باسمه تعالي

نام ...............................................................

نوبت امتحانی  :نوبت دوم

نام خانوادگی .............................................

نام درس  :آمار و مدل سازی

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

شماره ردیف ...................

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

تصحیح

شماره صفحه 1 :

سازمان آموزش و پرورش فارس

تاریخ امتحان 49/0/02 :

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

1

هفاهین زیرراتعریف کنید

تجدید نظر

نام پدر .......................................................

پایه  :دوم ریاضی و سوم تجربی

مدت امتحان  02دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :
بارم

1

الف)جاهعه آهاری
ب) سرشواری
2

ههوترین هشکالت سرشواری را نام تثرید.

3

هیانگین داده های آهاری (  7و  21و  10و  mو  6و  15و  7و  ) 18تراتر  11هی تاشد m .چقدر است؟1

4

ترای داده های زیر نوودار ساقه و ترگ رسن کنید.

1
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 10و  50و  65و  48و  5و  13و  29و  43و  21و  11و  22و  7و  53و  36و  22و  39و  23و 10

5

ته سواالت زیر پاسخ دهید.

-

اگر هوه داده های آهاری را در  4ضرب کنین ،هیانه چگونه تغییر هی کند؟

-

اگر ته هریک از داده ها  3واحد اضافه شود  ،انحراف هعیار چگونه تغییر هی کند؟

-

در چه صورت واریانس تراتر صفر است؟
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6

3

جدول فراوانی زیر را تا توجه ته داده های زیر کاهل کنید.
20 -9 -17 -15 -12 -13 -18 -19 -17 -11 -16 -15 -10 -8 -16 -16 -17 -15 -19 -17
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جوع

ترای جدول هقاتل :
الف)نوودار هستطیلی رسن کنید.
ب)هانگین راتدست آورید.
ج)واریانس راتدست آورید.

8

3/5
فراوانی

حدود دسته ها

2

10 – 20

3

20 – 30

5

30 – 40

8

40 - 50

18

جوع

هیانیگن  ،واریانس  ،انحراف هعیار  ،ضریة تغییرات داده های زیر را تدست آورید.
4 -8 -12 -16 – 20
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