5عضو اعداد طبیعی باشد، آنگاه  5اگر ب( 

 ماه دارد. 12زوج است یا سال  15ج( 

 زوج نیست. 2گنگ است و 2√  د(

2 

ای دلخواه باشد، ارزش عبارت زیر را بدون رسم جدول گزاره rای نادرست و گزاره qای درست و گزاره pاگر  2

 ارزشی به دست آورید:

 (~𝑝 ⇔ 𝑞) ∨ 𝑟 

1 

 هم ارزی زیر را به کمک جدول ارزشی اثبات کنید: 3
𝑝 ⇔ 𝑞 ≡ ~𝑝 ⇒ ~𝑞 

1 

𝑓اگر تابع  4 = {(0,3), (−2, 𝑏 + 1), (1, 𝑎 − 𝑏)}  یک تابع ثابت باشد، مقادیرa  وb  .1 را بدست آورید 

𝑓(𝑥)نمودار تابع  5 = |𝑥 + 1| +  را به کمک انتقال رسم نمایید. 1
 

1 

 حاصل عبارت زیر را بدست آورید: 6

𝑠𝑖𝑔𝑛(1399) − [−13/99] + |−14| 
 

5/1 

𝑓(𝑥)تابع  7 = [𝑥 − 2−را به ازای  [1 ≤ 𝑥 ≤  رسم نمایید. 1
 

5/1 

𝑓(𝑥)اگر  8 = 𝑥3  و𝑔(𝑥) = √𝑥 +  باشند، مقادیر زیر را محاسبه کنید: 1

𝑓(1) + 𝑔(0) الف( 

2 𝑓(2) − 3 𝑔(8) ب( 
 

2 

 برای تابع داده شده، مقادیر خواسته شده را بدست آورید: 9

𝑓(𝑥) = {
𝑥2 − 1            − 1 ≤ 𝑥 < 1
√𝑥 − 1                1 ≤ 𝑥 ≤ 2
2                                    𝑥 > 2

 

 

𝑓(3)(ج                                         𝑓(1)(ب                                              𝑓(−1)(الف 
 

5/1 

 جمله فارسی زیر را به صورت نماد ریاضی بنویسید: 10

 مکعب هر عدد از مجذور همان عدد به اضافه یک بزرگتر است
 

5/0 



 

 

 03/99 /22تاریخ امتحان :                          و معارف علوم انسانی رشته :          ریاضی و آماردنباله سؤال امتحان درس :

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 10ا برای این ربر حسب میلیون تومان، به صورت زیر باشد، خط فقر به روش نصف میانه نفر  10اگر درآمد  11

 نفر بدست آورید:

 2/1و  4/3و  5/3و  1/6و  3/8و  2/4و  5و  7/1و  1/4و  2

 

1 

نفر می باشد. نرخ  000/50نفر و تعداد افراد جویای کار برابر  000/150در یک شهر تعداد افراد شاغل برابر  12

 بیکاری را در این شهر بدست آورید.

 

1 

 در یک کارخانه میزان تولید در روزهای یک هفته به صورت جدول زیر بوده است: 13
 شنبهپنج چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شبنه روز

 x 150 130 y 120 110 تعداد توليدات

 یابی تخمین بزنید.تعداد تولیدات در روز دوشنبه را با استفاده از روش درون الف( 

 بوده باشد، خطای درون یابی را بدست آورید. 140گر میزان واقعی تولید در روز دوشنبه برابر ا ب( 

یابی تخمین بزنید )میزان تولید در روز شنبه را با استفاده از روش برونتعداد تولیدات در روز پنج ج( 

 در نظر بگیرید(. 140دوشنبه را 

 یابی را بدست آورید.بوده باشد، خطای برون 100شنبه برابر تولید در روز پنجاگر میزان واقعی  د( 

 

4 

 5خانوار در ماه برحسب هزار تومان است. خط فقر به روش نصف میانگین را برای این  5جدول زیر درآمد  14

 خانوار محاسبه کنید:
 درآمد ماهيانه )بر حسب هزار تومان( تعداد اعضای خانوار

3 1500 

2 2000 

5 3000 

4 1600 

1 2000 
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