
 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                  سؤاالت           

بارم
 

 1 کیلَگرم تاضذ، چِ هذلی ترای ٍزى آى تِ کار رفتِ است؟ حذاکثر خطای اًذازُ گیری چِ همذار تَدُ است؟ 5/78اگر ٍزى ضخصی  1

aاگرطَل ضلغ هرتؼی  2 x E   تاضذ ٍ هذل هساحت آىS E 16  2 را تِ دست آٍریذ:  xتاضذ ، همذار  8

aاگر لاػذُ ٍارتفاع هثلثی تِ ترتیة  3 E  13  ٍb E   2 تاضذ ، هذل هساحت آى را تِ دست آٍریذ:  22

 2 چْار هَرد از هطکالت سرضواری را تیاى کٌیذ: 4

5 

 در ّریک از هَارد زیر  تْتریي رٍش جوغ آٍری دادُ ّا را تیاى کٌیذ:

 %  کاّص یافتِ است. 10، حذٍد  1387تصادفات سال الف( تؼذاد 

 درصذ گرتِ ّا در هماتل تیواری هماٍم ّستٌذ. 55ب( 

 ج( حمَق ، رضتِ ی هَرد ػاللِ ی تچِ ّای گرٍُ اًساًی هی تاضذ.

 % افسایص یافتِ است. 15حذٍد  1380ت( هیساى تارًذگی در سال 

2 

 1 را اًتخاب کردُ تاضذ ، ضوارُ ی ًوًَِ ی هَرد ًظر را تِ دست آٍریذ؟ 995/0ًفر ، هاضیي حساب ػذد  30اگر  در یک جاهؼِ  6

 1 هتغیر کیفی را تؼریف کٌیذ؟ 7

8 

 ّر یک از هتغیرّای زیر جسء کذام دستِ ی کیفی، کوی هی تاضٌذ ٍ ًَع آى ّا را هطخص ًواییذ؟

 ثاتت( –الف( ًَع تلفي هَرد استفادُ ی ضْرًٍذاى )سیار 

 تحصیالت یک فرد )اتتذایی ، راٌّوایی ، دیپلن ٍ.....(ب( هیساى 

 ج(ٍزى ًاهِ ّای هَجَد در صٌذٍق

 ت( تؼذاد ًاهِ ی ّای هَجَ در صٌذٍق 

2 

9 

 تا تَجِ تِ جولِ ّای زیر تِ سَاالت پاسخ دّیذ:

 هی خَاّین رًگ هَرد ػاللِ ی تچِ ّای هذرسِ سرای داًص را تررسی کٌین.

 چیست؟الف( هَضَع هَرد تررسی 

 ب( جاهؼِ ی هَرد ًظر را هطخص کٌیذ؟

 ج( تْتریي رٍش جوغ آٍری اطالػات را تیاى کٌیذ؟

 ت( هتغیر هَرد تررسی از چِ ًَػی هی تاضذ؟

2 

 1 فراٍاًی هطلك را تؼریف کٌیذ؟ 11

 .......................... نام و نام خانوادگی:

   انسانی دوم و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه  2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان
 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                             
 21 -22سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

  آمار نام درس:

  عبدالمالکی :نام دبير

 00/10/1321: امتحان تاریخ

 / ػصرصثح 0:30 :ساعت امتحان

 دقيقه  100 : امتحانمدت 

 ادامه ی سواالت



 

 

ف
ردی

 
 00/10/1321تاریخ امتحان:                                     مقطع و رشته : دوم انسانی                                       ادامه ی سواالت درس : آمار       

بارم
 

11 

 تا تَجِ تِ دادُ ّای زیر ، جذٍلی رسن ًواییذ ٍ ّر یک از هَارد زیر را تِ دست آٍریذ.

دستِ تمسین ًوایین. 2اگر تخَاّین دادُ ّا را تِ   

20 – 4/17 – 2/16 – 15 – 7/14 – 3  /12 – 5/11 – 25 /10 - 10  

 الف( فراٍاًی هطلك :

:ب( فراٍاًی تجوؼی   

 ج( فراًٍی ًسثی :

 ت( درصذ فراٍاًی ًسثی :

 ث( هرکس دستِ :

4 

 

 

5/1 

75/1 

1 

5/1 

5/1 

 


