1

نمونه سوال ریاضی  1دهم (علوم تجربی و ریاضی فیزیک)
تهیه و تنظیم  :مجید قادری /دبیر ناحیه  2بندرعباس

سواالت فصل 7
درس  – 1احتمال و اندازه گیری شانس
1

جمالت درست را با √ و جمالت نادرست را با × مشخص کنید.
 )1انداختن یک تاس ؛ پدیده ای قطعی است.
)2

مجموعه ی تمام نتایج ممکن یک پدیده تصادفی را فضای نمونه ای آن پدیده می نامیم.

 )3اگر پیشامد  Aزیر مجموعه پیشامد  Bباشد ،رخ دادن  Aرخ دادن  Bرا نتیجه می دهد.
 )4پیشامد 𝐵 ∩ 𝐴 وقتی رخ می دهد که دستکم یکی از دو پیشامد  Aیا  Bرخ دهد.
 )5پیشامد )𝐴  𝐴∆𝐵 = (𝐴 − 𝐵) ∪ (𝐵 −وقتی رخ می دهد که فقط  Aیا فقط  Bرخ دهد.
 )6هر مجموعه با متمم خود ناسازگار است.
 )7اگر  Aو  Bپیشامد هایی ناسازگار باشند 𝐴 ،و  𝐵 ′سازگارند.
 )8اگر  Aو  Bپیشامد هایی ناسازگار باشند 𝐴′ ،و 𝐵 سازگارند.
2

جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.
 )1پیشامد .................وقتی رخ می دهد که 𝐵 رخ دهد و 𝐴 رخ ندهد.
 )2اگر  Aو  Bدو پیشامد از  Sباشند و 𝐵⋂𝐴 برابر  ..........باشد ،در این صورت  Aو  Bرا دو پیشامد ناسازگار گویند.
 )3خانواده ای دارای دو فرزند است .احتمال آنکه دقیقا دو فرزند خانواده پسر باشد  ..............است.
 )4هر زیر مجموعه از فضای نمونه ای را  .................می نامیم.
 )5به هر پدیده که از وقوع پیوستن آن اطمینان نداشته باشیم ....................... ،می گوییم.
 )6دو پیشامد  ........هیچگاه با هم رخ نمی دهند.
)7

اگر  Aو  Bپیشامد هایی  ............باشند 𝐴′ ،و  𝐵 ′نیز ناسازگارند.

 )8پیشامدی است که احتمال رخداد آن برابر صفر باشد ،پیشامد  ..............نام دارد.
 )9پیشامدی است که احتمال رخداد آن برابر یک باشد ،پیشامد  ..............نام دارد.
3

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 )1در جعبه ای  4مهره آبی و  3مهره قرمز وجود دارد .اگر از این جعبه  3مهره به تصادف خارج کنیم احتمال اینکه هر
 3مهره آبی باشد کدام است ؟
1

الف)

7

ب)

7
35

3

پ)

35

4

ت)

35

 )2در پرتاب دو تاس ،احتمال آنکه مجموع دو عدد برابر  6یا هر دو زوج باشند ،کدام است؟
الف)

1
3

ب)

1
2

پ)

5
36

ت)

5
18

 )3در جعبهای  7مهره سفید 5 ،مهره سیاه و  8مهره زرد موجود است .مهرهای از این جعبه به تصادف برمیداریم و
مشاهده میکنیم که سفید نیست ،احتمال آنکه این مهره زرد باشد چقدر است؟
الف)

8
22

ب)

7
22

پ)

5
22

ت)

8
13

2

نمونه سوال ریاضی  1دهم (علوم تجربی و ریاضی فیزیک)
تهیه و تنظیم  :مجید قادری /دبیر ناحیه  2بندرعباس
 )4در پرتاب  3تاس ،چقدر احتمال دارد مجموع سه تاس بزرگتر از  16نباشد؟
الف)

71
128

ب)

53
128

پ)

53
54

ت)

1
8

 )5احتمال قبول شدن دانشآموزی در درس ریاضی  ./65و در شیمی  ./7است .اگر احتمال آنکه حداقل در یکی از دو
درس قبول شود  ./85باشد ،با کدام احتمال در هر دو درس قبول میشود؟
الف) 2/4

ب) 2/5

پ) 2/45

ت) 2/35

 )6با ارقام متمایز  1 , 2 , 3 , … , 9عددی  4رقمی میسازیم ،با کدام احتمال فقط یک رقم آن زوج است؟
الف)
4

22
63

ب)

12
63

پ)

42
63

ت)

5
21

فرض کنید  Aو  Bو  Cسه پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند  .هریک از عبارت های زیر را با نمودار ون نشان دهید و هاشور
بزنید.
الف)پیشامدهای  Aو  Cرخ بدهند ولی  Bرخ ندهد.
ب) فقط پیشامد  Bرخ دهد.
پ) پیشامد  Bرخ بدهد و  Cرخ ندهد.

5

هر یک از اعداد فرد طبیعی کوچک تر از  18را روی یک کارت نوشته و پس از مخلوط کردن کارتها به طور تصادفی کارتی را
بر می داریم .مطلوب است تعیین
الف) فضای نمونه ای
ب) پیشامد 𝐵 𝐴 −
پ) پیشامد  Aکه در آن عدد روی کارت مضرب سه باشد .
ت) پیشامد  Bکه در آن عدد روی کارت مجذور کامل باشد.

6

هر یک از اعداد طبیعی زوج کوچک تر از  18را روی یک کارت نوشته و پس از مخلوط کردن کارتها به طور تصادفی کارتی را
بر می داریم  .مطلوب است تعیین
الف) فضای نمونه ای
ب) پیشامد  Aکه در آن عدد روی کارت مضرب سه یا عددی اول باشد.
پ) پیشامد  Bکه در آن عدد روی کارت مجذور کامل و کوچکتر از  12باشد.

7

هر یک از اعداد دو رقمی که از ارقام  2و  3و  4و  5ساخته می شود را روی کارتهای جداگانه می نویسیم و آنها را در یک کیسه
قرار می دهیم؛ سپس یک کارت به تصادف از کیسه خارج می کنیم .بعد از نوشتن فضای نمونه ای هر یک از پیشامدهای زیر را
تعیین کنید:
الف) اعداد اول یا کمتر از 32
ب) اعداد فرد و بیشتر از 42
پ) اعداد زوجی که مضرب  6نیستند.

8

اگر دو تاس آبی و قرمز را با هم بیندازیم،
الف) همه حالت های ممکن این پدیده تصادفی را بنویسید .
ب) پیشامدی بنویسید که درآن هر دو تاس عددی مشابه بیایند.
پ) پیشامدی بنویسید که در آن مجموع دو تاس برابر  12شود.
ت) پیشامدی بنویسید که در آن مجموع دو تاس کمتر از  5شود.

3

9

نمونه سوال ریاضی  1دهم (علوم تجربی و ریاضی فیزیک)
تهیه و تنظیم  :مجید قادری /دبیر ناحیه  2بندرعباس
در یک خانواده  3فرزندی ؛
الف) فضای نمونه ای جنسیت فرزندان را به صورت درختی نشان دهید.
ب) پیشامد اینکه  2نفر از فرزندان پسر باشند را بنویسید.

12

در پرتاب یک تاس؛ اگر 𝐴 پیشامد رو شدن عدد زوج و 𝐵 پیشامد رو شدن مضرب  3باشد ،بررسی کنید که آیا 𝐴 و𝐵 ناسازگار
هستند؟

11

در کیسه ای  5مهره متمایز وجود دارد .یک مهره را به تصادف خارج کرده و آن را کنار می گذاریم ،سپس مهره دیگر را خارج
کرده و آن را مشاهده می کنیم .فضای نمونه ای این آزمایش چند عضو دارد؟

12

سه سکه را با هم می اندازیم؛
الف ) فضای نمونه ای این پدیده تصادفی را به صورت جدولی بنویسید .
ب) پیشامدی را بنویسید که در آن حداقل  2بار سکه پشت آمده باشد.
پ) پیشامدی بنویسید که در آن هر سه سکه مشابه هم بیایند.
ت) آیا این پیشامد و پیشامد فوق با هم سازگارند؟

13

یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می کنیم
الف) فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را بنویسید.
ب)پیشامد  Aرا طوری تعیین کنید که در آن سکه رو و تاس عدد  3را نشان دهد.
پ) پیشامد  Bرا طوری بنویسید که در آن سکه پشت یا تاس عددی زوج باشد.

14

یک تاس و دو سکه را با هم پرتاب می کنیم.
الف) پیشامد اینکه تاس عدد زوج و سکه ها یکبار پشت بیایند را بنویسید.
ب) پیشامد اینکه سکه ها مشابه یا تاس عدد کوچک تر از  4بیاید را بنویسید.

15

سکه ای را به هوا پرتاب می کنیم اگر پشت بیاید ،یک تاس می اندازیم و اگر رو بیاید دو سکه دیگر را می اندازیم.
الف) فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را مشخص کنید.
ب) پیشامد آنکه حداقل  2سکه رو بیاید را مشخص کنید.

16

یک سکه را پرتاب می کنیم  .اگر سکه رو بیاید  ،سکه ای دیگر پرتاب می کنیم و در غیراینصورت ،یک تاس می اندازیم ؛
الف) فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را بنویسید.
ب)پیشامد  Aرا طوری تعیین کنید که در آن سکه پشت و تاس عدد زوج را نشان دهد.
پ) پیشامد  Bرا طوری بنویسید که در آن حداکثر  2بار سکه پشت بیاید .
ت) سازگار بودن یا ناسازگاری  Aو  Bرا بررسی کنید .

17

یک سکه را پرتاب می کنیم  .اگر سکه رو بیاید ،دو سکه دیگر پرتاب می کنیم و در غیراینصورت ،یک تاس می اندازیم ؛
الف) فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را بنویسید.
ب)پیشامد  Aرا طوری تعیین کنید که در آن سکه دقیقا یکبار رو یا تاس عدد زوج را نشان دهد.
پ) پیشامد  Bرا طوری بنویسید که در آن حداقل سکه یکبار پشت بیاید .

18

هر یک از اعداد طبیعی کوچک تر از  122را روی یک کارت نوشته و پس از مخلوط کردن کارتها به طور تصادفی کارتی را بر
می داریم  .مطلوب است احتمال آنکه عدد روی کارت مجذور کامل باشد.

4

19

نمونه سوال ریاضی  1دهم (علوم تجربی و ریاضی فیزیک)
تهیه و تنظیم  :مجید قادری /دبیر ناحیه  2بندرعباس
یک تاس سفید و یک تاس سیاه را با هم می اندازیم ،چقدر احتمال دارد؛
الف) مجموع دو تاس عدد  7باشد؟
ب) تاس سیاه عدد اول و تاس سفید عددی کمتر از  4باشد؟
پ) تاس سیاه مضرب  3و تاس سفید مربع کامل باشد؟

22

دو تاس را با هم پرتاب می کنیم  .مطلوبست احتمال آنکه :
الف) مجموع عدد دو تاس مساوی  5نباشد.
ب) حاصلضرب اعداد رو شده مضرب  5باشد.

21

دو تاس را باهم می اندازیم.
الف) احتمال اینکه هردو زوج بیایند چقدر است؟
ب) احتمال اینکه مجموع اعداد روشده دو تاس بزرگ تر از  3باشد چقدر است؟

22

دو تاس را با هم پرتاب میکنم ،مطلوبست احتمال آنکه:
الف) اختالف اعداد رو شده  2یا هر دو فرد باشند.
ب) حاصلضرب دو تاس  6باشد ولی تاس اول  1نباشد.

23

در پرتاب یک تاس اگر عدد رو شده بیشتر از  3باشد مجاز به پرتاب تاس دوم هستیم .احتمال آنکه مجموع دو عدد رو شده
کوچکتر از  8باشد چقدر است؟

24

 5توپ قرمز و  4توپ آبی و 3توپ سفید متمایز داریم  3 .توپ را تصادفی انتخاب می کنیم  .چقدر احتمال دارد هر سه توپ
هم رنگ باشند؟

25

از یک سبد محتوی  3سیب فاسد و  5سیب سالم به تصادف 2سیب بیرون می آوریم  ،احتمال آن را بیابید که هر دو سیب از
یک نوع نباشند.

26

از جعبه ای شامل  5مهره سفید و  3مهره سبز و  4مهره سیاه است  3 ،مهره را به تصادف انتخاب می کنیم .احتمال آن را بیابید
که حداقل 2مهره همرنگ باشد.

27

می خواهیم از بین  3دانش آموز پایه دهمی و  4دانش آموز پایه یازدهمی اعضای یک شورای  3نفره را انتخاب کنیم.
الف) احتمال اینکه فقط یک دانش آموز از پایه دهم باشد ،چقدر است؟
ب) احتمال اینکه هرسه از یک پایه باشند ،چقدر است؟

28

جهت شرکت در المپیاد ریاضی؛ از پایه دهم  3نفر و از پایه یازدهم  5نفر داوطلب شده اند .در صورتی که فقط  4نفر امکان
حضور در تیم المپیاد را داشته باشند ،احتمال آن را بیابید که
الف)  2نفر از هر پایه در تیم المپیاد حضور داشته باشند.
ب) حداقل یک دهمی در تیم حضور داشته باشند.

29

می خواهیم از بین  3دانش آموز کالس دوم و  2دانش آموز کالس سوم یک تیم دو نفره تنیس روی میز به طور تصادفی انتخاب
کنیم .چقدر احتمال دارد:
الف) هر دو نفر هم کالس باشند؟
ب) یک نفر کالس دوم و یک نفر کالس سوم باشد؟

32

از جعبه ای شامل  4مهره سفید و  3مهره سبز و  2مهره سیاه  3 ،مهره را به تصادف انتخاب می کنیم مطلوب است
الف) احتمال آن که فقط  2مهره سبز باشد.
ب) احتمال آن که حداقل  3مهره سفید باشد.

5

31

نمونه سوال ریاضی  1دهم (علوم تجربی و ریاضی فیزیک)
تهیه و تنظیم  :مجید قادری /دبیر ناحیه  2بندرعباس
در کیسهای  4مهره سیاه و  2مهره قرمز و  4مهره آبی وجود دارد .از این کیسه  3مهره به تصادف خارج می کنیم،
مطلوب است احتمال آن که
الف) هیچ دو مهرهای همرنگ نباشند.
ب) حداقل دو مهره همرنگ باشند.
پ) هیچ مهرهای قرمز نباشد.

32

از جعبه ای شامل  4مهره سفید و  3مهره سبز و  5مهره سیاه  3 ،مهره را به تصادف انتخاب می کنیم ،چقدر احتمال دارد دو
مهره سبز و دیگری سیاه باشد؟

33

درجعبه ای 12المپ وجودداردکه  5تای آن ها خراب هستند .سه المپ به تصادف از این جعبه خارج می کنیم.
الف) احتمال این که دوتای آنها خراب باشند ،چقدراست؟
ب ) احتمال این که دست کم یکی ازالمپ های خارج شده خراب باشد ،چقدراست؟

34

اشکان و ارسالن به همراه  5نفر دیگر یک تیم  7نفره تشکیل داده اند .می خواهیم  3نفر را از بین این  7نفر انتخاب کنیم.
چقدر احتمال دارد از بین اشکان و ارسالن حداقل یکیشان در بین این  3نفر باشد؟

35

در یک کالس  18نفری دانش آموزان در  3ردیف نشسته اند به طور تصادفی دو نفر از آنها را انتخاب می کنیم مطلوب است
الف) احتمال آنکه یک نفر از ردیف اول و یک نفر از ردیف دوم باشد.
ب) احتمال آنکه هر دو از ردیف اول باشند.

36

ارقام 1و 2و 3و  4را کنارهم قرار می دهیم ،احتمال آن که
الف) دو عدد فرد کنار هم قرار بگیرند چقدر است؟
ب) اعداد زوج و فرد یک در میان کنار هم قرار بگیرند چقدر است؟

37

خانواده ای دارای  4فرزند است .چقدر احتمال دارد دو فرزند پسر یا سه فرزند دختر داشته باشد؟

38

با ارقام  2 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6بدون تکرار ارقام :
الف) چند عدد سه رقمی زوج می توان نوشت؟ احتمال آن را بیابید که این اعداد بدست آمده کوچکتر از  522باشند.

39

اگر  6نفر را که دو نفر آنها برادرند به تصادف در یک ردیف قرار بگیرند ،چقدر احتمال دارد؛
الف) دو برادر کنار هم باشند.
ب) یکی از آنها اول و دیگری در انتهای ردیف قرار گیرد.

42

می خواهیم با حروف کلمه (دوستان) ؛ کلمات  6حرفی بدون حروف تکراری بنویسیم  .چقدر احتمال دارد؛
الف) کلمه ( تان) در آن باشد؟
ب) حروف کلمه (دوست ) در کنار هم باشند؟

41

چقدر احتمال دارد از  4کتاب متمایز ریاضی و  4کتاب متمایز فیزیکی که در اختیار داریم بتوان این کتابها را در یک قفسه در
کنار هم چید به طوری که هیچ دو کتاب متوالی متعلق به یک درس نباشد؟

42

 5نفر مرد و  4نفر زن در یک صف ایستاده اند چقدر احتمال دارد؛
الف) هر  4زن در کنار هم باشند.
ب) یک در میان مرد و زن ها در صف قرار گرفته باشند.

43

از جعبه ای شامل  3مهره سفید و  4مهره سبز و  4مهره سیاه  3 ،مهره را به تصادف و پی در پی و با جایگذاری خارج می کنیم
چقدر احتمال دارد که مهره اول سفید  ،دومی سیاه و سومی سیاه باشد؟
اگر این عمل را بدون جایگذاری انجام دهیم چقدر احتمال دارد مهره اول سبز  ,مهره دوم سبز و سومی سفید باشد؟

6

44

نمونه سوال ریاضی  1دهم (علوم تجربی و ریاضی فیزیک)
تهیه و تنظیم  :مجید قادری /دبیر ناحیه  2بندرعباس
احتمال این که دانش آموزی در درس هندسه قبول شود  2/34و در درس فیزیک قبول شود  2/23است و احتمال این که حداقل
در یکی از این دو درس قبول شود  2/38است  .احتمال این که این دانش آموز در هر دو درس قبول شود چقدر است؟

45

2

احتمال این که شخصی در امتحان ریاضی قبول شود برابر و احتمال این که وی در امتحان فیزیک قبول شود برابر
1

3

1
4

و احتمال

این که در هر دو درس قبول شود برابر است.
6

الف) احتمال این که فقط در یکی از دو امتحان قبول شود ،چقدر است؟
ب) احتمال این که در هیچ یک از این دو امتحان قبول نشود ،چقدر است؟
46

عددی به تصادف از بین اعداد  1تا  122انتخاب می کنیم .احتمال های زیر را محاسبه کنید.
الف) عدد انتخابی بر  2یا  3بخش پذیر باشد.
ب) عدد انتخابی بر  2بخش پذیر باشد ،ولی به  3بخش پذیر نباشد.
پ) عدد انتخابی نه بر  3بخش پذیر باشد و نه بر. 2

47

اگر بخواهیم از مجموعه زیر عددی را به طور تصادفی انتخاب کنیم  ،چقدر احتمال دارد عدد انتخاب شده نه بر  5تقسیم پذیر
باشد و نه بر  3؟
}𝑈 = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ , 1 ≤ 𝑥 ≤ 6322

48

اگر بخواهیم از بین اعداد طبیعی کوچکترمساوی با  522عددی را به طور تصادفی انتخاب کنیم  ،چقدر احتمال دارد که نسبت
به  522اول باشد؟
)𝐵(𝑃 𝑃(𝐴′ ∩ 𝐵 ′ ) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 1 − 𝑃(𝐴) −

49

برای دو پیشامد 𝐵  𝐴 ,از فضای نمونه ای 𝑆 ثابت کنید :

52

نشان دهید برای هر دو پیشامد دلخواه  Aو  Bداریم :

51

اگر  𝐴′متمم  Aدر فضای نمونه ای  Sباشد  ،درستی رابطه زیر را نشان دهید.

52

اگر  Aو  Bو  Cسه پیشامد دو به دو ناسازگار باشند  ،درستی رابطه زیر را نشان دهید.

)𝐵 ∩ 𝐴(𝑃 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) −
)𝐴(𝑃 𝑃(𝐴′ ) = 1 −

)𝐶(𝑃 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) +
53

در جعبهای 12کارت 1از تا  12شماره گذاری شده اند ،دوکارت به تصادف از این جعبه بیرون میکشیم.
الف) اگر دو کارت را با هم بیرون بکشیم ،احتمال این که مجموع اعداد روی دو کارت ،عددی فرد باشد ،چقدر است؟
ب) اگر دو کارت را متوالیا و با جایگذاری بیرون بکشیم ،احتمال این که مجموع اعداد روی دو کارت ،عددی فرد باشد،
چقدر است؟

54

در یک کالس  12نفری چقدر احتمال دارد روز تولد هیچ دو نفری یکسان نباشد؟

55

پنج نفر را در نظر می گیریم ،چقدر احتمال دارد؛
الف) هر پنج نفر در ماه آبان متولد شده باشند؟
ب) هیچ دو نفری در یک ماه متولد نشده باشند؟

56

در یک کالس  22نفری چقدر احتمال دارد؛
الف) ماه تولد هیچ دو نفری یکسان نباشد؟
ب) هر  22نفر در یک هفته متولد شده باشند؟

7

نمونه سوال ریاضی  1دهم (علوم تجربی و ریاضی فیزیک)
تهیه و تنظیم  :مجید قادری /دبیر ناحیه  2بندرعباس
2

4

3

57

اگر  𝑃(𝐴) = 5و  𝑃(𝐵) = 5و  𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 5باشد  𝑃(𝐵 − 𝐴) ،را بیابید.

58

اگر 𝐴 و𝐵 دو پیشامد ناسازگار از یک فضای نمونه ای باشند به طوری که )𝐵(𝑃 𝑃(𝐴) = 2و  𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 2باشد𝑃(𝐵) ،

1

را بیابید.
59

فرض کنید  Aو  Bدو پیشامد ناسازگار باشند و

1
4

= )  𝑃(𝐴′ ) + 𝑃(𝐵 ′در اینصورت حاصل )𝐵 ∪ 𝐴(𝑃 چقدر است؟

درس  2و  – 3مقدمه بر علم آمار و انواع متغیر
62

جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.
 )1هر عضو نمونه ،عضوی از  .............است.
 )2هر زیر مجموعه از جامعه ی آماری که با روش مشخصی انتخاب شده باشد ،را  ..................است.
 )3علم  .............راهی برای بیان ریاضی روابط حاکم بر علوم تجربی است.
 )4متغیری که قابل اندازه گیری باشد ،متغیر  ...............نام دارد.
 )5هرگاه تمام اعضای جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم ................. ،کرده ایم.

61

نمونه را تعریف کنید و نسبت اندازه نمونه را با اندازه جامعه به لحاظ کمیت بیان کنید.

62

نمونه تصادفی چیست؟ ویژگی های آن را نام ببرید؟

63

آمار چیست؟ چه زمانی نتایج آماری میتواند به ما در گرفتن بهترین تصمیم کمک کند؟

64

تفاوت آمار و علم آمار را بنویسید.

65

جامعه آماری را تعریف کنید و برای آن یک مثال بنویسید.

66

یک نمونه تصادفی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

67

مراحل علم آمار را بنویسید.

68

می خواهیم درباره کیفیت محص والت تولیدی یک کارخانه تحقیقی انجام دهیم .برای این منظور ،از کل محصوالت تولید شده در
کارخانه که برابر با  12222قطعه است 122 ،قطعه انتخاب می شود .با توجه به اطالعات موجود ،جدول زیر راکامل کنید.

69

می خواهیم مدت زمانی که طول می کشد تا کارمندان شهرمان به سرکارشان برسند را مورد بررسی قرار دهیم .در این مطالعه
جامعه آماری ،نمونه ،متغیر تصادفی و نوع آن را تعیین کنید.

72

می خواهیم درباره میوه مورد میزان رضایت مردم شهر بندرعباس از فضای سبز شهر تحقیقی انجام دهیم .برای این منظور ،از
 522نفر مصاحبه کرده ایم .در این مطالعه جامعه آماری ،نمونه ،متغیر تصادفی و نوع آن را تعیین کنید.

71

در جمالت زیر متغیر را مشخص کرده و مقدار آن را تعیین کنید.
الف ) کیفیت کفش تولید ایران درجه یک است.
ب ) دمای هوای امروز شهر بندرعباس  35درجه سانتی گراد است
پ) گروه خونی علی  Oمثبت است.
ت) سواد رسانه ای اغلب مردم بسیار کم است.

8
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نمونه سوال ریاضی  1دهم (علوم تجربی و ریاضی فیزیک)
تهیه و تنظیم  :مجید قادری /دبیر ناحیه  2بندرعباس
نوع متغییر های زیر را تعیین کنید.
 )1درآمد یک کارمند
 )2تعداد بیماران یک بیمارستان
 )3وضعیت تاهل گروهی از افراد
 )4مراحل زندگی یک انسان
 )5گنجایش آب یک ظرف
 )6تعداد مکالمات تلفنی یک اداره
 )7وضعیت مسکن مردم
 )8میزان تحصیالت کارمندان یک اداره
 )9رنگ لباس فرم مدارس استان هرمزگان
 )12پایه های کالسی مقطع ابتدایی
 )11گروه خون افراد خانواده
 )12مدت زمان یک مسابقه ورزشی
 )13وزن نامههای موجود در یک صندوق
 )14تعداد غائبین در آزمون کنکور سراسری
 )15تعداد کلمات در هر بیت از یک شعر
 )16رنگ کیف های دانش آموزان یک دبیرستان
 )17تعداد خودروهایی که در یک روز ازیک خیابان عبور می کنند.
 )18نوع درختان موجوددریک باغ.
 )19مراحل رشد گیاه
 )22جرم هندوانه های تولید شده در یک مزرعه
 )21رنگ پیراهن کارکنان یک اداره
 )22تعداد دانش آموزان یک کشور
 )23نوع بارندگی (برف – باران )
 )24شدت آلودگی هوا (زیاد – متوسط – کم )

