
9 
  سازي آمار و مدل  كانون فرهنگي آموزش  هاي پرتكرار ؤالس  صفحه

 
 

 

  

   فصل اول

  سازي گيري و مدل اندازه
  

  گيري اندازه
  

هـر  . پـذيرد  عبارت است از عملي براي به دست آوردن اطالعات عددي كه بـا يـك وسـيله يـا روش خـاص انجـام مـي          
  .باشد گيري مي گيري داراي يك واحد اندازه اندازه

  

  :گيري خطاي اندازه
  

  .تر است گيري كم گيري گويند كه همواره از واحد اندازه  را خطاي اندازهگيري شده تفاضل مقدار واقعي و مقدار اندازه
  .شود گاه صفر نمي تواند مثبت يا منفي باشد اما هيچ گيري مي خطاي اندازه: 1تذكر
  .گيري وجود دارد گيري همواره خطاي اندازه در هر اندازه: 2تذكر
واحـد  (گيـري از يـك كيلـوگرم    شيم، قدرمطلق خطـاي انـدازه  گيري كرده با  كيلوگرم اندازه53 اگر وزن فردي را      :مثال
گيـري    گيري كرده باشيم چون واحـد انـدازه         اندازهكيلوگرم   3/67اما اگر وزن فرد ديگري را       . تر است   كم) گيري  اندازه

10
kg10/E,E  كيلوگرم است پس1     

  
  سازي رياضي مدل

   

  .سازي رياضي گويند ن رياضي را مدلبيان مسئله به زبا
  

  :هاي مدل ويژگي
  .مفاهيم به كار برده شده در مدل بايد ساده باشند) 1
  .ترين نزديكي را به پديده موردنظر داشته باشند مفاهيم به كار برده شده در مدل بايد بيش) 2

EPايم مـدل نمـايش قـد وي     متر اندازه گرفته   سانتي 173 قد فردي را     :مثال 173 باشـد كـه     مـيcmE,E 1  
  .باشد مي

Ea طول ضلع يك مربع را با مدل :مثال     مدل مساحت اين مربع چيست؟ايم نشان داده 3
 E~SEE)E()E)(()E(aS 69693293 2222  مساحت مربع  

 مثالً مقادير. كنيم نظر مي  به دليل كوچكي صرفEتر از يك  هاي بزرگ سازي از توان در مدل: تذكر
2321 E,E,...,E,E.E..., n گيريم پس در مثال باال مدل مساحت را صفردر نظر ميE69 و خطاي مساحت E6 خواهد 

  .شد
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظرصرف

  بهرام طالبي: مؤلف اين فصل



10 
  هاي پرتكرار ؤالس  كانون فرهنگي آموزش  سال دوم دبيرستان       صفحه

  
    

 

  
 سال  مدرسه/ شهر   

 

   ٩٠   مالرد، شهيد ثمري  .گيري را تعريف كنيد خطاي اندازه  .1
 

2. 
 

  :در جمالت زير جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد
اين خطا لزومـاً از واحـد. شده است ......... گيري همان تفاضل مقدار واقعي و مقدار          خطاي اندازه 

  .است............ گيري  اندازه
   90   آباد، اميركبير نجف

 

  توان گفت؟ گيري چه مي دازهي خطاي ان در مدلي كه براي وزن داده شده است، درباره  .3
 Ekg/ 573=وزن

   90   پور گيالن، نادعلي

 

8/24 در صورتي كـه مقـدار واقعـي آن           . است گيري شده   متر اندازه    سانتي 25محيط يك مربع      .4
   90   تفت، كوكبيه  .گيري را محاسبه كنيد باشد خطاي اندازه

 

   90   ان، شاهدقوچ  .سازي رياضي را تعريف كنيد مدل  .5
 

   90   آباد، اميركبير نجف  كند؟ تر مي سازي رياضي را با ارزش رعايت چه مواردي مدل  .6
 

   90   آباد، اميركبير نجف  .سازي كنيد محيط آن را مدل.  متر است5طول ضلع يك مربع   .7
 

Eaطول ضلع مربعي  .8     90   قوچان، شاهد  .سازي كنيد گيري شده است؛ مساحت آن را مدل  اندازه3
 

ابعاد اين مستطيل را . گيري كرده است متر اندازه  سانتي3و4آموزي ابعاد يك مستطيل را  دانش  .9
  .سازي كرده، سپس مدلي براي مساحت آن بنويسيد مدل

   90   گيالن، شهيد نادري

 

   90   آباد، اميركبير نجف  .سازي كنيد گيري شده است مساحت آن را مدل متر اندازه  سانتي10شعاع يك دايره   .10
 

اي قطر دايره  .11


 6
110d90   يزد، سيدالشهداء  . به دست آوريد مدلي براي مساحت دايره. سازي شده است  مدل   

 

  مدل رياضي براي اندازه. متر است  سانتي4و6ي يك مثلث به ترتيب  ي ارتفاع و قاعده اندازه  .12
  . و مساحت مثلث بنويسيدارتفاع، قاعده

   90   بانه، شاهد

   90   تفت، نمونه كوكبيه  . سانتي متر است، ارائه دهيد3يك مدل رياضي براي حجم يك مكعب كه طول ضلع آن   .13

   90  سنندج، شيخ محمود شلتوت  .متر بنويسيد  سانتي3و4و5 به ابعاد مدلي براي حجم يك مكعب مستطيل  .14
 

   90   آباد، اميركبير نجف  . را به دست آوريد10گيري حجم يك توپ به قطر   اندازهمدل رياضي  .15
 

.گيري شده است  متر اندازه7 متر و طول ارتفاع آن 5اي شكل  ي يك مخزن استوانه شعاع قاعده  .16
  كند؟ حجم اين مخزن از چه مدلي پيروي مي

   90   قوچان، شاهد
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 سال  مدرسه/ شهر   

 

   90   ايالم، حافظ  شوند، كدامند؟ گيري مي اعث خطاي اندازهدو عامل كه ب   .1
 

2.  

 

  گيري درست است؟ كدام مطلب در مورد خطاي اندازه
  .گيري همواره صفر است خطاي اندازه) الف  
  .گاه صفر نيست گيري هيچ خطاي اندازه) ب  
  . عددي مثبت است هموارهگيري خطاي اندازه) پ  
  .عددي منفي است هموارهگيري  خطاي اندازه) ت  

   90   فوجان، شاهد

 

3.  
 

  .تر باشد كم............ گيري بايد از  متر باشد، خطاي اندازه گيري سانتي اگر واحد اندازه
  متر ميلي 10) ب    متر  سانتي5/0) الف  
  متر صفر سانتي) د    متر  سانتي5/1) ج  

   90   نطنز، امام خميني

 

 كيلوگرم است32/0گيري يك ترازو      باشد، خطاي اندازه    مي كيلوگرم   48وزن واقعي يك بسته        .4
  دهد؟ اين ترازو چه عددي را نشان مي

   90   هاي شريف رشت، انديشه

 

   90  زاده پاكدشت، شهيد كفايي  . رياضي را تعريف كنيدسازي مدل   .5
 

   90   تهران، سميه  تر است؟ سازي با ارزش چه زماني مدل   .6
 

سازي شده باشد مدلي براي محيط و مساحت مربع   مدلE+5 به صورت اگر ضلع مربعي   .7
  .بنويسيد

   90   مهر همدان، بزرگ

 

Exaاگر مدل ضلع مربعي    .8 و مدل مساحت آن Exs     90   آمل، ميترا جمشيدنژاد  . را بيابيدx باشد، 32
 

11مستطيلي با طول   .9 6 EL 22 و عرض 3 EL باشد مدلي براي مساحت   مفروض مي
  .مستطيل ارائه دهيد

   90   االثر همدان، شهداي جاويد

 

ERاي به صورت اگر شعاع دايره   .10  سازي شده باشد، مدلي براي مساحت و محيط   مدل5
  .آن بنويسيد

   90   سمنان، امام خميني

 

   90   فارسان، دكتر سلطاني  .متر باشد، مدلي براي مساحت دايره بنويسيد  سانتي6اي  اگر قطر دايره   .11
 

12.  
 

12اگر) الف Ea  23 و Eh به ترتيب قاعده و ارتفاع يك مثلث باشـند، مـدلي بـراي 
  .مساحت اين مثلث بنويسيد

ELمتر بـه صـورت    يمدل طولي بر حسب سانت    ) ب  ELآيـا مـدل  .  اسـت 2   بـر20
  متر صحيح است؟ چرا؟ حسب ميلي

   90   آباد، شاهد كوثر نجف

   90   مالير، شريف  كند؟ حجم مكعب از چه مدلي پيروي مي متر باشد،  سانتي4اگر ضلع يك مكعب    .13

ــب       .14 ــاع مكع ــرض و ارتف ــول و ع ــر ط ــب  اگ ــه ترتي ــستطيلي ب 16م Ea 23 و Eb 

34و Eh ؟كند  حجم اين مكعب مستطيل از چه مدلي پيروي مي،گيري شده باشند  اندازه  
   90   گرمسار، محدثه

  

15.  
 

 . بنويسيد2مدلي براي حجم كره به شعاع
3

3
4 rV 

   90   هاي شريف شهرشت، اندي

 

   90   گرمسار، محدثه  . بنويسيد5 و ارتفاع 2 ي مدلي براي حجم يك استوانه به شعاع قاعده   .16
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  دومفصل 

  جامعه و نمونه
  

  :جامعه و نمونه
  :ي آماري تعريف جامعه*

ضمناً به تعداد . اتي را مطالعه كنيمخواهيم موضوع يا موضوع  آن مييي اعضا اي از افراد يا اشياء است كه درباره مجموعه
  .گويند ي جامعه مي ي آماري اندازه افراد يا اشياء موجود در جامعه

  :آمارگيري
 آمارگيري به دو صورت انجام .رود، گويند ها به كار مي هايي كه براي جمع آوري داده ها و روش ي فعاليت به كليه

  .شود مي
  :سرشماري) 1

  .ايم  مطالعه و بررسي قرار گيرند، سرشماري كردهاگر تمام افرادجامعه مورد
  :گيري نمونه) 2

  .گيرند در اين روش بخشي يا تعدادي از افراد جامعه مورد بررسي قرار مي
  :نكته

  .گوييم ي نمونه مي تعداد اعضاي نمونه را اندازه
  

  :هاي سرشماري محدوديت
  در دسترس نبودن تمام اعضاي جامعه) 1 

  رسي تمام اعضاي جامعهگير بودن بر وقت) 2
  گران تمام شدن بررسي تمام اعضاي جامعه) 3
  از بين رفتن بعضي از اعضاي جامعه در حين سرشماري) 4

  

  :گيري تصادفي نكات مهم در نمونه
  .گر خصوصيات جامعه باشد نمونه بايد طوري انتخاب شود كه نمايان :الف
  .ني هريك از اعضاي جامعه امكان حضور در آن را داشته باشنداعضاي نمونه بايد به طور تصادفي انتخاب شوند يع :ب
اي كه از  زيرا در غير اين صورت نتيجه. تر باشد ي نمونه نيز بايد بزرگ تر باشد، اندازه ي جامعه بزرگ هر چه اندازه :پ

  .)شود هار نميبا يك گل ب(توان همواره با شواهد كم حكم كلي كرد شود معتبر نخواهد بود يعني نمي آن گرفته مي
  .اي در نمونه قضاوت كنيم قبل از انتخاب نمونه نتوانيم با اطمينان در مورد حضور يا عدم حضور عده :ت

  

  :روش انتخاب نمونه با اعداد تصادفي
 )Random(در اين روش براي انتخاب يك نمونه تصادفي از ماشين حساب استفاده كرده و عددي به صورت تصادفي

كنيم، سپس قسمت اعشاري عدد  ين صفر و يك از ماشين حساب اخذ كرده و آن را در تعداد اعضاي جامعه ضرب ميب
   .كنيم حاصل را حذف كرده و با اولين شماره عضو جامعه جمع مي

  

 را داده است كدام /320اند ماشين حساب عدد  گذاري شده  شماره20 تا 1 نفره كه از شماره 20در يك كالس / مثال
  شماره به عنوان نمونه بايد انتخاب شود؟

71664632020   //  
 

 را /420 فردي را به تصادف انتخاب كنيم، ماشين حساب عدد 119 تا 75خواهيم از شماره  در يك مجمع مي/ مثال
  .دبايستي به عنوان نمونه انتخاب شو داده است كدام فرد مي

189184204545175119     تعداد كل افراد جامعه://
937518:كنيم  را با اولين شماره جامعه جمع مي18حال عدد   

  :ها آوري داده هاي جمع روش
 

   :تعريف داده
  .ي نمونه را داده گوييم گيري يا مطالعه  نتايج حاصل از اندازهاعداد و

 حذف قسمت اعشاري

 حذف قسمت اعشاري

  بهرام طالبي: مؤلف اين فصل
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  :ها ادهآوري د هاي جمع  ترين روش مهم

  

  ) هجري40مثل ميزان بارش باران در تهران در دهه (هاي از پيش تهيه شده استفاده از داده) 1
  )مثل بررسي ميزان رضايتمندي مردم از يك برنامه تلويزيوني) (شفاهي يا كتبي(پرسش مستقيم) 2
  )كنند ميمثل بررسي تعداد افرادي كه در يك روز عرض خيابان را طي (مشاهده و ثبت وقايع ) 3
  )آموزان يك كالس مثل بررسي وزن يا قد دانش(گيري آزمايش و استفاده از وسايل اندازه) 4

  :بايستي به آن توجه كرد نامه مي مواردي كه در طرح پرسش
  .دهي شده باشد نامه منظم و سازمان پرسش) 1
  .د و غير مرتبط با هدف حذف شوندهاي زائ سؤال) 2
  .ده باشندها واضح و سا بيان سؤال) 3
  .دهنده را به سمت پاسخ خاصي هدايت نكند ها پاسخ سؤال) 4
  .اي باشند ها به صورت چند گزينه االمكان پاسخ حتي) 5
  .االمكان ضميمه پرسشنامه باشد گويي حتي دستورالعمل پاسخ) 6
  
  
  

 سال  مدرسه/ شهر   
 

  . اصطالحات آماري زير را تعريف كنيد  .17
  ي جامعه اندازه) ب    جامعه آماري) الف  

   90   همدان، 

 

   90   شهريار، شهيد كلهر  .بنويسيد مورد از مشكالت آن را دوسرشماري را تعريف كنيد و   .18
 

19. 

 

  .ها را با كلمات مناسب پر كنيد ت عبار
  .است.......... اولين اقدام در رسيدن به اطالعات عددي ) الف  
  .گوييم يم............ تعداد اعضاي جامعه را ) ب  
  .گوييم مي ............  راگيري يا بررسي نمونه نتايج حاصل از اندازه) پ  

   90   آباد، نخبگان نجف

 

  .است............ هدف ما از بررسي نمونه و مطالعه آن ) الف  .20
  .ي تصادفي ساده را بنويسيد هاي يك نمونه نمونه را تعريف كرده و ويژگي) ب

   90   خميني شاهرود، امام

 

21. 

 

  .در هر كدام از موارد زير مناسب بودن يا نامناسب بودن نمونه را با ذكر دليل بيان كنيد
  ي عشايري مشموالن اعزام به خدمت يك منطقه: بررسي سن ورود به سربازي، نمونه) الف
  يماهاي صدا و س ي بازيگران سريال خانواده: هاي صدا و سيما، نمونه بررسي رضايت مردم از برنامه) ب
  مسير مهران به دهلران: اي استان ايالم، نمونه ي تأثير بارش برف در تصادفات جاده مطالعه) پ

   90  فارسان، نمونه دكتر سلطاني

 

 را مـورد5و3و1 بررسي ميزان عالقه جوانان شهر اصـفهان بـه تلويزيـون، جوانـان منـاطق                 براي  .22
   90   آمل، ميترا جنشيدنژاد  .ي مورد بررسي را مشخص كنيد ونهي آماري و نم بررسي قرار داديم در اين بررسي جامعه

 

23. 

 

با . در جدول زير دو عدد تصادفي كه توسط ماشين حساب توليد شده، مشخص شده است
  . بيابيد30 تا 1 را از بين اعداد B و Aاستفاده از اين دو عدد تصادفي، دو عدد 

  عدد تصادفي  273/0  728/0

B  A عدد انتخابي    

   90   ز، امام خمينينطن

 

ي تصادفي   سه نمونه129/0 و 074/0 و 627/0 با اعداد تصادفي 110 تا 11از ميان اعداد   .24
  انتخاب كنيد

   90   دزفول، حجاب

 

بجنورد، استعدادهاي   داده را تعريف كنيد  .25
   90   درخشان شهيد بهشتي
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 سال  مدرسه/ شهر   
 

17.   
ها  هاي مورد بررسي در آن ي آماري و ويژگي و مثال براي جامعهچيست؟ دي آماري  جامعه

  .بنويسيد
   90   سنندج، پويش

 

   90   كرمان، پرورش  .دو مورد از مشكالت آن را بنويسيدسرشماري را تعريف كنيد و    .18
 

19.  

 

  . را با كلمات مناسب پر كنيدجاهاي خالي
  .گوييم مي........... نمونه را گيري و يا بررسي  نتايج حاصل از اندازه) الف  

  .گوييم مي............ تعداد اعضاي جامعه را ) ب  

  .است........... اي از   زير مجموعه،نمونه) پ  

   90   فومن، كديور

 

   90   چي كرج، قلم  .نمونه را تعريف كرده و بيان كنيد نمونه تصادفي چه خصوصياتي بايد داشته باشد   .20
 

21.  
 

  ي معرفي شده مناسب است يا خير؟چرا؟  زير، استفاده از نمونهدر موضوع
  .تر بودن نقش زن يا مرد در خانواده ي مهم نظرسنجي درباره: موضوع
  ي اصفهان دبيران رياضي يك دبيرستان پسرانه: نمونه

   90  فارسان، نمونه دكتر سلطاني

 

22.   
» كنند ي توليدي يك كارخانه تحمل ميها بررسي مقدار ولتاژي كه المپ«جامعه و نمونه را در 

  .بيان كنيد
   90   آمل، ميترا جمشيدنژاد

 

23.  
 

 به كمك ماشـين890/0 و 231/0 نفر با استفاده از اعداد تصادفي   200كشي بين     رعهدر يك ق  
 اختـصاص داده200به هر نفر فقط يك شماره از يك تـا  : توجه( نفر را انتخاب نماييد 2حساب  

  )شده است
   90   خميني د، امامشاهرو

 

24.   
ي  شـماره . ايم   را به دست آورده    839/0 و   82/0حساب دو عدد تصادفي       با استفاده از از ماشين    

][اعداد انتخاب شده در بازه 15051كدام است؟   
   90   فارسان، دكتر سلطاني

 

   90   دزفول، حجاب  .داده را تعريف كنيد   .25
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  سازي هاي امتحاني آمار و مدل سؤال  كانون فرهنگي آموزش  سال دوم دبيرستان       صفحه

  

 

 سال  درسهم/ شهر   
 

   90   دزفول، حجاب  .ها را بنويسيد و براي هر كدام يك مثال بزنيد  دادهآوري هاي جمع روش  .26
 

27. 

 

  .مشخص كنيد ها را در هريك از موارد زير آوري داده بهترين روش جمع
  آموزان ي غير درسي دانش ميزان مطالعه) الف  
  مقدار مقاومت يك المپ در مقابل گرما) ب  
  87 توليدات يك كارخانه در سال ميزان) پ  
  آموز هاي اماليي يك دانش مقدار غلط) ت  

   90   آباد، نخبگان نجف

 

28. 
 

در ايـن. كنـد بررسـي كنـد       خواهد ولتاژي را كه المپ تحمل مي        ي توليد المپ مي     يك كارخانه 
كردتوان از سرشماري استفاده       بررسي جامعه آماري كدام است آيا براي انجام اين آزمايش مي          

  يا خير؟
   90   پاوه، والفجر

 

   90   كرج، فرهنگ آموزش  براي طراحي يك پرسش نامه خوب چه مواردي را بايد رعايت كنيم؟  .29

30. 

 

  .جاهاي خالي را پر كنيد
  :نامه در طراحي پرسش

  .استفاده كنيد............... و كامالً ............ از سؤاالت ) الف  
  .كننده، هرگز استفاده نكنيد..... ............از سؤاالت ) ب  

   90   تهران، عالمه طباطبايي
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  سازي آمار و مدل  كانون فرهنگي آموزش  هاي پرتكرار ؤالس  صفحه

 

 

  
  
  
  

 سال  مدرسه/ شهر   
 

   90   مالير، شريف  .ها را نام ببريد آوري داده هاي جمع  را تعريف كرده و روشداده   .26
 

27.  

 

  :آوري اطالعات را مشخص كنيد در هر يك از موضوعات زير بهترين روش جمع
  آموزان دبيرستان شما در نماز جماعت مدرسه سي داليل عدم حضور برخي از دانش برر)الف  
  ي انسان تأثير موسيقي در حافظه) ب  
آمـوزان در  ي دبيرستان شما توسـط دانـش        هاي امانت گرفته شده از كتابخانه       درصد كتاب ) پ  
  سال گذشته  

   90   نطنز، امام خميني

 

28.  

 

هاي سـوم تجربـي دبيرسـتان شـاهد كـوثر  آموزان كالس   انشخواهيم در مورد گروه خوني د       مي
  .مطالعه كنيم

  .ي آن را مشخص كنيد جامعه و اندازه) الف  
  .ي مناسب ارائه دهيد يك نمونه) ب  
  كنيد؟ آوري اطالعات استفاده مي از چه روشي براي جمع) پ  

   90   آباد، شاهد كوثر  نجف

 

   90   چي كرج، قلم  .يسيدنامه را بنو دو مورد از شرايط پرسش   .29

30.  

 

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد
  .است............ اولين اقدام در رسيدن به اطالعات عددي ) الف  
  .استفاده نكنيد............. نامه از سؤاالت  در طراحي پرسش) ب  
  .يمگوي مي........... گيري و بررسي نمونه را  نتايج حاصل از اندازه) پ  

   90   يزد، سيدالشهداء
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  سازي هاي امتحاني آمار و مدل سؤال  كانون فرهنگي آموزش  سال دوم دبيرستان       صفحه
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  سازي آمار و مدل  كانون فرهنگي آموزش  هاي پرتكرار ؤالس  صفحه

 

 

  

  سومفصل 

  متغيرهاي تصادفي
  

  
  :متغيرهاي تصادفي

  

  :تعريف متغير تصادفي
ي تصادفي در ارتباط هستيم بايد موضوع و يا موضوعاتي را مورد بررسي قرار  ي آماري و يا يك نمونه وقتي با يك جامعه

  .....ي حرارت، نوع گروه خون و  وزن، قد، درجه: مانند. گويند دهيم اين موضوع يا موضوعات را متغير تصادفي مي
  :انواع متغيرهاي تصادفي
  .ي كلي، كمي و كيفي تقسيم نمود توان به دو دسته متغيرهاي تصادفي را مي

  :متغيرهاي كمي) الف
  ....، قد، جرم و جمعيت و وزن: مانند. شود ها نسبت داده مي باشند و عدد به آن گيري مي متغيرهايي هستند كه قابل اندازه

  :متغيرهاي كيفي) ب
گروه خوني، رنگ لباس، مراحل : شود مانند ها تعيين مي گيري نيستند و فقط نوع آن متغيرهايي هستند كه قابل اندازه

  ....رشد و 
  :شوند تقسيم مي) شمارشي(متغيرهاي كمي خود به دو دسته پيوسته و گسسته* 
  :متغيرهاي كمي پيوسته) الف
طول ، : تواند اختيار كند، مانند  دو را نيز مي  را بتواند اختيار كند هر مقدار بين آنb و aغيري است كه اگر دو مقدار مت

  ....وزن، جرم و 
  ):شمارشي(متغيرهاي كمي گسسته) ب

تعداد افراد : ندمان. معموالً متغيرهاي گسسته از نوع تعداد هستند. گوييم به متغيرهاي كمي كه پيوسته نباشند، گسسته مي
  ....و 

  :شوند متغيرها كيفي نيز خود به دو دسته تقسيم مي* 
  :متغيرهاي كيفي ترتيبي) الف

  مراحل رشد: ها نوعي ترتيب طبيعي وجود دارد، مانند متغيرهايي هستند كه در آن
  :متغيرهاي كيفي اسمي) ب

  .گروه خوني، رنگ اتومبيل: نندشود، ما متغير كيفي كه ترتيبي نباشد متغير كيفي اسمي ناميده مي
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 متغير

 كمي كيفي

 )شمارشي(گسسته ترتيبي اسمي پيوسته

  اكبري خوئي هانيه علي: مؤلف اين فصل
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  هاي پرتكرار ؤالس  كانون فرهنگي آموزش  سال دوم دبيرستان       صفحه

  

 

  
 سال  مدرسه/ شهر   

 

   90   شهرضا، سروش  .متغير كمي و كيفي را با ذكر مثالي شرح دهيد  .31
 

   90   اهواز، خجسته  متغير تصادفي چيست؟ متغيركمي و كيفي چه تفاوتي با هم دارند؟  .32
 

   90   مالير، شريف  .في را با ذكر مثال توضيح دهيدانواع متغير كي  .33
 

34. 
 

  .متغير كمي پيوسته را تعريف كنيد و نوع هريك از متغيرهاي زير را تعيين كنيد
  تعداد افراد در كالس) ب    رنگ ماشين افراد) الف  
  گنجايش آب يك تانكر) ت   .شود اي كه در ارتش داده مي درجه) پ  

   90   كرمان، پرورش

 

   90   شهر، فاطميه دره  توان اختصاص داد، چه نام دارد؟ را به آن مي) اعشاري، صحيح(يري كه هر نوع عدد متغ  .35
 

   90   يزد، سيدالشهداء  .متغير كيفي اسمي را همراه با مثال تعريف كنيد  .36
 

37. 

 

  .نوع هريك از متغيرهاي داده شده را مشخص كنيد
  ميزان درآمد افراد) ب    گروه خوني) الف  
  رنگ مو) ت    وضعيت تأهل) پ  
  هاي سالم تعداد دندان) ج    مراحل تحصيل) ث  

   90   همدان، دارالفنون

 

38. 
 

  يك كمي هستند؟ يك از متغيرهاي زير كيفي و كدام كدام
   خونRH) ب    وزن) الف  
  رنگ اتومبيل) ت  تعداد تصادفات رانندگي) پ  

   90   فاطمه اصفهان، بني

 

39. 
 

  . را به طور كامل بيان كنيدنوع هريك از متغيرهاي زير
  )نوزادي، كودكي و پيري(مراحل زندگي يك انسان) الف  
  هاي يك صندوق پستي وزن نامه) ب  

   90   بوشهر، حديث

 

40. 
 

  .زير را كامل كنيدجدول 
  متغيرتصادفي  مراحل كشت  طول عمر  هاي فاسد شده تعداد دندان  گروه خوني

    نوع متغير        

   90   فارسان، دكتر سلطاني

 

41. 

 

  . به طور كامل مشخص كنيدنوع متغيرهاي تصادفي زير را
  هاي يك شهر شماره پالك اتومبيل) الف  
  دماي هواي يك شهر در روز پاييزي) ب  
  مقاطع تحصيلي در يك كشور) پ  
  تعداد فرزندان يك خانواده) ت  

   90   آباد ، دانشگاه لرستان خرم

 


