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راه وجود دارد  D ،3به شهر  Cراه و از شهر  C ،2به شهر  Bراه و از شهر  B ،4به شهر  Aاز شهر  1.

عبـور   Cو  B سفر كرد؟ (به طوريكه حتمـاً از دو شـهر   Dبه شهر  Aتوان از شهر  به چند طريق مي
  كرد.)

  مشابهكتاب درسي، 
  4كار در كالس صفحة 

  را در نظر بگيريد، مطلوب است:» نادرست«يا » درست« ةسؤالي با دو گزين سهآزمون  2.
  الف) رسم نمودار درختي آن.

  ها پاسخ دهيم. گويي به اين آزمون، اگر بخواهيم به تمام سؤال هاي ممكن پاسخ ب) تعدادها راه

  كتاب درسي، مرتبط 
  3با فعاليت صفحة 

  :9و  8و  7و  3و  2و  1با ارقام  3.
  وان نوشت؟ت الف) چند عدد چهار رقمي زوج بدون تكرار ارقام مي

  (تكرار ارقام مجاز است) توان نوشت؟ ب) چند عدد سه رقمي مي

  كتاب درسي، مشابه 
  6كار در كالس صفحة 

  :8و  3و  5و  7و  2و  9با ارقام  4.
  توان ساخت؟ تكرار ارقام مي دونالف) چند عدد سه رقمي فرد ب

  توان ساخت؟ باشد، مي 2ب) چند عدد چهار رقمي فرد بدون تكرار ارقام كه رقم دهگان آن 

  كتاب درسي، مشابه 
  6كار در كالس صفحة 

ه توان ساخت؟ چ چند عدد چهار رقمي زوج بدون تكرار ارقام مي 5و  4و  3و  2و  1و  0با ارقام  5.
  هستند؟ 5مضرب  اعداد از اين داعدت

  كتاب درسي، مشابه 
  6كار در كالس صفحة 

  كه: توان يك عدد سه رقمي ساخت به طوري به چند طريق مي 7و  8،2 ،3 ،5 ،6 ،0با ارقام  6.
  الف) زوج باشد و تكرار ارقام مجاز نباشد.

  يست.)نتكرار ارقام مجاز (باشد.  500تر از  بزرگعدد و  7ب) رقم يكان آن 

  امتحان نهايي
  89شهريور ـ 

كتاب درسي، مشابه كار در كالس 
  7و  6هاي  صفحه

  : (بدون تكرار ارقام)8و 7، 5، 4، 3، 2 ،1 ،0با ارقام  7.
  ؟توان نوشت الف) چند عدد پنج رقمي مي

  توان نوشت؟ ب) چند عدد چهار رقمي زوج مي
  توان نوشت؟ مي 800تر از  و كوچك 500تر از  پ) چند عدد سه رقمي بزرگ

كار در كالس  كتاب درسي، مشابه
  7و  6هاي  صفحه

  (تكرار ارقام مجاز نيست.) :توان به چند طريق مي 43051با ارقام عدد  8.
  نوشت؟ زوج الف) عدد پنج رقمي

  ب) عدد سه رقمي فرد نوشت؟

  86تهران، نرجس ـ 
كتاب درسي، مشابه كار در كالس 

  7و  6هاي  صفحه

هـاي طوسـي و مشـكي دارد.     مقنعه به رنگ 2اي و  اي و قهوه سبز، سرمه هاي مانتو به رنگ 3مريم  9.
به چنـد حالـت    هايش رسم كنيد. هاي مريم را براي استفاده از مانتو و مقنعه نمودار درختي انتخاب

  ؟تواند بپوشد ها را مي آن
  

  94شهريور ـ امتحان نهايي 
  كتاب درسي، مرتبط 

  3با فعاليت صفحة 

تـوان يـك    نوع ساالد وجود دارد. به چند روش مي  4نوع پلو و  5نوع سوپ،  3غذا  در يك ميز 10.
  وعده غذايي كه شامل يك نوع سوپ، يك نوع پلو و يك نوع ساالد باشد، انتخاب كرد؟

  

  92خرداد ـ امتحان نهايي 
  مرتبط كتاب درسي، 

  4با فعاليت صفحة 

بـه چنـد    نمودار درختي آن را رسم كنيـد.  ،كنيم سكه و يك تاس را هم زمان به هوا پرتاب مي يك 11.
  ؟تواند سكه و تاس ظاهر شوند حالت مي

  

  مرتبط  كتاب درسي،
  3صفحة  با فعاليت

  اصل جمع و اصل ضرب

 شمارش

20  
 كتاب درسي    11 تا 2  هاي صفحه    3رياضي و آمار  

مرجع
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توان  باشد، مي 4تر از  چند عدد سه رقمي كه رقم صدگان آن بزرگ 9و  6 ،7 ،1، 2، 3با ارقام  12.
  ).ستانوشت؟ (تكرار مجاز 

  94دي ـ امتحان نهايي 
  شابه كتاب درسي، م

  11صفحة  8تمرين 
 

 45000تـر از   بـزرگ رقمـي   5چنـد عـدد    و بدون تكرار ارقام 6و  5، 4، 0، 3 ،2، 1با اعداد  13.
  توان ساخت؟ مي

  91اي ـ  اهللا خامنه ميبد، آيت
  كتاب درسي، مشابه 

  11صفحة  8تمرين 
 

رقمـي بـدون تكـرار     چهارتوان يك عدد  به چند طريق مي 7و  6 ،5، 4، 3، 2، 1، 0با ارقام  14.
  كه: ساخت به طوريارقام 
  باشد. 3يك در ميان ارقام عدد چهار رقمي مضرب الف) 

  ب) رقم يكان آن عدد اول باشد.

  امتحان نهايي
  90شهر يور ـ 

  كتاب درسي، مكمل 
  11صفحة  8تمرين 

 

توان ساخت كـه بـه حـرف     چند كلمة چهار حرفي بدون تكرار حروف مي» تكاوري«با حروف كلمة  15.

  شروع شود.» ك«ختم و با » ي«
   شابهكتاب درسي، م

  11صفحة  3تمرين 

 

تـوان   بدون تكرار حروف مـي دار و  با حروف اول نقطهچند كلمة سه حرفي » شبانه« با حروف كلمة 16.

  ساخت؟

  86دار ـ  تهران، هدف
   مشابهكتاب درسي، 

  11صفحة  3تمرين 

 

 24بـه   Fبه شهر  Aتوان رسم كرد تا از شهر  مي Cبه  Aو از  Eبه  Aهايي كه از  تعداد راه 17.
  حداقل يك راه وجود دارد.) Cو  Eبه  A(حتما از دست آوريد.  را بهطريق بتوان سفر كرد 

A

BC

DE

F

 

   10تمرين  مشابهكتاب درسي، 
  11صفحة 

و سـه  فارسي رقمي با يك حرف  4براي شمارش كارت پرسنلي كارمندان خود از يك كد   يك اداره 18.

 هاي كند، با اين شرط كه رقم اول سمت چپ آن صفر نباشد. تعداد راه عدد به شكل زير استفاده مي

  ممكن را پيدا كنيد.

ýoejkø jkø jkø
 

  كتاب درسي، مكمل كار در كالس
  7و  6 هاي هصفح

 

سؤال، چند راه ممكن براي پاسخگويي بـه سـؤاالت وجـود دارد؟     3اي با  در يك آزمون دو گزينه 19.

  ي سؤاالت اجباري نيست). (پاسخ دادن به همه

  94ورامين ـ  مصطفي خميني،
  كتاب درسي، مكمل 

  11صفحة  9تمرين 

 

  كند. ها از اين مدل استفاده مي گذاري اتومبيل راهنمايي و رانندگي براي شماره ةادار 20.

jkø jkø ýoe jkø jkø jkø 

 حـروف الفبـاي   ةتوانند تكراري باشند و هم كه هيچ يك از ارقام صفر نيست و ارقام مي با فرض اين
گـذاري   توانند مورد استفاده قرار گيرند، چند اتومبيل بـا ايـن روش شـماره    مينقطه بدون فارسي 

  شود.) (حرف الف استفاده نمي شود؟ مي

  86تهران، شهيد مطهري ـ 
اب درسي، مكمل كار در كالس كت

  7و  6اي ه صفحه

مرجع
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  يك نادرست است؟  هاي زير درست، و كدام يك از تساوي كدام 21.
!

!
!


8  (الف 24

! ! ! !  1 3 4  (ب 8

! ! ( !)  23 3  (ج 3
! ! ! 4 3  (د 12

  92خرداد ـ امتحان نهايي 
  92شهريور ـ 

  كتاب درسي، مرتبط با
   5صفحة  

  دست آوريد. هاي زير را به حاصل عبارت 22.
!

!

8
 (الف 6

! ! ! 3 2  (ب 1

! ! ! !  1 4 5  (ج 6

!

! !
7

3  (د 4

  92دي ـ 
  93شهريور ـ 

  93ورامين، مصطفي خميني ـ 
  كتاب درسي، مشابه 

  5مثال صفحة 

kمقدار 23. 2   دست آوريد. با توجه به تساوي زير بهرا  1
k !

(k )!
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  88يزد، سيد شهدا ـ 
  كتاب درسي، مكمل مثال 

  5صفحة 

  دست آوريد. حاصل عبارت زير را به 24.
3 2
3 1

( ! !)!

( ! )!




 
  كتاب درسي، مشابه مثال

  5صفحة 

  

3kاگر  25.   4باشد، حاصل عبارت
2
k!

( k)!
 دست آوريد. را به 

  

  ثال كتاب درسي، مكمل م
  5صفحة 

 

1اگر  26. 2102
(x )!

(x )!





 دست آوريد. را به !xباشد، مقدار  

  
  5كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

 حاصل عبارت را برحسب فاكتوريل بنويسيد. 27.

  4 3 2 8( ! !) 
  5كتاب درسي، مكمل مثال صفحة 

2حاصل عبارت  28. 3(  دست آوريد. را به !(!

  
  5كتاب درسي، مكمل مثال صفحة 

1اگر  29. 120(x )!   1باشد، حاصل(x )! دست آوريد. را به 

  
  5كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

  كدام عبارت درست و كدام نادرست است؟ 30.

  0 01
!

!
  1شده تعريف ن  (ب

0
!

!
  الف)

  5كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

مرجع  10 توريلفاك
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  كتاب درسي، مرتبط   توانند در يك رديف كنار يكديگر عكس بگيرند؟ نفر دوست مي 7به چند راه مختلف  31.
  5با فعاليت صفحة 

 ها را در يك قفسه كنار هم بچيند؟ تواند آن كتاب مختلف دارد. به چند طريق مي 5فاطمه  32.

  
  كتاب درسي، مرتبط 

  6و  5هاي  با صفحه

  امتحان نهايي  را بنويسيد.» نيكتا« ةهاي حروف كلم تعداد جايگشت 33.
  89خرداد ـ 

  كتاب درسي، مشابه 
  11صفحة  3تمرين 

 

 نوشت؟» بارش« ةروف كلمحرفي با استفاده از ح 4 ةتوان يك كلم به چند طريق مي 34.

  

  86آباد، شهداي مكه ـ  نجف
  كتاب درسي، مشابه 

  11صفحة  3تمرين 
 

تواننـد در   بهرام، كامران، علي، كاوه و آبتين به چند طريق ميحسين، محمد، هاي  دوست به نام 7 35.
 م بايستند؟طوري كه علي و بهرام حتماً در كنار ه كنار هم قرار گيرند به

  

  90تهران، سراي دانش ـ 
  كتاب درسي، مرتبط با 

  6و  5هاي  صفحه

 

شـروع  » م«توان ساخت، كه با حـرف   كلمه شش حرفي مختلف ميچند » جمهوري«با حروف كلمه  36.
 شود.

  

  94دي ـ 
  كتاب درسي، مشابه 

  11صفحة  3تمرين 

 

دست  باشد را به» جو«در آخر كلمه  كه را بنويسيد.» جو نشاط« ةهاي كلم هاي حرف تعداد جايگشت 37.
 آوريد.

  

  92شهريور ـ 
  كتاب درسي، مشابه 

  11صفحة  3تمرين 

توان در يك قفسه كنار هـم   كتاب متمايز ادبي را با چند روش مي پنجكتاب متمايز رياضي و  چهار 38.
 داشته باشند؟نهاي رياضي همواره كنار يكديگر قرار  قرار داد، طوري كه كتاب

  

  88، عرفان ـ آباد نجف
  كتاب درسي، مرتبط 

  6و  5هاي  با صفحه

 توانند براي تهيه بليط سينما در يك صف بايستند؟ نفر مي 6مختلف  طريقبه چند  39.

  
  كتاب درسي، مرتبط با 

  5فعاليت صفحة 

 توان ساخت؟ چند ترتيب مختلف مي» خرداد«با حروف كلمة  40.

  
  93خرداد ـ 

   مرتبط درسي،كتاب 
  11صفحة  3تمرين 

 

  
 

 (بدون تكرار حروف) توان نوشت؟ حرفي ميچهار چند كلمه  دليجان ةبا حروف كلم 41.

  
  92دي ـ 

  كتاب درسي، مشابه 
  11صفحة  3تمرين 

 

تـوان   يمشروع شود » ر«كه با حروف حرفي  4 ةو بدون تكرار چند كلم» يروستا« ةبا حروف كلم 42.
 معني) نوشت؟ (با معني و بي

  

  امتحان نهايي
  91خرداد ـ 

  كتاب درسي، مشابه 
  11صفحة  3تمرين 

 شيء متمايز nهاي  جايگشت

 شيء nتايي از  rهاي  جايگشت

10  

10  

مرجع

مرجع
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ها را در يك قفسـه كنـار هـم     كتاب از آن 4تواند  كتاب مختلف دارد، به چند طريق مي 8حسين  43.
 بچيند؟

  

  امتحان نهايي
  89دي ـ 

  كتاب درسي، 
  9مكمل مثال صفحة 

فيلم را به عنـوان فـيلم اول و دوم و    3فيلم مطرح در جشنواره  10توان از بين  به چند طريق مي 44.
 سوم انتخاب نمود؟

  

  امتحان نهايي
  89شهريور ـ 

  كتاب درسي، مرتبط
  9و  8هاي  با صفحه 

  

 )حروف كلمات سه حرفي ساخت؟ (بدون تكرار» مرغابي« ةتوان با حروف كلم چند روش مي به 45.

  
  كتاب درسي، 

  11صفحة  3مشابه تمرين 

 

 نفر رئيس، يك معاون و يك منشي انتخاب كرد؟ يككارمند،  12توان از بين  با چند روش مي 46.

  
كتاب درسي، مرتبط با فعاليت 

  8و  7ي ها صفحه

 

ترتيب انتخاب  را به چهارمتوان نفرات اول تا  يك مسابقه به چند طريق ميدر نفر دونده  20از بين  47.
  كرد؟

  89اصفهان، باهنر ـ  
كتاب درسي، مرتبط با فعاليت 

  8و  7هاي  صفحه

  معني) توان نوشت؟ (با معني و بي مي» هرمزگان« ةكلم حرفي بدون تكرار با حروف 5 ةچند كلم 48.
  

  94شهريور ـ 
  كتاب درسي، مشابه 

  11صفحة  3تمرين 

P(n,n  رو را نشان دهيد. درستي تساوي روبه 49. ) P(n,n) 1
 

  94خرداد ـ 
  كتاب درسي، مرتبط 

  8با فعاليت صفحة 

  يد.را به دست آور nمقدار 50.
3 5 56 2 4P(n, ) P((n ), )   

 

  89دار ـ  تهران، هدف
  كتاب درسي، مرتبط 

  8و  7هاي  با صفحه

 
  
 

P(n,r)اگر 51.  C(n,r)و 20  C(nباشد، حاصل 10 ,r ) 2   90شهريار، خوارزمي ـ   دست آوريد. را به 1
  كتاب درسي، 

  9و  8هاي  فحهمرتبط با ص

,C(nه، سپس دست آورد را در عبارت زير به nمقدار 52.   .را حساب كنيد 3(
P(n , ) C(n, ) 1 2 5 1 

  89بابل، نيكان ـ 
  كتاب درسي، 
  9مرتبط با صفحة 

  كه: طوري مهره انتخاب كنيم، به 5سياه،  ةمهر 6 سفيد و ةمهر 3خواهيم از بين  مي 53.
  مهره سياه باشد. 1حداقل الف) 

  هاي سياه باشد. تر از مهره هاي سفيد بيش تعداد مهرهب) 

  89زنجان، هاجر ـ 
  كتاب درسي، مكمل كار در كالس

  10صفحة 

توان از ايـن   مهره آبي وجود دارد. به چند طريق مي 3مهره قرمز و  4مهره زرد،  6در يك كيسه  54.

  ها متمايزند.) ؟ (مهرهباشندنطوري كه سه مهره همرنگ  به مهره بيرون آورد 3كيسه 
  كتاب درسي، مكمل كار در كالس

  10صفحة 

تايي در يك راستا نيستند در صفحه موجود است، چند مثلث متفاوت با 3متمايز كه هيچ  ةنقط 12 55.

  توان ساخت؟ نقطه مي 12اين 

  86تهران، سراي دانش ـ 
  كتاب درسي، 

  11صفحة  7رين مشابه تم

مرجع  20 تركيب
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طوري  پرستار تشكيل داد، به 7پزشك و  5نفره را از ميان  5ي  توان يك كميته به چند طريق مي 56.
  پزشك باشد؟ 2پرستار و  3كه اين كميته متشكل از 

  88رامسر، كاظمي ـ 
  كتاب درسي، مكمل 

  10صفحة  1تمرين 
 

  نفر در فهرست انتظار هواپيمايي قرار دارد. 10نام  57.
نفـر   3 جاي خالي در اين پرواز وجود داشته باشد، به چند راه مختلف ممكن است نام 3الف) اگر 

  به ترتيب براي سوار شدن به هواپيما خوانده شود؟
تـوان انتخـاب    مي مسافر 3براي انتخاب مختلف  راهچند و اگر ترتيب سوار شدن مهم نباشد ب) 
  كرد؟

  91دار ـ  تهران، هدف
كتاب درسي، مكمل كاردر كالس 

  10و  9هاي  صفحه

 

Aعضوي  10ة مجموعاز  58. { , , ..., } 1 2 شـامل عضـو   عضوي اين مجموعه  4ة چند زير مجموع 10
  توانيم بسازيم؟ را مي 5عدد 

  90دار ـ  تهران، هدف
  كتاب درسي، 

  11صفحة  6مشابه تمرين 
 

نفر انتخاب كنيم به شرطي كه علي حتماً جزء منتخبين باشد. به چنـد   3خواهيم  نفر مي 7ين از ب 59.
  توانيم اين كار را انجام دهيم؟ طريق مي

  89كرج، راضيه ـ 
  كتاب درسي، 

  11صفحة  8تمرين  مرتبط

  86سبزوار، رسالت ـ   دست آوريد. عضوي را به 7ة مجموعاز يك عضوي  3هاي  تعداد زيرمجموعه 60.
كتاب درسي، مشابه كار در كالس 

  10صفحة 

n)2زيرمجموعة  36عضوي  nيك مجموعة  61. ) 3اين مجموعه چند زير مجموعة  .دارد عضوي 
  عضوي دارد؟

  كتاب درسي، مكمل 
  11صفحة  6تمرين 

 نفره جاي داد؟ 2نفره و  3هاي  نفر مسافر را در اتاق 7توان  به چند طريق مي 62.

  
  كتاب درسي، مكمل 

  11صفحة  6تمرين 

كتـاب انتخـاب كنـيم،     4خواهيم  كتاب فيزيك متفاوت، مي 3كتاب رياضي متفاوت و  7از بين  63.
  يك كتاب فيزيك انتخاب شود، چند حالت ممكن است؟ داقلطوري كه ح به

   مرتبطكتاب درسي، 
  11صفحة  8تمرين 

كنيم. تعداد حاالتي كه دو جفت و يك لنگـه   ها خارج مي لنگه از بين آن 5جفت جوراب داريم  6 64.
  دست آوريد. ها ديده شود، را به در بين آن

  كتاب درسي، مكمل 
  10صفحة  1تمرين 

 توان ساخت؟ در آخر كلمه مي» ي«حرفي شامل حرف  4چند كلمة » د قرنيبسپه«كلمة  با حروف 65.

  
  كتاب درسي، مشابه 

  11صفحة  3تمرين 

مهـره بـه تصـادف     3خواهيم  مي ،مهرة سفيد 3مهرة آبي و  4مهرة قرمز،  3اي شامل  از كيسه 66.
  دست آوريد. به ،كه حتماً يك مهرة قرمز انتخاب شودرا هايي  تعداد حالت .انتخاب كنيم

  كتاب درسي، مكمل كار در كالس 
  10صفحة 

با اين نقـاط   .وتر رسم كرد 21توان  ها مي با آننقطة متمايز قرار دارد كه  nروي محيط يك دايره  67.
  ؟توان رسم كرد چند مثلث متمايز مي

  كتاب درسي، مشابه 
  11صفحة  7تمرين 

  نفره تشكيل داد كه: 4توان يك گروه  زن به چند روش مي 6مرد و  5از ميان  68.
  ها و مردها مساوي باشند. الف) تعداد زن

  ها باشد. تر از زن ب) تعداد مردها بيش

  كتاب درسي، مشابه
  11صفحة  8تمرين  

c(n,k)   ثابت كنيد: 69. c(n,n k)  9كتاب درسي، مرتبط با صفحة  

3اگر  70. 56c(n, )   1باشد، حاصل 2c(n , ) دست آوريد. را به 

  
  9كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

مرجع
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  86 –منجيل، راه زينب   ؟سكه چند عضو دارد 5حاصل از پرتاب  ةفضاي نمون 71.
  14كتاب درسي، مشابه فعاليت صفحة 

  86 –العباس  مشهد، ابوالفضل  ؟و داردپرتاب دو سكه و دو تاس چند عضحاصل از  ةفضاي نمون 72.
  كتاب درسي، مشابه

  14فعاليت صفحة  

  كنيم: يك سكه را سه بار پرتاب مي 73.
  الف) فضاي نمونه را بنويسيد.

  حداقل دوبار رو بيايد، را بنويسيد.سكه كه  ب) پيشامد آن

  86 –مهشد، مهر 
  كتاب درسي، مرتبط با

  15كار در كالس صفحة  

  86 -كرمانشاه، حضرت فاطمه   روي محورهاي مختصات مشخص كنيد.فضاي نمونه را كنيم،  م پرتاب ميدو تاس را با ه 74.
  كتاب درسي، مشابه

  14كار در كالس صفحة  

وريم، آ ون ميبه طور تصادفي يك كارت بير و هاي يكسان نوشته بر روي كارترا  30تا  1اعداد طبيعي  75.
  باشد، را بنويسيد. 3يا  2كه عدد نوشته شده مضرب  پيشامد آن

  86 –مشهد، هدف 
  كتاب درسي، مشابه 

  25صفحة  3تمرين 

  كشيم: به تصادف بيرون ميرا ايم. يك كارت  ان جداگانه نوشتهكارت يكس را روي سي 30تا  1اعداد  76.
  پذير باشد؟ بخش 5كه عدد روي كارت بر  الف) پيشامد آن
  كه عدد روي كارت دو رقمي و زوج باشد؟ ب) پيشامد آن
  باشد؟ 25تر از  كه عدد روي كارت بزرگ ج) پيشامد آن

  كتاب درسي، مشابه 
  25صفحة  3مرين ت

  كنيم. هر يك از پيشامدهاي زير را مشخص كنيد. يك تاس را پرتاب مي 77.
  كه عدد ظاهر شده اول نباشد. الف) پيشامد آن
  باشد. 2تر از  كه عدد ظاهر شده بزرگ ب) پيشامد آن

  95 –پريخت رييسي  –شهر كرد 
  به كتاب درسي، مشا

  16كار در كالس صفحة 

  عبارت زير را مشخص كنيد.هر درستي يا نادرستي  78.
  اي را يك پيشامد گوييم. هر زير مجموعه از فضاي نمونهالف) 

  با مجموعة تهي است.برابر ب) پيشامد نشدني 
  17كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

  مشخص كنيد.با ذكر دليل درستي يا نادرستي عبارت زير را  79.

Aد پيشام« B يكي از دو پيشامدهاي  شود كه تنها وقتي حاصل ميA  وB .اتفاق بيفتد«  
  17كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

را  »اتفاق بيفتد Aفقط پيشامد «باشند، پيشامد   Sاي  از فضاي نمونهسازگار دو پيشامد  Bو  Aاگر  80.
  با استفاده از نمودار وِن نشان دهيد.

كتاب درسي، مشابه كار در كالس 
  18صفحة 

  يك قطعي است؟ هاي زير تصادفي و كدام يك از پديده كدام 81.
  گذرند. از مقابل مدرسه مي هايي كه در ساعت مشخص الف) تعداد اتومبيل

  سيب از درخت نب) افتاد

  كتاب درسي، مشابه 
  25صفحة  1تمرين 

  اي با سه فرزند: در خانواده 82.
  الف) فضاي نمونه را بنويسيد.

  باشد. داشته كه در آن خانواده حداكثر يك فرزند دختر Aب) پيشامد 
  باشد.داشته كه در آن خانواده فقط يك دختر  Bپ) پيشامد 
Aت) پيشامد  B  .را مشخص كنيد  

  كتاب درسي، مشابه 
  26صفحة  6تمرين 

 احتمال

  20 و پيشامد فضاي نمونه

 كتاب درسي    27 تا  12  هاي صفحه    3رياضي و آمار  

مرجع
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  هاي داخل پرانتز كامل كنيد: جاي خالي را با يكي از گزينه 83.
Aطوري كه  دو پيشامد باشند به Bو  Aاگر  B   ناميم.  صورت دو پيشامد را ...... مي در اين

  ، ناسازگار)مستقل(

  كتاب درسي،
  17مرتبط با صفحة  

اتفاق  Bفقط پيشامد «باشند، پيشامد  Sاي  ضاي نمونهاز فسه پيشامد  Cو  A ،Bفرض كنيد  84.
  را با استفاده از نمودار وِن نشان دهيد. د و آنياي مناسب بنويس را با يك عبارت مجموعه» بيفتد

  كتاب درسي، مشابه 
  18كار در كالس صفحة 

  ريزيم. مطلوب است: گاه يك تاس را مي آن ،كنيم، اگر هر دو سكه پشت بيايد دو سكه را با هم پرتاب مي 85.
  اي اين تجربه تصادفي الف) فضاي نمونه

  باشد. 4تر از  كه در آن دقيقاً هر دو سكه به پشت و عدد تاس بزرگ Aب) پيشامد 
  كه در آن حداقل يك سكه رو بيايد. Bج) پيشامد 

  

  كتاب درسي، مشابه 
  25صفحة  2تمرين 

 3و دو عدد  2، دو عدد 1دو عدد  6تا  1يك سكه سالم و يك تاس مخصوص داريم كه به جاي ارقام  86.
  :اندازيم، مطلوب است را با هم مي سكه و تاسنمايش داده شده است. 

  اي اين آزمايش تصادفي. الف) فضاي نمونه
  كه در آن تاس عدد زوج يا سكه رو بيايد. Aب) پيشامد 

  كه در آن تاس عدد زوج و سكه رو بيايد. B) پيشامد پ

   2كتاب درسي، مرتبط با تمرين 
  25صفحة 

اتفاق  Bو  Aتنها يكي از دو پيشامد «باشند، پيشامد  Sاي  از فضاي نمونهدو پيشامد  Bو  Aاگر  87.
 را با استفاده از نمودار ون نمايش دهيد.» بيفتد

  

  كتاب درسي، مشابه 
  18كار در كالس صفحة 

  در جاهاي خالي عبارت مناسب قرار دهيد. 88.
Aالف) پيشامد    ناميم. را پيشامد ......................... مي  

A باشند وداشته باشيم: Sاي  دو پيشامد در فضاي نمونه Bو  Aب) اگر  B   گاه  ، آنA  و
B ................ ناميم. ......... ميرا دو پيشامد  
  

  پرورش و آموزش و سنجش مركز
  96 خرداد

  17كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

  كنيم: پرتاب مييك تاس و يك سكه را با هم  89.
  اي اين پديده تصادفي را تشكيل دهيد. الف) فضاي نمونه

  كه در آن تاس عدد اول و سكه پشت بيايد را مشخص كنيد. Aب) پيشامد 
  بيايد را مشخص كنيد. 5تر از  كه در آن تاس عددي بزرگ B) پيشامد پ
  

  پرورش و آموزش و سنجش مركز
  96 خرداد

   2كتاب درسي، مشابه تمرين 
  25صفحة 

كنيم و به تصادف يك  ها را مخلوط مي را روي يك كارت نوشته و كارت 14تا  1 اعداد فردهر يك از  90.
  صورت به سؤاالت زير پاسخ دهيد: داريم. در اين كارت بر مي

  دارد؟ چند عضواي اين آزمايش تصادفي  الف) فضاي نمونه
 باشد، را با اعضا بنويسيد. 10كه در آن عدد روي كارت عددي اول و كوچكتر از  Aب) پيشامد 

  را بنويسيد. Aپ) پيشامد 

  پرورش و آموزش و سنجش مركز
  95 شهريور

   5كتاب درسي، مشابه تمرين 
  26صفحة 
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مهره با هم به تصادف  2سفيد است،  ةقرمز و يك مهر ةمهر 4آبي و  ةمهر 3ل ماي كه شا از كيسه 91.
  ها همرنگ باشند، چقدر است؟ كه مهره احتمال آن .آوريم بيرون مي

  كتاب درسي، مرتبط با كار در كالس
  21و  20هاي  صفحه

نفر از  3اند. با اين حال، امكان استخدام تنها براي  نفر مرد براي شغلي درخواست كرده 7نفر زن و  5 92.
ها الزامي  كنيد: (ساده كردن جوابهاي زير پيدا  نفر را در حالت 3احتمال انتخاب  .ها وجود دارد آن

  است.)
  زن و يك مرد انتخاب شوند. 2الف) 

  زن انتخاب شوند. 3ب) 

  كتاب درسي، مرتبط با كار در كالس
  21و  20 هاي هصفح

طور تصادفي از كيسه  ره را بههم 2سبز است.  ةمهر 4سفيد و ة مهر 3قرمز،  ةمهر 5ي حاوك كيسه ي 93.
  كه فقط يك مهره قرمز باشد. آوريم. مطلوب است احتمال آن بيرون مي

  

  8كتاب درسي، مرتبط با تمرين 
  26صفحة 

مهره با هم  3مهرة قرمز وجود دارد، از اين كيسه  4مهرة سياه و  6مهرة سفيد و  5درون كيسه اي  94.
  كنيم، مطلوب است: به تصادف خارج مي

  هاي خارج شده سفيد باشند. ا از مهرهت 2كه دقيقاً  الف) احتمال آن
  رنگ مختلف باشند. 3هاي خارج شده از  كه مهره ب) احتمال آن

  8كتاب درسي، مرتبط با تمرين 
  26صفحة 

  

1طوري كه داشته باشيم  باشند، به Sاي  دو پيشامد از فضاي نمونه Bو  Aاگر  95.
4P(B)   و

2
3P(A B)   مطلوب است محاسبةP(A B) .  

  كتاب درسي، مرتبط با فعاليت 
  19صفحة 

مهره با هم به تصادف بيرون  3مهرة سياه است. از اين كيسه  6مهرة سفيد و  5اي شامل  كيسه 96.
  مهرة سفيد خارج شده باشد. 2آوريم، مطلوبست احتمال آن كه حداقل  مي

  كتاب درسي، مرتبط با كار در كالس
  23صفحة 

1عددي به تصادف از مجموعة  97. 2 3 40S { , , , ..., } 3كه عدد انتخابي بر  كنيم. احتمال اين انتخاب مي 
  پذير نباشد را بيابيد. بخش 5پذير باشد، ولي بر  بخش

  پرورش و آموزش و سنجش مركز
  95 خرداد

  5با تمرين  مكملكتاب درسي، 
  26صفحة 

نفر به تصادف  6موز پاية دوم هستند، آ دانش 7موز پاية اول و آ دانش 11آموز كه  دانش 18از بين  98.
 آموز پاية دوم باشند. دانش 2پاية اول و  آموز دانش 4كنيم. احتمال آن را بيابيد كه  انتخاب مي

  

  پرورش و آموزش و سنجش مركز
  95 شهريور

  8با تمرين  مكملكتاب درسي، 
  26صفحة 

احتمال  آوريم. دست مي بهرقمي (بدون تكرار)  4صورت تصادفي عددي  و به  2، 3، 6، 7، 9با ارقام  99.
 كه عدد ساخته شده زوج باشد، را بيابيد. آن

  

  پرورش و آموزش و سنجش مركز
  95 شهريور

  8كتاب درسي، مكمل تمرين 
  26صفحة 

  نفر: 6كه از  ال آنحساب كنيد احتم 100.
  الف) همه در اسفندماه متولد شده باشند؟

 ب) هيچ دو نفري در يك ماه متولد نشده باشند؟ (جواب آخر الزامي نيست.)

  

  تهران 3سما 
  95دي 

  كتاب درسي، مشابه كار در كالس
  20صفحة 

  20 احتمال يك پيشامد
مرجع
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  تهران 3سما   باشد. 3كه سكه پشت يا تاس مضرب  تمال آنمطلوبست اح .اندازيم يك سكه و يك تاس را با هم مي 101.
  95دي 

  كتاب درسي، مكمل كار در كالس
  21صفحة 

}رقمي كه با ارقام  3از ميان همة اعداد زوج  102. , , , , , }0 1 2 3 4 توان نوشت، (بدون تكرار)، يك عدد به  مي 5
  است؟ 5كنيم. با كدام احتمال رقم دهگان اين عدد  ادف انتخاب ميتص

  تهران 3سما 
  95دي 

، مكمل كار در كالس كتاب درسي
  21و  20اي ه صفحه

 9و  5، 7، 3، 1ت تصادفي با ارقام صور به 5000رقمي (بدون تكرار ارقام) كمتر از  4اگر يك عدد  103.
  يد.پذير باشد، را بياب بخش 5وجود آيد، احتمال آن كه عدد ساخته شده بر  به

  پرورش و آموزش و سنجش مركز
  96 شهريور

  كتاب درسي، مكمل كار در كالس
  21و  20هاي  صفحه

  باشد، مطلوب است. اي داراي سه فرزند مي خانواده 104.
  كه تعداد پسرهاي خانواده بيشتر از دخترها باشد. الف) احتمال آن
  كه حداقل دو دختر داشته باشد. ب) احتمال آن

  ام رضا (ع) دبيرستان ام –گرمسار 
  95دي 

  كتاب درسي، مكمل
  26صفحة  6تمرين  

  دبيرستان امام رضا (ع)  –گرمسار   باشد، چقدر است؟ 3كه اعداد رو شده كمتر از  در پرتاب يك تاس احتمال اين 105.
  95دي 

  كتاب درسي، مشابه 
  21كار در كالس صفحة 

يك كاله را به تصادف از كيسه خارج  .كاله قرمز قرار دارد 3كاله سفيد و  4كاله آبي و  6اي  در كيسه 106.
  كه: كنيم، احتمال اين مي

  قدر است؟ الف) كاله آبي باشد، چه
  قدر است؟ ب) كاله سفيد يا قرمز باشد، چه

  مام رضا (ع) دبيرستان ا –گرمسار 
  95دي 

   8كتاب درسي، مرتبط با تمرين 
  26صفحة 

  

P(A)اگر  107. 
2
P(B)و  3 

1
P(Aو  2 B) 

1
4  باشد، حاصلP(A B)  وP(B A) .را بيابيد  

  

  دبيرستان امام جواد (ع)
  96خرداد  2

  كتاب درسي، مرتبط با فعاليت
  19صفحة 

مشابه كار در كالس كتاب درسي،   دست آوريد. كه فرزندان متولد يك ماه خاص از سال باشند، را به فرزند احتمال آن 4در يك خانواده با  108.
  20صفحة 

هاي فيزيك كنار هم  كه كتاب ايم. احتمال آن كتاب فيزيك را در يك قفسه چيده 3كتاب رياضي و  4 109.
  دست آوريد. باشند، را به

  كتاب درسي، مرتبط با كار در كالس
  21و  20هاي  صفحه

  كتاب درسي، مشابه كار در كالس  د.دست آوري باشد، را به 7كه مجموع دو تاس  در پرتاب دو تاس احتمال آن 110.
  21صفحة 

 

  
 

}به تصادف از مجموعه  يعدد 111. , , , ..., }1 2 3  7 يا 4كه عدد انتخابي بر  كنيم، احتمال اين انتخاب مي 1000
  پذير نباشد، چقدر است؟ بخش

  كتاب درسي، مرتبط با 
  24و  23هاي  صفحه

  

P(A)اگر  112. 
2
5 ،P(B ) 

3
P(Aو  7 B) 

1
5 :باشند، مطلوب است  

P(Aالف)  B)   
P(Aب)  B)   

  كتاب درسي، مرتبط 
  22با صفحة 

مرجع  10 پيشامد متمم
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1اگر  113.
3P(B)   وP(A ) 

1
3و  5

5P(A B)  :باشد، مطلوب است  

P(Aالف)  B)  

P(Bب)  )   

  22كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

مهره را تصادفي از اين جعبه  2سبز وجود دارد. اگر  ةمهر 5آبي و  ةمهر 4 ،قرمز ةمهر 3اي  در جعبه 114.
  قدر احتمال دارد: خارج كنيم، چه

  د.نباشنمهره آبي  دوالف) 
  حداقل يك مهره سبز باشد.ب) 

  13كتاب درسي، مرتبط با تمرين 
  27صفحة 

نفر از آنها  5با اين حال امكان استخدام تنها براي  .اند نفر مرد براي شغلي تقاضا كرده 6نفر زن و  5 115.
  هاي زير پيدا كنيد: نفر را در حالت 5وجود دارد، احتمال انتخاب 

  نفر زن انتخاب شوند. 5الف) 
  نفر مرد انتخاب شوند. 4ب) حداكثر 

  كتاب درسي، مشابه كار در كالس
  23صفحة 

  

2شنبه  احتمال باريدن باران به نباريدن در روز پنج 116.
  است. با چه احتمالي باران خواهد باريد؟ 3

  

  درسي، مشابه كار در كالس كتاب
  23صفحة 

هاي  كه تعداد المپ المپ انتخاب كنيم. احتمال آن 4خواهيم  مي ،المپ معيوب 5والمپ سالم  5از بين  117.
  دست آوريد. سالم حداقل يكي باشد، را به

  

  8رتبط با تمرين كتاب درسي، م
  26صفحة 

 

كه پيشامد  احتمال آن باشند،   10اعداد دو رقمي مضرب  Aاگر فضاي نمونه، اعداد دو رقمي و پيشامد  118.
A دست آوريد. اتفاق نيفتد، را به  

  

  كتاب درسي، مرتبط با 
  24و  23اي ه صفحه

 

5آموز در امتحان  احتمال قبول شدن يك دانش 119.
تر از قبول نشدن اوست. احتمال قبولي او در  بيش 7

  دست آوريد. امتحان را به
  

  كتاب درسي، مشابه 
  23صفحة  كار در كالس

1با ارقام  120. 2 3 4 5 6 7, , , , , بين اعداد ساخته شده عددي را به تصادف سازيم و از  اعداد سه رقمي مي ,
  دست آوريد. (تكرار ارقام مجاز نيست.) نباشد را به 5كه مضرب  كنيم. احتمال آن انتخاب مي

  

  كتاب درسي، مرتبط با 
  23صفحة  كار در كالس

  
  

 

  
 

  رات نادرست مشخص كنيد.درست يا نادرست بودن عبارات زير را با ذكر دليل براي عبا 121.
كنيم، در واقع  گيري مي هاي نمونه آماري براي جامعه آماري مرتبط نتيجه الف) هنگامي كه براساس داده

  ايم. تحديد كرده انتايج ر
  پردازيم. هاي جديد مي ب) در گام ششم چرخه آمار به بيان ايده

  كي مجموع چارك اول و سوم است.رج) دامنه ميان چا

  مرتبط با كتاب درسي، 
  30و  29هاي  صفحه

 چرخة آمار در حل مسائل

 آمار در حل مسائل ةهاي چرخ گام

 كتاب درسي   44 تا 28  هاي صفحه    3رياضي و آمار 

مرجع  20

مرجع



  
كانون فرهنگي آموزش  1 فصل –آمار و احتمال 19

  

  جدول زير را كامل كنيد. 122.
  بيان مسئله  ها تحليل داده  گيري بحث و نتيجه  ها داده

1.......................... (  
2.......................... (  
  سازي ) پاك3

1.......................... (  
  گيري ) نتيجه2
3.......................... (  
  هاي جديد ه) ايد4

1.......................... (  
  ) معيارها2
3.......................... (  

  مسئله فهم) 1
2.......................... (  

  

  مرتبطكتاب درسي، 
   30با شكل صفحة  

..............، گردآوري ترتيب عبارت است با ........................، .......... هاي مرتبط با آمار به هاي حل مسئله گام 123.
  ها، ........................ و ........................ .  سازي داده و پاك

   30مرتبط با صفحة كتاب درسي، 

  در چرخه آمار به سؤاالت زير پاسخ دهيد:» بيان مسئله«در رابطه با گام  124.
به محدود كردن جامعه آماري نياز  »ميزان فعاليت بدني دختران بندرعباس«الف) چرا در تعريف مسئله 

  داريم؟
  را به دلخواه محدود كنيد.» الف«هاي اين گام مورد  ب) با توجه به ويژگي

   31مرتبط با صفحة كتاب درسي، 

   32مرتبط با صفحة كتاب درسي،   كنيم اطالعات توصيفي را به اطالعات كمي تبديل كنيم؟ در كدام گام سعي مي 125.

  هاي زير را تعيين كنيد: درست يا نادرست بودن عبارت» ريزي ح و برنامهطر«با توجه به گام  126.
  كنيم. نظر مي اي با اطالعات كيفي بود، از اين گام صرف الف) اگر مسئله، بررسي مسئله

  گيري شود. ب) اگر در اين گام با متخصصان مشورت نكنيم، ممكن است متغيري اشتباه اندازه
  ها و بررسي متغير مورد نظر است. ج) دومين قدم براي يافتن داده

  

  32كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

درست يا نادرست بودن عبارات زير را با ذكر دليل براي عبارات » جامعه و نمونه«در مورد مفاهيم  127.
  نادرست مشخص كنيد. 

  شود. صرفاً براي تعداد اعضاي نمونه استفاده مي» اندازه«الف) لفظ 
جاي نمونه كل جامعه را مورد بررسي قرار  مورد نظر در جامعه زياد باشد، بهب) اگر پراكندگي متغير 

  دهيم. مي
  

   32مرتبط با صفحة كتاب درسي، 

  كنيم؟  كد تعيين مي ،افزارها هاي چرخه آمار، براي متغيرهاي كيفي در نرم يك از گام در كدام 128.
  

  مرتبط با كتاب درسي، 
   34كار در كالس صفحة 

  شود؟ (به همراه مثال) هاي كمي استفاده مي از چه معيارهايي براي گزارش داده» ها داده تحليل«در گام  129.
  

  35مرتبط با صفحة كتاب درسي، 

  مثالي بزنيد كه درستي عبارت زير را نشان دهد. 130.
  »هاي كيفي، گزارش درصد بايد هميشه با گزارش تعداد همراه باشد. براي توصيف داده«
  

  مشابه كتاب درسي، 
  37در كالس صفحة  كار

  دست آوريد.  هاي زير را به مجموع دامنه ميان چاركي و ميانه داده 131.
  5 1 5 10 16 8 17 3 5 4 5 2, / , , , , , , , / ,  

   29مرتبط با صفحة كتاب درسي، 

مرجع
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آموزان مدرسة دكتر حسابي در اوقات فراغت خود به مطالعه كتب  در بررسي ميزان زماني كه دانش 132.
آموزان مقطع دهم اين مدرسه، يك نظرسنجي به عمل آمده است.  دانشدهند، از  غيردرسي اختصاص مي
  صورت نمودار زير گزارش شده است: نتايج اين نظرسنجي به

اجتمچاع�

تالاير�خ�

زهندگ�هنامه

تخ�ل� ـ علمچ�

ترسناك

10 20 30 40 50 60 70 800

ها
�

سب

داهنشآموزان   دلايرصد
دقيقه و چارك سوم  35دقيقه، دامنة ميان چاركي  70(هم چنين ميانه ميزان زمان اختصاص يافته 

  دقيقه است.) 100
  با توجه به نمودار باال به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

دقيقه در هفته مطالعة غيردرسي  65آموزان كمتر از  ها تقريباً چند درصد دانش الف) با توجه به چارك
  دارند؟

  آموزان، چه سبكي است؟ ترين سبك نزد اين دانش ب) با توجه به نمودار محبوب
ج) اگر قصد خريد تعدادي كتاب از همين سبك ها از نمايشگاه كتاب براي كتابخانة اين مدرسه داشته 

  ها بايد توجه بيشتري كرده و خريداري كنيم؟ باشيم، به ترتيب به كدام سبك
  درصد شده است؟ 100ها باالي  د) چرا مجموع فراواني

   29مرتبط با صفحة درسي،  كتاب

رو  آموزان دهم رياضي مدرسه شاهد را ارزيابي كنيم. از اين خواهيم وضعيت كلي درس رياضي دانش مي 133.
  است.صورت زير  صورت كامالً تصادفي گرفته شده است. نتايج به آموز به دانش 10مره از ن 60آزموني از 

  31 20 19 10 17 32 45 30 22 9, , , , , , , , ,  
گيري كرده  دست آمده، براي نتايج تصميم خواهيم براساس راهنماي زير كه با توجه به سطح آزمون به مي

  و تعميم دهيم:
  35آموزان باالي  دانش %75نمره  خوب   

  35اموزان زير  دانش %75نمره  ضعيف   
  اي اين بررسي را رسم كرده و به سؤاالت پاسخ دهيد: ـ نمودار جعبه

  ند؟ا كسب كرده 17آموزان نمرة باالي  الف) تقريباً چند درصد دانش
اند، وضعيت درسي اين  كسب كرده 31آموزان نمرة زير  ب) با توجه به اينكه ........................ درصد دانش

  شود. آموزان ........................ گزارش مي دانش

  29مرتبط با صفحة كتاب درسي، 

  رسي پروژه زير وارد است، بيان كنيد.دو مورد از اشكاالتي را كه در پيشنهاد محل بر 134.
شهر تهران براي اوقات فراغت خود به  5آموزان مقطع دوازدهم انساني منطقه  پروژه: مواردي كه دانش

  اند. آن مشغول
  شهر تهران  5محل بررسي نمونه: فرهنگسراي منطقه 

كار در  2مرين مشابه تكتاب درسي، 
   33كالس صفحة 
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آموزان دهم  گيري در رابطه با ميزان مطالعه درسي روزانه دانش هاي حاصل از نمونه ابتدا جدول داده 135.
  هاي زير پاسخ دهيد: تجربي مدرسه فرشتگان را كامل كرده، سپس به پرسش

دامنه 
  متغير  ها داده  ميانگين  ميانه   SD   IQR  تغييرات

  7 4/        
2 1 3 2 1 20, , , , ,  

21 2 5, , /  
1 5 5, / ,  

ميزان 
مطالعه 
درسي 
  روزانه

  

  اند؟ ها باعث بزرگ شدن انحراف معيار شده الف) كدام داده
ده از راهنماي زير در رابطه با خوب بودن كميت مطالعه اين ابخواهيم با استفب) اگر با توجه به ميانگين 

  گيري كنيم، ارزيابي به چه شكل خواهد بود؟ آموزان نتيجه دانش
  ميانگين  ارزيابي
   3زير   ضعيف
3  خوب 5   
   5باالي   عالي

  هستند؟» پرت«ها به اصطالح  يك از آن ها، كدام ج) با توجه به داده
  آن محاسبه كنيد.» هاي پرت داده«د) معيارهاي مورد نظر را بار ديگر بدون وجود 

ارزيابي » ب«آموزان را با استفاده از راهنماي داده شده در قسمت  هـ) حال وضعيت مطالعة اين دانش
  كنيد.

  كنيد؟ گيري مي نتيجهو) از اين سوال چه 

شابه كار در كالس كتاب درسي،  م
   35صفحة 

  هاي زير رسم كنيد. نمودار مستطيلي (نمايش دهنده ميانگين و انحراف معيار) را براي داده 136.

  , , , , , , , , ,5 7 10 4 2 3 4 9 11 5  
  مرتبط كتاب درسي، 

   36با كار در كالس صفحة 

12  د.هاي زير را رسم كني اي داده نمودار جعبه 137. 13 11 10 14 9 15 10 8 17, , , , , , , ,   مرتبط باكتاب درسي،   ,

   36كار در كالس صفحة  

  مرتبط با كتاب درسي،   كنيم؟ اي استفاده مي در چه شرايطي به جاي نمودار مستطيلي از نمودار جعبه 138.

   36كار در كالس صفحة 

ودار مناسب را انتخاب كرده و رسم اي، نم هاي زير از بين نمودار مستطيلي و نمودار جعبه با توجه به داده 139.
10  كنيد. 13 9 15 40 18 20 25 16 10 5 56 15, , , , , , , , , / , ,  

  مكمل كتاب درسي، 

   36كار در كالس صفحة 

آموزان  هاي اجتماعي توسط دانش خواهيم براي تعدادي داده كه از بررسي زمان استفاده از شبكه مي 140.
نيم. براي اين گزارش نياز داريم تا ايم، نموداري رسم كرده و گزارش ك دست آورده مدرسه سراي دانش به
ترند. بدين منظور بهتر است از چه نموداري  تر و كجا پراكنده ها كجا متراكم نمودار نشان دهد داده

  استفاده شود؟
  

  مكمل كتاب درسي، 
   36كار در كالس صفحة 

مرجع
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  توانيم انتخاب كنيم؟ تايي مي 5ند نمونة باشد، چ 20اي اگر تعداد اعضا برابر با  در جامعه 141.
  

   38كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

يم كه  ا پرداختيم. حال متوجه شده 3اي با اندازه  ابتدا به بررسي نمونه 25در جامعه آماري با اندازة  142.
ايم. تعداد كل  افزايش داده 5نمونه را به   ير مورد بررسي زياد است، در نتيجه اندازةپراكندگي متغ

  كند؟ هاي انتخاب نمونه چه تغييري مي رده
   38كتاب درسي، مرتبط با صفحة 

 200مدرسه خواهيم در يك  در پروژة بررسي ميزان تأثيرات وسايل نقليه بر افزايش آلودگي هوا، مي 143.
اي به مدرسه عبور و مرور  صورت تصادفي بپرسيم در ماه گذشته بيشتر با چه وسيله نفره به 20نفره، از 
  اند. داشته

  الف) در اين پروژه، جامعة آماري و اندازة آن و نمونة آماري و اندازة آن را شخص كند.
14زان سرويسي ساعت آمو ب) دانش از كالس  15اموزان ساعت  از كالس خارج و باقي دانش :45
14شوند. اگر مصاحبه را در حد فاصل ساعت  تعطيل مي انجام دهيم، چه مشكلي پيش  15الي  :45

  آيد؟ مي
ـ اسمي /  گيري (فاصله ) متغير تصادفي در اين پروژه (كمي / كيفي) است و مقياس اندازهج اي / نسبتي 

  باشد. ترتيبي) مي
  توان اين نتايج را به كل سال تعميم داد؟ چرا؟ د) آيا مي

  40صفحة  2كتاب درسي، مثال تمرين 

  را تعيين كنيد:هاي زير  گيري متغيرهاي مورد بررسي پروژه اس اندازهينوع و مق 144.
  آموزان دوازدهم انساني مدرسه فرهنگ الف) بررسي ميانگين ساعت خواب شبانه دانش

  هاي استان البرز ب) بررسي تعداد مرگ و مير ناشي از خطاهاي پزشكي در بيمارستان
  آموزان دبيرستان سراي دانش ج) بررسي تأثير فرصت مطالعاتي آزاد در بين دانش

 40صفحة  2ن كتاب درسي، مكمل تمري

گيري در دو كالس  اي زير نتيجة بررسي ميزان استفاده از گوشي همراه در هفته، از نمونه نمودارهاي جعبه 145.
  مدرسة كوشا است: Bو  Aدوازدهم انساني 

�لاس

2 4 6 8 10 12 14 16

�لاس

A

B

  
  با توجه به نمودار به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

  م كالس گزارش ميانگين و انحراف معيار گمراه كننده است؟الف) در كدا
  ترند؟ ب) در كدام گروه ميانه و ميانگين به هم نزديك

  

  مشابه كتاب درسي، 
   41صفحة  4تمرين 

ها تغيير نكنند، اما ميانگين و ميانه بيشتر  هاي زير، آنهار ا طوري تغيير دهيد كه چارك با توجه به داده 146.
10  شود. 11 10 9 12 5 15 5 14 16 13 12, , , , / , / , , , ,  

  مشابه كتاب درسي، 
   42صفحة  5تمرين 

كه ميانه و  طوري بي باشد.) اضافه كنيد بهاهاي زير، دو داده (زير مجموعه اعداد حس با توجه به داده 147.
4  ميانگين تغيير نكند. 7 1 6 7 5, , , , ,  

  كتاب درسي، 
   42صفحة  5تمرين 

  10 ها هاي مركزي و پراكندگي در گزارش داده كاربرد شاخصنكات و 
مرجع
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آموزان دهم رياضي و  لي زير كه از بررسي ميانگين تراز تابستان دانشبا توجه به دو نمودار مستطي 148.
  دست آمده به سؤاالت زير پاسخ دهيد. تجربي مدرسه بوعلي سينا به

  دست آوريد. الف) ميانگين و انحراف معيار تراز دو كالس را به
  هاي دورتر از ميانگين داريم؟ ب) در كدام كالس داده

آموزان آن  ها در رابطه با قوي يا ضعيف بودن همة دانش يانگين تراز كالسج) چرا صرفاً با تكيه بر م
  توان تصميم قطعي اتخاذ كرد؟ نمي
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  كتاب درسي، مشابه 
   42صفحة  6تمرين 

نمودار زير گزارش گروه سني افراد بازديد كننده از نمايشگاه كتاب يك فرهنگسرا در يك پارك واقع در  149.
  غرب تهران است.

بالا به سال 40

30
0

234
0

96
0

سال 20 ز�ر
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  اند؟ سال داشته 20درصد از بازديدكنندگان زير  الف) چند

سال كم باشد؟ (اشكاالت  20ب) به نظر شما چه موردي باعث شده تا درصد بازديد كنندگان زير 
  گيري را بيان كنيد.) نمونه

صبح در يك روز غيرتعطيل در مهرماه انجام شود، ممكن است  10الي  9گيري در ساعات  ج) اگر نمونه
  چه مشكلي پيش بيايد؟

  كتاب درسي، مشابه
   43صفحة  8تمرين  

  نمره) 20جدول زير نمايش دهنده ميانگين نمرات رياضي فرزندان چند خانواده است. (از  150.
   Dه خانواد

  فرزند 5
   Cخانواده 

  فرزند 4
   Bخانواده 

  فرزند 3
   Aخانواده 

  تعداد فرزندان  فرزند 2
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ميانگين نمرة 

  رياضي
  

  ايم كه: با توجه به اين جدول نتيجه گرفته
  »ي بهتر است!رياض ةهر چه تعداد فرزندان بيشتر باشد، نمر«

  گيري باال چه ايرادي دارد؟ الف) نتيجه
  ب) اين آزمايش چه مشكلي دارد؟

  كتاب درسي، مشابه 
   44صفحة  9تمرين 

  

مرجع


