
« بسمه تعالی »    
 اداره کل  آموزش و پرورش استان گلستان

 اداره/ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ....................
 

 شماره دانش آموزی / شماره کارت  :  نام و نام خانوادگی :                      

 دقیقه   111مدت امتحان :   ...... صبحساعت شروع :   ریاضی فیزیکی: رشته آمارواحتمالسوالات امتحان درس : 

 تعداد صفحات: .......    79تاریخ امتحان :       ..... /  ..... /  ی دوم(           متوسطه )دوره  یازدهمدانش آموزان پایه :  

 مهر آموزشگاه :  طراح:  دبیرستان .....................................     
 

 بارم شرح سؤال ردیف

 به سؤالات  زیر پاسخ دهید. 1

𝑥𝜖𝑅: tan∀ الف( 𝑥 × cot 𝑥 = 1  

       زمانی تعریف می شود که .................................. .  𝑃(𝐴|𝐵)ب( 

پ(اگر بخواهیم درباره مسائل فرهنگی کاهش ترافیک پژوهش کنیم کدام روش جمع آوری داده مناسب  است؟         

 ن  دادگا (4(  پرسش نامه                  3(  مصاحبه                 2              مشاهده(  1

سیستماتیک( نوعی نمونه گیری طبقه ای است که در آن اندازه طبقات با هم برابر  –ت( نمونه گیری )خوشه ای 

   است.
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 چه نام دارد؟ رامترهای جامعه بر اساس نمونه ، فرآیند نتیجه گیری درباره پاالف(  2

 روش های نمونه گیری احتمالی چه مزیتی بر نمونه گیری های غیر احتمالی دارند؟ب( 

 فرق داده و متغیر  را بنویسید.ج( 
2/1 

انتخاب مرد باید چند مرد و چند زن را به طور تصادفی  155زن و   25نفر از بین 6در نمونه گیری طبقه ای  3

 کنیم؟
22/1 

4  𝑦و 𝑥 موارد زیر به دست آورید. را در هر یک از     

2𝑥) الف)  − 𝑦)2 + (𝑥 − 1)2 = 5  

)ب   𝐴 = {2, 𝑥 + 2𝑦, و   {4 𝐵 = {4,2, 𝑥 − 𝑦} و   𝐴 = 𝐵 

2/1 

𝐴 فرض کنید: 2 = (1, 𝐵و   [4 = 𝐴  در این صورت نمودارهای مربوط به {1,2} × 𝐵 و 𝐵 × 𝐴  را رسم

 کنید.
2/5 

𝑝)~ ارزش ها نشان دهیدبا استفاده از جدول  6 → 𝑞) ≡ 𝑝 ∧ ~𝑞     22/1 

 6شده است احتمال اینکه تاس سبز   15دو تاس سبز و قرمز را پرتاب می کنیم، اگر بدانیم مجموع دو تاس 7
 آمده باشد را بیابید.
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 نمره ورقه

 

نمره تجدید   با عدد

 نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضا                  نام و نام خانوادگی دبیر:           نوادگی دبیر:                       تاریخ و امضانام و نام خا

 
  



 

 یازدهمپایۀ:                   ریاضیرشتۀ :           آمار و احتمال آزمون درس:                                    نام و نام خانوادگی:

 بارم شرح سوالات ردیف

 22/1 را رسم کنید.     2،4،2،3،2،5،2،3،2،1 نمودار جعبه ای داده های  8

 1 فرزند است. احتمال اینکه فقط فرزند اول و آخر این خانواده دختر باشند چقدر است؟  4خانواده ای دارای  5

 دانش آموز پایه یازدهم است.  25جدول زیر مربوط به گروه خونی  15

 الف( نمودار میله ای مربوط به فراوانی و همچنین نمودار دایره ای مربوط به این افراد را رسم کنید.

  هستند؟ Oب( چند درصد دارای گروه خونی 
 گروه خونی فراوانی

22 O 

11 A 

6 B 

4 AB 

  جمع 01
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تاس احتمال مشاااهده هر عدد متناسااب با همان عدد اساات. اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم  در پرتاب یک 11

 ؟باشد چقدر است 4 احتمال اینکه عدد مشاهده شده کمتر از
57/1 

 احتمال های زیر را محاسبه کنید: انتخاب می کنیم . 155تا  1عددی به تصادف از بین اعداد  12

 بخش پذیر باشد.  3یا 2الف( عدد انتخابی بر

 بخش پذیر نباشد.3بخش پذیر باشد،ولی بر  2ب(عدد انتخابی بر

7/1 

𝑎ثابت کنید اگر 13 ∈ 𝑁   و𝑎2  عددی فرد باشد آنگاه𝑎 .1 عددی فرد است 

دانش آموز گردآوری شده است و میانگین نمرات داده شده است. علامت   15در جدول زیر نمرات درس ریاضی  14

 های سؤال چه اعدادی اند؟

 نمرات ریاضی
21 16 19 17 0/19 

 16 10 11 ؟ 11

 ؟ مد نمرات                   60/16میانگین نمرات:   
 

1 

است 1,1,4,2,1,6,2,4,9,0,3  فرض کنید سن بچه هایی که در یک روز به یک پارک بازی آمده اند به صورت : 12

      . انحراف معیار ، واریانس و ضریب تغییرات سن بچه ها را به دست آورید.
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درصد، نسبت  52نفر طرفدار تیم فوتبال خاصی هستند. با اطمینان   36نفری از یک جامعه 155در نمونه  16

 طرفداران این تیم در جامعه ، چند درصد است؟
22/1 

 25 جمع کل 
 

 

 موفق و پیروز باشید. 
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