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75/0  
  
  
 

  جاهاي خالی را کامل کنید؟
اگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم مـی گـوییم ............... کـرده     )ب) هدف از مطالعه نمونه .............است. لف1

 راي گیري ها اساس تصمیم گیري ........... است ) درج. ایم

1 
 
 
 

  .ها مناسب را بنویسید دادهبراي هر یک از موضوعات زیر،روش جمع آوري  5/0
  الف) تیم استقالل محبوب ترین تیم در بین جوانان می باشد.

 ب) میزان مقاومت موش هاي آزمایشگاهی در برابر یک بیماري حداکثریک ماه است .

2 

    جدول زیر را کامل کنید.  2
  حدود دسته ها  مرکز دسته ها  فراوانی مطلق  فراوانی تجمعی

  
             2                --------- 4   
             6                ---------  

              3        16           ---------- 12   
  

3  

  نمودار دایره اي مربوط جدول زیر را رسم کنید.                                                                                    5/1
         AB        B A         O      گروه خونی  

              12                 10          14        24  
    

  فراوانی

  

4  

75/0  
  
  
  
  
  

  کنید.درستی یانادرستی عبارت هاي زیر را مشخص 
  .تغییرات متغیر هاي کمی پیوسته را بهتر نشان می دهند. (          )الف) نمودار مستطیلی،

  در نمودار مستطیلی مرکز دسته ها می باشد. (           ). 	풙ب ) بر چسب محور 

∑ج ) اگر  (풙풊ퟏퟎ
ퟏ −70) = 풐  می باشد.(           ). -70باشد میانگین داده ها  

5  

  به نمودار جعبه اي زیر، چارك اول ، چارك دوم و چارك سوم را به دست آورید.با توجه   5/1
  

                           X3                        x2  
         X2                              ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ x                 X     4  

                             36                                                        

6  

  7  را از آن ها کنار بگذاریم ، میانگین داده هاي جدید را به دست آورید ؟ 48و  22است  . اگر دو داده ي  50ي داده ي آمار  12میانگین  1

    جمع نمره هاي این صفحه                                                                                                                                            8
www.riazisara.irاز سايت رياضي سرانمونه سواالتدانلود



 

 باسمه تعالی                                                                           
  95 - 96نوبت دوم نوبت امحانی:                     سازمان آموزش وپرورش فارس                                             نام ونام خانوادگی:                             

  تجربی: رشته  سوم پایه:                      کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی                                        سوال درس: آمار ومدل سازي      
  صبح 8ساعت شروع:                                             ممسنیاداره آموزش وپرورش                                   :غیر دولتی اندیشه نام دبیرستان

 دقیقه 70مدت امتحان:                                                    )مهر دبیرستان (                                                           2/96 / 25تاریخ امتحان :

 ردیف سواالت                                                                                                                                           بارم

 رابیابید.( با دلیل) 풙مد ، میانه و میانگین با هم برابر باشند مقدار  {퐱وퟏퟏퟎوퟐퟎوퟓퟎوퟔퟎ}اگر در مجموعه   5/1
  

8  

درصد رشد کرده باشد، انحراف معیار  10تومان مربع بوده باشد و حقوق ها در سال جاري  1000اگر واریانس حقوق ها در سال گذشته      5/1
  حقوق ها در سال جاري چقدر می شود.

9  

75/1  
  
  
  

  باشد: 272و مجموع مربعات آنها  100داده آماري  50اگر مجموع 
  الف ) واریانس 

  ب ) انحراف معیار 
  ج) ضریب تغییرات

  داده ها را بیابید.

10  

  11  ثابت کنید اگر به تمام داده ها یک مقدار ثابتی را اضافه کنیم روي واریانس اثر ندارد.    25/1
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