
 .................ام و نام خانوادگي: ن

 پايه و 

 نام پدر: .........................
 

  آمار و مدلسازي نام درس: كل آموزش و پرورش استان كردستان  اداره                             ..................... نام و نام خانوادگي: 

 96/ 3 /18 تاريخ امتحان: آموزش و پرورش منطقه موچش  هادار                           ..........................................نام پدر: 

 صبح10:30ساعت امتحان:             )دوم (متوسطه ءدبيرستان شهيد معاذي شيخي روستاي طا           سوم تجربي : تحصيلي پايه و رشته

  دقيقه 50مدت امتحان:    1395-1396سال تحصيلي  خردادماهنات امتحا                                                10 : سواالتتعداد   

 استفاده از ماشين حساب مجاز است.
 بارم 1ي  االت صفحهؤسرديف

 ي مناسب داخل پرانتز كامل كنيد. هاي زير را با كلمه هر يك از جمله 1
 )داده ، آمار(   .گوييم گيري و يا بررسي نمونه را ...................  مي نتايج حاصل از اندازهالف) 

 پيوسته)  ( گسسته ،  .مناسب است ................. .... ي براي متغيرهايا ميلهنمودار ) ب
 )صفر ، يك (   .استبرابر .......................   ها از ميانگين مجموع اختالفات داده) پ
 ) ميانگين ، واريانس(   .ها صفر است آن ..ها برابر باشند، ................ اگر داده) ت

1 

 ي صحيح را انتخاب نماييد.  گزينه 2
 ايم. گوييم ....................... كرده اگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهيم، ميالف) 

  ونآزم) 4                تحقيق) 3                   سرشماري) 2                  گيري نمونه) 1      
 نيست؟ها  آوري داده هاي زير براي جمع كدام يك از روش) ب
 آزمايش) 4                اختراع) 3                   نامه پرسش) 2       مشاهده               ) 1      
 ؟نيستكدام يك از موارد زير شاخص مركزي ) پ
 دامنة تغييرات) 4                   ميانه )3    ميانگين                   )2    مد                        ) 1       

 كند؟ ها چه تغييري مي ها را با عددي جمع كنيم ، واريانس آن اگر تمام دادهت) 
 شود ) با توان دوم آن عدد جمع مي2     كند                       ) تغييري نمي1       
 شود ) نصف مي4    شود                         ) دو برابر مي3       

1 

 درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد. 3
 نادرست درست                                .دهد ترين بخش آمار را تشكيل مي مهم گيري نمونه عملالف) 

 نادرستدرست                                      .نمودار مستطيلي براي متغيرهاي كيفي مناسب است )ب
    نادرست درست                               .توان در قسمت برگ عدد دو رقمي نوشت برگ مي در نمودار ساقه و پ)

 نادرستدرست                                                          .ترين فراواني را دارد است كه بيشاي  مد دادهت) 

1 

4 
 
 
 

 به هريك از سواالت زير پاسخ كوتاه بدهيد:
 كنيم؟ در نمودار چندبر فراواني روي محور افقي چه چيزي را مشخص ميالف) 
 ؟ نامند ميها را چه  ميانة نيمة دوم دادهب) 
 پراكندگي برابر جذر واريانس است؟ كدام شاخصپ) 

  توان گفت؟ ت) اگر دامنة تغييرات برابر صفر باشد، چه مي

2 
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 بارم 2ي  االت صفحهؤسرديف
5 

 
و  فراواني تجمعي،  فراواني مطلق،  مركز دسته، دسته بندي كنيد و سپس جدولي شامل دسته 5داده هاي زير را در 

  مشخص كنيد.را  نسبيفراواني 
                            17      ،20      ،9 1    ،20     ،5/9      ،8     ،6      ،7      ،15    ،12 

5   ،   18  ،    5/5      ،6   ،   11    ،14   ،18  ،  11      ،12  ،    9 

2 
 

 .مربوط به جدول زير را رسم كنيد اي نمودار دايره 6
 

 نوع خانوار كم جمعيت با جمعيت متوسط پر جمعيت جمع
 تعداد خانوار 14 18 8 40

75/0
 
 
 

  .هاي زير را رسم كنيد داده اي نمودار جعبه 7
12  ،23  ،19  ،15   ،18   ،31   ،32    ،45    ،14     ،18   ،19    ،34    ،10

5/1
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 بارم 3ي  صفحهاالت ؤسرديف
 .، هريك از موارد زير را محاسبه كنيدشدهبا توجه به جدول فراواني داده  8

 الف ) مركز دسته                                  ب ) ميانگين
 

 مركز دسته فراواني حدود دسته
20-10 8  
30-20 7  
40-30 6  
50-40 9  

    مجموع

75/1

 هاي زير را به دست آوريد. داده  ضريب تغييرات  و   معيارانحراف    واريانس،  9

4  ،6   ،3  ،5  ،2

2 

1و واريانس چند داده مانند كنيم ميانگين  فرض مي 10 ، 2، 3 ، باشند. ميانگين  5و  8به ترتيب برابر   ،

2  هاي و واريانس داده 1 3 ، 2 2 3 ، 2 3 3 ، ، 2  كنند؟ به ترتيب چگونه تغيير مي 3

1 

   

 14 موفق باشيد. جمع
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  رياضي نام درس:                             كل آموزش و پرورش استان كردستان  اداره              ....................               نام و نام خانوادگي:

     96/ 3/ 18تاريخ امتحان:                           طقه موچشآموزش و پرورش من  اداره                                .......................................نام پدر: 

 صبح 10:30ساعت امتحان:             )متوسطه دوم( ءدبيرستان شهيد معاذي شيخي روستاي طا           تجربي سوم :تحصيليپايه و رشته 

 دقيقه 50مدت امتحان:                         1395-1396سال تحصيلي  دادماهخرنات امتحا                                           10 تعداد سواالت :

 پاسخنامه
 نمره دارد. 25/0هرمورد                                 واريانس) تصفر                     پ)                گسستهب)               داده الف)  1

          صحيح است. 4گزينة ) پ                          صحيح است. 3ينة گز) ب                    صحيح است. 2گزينة الف)  2

 نمره دارد. 25/0هر مورد                                                                                صحيح است. 1گزينة ت) 
 نمره دارد. 25/0هر مورد      درست          ت)                 نادرست پ)درست            نا )ب            درستالف)   3

4 
 

 انحراف معيار         ت) تمام داده ها با هم برابر هستند.پ)        چارك سومب)        مركز دسته الف) 
 نمره دارد. 5/0هر مورد 

تغييرات 5 دامنه داده ترين بزرگ داده ترين كوچك 20 5 15 مرهن 0 25 

ها دسته طول
تغييرات دامنه
دسته تعداد

15
5 3 نمره 0 25 

 

 دسته ها مركز دسته فراواني مطلق فراواني تجمعي فراواني نسبي
5
20 5 5 5/6  8- 5 

3
20 8 3 5/9 11- 8 

4
20 12 4 5/12 14- 11 

2
20 14 2 5/15 17- 14 

6
20 20 6 5/18 20 - 17 

 جمع  20  1

   دارند. نمره 25/0ا هر كدام و بقيه ستون ه نمره 5/0ستون فراواني مطلق  
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 ابتدا زاوية هر كدام را جداگانه به دست مي آوريم: 6

جمعيت كم خانوار به مربوط زاوية 14
40 360 126 

متوسط جمعيت با خانوار به مربوط زاوية 18
40 360 162 

جمعيت پر خانوار به مربوط زاوية 8
40 360 72  

 

 نمره دارد. 25/0به دست آوردن هر زوايه و رسم كردن آن 

 نمره)  25/0(  ابتدا تمام داده ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي كنيم: 7
45  ،34  ،32   ،31    ،23   ،19   ،19     ،18    ،18   ،15  ،14   ، 12    ،10 

 نمره)  25/0(  ميانه محسوب مي شود. 19ده وسطي ) فرد است. دا 13اكنون چون تعداد داده ها ( 
  است؛ يعني  15و  14چارك اول هم ميانگين دو داده 

اول چارك 14 15
2

14
5 نمره 0 25 

  است؛ يعني  32و  31چارك سوم هم ميانگين دو داده 

سوم چارك 31 32
2

31
5 نمره 0 25 

 بنابراين نمودار جعبه اي به صورت زير است:
 
  
        45                5/31                                       19                  5/14           10

 دارد. نمره 5/0رسم نمودار جعبه اي به طور صحيح، 
8 
 

  5/0به دست آوردن ستون مركز دسته 
 و به دست آوردن مجموع  نمره دارد.

 نمره دارد. 25/0ستون فراواني 
 
 
 
 

 نمره 5/0
 نمره 25/0 نمره 25/0  

ميانگين
دسته مركز فراواني ستون مجموع

فراواني مجموع
910
30 30 33 

مركز دسته فراواني حدود دسته دسته مركز  فراواني
20-10 8 15 120 

30-20 7 25 175 

40-30 6 35 210 

50-40 9 45 405 

 910  30 مجموع

162  

72  126  
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داده شده را به دست مي آوريم.ابتدا ميانگين اعداد  9  

ميانگين 2 5 3 6 9
5

20
5 4 نمره 0 5  

استفاده مي شود:زيراز رابطة  واريانس  براي به دست آوردن   

واريانس 2 2 4 2 5 4 2 3 4 2 6 4 2 4 4 2

5
4 1 1 4 0

5
10
5 2 

   نمره 25/0                   نمره 25/0                  نمره 0/ 25

σ                 نمره 25/0  انحراف معيار  2
معيار انحراف

ميانگين
2

 ضريب تغييرات4

   نمره 5/0 
10 2 8 3 19 نمره 0 ميانگين جديد 5

22 5 20 نمره 0 جديد  واريانس5
 

  
 

طراح : آزاد درودي                                            موفق باشيد.     
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