


 آمار و احتمال ریاضی یازدهم فصل چهارم تشریحی سري 1

.دیربب مان ؟دوشیم میسقت هتسد دنچ هب یلامتحا ریغ يریگهنومن-1

.دینک فیرعت ار یطابنتسا رامآ-2

1

2

3
باختنا4

هنومن

هبساحم

Xرتماراپ

Y

یطابنتسا رامآ .دیسیونب بسانم هژاو یلاخ ياهاج رد-3

.دیربب مان ؟تسا هدش لیکشت هلحرم دنچ زا رامآ ملع-4

.دیهد هاتوک خساپ ریز تالاوس هب-5

؟دراد مان هچ هعماج ياضعا دادعت )

؟دراد مان هچ هنومن ياضعا دادعت )

؟يرامآ ۀعماج زا ياهعومجمریز )

.دیربب مان ار یلامتحا ياهيریگهنومن )

1

2

3

4

؟دینک نایب ار يرامشرس تالکشم و فیرعت ار يرامشرس-6

.دینک باختنا ار رتبسانم يریگهنومن شور عون-7

روشک دراو نامز رورم هب هک ار ییاهوردوخ زا دصرد هد دهاوخیم اهنآ زمرت هناماس درکلمع یسررب يارب نیگنس ياهوردوخ ةدننک دراو تکرش )فلا

.دنک یسرزاب دنوشیم

.دنادب ییات  ۀنومن کی ساسا رب هسردم یلیطعت تعاس رییغت يارب ار نازومآشناد رظن دهاوخیم يرفن  ۀسردم ریدم )ب

رد نازومآشناد دادعت ندوب ربارب ضرف اب( دراد توافت مه اب هیاپ  رظن هک مینزب سدح ام و دشاب هتشاد هیاپ شش ،هسردم رگا لبق تمسق رد )پ

.)فلتخم ياههیاپ

60012

6

؟دراد یلامتحاریغ يریگهنومن رب یتیزم هچ یلامتحا يریگهنومن شور-8

؟تسیچ ریغتم و هداد نیب قرف -9

.دیربب مان ار یلامتحا يریگهنومن عون راهچ-10

1

آمار استنباطى
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ار نیگنایم  تشاگن تفاب یناوارف رب دنچ و میریگب  ةزادنا هب ياهنومن هعفد  ینعی ؛مینک رارکت ار يریگهنومن راب  لبق لاؤس رد رگا-44

رد .)تسا لاثم کی  ،تسا گرزب يددع  زا روظنم دینک هجوت( تسا ریز لکش هب ینحنم کی تروص هب ًابیرقت هک داد ناشن ناوتیم مینک مسر

هنومن  يارب هک دینک ضرف لاح .تسا لوهجم هک ،تسا نازومآشناد ۀمه تارمن نیگنایم اجنیا رد هک ،تسا هعماج نیگنایم ةدنهد ناشن   لکش نیا
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،هدش هدیشک نادند کی ياراد یناریا ره طسوتم روطهب ینعی ؛تسا هدوب  ربارب  لاس يارب ناریا رد )( نادند یگدیسوپ صخاش-45

رایعم فارحنا رگا .تسا هدش  ربارب  لاس رد صخاش نیا ، ةزادنا هب ياهنومن ساسا رب .تسا هدش رپ نادند کی و هدیسوپ نادند کی

هدش رپ و هدیسوپ ،هدش هدیشک ياهنادند نیگنایم يارب يدصرد  نانیمطا ةزاب ،دشاب و  ، ربارب بیترت هب هدش رپ و هدیسوپ ،هدش هدیشک ياهنادند
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ریز ياهتلاح زا کی ره رد .مینک باختنا نآ زا  ةزادناهب ياهنومن میهاوخیم و هدش لیکشت وضع  زا ياهعماج دینک ضرف-46

.دییوگب ار يریگهنومن شور ره مان ؟تسا ردقچ هنومن ناونع هب هعماج وضع ره باختنا لامتحا

.مینک باختنا ییات  یفداصت ۀنومن تمسق ره زا میهاوخب و دوش میسقت ییات  تمسق ود هب هعماج رگا )فلا

.مینک باختنا هنومن ناونع هب ار تمسق ود و دوش میسقت يواسم تمسق  هب فداصت هب هعماج رگا )ب

و دشاب وضع نیمود یباختنا وضع دینک ضرف .دوش باختنا فداصت هب وضع کی لّوا تمسق زا و ،دوش میسقت يواسم تمسق  هب فداصت هب هعماج رگا )پ

.دوش باختنا وضع نیمود زین يدعب ياهتمسق زا
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فلتخم ياههنومن يازا هب لامتحا - نیگنایم رادومن ،مینک دروآرب ار نیگنایم يوضع  ياههنومن اب میهاوخب  هعماج دادعا زا رگا-47

؟تسا تروص هچ هبً ابیرقت

1, 2, 3, 4, … , 992

؟دنک یم يرییغت هچ یناوارف ربدنچ رادومن ریز تحاسم ،دنوش هفاضا طسو ۀتسد ياههداد هب هداد ود رگا ،دشاب  یلیطتسم رادومن ریز تحاسم رگا-48
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هداد دنچ .دشاب  ياهریاد رادومن رد  ۀتسد اب بسانتم ۀیواز ةزادنا رگا ،تسا ورهبور تروص هب يرامآ ةداد  یناوارف ربدنچ رادومن-49
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8
9
10
11
12

24 27 30 33 36

؟تسا مادک دیدج ياههداد طسو هتسد رد یبسن یناوارف دصرد .دوش هدوزفا  و  ةداد ورهبور یناوارف ربدنچ رادومن اب يرامآ ياههداد هب رگا-51 2932

.دیروآ تسدب ار یناوارف ربدنچ رادومن رد متفه و مشش ۀطقن لوط .دشاب  یناوارف لودج کی رد مّود ۀتسد رگا-52 [12, 16)

اهنیشام زا ات  میریگیم هجیتن نیشام  هدهاشم شور زا راک نیا يارب میجنسب اهنیشام لک هب ار دیفس گنر اب اهنیشام تبسن میهاوخیم-53

.دیروآ تسدب رهش نیا دیفس ياهنیشام دصرد يارب يدصرد  نانیمطا ةزاب کی .دنتسه دیفس

200160

95
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ةزاب رد دصرد  نانیمطا اب يوضع  يریگهنومن کی اب دشابیم دارفا لک هب یهاگشناد هدرکلیصحت دارفا تبسن هک ياهعماج رتماراپ مینادیم-54

؟دنتسه یهاگشناد تالیصحت ياراد يوضع  ۀنومن دصرد دنچ تروص نیا رد ،دشاب  رگا هتفرگ رارق 

10095

(a, b)a =
66

250
100

 ةرامش و دنشاب  ات  ياههرامش ياراد رفن  نیا رگا .میهاوخیم هنومن ناونع هب رفن  ،رفن  نیب زا دنمناماس يریگهنومن کی رد-55

؟دراد ياهرامش هچ دناهدش باختنا هک لوا رفن  ،دشاب هدش باختنا

400204001400172

5

 هنومن نیگنایم و  هزاب نیا نییاپ نارک رگا .مینک دروآرب ییات  ياههنومن اب ار هعماج کی نیگنایم يارب دصرد  نانیمطا اب ياهزاب میهاوخیم-56

؟تسا ردقچ هعماج رایعمفارحنا ،دشاب

9514478

و رثکادح لضافت .میروآ تسدب هعماج نیگنایم يارب يدصرد  نانیمطا اب هزاب کی میهاوخیم و میراد تسد رد همانشسرپ  رثکادح ام-57

؟تسا ردقچ هزاب نیا لوط لقادح

1000095

(σ = 8)

نیا .مینک نییعت دصرد  نانیمطا اب ار هعماج نیا نیگنایم ممیزکام میهاوخیم .میاهدرک دروآرب  يوضع  ياههنومن اب ار ياهعماج نیگنایم-58

 ؟تسا ردقچ رادقم

4002295

( = 10)σ
هعماج

و هدوب ات لقادح ام هیلوا ياههنومن مینادب رگا دباییم شهاک ردقهچ رثکادح نیگنایم دروآرب هزاب لوط ،دوش رتشیب ات اههنومن دادعت رگا-59

.دشابیم  يرامآ هعماج ياههداد رایعم فارحنا

1609

26

ام و دشاب هدش میسقت يواسم ۀتسد  هب هعماج رگا .مینک باختنا وضع  هزادنا هب ياهنومن میهاوخیم و دراد وضع  ياهعماج دینک ضرف-60

؟تسا ردقچ دنراد رارق هتسد کی رد هک نسح و یلع ندش باختنا لامتحا ،میرادرب وضع  هتسد ره زا میهاوخب

4003010
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