
صفحھ١

3تعداد صفحات: باسمه تعالی 1شماره صفحه:

دقیقه 120مدت امتحان:

19/3/79تاریخ امتحان:  

صبح 9  ساعت:

شماره داوطلب:

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

کرج 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

سواالت دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه

علمدبیرستان دخترانه غیردولتی گلستان 

نوبت دوم 

احتمالآمارو نام درس:

و فیزیک ریاضی رشته:

یازدهمپایه:

نام و نام خانوادگی:

کالس:

نام دبیر:حقیقت پژوه

تذکر:پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخ نامه بنویسید.

بارم سواالت ردیف

5/0 داخل پرانتز تنخاب کنید:از بین گزینه هاي داده شده گزینه درست را از 

که با سور عمومی بیان می شود وقتی درست است که......................  x الف)گزاره نماي شامل متغیر 

مجموعه جواب آن تهی نباشد ) -(هیچ مثال نقضی نداشته باشد  

آمار استنباطی). –ر توصیفی ب)فرآیند نتیجه گیري درباره پارامترهاي جامعه بر اساس نمونه...............است.(آما

1

1 را با استفاده از جدول ارزش ها نشان دهید. ~ ( ) ~p q p q   درستی گزاره 2

75/0  را بنویسید.
2; 0 1x I R x x     3 نقیض گزاره

1 درستی تساوي مقابل را با استفاده از قوانین جبر مجموعه ها ثابت کنید:

( )A A B A B   

4

5/0 رادرصفحه محورهاي مختصات رسم کنید. A B باشد نمودار   (1, 4 , 2,3)B A   5 اگر

1 A 384 واحد کم می شود.مجموعه  A را حذف کنیم،تعداد زیر مجموعه هاي آن  اگر دو عضو از مجموعه

چندزیر مجموعه دارد؟

6

5/1 بخش پذیر باشد  3و نه بر  2آنکه این عدد نه بر  لانتخاب می کنیم.احتما 100تا  1عددي به تصادف از بین اعداد 

چقدر است؟

7

25/1 سه برابراحتمال a دریک مسابقه شرکت می کنند.فرض کنید احتمال برنده شدن. , , ,d c b a  چهاردونده 

هم شانس باشند. ,d c و دونده هاي c b  نصف احتمال برنده شدن bو احتمال برنده شدن  برنده شدن

را به دست آورید. b یا  a  احتمال برنده شدن 

8

5/1 سه ظرف داریم.ظرف یک محتوي دو مهره سفید و یک مهره قرمز، ظرف دو محتوي یک مهره سفید و دو مهره 

.قرمز و ظرف سه محتوي دو مهره سفید و سه مهره قرمز است

از هویت و رنگ کامال یکسان باشند.یکی از این سه ظرف را به تصادف فرض کنید ظرفها و مهره ها گذشته 

انتخاب می کنیم و از آن به تصادف یک مهره بیرون می آوریم

.الف)احتمال اینکه مهره سفید باشد چقدر است؟

ب)اگر مهره سفید باشد،احتمال اینکه از ظرف سه بیرون آمده باشد چقدر است؟

                                                 

9

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرانمونه سواالتدانلود



صفحھ٢

بارم سواالت ردیف

5/0 جاهاي خالی را با کامل کنید:

الف)دوپیشامد که رخ دادن هردوي آنها هم زمان محال است،پیشامدهاي...................نامیده می شوند.

نفر بی سواد باشند  5شوند،احتمال اینکه هر نفر از این شهر انتخاب می  5درصد افراد شهري با سوادند.80ب)

برابر است با........................

10

75/0 است.اگر این عمل روي این دونفر    8/0وروي بیمار دیگر    6/0احتمال موفقیت عمل پیوند کلیه روي یک بیمار 

قدر است؟انجام شود.مطلوب است احتمال اینکه فقط روي بیمار دوم موفقیت آمیز باشد چ

11

2 جدول زیر مربوط به گروه خونی دانش آموزان کالس یازدهم  دبیرستان گلستان علم است.

الف)جدول را کامل کنید.

ب)نوع متغیر مورد مطالعه را مشخص کنید.

ج)نمودار میله اي را براي این داده ها رسم کنید.

چند درجه است؟  A داده ها، زاویه مربوط به گروه خونید)در نمودار دایره اي مربوط  به این  

گروه خونی فراوانی درصد فراوانی نسبی

A 7

B 8

AB 2

O 3

12

5/1   نفر از دانش آموزان یک کالس به دست آمده است: 18داده هاي زیر از اندازه گیري وزن 

  30و  31و  31و  32و  33و  37و  37و  37و  40و  41و  42و  42و  45و  45و  46و  48و  48و  50

  .میانه این داده ها را به دست آورید مد و الف)

  به اي  این داده ها را رسم کنید.نمودار جعب)

13

5/2   داده هاي زیر مفروضند:

12  -  12    -  10  -  8  -   8  -  6    -  6  -  6  -  6    -  6  

  .هاي فوق را بیابیدداده  و انحراف معیار و ضریب تغییرات میانگین و واریانس

14

5/0 عضو از آن انتخاب 20عضو تشکیل شده است.می خواهیم نمونه اي به اندازه  100فرض کنید جامعه اي از 

  کنیم.در هر یک از حالت هاي زیر نام روش نمونه گیري را بنویسید:

  تایی انتخاب کنیم.5تایی تقسیم کنیم و از هر قسمت نمونه تصادفی  25قسمت  4الف)اگر جامعه را به 

قسمت مساوي تقسیم کنیم در صورتی که از قسمت اول ،دومین عضو به 20ب)اگر جامعه را به تصادف به 

  تصادف انتخاب شود و از قسمت هاي بعدي نیز دومین عضو انتخاب شود.

  

15

5/0   کوتاه پاسخ:

  تفاوت آماره با پارامتر چیست؟
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صفحھ٣

بارم ردیف  سواالت

25/0   را انتخاب کنید: گزینه صحیح

  در موضوع زیر بهترین روش گردآوري داده ها کدام است؟

	"تعداد سرنشینان خودروهاي سواري در یکی از محورهاي خروجی شهر     "                  	

  د)دادگان        ج)مشاهده                                 الف) مصاحبه                             ب)پرسشنامه         

17

1 مدیر یک سازمان بزرگ عالقه مند است میانگین حقوق ماهانه کارمندان را بداند.براي این منظور،او یک نمونه 

هزار تومان است.اگر در بررسی هاي  500نفر را انتخاب می کند که میانگین حقوق ماهانه آنها  100تصادفی 

درصدي براي میانگین  95تومان باشد،بازه اطمینان  900سازمان گذشته انحراف معیار حقوق ماهانه کارمندان این 

  حقوق ماهانه کارمندان این سازمان را به دست آورید.

18

5/1 الف) براي ایتکه بدانیم چند درصد از دانش آموزان شهرفردیس کرج بیش از یک ساعت در روز  را در فضاي 

نفر از آنها بیش از 750تخاب کرده و متوجه شدیم که نفري را ان 1000مجازي می گذرانند،یک نمونه تصادفی 

یک ساعت در روز در فضاي مجازي هستند.نسبت واقعی دانش آموزان شهر فردیس کرج که بیش از یک 

  درصد در چه بازه اي قرار می گیرد؟ 95ساعت درفضاي مجازي هستند  با اطمینان 

درصدي،برابر یک درصد  95ب)اگر برآوردي از نسبت مورد مطالعه نداشته باشم و بخواهیم طول بازه اطمینان 

  را چقدر انتخاب کنیم؟   nباشد باید 
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نمره٢٠

موفق  و پیروز باشید

هحقیقت پژو
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