
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی ریاضی دهم انسانی ( فصل 2 نام آزمون:

درس 4 و فصل 3 درس 1 )
نام برگزار کننده

1

1

ھزینھ تولید x دستگاه TV در شرکتی برابر با  میلیون لایر است. اگر این شرکت ھر TV را 50 میلیون لایر بفروشد:

الف) رابطھ درآمد را بیابید.

ب) رابطھ (تابع) سود را بنویسید.

ج) اگر ھیچ TV را نفروشد، چقدر ضرر می کند؟

C(x) = − + 100x + 2500x2

1

2

xاگر خط محور تقارن سهمی  باشد،  کدام است؟ = 3
2y = (k + 1) − 4kx − 2x2k

1

3

yشکل زیر، نمودار تابع  است،  کدام است؟ = −2 + ax + bx2b

1

4

5xاگر  و  ماکزیمم باشد، مقدار  کدام است؟ + 3y = 60xyx + y

1

5

f(x)معادلة خطی کھ از نقاط تقاطع دو سھمی و  می گذرد، کدام است؟ = 2 − 4x − 5x2g(x) = −3 − 4xx2

2

6

yنمودار تابع  را رسم کنید و مختصات رأس سهمی را مشخص کنید. = − + 6x − 5x2

2

7

خط باشد و سهمی از نقطۀ  بگذرد: اگر محور تقارن سهمی

الف) مقدار c و a را به دست آورید.

ب) عرض رأس سهمی را به دست آورده و مشخص کنید در این نقطه، تابع بیش ترین یا کم ترین مقدار را دارد.

y = a + 3x + cx2x = −3(0,2)



1

8

مجموع طول های نقاط تالقی خط و سهمی مقابل کدام است؟

 

2

9

مفاهیم زیر را توضیح دهید.

الف) نمونۀ تصادفی

ب) پارامتر جامعه

پ) آماره نمونه

ت) داده ها

2

10

جاهای خالی را  کامل کنید.

الف) ................ واقعیت هایی دربارۀ یک چیزند که در محاسبه، استنباط یا برنامه ریزی به کار می روند.

ب) مجموعۀ کل واحدهای آماری را .................. می نامند.

پ) نمونه ای را که در آن همۀ اعضای جامعه، شانس انتخاب یکسان داشته باشند ................. می نامند.

ت) گردآوری داده به یکی از روش های ممکن را .................... می گویند.

2

11

در هر مورد، روش جمع آوری داده ها را مشخص کنید.

الف) شمارش تعداد وسیلۀ نقلیۀ عبوری از یک تقاطع

ب) سرشماری نفوس و مسکن

پ) میزان رضایت مردم از یک سریال تلویزیونی

ت) تعداد تلفات جانی در تصادفات ماه گذشته



2

12

نوع و مقیاس اندازه گیری هر متغیر را مشخص کنید.

الف) تعداد سرنشینان اتومبیل های عبوری از یک چهارراه

ب) دمای بدن ماهی های قزل آالی رود خانه ی هراز (بر حسب درجه سلسیوس)

پ) نوع تلفن های همراه اعضای یک خانواده

ت) رتبه ی تیم های یک لیگ پس از پایان بازی ها 

1

13

در کارخانة خودروسازی، روزانه دستگاه خودرو تولید می شود که  دستگاه آن معیوب است. به طور تصادفی در یک نمونه به سراغ تولیدات

ساعت  الی  صبح می رویم و مشاهده می کنیم که از دستگاه که در این مدت تولید  شده  دستگاه سالم است. حاصل تقسیم پارامتر

خودروهای معیوب به آمارة خودروهای معیوب روزانه در نمونة مورد نظر کدام است؟

100010

9108075

1

14

داده های زیر مربوط به یک ورزشکار در تیم ملی وزنه برداری است. چه تعداد از نوع داده های مشخص شده صحیح است؟

الف) نام این ورزشکار حسین است. متغیر کیفی و مقیاس اندازه گیری آن اسمی است.

ب) این ورزشکار  سال سن دارد. متغیر کمی و مقیاس اندازه گیری آن نسبتی است.

پ) وزن این ورزشکار  کیلوگرم است. متغیر کمی و مقیاس اندازه گیری آن فاصله ای است.

ت) در سال های  و  میالدی مدال طالی المپیک را کسب کرده است. سال ها متغیر کمی و مقیاس اندازه گیری آن ها فاصله ای است.

39

152

20002004

1

15

بر اساس نتیجه يك آزمايش «55 درصد موش ها، در برابر يك ويروس خاص از بين مي روند». در اين آزمایش، جامعه ي آماري، … و روش به دست

آوردن داده ها، … مي باشد.

1

16

آماره یک مشخصة عددی است که در … و پارامتر یک مشخصة عددی است که در … محاسبه می شود و… همواره دارای مقداری ثابت است.

2

17

محیط مستطیلی 28 متر است. اگر اندازۀ یکی از اضالع آن را با x و مساحت آن را با S نشان دهیم. به ازای چه مقداری از x مساحت مستطیل

ماکسیمم می شود.ماکسیمم مساحت را به دست  آورید.

2

18

yاگر تابع درآمد به صورت  و تابع هزینه به صورت باشد، ماکزیمم مقدار سود را مشخص کنید. = − + 20x1
3x2y = 14x + 10

1

19

yاگر مختصات رأس سهمی نقطة  باشد، در این صورت کدام است؟ = − + 4x + 5x2(a , b)a + b

1

20

xاگر خط محور تقارن تابع باشد،  كدام است؟ = − 1
2y = + ax + 1x2a



1

21

اگر  تعداد واحد کاال باشد، معادلة درآمد به صورت  و معادلة هزینه به صورت  است. ماکزیمم سود، کدام

است؟

xR(x) = 100x − 0/1x2C(x) = 400 + 60x

2

22

=اگر محور تقارن دو سهمی  و  خط  باشد، فاصلۀ بین دو رأس سهمی را  به دست آورید. a + 3x − 1y1 x2= 4 − bx + 2y2 x2x = 3
4

2

23

در هر مورد، نوع متغیر و مقیاس اندازه گیری آن را مشخص کنید.

الف) تعداد بیماران مراجعه کننده به یک درمانگاه

ب) دمای هوای شهرهای یک استان

پ) رتبۀ دانش آموزان یک کالس در کنکور

ت) گروه خونی افراد یک خانواده

1

24

دانش آموز سال چهارم دبیرستان مورد مطالعه قرار می گیرند. در برای بررسی موضوع «دانش آموزان در سال چهارم دبیرستان افت معدل دارند.» 

این بررسی جامعة  آماری و نمونة آماری به ترتیب کدام است؟

1000

1

25

کدام روش برای گردآوری هر یک از داده های زیر به ترتیب مناسب است؟

تعداد تصادفات جاده ای در نوروز 95 / اندازه گیری وزن محصوالت یک باغ میوه / طول قد دانش آموزان یک کالس


