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  دهمیازپایه:   علوم انسانی رشته :

  )2و آمار( اتیاضیرنام درس : 
  16تعداد سواالت:

  :........................ینام و نام خانوادگ
  عالمه طباطباییرستان: یدب

  حسین لهراب : طراح و دبیر

  یباسمه تعال

  رانیا یاسالم يجمهور
  پرورش وزارت آموزش و

  ياریحال و بختچهارمستان ا پرورش سازمان آموزش و
  منطقه فالرد پرورش ت آموزش ویریمد

  به نام خدایی که از نسبت محیط به قطر دایره آگاه است

   دومسوم درس فصل   
  سري هاي زمانی

  مهر آموزشگاه: 

  صفحه طراحی شده اند. 4سواالت در                                         "از آنان مباشید که بدون زحمت و تالش امید به عاقبتی نیک دارند"امام علی (ع):  
  بارم   دهه فجر مبارك باد  "مبارك باد  تولید ، اشتغالسال اقتصاد مقاومتی  "  ردیف 
    دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی در سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت. پیامبراعظم(ص):  
  د.مفاهیم زیر را تعریف کنی  1

  ت) درون یابی  پ) الگو  ب) نمودار سري زمانی  الف) سري زمانی
    ح) برون یابی خطی  چ) برون یابی  ج) خطاي درون یابی خطی  ث) درون یابی خطی

  

    روش درون یابی خطی را بیان کنید.  2
    روش برون یابی خطی را بیان کنید.  3
  کدام برون یابی است؟ در مورد دو گزینه ي زیر مشخص کنید کدام درون یابی و  4

  دو هفته ي قبل کوهرنگ در هفته ي آینده با توجه به اطالعات  ستانالف) دماي هواي شهر
  ب) میزان بارندگی شهر ستان کوهرنگ با نوجه به اطالعات سه هفته ي قبل و هفته ي جاري 

  

  کدام یک از داده هاي زیر سري زمانی است؟ دلیل خود را بیان کنید.  5
  د مشتریان یک فروشگاه هایپر مارکت در چند ماه در سال آخرالف)تعدا

  ....دلیل:........................................................................................................................
  سال گذشته  4ب) تعداد افراد از کار اخراج شده در هر ماه در 

  ....................................................................................................................دلیل: .......
  پ) تعداد افراد که در چند ماه اخیر رسانه ي اجتماعی سروش را روي گوشی خود نصب کردند.

  ..........................................................................دلیل ....................................................

  

نمودار سري زمانی مربوط به جدول زیر که تعداد غایبین یک مدرسه در سال گذشته  در یک ماه را نشان می دهد، رسم   6
  کنید.

  ماه هاي سال   مهر  آبان  آذر  دي  بهمن  اسفند  فروردین  اردیبهشت  خرداد
    تعداد غایبین  18  22  15  10  30  45  25  40  12

  

  تعداد کارکنان کارخانه ي ذوب آهن در هر شیفت در جدول زیر آمده است:  7
  ساعت   صبح 6  بعد از ظهر 2  شب 10

  تعداد کارکنان  300  250  130
  الف) نمودار سري زمانی داده هاي باال را رسم کنید.

  ت آورید.صبح را به دس 10ب) تعداد کارکنان در ساعت 

  

تعداد دانش آموزانی که براي هر ماه به کتابخانه ي مدرسه می روند براي چهار ماه به صورت زیر آمده است. تعداد دانش   8
  آموزان در ماه هاي پنجم و ششم به دست آورید.

  شماره ماه  1  2  3  4
  تعداد دانش آموزان   70  55  12  15
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  یک بیمار که مبتال به یک بیماري ویروسی شده است و درجه ي حرارت بدن او در جدول زیر است.  9
  ساعت یک روز  4  8  12  16  20  24
  درجه حرارت  39  40  37  40  38  39

  الف) نمودار سري زمانی آن را رسم کنید.
  بعد از ظهر درون یابی کنید. 14ب) درجه ي حرارت را در ساعت 

  صبح را محاسبه کنید. 10در ساعت  خطاي درون یابیپ) 

  

  زیر آمده است.در جدول در هفنه ي گذشته ه تا چهارشنبه قیمت دالر از شنب  10
  روز   )1شنبه (  )2یکشنبه (  )3دو شنبه (  )4سه شنبه (  )5چهار شنبه (
  قیمت به تومان  3900  4200  4600  4300  5200

  کنید. ) برون یابی6الف) قیمت دالر را در روز پنج شنبه (
  تومان باشد خطاي برون یابی را بدست آورید. 5400اگر قیمت دالر در روز پنج شنبه ب) 

  

  به صورت زیر است: 12تا  8در یک بانک تعداد مشتریان از ساعت   11
  ساعت   8  9  10  11  12
  تعداد مشتریان  50  80  90  60  20

  الف) نمودار سري زمانی را رسم کنید.
  برون یابی کنید. 14عت ب) تعداد مشتریان در سا

  صبح درون یابی کنید. 5/10پ) تعداد مشتریان را در ساعت 

  

  سال گذشته به صورت زیر است: 5نرخ رشد ساالنه میزان بودجه جاري دولت در   12
هاي به دلیل کنترل هزینه ها یکی از کمترین میزان رشد هزینه هاي جاري دولت را در مقایسه با بودجه  97دقت کنید بودجه 

  گذشته داشته است.
  سال  1392  1393  1394  1395  1396  1397

  نرخ رشد ساالنه  35%  20%  19%  21%  25%  6%
  الف) نمودار سري زمانی آن را رسمم کنید.
  را برون یابی کنید. 1398ب) نرخ رشد ساالنه میزان بودجه در سال 

  اي برون یابی را محاسبه کنید.درصد باشد خط 12برابر  1398پ) اگر میزان نرخ رشد ساالنه در سال 

  

نقر است. ب کمک  52ظهر   14نفر و در ساعت  18صبح  10تعداد مشتریان مراجعه کننده به یک رستوران در ساعت   
  ظهر را تخمین بزنید. 12درونیابی خطی تعداد مراجعه کنند گان در ساعت 

  

در یک نمودار سري زمانی دو داده ي   13 ,2 و  80 ,6 tثبت شده است. اگر مقدار  50 3  را تخمین بزنیم و مقدار واقعی آن
tدر لحظه ي  3  باسد خطاي درون یابی را بیابید. 63برابر  

  

کاري در جدول زیر آمده است. درآمد افراد با سابقه کاري  میانگین در آمد ماهانه ي معلمان در یک شهر بر حسب سابقه  14
  سال را تخمین بزنید. 15

  17  10  8  2  سابقه کاري (سال)
    3  5/2  2  5/1  درآمد (میلیون تومان)

  

  تعداد زلزله ها در شهر ایران در پنج ماه به صورت زیر آمده است. تعداد آن ها را در ماه ششم تخمین بزنید.  15
  5  4  3  2  1  ماه

    1  6  1  3  4  تعداد زلزله 

  

در یک نمودار سري زمانی میانگین نقطه ي   16 ,5 و نقطه ي آخر  18 ,a8  ثبت شده است. اگر درx 9  و  25مقدار واقعی
  کدام است؟ aاشد ، مقدار واحد بیش تر ب 2مقدار تخمینی بر اساس برون یابی خطی 
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