
 
 بارم *سواالت آزمون* ردیف

1 
 برای عبارات زیر تعریف مناسب بنویسید.

 5/0ج( متغیر تصادفی                            5/0 ب( فراوانی مطلق یک دسته                           5/0الف( سرشماری 
5/1 

 5/0 از مواردی که در تهیه پرسشنامه باید رعایت کرد را بنویسید. دو مورد 2

3 

از بزرگ دارد و مساحت آن  یکی از اشکال هندس ی است که یک مرکز و دو کانون و دو قطر کوچک وبیض ی" "

S                        مقابل محاسبه می شود : رابطه ab                

 شده باشیم :  2Eو  1Eبه ترتیب دچار خطاهای  ن کوچک و بزرگ آ قطرهایدر اندازه گیری  فرض کنید 

 1 را مشخص کنید.فرمول میزان انتشار خطا  ب(                            1کنید. آن را مدل سازی  فرمول مساحت الف( 

2 

4 
 می خواهیم در مورد سابقه تدریس دبیران ریاضی استان خراسان شمالی اطالعاتی جمع آوری کنیم . 

 5/0ب( یک روش مناسب برای مشخص کردن نمونه آماری بیان کنید. چرا این روش مناسب است؟          5/0الف( جامعه آماری را مشخص کنید . 
 5/0وری می شود را مشخص کنید. د( نوع داده هایی که جمع آ     5/0چیست؟ ج( متغیر تصادفی در این تحقیق 

2 
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 در نظر بگیرید و به سواالت زیر پاسخ دهید. است "تعداد تماس ها با یک شرکت خدماتی در یک روز "را که مربوط به داده های زیر 
 5و  15و  6و  34و  15و  15و  1و  1و  7و  1

R?      5/0 داده ها را مشخص کنید. دامنه تغییراتب(               5/0. را مشخص کنید  ها نوع دادهالف(                  

1                          5/1  را مشخص کنید. چارک اول و میانه و چارک سوم داده ها( ج 2 3? ? ?Q Q Mid Q            

Mod?5/0 داده ها را مشخص کنید. دد( مُ        )2 کنید. دسته بندیو( داده ها را در جدول زیر        1 داده ها را رسم کنید.نمودار جعبه ای ه 

 دستهحدود  مرکز دسته فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی درصد فراوانی تجمعی زاویه متناظر در نمودار دایره ای

       

       

       

  = جمع = جمع 
 1 ط( نمودار خط شکسته را برای این داده ها رسم کنید.        1 ح( نمودار دایره ای را برای این داده ها رسم کنید.

8 
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 تومان است( 1000 امتیازارزش هر  )پاسخ دهد.  درسیاز بیست و چهار سوال  های زیر به تعدادی در قالب یکی از گروهبطور تصادفی تواند هر دانش آموز می
 1 برای جدول زیر نمودار مستطیلی رسم کنید .الف(  

F 
24 - 21 

E 
20 - 18 

D 
17 - 10 

C 
9 - 5 

B 
4 - 3  

A 
2 - 1 

 نام گروه
 شماره سواالت مورد نظر

 صحیحامتیاز هر پاسخ  تعداد 3 2 4 10 2 1

 75/0 بیشترین امتیازی که بدست می آید چقدر است؟ ؟می توان بدست آوردرا  امتیازگروه بیشترین تعداد ب( با عضویت در کدام 
 75/0 چرا؟؟عضویت در کدام گروهها یکسان استارزش ج( 

 5/0 و به چه تعداد سوال پاسخ صحیح داده است؟ 5/0؟ تومان برنده شده باشد مشخص کنید عضو کدام گروه بوده 6000د( اگر علی در نهایت 

5/3 
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 75/0 را مشخص کنید.همه داده های نمودار  ب(            75/0. جاهای خالی را کامل کنیدالف(  :       در نمودار ساقه و برگ زیر
 ساقه برگ

0    0    0     1     5     8 0 

0    1     2    3     4     4 1 

0     4    6    6     9   3  

5/1 

 1 همین دسته را مشخص کنید. فراوانی مطلقباشد   20است . اگر فراوانی تجمعی دسته آخر    %45فراوانی نسبی یک دسته درصد  8
 2/13بختو  -و منصور باشید موید
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