
  

 :نام و نام خانوادگی 

 آمار و مدل سازی: نام درس 

 سوم : پایه 

 علوم تجربی :رشته 

 بسمه تعالی

 غربی.سازمان آموزش و پرورش استان آ

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوکان

 بهمن 22مجتمع آموزشی و پرورشی 

 دبیرستان دخترانه اندیشه

 

 29-22اول سال تحصیلی:نوبت

 91/29/ 2  :تاریخ امتحان 

 دقیقه911 :مدت امتحان 

 اکابریان :طراح 

 بارم                                                                                             متن ســــــــــــــــــــــــــــــؤاالت                                                            ردیف                               

 1 مدل سازی را تعریف کنید؟ 1

4اگر ارتفاع یک استوانه  2 2وشعاع قاعده آن  1    1 باشد،مدلی برای حجم استوانه بنویسید؟ 2  

 :موضوع آماری مقابل را در نظر بگیرید 3

 دبیرستان اندیشه بوکانبررسی نمرات ریاضی دانش آموزان 

 .جامعه آماری را مشخص کنید(الف

 .یک نمونه مناسب پیشنهاد کنید(ب

1 

 2 .ر کنیدت آن را ککسرشماری چیست؟ودو مورد از مشکال 4

 بهترین روش جمع آوری داده ها در مورد موضوع های زیر کدام روش است؟ 5

 آمار تصادفات بوکان در دو سال اخیر(باثر نور بر رشد گیاهان                          (الف

1 

عدد .)شماره گذاری شده اند به روش تصادفی یک دانش آموز انتخاب کنید 25تا  11دانش آموزان یک کالس از  6

 (فرض کنید 33/1تصادفی بدست آمده از ماشین حساب را 

1 

 2 .کنیدنمودار تقسیم بندی متغیرها را رسم کنید و برای هر کدام یک مثال ککر  7

دانش آموز دبیرستان اندیشه را نشان  21برای آمدن به مدرسه (بر حسب دقیقه)داده های زیر زمان صرف شده  3

 .میدهد

 33و37و17و23و65و21و32و11و51و11و26و5و11و43و22و13و26و43و21و 7

 .دسته کامل کنید 5جدول فراوانی را با تعداد (الف

 .نمودار چندبر فراوانی را رسم کنید(ب

5 

باشد،مرکز  15می باشد در صورتی که مرکز دسته دوم  4و طول هر دسته  3در جدول توزیع فراوانی تعداد طبقات  1

 دسته ی طبقه اول و آخر چقدر است؟

1 

 45/1اگر فراوانی نسبی دسته سوم برابر .جدول زیر جدول فراوانی تجمعی داده های آماری دسته بندی شده است 11

 مساحت مستطیل مربوط به دسته سوم در نمودار مستطیلی این داده های آماری را بدست آورید؟باشد آنگاه 

 مرکز دسته 17 21 23 26 21 32

61 53 41 a 13 4 فراوانی تجمعی 
 

5/1 

 .نمودار دایره ای درجه ای جدول زیر را رسم کنید 11

 حدود دسته 11-6 14-11 13-14

 فراوانی مطلق 3 5 7
 

2 

 .نمودار ساقه و برگ داده های زیر را رسم کنید 12

17،21،12،1،3،26،21،34،34،1،41،43،41،21 
 

5/1 

 .آمار زبان اعداد و ارقام را به ما می آموزد


