
 

 

 

 بسمه تعالی 1آزمون شماره 

 هفتمامتحان ریاضی 

 9فصل 

 آمار و احتمال

 طراح سوال : 

 حسین آبادیخسرو مهندس 

 نام :

 نام خانوادگی :

 سایت ارائه دهنده :

 درس در خانه

 سطح آزمون :

 

 سخت متوسط ساده
 

 آدرس اینترنتی

www.darsdarkhane.ir 

 بارم سواالت ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 1

 علم جمع آوری اطالعات، سازماندهی و بررسی آن ها را ، ....................... می نامند.

 ................................... می گویند.به اطالعات جمع آوری شده، 

 ا در ساعت های مختلف شبانه روز، نمودار ............................ مناسب تر است.وبرای نمایش درصد رطوبت ه

 برای نمایش نمرات دانش آموزان یک کالس در یک امتحان ، نمودار .............................. مناسب تر است.

 حتمال غیرممکن را با عدد ............................. و احتمال حتمی را با عدد ........................ نشان می دهند.ا
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید 2
 

 بیاید؟ روبار می اندازیم. انتظار داریم چندبار  051سکه ای را الف ( 

 بار 051 بار 55 بار 51 بار 011
 

 ؟نیستکدام گزینه احتمال اتفاق افتادن یک پیشامد ب ( 

5  صفر
3

 
3
5

 0 
 

 است؟ صفراحتمال وقوع کدام پیشامد در پرتاب دو تاس ج ( 

 باشد 6اختالف اعداد دو تاس  باشد 4عدد هر دو تاس 

 عدد یکی از تاس ها، سه برابر دیگری باشد باشند 5عدد هردو تاس مضرب 
 

 مقدار یک کمیت، کدام نمودار مناسب تر است؟بیشترین و کمترین برای فهمیدن د ( 

 خط شکسته تصویری ستونی دایره ای
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 هر کاربرد را به نمودار مناسب وصل کنید. 3

 نمودار دایره ای    نمایش تغییرات یک کمیت در زمان های مختلف    

 نمودار تصویری    داده مقایسه تعداد و پیدا کردن بیشترین و کمترین

 نمودار میله ای    نمایش داده ها به صورت تقریبی در برنامه ریزی های کالن

 نمودار خط شکسته    نمایش یک مقدار مشخص که به بخش های کوچکتر تقسیم شده
 

1 

 در هر مورد، گزینه مناسب را عالمت بزنید. 4

 غیرحتمی است ممکن است حتمی است توضیحات

    گندم بکاریم، جو سبز شود.اگر بذر 

    چون سه روز پشت سرهم باران باریده، فردا حتما باران می بارد.

    است. 8یک تاس را پرتاب می کنیم، عدد رو شده مضرب 

    آبی مخلوط کنیم، رنگ بنفش تولید می شود.با اگر رنگ قرمز را 
 

1 

 بدست آورید.در پرتاب یک تاس احتمال های خواسته شده را  1

 ............... باشد: 2عدد رو شده بزرگتر از  ................. عدد رو شده فرد باشد :

 .............. باشد: 3عدد رو شده مضرب  ............. باشد: 5عدد رو شده 
 

1 

 در پرتاب همزمان یک سکه و یک تاس : 6

 ها را یادداشت کنید.الف( تعداد کل حالت های هم شانس چقدر است؟ آن 

 

 ب ( احتمال این سکه عددی زوج و تاس پشت بیاید را با نوشتن حالت ها بدست آورید.

 

1 

 برای هر یک از احتمال های زیر یک رویداد مثال بزنید: 7

3الف ( رویدادی که احتمال رخ دادن آن 
5

 باشد. 

4ب ( رویدادی که احتمال رخ ندادن 
5

 باشد. 

1 

را روی برگه های جداگانه نوشته و یک کارت را به تصادف خارج می کنیم. چقدر احتمال دارد که عدد  41تا  21اعداد  8

 برگه ی خارج شده، اول نباشد؟

 

1 



 

 

 با توجه به چرخنده مقابل، چقدر احتمال دارد که : 9

 الف ( عقربه روی عدد زوج قرار گیرد؟

 قرار گیرد؟ 3ب ( عقربه روی مضرب های 

 قرار گیرد؟ 8روی شمارنده های ج ( عقربه 

 د ( عقربه روی اعداد اول قرار گیرد؟
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 :مقابل با توجه به چرخنده 11

 الف( چقدر احتمال دارد که عقربه روی رنگ قرمز قرار گیرد؟

 قرار گیرد؟ قرمزبار بچرخانیم، انتظار داریم چند بار روی رنگ  241اگر عقربه را  ب (

 

 

1 

 .سفید وجود دارد مهره 8 سیاه ومهره  02در یک کیسه  11

 (نمی دهیم)این مهره را دوباره داخل کیسه قرار . احتمال اینکه مهره سفید باشد ،کنیم الف ( یک مهره به تصادف خارج می

 

سیاه باشد، را مهره احتمال اینکه کنیم،  حال مهره ی دیگری را به تصادف خارج می ض کنید مهره قبلی سیاه بوده،فر ب (

 حساب کنید.

 

1 

 1 را بدست آورید. xباشد، عدد  06برابر با عدد  xو  08و  02و  04اگر میانگین اعداد  12

میانگین نمرات شود، 01 و 21شده است. اگر نمره دو درس دیگر او 5/08درس دانش آموزی چهار  نمرات میانگین 13

 او را حساب کنید.شش درس 

 

1 

 میانگین جدیدبوده را حذف کند،  00 و 1که او تا از نمرات  اگر معلم دو .شده است5/03امتحان دانش آموزی  4میانگین  14

 را بدست آورید.مقدار آن  نمرات نسبت به قبل بیشتر می شود یا کمتر؟

 

1 



 

 

و بگویید ت. نمودار میله ای آن را رسم کرده در شش ماه اول سال در جدول زیر آمده اسیک شهر، میانگین دمای هوای  11

 سردترین ماه کدام بوده است؟رین و گرم ت

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 21 26 22 08 02 06 دما
 

 

1 

 هلو موز پرتقال سیب نام میوه 16

 611 211 511 411 تعداد

ول نمودار میله ای ، خط شکسته و تصویری را برای داده های جد

 زیر رسم کنید.
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 جدول :با توجه به داده های  17
 

 

 

 نام ماه خرداد مهر آبان آذر دی

 میزان بارندگی 01 02 06 8 01
 

 الف ( نمودار خط شکسته مربوط به این داده ها را رسم کنید.

 ب ( بیشترین تغییرات در کدام دو ماه متوالی رخ داده است؟

 

1 



 

 

 

 

به صورت در مهر ماه این مغازه  مقدار فروش هر نوع پنیرمغازه لبنیات فروشی چهار نوع پنیر را می فروشد. اگر یک  18

 ار دایره ای را برای آن رسم کنید.جدول زیر باشد، نمود

 نوع پنیر پنیر سفید پنیر تبریزی پنیر الکتیکی پنیر خامه ای

 مقدار فروش )کیلوگرم( 211 51 011 051
 

1 

رسیدیم که در بین رنگ های آبی ، قرمز ، سبز و زرد کدام پ یک گروه از افراد 19

فقط یک رنگ را  اجازه داشتهتر از همه دوست دارند و هرکس رنگ را بیش

شند، با توجه به نمودار نفر رنگ قرمز را دوست داشته با  61انتخاب کند. اگر 

، تعداد افرادی که رنگ های آبی ، سبز و زرد را انتخاب کرده اند، به دایره ای

 طور جداگانه حساب کنید.

 

1 

 برای مشاهده پاسخ این امتحان و استفاده از نکات آموزشی بیشتر 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی - درس در خانهمدیر وبسایت 

 موفق و پیروز باشید 
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