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 98-97رشتة : رياضي  سال تحصيلي 

 باعدد:نمره  
 :نمره با حروف

 )دانش آموزان عزيز : هر سوال فقط با خودكارآبي و جلوي سؤال پاسخ داده شود(  رديف
 )صفحه 4در سؤال18(تعدادشرح سؤال ها

 بارم

 درستي يا نادرستي هر كدام را مشخص كنيد. 1
 مشخص كننده يك گزاره است. "يك عدد مركب است. 119عدد "الف) عبارت 

A,ب)اگر  B  دو پيشامد مستقل باشند، در اين صورت� � � ��p A B p B. 
 انحراف معيار است. پراكندگي داده ها حول ميانگين، پ) در آمار يك معيار سنجش براي ميزان

 دارد.نياز به فهرست اعضاي جامعه ناينست كه ت) يكي از مزيت هاي نمونه گيري سامانمند 

1 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2
xالف) ارزش گزاره ي  :tanx cotx� � � � 1: tanx:tanx .است ....................... ، 

2,ب) اگر  1A A  دو پيشامد از فضاي نمونه ايS  باشند، پيشامد ................ زماني رخ مي دهد كه دست كم يكي از
2,دو پشامد  1A A .رخ دهد 

 پ) براي متغيير هاي پيوسته از نمودار ................................. استفاده مي شود.
 افزايش)-فاصلة اطمينان ............... مي يابد.(كاهشاگر درفرمول بازة اطمينان، اندازةنمونه افزايش يابد، طول ت) 

1 

 مناسب ترين گزينه را انتخاب كنيد. 3
 فرزندي مي دانيم كه دست كم يكي از فرزندان آن ها پسر است. احتمال آن كه دقيقاً 3درباره ي يك خانواده ي  آ)

 يك فرزند پسر باشد؟
1 (2

7                            2 (3
7                               3 (4

7                           4 (1
7  

 ضرب كنيم در اين صورت كدام مورد تغييرات بيشتر دارد؟ Kاگر همه ي داده ها را در عدد مثبت  ب)
 ) ميانگين4                    ) واريانس3           ) ضريب تغييرات2          ) انحراف معيار 1

 مناسب است؟ "جماران مدرسه وز تولد دانش آموزان كالس يازدهمر"كدام روش براي گرد آوري داده هاي  پ)
  ) پرسش نامه4                    ) مصاحبه3                     ) مشاهده2                     ) دادگان1

 )  20و  3و  4و  18و  18و  13و  14و  2و  8 (   ؟چند واحد اختالف دارند ميانه و دمُ در داده هاي آماري مقابل ت)
1 (3                             2 (4                               3 (2                               4 (5 

2 

 ارزش گزاره هاي مركب زير را تعيين كنيد. 4
� آ) 	 
 � 
3 4 3 4 

 مركب است. 25باشد آن گاه  اولعددي  5اگر  ب)

� پ) � � �x �  �2 4 8 7 
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 75/4 )                                                             جمع اين صفحه:1صفحه (                                                                                                      

����������	
������	
�����
���	
��www.riazisara.ir



 بارم شرح سؤال ها رديف
�   درستي رابطه ي زير با استفاده از جدول 5 �� � �~ ~p q p q    .را نشان دهيد 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 ها اثبات كنيد. مجموعهدرستي هر يك از تساوي هاي زير را با استفاده از قوانين جبر 6
                                                                                   � � � �� �  � � �� �A B B A A الف) 

 

                                                                                             � �� �
 �A B A B ب) 
 

1 

]اگر  7 , ] , [ , ]� �4 7 3 5B A  در اين صورت�A B .را روي دستگاه مختصات رسم كنيد 
 
 
 
 
 
 

5/0 

، بخش پذير نباشد 5ير باشد ولي بر بخش پذ 3انتخاب مي كنيم. احتمال اين كه بر  100تا  1عددي را به تصادف از بين  8
 چقدر است؟

 
 

5/0  

 2برابر باشد و احتمال برد هر كدام از آن ها  Bبا  Aبا هم مسابقه مي دهند ، اگر احتمال برد   Cو B و Aسه دونده  9
 برنده شود چقدر است؟ Cيا  Bباشد، احتمال آن كه  Cبرابر برد 

 
 
 

25/1 

B,اگر  10 A  دو پيشامد از فضاي نمونه ايS  باشند بطوريكه� � /P A �0 �و   3 � /P B �0 �و  38 � /P B A �0 8 
�باشد؛ مطلوبست:  �P B A� � 

 
 
 
 

1 

 25/5 جمع اين صفحه:                          )                              2صفحه (                                                                                                        

p q     
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 آزمون آمار و احتمال                                   شماره :                                                          نام و نام خانوادگي:               
بارم شرح سؤال هارديف

را بدست آوريد كه هيچكدام  احتمال آنباشد.درصد  55و  70اگر احتمال بهبود دو نفر پس از عمل جراحي به ترتيب  11
 ؟بهبود نيابند

 
 
 

1 

 دو گروه از داده هاي زير مفروض اند. 12
 2و  3و  5و  6و  4گروه ب)  6و  7و  5و  8و  4گروه الف) 

 هر دو گروه را بدست آوريد.انحراف معيار )آ
 
 

 ضريب تغييرات هر دو گروه چقدر است؟ ب)
 

 چرا؟پراكندگي كدام گروه بيشتر است؟ پ)

2 

اين  داده آماري در نمودار دايره اي داده شده است. فراواني دسته سوم چقدر است؟ 90در جدول زير زاويه مركزي  13
 را رسم كنيد.دايره اي نمودار 

 
 
 
 
 

1 

 چارك سوم را مشخص كنيد و نمودار جعبه اي آن ها را رسم كنيد. و در داده هاي زير چارك اول ، ميانه 14
2, 6, 3, 4, 3, 7, 9, 8, 7, 5, 6, 7, 11, 14, 7, 13, 19, 18, 13, 10, 20 ) ( 

 
 
 

 

5/1 

درصد از زنان  20نفر آن ها مرد هستند . اين شركت  60نفر داوطلب شده اند كه  100براي استخدام در يك شركت  15
 درصد از مردان داوطلب را استخدام خواهد كرد . اگر فردي را به تصادف انتخاب كنيم:  30داوطلب و 

 احتمال اينكه اين فرد در شركت استخدام شود را بدست آوريد. )آ
 
 

 اگر بدانيم فرد انتخاب شده ، استخدام مي شود احتمال اين كه مرد باشد را محاسبه كنيد. ب)
 
 

5/1 

 7 جمع اين صفحه:                                   )                      3صفحه (                                                                                                      

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 o 

E D C B A داده 

44 76 x 88 80زاويه مركزي 
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 01/.ت با زبان ریا,ی +*ن (ی )وید ، %$وف ا"ن زبان �بار�نداز دا�ه �، �ث�� � و سا� ش
ل �ی �ند�ی!!

 3١٣٩٨$دادماه

 پایان.
 
 

 

 بارم شرح سؤال هارديف

 دانش آموز در يك آزمون رياضي منطقه اي نمرات زير را كسب كرده اند: 15 16
( , , , , , , , , , , , , , , )16 2 3 17 14 15 20 18 18 20 19 18 18 15 12 

 د را بدست آوريد.ميانگين و ميانه و مُ )آ
 
 
 

 كدام معيار نمايانگر بهتري از وضع دانش آموزان اين كالس است؟ چرا؟ ب)
 
 

5/1 

. براي اين كار يك تحقيق كندكه در يك شهر زندگي مي كنند  ييك موسسه مي خواهد در مورد سن افراد بيكار 17
. اگر در بررسي هاي مي كندسال برآورد  30 راو ميانگين سن آنها فري از افراد بيكار را مشخص كردهن 100نمونه ي 

 درصد براي ميانگين سن بيكاران ارائه دهيد. 95باشد. بازه ي اطمينان  9/2گذشته انحراف معيار سن بيكاران 
 
 
 

75/0 

 آنها به ميليون تومان به صورت زير باشد: نفر تشكيل شده باشد كه درآمد ماهيانة 6فرض كنيد، جامعه اي از 18
� �, , , , ,4 2 1 3 5 3 

 خط فقر را براي اين جامعه مشخص كنيد. آ)
 

 براي خط فقر محاسبه كنيد.باشد، يك برآورد فاصله اي  3/1اگر انحراف معيار جامعه  ب)
 
 

75/0 

 3 جمع اين صفحه:                                                    موفق و پيروز باشيد.                                                                                            

 20بارم كل :                                                                           )4صفحه(                                                                                                       
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