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1

 جاٌای خالی را ةا غتارات نياشب کانل کيید.

 .ةدیو نػيی اشث کً نػادلً ریظً ىداردالف( اگر نقدار دلحای نػادلً درجً دوم ........... طَد، 

 اشث. ...........از ىَع  ...........گروه خَىی افراد، یک نحغیر ب( 

ٌا را در ........... ىقعً قعع نی کيد.  ........... اشث و ندَر ةً غَرت            پ( نػادلً ندَر جقارن شٍهی 
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2

 گزیيً غدیح را اىحخاب کيید.

 ( کدام اشث؟   ةا جَجً ةً ىهَدار جػتً ای نقاةل، دانيً نیان چارکی ) الف( 

1 )6       2 )8        3 )5       4 )11 

 نحغیر شَم، ةراةر ةا ........... اشث............ اشث کً در آن نقدار الف( ىهَدار ختاةی یک ىهَدار 

ٌاطػاع دایره -نحغیره 4( 4ٌا      نصاخث دایره -نحغیره 3( 3ٌا     نصاخث دایره -نحغیره 4( 2ٌا      طػاع دایره -نحغیره 3( 1

 ( چً جغییری نی کيید؟  کيیم، ضریب جغییرات )را دو ةراةر  پ( اگر ٌر یک از داده ٌای آناری

 جَان اظٍار ىظر کرد.( ىهی4کيد.       ( جغییری ىهی3یاةد.        ( افزایض نی2یاةد.       نی ( کاٌض1

1

الف3 (دلحا)) (روش کلی

ریظً گیری)             )  ب

.و جَاب ٌا را ةیاةید نػادالت زیر را ةً روش خَاشحً طده خل کيید

2

4
کيید.نػادلً زیر را خل 

75/0

5/0نجهَع و خاغلضرب ریظً ٌا را ةیاةید. در نػادلً 5

1جاةع ةاطد.  )       )      )     ) ی را ظَری جػییو کيید کً راةعً  و   نقادیر  6

دانيً جاةع   ةاطد ، ةرد جاةع  اگر  7 و 1را ةدشث آورید.  ) 

1نی گذرد.  )       ) نػادلً خعی را ةيَیصید کً از دو ىقعً 8

5/0ةاطد. 2و  -3نػادلً درجً دونی ةيَیصید کً ریظً ٌایض  9

10

  شٍهی زیر را درىظر ةگیرید.

پ( شٍهی را رشم کيید.  الف( شٍهی ناکزیهم دارد یا نیيیهم؟     ب( نخحػات راس شٍهی را ةیاةید.   
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11

 را در ىظر ةگیرید. 3، 7، 9، 10، 101، 5داده ٌای آناری 

 الف( داده ٌای دور افحاده را نظخع کيید.     ب( نیاىگیو داده ٌا را ةدشث آورید.

پ( نیاىً داده ٌا را ةیاةید.                         ت( دانيً جغییرات داده ٌا را ةدشث آورید.

2

2از 1صفحه ی 

نام و نام خانوادگی: ..........................

 انسانیدهن  هقطع و رشته:

...........................................نام پدر: 

.شواره داوطلب: ..............................

صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

(ب) و آمار ریاضینام درس: 

 خانم عابدی نام دبیر:

 03/1400 / 17 امتحان:  تاریخ

/ عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:
دقیقه 90مدت امتحان : 

یار نمره آموزشی Nomreyar.com | وبسایت



 نمره 20جمع بارم : 

 

12 
ةاطد، نیاىگیو و واریاىس داده ٌای آناری  3و  4ةً جرجیب ةراةر            اگر نیاىگیو و واریاىس داده ٌای آناری 

 را ةدشث آورید.                    
1 

 1 را ةیاةید.   و  ةراةر غفر ةاطد،             اگر واریاىس داده ٌای  13

14 
⁄  ، چيد درغد از داده ٌا در نددوده 5/0اىدراف نػیار و  6راکيدگی نيديی ىرنال ةا نیاىگیو در پ قرار دارىد؟  ⁄     

 )ٌهراه ةا راه خل کانل(
1 

15 

 داده ٌای آناری زیر را در ىظر ةگیرید.

 چارك ٌای اول، دوم و شَم را ةدشث آورید.

 ىهَدار جػتً ای نرةَط ةً آن را رشم کيید.

7, 9, 7, 3, 8, 2, 13, 10, 3, 20, 16, 15, 4 

 

75/0 

75/0 

16 

 ةا جَجً ةً ىهَدار خط طکصحً نقاةل، نیاىگیو داده ٌا را ةدشث آورید.
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 یک ىهَدار دایره ای ةر خصب درغد رشم کيید.ةرای جدول نقاةل، 

 ندرك جدػیلی دیپلم فَق دیپلم لیصاىس فَق لیصاىس

  فراواىی 5 12 10 3
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 5/0 درجً ةاطد، چيد نحغیر در ىهَدار خضَر دارىد؟ 180اگر زاویً ةیو دو طػاع نجاور در ىهَدار راداری  18

 2از 2صفحه ی 

 فراواىی

 داده ٌا
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