
 
 

  :نمره تجدیدنظر
  : ..........................................به عدد

  : ......................................به حروف
  :امضاء تجدیدنظرکننده

  بسمه تعالی
  3ناحیه –اداره کل آموزش و پرورش استان قم 

  )ع(البیت مجتمع غیردولتی آل
  94–95سال تحصیلی 

  :نمره
  ..........................................: به عدد

  : ......................................به حروف
  :امضاء دبیر

  کمالیآقاي  :نام دبیر  سوم تجربی:کالس و رشته  نوبت دوم: امتحانات  آمار و مدلسازي:  نام آزمون
  02/1395/:تاریخ آزمون  دقیقه70: مدت زمان آزمون  :آموزي دانش شماره  :خانوادگی نام و نام

  بارم  سواالت
  .جاهاي خالی را پر کنید -1

 .است................................ از مشکالت  "گران تمام شدن بررسی تمام اعضاي جامعه" ) الف
  .است............. ..................... "بررسی اثر نور بر رشد گیاهان "بهترین روش جمع آوري داده در   ) ب

 
5./  
 
 

 .مفاهیم آماري زیر را تعریف کنید -2

  :جامعه آماري) الف
  :انحراف معیار) ب
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 .جدول ناقص زیر را کامل کنید -3

  دسته ها  مرکز دسته ها  فراوانی مطلق  فراوانی نسبی  فراوانی تجمعی
    7    16 - 10  
11      19  .....-.....  
  25. /      .....- .....  
20        34 - .....    
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 :زیر پاسخ دهید نظر گرفته و به سوال برگ زیر را در نمودار ساقه و -4

 قرارگیرد؟ تواند مینچه اعدادي   x , yبه جاي 
  ساقه  برگ

8  x  3 0  0  
4  3  1  1  0  
6  5  y  2  0  

1  
2  
3  

 
  )3   2=32:  (کلید نمودار                                                                                    
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نمودار دایره اي مربوط . جدول زیر به دست آمده است) ع(نفر از دانش آموزان دبیرستان آل البیت 60گروه خونی در بررسی  -5
 .به جدول را رسم کنید

O  AB  B  A گروه خونی  
  تعداد دانش آموزان  5  15  10  30
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 رکزي و کدام شاخص پراکندگی است؟ مهاي  زیرکدام  مشخص کنید از شاخص -6

  ..........................میانگین ) ب......................   ضریب تغییرات) الف 
5./  

  
 .دست آورید میانگین را براي جدول زیر به) الف -7

  حدود دسته  10 - 12  12 - 14  14 - 16  16 - 18
  فراوانی مطلق  3  4  2  1

  
  
  
  
  را پیدا کنید؟ xمیانگین برابر میانه و مد باشد، مقدار } x،  60،  80، 110،  70{اگر در مجموعه اعداد) ب
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 3،  3،  1،  2،  4،  4،  6،  5،  1،  2،  6،  6،  3،  7،  1              .     ر بگیریدهاي زیر را در نظ داده -8

  .مد را تعیین کنید) الف
  .میانه را به دست آورید) ب
  .اي را رسم کنید  نمودار جعبه) ج
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 ها را محاسبه کنید؟ باشد، ضریب تغییرات این داده 120ها  و مجموع آن 800ي آماري  داده 20اگر مجموع مربعات  -9
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 5، 1، 3، 7،  4  .                                       هاي آماري زیر را در نظر بگیرید داده  - 10

  .میانگین را تعیین کنید) الف     
  .واریانس را به دست آورید) ب
  
  .انحراف معیار را محاسبه کنید) ج
  .ضریب تغییرات را حساب کنید) د
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 .دست آورید هاي جدید را به کنیم، شاخص  ضرب  7را در عدد ها  و آنداشته باشیم یک سري داده اگر  - 11

  : .............میانگین جدید       10: میانگین)  ب: ........... مد جدید       3: مد)  الف
  : .............دضریب تغییرات جدی         8: ضریب تغییرات) د: ...........                       واریانس جدید        4: واریانس) ج
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