
  به نام خدا
  آموزي اصفهانمسابقه آمار دانشچهارمین 

  
هر یک را در (دو سئوال را انتخاب کنید و به همراه تیم خود، جواب را در دفترچه مخصوص فقط از چهار سئوال زیر 

  . بنویسید) صفحه جداگانه
  

  : سئوال اول
,,,25هاي حقیقی اگر انحراف معیار داده) الف 4,321 xxxxگاه میانگین  صفر باشد، آن برابر
,,,50هاي حقیقی  داده 4,321 xxxxرا پیدا کنید  .  

  

 Mها برابر تایی از آنMمیانگین یک زیرمجموعه .  استN حقیقی برابر با  دادهNمیانگین ) ب
  .  داده باقیمانده را پیدا کنیدN-Mمیانگین . شده است

  ] امتیاز6[ 
 
  

  : سئوال دوم
یک در جاي خود قرار نگیرد را پیدا اي که هیچگونه شیئی متمایز بهnاي قرارگرفتن هتعداد ترتیب

  .کنید
  

  ] امتیاز6[
  

  : مسوسئوال 
  . زن و شوهر جوانی انتظار دارند در آینده سه فرزند داشته باشند

  ها در یک فصل سال متولد شوند چیست؟  فرزند آن3که هر احتمال این) الف
  ها در یک فصل و فرزند دیگر در فصلی دیگر متولد شوند، چیست؟ و فرزند آنکه داحتمال این) ب
  ها در سه فصل متفاوت متولد شوند، چیست؟ که سه فرزند آن ایناحتمال) ج
  

  ] امتیاز8[
  
  



  :مچهارسئوال 
اي در بـین    مرحلۀ اول مسابقۀ المپیـاد ریاضـی در ایـران بـه صـورت یـک امتحـان چندگزینـه                   

هـزار   بـیش از چهـل     1382در سـال    . شـود هاي دوم و سوم دبیرستان برگزار می      لآموزان سا  دانش
اگـر  . اي بـوده اسـت    امتحان حاوي سی سوال پنج گزینـه      . اندآموز در این مسابقه شرکت کرده     دانش

هـاي اشـتباه را      امتیاز مثبت و اگـر یکـی از گزینـه          4کسی در یک سوال گزینۀ درست را انتخاب کند          
ین رابنـاب . اي را انتخاب نکنـد صـفر امتیـاز خواهـد گرفـت        تیاز منفی و اگر هیچ گزینه      ام 1انتخاب کند   

 ايدار میلـه شـکل زیـر نمـو   .  باشـد 120 تـا    -30توانـد عـددي بـین       کننده مـی  امتیاز نهایی هر شرکت   
هر ستون مربوط به یک عدد صحیح و ارتفاع آن برابر با            . (دهدامتیازهاي به دست آمده را نشان می      

  .)اندآموزانی است که آن امتیاز را به دست آوردهدانشتعداد 
رود چـه امتیـازي کـسب       ها پاسخ دهد، انتظار می    اگر یک نفر به شکل کامالً تصادفی به سوال        )   الف

  کند؟
  کنندگان در آن سخت بوده است یا آسان؟ به چه دلیل؟به نظر شما این امتحان براي شرکت) ب  
  به نظر شما علت آن چیست؟.  شده استدار کمی در سمت راست کشیدهبه مقاي میلهنمودار )   ج
  اي بلندتر هستند؟به مقدار قابل مالحظهاي میلههاي نمودار چرا بعضی از ستون)   د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ] امتیاز10[



  ه نام خداب
  آموزي اصفهانمین مسابقه آمار دانشچهار

  پروژه 
  . نتایج را بنویسید،ید و به همراه تیم خود در دفترچه مخصوصیکی را انتخاب کنفقط از دو پروژه زیر 

  
  : پروژه اول

آموزان یک دبیرستان به صورت نمودار مستطیلی زیر داده شده باشد که نمرات دانشفرض کنید 
  .  نسبی گروه مربوط استدهنده فراوانی هر مستطیل نمایشدر آن مساحت

  بسیار ضعیف ]:        0 و 6(
  ضعیف]:       6و 10(
  متوسط ]:     10و 14(
  خوب]:     14 و 17(
  بسیار خوب]:     17 و 20(

  
  
  
  

  
  ، ارتفاع مجهول مستطیل چهارم، باید چقدر باشد؟h) الف
  .  میانگین نمرات کالس را تعیین کنیدx ) ب
  ).  است10حداقل نمره قبولی (قدر است؟ آموزان قبول شده چمعدل دانش) ج
  .  را تعیین کنید)ايکلوچه(اي  در نمودار دایره"خوب"زاویه مرکزي نمرات ) د

   به باال دارد، در گروه بسیار خوب باشد؟ 14دانیم نمره آموزاي که میچقدر احتمال دارد که دانش) هـ
از  نفر 2 شوند، چقدر احتمال دارد که حداقل آموز به طور تصادفی از این کالس انتخاب دانش3اگر ) و

  ها مردود شده باشد؟  آن
  

  ] امتیاز15[



  : پروژه دوم
 نفر از 20را از میان اي نماینده معلم کالس چهارم دبستانی، قصد دارد قبل از ورود به کالس، -1

چ شناخت قبلی از اگر معلم هی. آموزان انتخاب کندآموزان این کالس با استفاده از لیست دانش دانش
آموزان هم توجه نکند، آموزان نداشته باشد و به پرونده و سوابق علمی، اخالقی و رفتاري دانشدانش

  چقدر است؟ ) آموزان این کالسیکی از دانش ("حسن امامی"شانس انتخاب 
ها به شرح زیر آموزان کالس که اسامی آنگیري از میان دانشرا با رأينماینده اگر معلم بخواهد این  -2

 نامزد انتخاب شدن باشند، معلم چگونه "احمد مسعودي، حسن امامی و جعفر امامی"است، انتخاب کند و 
  انتخابات را انجام دهد که نتیجه عادالنه باشد؟ 

  

  طلبمحسن تقوي    حسن امامی    جعفر امامی    سعید افضل
  طالبیمسعود شاه  اصلمحسن رفیقی    رضا رستمی   خواهرضا حسن
  سعید گودرزي    رضا کوهی    تقی شهسواري    جعفر شریفی

  احمد مسعودي  حسن مستأجران    رضا محمدي  محمود محمودیان
  خواهمسعود وطن    تقی نمازي    ایرج ناظمی    حامد مطلبی

  

 نامزد انتخابات از او 3اي را حل کرده است و هر اصل مسئله محسن رفیقی شب قبل از انتخابات-3
که ها بدهد، ولی او قصد دارد فقط به کسی حل مسئله را بدهد سئله را به آناند که حل مخواسته

هایش را داشته باشد، ولی اگر او شماره تلفن تمام همکالسی. شانس انتخاب شدنش بیشتر باشد
دقت کنید (کند؟ ه کار می شماره تماس بگیرد، محسن چ۵اند که حداکثر با اش به او اجازه دادهخانواده
  .) توانند رأي ندهند یا نام اشخاص دیگري که نامزد نیستند را اعالم کنندآموزان می از دانشکه برخی

  .  فضاي نمونه هریک از دو آزمایش را بنویسید-4
پیدا ) آموزانانتخاب توسط معلم یا انتخاب توسط دانش( احتمال پیشامدهاي زیر را در هر دوصورت -5

  . کنید
  اب شود؟ ها انتخیکی از امامی) الف
  کسی انتخاب شود که اسم کوچکش محسن است؟ ) ب

  .ها رسم کنیدرأيبراي نمودار پراکندگی یک آوري شده توسط محسن،  براساس اطالعات جمع-6
  
  ] امتیاز20[ 


