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  نمره  1صفحه  سواالت  ردیف

  5/1  است؟مدل ریاضی را تعریف کنید. و بنویسید چه مدلی با ارزش تر   1

  1  . مدلی براي مساحت آن بنویسید.باشدمدل سازي شده  a=5+E اگر طول ضلع مربعی به صورت   2

  نید.سر شماري را تعریف کالف)  3
                                       مورد را بنویسید)3با چه مشکالتی مواجه هستیم؟(سر شماري  ب)در

2  

  موضوعات زیر را مشخص کنید.بهترین روش جمع آوري داده براي   4

  -------ب)آبی رنگ مورد عالقه بیشتر مردم براي ماشین است.  --------. 91هر سراوان در سال الف)آمار تصادفات ش

  ---شب وارد اتوبان می شوند.  10تا  8د)تعداد خودروهایی که بین ساعات   ------ی بر هوش انسان. ج)تاثیر رژیم غذای

1  

  زیر را تعریف کنید.الف)اصطالحات   5
  جامعه آماري:-
  نمونه آماري:-

  ب)در عبارت زیر جامعه و نمونه آماري را مشخص کنید.
، پنج در میان با دانش آموزان این دبیرستان بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان پسرانه معین براي -

  مصاحبه کردیم.

2  

6  

  حساب اعداد تصادفی ماشین  25/0  014/0  933/0  524/0
  نمونه انتخاب شده        

. به صورت زیر باشندانتخاب کنیم و اعداد تصادفی ماشین حساب  50تا  1تایی از بین اعداد  4اگر بخواهیم یک نمونه 
  اعداد انتخاب شده را بنویسید.

2  
  
  

7  
  الف) متغیر تصادفی را تعریف کنید.

  نوع هر یک از متغیر هاي زیر را مشخص کنید.ب)
a 0.................. .................)گنجایش آب تانکر                                    b(0.............. .............. میزان تحصیالت والدین  
c 0............................ دانش آموزان یک کالس ....دندانهاي خراب )تعداد    d(0..............................افراد گروه خونی  

2  
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  نمره  2سواالت صفحه   ردیف
  جدول فراوانی زیر را کامل کنید.  8

  حدود دسته ها  مرکز دسته ها  فراوانی مطلق  تجمعی فراوانی   نسبی فراوانی درصد 
⃝  ⃝  4  ⃝  25-0  
⃝   15  ⃝  ⃝  ⃝     -⃝  
⃝  ⃝  7  ⃝  75 -⃝  
⃝  40  ⃝  ⃝  ⃝     -75  

  2  

  تغییرات را تعریف کنید.الف) دامنه   9
       14، 30، 15، 28، 8، 12، 12، 17، 32، 25    را به دست آورید. مقابلب) دامنه تغییرات داده هاي 

  دسته، دسته بندي کنیم. طول دسته ها چند است؟ 4در  باال راج)اگر داده هاي 
  مطلق هر دسته را در یک جدول فراوانی بنویسید.دسته مرتب کرده و حدود دسته ها و فراوانی  4د)داده هاي باال را در 

3  

 اي باید شامل چه قسمت هایی باشد؟ نمودار میله الف)  10
  نمودار میله اي جدول مقابل را رسم کنید. ب)

تعداد دانش   گروه خونی
  آموزان

A  5  
B  7  

AB  9  
O 14    

5/1  

  باشد فراوانی بزرگترین دسته را به دست آورید. 20زیر اگر فراوانی کوچک ترین دسته در نمودار دایره اي   11

                                                                                                                  

1  

  ساقه  برگ  12
6  5  ▭  2  1  
    9  7  2  
  ▭  4  2  3  

  2   0= 20کلید نمودار 

  .    قرار بگیرند ▭در نمودار ساقه و برگ زیر چه اعدادي می توانند در 
                                 

  

1  

ی  جمع و ب .. ....... ...... ............. ............. ......... ید.. ق با   20  و
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