
 دهمدوازپایه: علوم انسانی  رشته :
  3 و آمار اتیاضیرنام درس : 

15 :تعداد سواالت
 :........................ینام و نام خانوادگ

دبیرستان : نمونه فارابى

دبیر ریاضى : عادل آخکندى

 یباسمه تعال

 رانیا یاسالم يجمهور
وزارت آموزش و پرورش  

سازمان آموزش وپرورش استان کردستان

مدیریت آموزش وپرورش دیواندره

 10/1397/....:  خ یتار 
 دقیقه100وقت آزمون : 
  4تعداد صفحه : 

 مهر آموزشگاه: 

درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را مشخص کنید.   1
!الف) تساوي  ! !5 3 2   .برقرار است

 است. قطعیقبل از بازي یک پدیده ي  پیروزي) -(استقالل ب) پیش بینی نتیجه ي شهر آورد
  پ) منظور از تحلیل داده ها در واقع صرفا گزارش معیار ها و ارائه نمودار ها است.

1باشد،  10ت) در پرتاب دو تاس احتمال آن که مجموع اعداد رو شده بیشتر از 
است. 12

1 

 جاهاي خالی را با کلمات و عبارات مناسب ریاضی پر کنید.  2
   می گویند. پیشامد ................. Sو به  است که به آن پیشامد .................. Sیک پیشامد روي  الف) 

می  زمایش ...........باشد آنا قبل از اجراي آزمایش به طور قطع مشخص ب) به آزمایش هایی که نتیجه ي آن ه
  گویند.

............. در حل مسایل مرتبط به ....پ) شیوه ي اندازه گیري ، روش نمونه گیري و روش کار مربوط به گام ...........
  (نام گام ذکر شود.)آمار است. 

ر چیز باید مساله به درستی درك شود . سپس به طور دقیق تعریف و بیان گردد. ) در گام ........................بیش از هت
) اگ از الگوي توزیع داده ها و وجود داده هاي دور افتاده اظالعی نداشته باشیم نمودار .............. براي نمایش ث

  اطالعات متغیر هاي کمی مطمئن تر است.
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 (با معنی و بی معنی)تکرارو بدون  "کوهرنگ"با حروف کلمه ي   3

 حرفی می توان نوشت؟ 6الف) چند کلمه ي 

 ختم شود؟ "گ"شروع و به  "ن"حرفی می توان نوشت که با 4ب) چند کلمه ي 

1 

َدانش آموزان گرامى پاسخ سواالت را در پاسخ نامه درج نمایید

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز مى باشد                                                نمره
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 و همه ي جاده ها یک طرفه باشند: باشد Eو  Dو Cو  Bو Aاگر شکل زیر نشان دهنده ي جاده هاي بین شهر هاي   4
 رفت؟ Eبه شهر  Aان از شهر به چند طریق می توالف) 

 ،رفتE به شهر  Aب) به چند طریق می توان از شهر 
 گذشت؟ Bبه طوري که از شهر  

1 

 و بدون تکرار ارقام: 5و  9و  7و  2و  4و  0با ارقام   5
  الف) چند عدد پنج رقمی می توان نوشت؟

 ب) چند عدد پنج رقمی زوج می توان نوشت؟

1 

در مجموعه ي   6 , , , , , ,1 2 3 4 5 6  مطلوب است: 7
  تعداد زیر مجموعه هاي سه عضوي.الف) 
 باشد. 6تعداد زیر مجموعه هاي پنج عضوي که شامل عدد ب) 

1 

 فرزند است: 3خانواده اي داراي   7
  الف) اعضاي فضاي نمونه اي این آزمایش تصادفی را مشخص کنید. 

  را مشخص کنید. که در آن فقط یک فرزند پسر باشد  Aب) پیشامد 
 که در آن حداکثر یک فرزند دختر باشد را مشخص کنید. Bپ) پیشامد 

  ناسازگارند؟ چرا؟ Bو Aت) آیا دو پیشامد 

2 

باشند. عبارت هاي توصیفی زیر را با نمودار ون  Sسه پیشامد از فضاي نمونه اي  Cو Bو Aفرض کنید الف)   8
  نمایش دهید و هاشور بزنید.

 "رخ ندهد. Cرخ دهند و   Bیا Aپیشامد هاي "

 ب) یک تاس و یک سکه را پرتاب می کنیم. احتمال آن که تاس زوج و سکه رو بیاید چقدر است؟
  احتمال آن که تولد هیچ دو تاي آن ها در یک ماه نباشد؟ نفر) 6در یک تیم والیبال(پ) 

23را تماشا نکند  20:30ت) احتمال آن که سپهر امشب برنامه ي خبري 
است. احتمال آن که سپهر امشب برنامه ي 35

 را تماشا نکند، چقدر است؟ 20:30

2 

نفر بسکتبال اند. سه نفر را به  3نفر عالقه مند به والیبال و  4نفر عالقه مند به فوتبال ،  5نفره  12در یک کالس   9
 احتمال آن که:تصادف انتخاب می کنیم. مطالوب است 

  ف) هر سه نفر عالقه مند به فوتبال باشند.ال
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  حداقل دو نفر به والیبال عالقه مند باشند.ب) 
پ) هیچ دو نفري به یک رشته عالقه مند نباشند. 

 چگونه؟ روي کدام گام تاثیر دارد؟ هر یک از موارد زیر اجراي نادرست کدام گام است ؟  10
  تفسیر کرده اند.الف)نتایج را فقط افراد متخصص آمار تحقیق 

 ب)اندازه گیري قد افراد نمونه را با دو واحد متفاوت (متر و اینچ) انجام شده است.
  اند.  پ) تمامی داده هاي دور افتاده را حذف شده
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 2  مراحل حل مسایل مرتبط با چرخه ي آمار را بیان کنید . یکی را تعریف کنید.   11

جامعه آماري با نمونه ي انتخاب شده را توضیح دهید. براي بهبود نمونه گیري الف) در مورد زیر علت عدم تناسب   12
 چه پیشنهادي دارید؟

اصفهان درباره ي اینکه به طور متوسط چند دقیقه از  2نظر سنجی از دانش آموزان پایه دوازدهم ناحیه  مسئله:
  تلفن هوشمند استفاده می کنند؟

این ناحیه به صورت کامال داوطلبانه در این مطالعه مشارکت کرده اند.  پسران پایه دوازدهم یک مدرسه از نمونه:

1 

 30درصد افزایش داشت و مدرسه دوم  300دو مدرسه متوسطه دوم ، که مدرسه اول قبولی هایش در کنکور   13
  درصد. فرض کنید اولیا براي انتخاب مدرسه فرزندان خود محدودیتی نداشته باشد.

  (قبول شدن / قبول نشدن ) چه نوع متغیري است؟ "ر کنکورقبولی د"الف) متغیر 
  کیفی ترتیبی                               کیفی اسمی 

  ؟با توجه به اطالعات ، کدام مدرسه را به اولیا پیشنهاد می کنیدالف)
  درصد به چه معناست؟ توضیح دهید. 30درصدي و  300ب) افزایش 
و در مدرسه دوم  افزایش) %300(نفر شده است 4نفر بوده و حاال  1قبولی ها  ید در مدرسه اول تعدادپ) فرض کن
  ؟افزایش). اکنون کدام مدرسه را پیشنهاد می کنید %30(نفر شده است 52نفر بوده و حاال  40تعداد قبولی 

  ت) چه چیزي باعث شده است که پاسخ قسمت الف و پ متفاوت شده است؟
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را در هفته گذشته بر  خواب دانش آموزانی تمامی دانش آموزان دو کالس دوازدهم میزان در مطالعه اي با بررس  14
حسب ساعت پرسیده شد و ثبت کردیم. پس از گردآوري داده ها  نمودار هاي زیر نمایش داده شد.(بلندي مستطیل ها 

 ، نشان دهنده ي میانگین و میله ي خطا نشان دهنده ي انحراف معیار است.)
 عواملی ممکن است هنگام گردآوريالف) چه 

 داده ها نتایج را از واقعیت دور کند؟ 
  ب) با استفاده از اطالعات نمودار ها نتایج

را به صورت تقریبی در جدول زیر بنویسید.  
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ین پ) چه عواملی می تواند بر نتایج این مطالعه تاثیر بگذارد؟ چگونه با بیان مسئله ي جدید پاسخ دقیق تري براي ا
  مسئله پیدا کنیم؟

  مدل ریاضی هر کدام از مسائل زیر باشد، دامنه ي هر کدام را مشخص کنید.  fاگر تابع   15
Rب)         Nالف)                                           الف) کاهش فشار هوا با دور شدن از سطح زمین. 

 Rب)     Nالف)  .  سان سروش در مدت یک روزب) تعداد پیامک هاي دریافتی از یک کانال پیام ر
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 20  جمع نمره  شاد و تندرست در پناه خداوند مهربان باشید.   
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