


 ریاضی تجربی یازدهم فصل هفتم تشریحی

کارخانه اي دو نوع الستیک تولید می کند. میانگین طول عمر براي نوع  و  به ترتیب  کیلومتر و  کیلومتر و انحراف معیار براي نوع - 1

 و  به ترتیب  کیلومتر و  کیلومتر است. کدام نوع الستیک بهتر است؟
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درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را مشخص کنید.  - 2

الف) اگر مقدار ثابت  از داده ها کم شود، انحراف معیار به اندازه  کاهش می یابد. 

ب) اگر مقدار ثابت  به داده ها اضافه شود، ضریب تغییرات بزرگ تر می شود.

پ) اگر مقدار ثابت  در داده ها ضرب شود، انحراف معیار  برابر می شود. 

ت) اگر مقدار ثابت  در داده ها ضرب شود، ضریب تغییر ثابت می ماند.
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، فوت: در جدول زیر ارتفاع از سطح دریا براي بعضی از شهرهاي استان مرکزي و کهگیلویه و بویراحمد دیده می شود. (راهنمایی:  - 3

 ( ، متر: 
مرکزي کهگیلویه و بویراحمد 

شهر اراك محالت خمین شازند یاسوج دهدشت دنا 

فاصله از سطح دریا        

الف) میانگین ارتفاع از سطح دریا در شهرهاي استان مرکزي چقدر است؟ 
ب) انحراف معیار از سطح دریا در شهرهاي استان مرکزي چقدر است؟ 

پ) ارتفاع از سطح دریا براي شهرهاي کدام استان بیشتر است؟
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میانگین، میانه و انحراف معیار نرخ تورم (مراجعه به خواندنی) سال هاي  را بر اساس جدول زیر محاسبه کنید.  - 4
سال

نرخ تورم 

84 − 94
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11٫915٫634٫730٫521٫512٫410٫825٫418٫411٫910٫4

جدول زیر پول توجیبی (ده هزار ریال) هفتگی پنج دوست نزدیک مینا و مریم را نشان می دهد.  - 5
الف) میانگین و میانۀ پول توجیبی را براي دوستان مریم و مینا محاسبه کنید. 

ب) انحراف معیار پول توجیبی را براي دوستان مریم و مینا محاسبه کنید. 
پ) برنامه ریزي براي یک سفر یک روزه با دوستان براي مینا ساده تر است یا مریم؟ 

مینا 

مریم 
2726252423
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فرض کنید  و  دو پیشامد ناتهی مستقل از یکدیگرند.  - 6

الف) نشان دهید  و  مستقل اند. 

ب) با توجه به (الف) نشان دهید  و  نیز مستقل اند.
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یک سکه را سه بار پرتاب می کنیم. احتمال رو آمدن سکه در پرتاب سوم را به دست آورید، به شرط اینکه در دو پرتاب اول و دوم پشت ظاهر شده - 7
باشد.

1

آمار و احتمال



احتمال اینکه رویا در درس ریاضی قبول شود، دو برابر احتمال آن است که دوستش در این درس قبول شود. اگر احتمال اینکه حداقل یکی از آنها در - 8

0٫625درس ریاضی قبول شوند، برابر  باشد، رویا با چه احتمالی در این درس قبول خواهد شد؟

در پرتاب یک تاس فرض کنید پیشامد  ظاهر شدن عدد زوج، پیشامد  ظاهر شدن عددي با مضرب  و پیشامد  عددي بزرگتر از  باشد. - 9
مستقل یا غیرمستقل بودن هر دو پیشامد را بررسی کنید.

AB3C2

 ، ،  و احتمال واکنش نشان دادن ماده ترکیبی از  ماده شیمیایی داریم که دو تا از آنها مواد  و  هستند. احتمال واکنش نشان دادن ماده  - 10

،  خواهد شد. با چه احتمالی، حداقل یکی از مواد  یا  واکنش نشان  است. اگر ماده  واکنش نشان دهد، احتمال واکنش نشان دادن مادة 

خواهد داد؟
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دو تاس با هم پرتاپ شده اند. احتمال آنکه هر دو عدد رو شده زوج باشند، به شرطی که بدانیم مجموع اعداد رو شده برابر  است را به دست آورید. - 118

براي داده هاي آماري   مقادیر میانگین و واریانس به ترتیب  و  محاسبه شده است. اگر به تمام داده ها یک واحد اضافه کنیم - 12
ضریب تغییرات داده هاي جدید را بدست آورید.

, , … ,x1 x2 xN54

میانگین طول اضالع مربع هایی  واحد با ضریب تغییرات  محاسبه شده است. میانگین مساحت این مربع ها را بدست آورید. - 13150٫2

، از بین آن ها حذف شوند، واریانس در  دادة آماري، میانگین و انحراف معیار به ترتیب  و  می باشد، اگر داده هاي ناجور  - 14
داده هاي باقی مانده را بدست آورید.

2530850, 45, 15, 10

انحراف مقادیر تعداد  داده از میانگین آن ها بصورت اعداد صحیح متوالی می باشد، انحراف معیار این داده ها را بدست آورید. - 157

، تشکیل جامعه جدیدي داده اند. اگر میانگین این دو ، با جامعه دیگري با اندازه  و واریانس  یک جامعه آماري با اندازه  و واریانس  - 16
جامعه یکسان باشد، انحراف معیار جدید چقدر است؟

1212٫6247٫2

- داده آماري با واریانس  و  داده آماري دیگر با واریانس  را با هم ترکیب می کنیم. اگر میانگین هر دو گروه یکسان باشند، 17

انحراف معیار  داده حاصل را بدست آورید.

1512107٫6

25

اگر انحراف معیار داده هاي برابر  باشد، انحراف معیار داده هاي  را محاسبه - 18

کنید.
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اگر داده هاي یک جامعه آماري را از متر به سانتی متر تبدیل کنیم، انحراف معیار جدید چگونه بدست می آید؟ - 19

اگر انحراف معیار داده هاي  برابر  باشد، انحراف معیار داده هاي  را بدست آورید. - 20, , … ,x1 x2 xN3− , − , … , −
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اگر میانگین  داده آماري برابر  و میانگین  داده دیگر برابر  و میانگین این  داده آماري،  باشد، انحراف معیار این جامعه آماري را به - 21
دست آورید.

9b62b1521

اگر انحراف معیار داده هاي  برابر با صفر باشد،  را محاسبه کنید. - 222x − 1, 3y + 2, z − 3, 52x − 1, 3y + 2, z − 3, 5z, y, x

اگر واریانس قیمت ها در سال گذشته  بوده و امسال  درصد به قیمت ها افزوده شده باشد، واریانس فعلی قیمت ها را بدست آورید. - 23100010

می باشد. اگر داده هاي ناجور  حذف شوند، واریانس داده هاي باقی مانده را میانگین و واریانس  داده آماري به ترتیب  و  - 24
بدست آورید.

2917522, 21, 13, 12

هشت داده آماري با میانگین  و واریانس  داریم. اگر دو دادة  و  به آن ها افزوده شود، واریانس  داده حاصل را بدست آورید. - 25154121810

، انحراف  تا از داده ها از میانگین برابر  و انحراف  تا از داده ها از میانگین در یک جامعه آماري، انحراف  تا از داده ها از میانگین برابر با  - 26

برابر  است.  واریانس این جامعه آماري را بدست آورید.
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اگر واریانس داده هاي  برابر  باشد، واریانس داده هاي  را بدست آورید. - 27− + 5, − + 5, … , − + 5
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اگر واریانس داده هاي  برابر  باشد، واریانس داده هاي  را محاسبه کنید. - 28, , … ,x1 x2 xN4−3 + 2, −3 + 2, … , −3 + 2x1 x2 xN

، میانگین  داده برابر  و میانگین  داده برابر  باشد، واریانس این جامعه آماري را اگر در یک جامعه آماري میانگین  داده برابر  - 29
بدست آورید.
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اگر واریانس داده هاي  برابر صفر باشد،  و  را بدست آورید. - 307, −a − 3b, 2a − bab

واریانس داده هاي  را بدست آورید. - 3120, 15, 24, 22, 19, 26

، دامنه تغییرات برابر صفر باشد،  و  را بدست آورید. اگر در جامعه آماري  - 326b − 3a, 5, 4b − 3ab

اگر دامنه تغییرات داده هاي  برابر  باشد، دامنه تغییرات داده هاي  را بدست - 33
آورید.

, , … ,x1 x2 xN123 − 10, 3 − 10, … , 3 − 10x1 x2 xN

، برابر  باشد،  را بدست آورید. اگر دامنه تغییرات داده هاي  - 3425, 20, 24, 18, m, 3015m

در داده هاي  میانگین داده هاي بزرگتر از چارك اّول و کوچک تر از چارك سّوم چقدر است؟ - 3535, 24, 17, 12, 25, 15, 34, 20, 10, 18, 22, 29

اعداد  به ترتیب چارك اّول، میانه و چارك سّوم  داده متمایز هستند.  - 36

الف- چه تعداد از داده ها بیش تر از  است؟ 

ب- چه تعداد از داده ها کم تر از  است؟ 

پ- چه تعداد داده بین  و  است؟

34, 29, 1880

34

18

1834

میانه یک مجموعه از داده هاي مرتب شده، برابر میانگین چهارمین و پنجمین داده و مجموع کل داده ها مساوي با  گردیده است. میانگین کل - 37
داده ها چقدر است؟

360

در یک امتحان ریاضی نمرات  نفر بصورت زیر است. میانه این نمرات را بدست آورید.  - 3815

4, 7, 7, 3, 12, 11, 17, 15, 14, 17, 19, 14, 10, 9, 5

در داده هاي مرتب شده - 39

الف- اگر میانه برابر با  باشد،  را بدست آورید. 

ب- اگر میانگین برابر  باشد،  و میانه را بدست آورید.

4, 6, 7, 8, 10, x, 20, 22, 27, 29

13x

15x

میانه داده هاي آماري  را بدست آورید. - 4019, 27, 25, 20, 12, 23, 17, 14, 15, 26, 30

اگر میانگین داده هاي  برابر  باشد، میانگین داده هاي  چقدر می شود؟ - 41, , … ,x1 x2 xNX̄+ , + 2 , ⋯ , + Nx1 X̄ x2 X̄ xN X̄

میانگین  عدد مساوي  شده است. اگر یک عدد را کنار بگذاریم، میانگین  عدد باقی مانده مساوي  می شود. عددي که کنار گذاشته شده - 42
است، چند است؟

1012911

اگر میانگین داده هاي  برابر  باشد، میانگین داده هاي را بدست آورید. - 43a, a, a, a, a + 1
3a

2
a, a + 1, a + 2, a + 3, a + 4

اگر میانگین داده هاي  برابر  باشد، میانگین باشد، میانگین داده هاي  را بیابید. - 44+ 1, + 2, + 3x1 x2 x3X̄3 + 1, 3 + 2, 3 + 3x1 x2 x3

مجموع  عدد زوج متوالی  است. این  عدد و میانگین آن ها را بدست آورید. - 455805

اگر میانگین  داده آماري  باشد و داده هاي  را از مجموعه داده ها حذف کنیم، میانگین جدید چقدر است؟ - 46203546, 49, 41, 52

اگر میانگین داده هاي   برابر  باشد میانگین داده هاي  را محاسبه کنید. - 47, , … ,x1 x2 xN83 + 4, 3 + 4, … , 3 + 4x1 x2 xN

اگر میانگین  داده برابر  و میانگین  داده دیگر برابر  باشد، میانگین کل  داده را حساب کنید. - 4891861315

،  برابر  باشد، میانگین داده هاي  را بیابید.  ،  ، اگر میانگین داده هاي  - 49+ 6x4− 4x3− 3x2+ 9x110, , ,x1 x2 x3 x4

تاسی را دو بار می اندازیم:  - 50

الف- احتمال پیشامد  را که در آن عدد رو شده در پرتاب اّول  باشد. 

ب- احتمال پیشامد  را که در آن مجموع اعداد روشده در تاس  باشد. 

پ- آیا دو پیشامد  و  مستقل هستند؟
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احتمال این که فرزندي در خانواده  با چشمانی به رنگ آبی متولد شود  درصد و احتمال این که فرزندي در خانواده  با چشمان آبی متولد شود - 51

 درصد است. مطلوبست احتمال آنکه: 
الف- هر دو نوزاد با چشمان به رنگ آبی متولد شوند. 

ب- هر دو نوزاد با چشمانی به رنگ غیر از آبی متولد شوند. 
پ- فقط یکی از نوزادان با چشمانی به رنگ آبی متولد شوند.

A40B
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، اگر  و  و پیشامد این که حداقل یکی از این دو پیشامد  و  روي دهد  عضو دارد. براي دو پیشامد مستقل  و  - 52
فضاي نمونه اي چند عضو دارد؟

ABn(A) = 12n(B) = 6AB16

احتمال تولد فرزند پسر در یک خانواده  است. چقدر احتمال دارد که فرزند اّول و دّوم این خانواده هم جنس باشند؟ - 53
1
4

احتمال موفقیت عمل جراحی براي شخص  برابر  و براي شخص  برابر  است. احتمال این که الاقل عمل جراحی براي یکی از دو نفر - 54
موفقیت آمیز باشد را بدست آورید.

A0٫9B0٫8

اگر  افراد جامعه اي، داراي چشم  مشکی و  گروه خونی نوع  باشند و یک فرد بطور تصادفی از بین آ نها انتخاب شود. احتمال این که این - 55

فرد داراي چشم  مشکی یا گروه خونی  باشد چقدر است؟

%75%40A
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در گروه زنان ساکن یک روستا،  درصد آنان تحصیالت ابتدایی و  درصد از آنان مهارت قالی بافی دارند. اگر یک فرد از این گروه انتخاب - 56
شود، با کدام احتمال این فرد تحصیالت ابتدایی یا مهارت قالی بافی دارد؟

6025

اگر  و  و  و  مستقل باشند؛  را بدست آورید. - 57P (A) = 0٫6P (B) = 0٫3ABP (AUB)

احتمال این که فرهاد در کنکور قبول شود  و احتمال این که بابک در کنکور قبول شود  است. مطلوبست احتمال این که حداقل یکی از آن ها در - 58
کنکور قبول شود.

0٫70٫8

احتمال زنده بودن مردي تا  سال آینده  و احتمال زنده بودن همسر او تا  سال آینده  است. مطلوبست احتمال آن که:  - 59

الف- هر دوتا  سال آینده زنده باشند. 
ب- فقط یک نفر از آن ها زنده باشند.
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، آنگاه  را بدست آورید. اگر  و  دو پیشامد مستقل باشد و داشته باشیم  و  - 60ABP (A) =
1
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