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 -1الف ) حاصل اتحاد مقابل را بذست آيریذ) .
ب) تجسیٍ کىیذ.
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 -2بٍ ازای چٍ مقادیری عبارتُای زیر تعریف وشذٌ اوذ؟ ()1
ب)

الف)
 -3اگر یکی از ریشٍ َای معادلٍ درجٍ ديم ريبري برابر  3باشذ ریشٍ ديم را بذست آيریذ)1(.

 -4فقط حاصل جمع ریشٍ َای معادلٍ زیر را بذين حل معادلٍ بذست آيریذ)0/5( .

در صًرتیکٍ  a+b+c=0گردد ریشٍ َای معادلٍ را بذست آيریذ)0/5(.

 -5در معادلٍ درجٍ ديم
 – 6معادلٍ مقابل را حل کىیذ)1(.

 – 7مقذار  mرا طًری تعییه کىیذ کٍ رابطٍ  Fتابع باشذ)1(.
)+
 – 8دامىٍ تًابع زیر را بذست آيریذ)1( .
 -9دریک تابع خطی
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 f(2)=1 , f(0)=3شذٌ است )1/5(.

الف ) ضابطٍ تابع را بذست آيریذ.
 -10ومًدار سُمی بٍ معادلٍ

ب) مقذار

?=)) f(f(-5را بذست آيریذ .

را رسم کىیذ  (.بطًر کامل )()1

 – 11تابع درآمذ يَسیىٍ کاالی  xبٍ شرح زیر است .چٍ تعذاد ياحذ کاال تًلیذ کىیم تا بیشتریه سًد حاصل گردد)1/5(.
درآمذ

) (

َسیىٍ c(x)=40+60x

 -12بُتریه ريش جمع آيری دادٌ َا برای مًضًعات زیر چیست؟()1
الف) افرادیکٍ از پل عابر پیادٌ عبًر ومی کىىذ.
ب ) تعذاد تصادفات وًريز 93
 -13وًع متغییر َای تصادفی زیر را مشخص کىیذ)1(.
الف ) دمای ًَای اًَاز ي تُران
ب ) شغل افراد
 – 14در مثال مسٌ َىذياوٍ َا در کتاب درسی )1( :
الف ) متًسط يزن تمامی َىذياوٍ َاچٍ وام دارد؟
ب ) وسبت َىذياوٍ َا ی بامسٌ خًب در ومًوٍ اوتخاب شذٌ چٍ وام دارد؟
 -15الف )اوحراف معیار دادٌ َای ريبري را بذست آيریذ)1/5(.
ب) چىذ درصذ دادٌ َا بایذ در بازٌ

12-20-18-10

̅ قرار بگیرد ؟

 -16در صًرت يجًد دادٌ َای ديرافتادٌ چٍ بایذ کرد ؟ ()1
 – 17الف ) ومًدار جعبٍ ای دادٌ َای زیر را بذست آيریذ)2( .
ب) دامىٍ تغییرات میان چارکی داخل جعبٍ را محاسبٍ کىیذ .

19/5-18-20-19-14-3-7-5-12

ج) میاوگیه دادٌ َای داخل ي ريی جعبٍ را بذست آيریذ
 -18يیژگی ومًدار راداری را بىًیسیذ)0/5( .
 -19تعذاد افراد مراجعٍ کىىذٌ بٍ ادارٌ کاریابی تا ظُر امريز بٍ شرح زیر است  .ومًدار دایرٌ ای مربًطٍ را رسم کىیذ)1(.
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برق کار ;  / 10بىا ; 6

 /کارگر سادٌ ; ) 2

