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 تستهای بخش اول:
 (58-)سراسری تجربی(گروه خونی افراد،کدام نوع متغیر است؟1

 گسسته -(کمی4پیوسته                     -(کمی3ترتیبی                       -(کیفی2اسمی                        -(کیفی1

 (51-)سراسری تجربی(جمع آوری داده ها به کدام طریق مورد قبول نیست؟2

 (پرسش هدایت کننده4(انجام آزمایش                     3(مشاهده                             2(مصاحبه                              1

 (58خارج ازکشور-)سراسری تجربیکدام طریق برای جمع آوری داده هامناسب نیست؟ (3

 آزمایش (4مشاهده                             (3                  (الگوی خاص     2مصاحبه                             (1

 (08-)سراسری انسانی(مدل سازی ریاضی چیست؟4

 (نمونه از سرشماری    4(روش محاسبه                  3(تقسیم بندی متغیرها           2(بیان مسئله به زبان ریاضی          1

 (08-)سراسری انسانیرزشتر است؟(کدام نوع مدل سازی ریاضی با ا5

 (نتیجه حاصل همان پدیده مورد نظر2(خطای اندازه گیری برابر صفر                               1

 نتیجه به پدیده مورد نظرنزدیکتر -مفاهیم ریاضی ساده تر (4(فقط مفاهیم ریاضی ساده تر                               3 

واحد طول، اگر خطای اندازه گیری قطر کم تر از 11رای مساحت دایره به قطر تقریبی (در مدل سازی ریاضی ب6
1

6π
واحد طول  

 (05-)سراسری انسانیباشد، خطای مساحت تقریباکم تر از چند واحد مربع است؟

1 )
5

11
                    2 )

5

12
                        3 )

5

9
                           4 )

5

6
 

𝐿طول ضلع مربعی رابرحسب سانتی متر اندازه گیری کرده ایم. مدل آن به صورت (7 = 6 + 𝐸  است. اگراین طول را

 (58-)سراسری انسانیبرحسب میلیمتر بیان کنیم، مدل آن چگونه است؟

1) 𝐿 = 61 +
1

11
𝐸        2) 𝐿 = 61 + 11𝐸          3) 𝐿 = 61 + 𝐸           4د(باید اندازه گیری مجدد انجام شو 

وفراوانی  34درصد داده ها کمتر از  45می باشد. می دانیم  22-25طبقه، دسته اول به صورت  9در دسته بندی آماری در  (1

 (05خارج ازکشور-)سراسری ریاضیکدام است؟ 37است. تعداد داده های کمتر از  2/1نسبی دسته وسط 

1)67                        2)76                      3)71                    4)17      
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 125و13طبقه دسته بندی کرده ایم. اگر کوچکترین وبزرگترین داده آماری به ترتیب  16هشتاد داده آماری را در (9

 (09-ریاضی)سراسری باشد،کران باالی دسته دهم کدام است؟

1)76                    2)13               3)53                4)51 

درصد  21می باشد. می دانیم  1/47وبزرگترین آنها 27طبقه دسته بندی شده اند. کوچکترین داده ها  7داده آماری در 75(11

 (08-انسانی )سراسریمیباشد. فراوانی مطلق دسته وسط کدام است؟ 39درصد داده ها کمتر از 41و36داده ها کمتر از 

1)1                    2)9                   3)11               4)12 

درصد داده  37طبقه، دسته بندی شده است.  7می باشد. این داده ها در  52و31کوچکترین وبزرگترین داده های آماری  (11

باشد فراوانی دسته وسط چقدر  11ل می باشد. اگر فراوانی ک 43درصد آنها بیشتر یا مساوی 41و 41ها کمتر از 

 16(4                   15(3                     12(2                    9(1       (09-)سراسری تجربیاست؟

طبقه دسته بندی شده است، فراوانی تجمعی نسبی در دسته چهارم وپنجم به ترتیب  9(داده های آماری در 12

 (08-ریاضی)سراسری ایره ای زاویه مربوط به دسته پنجم چند درجه است؟است. در نمودار د41/1و21/1

1)5/41                     2)4/41                           3)6/42                             4)2/43 

چند درجه است؟  𝐷دسته است. در نمودار دایره ای ،زاویه مرکزی دسته  4(شکل مقابل نمودار میله ای داده ها در 13

 91(4       11(3        75(2        61(1 (08-انسانی)سراسری 

                                                                                     

)سراسری ( قرار دارند؟5/11-5/21پیوسته است. چند درصد داده ها در فاصله )داده های جدول مقابل،داده های آماری  (14

 41(4            31(3           25(2            21(1( 00-تجربی

 

 

0

1
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A B C D

 مرکز دسته 14 17 21 23 26

 فراوانی تجمعی 5 13 25 34 41
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 (08-)سراسری تجربی(در توزیع داده های پیوسته،کدام نمودار مناسب است؟15

 (دایره ای4(میله ای                        3(چندبر فراوانی                 2(مستطیلی              1

(نمودار دایره ای اهدا خون افراد مراجعه کننده به یک ایستگاه انتقال خون،به شکل زیر است. چند درصد این افراد در گروه 16

                                                                            (09-انسانی)سراسری قرار دارند؟ 𝑂خونی 

1)15          2)16                                                                                                                                                                                           

3)11         4)21 

 15یا کمتر از 15دانش آموز در درس آمار است.در این کالس چند نفر نمره  61(شکل زیر نمودار فراوانی تجمعی نمره 17

 فراوانی تجمعی       گرفته اند؟                                                                                                                   

1)35                                                                                                                                        61 

2)31                                                                                                                                          

 31نمره                                                                                                                                  21(3

4)15                                                                                                        21       15 

 (نمودارفراوانی تجمعی یک جدول فراوانی با چهارطبقه به صورت زیر است.کدام طبقه کمترین فراوانی مطلق را دارد؟11

  1)1        2)2                                                                                                                           𝑦 

3)3         4)4                                                                        

 

                                                                                                        𝑥            5  4   3  2   1 

 است؟«کدام متغیر»(استفاده از نمودار چند بر فراوانی،برای نمایش داده های مربوط به19 

 (تعدادجمعیت4(درآمد خانوار                3(مراحل زندگی                 2(جنسیت               1

دسته صورت گرفته است؛سر انتهایی  4وطبقه بندی تمرات در 19بیشترین نمره ،7(در کالسی کمترین نمره یک درس 21

 هاوصل می گردد؟ 𝑋به محور « چه طولی»نمودار چند برفراوانی این نمرات در

1)22                      2)5/17                              3)5/21                             4)19 
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 دایره ای بر اثر کدام یک از موارد،تفسیرجدیدی از توزیع داده ها به دست می آید؟(در نمودار 21

 (تغییر شعاع دایره ای نمودار2(چند برابرنمودن فراوانی داده ها                                   1

 کنار هم قرار گرفتن نواحی نمودار (نحوه ی ترتیب4(تغییر فراوانی داده ها                                               3

قرار  𝐴برابر تعداد افرادی است که در  6و3و2قرار دارند،به ترتیب  𝐷و 𝐶و 𝐵(در نمودار زیر تعداد افرادی که در دسته های 22

 کدام است؟ 𝐴دارند. زاویه 

1)21°         2)31° 

3)45°        4)61° 

گروه سنی تقسیم نموده وبا نمودار دایره ای نشان  5کرده اند. اگر آنان را به نفر شرکت  541111(درانتخابات یک شهر،23

 درجه نشان داده می شود.این تعداد کدام است؟63دهیم،درصد شرکت کنندگان در یک گروه سنی با زاویه قطاع 

1)94511                   2)94111                         3)95111                   4)94111 

 (51-انسانی)سراسری است؟ 47وکمتراز41(در نمودار ساقه وبرگ مقابل چند درصد داده ها ناکمتر از24

 برگ                                    ساقه                                                                                                24(1  

  2)25                                                                                  7    6    5    4    4    3    3    3    2       3 

 3)21                                                                                        7    7    5    4    4    3    1    1        4 

 4)32                                                                                        4    3    3    2    2    1    1    1       5 

مراجعات به یک شرکت در آبان ماه آورد شده است.در چه تعداد از روزها،تعداد مراجعات کمتر (در جدول زیر،فراوانی نسبی 25

 مورد بوده است؟ 4از 

1)17      2)11       3)19         4)21 

 از حسن انتخاب شما:تشکربا 

قبل از شرکت در آزمونها در سایت لطفا  شنبه ها برگزار میشود هستیم. 4آنالین که هر رم شما در آزمونهای منتظر حضور گ 

 آزمون( 4) برای هزار تومان در ماه است. 21هزینه ثبت نام  .ثبت نام کنید

 19125151251را به شماره  1عدد د در صورتی که موفق به تماس نشدی .تماس بگیریددر ریاضی مشکل دارید با ما اگر 

.𝑤𝑤𝑤سایت: . نشانی پیامک کنید تا ما در اسرع وقت با شما تماس بگیریم 𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑔ℎ𝑖. 𝑐𝑜𝑚 

 سعید زوارقیمهندس 

 تعدادمراجعات در روز 1 1 2 3 4 5 6

1/1 2/1 1/1 𝑥 1/1 2/1 1/1 فراوانی نسبی 
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  پاسخ تستهای بخش اول:
  ( درست است.1گزینه )(1

 ( درست است.4گزینه ) (2

  ( درست است.2گزینه ) (3

 .بیان مسئله به زبان ریاضی را مدل سازی ریاضی گویند ( درست است.1گزینه ) (4

باشد، مدل سازی در مدل سازی هر چه مفاهیم ریاضی ساده تر ونتیجه به پدیده مورد نظرنزدیکتر ( درست است.4گزینه ) (5

 با ارزشتر است.

𝑟می دانیم شعاع نصف قطر است. ( درست است.4گزینه ) (6 =
𝑑

2
خطای اندازه گیری ازطرفی چون در صورت مسئله گفته   

قطر کمتر از 
1

6π
است پس ما خطا را همان  

1

6π
𝑑   پس داریم:می گیریم)در واقع بیشترین مقدار خطا(  = 11+

1

6π
 

 پس بنا به توضیحات باال داریم:

𝑆 = 𝜋𝑟2 = 𝜋 (
𝑑

2
)

2

=
𝜋𝑑2

4
=

𝜋

4
(11 +

1

π6
)

2

=
𝜋

4
(111 +

21

π6
+

1

36𝜋2
) =

𝜋

4
(111 +

21

6π
)

=
111𝜋

4
+

21𝜋

24𝜋
= 25𝜋 +

5

6
         →                 𝑆 = 25𝜋 +

5

6
خطا             =

5

6
               

 دهیم.مجدد انجام ندازه گیری اواحد اندازه گیری را عوض کنیم آنگاه باید درست است. همیشه وقتی می خواهیم (4(گزینه )7

همچنین چون دسته اول  ن دسته پنجم است.است، پس دسته وسط هما 9چون تعداد دسته ها  ( درست است.3گزینه ) (8

 اول نمودارش را رسم می کنیم:است پس بنا به توضیحات باال  3برابر است پس طول دسته  22-25برابر 

                            ................. 

 داده ها%45                           دسته وسط                                                     

 ،سپس فراوانی دسته وسط را محاسبه وبا هم جمع می کنیم پس داریم:داده ها را محاسبه %45بنا به نمودار باال ابتدا فراوانی 

45% × 121 = 54            ,                𝑓5
̅ =

2

11
   ⇒ 

𝑓5

𝑛
=

2

11
⇒

𝑓5

121
=

2

11
⇒ 𝑓5 = 24          ⇒ 

= 54+24 =  37تعداد داده های کمتراز   78

 حدود دسته 25-22 28-25 31-28 34-31 37-34 41-37
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𝑟از فرمول ابتدا دامنه تغییرات را میا بیم.وچون تعداد طبقات را گفته  ( درست است.2گزینه ) (9 = 𝑛𝑐  طول دسته بدست

𝑟                                              میآید: = 𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 = 125 − 13 = 112      ⇒ 𝑐 =
𝑟

𝑛
=

112

16
= 7 

                                                      83         76       69        62       55        48        41        34        27        21       13 

                          .....     ..... 

 باشد.می  83پس کران باالی دسته دهم برابر 

 : ،پس داریمطبقه 7داده آماری در 75مسئله گفته   ( درست است.2گزینه ) (11

    𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 = 4778-27=2178     ⇒ 𝑐 =
𝑟

𝑛
=

21/8

7
≈ 3 

                                                                                                   41% 

                                                                                                                      28% 

          8747           45                  42               39                36                33                31                   27                                                                                                                    

7 6 5 4 3 2 1 

 پس داریم:      

    = 75 × 28% = =        و        36تعداد داده های کمتر از   21 75 × 41% =     39تعدادداده های کمتر از  31

    31-21=9                                         برابر است با: )دسته وسط( فراوانی دسته چهارمپس 

 ببینید:ورسم نمودارو...... 𝑐سپس یافتن  𝑟رین را داده پس یافتن کوچکترین وبزرگت ( درست است.2گزینه ) (11

𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 = 52 − 31 = 21          ⇒        𝑐 =
𝑟

𝑛
=

21

7
= 3           

                                         48%                                                        37% 

52                49                  46                   43                   41                  37                   34              31 

       

 

  111-(37+48=)15            فراوانی دسته وسط برابر است با:  درصد پس

15

111
=

𝑥

81
       ⇒      𝑥 = 12  

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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             پنجم وچهارم فراوانی مطلق طبقه پنجم را می یابیمبا استفاده از فراوانی تجمعی طبقه  ( درست است.4گزینه ) (12

𝑓5 = 𝐹𝑐5
− 𝐹𝑐4 = 471 − 1728=1712              

12

111
=

𝛼5

361
        ⇒   𝛼5 = 4372 

همان فراوانی کل است( 27)منظور از سوال به راحتی حل می شوداین با تناسب   ( درست است.3گزینه ) (13  

6

27
=

𝑥

361
  ⇒ 𝑥 = 81                                                       

می نویسیم:اول فراوانی مطلق را  ( درست است.3گزینه ) (14  

 

 

است پس داریم:  21برابر  5718-5721 مرکزدسته  

12

41
=

𝑥

111
⇒ 𝑥 = 31                      

.است ترین در توزیع داده های پیوسته، نمودار چند برمناسب ( درست است.2گزینه ) (15  

  درجه است پس داریم: 361جمع زوایای یک دایره ( درست است. 1گزینه ) (16

112° + 96° + 118° + 𝑥° = 361     ⇒   𝑥 = 54°    ⇒      
54

361
=

𝑥

111
       ⇒      𝑥 = 15 

نفرنمره 31می باشد یعنی  31برابر گرفته اند 15مطابق نمودار، فراوانی تجمعی افرادی که تا نمره  ( درست است.2گزینه ) (17

(خیییییلی سئوال راحتی بود محض تنوع این سئوال رو قرار دادم!!!قبول دارم ) گرفته اند.15یا کمتراز  15  

کمترین فراوانی را ،تجمعی کمترین شیب را دارد قه ای که در نمودار فراوانی ب( درست است. گفتیم ط1گزینه )( 18

 دور واینساازجلوی چشامت؟!اینجا )تابلو نیس .ازبقیه کمتر استتابلو است که شیب خط طبقه اول داراست.

(                                                                                                                            !..کجا؟!!منظورم برو سوال بعدیشو.            

د فکر )به درآم است بانمودار چند بر نمایش داد. چون درآمد خانوار پیوسته است. بنابراین بهتر ( درست است.3گزینه ) (19

(!نکن بروسئوال بعدی  

واز سته .از دامنه تغییرات طول دبیشترین وکمترین نمره روداده پس دامنه تغییرات بدست میاد( درست است. 3گزینه ) (21

!و....بزارید بنویسیم خودمم قاطی کردمشده سپس مرکز دسته آخرآنجا دسته ها نوشته   

 مرکز دسته 14 17 21 23 26

 فراوانی مطلق 5 8 12 9 6
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𝑅 = 𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 = 19 − 7 = 12        ⇒ 𝑐 =
𝑅

𝑛
=

12

4
= 3   

   ⇒ دسته اول = 7 − دسته دوم       11 = 11 − دسته سوم        13 = 13 − دسته چهارم       16 = 16 − 19      

⇒ مرکز دسته آخر =
16 + 19

2
= 1775 

 آید.یعنی:هابه دست می  𝑥 حال اگر به مرکز دسته آخر به میزان طول دسته اضافه کنیم محل برخورد با محور

1775+3=2175      

زینه ها تغییری از نو رسم شود ولی با تغییر سایر گاگر فراوانی تغییر یابد بایستی نمودار دایره ای  ( درست است.3گزینه ) (21 

  د.در نمودار دایره ای  داده نمی شو

ک اشغال می کند.از طرفی مجموع زوایای یفراوانی که ایجاد می کند،زاویه هر دسته متناسب با  ( درست است.2گزینه ) (22

پس داریم: درجه است.361 دایره  

{
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 = 361

𝐵 = 2𝐴, 𝐶 = 3𝐴, 𝐷 = 6𝐴
         ⇒ 𝐴 + 2𝐴 + 3𝐴 + 6𝐴 = 361           ⇒ 𝐴 = 31°  

ن دفعه بعد من!برو سوال بعدی بیشتر دقت کانصافا سئوال راحتی بود اگه نتونستی حلش بکنی خاک برسر....

ا!!!می کنیم هخاکها رو نصف   

                                                                                 (درست است.1(گزینه )23
63

361
=

𝑥

541111
⇒ 𝑥 = 94511                               

میشه چیه حوصلت سر رفت از بس تست راحت حل کردی؟عجله نکن از این پس سواالت رفته رفته جون دار تر 

 بر تست بعدی برو نترس من باهاتم! ببینم چیکار می کنی

 25هستند وتعداد کل داده ها  47وکمتر از 41ناکمتر از  45-44-44-43-41-41عدد 6خب  (درست است.1گزینه ) (24

. بنابراین درصد داده های خواسته شده برابر است با:            تاست
6

25
× 111 = 24 

اگه زیاد فکر  !ودیدی درسته دمت گرمو حل کردی و اومدی جوابشو نگاه کنی ر اگه سوال (درست است.2گزینه ) (25

اگه فقط صورت سوال رو خوندی وسریع اومدی واسه جواب یعنی . اشکالی نداره پیش میاد ،کردی ونتونستی

 یه ذره فسفربسوزونی بد نیست....خب وحاال حل تست: بابا. فکرکنبرگرد  .من ....خاک بر سر

 است.پس داریم: 1اوال میدانیم جمع کل فراوانی نسبی برابر 
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171 + 172 + 171 + 𝑥 + 171 + 172 + 171 = 1        ⇒ 𝑥 = 271  

 روز برابراست با: 4پس مجموع فراوانی های نسبی کمتر از 

171 + 172 + 171 + 172 = 176            ⇒
6

11
=

𝑥

31
    ⇒ 𝑥 = 31 

 همان تعداد روزهای آبانماه است.31عدد 

 از حسن انتخاب شما:با تشکر

لطفا قبل از شرکت در آزمونها در سایت  شنبه ها برگزار میشود هستیم. 4منتظر حضور گرم شما در آزمونهای آنالین که هر  

 آزمون( 4) برای هزار تومان در ماه است. 21هزینه ثبت نام  .ثبت نام کنید

 19125158258را به شماره  1عدد در صورتی که موفق به تماس نشدید  .اگر در ریاضی مشکل دارید با ما تماس بگیرید

.𝑤𝑤𝑤. نشانی سایت: پیامک کنید تا ما در اسرع وقت با شما تماس بگیریم 𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑔ℎ𝑖. 𝑐𝑜𝑚 

 مهندس سعید زوارقی
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