
 جمهوري اسالمي ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

تهراناداره آموزش و پرورش منطقه ده   

صبح  10:   30   ساعت امتحان
25/3/98 :تاريخ امتحان   

 دقيقه   120        :وقت امتحان
صفحه 2    :تعداد برگ سئوال

  98خرداد:نوبت امتحاني       ) س(معصومهشاهد حضرت : نام واحد آموزشي:        شماره صندلي 
  رياضي: رشته                  يازدهم: پايه                   :       نام پدر            :                          نام ونام خانوادگي

 1397 - 98: سال تحصيلي                     لك    خانم : نام دبير                     آمار واحتمال:سئوال امتحان درس

  

  بارم  .هيچ دانشي را نمي توان واقعي دانست مگر اينكه به صورت رياضي نوشته شود
 .ارزش گزاره هاي زير را تعيين كرده ونقيض آن ها را بنويسيد )1
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)  .هميشه درست استزيربا استفاده از جبر گزاره ها نشان دهيد گزاره)2 ∀ )˄~ →  
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هاي  زيرمجموعهبرابر تعداد  32عضوي،2mاگر تعداد زيرمجموعه هاي يك مجموعه )3
  .را به دست آوريد mعضوي باشد،  mيك مجموعه 
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  محل مهر يا امضاء مدير

  



  25/3/98:رياضي                    تاريخ امتحان:رشته                       آمار و احتمال   : دنباله سواالت درس
=Aاز مجموعه ) 6 2و1 و3و … . 1و 1200 احتمال اينكه . يمعددي به تصادف انتخاب مي كن  

  نباشد چقدر است؟ بخش پذير 5و بر  2عدد انتخابي بر 
  
  
  

   1    

 مساوي است Bو Aاحتمال پيروز شدن شناگر.با هم مسابقه مي دهند Cو Bو Aسه شناگر )7
  پيروز نباشد چقدر است؟ Aاحتمال اينكه در اين مسابقه . است Cو دو برابر احتمال برد 
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مهره  5مهره سبز و  3مهره قرمز و در دومي 3مهره سبز و4در اولي. دو ظرف داريم8)
از اولي يك مهره به تصادف برداشته و بدون مشاهده به دومي منتقل مي . قرمز وجود دارد

  حال از دومي يك مهره برمي داريم، با چه احتمالي اين مهره سبز است؟.كنيم
  
  
  

1  

5/1 دوم  محصول دستگاه% 45و  شماره اولكاالها محصول دستگاه%55يك شركت توليدي در)9 
اين دو دستگاه مستقل از هم كار . معيوبند% 5و % 3محصوالت اين دو دستگاه با احتمال .هستند 

و بدانيم كه معيوب است، با كدام احتمال اين اگر يك كاال را به تصادف انتخاب كنيم . مي كنند
كاال محصول دستگاه اول است؟

 

 
2احتمال اينكه مريم يك مسئله رياضي را حل كند ) 10 1

و احتمال اينكه مينا همان مسئله را حل  3
3كند 

 احتمال اينكه فقط مريم مسئله را حل كند چقدر است؟ .است 4

   



  25/3/98:رياضي                    تاريخ امتحان:رشته                       آمار و احتمال   : دنباله سواالت درس 
5/1  16اگر ميانگين اين . مي باشد a4ماري ديگرداده آ9و ميانگينaداده آماري 7ميانگين)11 

  چند است؟ aباشد مقدار  43داده 
  
  
  

5/0   ...................................اگر داده ها در عددي ضرب شوند ضريب تغييرات)الف)12 
.است.....به مركز براي تحليل جامعه اگر داده دورافتاده داشته باشيم بهترين معيار گرايش ) ب

5/0  
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 2 1+1و  x22+  1و.........وx2+1باشد ميانگين15برابر1وx2و........وxاگر ميانگين )الف)13
  چند مي شود؟

  برابر  2 1+ 1و  x2 2+  1و.........و x2+ 1باشد واريانس   9برابر     1و    x2و ........و xاگرواريانس ) ب
     .مي شود............................ وانحراف معيار ................................ 

اگر سه استخر با مشخصات زير داشته باشيم ترتيب امنيت شنا كردن در اين استخرها را )14   1  
0: و انحراف معيار 5/1: ميانگين عمق) الف. با دليل مشخص كنيد

 1:و انحراف معيار 4: ميانگين عمق) پ         5/0:و انحراف معيار 5/1: ميانگين عمق) ب

5/1 8و7و21و19و5و10و14و9و11و17و14و16و23و20و18  .داده هاي مقابل مفروضند)15
.نمودار جعبه اي داده ها را رسم كنيد) ب. دامنه تغييرات را مشخص كنيد) الف
پراكندگي داده ها بيشتر است؟در كدام دنباله ) پ

.عبارات زير را تعريف كنيد)16 1   
آماره)الف
جامعه آماري) ب

 



                                                           

 

 

 

 

 

  

 

25/3/98:رياضي                    تاريخ امتحان:رشته                   آمار و احتمال   : دنباله سواالت درس بارم
 .نوع متغيرهاي زير را مشخص كنيد)17 0/5

 قد دانش آموزان كالس) مراحل رشد جنين                                       ب) الف
 

  .بهترين روش جمع آوري داده ها را براي موارد زير بنويسيد)18 1
  رسي تاثير نور بر رشد گياهان آپارتمانيبر)الف
  ت مردم از عملكرد شهرداريبررسي ميزان  رضاي)ب
  دانش آموزان يك كالس بررسي سن) ج
 ميزان مطالعه غير درسي دانش آموزانبررسي )د

 .دليل اريبي بودن نمونه گيري زير را بيان كنيد)19 0/5
  .)پرسش نا مه اي به ايميل هاي انتخاب شده ارسال مي شود(نمونه گيري ايميلي 

  
 

باشد، چه تعداد نمونه انتخاب كنيم تا طول فاصله 64/0اگر واريانس چند داده آماري)20 1
  ؟درصد باشد 20درصدي براي ميانگين جامعه كمتر از  95اطمينان 

  
 
   

  
  
 

 .موفق باشيد   


