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ردیف
درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید .

 علم آمار علم جمع آوری اطّالعات ،سازماندهی و بررسی آنها است.
 در 50بارپرتاب سکه  25باررو می آید.

1

 برای مقایسه تعداد،بیش ترین وکم ترین داده از نمودار میله ای استفاده می کنیم.
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 اگر سکه ای راپرتاب کنیم حتماً پشت می آید.

 انتظار داریم در  30بار پرتاب یک تاس  5بار عدد  1بیاید.

 از نمودار دایره ای برای نشان دادن تعداد داده ها نسبت به کل استفاده می شود
جا های خالی را با اعداد یا کلمات مناسب پر کنید .

 برای شمارش راحت تر داده های آماری از ...........................استفاده می کنیم.
2

 اگر بخواهیم اطالعات دقیق تری در نمودار میله ای کسب کنیم بهتر است تعداد ستون .........................شود.
 احتمال ظاهرشدن عدد اول درپرتاب تاس برابراست با.................................

1

 نمودار ...........................تغییرات دمای هوا ی یک شهر در طول یک هفته رابهتر نشان می دهد.
کدام گزینه برای سازماندهی داده ها به کار می رود.؟
ج)جدول داده ها
ب)نمودار آماری
الف )خط نشان
سکه ای رابه هواپرتاب می کنیم چند حالت هم شانس اتفاق می افتد؟
3

الف ) 4

ب) 2

ج) 3

د) نمودار های آماری
د) 6
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تیری را به سمت هدف مقابل پرتاب می کنیم با چه احتمالی تیربه رنگ آبی برخورد می کند؟
1
الف )
2

1
ب)
3

1
ج)
4

1
د)
5

نمره های ریاضی محمّد در  6ماه اول سال تحصیلی در زیر آمده است .
مهر ، 15آبان ،13آذر،16دی ،10بهمن، 18اسفند14

جدول داده ها را تشکیل دهید ونمودارمیله ای را رسم کنید.

4

2

(فصل نهم)

صفحه دوم

ریاضی هفتم

در یک کیسه  5مهرة آبی 3 ،مهرة قرمز 4 ،مهرة زرد وجود دارد .مهره ای به تصادف بیرون می آوریم .

الف) احتمال این که مهره آبی باشد ،چه قدر است؟
ب) احتمال این که مهره قرمز باشد،چه قدر است؟
5

پ) احتمال این که مهره زرد باشد ،چه قدر است؟

2

ت) احتمال این که مهره زرد یا قرمز باشد ،چه قدر است؟

در یک جعبه 30عدد المپ است و10المپ به تصادف جدا می کنیم و متوجه می شویم سه تا از آن ها سوخته
است.احتماالَ چند المپ سوخته در این جعبه وجود دارد؟
6

7

1/5

آیا شانس رخ دادن دو اتفاق زیر با هم برابراست .
تاس رامی اندازیم عدد زوج بیاید.
تاس را می اندازیم عدد اول بیاید.

1

42درصدجمعیت یک کشور را جوانان و  32درصد سالمندان وبقیه راکودکان تشکیل می دهند.
برای این داده هاجدول ونمودارمناسب رسم کنید .
8

2

9
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(فصل نهم)
الف) در

صفحه سوم
2
5

ریاضی هفتم

پرتاب های یک سکه ،پشت آمده است اگردراین پرتابها 12بارروآمده باشد

درکل ،سکه چند بارپرتاب شده است؟
10

ب ) یک تاس راچندباربایدپرتاب کنیم تا انتظارداشته باشیم عدد  ، 6بیست باربیاید؟

2

برای هریک از احتمال های زیر مثالی بنویسید.
11

1
الف) احتمال رخ دادن
6

ب) احتمال رخ دادن

5

6

باشد.

1

باشد.

با قرار دادن  , , احتمال وقوع اتفاق ها رابا هم مقایسه کنید.
تاس  3یا  4بیاید

12

سکه روبیاید

تاس عدد فرد بیاید.
سکه پشت بیاید.

تاس شمارنده  6بیاید
تاس عدد کمتراز  1بیاید

2

تاس عددی کمتراز  7بیاید .
سکه روبیاید .

الف ) صفربودن احتمال به چه معناست؟
1

13
ب ) یک بودن احتمال به چه معناست؟

