
 

  آمارومدل سازی آزمون درس:

 تاریخ آزمون:  

 زمان پاسخگویی:  

 تعدادصفحه:

  59ترم اول دینوبت امتحان:

 باسمه تعالی

 وزارت آموزش وپرورش

 سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان نقده

 دبیرستان شهدای محمدیار

 نام:

 نام خانوادگی:

فولادینام دبیر:  

 رشته:

 کلاس:

 ردیف متن سوالات بارم

9/0  جملات زیر راباصحیح وغلط مشخص کنید. 
 الف. خطای اندازه گیری همواره مثبت است.

یده موردنظر دل سازی زمانی باارزش است که مفاهیم ریاضی به کاربرده شده ساده تر وابتدایی تر ونتیجه کار به پدب.م
 نزدیکترباشد
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59/0 خالی را با کلمات مناسب پرکنید.جاهای    
 الف. به تعداد اعضای جامعه....................گفته می شود.

 ب. مجموعه ای از افراد یااشیا که می خواهیم درمورد آنها متغیریامتغیرهائی رامطالعه کنیم ........نامیده می شود.
 شود.ج.تعدادتکرارداده ...............................نامیده می 
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9/0  دریک محله عبورافراد پیاده از عرض اتوبان وقت گیراست. برای جمع آوری اطلاعات این مشکل جامعه کدام است؟ 

 الف(رانندگان     ب(افراددرحال گذر از اتوبان        ج( پلیس ومسئولین شهرداری       د(افرادساکن در آن محل

3 

9/1 با در نظرگرفتن خطای اندازه گیری مساحت ومحیط دایره  را مدل سازی کنیدو نسبت سانتی متر می باشد   6قطر دایره ای  
 خطای مساحت به خطای محیط رابه دست آورید.
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59/

1 

شماره گذاری شده اند یکی را به تصادف انتخاب 363تا252می خواهیم از بین تعدادی  ماشین که از اعداد 
باشد کدام شماره از ماشین ها را باید انتخاب 136/2ماشین حساب کنیم. اگر عدد تصادفی تولید شده به وسیله 

 کنیم)عملیات را نشان دهید(.
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 نوع متغیرهای زیر راتعیین کنید: 5

 سطح تحصیلاتکیلوگرم است    د.42ی که جرمشان بالای ج. تعداد دانش آموزان        ب. جنسیت   الف. شدت زلزله 
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9/1 نفرسوال می شود که آیاهنگام رفتن به  25یک روز صبح ازساکنین یک شهربه عمل آمد ازدریک رای گیری تلفنی که  
 سرکارسواراتوبوس می شوندیاخیر؟ سه دلیل بیاوریدکه چرانمونه گیری به طورصحیحی انجام نمی شود؟
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59/1  درهریک از بررسی های زیر جامعه آماری رامشخص کنید. 

 ب.بررسی دلیل آلودگی هوای شهرستان نقده    ازشامپوگلرنگ استفاده کنند.الف. اکثر مردان ترجیح می دهند 

 د. بررسی ترس ازبیکاری درواحدهای خصوصی                                 ج.بررسی درصدبیکاری درشهرمحمدیار

 و. بررسی قطرتنه درختان یک باغ
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9/3  جدول زیر را کامل کنید: 

 درصد فراوانی فراوانی تجمعی
 نسبی

 حدود دسته مرکز دسته فراوانی مطلق

12   35  

  17   

 22    

25   52   
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59/5  نمودار ساقه و برگ گل هایی که بسکتبالیست ها در لیگ مسابقات زده اندبه شکل زیر است. اگر داشته باشیم: 
 ساقه برگ

5 3 2  
8 7 6 3 2  

8 7 6 5   
4  

3 
4 
5 
6 

𝐴: 32 ≤ 𝑥 < 42  
𝐵: 42 ≤ 𝑥 < 54  
𝐶: 54 ≤ 𝑥 < 66  

 هستند؟36الف. چنددرصدداده ها بزرگتر از
 و نمودار چند برفراوانی را رسم کنید.  ب. نمودار مستطیلی

 هستند؟42ج.چنددرصد داده ها کمتر از 
 قراردارند؟ 𝐵د.چندداده درگروه 
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59/5  فراوانی حدود دسته نمرات دانش اموزان کلاس سوم تجربی در درس آمار و مدلسازی به شکل زیر است : 

4-2  4 

8-4  5 

12-8  7 

16-12  3 

22-16  5 

         الف(نمودار دایره ای    ب(نمودار چند بر فراوانی را رسم کنید
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9/1  اطلاعات زیرمربوط به تعداد اتومبیل های پارک شده دریک پارکینگ به تفکیک رنگ می باشد . 

 الف.نمودارمیله ای داده هارارسم کنید.

 ب. آیانمودارمستطیلی برای داده های ذکرشده مناسب است؟ چرا؟

 رنگ اتومبیل سفید زرد خاکستری آبی قرمز غیره

  فراوانی 17 5 11 3 5 4
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59/0  13 باشدفراوانی نسبی دسته آخررابیابید. 85/2اگردریک جدول توزیع فراونی مجموع فراوانیهای دسته ماقبل آخر 
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