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 بارم سواالت ردیف

 کنید.جاهای خالی را کامل  1

 الف( فاصله بین کمترین داده و بیشترین داده ...................... نام دارد.

 ....... آن دسته گفته می شود.....ب ( به تعداد داده های هر دسته ...........

 ج ( در جدول فراوانی داده ها، در هر دسته تعداد خط نشان با ...................... برابر است.

 یم دامنه تغییرات بر تعداد دسته ها ، ............................ بدست می آید.د ( از تقس

 ه ( میانگین عددهای ابتدا و انتهای هر دسته مساوی با ....................... است.

 هد............ داده ها را نشان می د..فراوانی ( به طور تقریبی ...........× و ( مجموع ستون ) مرکز دسته 
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 مربوط به جدول مقابل را رسم کنید.نمودار ستونی  2

 حدود دسته ها فراوانی 

01 01 ≤  𝑥 <  01 

01 01 ≤  𝑥 <  001 

5 001 ≤  𝑥 <  031 

05 031 ≤  𝑥 ≤  051 
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 دهید: فرض کنید داده های زیر را به سه دسته تقسیم کرده ایم. به سواالت پاسخ 3

0  , −2  , 5  , −1  , 03  , 2  , −00  , 6  , 02  , −01  , 0  , −3 

 الف ( دامنه تغییرات چقدر است؟

 ب ( طول هر دسته چقدر است ؟

 ج ( فراوانی دسته دوم چقدر است؟

 د ( حدود دسته آخر را بدست آورید.
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 نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک کالس به صورت زیر است: 4

01 , 00  , 0 , 00/5  , 00/5  , 03 , 1/5  , 01  , 05/5  , 00  , 03/5  , 01/5  , 0  , 0/5  , 06/5  , 00  , 02/5 

 دسته تقسیم بندی کنید. 1ت را در جدولی شامل حدود دسته ها ، خط نشان ، و فراوانی در الف ( این نمرا

 ب ( نمودار ستونی مربوط آن را رسم کنید.
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سوالی شرکت کنند. مدت زمانی که هر دانش آموز به  31از دانش آموزان کالسی خواسته شده تا در یک آزمون تستی  1

سواالت پاسخ داده است را در نمودار زیر مشاهده می کنید. با تکمیل جدول زیر، میانگین زمان الزم برای پاسخ به این 

 آزمون را حساب کنید.

 حدود دسته ها فراوانی مرکز دسته فراوانی× مرکز 

    

    

    

    

 مجموع   
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است   01  و 06/5 و  02/5ر اول که است. اگر نمرات سه درس دیگ 01/5درس دانش آموزی  01میانگین نمره های  6

 را به آن ها اضافه کنیم، میانگین جدید نمرات را تا یک رقم اعشار بدست آورید.

5//1 

   06/2اگر نمرات یک درس دانش آموزی در طول سال به صورت زیر باشد، با حذف کدام نمره میانگین نمرات او  /

 21         06          01/5         01             05          02/5         می شود؟    
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شده است. اگر پس از برگزاری امتحان دهم، میانگین نمرات  00امتحان مساوی با  0ن نمرات دانش آموزی در میانگی 8

 شود. نمره این دانش آموز در امتحان دهم چند بوده است؟ 06/6او 

1 

 بر حسب دقیقه نشان می دهد. را در هفته ای مشخص کارکنان یک اداره ه زان مطالعمی داده های زیر، 9

 را بدست آورید.کارکنان این اداره رسم کرده و میانگین میزان مطالعه دسته  5در جدول فراوانی مربوط این داده ها را 

21 211 015 01 011 201 01 005 321 021 

01 011 15 011 251 001 11 051 001 011 

 211 051 001 211 011 
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داده آماری  25جدول فراوانی زیر مربوط به  15

 است. جاهای خالی را کامل کنید.

 حدود دسته ها فراوانی مرکز دسته فراوانی× مرکز 

111    

  01  

505 005  011 ≤ 𝑥 < 031 
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 جاهای خالی را کامل کنید.  11

 ست.الف ( در پرتاب یک سکه و یک تاس، تعداد همه حالت های ممکن ................. ا

 باشد، احتمال رخ ندادن آن مساوی با ................ است. 𝑎ب ( اگر احتمال رخ دادن پیشامدی برابر با 

 ج ( اگر پیشامدی به طور حتم رخ دهد ، آنگاه احتمال رخ دادن آن مساوی با ................ است.

 ......... است.د ( احتمال اینکه روز تولد شخصی ، سه شنبه باشد برابر با .......
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ی مهره زرد وجود دارد. از این کیسه یک مهره به تصادف خارج م 00مهره سبز و  0درون کیسه ای تعدادی مهره قرمز،  12

کنیم. اگر احتمال قرمز بودن آن 
0
3

 باشد. تعداد مهره های قرمز درون کیسه را بدست آورید.  

5/1 

 1//5 باشد؟ 6و عدد تاس دوم شمارنده  3 دو تاس را همزمان پرتاب می کنیم. چقدر احتمال دارد عدد تاس اولی مضرب 13

 پرتاب می کنیم: با متوالی 1سکه ای را  14

 الف ( همه حالت ممکن را بنویسید.

 ب ( چقدر احتمال دارد که سکه حداقل سه بار پشت بیاید؟

1/1 

 عقربه های دو  چرخنده مقابل را همزمان می چرخانیم: 11

 الف ( همه حالت های ممکن را بنویسید.

  رمز وب ( چقدر احتمال دارد که عقربه یکی از آن ها روی ق

 عقربه دیگری روی آبی قرار گیرد؟

1/1 
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 در یک خانواده با سه فرزند : 16

 های ممکن برای دختر یا پسر بوده فرزندان را بنویسید. الف ( همه حالت

 تا از فرزندان پسر باشد؟ 2ب ( چقدر احتمال دارد که حداقل 

1/1 

گل را به تصادف از بین آن ها انتخاب کنیم.  2ی داریم. می خواهیم تعدادی گل به رنگ های قرمز ، آبی ، زرد و صورت /1

 احتمال اینکه حداقل یکی از گل ها قرمز باشد چقدر است؟

1/1 

 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر پاسخ این سواالتبرای مشاهده 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  در خانه درسبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی -سایت درس در خانه  مدیر وب

 موفق و پیروز باشید
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