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 پرورش وزارت آموزش و

 استان سازمان آموزش وپرورش

    //:  خ يتار  

  دقيقه100وقت آزمون : 

 4تعداد صفحه : 

 مهر آموزشگاه: 

                                   
  نمره:  ف يرد

   

 درستي يا نادرستي گزاره هاي زير را مشخص کنید.  1

!الف( تساوي  !4 2 8   .برقرار است 

 است. قطعييک پديده ي مقداري آب را حرارت مي دهیم تا به بخار تبديل شود، ب( 

اطمینان از وجود تنوع در نمونه به  حصول هرچه پراکندگي متغیر مورد بررسي در جامعه بیشتر باشد ، برايپ( 

 اندازه نمونه کمتري نیاز است. 

1باشد،  برابراعداد رو شده پرتاب دو تاس احتمال آن که ت( در 
6

 است.  

Aپیشامد ث(  B  وقتي رخ مي دهد که پیشامدA  رخ دهد و پیشامدB  .رخ ندهد 

 کیفیت اجراي هر يک از گام هاي چرخه آمار ، گام هاي ديگر را به شدت تحت تاثیر قرار مي دهد. ج( 
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 جاهاي خالي را با کلمات و عبارات مناسب رياضي پر کنید. 2

  است که به آن پیشامد .................. مي گويند.يک پیشامد  Sالف( 

 مي گويند. .....زمايش ..باشد آنب( به آزمايش هايي که نتیجه ي آن ها قبل از اجراي آزمايش به طور قطع مشخص 

انگین و نمودار ................. بهتر نشان مي دهد که کجا متراکم تر و کجا پراکنده ترند: )نمودار نمايش دهنده میپ( 

 نمودار جعبه اي ( –انحراف معیار 

 Bو Aباشند به طوري که ................... در اين صورت پیشامد  Sدو پیشامد از فضاي نمونه اي  Bو Aهر گاه ت( 

 را ناسازگار مي گويیم. 

تاس را مي  سکه اي را پرتاب مي کنیم. اگر رو ظاهر يک با ديگر سکه را مي اندازيم. در غیر اين صورت يکث( 

 ريزيم. تعداد اعضاي فضاي نمونه اي برابر .................. n s   .است 

 نقطه تعداد ......... مثلث مي توان تشکیل داد.  10نقطه وجود دارد. با اين  10روي محیط يک دايره ج( 
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 معني()با معني و بي و بدون تکرار "سپهري"با حروف کلمه ي  3

 ؟ حرفي مي توان نوشت 5الف( چند کلمه ي 

 ختم شود؟ "ر"شروع و به  "پ"حرفي مي توان نوشت که با 4چند کلمه ي ب( 
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 اصفهان ، تهران و مشهد باشند:اگر شکل زير نشان دهنده ي جاده هاي بین شهر هاي  4

 

 

 

 

 

 حتما از تهران گذشت؟اصفهان به مشهد رفت به طوري که به چند طريق مي توان ازالف( 

 به چند طريق مي توان ازاصفهان به مشهد رفت؟ب( 
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 و بدون تکرار ارقام: 5و  3و  7و  2و  6و  0با ارقام  5

 الف( چند عدد پنج رقمي مي توان نوشت؟

 ب( چند عدد پنج رقمي زوج مي توان نوشت؟

1 

مجموعه ي الف(  6 , , , , , , ,1 2 3 4 5 6 7  6عضوي که شامل عدد چهار تعداد زير مجموعه هاي  است.مفروض  8

 چند تا است؟ باشد

نوع نوشابه ، چند ناهار مختلف که شامل يک نوع سوپ ، يک نوع  2نوع ساندويچ و  5سوپ ،  3از بین ب( 

 ساندويچ و يک نوع نوشابه باشد مي توان انتخاب کرد؟
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 فرزند است: 3خانواده اي داراي  7

 الف( اعضاي فضاي نمونه اي اين آزمايش تصادفي را مشخص کنید. 

 فرزند پسر باشد را مشخص کنید.  که در آن دو Aب( پیشامد 

 باشد را مشخص کنید. که در آن حداکثر يک فرزند پسر Bپ( پیشامد 
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 بیايد چقدر است؟ يا سکه پشتک تاس و يک سکه را پرتاب مي کنیم. احتمال آن که تاس زوج الف( ي 8

 

 نفره،  احتمال آن که تولد هیچ دو تاي آن ها در يک ماه نباشد؟ 4( در يک گروه ب

هاشور باشند. عبارت توصیفي زير را با نمودار ون  Sسه پیشامد از فضاي نمونه اي  Cو Bو A( فرض کنید پ

 بزنید و عبارت مجموعه اي آن را بنويسید. 

 "رخ ندهد. Cرخ دهند ولي پیشامد   Bو Aپیشامد هاي "

.......................... 

 ،کندرا تماشا  شهرآوردمسابقه  امشب برنامه ( احتمال آن که احمدت

 19
37

  را تماشا نکند، چقدر است؟ شهرآوردامشب برنامه ي  است. احتمال آن که احمد 

2 



سیب به تصادف بر مي داريم. مطلوب است محاسبه  3سیب خراب است ،  4و سیب سالم  10از جعبه اي که حاوي  9

 ي احتمال آن که:

 الف( هر سه سیب سالم باشند.

 ب( دو سیب سالم و يکي خراب باشد. 

 پ( تعداد سیب هاي سالم از تعداد سیب هاي خراب بیشتر باشد.
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ناحیه شکل بايستد چقدر احتمال  8عقربه اي را مطابق شکل زير به تصادف به حرکت در مي آوريم تا روي يکي از  10

 دارد:

 الف( عقربه روي عددي اول بايستد؟

 ب( عقربه روي عددي اول يا فرد را نشان دهد؟

1 

 در  زير توضیحاتي مربوط به گام هاي مربوط به چرخه آمار آمده است. نام هر گام را بنويسد.  11

 الف( نتايج به دست آمده را تفسیر مي کنیم و پاسخي براي پرسش اصلي پیدا مي کنیم. .....................

 م. .........................ب( داده ها را گرد آوري مي کنیم و تا حد ممکن از درستي آن ها مطمئن مي شوي

 .....آماري مطرح مي کنیم. .......له شفاف و دقیق به صورت يک مسئوجود دارد. مسئله را که در دنیاي واقعي پ( 

در اين گام عالوه بر توافق درباره ي چگونگي اندازه گیري متغیر ها مورد نظر ، درباره ي اندازه ي نمونه و ت( 

 ....................... ي تحلیل داده ها تصمیم گیري مي شود. روش نمونه گیري و شیوه

1 

 هر يک از موارد زير اجراي نادرست کدام گام است ؟ 12

 الف(نتايج را فقط افراد متخصص آمار تحقیق تفسیر کرده اند.

 ب(اندازه گیري قد افراد نمونه را با دو واحد متفاوت )متر و اينچ( انجام شده است.
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الف( در مورد زير علت عدم تناسب جامعه آماري با نمونه ي انتخاب شده را توضیح دهید. براي بهبود نمونه گیري  13

 چه پیشنهادي داريد؟

 بررسي میزان رضايت شغلي در کارمندان در يک کارخانه ي شبانه روزي مسئله:

 انتخاب تصادفي تعدادي از مديران ارشد شیفت روز.  نمونه:
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دانش آموز پايه دوازدهم مدرسه که هنگام مطالعه ، تلفن همراه خود را در حالت   25نتايج نمره ي عملکرد تحصیلي  14

دانش آموز پايه دوازدهم ديگر که اين کار را انجام نمي دهند.)گروه دو( در  24بي صدا قرار مي دهند.)گروه يک( با 

 زير مقايسه شده است: 
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 ي گروه يک با چارک سوم گروه دوم چه نتیجه اي مي گیريد؟ از مقايسه میانهالف( 

 پراکندگي دو گروه را با استفاده از دامنه میان چارکي مقايسه کنید.ب(

 در کدام گروه گزارش میانگین و انحراف معیار مي تواند گمراه کننده باشد؟ پ(

 در کدام گروه مقدار میانگین و میانه به هم نزديک ترند؟ت( 

 اين مطالعه را به چه جامعه اي مي توان تعمیم داد؟ ث( نتايج

 درصد.  40درصد قبولي هايش افزايش داشت و مدرسه دوم  400دو مدرسه داريم که مدرسه اول  15

 الف( به نظر شما کدام مدرسه مناسب تر است؟

 درصد به چه معناست؟ توضیح دهید. 40درصدي و  400ب( افزايش 

 30تعداد قبولي  نفر شده است و در مدرسه دوم 5اول تعداد قبولي ها يک نفر بوده و حاال  پ( فرض کنید در مدرسه

 نفر شده است. اکنون کدام مدرسه مناسب تر است؟  42نفر بوده و حاال 

 در گزارش متغیر هاي کیفي ، ارائه درصد بدون مشخص کردن تعداد چگونه مي تواند گمراه کننده باشد؟ت( 
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 دانش آموز کالس يازدهم انساني مدرسه عالمه است: 5داده هاي زير مربوط به نمرات رياضي  16

, , , ,12 20 9 18 11 
 نمودار مستطیلي میانگین و انحراف معیار را رسم کنید. 

 

1 

 مدل رياضي هر کدام از مسائل زير باشد، دامنه ي هر کدام را مشخص کنید.  fاگر تابع  17

 ب(       الف(                                                      دماي خانه در هر لحظه از شبانه روز    الف( 

  ( ب      الف(                  .  کانال پیام رسان سروش روزانه  دريافتي از يکب( تعداد پیامک هاي 

 ب(        الف(    پ( میزان مصرف ماهیانه برق در يک واحد مسکوني                                       

 ب(        الف(                                                                        rمحیط دايره اي به شعاع ت( 

1 

 20 جمع نمره                                       

 


