


صفحهعنوان

8مقدمه

اول ------------------------------------------------------------------------------فصل

فصل کلی  2نمای

3درسنامه 

ها تست و  4سواالت

------------------------------------------------------------------------------دومفصل

فصل کلی  5نمای

1درسنامه 

ها تست و  0سواالت

سوم -----------------------------------------------------------------------------فصل

فصل کلی 82نمای

83درسنامه

ها تست و 84سواالت

----------------------------------------------------------------------------چهارمفصل

فصل کلی 81نمای

85درسنامه

ها تست و 80سواالت

-----------------------------------------------------------------------------پنجمفصل

فصل کلی 23نمای

24درسنامه

ها تست و 25سواالت

ششم -----------------------------------------------------------------------------فصل

فصل کلی 33نمای

34درسنامه

ها تست و 31سواالت

هفتم -----------------------------------------------------------------------------فصل

فصل کلی 42نمای

43درسنامه

ها تست و 48سواالت

پایانی  83سخن

 



تعالی بسمه

انفجار حجم توصیف در کلمه ها( میلیارد شاید داند، می که )و ها میلیون روزانه که عصری در زندگی از گفتن و گفتن و گفتن

روش از که اطالعاتی است. شده آور مالل کاری شوند می تولید آن دارند.اطالعات اصالح و بررسی ، بندی دسته به نیاز اصولی های

بر موسسه یک عملکرد آماری نمودار یا و ورشکسته های کارخانه تعداد سوم(، یا )و نظری دوم سال آموز دانش یک نگاه از شاید

تو نمی این منکر هیچکسی اما باشد. بیهوده کاری ها، آن شده ارائه کار کیفیت و کارمندان سن برایحسب بحال تا که شود اند

و کاغذ روی )چه خود روزانه خرج و جیبی تو پول دریافتی آمار ثبت اندیشه در فکری یا و است؛ نکرده اقدام خود معدل محاسبه

ذهن در اهمیّت حسب بر را موضوعی هیچ حال به تا که نیست ممکن حتی یا و است، نکرده )... و کامپیوتر و موبایل و ذهن هر چه

باشد.خود نکرده بندی دسته

( آمار )statisticsکلمه کلمه از )stateها دولت نیاز مورد اطالعات و آمار آن، از منظور قدیم در و است شده گرفته دولت معنی به )

از پس که است درسی همان آمار است. بوده سیاست و کشورداری به مربوط امور سایر و سربازگیری و مالیات گرفتن برای

و اطالعات آوری جمع برای بارها بسا چه شود. می مشهود کامالً زندگی از قسمت هر در آن کاربرد و استفاده بخش، هر فراگیری

و اید داشتیه کار و سر آن با خود روزمره مسائل در ها آن کردید.بررسی استفاده غلط یا درست های روش از حتی

شامل درس سراس1این کنکور در که است گردد.فصل می مطرح آن از تست دو ری

در شده ارائه مطالب کیفیت در بسیار دقت و فراوان وسواس با که است سواالتی و نکات از ای چکیده دارید، دست در که ای جزوه

رعای با است امید که است بوده سواالت با آموزان دانش برخورد اشتباه ی نحوه اینجانب، اصلی دغدغه است. گردیده تهیه تآن

: نمایید استفاده مجموعه این از بهتر هرچه زیر نکات

شود.-8 آموخته فصل جزئیات و کلیات گر، مقایسه و اجمالی نگاه یک با تا اند شده داده قرار هم کنار و فشرده بصورت نکات

کنید. مطالعه گر مقایسه ذهن با ام داده قرار هم کنار در که همانطور را مشابه نکات کنید سعی

بصورتزمان-2 را آن8مطالعه در که کنید تنظیم نیم و و39ساعت بپردازید نکات مطالعه امر به حل8دقیقه به را ساعت

دهید. اختصاص فصل آن سوال و تست جلسه یک

به-3 بیشتری عالقه که صورتی در اما اند، شده آورده کافی تعداد به و خوب منابع از سواالت امکان، حد تا که فرمایید دقت

نمایید.تس استفاده نیز دیگر آموزشی کمک کتاب یک از بایست می داشتید باالتر لط

کنار-4 ها تست حل برای جداگانه دفتری نکنید. استفاده نویس( )چرک ها پاره کاغذ از خود های تست و سواالت حل برای

در سوال، جزوه یا کتاب نام همچنین کنید. یادداشت آن در )اتود( مداد با و هنگامبگذارید در شود. ذکر پاسخ کنار

کنید. تصحیح آن روی قرمز خودکار با بلکه نکنید؛ پاک را خود های غلط سوال، جواب و پاسخنامه مشاهده

باشد."" شما یادگیری جهت در کمکی جزوه، این که است امید
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شده گیری اندازه و واقعی مقدار  E=تفاضل

داریم خطا  همواره



جهان خداوند : گوید می جهان خلقت مورد در آلمانی شناس ستاره و ریاضیدان دانشمند، کپلر، یوهانس : ریاضی سازی مدل

زبان به دارد وجود خلقت در که فرآیندی و رابطه هر که است معنی بدان او سخت این شاید است. کرده خلق اعداد زبان به را

تفسی و تبدیل توضیح، قابل گوییم.ریاضی می ریاضی سازی مدل را ریاضی زبان به مسأله بیان حقیقت، در است. ر

باشیم. داشته موضوع به نسبت یکسان و سریع درکی : سازی مدل از استفاده علت

پدیده به کار ی نتیجه و تر ابتدایی تر، ساده شده، برده کار به ریاضیِ مفاهیم که است تر ارزش با سازی مدل هنگامی : ینکته

باشد. نزدیکتر نظر مورد

وسیله کردن دقیق با که است درست دارد. وجود خطا همواره گیری اندازه در و داریم گیری اندازه به نیاز ریاضی سازی مدل در

برسد. صفر به گیری اندازه خطای که رسید نخواهد ای اندازه به دقّت هیچگاه اما ، کنیم می کمتر و کمتر را خطا مقدار

باشد.خطای می شده گیری اندازه مقدار و واقعی مقدار تقاضل همان : گیری اندازه

است. کمتر گیری اندازه واحد از لزوماً گیری اندازه خطای : کلمه)مEنکته (Errorخفف

بج حال شویم. می متصور را نظر مورد مدل اصلی فرمول : ریاضی سازی مدل های روش از وسیلهیکی با که پارامتری هر ای

نماییم. می ساده سپس کنیم. می جایگذاری خطا مقدار یک + پارامتر همان ، شود می گیری اندازه

از بیشتر های توان : گیریم.8نکته می نظر در صفر با برابر را خطا دو ضرب همچنین و خطا

قاعده مساحت : از است عبارت السطوح متوازی هر حجم : ارتفاع×یادآوری

مفهومتعریف دو با آمار اصطالح : آمار

: شود می برده کار به متفاوت

صورت به که حقایقی به آمار اول، مفهوم در الف(

رود. می کار به باشد، شده بیان ارقام و اعداد

مدیری رشته دانشجویان آمار ازدواج، آمار : تمانند

خاص. خیابانی درختان آمار یا و

آما دوم، مفهوم در استب( هایی روش مجموعه ر

بندی طبقه کردن، خالصه آوری، جمع برای که

به ها داده تحلیل و تجزیه و کردن توصیف کردن،

هایرکا روش را ها روش مجموعه این رود. می

نامیم. می آماری

یک با که اطالعات آوردن دست به عمل از است عبارت : گیری اندازه

برخی برای گیری اندازه معیار انتخاب گیرد. می انجام خاص وسیله

وجود دسترس در خاصی معیار دیگر برخی برای اما است ساده موضوعات

خ نام به معیاری از راحتی به فرد، یک قد گیری اندازه برای مثال طندارد.

نه شخص، یک درک میزان گیری اندازه برای اما نماییم. می استفاده کش

دقیقا دانیم می نه و داریم خاص طور به آن گیری اندازه برای ای وسیله

گیری اندازه برای است همچنین چیست. آن نداشتن یا و درک داشتن معیار

گویی. زیاده و گویی کم

صفت یک به عددی معیار تخصیص کلی طور میبه گیری اندازه را

عددی اطالعات به رسیدن برای قدم اولین گیری اندازه واقع در گوییم.

است.

واحد که است مجاز وقتی تنها شده گیری اندازه متغیر دو مقایسه : نکته

باشد. پیشوند یک و جنس یک از دو، آن های

 نماد

شده گیری اندازه واقعی-مقدار گیری=مقدار اندازه خطای

8 2 

3 
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ما

ش
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تست یا و تشریحی سوال
یادداشت محل

سوال نکات

8
از کتابتألیفی

درسی
اولیه جزوهCتعاریف

|Oگیری بندیO|نمونه دسته

|Oگیری سازیO|اندازه مدل

چیست؟ عددی اطالعات به رسیدن در اقدام اولین
به رسیدن قدم اولین

اندازه عددی اطالعات

است گیری

2
از کتابتألیفی

درسی
اولیه تشریحیسوالجزوهCتعاریف

دهید. توضیح را آماری های روش
روشهایی برایمجموعه

و بندی طبقه خالصه،

داده کردن تحلیل و تجزیه

3
از کتابتألیفی

درسی
اولیه جزوهCتعاریف

|Oمنفی|Oصفر

|Oمثبت|O9.8

شد. نخواهد ............ هیچگاه گیری اندازه خطای
و صفر مخالف همواره خطا

اندازه واحد یک از کوچکتر

است گیری

4
از کتابتألیفی

درسی
اولیه تشریحیجزوهCتعاریف سوال

است؟ ارزش با زمانی چه ریاضی مدل یک
ساده باید ریاضی مدل یک

آن نتیجه و تر ابتدایی ، تر

باشد نزدیکتر پدیده به

گاج8 جزوهCخطاتألیفی
|Okg8|Okg2

|Okg8.8|Okg9.58

شخصی وزن باشد؟kg83اگر گیری اندازه خطای تواند می باال های گزینه از یک کدام شود، گیری اندازه
واحد یک از خطا همواره

است کوچکتر گیری اندازه

گاج1 سازیتألیفی جزوهBمدل
|O E+84.8=Pمطلق قدر ازEو مطلق OE+84=P|9.8کمتر قدر ازEو 9.8کمتر

|OE+84.8=P مطلق قدر ازEو مطلقOE+84=P|8کمتر قدر ازEو 8کمتر

آموزی دانش وزن گیرد؟84.8اگر قرار استفاده مورد است ممکن مدل کدام باشد، شده گزارش کیلوگرم
یک از کمتر خطا همواره

است گیری اندازه واحد

5
کتاب مثال

درسی
سازی تشریحیدفترBمدل سوال

صورت به مربعی ضلع چطور؟E+5اگر آن محیط است؟ دسترس در تقریبی چه با آن مساحت ، باشد
و ضرب از سازی مدل در

نظر صرف ها خطا توان

کنیم می
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1
کتاب تمرین

درسی
سازی تشریحیدفترBمدل سوال

( بنویسید. مداد حجم برای مدلی و کنید گیری اندازه متر میلی حسب بر را آن قاعده قطر و مداد قطرEطول و طول برای که هایی

دهید.( توضیح نیستند؛ یکی برید می کار به قاعده

اندازه دو هر در هیچگاه

با خطاگیری وسیله یک

نیست یکسان

0
کتاب تمرین

درسی
سازی تشریحیدفترBمدل سوال

بنویسید. روبرو شرایط از هریک با مطابق مداد طول گیری اندازه برای خطامدلی گیری اندازه هر در

دارد وجود

89
کتاب تمرین

درسی
سازی تشریحیدفترAمدل سوال

صورت به را آن مدل و اید کرده گیری اندازه متر سانتی حسب بر را مترE+2=Lطولی میلی حسب بر را طول این اگر اید. نوشته

مدل آیا کنید گیری دهید.E+29=Lاندازه توضیح ؟ خیر یا است مناسب آن برای

کند می تغییر واحد وقتی

واحد حسب بر ابتدا از باید

سازی مدل شودجدید

دو88 سازیگزینه تشریحیدفترBمدل سوال

قاعده شعاع مدل استوانه یک ارتفاع8E+4=Rدر مدل کند؟2E+3=hو می پیروی مدلی چه از استوانه حجم صورت این در است.
توان از ها خطا محاسبه در

می نظر صرف ضرب و

شود

گاج82 دفترBخطاتألیفی
|O22.828.8و|O28.828و

|O28.829.8و|O2822و

وزن شده نوشته کاال یک روی است؟28±9.8بر ای فاصله چه در کاال این واقعی وزن گرم، کیلو
مقدار تفاضل برابر خطا

شده گیری اندازه و واقعی

است

گاج83 دفترBخطاتألیفی
|O24.58|O28.28

|O24.88|O9.28±52

ترازو یک گیری اندازه بسته-9.28خطای یک واقعی وزن اگر است. دهد؟kg28کیلوگرم می نشان را عددی چه ترازو این باشد،
مقدار تفاضل برابر خطا

شده گیری اندازه و واقعی

است

دو84 سازیگزینه تشریحیدفترBمدل سوال

طول به مکعب یک حجم برای را2مدلی متر بیابید.سانتی
خطاها توان و ضرب از

گردد می نظر صرف
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گاج88 سازیتألیفی دفترAمدل
|OE84+28|O√21E + 81E + 2881

|O√ 5 + E|O2E3+8E4+28

است؟ کدام مثلث این وتر طول مدل است. رو روبه شکل مطابق مثلثی B         اضالع

       

      Cm3=AC؛Cm4=AB

                CA

بجای سازی مدل برای

بعالوه نماد ، فرمول مقادیر

دهیم می قرار خطا

گاج81 سازیتألیفی دفترAمدل
|O2E+8E+π2=V|O(8E4+2E+π)

2

3
=V

|O(8E4+2E+2)
π

3
=V|O(2E+8E2+4)

π

3
=V

شکل مخروطی مخزن یک قاعده آن8E+ 8=Rشعاع ارتفاع طول چقدر 2E+2=hو شکل مخروطی مخزن این گنجایش است.

است؟

با است برابر مخروط حجم
8

3
ارتفاع در قائده مساحت

گاج85 سازیتألیفی دفترAمدل
|O(E

3

2
+8)

4

3
|O(E

3

2
+8)π4

|O(E
3

2
+8)π

4

3
|OEπ

4

3

قطر به ای کره حجم برای ریاضی مدل است؟ E+2کدام مناسب
با است برابر کره حجم

سه توان به ضلع یک

گاج81 سازیتألیفی دفترAمدل
|O8وجب| <Eو وE|>وجبL|O8⋍وجب7| |+ E562وجب≃L

|O8وجب| >Eو وE|>وجبL|O8⋍وجب562| |+ E7وجب≃L

شخصی قد شخص818.8طول این وجب هر و متر حسب23.8سانتی بر شخص این قد طول برای مناسب ریاضی مدل باشد. می

است؟ کدام وجب
واحد یک از خطا همواره

است کمتر گیری اندازه

80
انسانی سراسری

10
سازی دفترAمدل

|O
8

81
|O

8

82

|O
8

0
|O

8

1

تقریبی قطر به دایره مساحت برای ریاضی سازی مدل 89در
8

از کمتر قطر گیری اندازه خطای اگر ، طول واحد
1π

باشد، طول واحد

است؟ مربع واحد چند از کمتر تقریبا مساحت خطای

خطای سازی مدل در

و طول از بیشتر مساحت

مساحت از بیشتر حجم

است

خارج29 سازی10انسانی دفترAمدل
|O9.1|O9.5

|O9.1|O9.0

تقریبی ضلع به مکعب یک حجم برای ریاضی سازی مدل باشد،2در مکعب متر سانتی یک از کمتر حجم خطای اگر متر، سانتی

است؟ متر میلی چند مکعب، ضلع گیری اندازه خطای حداکثر

باالتر های توان خطاهای

برابر8از را خطاها ضرب و

می گیریمصفر



نمونه( و )جامعه دوم فصل

گیری اندازه

سازیمدلو

اولیهمفاهیم  

آماری  جامعه

 سرشماری

 نمونه

ما مطالعه مورد اشیاء یا افراد  مجموعه

ساده تصادفی  نمونه

مطالعه مورد موضوع  تشخیص

جامعه ی جامعهاندازه اعضای  تعداد
 نامتناهی

 متناهی

آمار کتاب در بررسی  عدم

جامعه افراد تمام سرشماری مطالعه  مشکالت

افراد نبودن دسترس  در

دسترسی بودن گیر  وقت

همه بررسی شدن تمام  گران

جامعه رفتن بین  از

آماری جامعه مجموعه  زیر

تر بزرگ جامعه  برای

بزرگ چندان نه جامعه  برای

زیرمجموعه

ویژگی دو با آماری  جامعه

عضو هر حضور  امکان

تصادفی کامال  انتخاب

تصادفی ص اعداد
خا

ش
رو

ک
 ی

حساب توسط  ماشین

ش
رو

 

: #SHIFT+RANدکمه
و نامنفی عددی

از 8کوچکتر  

گیری داده اندازه از حاصل  نتایج

های روش

داده آوری  جمع

وقایع ثبت و  مشاهده

آزمایش  انجام

شده آوری جمع های داده از  استفاده

 پرسش
)مصاحبه(  شفاهی

کتبی نامه  پرسش

جامعه آماری فرد جامعه اعضای از یک  هر

جامعه صفت عناصر به متعلق کیفیت یا  کمیت

ثابتصفت  

متغیر  صفت

جامعه عناصر همه بین  مشترک

کند می تغییر دیگر فرد به فردی  از



آماری کهجامعه است اشیاء یا افراد از ای مجموعه :

آن اعضای ی رادرباره موضوعاتی یا موضوع خواهیم می

کنیم. مطالعه

مدرسه آموزان دانش معدل به راجع خواهیم می مثال

مدرسه آن آموزان دانش کنیم. مطالعه تهران در خاصی

مورد موضوع ها آن معدل و هستند ما آماری جامعه خاص

است. ما مطالعه

نامیم. می جامعه ی اندازه را جامعه اعضای تعداد

برا دانشمثال تعداد به جامعه ی اندازه باال، مثال جامعه ی

است. مدرسه آن آموزان

از ای مجموعه زیر تواند می آماری جامعه هر همچنین

باشد. بزرگتر آماری جامعه

دانش آماری جامعه زیرمجموعه آماری جامعه باال، مثال در

... و ها انسان مجموعه زیر نیز ها آن و مدارس همه آموزان

یابد.همینط می ادامه ور

نامتناهی و متناهی دسته دو به بررسی مورد های جامعه

نامتناهی های جامعه دبیرستان، آمار کتاب در که گردند می تقسیم

متناهی مو زال افراد مجموعه مثال، برای گیرند. نمی قرار بررسی مورد

همه به دسترسی که است نامتناهی آسمان ستارگان تمام مجموعه و

است. ممکن غیر ها آن ی

را جامعه ی اندازه و بودن دسترس در آماری، جامعه بررسی برای

از باشد دسترس در و کوچک جامعه اندازه اگر دهیم. می قرار مالک

کنیم. می استفاده گیری نمونه عمل از اینصورت غیر در و سرشماری

دهیم، قرار بررسی مورد را جامعه یک افراد تمام اگر : سرشماری

ایم. کرده سرشماری

: کرد اشاره زیر موارد به توان می سرشماری مشکالت از

جامعه-8 اعضای تمام نبودن دسترس در

جامعه-2 اعضای تمام به دسترسی بودن گیر وقت

تمام-3 بررسی شدن تمام جامعهگران اعضای

مطالعات-4 از برخی در جامعه رفتن بین از

است آماری ی جامعه از ای مجموعه زیر : نمونه

باشد. می جامعه اصلی های ویژگی کننده بیان که

است. آمار بخش ترین مهم گیری نمونه عمل : نکته

گوییم. می نمونه ی اندازه را نمونه اعضای تعداد

آماری جامعه از ای مجموعه زیر : ساده تصادفی نمونه

داشته ویژگی دو که :است باشد

باشند. -8 داشته حضور امکان اعضا از یک هر

حضور -2 عدم یا حضور مورد در نتوانیم انتخاب از قبل

کنیم. قضاوت نمونه در ای عده

1

48

3

2 8

اعداد از استفاده تصادفی گیری نمونه های روش از یکی

ص به که است حساب ماشین :تصادفی گیرد می انجام زیر ورت

دکمه دو ترکیب تصادفی#SHIFT+RANاز عددی حساب، ماشین در

بین و نامنفی حال8و9که شود. می داده نمایش صفحه در است

اندازه در را تصادفی عدد نمونه، برای فرد یک تصادفی انتخاب برای

یک و کرده حذف را عدد اعشاری قسمت حال کنیم. می ضرب جامعه

+وا گیری براکت عمل ( نماییم. می اضافه آن به (8حد

با را آن نداشت اعشاری قسمت ما عدد ضرب اگر : نمی8نکته جمع

را عمل آمد دست به یکسان تصادفی عدد دو اگر همچنین کنیم.

کنیم. می تکرار مجددا

از ها داده آوری است4جمع میسر زیر :روش

کتبی-8 پرسشنامه یا )مصاحبه( شفاهی پرسش

وقایعمش-2 ثبت و اهده

آزمایش-3 انجام

شده-4 تعیین پیش از های داده از استفاده

بخواهیم که است زمانی برای کتبی پرسشنامه : نکته

شود پرسیده یکسان دقیقا سواالت افراد همه از

5
جامعه عناصر به متعلق که گویند می کیفیتی یا کمیت به صفت

: گردد می تقسیم دسته دو به که است آماری

جامعه-8 عناصر همه بین مشترک صفت : )مشخصه( ثابت صفت

است-2 متغیر دیگر فرد به فردی از : )آماری( متغیر صفت

گوییم. می داده را نمونه بررسی یا و گیری اندازه از حاصل نتایج : نکته

افراد کل تعداد و جامعه فرد را جامعه اعضای از یک هر : جامعه فرد

نامند. می جامعه حجم را جامعه
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گاج8 تألیفی
جامعه

آماری
Cجزوه

|Oمستفل آن عناصر که است ای یکمجموعه از

باشند دیگر

|Oمتمایز دیگر یک از آن عناصر که است ای مجموعه

باشند

|Oدرباره بخواهیم که است عناصر از ای مجموعه

کنیم مطالعه را موضوعاتی آن اعضای

|Oمشترک خاصیت آن عناصر که است ای مجموعه

باشند نداشته

باال های گزینه از یک کدام با مطابق آماری ؟جامعه است
آماری مجموعهجامعه

که است اشیائی یا افراد

کنیم مطالعه خواهیم می

2
کتاب از تألیفی

درسی
تشریحیدفترCسرشماری سوال

ببرید. نام را سرشماری مشکالت
برای تنهای سرشماری

در و کوچک جوامع

رود می کار به دسترس

گاج3 نمونهتألیفی جزوهCاندازه

|Oجامعه اندازهاگر با نمونه اندازه باشد، بزرگ آماری

ندارد معناداری رابطه جامعه

|Oاندازه با نمونه اندازه باشد، کوچک آماری جامعه اگر

رابطه نداردجامعه معناداری

|Oجامعه اندازه با نمونه اندازه بودن کوچک یا بزرگ

ندارد معناداری رابطه

|O،جامعه اندازه افزایش میبا پیدا افزایش نمونه اندازه

کند

است؟ چگونه جامعه ی اندازه با نمونه ی اندازه ی رابطه
بزرگتر جامعه اندازه هرچه

بیشتری نمونه اندازه باشد،

طلبد می

4
کالسی، بحث

درسی کتاب
گیری تشریحیدفترCنمونه سوال

انتخاب نمونه با را شده مطرح موضوع تناسب عدم یا بنویسیدتناسب بنویسیدشده را اطالعات گردآوری مناسب روش همچنین ،:

ریاضیات-8 نمره سطح بررسی : دبستانموضوع دوره اسمشان-در اول که مناطق از یکی آموزان دانش : آماری باشد"ذ"نمونه

2-: خانوادهموضوع در مرد یا زن مهمتر نقش ها-نظرسنجی دبیرستان ریاضی دبیران : آماری شیرازنمونه ی پسرانه ی

کارخانه-3 یک محصوالت از مشتریان کارخانه-رضایت آن کارکنان های خانواده : آماری نمونه

هر در شده انتخاب نمونه

تعداد به باید گیری نمونه

افراد همه و باشد کافی

براب شرکتشرایط برای ر

باشند داشته را آن در

8
کتاب تمرین

درسی
گیری تشریحیسوالدفترCنمونه

خواهید می مرکبات کننده تولید یک بررسی89از آیا شوید. مطمئن ها پرتقال اندازه درباره خواهید می قبال بخرید. پرتقال جعبه

کند؟ می کفایت اند شده چیده جعبه روی که هایی پرتقال

می گیری نمونه عمل در

کامال بصورت اعضا بایست

گردند انتخاب تصادفی

1
کتابتمرین

درسی
گیری تشریحیدفترCنمونه سوال

خانواده» فرزندان تعداد متوسط قبل سال اند. شده کوچکتر ها اکنون8خانواده ولی است خواسته«.است2بوده شما از کنید فرض

ی نمونه یک تا را899شده نمونه و جامعه مطالعه این در کنید. تحقیق را فوق خبر درستی و گرفته نظر در را ها خانواده از تایی

بهترین و کنید بنویسید.تعریف آن برای را اطالعات گردآوری روش

می گیری نمونه عمل در

کامال بصورت اعضا بایست

گردند انتخاب تصادفی
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5
کتاب تمرین

درسی
تشریحیدفترCگیرینمونه سوال

کنند» کار شب نوبت در روز نوبت جای به دهند می ترجیح ها بیمارستان چند39نظر«.کارمندان شب شیفت کارکنان از نفر

روب صورت به که اند پرسیده را :هبیمارستان است بوده دادند.88رو ترجیح را روز نوبت و81نفر دادند ترجیح را شب نوبت نفر2نفر

بررسینیز این در دهند. می ترجیح را شب شیفت ها بیمارستان کارمندان که شود می گیری نتیجه بررسی این از اند. بوده تفاوت بی

دارد؟ وجود هایی ایراد چه گیری نتیجه و

بایست می گیری نمونه در

نسبت به اعضا تمام

در شرکت شانس مساوی

باشند داشته را نمونه

گاج1 گیریتألیفی جزوهBنمونه

|Oداشته را آن در حضور امکان جامعه اعضا از یک هر

باشند

|Oداشته را آن در حضور امکان جامعه اعضا از یک هر

باشند

|Oعدم یا حضور از اطمینان با نتوانیم انتخاب از قبل

کنیم قضاوت نمونه در ای عده حضور
|O3و8موارد

ساده تصادفی باشد؟نمونه می زیر ویژگی کدام دارای
تصادفی نمونه در

امکان اعضا همه میبایست

باشند دارا را حضور

گاج0 گیریتألیفی جزوهBنمونه
|Oسیلو یک در موجود آشامیدنیO|گندم آب مخزن

|Oپارکینگ یک های 2و8مواردO|ماشین

گیری نمونه توان می زیر جوامع از یک کدام داد؟در انجام ساده تصادفی بصورت را

جوامعی در تصادفی نمونه

یک هر که گیرد می انجام

برای برابر شانس اعضا از

باشند داشته حضور

گاج89 گیریتألیفی جزوهBنمونه
|Oمصاحبه|Oنامه پرسش

|Oشده تعیین پیش از های داده از داردO|استفاده داده به بستگی

جمع است؟در بهتر روش کدام ها، داده آوری
ها داده آوری جمع روش

و موضوع نوع به تنها

دارد بستگی ما جامعه

گیری14آزاد88 جزوهBنمونه
|Oآزمایش|Oنمونه انتخاب

|Oسازی آماریO|مدل بررسی

اصطالحی چه ها آن وضعیت تغییر در دخالت بدون موجود های داده آوری جمع دارد؟روش نام

است عبارت آماری بررسی

داده آوری جمع روش از

دخالت بدون موجود های

ها آن وضعیت تغییر در

کتاب82 مثال
عدد

تصادفی
Bتشریحیدفتر سوال

: نمایید محاسبه زیر حاالت از هریک در را انتخابی نمونه

8-: جامعه :889اندازه تصادفی 9.253عدد

2-: جامعه :38اندازه تصادفی 9.824عدد

طبیعی-3 اعداد بین انتخابی نمونه 51تا23دو

نمونه انتخاب برای

حساب، ماشین با تصادفی

اندازه در را تصادفی عدد

کنیم، می ضرب نمونه آن

حذف را اعشاری قسمت

می جمع یک با و کرده

کنیم
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گاج83 تألیفی
عدد

تصادفی
Bجزوه

|Oاز ازO|هستند8کوچکتر کوچکتر و هستند8غیرمنفی

|Oاز ازO|هستند899کوچکتر کوچکتر و هستند899غیرمنفی

: همواره تصادفی اعداد
تصادفی ماشیناعداد

و نامنفی همواره حساب

هستند9تا8بین

گاج84 تألیفی
عدد

تصادفی
Bدفتر

|O838.1و|O8.381و

|O80839و|O208189و

حجم به جامعه یک تصادفی299در اعداد کنیم. گیری نمونه حساب ماشین کمک به خواهیم آمده9.189و9.208می دست به

شماره چه شوند؟است. انتخاب باید ترتیب به اعداد این با متناظر هایی

ماشین تصادفی اعداد

و نامنفی همواره حساب

هستند9تا8بین

88
کتاب تمرین

درسی

گردآوری

ها داده
Bتشریحیدفتر سوال

کنید. ذکر بررسی موضوع دو کدام هر برای و ببرید نام را داده آوری جمع های روش

روش پرسش،چهار

پیشین های داده مشاهده،

گردآوری برای آزمایش و

روند می کار به اطالعات

81
تجربی سراسری

10
نمونه جزوهBاندازه

|Oتصادفی ی بندیO|نمونه دسته

|Oسرشماری|Oکیفی متغیر

است؟ جامعه ی اندازه برابر نمونه ی اندازه بررسی، کدام در
تک تک بررسی سرشماری

است جامعه افراد

85
خارج انسانی

09آزاد

گردآوری

ها داده
Bجزوه

|Oاشخاص ازدواج ورزشO|سن نوعی انجام به اشخاص ی عالقه

|Oهوش میزان با رژیم گرفتن ی ماشینO|رابطه انتخاب برای مردم ی عالقه مورد رنگ

شده، تهیه پیش از های داده طریق از موضوع کدام گیرد؟بررسی می صورت

انسانی81 09آزاد
گردآوری

ها داده
Bجزوه

|Oآزمایش|Oکتبی نامه پرسش

|Oمشاهده|Oشده تهیه پیش از های داده ی مطالعه

پذیرد؟ می صورت طریق کدام از استفاده با ها داده آوری جمع عمل احتمال، علم کهدر آنجا از احتمال، علم در

وعلمی استقرا مبنای بر

آزمایش است، مشاهده

داده آوری جمع برای

گیرد می صورت



های )متغیر سوم تصادفی(فصل

های متغیر

تصادفی

اولیه  مفهوم

تصادفی  متغیر

کمّی های  متغیر

کیفی های  متغیر

گیرد می قرار مطالعه مورد نمونه یا جامعه روی که موضوعاتی یا  موضوع

ف
 تعری

 پیوسته

)شمارشی(  گسسته

 ترتیبی

 اسمی

بتواند هم باز مقدار، دو هر بین که متغیری

کند اختیار را  مقداری

نباشد پیوسته که  متغیری

دارد وجود طبیعی ترتیب نوعی ها آن  در

نباشد ترتیبی که  متغیری

گیری اندازه  قابل

گیری اندازه  غیرقابل

گیری اندازه راه  از

شمارش راه  از

... و دوم و اول مراحل  ترتیب

دارند تعلق خاصی دسته یا نوع  به



گیری اندازه قابل که هستند هایی متغیر : کیفی های متغیر

داد، نسبت عددی نتوان که متغیری هر به حقیقت، در نباشند.

است. کیفی

کاالی کیفیت و افراد جنسیت مانند هایی متغیر مثال، عنوان به

نیستند.تولید گیری اندازه قابل و هستند کیفی ... و شده

: شوند می تقسیم دسته دو به ها متغیر این

8-: ترتیبی کیفی متغیر

طبیعی ترتیب نوعی ها آن در که است ترتیبی کیفی متغیری

باشد. داشته وجود

مختلف مراحل شامل که هایی متغیر تر، واضح بیان به

پیدا دیگری مرحله مرحله هر از پس که هستند

شود.    می

مراحل انسان، زندگی مراحل فارسی، الفبای حروف های متغیر

خانگی کیک یک اند.تهیه ترتیبی ... و

اسمیمتغیر-2  :کیفی

نباشد. ترتیبی کیفی که است اسمی کیفی متغیری

به و باشد داشته بخصوصی اسم که متغیری هر تر، واضح بیان به

است. اسمی کیفی باشد داشته تعلق خاصی دسته و نوع

عالقه مورد ورزش چشم، رنگ ها، انسان خونی گروه های متغیر

اند. اسمی ... و

گیرد 8 می قرار مطالعه مورد نمونه یا جامعه یک روی که موضوعاتی یا موضوع : تصادفی تصادفی»متغیر نامیده«متغیر

بررسی از است موضوعی همان دقیقا تصادفی متغیر دیگر، نگاه از کند. می تغییر دیگر فرد به فردی از موضوعات این زیرا شود. می

فص در که کردید.جامعه مشخص سواالت قسمت در و قبل ل

از آنان خونی گروه حتی و افراد چشم رنگ درمانگاه، یک به کننده مراجعه بیماران تعداد ریاضی، دبیران کار سابقه مثال، عنوان به

کنیم. بررسی و تحقیق ها آن به راجع توانیم می خود پیرامون در که است تصادفی های متغیر جمله

از ها شوند.متغیر می بندی تقسیم کیفی تصادفی متغیر و کمّی تصادفی متغیر ی دسته دو به نبودن یا بودن گیری اندازه قابل جهت

2 
قابل که هستند هایی متغیر : کمّی های متغیر

بتوانیم که متغیری هر به حقیقت، در باشند. گیری اندازه

است. کمّی دهیم، نسبت را عددی

همگی ... و سن وزن، قد، مانند هایی متغیر مثال، عنوان به

اند. گیری اندازه قابل و هستند کمّی

: شوند می تقسیم دسته دو به ها متغیر این

8-: پیوسته کمّی متغیر

مقدار دو اگر که است پیوسته کمّی راbوaمتغیری

کند. اختیار بتواند نیز را ها آن بین مقدار هر کند، اختیار

بدستب گیری اندازه راه از که متغیری هر تر، واضح بیان ه

اعداد از ای مجموعه زیر گیری، اندازه نتیجه و بیاید

نامیم. می پیوسته کمّی را باشد حقیقی

مانند اعدادی که ... و حجم مسافت، وزن، قد، های متغیر

اند.8،2.8،8999،883.15 پیوسته کنند می اختیار را

گسس-2 کمّی :متغیر ته

نباشد. پیوسته کمّی که است گسسته کمّی متغیری

بدست شمارش راه از که متغیری هر تر، واضح بیان به

نامیم. می گسسته کمّی را بیاید

کتاب تعداد یا فرد یک خراب های دندان تعداد های متغیر

اند. گسسته دبیرستان سوم و دوم سال درسی های

متغیر های ویژگی از یکی : کهنکته است این کمّی

کنیم. مقایسه هم با را ها آن توانیم می

3 
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8
کتاب از تألیفی

درسی

متغیر

تصادفی
Cجزوه

|Oعملی|Oموضوعی

|Oشاخصی|Oعددی

کند. می تغییر دیگر فرد به فردی از که است ......... تصادفی، متغیر
موضوعی تصادفی متغیر

از که فرداست به فردی

کند می تغییر دیگر

گاج2 تألیفی
متغیر

تصادفی
Cجزوه

|Oحرارت صبح89ساعتO|درجه

|Oفروردین اصفهانO|ماه شهر

است؟ کدام تصادفی متغیر زیر، بررسی مورد موضوع مورد در

ساعت» در هوا، حرارت درجه بررسی، مورد ماه89موضوع فروردین های روز اصفهانصبح شهر در جاری «سال
همان تصادفی متغیر

است ما نظر مورد موضوع

گاج3 تألیفی
نتایج

گیری نمونه
Cجزوه

|Oهستند دیگر هم مساوی نباشندO|دقیقا دیگر هم مساوی است ممکن

|Oنیستند دیگر هم مساوی دقیقا مواردO|هرگز از یک 3و2و8هیچ

نمونه دو است؟نتایج چگونه موضوع یک مورد در تصادفی گیری

گیری نمونه در گاه هیچ

نت دو برایتصادفی، یجه

نمی یکسان موضوع یک

شود

4
کتاب تمرین

درسی

متغیر

تصادفی
Bتشریحیدفتر سوال

نمایید. مشخص بودن کیفی یا کمّی نظر از را یک هر نوع و ببرید نام تصادفی متغیر چهار
های اندازهمتغیر قابل کمّی

قابل غیر کیفی و گیری

اند گیری اندازه

8
کتاب تمرین

درسی

متغیر

تصادفی
Bتشریحیجزوه سوال

اند؟ پیوسته یک کدام و گسسته، زیر های متغیر از یک کدام

اداره-8 یک تلفنی مکالمات تعداد

اداره-2 یک تلفنی مکالمات طول

صندوق-3 یک های نامه تعداد

های-4 نامه صندوقوزن یک در موجود

عموما پیوسته های متغیر

بدست گیری اندازه راه از

های متغیر و آیند می

شمارش راه از گسسته

1
کتاب تمرین

درسی

متغیر

تصادفی
Bتشریحیجزوه سوال

نمایید. مشخص را زیر های متغیر از هریک نوع

اتومبیل-8 نمایشگاه یک در موجود های اتومبیل رنگ

یک-2 ترانزیستورمقاومت

تانکر-3 یک آب گنجایش

پلیس-4 پاسگاه یک به شده رسیده شکایات تعداد

کار-8 به شاغل دانشجویان درآمد

شرکت-1 یک کارمندان تأهل وضعیت

دو به تصادفی های متغیر

کمّی دسته

و گیری( اندازه )قابل

کیفی

گیری( اندازه )غیرقابل

شوندت می قسیم
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5
کتاب تمرین

درسی

گیری نمونه

تصادفی
Bتشریحیدفتر سوال

در است؟ تصادفی گیری نمونه یک زیر، های گیری نمونه از یک نمایید.کدام مشخص را نمونه و جامعه هریک

شد.-8 مصاحبه تخلفات به راجع پاسگاه این های پلیس نظر کردن پیدا برای پاسگاه یک های پلیس تمام با

قرار-2 بررسی مورد را کودکان عالقه مورد بازی وسیله تا شد مصاحبه درمیان پنج شدند می بازی پارک یک وارد که هایی بچه با

دهیم.

بررسی-3 کارخانه،PHبرای یک تولیدی دادیم.شامپوهای قرار آزمایش مورد میان در صد را شامپوها

تصادفی، گیری نمونه در

کامال بصورت باید نمونه

گردد انتخاب تصادفی

افراد تمام اگر همچنین

قرار بررسی مورد را جامعه

ایم کرده سرشماری دهیم،

گاج1 تألیفی
متغیر

تصادفی
Cجزوه

|Oگسستهمتغیر ترتیبیO|کمّی کیفی متغیر

|Oپیوسته کمّی اسمیO|متغیر کیفی متغیر

چیست؟ داد، اختصاص آن به بتوان را صحیح( یا )اعشاری عدد نوع هر که متغیری
هر پیوسته، کمّی متغیر

مقدار دو بین را aمقداری

کندbو می اختیار

گاج0 تألیفی
متغیر

تصادفی
Cجزوه

|Oقد افرادO|طول درآمد

|Oشغل خانوارO|نوع یک فرزندان سن

است؟ کیفی متغیر زیر های گزینه از یک کدام
اندازه قابل کیفی متغیر

نیست گیری

13آزاد89
متغیر

تصادفی
Cجزوه

|Oخونی جمعیتO|گروه

|Oوزن|Oنوزادی

متغیر ترتیبی»کدام است؟«کیفی
شاملمتغیر ترتیبی کیفی

است مراحل

گاج88 تألیفی
متغیر

تصادفی
Cجزوه

|Oکیفی میوه، روزانه مصرف میزان

کیفی پوست، طراوت

|Oگسسته کمّی میوه، روزانه مصرف میزان

کیفی پوست، طراوت

|Oکیفی میوه، روزانه مصرف میزان

کمّی پوست، طراوت

|Oپیوسته کمّی میوه، روزانه مصرف میزان

کیفی پوست، طراوت

تصاد های متغیر نوع کنند. بررسی انسان پوست طراوت با را میوه روزانه مصرف میزان ارتباط خواهند می بررسپژوهشگران این یفی

کنید. تعیین را

گاج82 تألیفی

ترکیبی

و انسانی

09تجربی
Cجزوه

|Oگسسته کمّی ترتیبی، پیوستهO|کیفی کمّی اسمی، کیفی

|Oترتیبی کیفی پیوسته، اسمیO|کمّی کیفی گسسته، کمّی

کدام ترتیب به هوا آلودگی میزان و شهر، یک افراد تحصیالت هستند؟میزان ها متغیر



ها)چهارمفصل داده بندی طبقه یا بندی (دسته

بندی دسته

ها داده

اولیه  مفاهیم

عدد فراوانی یا شیء یک تکرار دفعات  fiنماد تعداد

فراوانی توزیع

 فراوانیفرا

ها داده سازی مرتب و  سازماندهی

فراوانی توزیع  جدول

کم آماری های  داده

زیادداده آماری های  

i ستونه دو ifوXجدول

طبقات برای حدود تعیین و بندی دسته

 مفاهیم

تغییرات ی  دامنه

ها دسته  تعداد

دسته  طول

R = Max - Min

 نماد

 نماد

K

C

C = 
R

K

[ ai , bi ) 

دسته جزو که پایین کران

 هست

دسته جزو که باال نیستکران

دسته نماینده یا  iX =  مرکز
a i + b i 

2 

فراوانی  انواع

i ( مطلق طبقه(fفراوانی هر افراد یا ها داده تعداد

i ( نسبی ها(Fفراوانی فراوانی کل تعداد بر تقسیم دسته آن مطلق فراوانی

i ( نسبی فراوانی عدد(Pدرصد در طبقه آن نسبی فراوانی ضرب 899حاصل

c i ( تجمعی آن(fفراوانی از قبل طبقات مطلق های فراوانی + طبقه هر مطلق فراوانی مجموع

c i ( نسبی تجمعی ها(Fفراوانی فراوانی کل تعداد بر تقسیم دسته آن مطلق تجمعی فراوانی

c i ( نسبی تجمعی فراوانی ضرب(Pدرصد عددحاصل در طبقه آن نسبی تجمعی 899فراوانی



پایین باال+کران کران  

ifiفراوانی xمتغیر

8f 8x

2f2x

3f3x

متغیرفراوانی

f8 [x8 , x2) 

f2 [x2 , x3) 

f3 [x3 , x4) 

… … 

f4 [xn-1 , xn) 

i با و گوییم می عدد یا شیء آن فراوانی را شود می تکرار عدد یا شیء یک که دفعاتی تعداد : دهیم.fفراوانی می نشان

آمار در را ها( )داده مشاهدات سازماندهی : فراوانی فراوانی»توزیع عبارت«توزیع داده، تعدادی فراوانیِ توزیع دیگر عبارت به نامند، می

از باشد.است شده مشخص آن در داده هر وقوع تکرار که ها داده آن مقادیر ی شده مرتب جدول

8 

2 
رود. می کار به ها داده بندی دسته و سازی مرتب برای که است جدولی : فراوانی توزیع جدول

گرفت. نظر در ها آن برای را جدولی توان می حالت دو در آماری، های داده بودن زیاد یا کم حسب بر

3 
از باشد، کم آماری های داده تعداد اگر : کم های داده تعداد برای فراوانی توزیع جدول

i( متغیر که مقادیری اول ستون در کنیم. می استفاده ستون دو با میxجدولی انتخاب )

i( ستون هر به مربوط فراوانی دوم ستون در و نویسیم می را نویسیم.fکند می را )

4 
برای و کنیم بندی دسته را ها داده باید باشد، زیاد آماری های داده تعداد اگر : زیاد های داده تعداد برای فراوانی توزیع جدول

: کنیم می تعریف را نیاز مورد آماری اصطالح چند منظور این برای که شویم قائل حدود طبقات

ک-8 و داده بزرگترین بین اختالف : تغییرات ی بادامنه و گویند می تغییرات دامنه را داده دهند.Rوچکترین می نشان

داده کوچکترین ندارد. ارتباطی ها داده فراوانی به تغییرات دامنه : داده–نکته R=بزرگترین

با-2 را ها دسته تعداد فراوانی، توزیع جدول یک در : )طبقات( ها دسته بهKتعداد بستگی آن انتخاب و دهند می نشان

شود. می بیشتر نیز طبقات تعداد باشد بزرگتر تغییرات ی دامنه هرچه دارد. تغییرات ی دامنه

)حد(-3 کران را بزرگتر عدد و پایین )حد( کران را کوچکتر عدد شود، می تشکیل عدد دو از )طبقه( دسته هر : دسته طول

اختالف نامند. می طبقه آن باباالی و گویند می طبقه( )فاصله دسته طول را طبقه هر باالی کران و پایین کران Cبین

دهند. می نشان

ی دسته کلی طور صورتiبه به را فراوانی توزیع جدول در i, bi [ai(ام که دهیم می aiنمایش و پایین کران باالیbرا کران را

پایینiدسته کران تعریف به بنا نامیم، می ) iام دسته ) a ) iهر باال کران ولی هست دسته آن جزbجزو به نیست، دسته آن جزو )

آخر. دسته باالی کران

: نماییم می استفاده روبرو رابطه از مفاهیم، این آوردن بدست برای :  = Cنکته
R

K

4-: طبقه( ی )نماینده دسته رامرکز دسته یک باالی حد و پایین حد میانگین

از که گویند می دسته )نشان( مرکز

: آید می بدست روبرو ix =رابطه

توان می که است مقداری ترین مناسب دسته مرکز : دستهنکته افراد از یک هر به

گیریم. می نظر در دسته مرکز با برابر را دسته یک های داده تمام واقع در دهیم. نسبت

است. دسته طول با برابر متوالی دسته مرکز دو تفاضل : نکته

2 



طبقه هر نسبی فراوانی درصد : نسبی فراوانی درصد

عدد در طبقه آن نسبی فراوانی ضرب حاصل از است عبارت

با899 را آن دهند.iPکه می نشان

Pi = Fi × 511 

درصد مجموع جدول، یک در : نکته

برابر نسبی است.899فراوانی

به طبقه هر مطلق فراوانی مجموع : تجمعی فراوانی

فراوانی را آن از قبل طبقات مطلق های فراوانی ی عالوه

c i با و نامند می طبقه آن دهند.fتجمعی می نمایش

Fc n = f n + f n-8 + f n-2 + … + f 8 

: نکات

دسته-8 مطلق فراوانی برابرِ اول دسته تجمعی فراوانی

و است تعداداول با برابر آخر دسته تجمعی فراوانی

( ها داده است.nکل )

های-2 فراوانی به نسبت طبقه هر تجمعی فراوانی

باشد، می صعودی خودش از قبل طبقات تجمعی

مثال ای طبقه تجمعی فراوانی که صورتی در یعنی

با45 برابر یا بعدی طبقه تجمعی فراوانی 45باشد،

خواه آن از بیشتر یا و بود.است د

مطلق تجمعی فراوانی از است عبارت : نسبی تجمعی فراوانی

c i با را آن که ها فراوانی کل تعداد بر تقسیم دسته میFآن نشان

دهند.

Fci = 
fci

n
 

: نکته

آخر ی دسته نسبی تجمعی فراوانی فراوانی، توزیع جدول هر در

است.8برابر

ضرب حاضل از است عبارت : نسبی تجمعی فراوانی درصد

عدد در طبقه آن نسبی تجمعی 899c iفراوانی با میPکه نشان

دهند.

Pc i = Fci × 899 
f8 f4 f3 f2 f8 

fc8 fc4 fc3 fc2 fc8 

به 8 و شود می تکرار عدد یا شیء یک که است دفعاتی تکرار فراوانی : فراوانی شود.1انواع می تقیسیم دسته

هر 1 در موجود افراد یا ها داده تعداد : مطلق فراوانی

i با و نامند می طبقه آن مطلق فراوانی را نشانfطبقه

دهند. می

: نکات

است.-8 مطلق فراوانی همان جدول در فراوانی از منظور

تعداد-2 برابر جدول یک در مطلق های فراوانی مجموع

( ها داده میnکل باشد.(

یعنی-3 طبیعی، عدد یک همواره مطلق فراوانی عدد

است. مثبت و درست عدد یک

بر تقسیم دسته آن مطلق فراوانی از است عبارت : نسبی فراوانی

i با را آن که ها فراوانی کل دهند. Fتعداد می نشان

  Fi = 
fi

n
 

: نکات

نسبی-8 های فراوانی مجموع فراوانی، جدول یک برابردر

است.«یک»

که-2 شوند می مفید هنگامی بیشتر نسبی های فراوانی

متفاوت مشاهدات تعداد با را فراوانی توزیع دو بخواهیم

کنیم. مقایسه بایکدیگر

هر-3 در را ها داده تراکم توان می نسبی فراوانی کمک به

نمود. مشخص دسته

بین-4 عددی دسته، هر نسبی اگر8و9فراوانی )البته است.

نباشد. صفر ای دسته مطلق فراوانی

وضعیت-8 تواند می مطلق فراوانی از بهتر نسبی فراوانی مفهوم

سازد. مشخص جامعه در را متغیر

5 

1 

0 89 

88 

+ + + + 
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یادداشت محل

سوال نکات

گاج8 بندیتألیفی جزوهBدسته
|Oپیوسته گسستهO|کمّی کمّی

|Oاسمی ترتیبیO|کیفی کیفی

داده انواع از یک کدام برای بندی دسته با همراه فراوانی جدول است؟تنظیم الزامی ها
پیوسته کمّی متغیر اگر

فراوانی جدول تنظیم باشد

است الزامی بندی دسته با

گاج2 بندیتألیفی جزوهBدسته
|Oکرد جدول وارد را فراوانی و نوشت کامل را ها کنیمO|داده تقسیم دسته دو به را ها داده

|Oدسته تغییرات دامنه به باتوجه را ها کردداده کنیمO|بندی استفاده ها دسته مرکز روش از

کارگاه، یک توسط شده تولید های پیچ بررسی :899در باید فراوانی جدول در ها داده نمایش برای است. شده گیری اندازه پیچ
کمّی های متغیر برای

الزامی بندی دسته پیوسته،

است

بندی58سراسری3 دفترBدسته
|O8.4|O4.1

|O5.2|O0.1

ترتیب به متوالی ی دسته سه مرکز ها داده بندی دسته جدولِ یک برابر5.1و5.2و1.1در ها دسته تغییرات82تعداد دامنه است.

است؟ کدام
C = 

R

K

گاج4 بندیتألیفی دفترBدسته
|O849|O819

|O829|O889

آماری های داده از گروه یک برابردر تغییرات دامنه اگر است. داده ترین کوچک برابر چهار داده داده829بزرگترین بزرگترین باشد،

است؟ قدر R = Max - Minچه

8
آزمایشی

18سنجش
بندی دفترBدسته

|O88|O24

|O39|O32

در829 آماری حد1داده از دسته هر پایین حد اند، شده بندی دسته قبلیطبقه ی دسته ی4پایین دامنه است. بیشتر واحد

است؟ کدام ها داده این تغییرات

باال یا پایین حد دو تفاضل

برابر بندی دسته جدول در

است تغییرات دامنه

بندی51سراسری1 دفترBدسته
|O49|O42

|O44|O41

در پیوسته آماری های صورت1داده به دسته آخرین که طوری به اند شده بندی دسته است.11_02طبقه شده نوشته

است؟ کدام ها داده این کوچکترین
C = 

R

K

بندی55سراسری5 دفترBدسته
|O85_40|O81_40

|O81_89|O80_89

ماکسیمم با آماری های مینیمم18داده در23و است؟5را کدام چهارم طبقه حدود ایم. کرده بندی دسته طبقه

عددی ها دسته طول اگر

رااعشاری آن آمد، بدست

رُند بزرگتر عدد سمت به

کنیم می
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گاج1 بندیتألیفی دفترBدسته
|O8|O4

|O3|O2

آماری ی داده چند تغییرات ی دامنه طول39اگر از واحد یک ها دسته تعداد تا کنیم انتخاب چگونه را ها دسته طول باشد،

باشد؟ بیشتر ها دسته
C = 

R

K

بندی52سراسری0 دفترBدسته
|Oمی شودO2|شودنصف می برابر

|Oکند نمی شودO2|تغییر می اضافه آن به واحد

زیر حالت کدام طبقات تعداد برای شود، نصف طبقات ی فاصله بخواهیم اگر ایم. کرده بندی دسته طبقه تعدادی در را داده تعدادی

آمد؟ خواهد پیش
C = 

R

K

گاج89 بندیتألیفی دفترBدسته
|Om ± c|Oازmتاc+m

|Om ± 
c

2
 |Oازm – cتاm

با برابر ای طبقه نماینده باmاگر برابر طبقات فاصله قرارcو طبقه این در مطالعه مورد ی مجموعه از هایی داده چه باشد،

گیرند؟ می
𝑎𝑖+ 𝑏𝑖

2
= iX

بندی19سراسری88 دفترAدسته
|O48|O41

|O45|O41

در که اند صحیح اعداد آماری های ها5داده آن تغییرات ی دامنه اگر اند. شده بندی دسته وسط28طبقه دسته نشان باشد،31و

است؟ کدام آخر دسته باالی حد

𝑎𝑖+ 𝑏𝑖

2
= iX

گاج82 جزوهCفراوانیتألیفی
|Oمطلق تجمعیO|فراوانی فراوانی

|Oنسبیفراوانی|Oتجمعی فراوانی درصد

کرد؟ مشخص دسته هر در را ها داده تراکم توان می زیر های فراوانی از یک کدام کمک به
می نسبی فراوانی کمک به

را ها داده تراکم توان

نمود مشخص

گاج83 دفترBفراوانیتألیفی
|O2|O4

|O1|O8

ای دسته نسبی مجموع9.28فراوانی مطلقو های است؟29فراوانی کدام دسته این مطلق فراوانی باشد،  = Fiمی
fi

n
 

59سراسری84
بندی دسته

فراوانی
Aدفتر

|O409.2و|O40.89.2و

|O305و|O895و

متغیر23_3238_4849_8940_8081_15

فراوانی188513

سوم طبقه باالی کران روبرو جدول فراوانیدر و

است؟ کدام طبقه این نسبی

ای دسته باالی کران هرگاه

بعد دسته پایین کران در

آن باالی کران نشود، تکرار

آن میانگین برابر دسته

هاست
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گاج88 جزوهBفراوانیتألیفی
|O9.1|O9.3

|O9.5|O8

نسبی آمار49فراوانی آزمون در ریاضی رشته کنکور داوطلبان از نسبی9.5نفر فراوانی است؟19است. چند مانده باقی نفر
جامعه تمام نسبی فراوانی

است8آماری

گاج81 دفترBفراوانیتألیفی
|O81|O31

|O21|O41

برابر جدول یک در آماری های داده تعداد دسته249اگر این مطلق فراوانی باشند، داشته قرار وسط دسته در ها داده درصد پانزده و

است؟ کدام

جدول کل از درصدی وقتی

نسبت شود، می داده

برای خوبی راه تناسب

است جواب یافتن

گاج85 دفترAفراوانیتألیفی
|O9.8|O9.2

|O9.3|O9.4

به را آماری های داده از سری اول4یک دسته نسبی فراوانی اگر ایم. کرده تقسیم دستهaدسته هر نسبی فراوانی و از9.8باشد

باشد، بیشتر قبل است؟aدسته چقدر
همه نسبی فراوانی مجموع

برابر ها است8دسته

دفترAفراوانیگاجتألیفی81
|O1|O0

|O89|O82

در58 آماری ی ها5داده داده کوچکترینِ اند. شده بندی دسته ها25طبقه آن بزرگترین دانیم45.1و می باشد. درصد21می

از کمتر ها و31داده از49، کمتر ها داده است؟30درصد کدام وسط ی دسته مطلق فراوانی باشند. می
C = 

R

K

جزوهBفراوانی53سراسری80
|O42|O31.8

|O34|O32.8

ای طبقه تجمعی باشد؟31فراوانی آن از بعد ی طبقه تجمعی فراوانی تواند می زیر مقدار کدام است.

دسته هر تجمعی فراوانی

دسته مساوی یا کوچکتر

همچنین و است بعدی

و مثبت عددی همواره

است. صحیح

گاج29 دفترAفراوانیتألیفی
|O58899و|Oو 28صفر

|O5828و|Oو 899صفر

برابر ترتیب به آخر طبقه سه تجمعی فراوانی آماری، توزیع جدول یک در طبقه29و88و88اگر دو نسبی فراوانی درصد باشند،

: از عبارتند ترتیب به آخر

تجمعی، فراوانی آخر سطر

میبرابر ها داده کل تعداد

باشد

گاج28 دفترBفراوانیتألیفی
|O19|O59

|O19|O09

ای طبقه نسبی فراوانی طبقه9.88اگر همین مطلق فراوانی است؟82و کدام طبقه آخرین تجمعی فراوانی باشد،
آخرین تجمعی فراوانی

داده کل تعداد با برابر طبقه

است ها
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گاج22 دفترBفراوانیتألیفی
|O2949و39و89و|O8989و39و88و

|O29899و19و39و|O28899و19و49و

مطلق های فراوانی برابراگر ترتیب به جدول یک کدامند؟1و1و2و4در ترتیب به نسبی تجمعی های فراوانی درصد باشند،

که سواالتی در جدول رسم

در تواند می ترند پیچیده

تجمعی فراوانی محاسبه

کند شایانی کمک

گاج23 دفترBفراوانیتألیفی
|O2.1|O9.3

|O9.21|O9.81

دسته88182 مرکز

824x1مطلق فراوانی

دسته، آخرین تجمعی فراوانی روبرو، فراوانی جدول در

است؟39 کدام دوم ی دسته نسبی فراوانی باشد. می
آخر دسته تجمعی فراوانی

ها داده کل تعداد برابر

است

24
انسانی سراسری

11خارج
دفترBفراوانی

|O838|O819

|O858|O819

در آماری های اند.1داده شده بندی دسته )22.8طبقه ی فاصله با دسته یک در ها داده این اگر]82و81درصد دارند. قرار

شوند، گرفته درنظر یکسان دارند قرار دسته یک در که هایی مقدار31داده است؟84بار کدام کل فراوانی شود. می منظور
Fi = 

fi

n
 

28
ریاضی سراسری

09
دفترBفراوانی

|O
3

1
|O

8

8

|O
8

4
|O

8

1

در آماری ی داده اگر5هشتاد اند. شده بندی دسته ی29طبقه دسته نسبی فراوانی شود، افزوده ها داده این به جدید ی داده

است؟ کدام آن قبلی مطلق فراوانی به مذکور ی دسته های داده افزایش نسبت کند. نمی تغییر وسط
Fi = 

fi

n
 

21
ریاضی سراسری

18
دفترAفراوانی

|O84|O88

|O81|O85

روبرو، ی شده بندی دسته های داده تجمعی فراوانی جدول در

2880858883
مرکز

دسته

8948a848
فراوانی

تجمعی

وسط ی دسته نسبی فراوانی درصد مطلق24اگر فراوانی باشد،

کدام چهارم ی است؟دسته

ی دسته تجمعی فراوانی

ها داده کل تعداد برابر آخر

است



ها()پنجمفصل داده تحلیل و ها نمودار
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محور حدودxروی
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چند نمودار زیر مساحت
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ته
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Si = 
fi

n
 × 319 



کلی  نگاه یک در که باشند می آماری جامعه تجسّم و آوردن در تصویر به برای سودمند ای وسیله هندسی های شاخص : ها نمودار

برد. پی اطالعات از ای مجموعه های ویژگی از بسیاری به توان می

آماردر کتاب و فصل نماییم.1این می بررسی را ها نمودار انواع از نوع

8 

2 
: ای میله نمودار

گسسته کمّی و کیفی های متغیر برای بیشتر نمودار این

رود. می کار به

محور روی ای، میله نمودار رسم هاxبرای متغیر ها

روی و کنیم می جدا مساوی های واحد با را دسته( )مراکز

میyمحور قرار را دسته همان )نسبی( مطلق فراوانی ها

دهیم.

: نکات

ها-8 میله گرفتن قرار ترتیب ای، میله نمودار در

ندارد. اهمیت

قسمت-2 سه شامل کلی طور به ای میله نمودار هر

: است

مقیاس ج( ها محور برچسب ب( عنوان الف(

نمودار هر زیر در بایست بهمی راجع خالصه طور به

)عنوان( نوشت مطالعه مورد موضوع

کننده مشخص که دارند برچسبی ها محور از یک هر

)برچسب دهد می نشان محور آن که است متغیری

محورها(

مشخص نمودار در باید نیز محور هر گرددمقیاس

)مقیاس(

0

1

2

3

4

5

A B C D

3 : )هیستوگرام( مستطیلی نمودار

دست در فراوانی توزیع بندی دسته جدول که وقتی نمودار این از

کنیم. می استفاده باشد،

محور روی نمودار این رسم )حدودxبرای طبقات های کرانه ها

محور روی و ها( راyدسته ها دسته نسبی( یا )مطلق فراوانی ها،

م کنیم.مشخص ی

: نکات

مناسب-8 پیوسته کمّی های متغیر برای مستطیلی نمودار

است.

در-2 ها( مستطیل ی )قاعده ها دسته طول که صورتی در

ارتفاع باشند، برابر یکدیگر با مستطیلی نمودار

می مقایسه یکدیگر با ها( دسته )فراوانی ها مستطیل

شوند.

ها-3 دسته طول اگر مستطیلی نمودار باشند،در متفاوت

هرچه شند، می مقایسه یکدیگر با ها مستطیل مساحت

آن فراوانی باشد تر بیش مستطیل یک مساحت قدر

است. بیشتر دسته

های-4 داده از نمایشی مستطیلی نمودار کلی طور به

ها مستطیل سطح آن در که است شده بندی دسته

باشد. می ها دسته فراوانی با متناسب
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: فراوانی بر چند نمودار

نمودار این کهدر کنیم می مشخص صفحه در را نقاطی

فراوانی برابر نقاط عرض و ها دسته مرکز برابر ها آن طول

نقاط این کردن وصل هم به با است. دسته همان

نمودار را آن که آید می پدید ای شکسته های خط

نامند. می فراوانی بر چند

ه فراوانی با دسته دو فراوانی، بر چند نمودار بهدر صفر ای

سر دو عمل این با کنند. می اضافه ها دسته انتهای و ابتدا

محور به اینxفراوانی آن از منظور و شود می وصل ها

زیر مساحت برابر فراوانی بر چند زیر مساحت که است

است. مستطیلی نمودار

: نکات

هم-8 به را مستطیلی نمودار فوقانی های وسط اگر

آید. می دست به ضلعی چند نمودار کنیم، وصل

فراوانی-2 بر چند کمّینمودار های داده برای

است. مناسب پیوسته

دو-3 بین فاصله در را متغیر تغییرات بخواهیم اگر

نمودار این از دهیم نشان استفادهدسته

کنیم. می

4-i( نقاط تعداد چه فراوانی (f,ixهر بر چند در

شود. می شبیه بیشتر منحنی به شود زیادتر

اکثر-8 در زنگ به شبیه منحنی این : نرمال منحنی

با اگر که شود می ظاهر طبیعی های پدیده

فراوانی برابر آن سطح شود رسم مطلق فراوانی

نسب فراوانی با اگر و برابرکل شود رسم 8ی

شود. می

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

: تجمعی نمودار

محور روی تجمعی نمودار رسم دستهxبرای هر های کران ها

محور روی و گیرد می قرار ها( دسته تجمعیy)حدود فراوانی ها

گیرد. می قرار نسبی( یا )مطلق

ci ( زوج هر برای )ixوfبنابراین یا )ciFوiXدر نقطه یک صفحه(

نقاط، این کردن وصل با سپس و آوریم می بدست مختصات

کنیم. می رسم را نمودار

: نکات

روی-8 از که است ای دسته به مربوط فراوانی ترین کم

است. صفر آن شیب نمودار

شیب-2 که است ای دسته به مربوط نیز فراوانی بیشترین

است. بیشتر ها دسته ی همه از آن

هیچگ-3 تجمعی شد.نمودار نخواهد صفر اه

محور-4 روی تجمعی نمودار در تجمعیyاگر فراوانی ها

از نمودار سقف گیرد، قرار شود.8نسبی نمی بیشتر

اول-8 دسته پایین کران تجمعی، فراوانی نمودار در همواره

محور روی باxرا متناظر را اول دسته باالی کران و ها

محور روی نسبی تجمعی یا تجمعی نظرyفراوانی در ها

آخر. الی و گیریم می
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1 

4 
: ای دایره نمودار

مناسب کیفی های متغیر نمایش برای نمودار این

است.

قطاع به دایره مساحت ای، دایره نمودار رسم برای

متناسب قطاع هر سطح که شود می تقسیم هایی

فراوانی یا مقدار است.با نظر مورد متغیرِ

های زاویه باید ای دایره نمودار تشکیل برای

این برای کرد. پیدا را ها دسته فراوانی با متناسب

i برابر ای دسته فراوانی اگر یfکار زاویه باشد،

: آید می دست به زیر ی رابطه از آن نظیر

Si = 
fi

n
 × 319 

فوق، ی رابطه تعدادnدر یعنی ها فراوانی مجموع

و است ها هرiSداده فراوانی با متناسب ی زاویه

است. طبقه

نسبی فراوانی مبنای بر ای دایره نمودار : نکته

شود. می رسم

A

B

C

D

ای دایره نمودار

5 : برگ و ساقه نمودار

اعداد این از و باشند می اعداد صورت به معموال آماری های داده

نمودا توان شود.می می نامیده برگ و ساقه نمودار که داد تشکیل ری

ی دهنده تشکیل اعداد، که است نموداری برگ و ساقه نمودار واقع در

و داده کوچکترین تفاوت که هایی داده برای نمودار این باشند. می آن

است. مناسب باشد، کم ارقام تعداد نظر از آن داده بزرگترین

داده در اگر مثال، عددبرای کوچکترین ما و29های )دورقمی(، باشد

عدد )29999بزرگترین برای8باشد برگ و ساقه نمودار آنگاه رقمی(،

باشد. نمی مناسب ها داده این

کوچک از باید را ها داده نمودار، این رسم به اقدام از قبل شود توجه

کرد. مرتب بزرگ به

های داده از ابتدا نمودار این رسم رقمبرای و کرده شروع کوچک

دهیم. می قرار ساقه قسمت در را ها آن چپ سمت مشترک

تا نویسیم می برگ قسمت در را آن از پس مشترک غیر ارقام سپس

و نویسم می را بعدی ساقه سپس شوند. تمام مشترک ساقه با اعداد

دهیم. می ادامه همینطور

: نکات

ساقه-8 نمودار صورت به اعداد کردن مرتب یکدر برگ، و

بهتر درک برای شود. می مشخص ها دهده از ای میله نمودار

را برگ و ساقه نمودار توانید می نکته در09این درجه

بچرخانید. ساعت های عقربه عکس جهت

را-2 اصلی های داده توانیم می برگ و ساقه نمودار روی از

از اطالعاتی هیچگونه نمودار نوع این در زیرا کنیم. بازسازی

رود. نمی بین

ساقهبرگ             
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8
حسابداری ارشد

18

نمودار

ای میله
Bجزوه

|Oای مستطیلیO|جعبه

|Oای ضلعیO|میله چند

است؟ کدام اسمی مجموعه دو مقایسه برای تصویری های نمایش بهترین از یکی
دوبرای فراوانی مقایسه

نمودار از اسمی مجموعه

کنیم می استفاده ای میله

گاج2 تألیفی
نمودار

ای میله
Bدفتر

|O9.8|O9.2

|O9.3|O9.4

نسبی فراوانی است. مقابل صورت به آماری جامعه یک ای میله است؟ix=3نمودار  = Fiکدام
fi

n
 

گاج3 تألیفی
نمودار

مستطیلی
Bجزوه

|O2|O4

|O8|O9.8

را ها فراوانی نامساوی، فواصل با مستطیلی نمودار در شد؟4اگر خواهد ها فراوانی کل برابر چند ها مستطیل سطح کنیم، برابر
طول مستطیلی، نمودار در

فراوانی برابر ها مستطیل

است نسبی یا مطلق

4
کتاب تمرین

درسی

نمودار

مستطیلی
Bتشریحیدفتر سوال

سنجش89 آزمون در کالس یک آموز :IQدانش است زیر شرح به آمده بدست نتایج اند. نموده شرکت

891و883و824و882و888و891و881و881و888و883و890و881و02و839و882و884و885و822

 885و882و894و824و881و889و828و895و881و881و889و824و888و893و899و884و825و895

01و834و01و820و892و893و895و883

با ها دسته این برای را فراوانی جدول دهید.0الف( تشکیل مساوی دسته طول و طبقه

داده این مستطیلی نمودار کنید.ب( رسم را ها

C = 
R

K

گاج8 تألیفی
نمودار

مستطیلی
Bدفتر

|O9.3|O9.28

|O9.88|O9.2

است؟ چقدر سوم دسته نسبی فراوانی مقابل، نمودار به توجه با
Fi = 

fi

n
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fi 
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گاج1 تألیفی
نمودار

ضلعی چند
Cجزوه

|Oها مستطیل چپ سمت هاO|گوشه مستطیل راست سمت گوشه

|Oها مستطیل فوقانی های عرض هاO|وسط مستطیل بلندی وسط

کدام پیوستن هم به از باشد، دست در آماری های داده )مستطیلی( هیستوگرام نمودار حاصلاگر )چندبر( ضلعی چند نمودار نقاط،

شود؟ می

عرض وسط کردن وصل از

نمودار فوقانی های

بر چند نمودار مستطیلی

آید می بدست فراوانی

گاج5 تألیفی
نمودار

ضلعی چند
Bجزوه

|Oداد نشان را پیوسته های متغیر توان می آن دادO|با نشان را گسسته های متغیر توان می آن با

|Oدهد می نمایش بهتر را متغیر دهدO|تغیرات می متقارن منحنی یک تشکیل

چیست؟ مستطیلی نمودار بر فراوانی بر چند نمودار مزیت
فراوانی بر چند نمودار

بهتر را متغیر تغییرات

دهد می نشان

1
کتاب تمرین

درسی

نمودار

ضلعی چند
Bتشریحیدفتر سوال

تاکسی مؤسسه یک منظورمدیر این برای کنند. می مسافرات کیلومتر چند روزانه مؤسسه این های اتومبیل بداند است مایل سرویس

:24کارکرد آمدند دست به زیر های داده کرد. یاددشت را اتومبیل

828و821و822و844و821و838و842و820و888و823و833و823و831و895و831و821و841و881

828و01و885و883و848و821

در ها داده این کنید.1برای رسم را آن فراوانی بر چند نمودار سپس دهید. تشکیل فراوانی جدول طبقه،

C = 
R

K

گاج0 تألیفی
نمودار

ضلعی چند
Aدفتر

|O22|O28

|O21|O25

مقابل، بر چند نمودار به توجه با

زیر است؟سطح کدام آن با متناظر هیستوگرام مستطیلینمودار نمودار زیر سطح

اند برابر فراوانی بر چند و

گاج89 تألیفی
نمودار

ضلعی چند
Bجزوه

|Oمستطیلی|Oای میله

|Oفراوانی بر نرمالO|چند

طور به ماکسیمم این طرف دو در فراوانی و است ماکسیمم دارای منحنی کند؟کدام می میل صفر سمت به یکنواخت

دارای نرمال منحنی

طور به و است ماکسیمم

آن طرف دو در یکنواخت

کند می میل صفر به
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54سراسری88
نمودار

تجمعی
Bدفتر

|O38|O39

|O29|O88

نمره تجمعی فراوانی مقابل، آموز،19شکل دانش

دهد. می نشان را آمار درس در

از کمتر ی نمره نفر چند کالس این دارند؟88در
ای وسیله تجمعی، نمودار

دادهمناسب مقایسه برای

است آماری های

گاج82 تألیفی
نمودار

تجمعی
Aدفتر

|O5|O89

|O29|O25

از کمتر ی نمره نفر چند آموزان، دانش به مربوط زیر جدول به توجه اند؟81.8با گرفته

طبقات29-8581-8382-01-8 حدود

مطلق35821 فراوانی

آنکه چندبرای بفهمیم

خاصی نقطه از کمتر داده

بفهمیم است کافی هستند

آن از کمتر تجمعی فراوانی

است چند دسته

گاج83 تألیفی
نمودار

تجمعی
Bدفتر

|O1نمره اند1نفر ازO2|گرفته کمتر ای نمره از89نفر بیشتر اند1.8و گرفته

|Oبین ای نمره کس ازO88|استنگرفته85تا88هیچ کمتر ای نمره اند88نفر گرفته

است؟ دست باال های گزینه از یک کدام مقابل، نمودار به توجه با

تجمعی، نمودار در اگر

شود صفر خطی شیب

آن مطلق فراوانی یعنی

است بوده صفر دسته

14آزاد84
نمودار

ای دایره
Bجزوه

|Oای برO|دایره فراوانیچند

|Oمستطیلی|Oفراوانی بر چند

است؟ مناسب شرکت یک های هزینه انواع های درصد توزیع دادن نشان برای نموداری چه
دادن نشان حالتkبرای

ای دایره نمودار از کیفی

کنیم می استفاده

گاج88 تألیفی
نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O9.28|O9.8

|O2|O4

کدام ای دایره نمودار در دو دسته زاویه به یک دسته ی زاویه نسبت باشد، دو دسته مطلق فراوانی نصف یک، دسته مطلق فراوانی اگر

است؟
Si = 

fi

n
 × 319 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 257 17 

8 

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20 25

@Maharate_Konkur

@Maharate_Konkur

کور
ــــن
ت کـ
ھار
مــ



ره
ما

ش

حلنوعمبحثسوالمنبع
اول دومگزینه گزینه

سوم چهارمگزینه گزینه

تست یا و تشریحی سوال
یادداشت محل

سوال نکات

گاج81 تألیفی
نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O52|O01

|O891|O829

8289114ix

158943if

سوم دسته به مربوط زاویه زیر آماری های داده جدول در

است؟ کدام ای دایره نمودار  = Siدر
fi

n
 × 319 

گاج85 تألیفی
نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O52|O844

|O281|O812

مطلق فراوانی با متغیری نسبی فراوانی آماری نمونه یک فراوانی39،9.1در با متغیری ای دایره نمودار به مربوط زاویه باشد. 29می

است؟ چند

Fi = 
fi

n
 

Si = 
fi

n
 × 319 

گاجتألیفی81
نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O31|O59

|O58|O19

ای دایره نمودار در دسته کوچکترین فراوانی است؟81اگر کدام دسته بزرگترین فراوانی باشد،

دایره یک زوایای مجموع

است319 درجه

گاج80 تألیفی
نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O09|O19

|O48|O39

های دسته فراوانی ای، دایره نمودار یک ترتیبBوAدر و2.8به
3

2
دسته فراوانی دستهDبرابر فراوانی و باشند برابرDباCمی

زاویه است؟Dاست. کدام

دایره یک زوایای مجموع

است319 درجه

53سراسری29
نمودار

ای دایره

|O88|O29

|O28|O49

OABBA

82898424

خونی گروه به مربوط مساحت درصد است. زیر جدول صورت به افراد از تعدادی خونی های گروه کدامOتوزیع ای دایره نمودار در

 = Siاست؟
fi

n
 × 899 

گاج28 تألیفی
نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O39|O899

|O844|O19

درصد اگر شکل، ای دایره نمودار چهارمدر طبقه است؟49فراوانی درجه چند آن قطاع  = Siباشد،
fi

n
 × 319 



슛
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گاج22 تألیفی
نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O48|O84

|O13|O52

خونی گروه به مربوط سطح زاویه ای، دایره نمودار در است. جامعه یک افراد خونی گروه نسبی فراوانی درصد زیر چندOجدول

است؟ درجه
OABBAخونی گروه

ɑ3122.824نسبی فراوانی درصد

های فراوانی درصد مجموع

مجموع899نسبی و است

دایره درجه319زوایای

23
مدیریتارشد

18

نمودار

برگ و ساقه
Bجزوه

|Oای ضلعیO|دایره چند

|Oبرگ و مستطیلیO|ساقه

رود؟ می کار به نشده بندی طبقه کمّی مشاهدات نمایش برای باال های نمودار از یک کدام
برای برگ و ساقه نمودار

طبقه های داده نمایش

است نشده بندی

گاج24 تألیفی
نمودار

برگ و ساقه
Bدفتر

|O5–24|O1–29

|O5-29|O1-24

از ترتیب به زیر های داده برگ و ساقه نمودار است. دقیقه حسب بر کنکور داوطلبان درسی غیر های کتاب ی مطالعه زمان زیر، اعداد

باشد؟ می برگ چند و ساقه چند شامل چپ به راست

80و23و28و22

35و89و83و20

85و8و21و32

21و21و88و23

89و5و18و33

برای برگ و ساقه نمودار

طبقه های داده نمایش

است نشده بندی

گاج28 تألیفی
نمودار

برگ و ساقه
Bدفتر

|O25و|O31و

|O40و|O81و

ساقهبرگ

5543

1x8322

y5899

18

9

8

2

3

نمودار رودر به جایرو عددxبه تواندکدام گیرد؟می قرار

جای گیرد؟yبه قرار تواند نمی عدد کدام

برگ، و ساقه نمودار در

صعودی بصورت ها داده

شوند می مرتب

13آزاد21
نمودار

برگ و ساقه
Bدفتر

|O4|O1

|O89|O29

برگ،در و ساقه بین89نمودار اتصال29و89داده به مربوط های برگ بوده، اعشار رقم یک شامل ها داده برخی که باشد، 84می

صورت به ساقه این عدد938888155084روی درست ها داده درصد چند است. شده داده اند؟84.8نمایش بوده
Fi = 

fi

n
 

25
انسانی آزاد

10

نمودار

ضلعی چند
Bدفتر

|O22|O85.8

|O29.8|O80

درس یک ی نمره کمترین کالسی، نمره5در بیشترین در80، نمرات بندی طبقه نمودار4و انتهایی سر است. گرفته صورت دسته

محور به طولی چه در نمرات، این فراوانی بر گردد؟xچند می وصل ها
C = 

R

K
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21
ریاضی سراسری

11

نمودار

تجمعی
Bدفتر

|O(8828و)|O(022.8و)

|O(024و)|O(4222.8و)

ی نقطه دو شده، بندی دسته و پیوسته های داده فراوانی جدول )28و42)در و است.24و88( تجمعی فراوانی نمودار از متوالیاً )

رود؟ می کار به فراوانی، بر چند نمودار رسم در نقطه کدام

تجمعی، فراوانی نمودار در

باالی کران اول، مؤلفه

فراوانی دوم، مؤلفه و دسته

است دسته آن تجمعی

20
انسانی سراسری

18

نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O88|O81

|O81|O29

در افراد این درصد چند است. مقابل شکل به خون، انتقال ایستگاه یک به کننده مراجعه افراد خون اهدای به مربوط ای دایره نمودار

خونی دارند؟Oگروه قرار
دایره زوایای 319مجموع

است درجه

39
تجربی سراسری

09

میله نمودار

ای دایره و
Bدفتر

|O14|O52

|O19|O01

مرکزی زاویه ای، دایره نمودار در است. شده رسم مقابل ای میله نمودار استان، شش در ای غله کشت زیر سطح ی مقایسه در

استان پنجمAمتناظر و دوم ی میله دو غیرصحیح )قسمت است؟ درجه است.(9.8چند

Si = 
fi

n
 × 319 

38
تجربیخارج

09

نمودار

ای دایره
Bدفتر

|O82|O84

|O81|O81

با819شرکتی آنان تحصیلی مدارک که دارد با1کارمند گروه هر مرکزی ی زاویه ای، دایره نمودار در اند. شده مشخص متمایز کد

کد با کارکنان تعداد است. زیر جدول مطابق درجه است؟4واحد کدام

کد184328

8184ɑ004825مرکزی زاویه

زوایای ی همه مجموع

برابر دایره یک مرکزی

است319 درجه

32
ریاضی خارج

18

نمودار

ای دایره
Aدفتر

|O84|O88

|O81|O81

مطلق فراوانی با متناسب مرکزیِ ی زاویه زیر، شکل به شده بندی دسته های داده تجمعی فراوانی جدول دردر وسط ی دسته

ای، دایره است؟09نمودار کدام چهارم ی دسته مطلق فراوانی است. درجه

دسته22-2981-2981-8181-8484-82 حدود

1941x851تجمعی فراوانی

لتفاضبرابرمطلقفراوانی

وتجمعیفراوانی دسته آن

است آن ماقبل دسته

96'

102'
108'

O

0

1

2

3

4

5

6

A 
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های شاخص

مرکزی

 میانگین

وزن  بی

دار  وزن

داده هر فراوانی

است8برابر  x̅ =

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
 

∑ xi

n

i=1
 

بین همواره

و بزرگترین

داده کوچکترین

i فراوانی ها fداده

x̅دارند =

x
8

f
8

+ x
2

f
2

+ ⋯ + xnfn

N

∑ fi xi

n

i=1
 

∑ fi

n

i=1
 

 میانه

از پس

صعودی

کردن مرتب

ها  داده

ها داد تعداد

 فرد

ها داد تعداد

 زوج

می قرار وسط در که ای داده

است میانه  گیرد

وسط در که ای داده دو میانگین

است میانه گیرند می  قرار

 چارک

 اول

 دوم

 سوم

8
از که است عددی

4

3
از و بزرگتر ها داده

4
است کوچکتر ها داده

است میانه همان

3
از که است عددی

4

8
از و بزرگتر ها داده

4
است کوچکتر ها داده

ای جعبه دهنده نمودار مقدار8نشان  

مقدار-8 کمترین

اول-2 چارک

میانه-3

سوم-4 چارک

داده-8  بیشترین

بیشترین

 داده
چارک

 سوم

چارک میانه

 اول

کمترین

 داده

که مُد است ای باشدداده داشته ها داده میان در را )تکرار( فراوانی بیشترین  
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ها 8 شاخص این کند. می معرفی را ها داده تمرکز محل که هستند هایی معیار : مرکزی های :شاخص از اند عبارت

مُد-3میانه-2میانگین-8

2 
باشد. می ها داده کل معدل معنای به که است میانگین مرکزی شاخص ترین اصلی : میانگین

صورت دو به گردد.میانگین می محاسبه وزن بی و دار وزن

استفاده دار وزن میانگین از باشند فراوانی دارای که صورتی در و وزن بی میانگین از باشند نداشته فراوانی ها، داده که صورتی در

کنیم. می

3 : وزن بی میانگین

بدست زیر ی رابطه از ندارند فراوانی که هایی داده میانگین

: آید می

 

x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
 

∑ xi

n

i=1
 

4 
را اول ی دسته مرکز فراوانی، جدول یک در و8xاگر

با را آن مرکز8fفراوانی ترتیب همین به و ... یو راnدسته ام

nxnبا با را آن فراوانی زیرfو رابطه از میانگین دهیم، نمایش

: آید می بدست

x̅ =

x
8

f
8

+ x
2

f
2

+ ⋯ + xnfn

N

∑ fi xi

n

i=1
 

∑ fi

n

i=1
 

8 
: میانگین نکات

است.-8 فرد به منحصر آماری جامعه هر در میانگین دیگر عبارت به داد، وجود میانگین یک فقط آماری جامعه هر در

دارند.-2 تأثیر میانگین در خود سهم به نسبت بزرگ و کوچک مقادیر آماری جامعه هر در

داده.-3 بزرگترین و داده کوچکترین بین است عددی همیشه میانگین

بود.-4 خواهد داده مشترکِ مقدار همان نیز ها آن میانگین باشند، برابر هم با ها داده ی همه اگر

باشد.-8 می آخر و اول جمله مجموع نصف با مساوی میانگین، آنگاه بدهند حسابی تصاعد یک تشکیل آماری های داده اگر

است.-1 ثابت عدد همان خودِ ثابت، عدد یک میانگین

شاخص-5 تنها کرد.میانگین نخواهد تغییر ها داده مجموعِ بگیرد، قرار ها داده ی کلیه جای به اگر که است مرکزی

آوریم،-1 دست به را میانگین است، کرده استفاده دسته حدود از ها داده جای به که ای فراوانی جدول برای بخواهیم اگر

م جمع هم با را همه و کرده ضرب دسته آن فراوانی در را دسته هر هامرکز فراوانی مجموع بر را حاصل سپس کنیم. ی

کنیم. می تقسیم

میانگین-0 باnاگر برابر میانگینxداده باmو برابر دیگر ی بدستyداده زیر ی رابطه از ها داده کل میانگین آنگاه باشد،

: آید می

      

x̅ =
nx+my

n+m
                                                        

  89-: یعنی است؛ صفر برابر ها آن میانگین از ها داده تفاضل جبری مجموع

∑(xi − x̅)

n

i=1
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از 1 ها داده نصف که است عددی ها، داده میانه : میانه

کوچ آن از ها داده نصف و است بزرگتر باشند.آن می کتر

زیر نکات طبق میانه، آوردن بدست ترتیب"برای "به

: نماییم می عمل

نماییم.-8 می مرتب صعودی صورت به را ها داده

وسط-2 در که ای داده باشد، فرد ها داده تعداد اگر

است. میانه برابر گیرد می قرار

دو-3 مجموع نصفِ باشد، زوج ها داده تعداد ایاگر داده

است. میانه برابر اند گرفته قرار وسط در که

5 : نکات

دارد.-8 وجود میانه یک فقط آماری جامعه هر در

می-2 کلی طور به ندارد، قرار بزرگ و کوچک ارقام تأثیر تحت میانه

آن از قبل های داده تعداد که دارد توجه این به فقط میانه گفت توان

باشد. برابر آن از بعد های داده تعداد با

باشد،-3 داشته وجود پرت های داده یا داده ما، های داده بین در اگر

شاخص عنوان به میانه شود.از می استفاده مرکزی

است.-4 حقوق متوسط محاسبه برای خوب شاخص یک میانه

اگر-8 : میانه یNردیف رابطه از میانه ردیف باشد ها داده تعداد

𝑁+8

2
آید. می بدست

1 
: ها چارک

8
از که است عددی : اول چارک

4

3
از و بزرگتر ها داده

4

است. کوچکتر ها آن

از و بزرگتر ها داده نصف از که است عددی : دوم چارک

است. کوچکتر ها داده نصف

 
3

از که است عددی : سوم چارک
4

بزگ ها داده
8

از و تر
4

است. کوچکتر ها داده

0 
پنج اساس بر را ها داده که است تصویری : ای جعبه نمودار

: از اند عبارت مقادیر این دهد. می نمایش مقدار

داده-8 اول-2کوچکترین سوم-4میانه-3چارک چارک

داده-8 بیشترین

مانندبرا و کنیم پیدا را باال مقادیر کافیست ای جعبه نمودار رسم ی

: نمائیم رسم زیر نمونه

بیشترین

چارک داده

 سوم

چارک میانه

 اول

کمترین

 داده

را 89 )تکرار( فراوانی بیشترین که است ای داده : مُد

باشد. داشته ها داده میان در

:نکا ت

نباشد.-8 بفرد منحصر ای جامعه در است ممکن مُد

متغیرهای-2 تحلیل برای مرکزی شاخصی عنوان به مُد

رود. می کار به کیفی

معتبری-3 شاخص مُد باشد، مُدی چند جامعه اگر

نیست.

است.-4 مُد گیری تصمیم اساس ها گیری رأی در

88 
: مد و میانه میانگین، بین مقایسه

: فرمایید توجه زیر نکات به

که-8 است این آن مفهوم باشند، برابر ها داده ی میانه و میانگین اگر

اند. مساوی اند شده واقع میانه و میانگین بعد و قبل که هایی داده تعداد

که-2 است این آن مفهوم باشد کوچکتر مُد از میانه جامعه یک در اگر

بالعکس. و هستند کوچکتر مُد از ها داده از بیشتری تعداد

باشد.-3 می مُد مرکزی شاخص تنها باشند، کیفی ها متغیر که هنگامی

می-4 را میانه توزیع، های دامنه در نامعین هایی متغیر توزیع برای

خیر. را مُد و میانگین اما نمود محاسبه توان
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ره
ما

ش

حلنوعمبحثسوالمنبع
اول دومگزینه گزینه

سوم چهارمگزینه گزینه

تست یا و تشریحی سوال
یادداشت محل

سوال نکات

گاج8 تألیفی
میانگین

وزن بی
Bدفتر

|O%18.8|O18.28%

|O19%|O18%

آموزی دانش است؟85.8و81.8و88و81نمرات چند درصد حسب بر او معدل است.

گاج2 تألیفی
میانگین

وزن بی
Bدفتر

|O%18.8|O18.28%

|O19%|O18%

آماری های داده برابر8و8و89وxوyمیانگین آماری82، های داده میانگین :5و83و x3و y3است. با است برابر

14آزاد3
میانگین

وزن بی
Aدفتر

|O5|O89

|O82|O88

نمره تعدادی حدسیِ نمرات،88معدل یکایک از آن تفاوت و شده گرفته نظر چه5و3-8و-8در نمرات واقعی معدل گردیده،

است؟ عددی

گاج4 تألیفی
میانگین

وزن بی
Bدفتر

|O2|O3

|O4|O8

( اعداد )x5+4میانگین و )x–1( و )8–x2برابر مقدار5( است؟xاست. کدام

13سنجش8
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O4|O4.8

|O8|O8.8

داده518432

فراوانی248388

است؟ کدام روبرو جدول های داده میانگین

51سراسری1
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O12.8|O13

|O13.8|O14

از تحصیلی استعداد آزمون ترتیب89در به نمونه، آموزِ نمره8دانش نمره58،4نفر نمره19،2نفر نمره3و18نفر دیگر 09نفر

است؟ کدام ها آن آزمون نمرات میانگین اند. آورده

14سراسری5
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O81.28|O81.8

|O81.58|O80

ضریب4میانگین با هرکدام آموز دانش یک برابر8درس ضریب88.8، با که وی پنجم درس ی نمره چه2است. گردد، می منظور

میانگین تا باشد او8عددی گردد؟81.8درس
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گاج1 تألیفی
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O4.1|O8.1

|O8.02|O3.1

1843ix

نسبیفراوانی9.39.49.89.2

است.49تعداد شده بندی طبقه روبرو جدول در آماری مشاهده

است؟ کدام میانگین

58سراسری0
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O84.8|O84

|O88|O88.8

طبقات80-8581-8483-88 حدود

فراوانی214

است؟ کدام روبرو جدول های داده میانگین

،میانگینمحاسبهدر

طبقات حدود هرگاه

دسته مرکز از داشتیم

کنیم می استفاده

18سراسری89
میانگین

دار وزن
Aدفتر

|O24.82|O25.25

|O21.32|O20.98

دستهحدود9–44-22–11–1

x458فراوانی

برابر روبرو جدول های داده میانگین باشد،4اگر

است؟درصد کدام آخر دسته نسبی فراوانی

میانگین، محاسبه در

طبقات حدود هرگاه

دسته مرکز از داشتیم

کنیم می استفاده

50سراسری88
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O48|O48.28

|O48.8|O48.58

برابر8میانگین آماری میانگین35.3داده برابر1و دیگر آماری اینمی48داده میانگین است؟88باشد. کدام آماری x̅داده =
nx + my

n + m
 

گاج82 تألیفی
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O842|O832

|O839|O829

ترتیب19اگر به مردان و زنان خون فشار میانگین و دهند تشکیل مردان را ای جامعه خون849و829درصد فشار میانگین باشد،

چقدر x̅است؟جامعه =
nx + my

n + m
 

51آزاد83
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O88.8|O88

|O84.8|O84

میانگین و89xاگر ... های83.8برابر8xو2xو داده میانگین و89xو88و81باشد، ... است؟8xو2xو کدام

: ها داده مجموع

تعداد در میانگین ضرب

ها داده

گاج84 تألیفی
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O89|O88

|O82|O83

آماری3میانگین ی همان84داده میانگینِ برابر3و دیگر داده یک اضافه به است؟83داده کدام اخیر داده مقدار است. شده

: ها داده مجموع

تعداد در میانگین ضرب

ها داده
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51آزاد88
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|Oصفر|Oa4

|Oa|Oa3

 n های داده میانگین وxاگر ... وa-nx2میانگینباشد،a2برابر8xو2xو3xو ... است؟a –8x2وa –2x2و کدام

اعداد همه در عددی اگر

ها آن با یا شود ضرب

در نیز میانگین شود، جمع

می جمع یا ضرب عدد آن

گردد.

ارشد81 کارشناسی
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O88|O81

|O85|O81

برابر دانشجو یک نمرات به88میانگین دانشجو، این نمرات از یک هر به اگر میانگین29اندازهاست. نمائیم، اضافه را نمره آن درصد

است؟ کدام جدید های داده

اعداد همه در عددی اگر

ها آن با یا شود ضرب

در نیز میانگین شود، جمع

می جمع یا ضرب عدد آن

گردد.

ارشد85 کارشناسی
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O83|O85

|O31.8|O89

را89برابرداده82مجموع ها داده از یک هر اگر اندازه3.8است. به و نموده مجموع8.8برابر نمائیم، اضافه هرکدام به واحد

است؟ کدام جدید های داده

اعداد همه در عددی اگر

ها آن با یا شود ضرب

در نیز میانگین شود، جمع

می جمع یا ضرب عدد آن

گردد.

پزشکی81 18آزاد
میانگین

دار وزن
Aدفتر

|O1-x̅3|O4-x̅3

|Ox̅3|O2-x̅3

های داده میانگین میx̅برابر8x+8و2x+2و3x+3اگر هایباشد، داده است؟8x3+8و2x3+2و3x3+3انگین کدام

اعداد همه در عددی اگر

ها آن با یا شود ضرب

در نیز میانگین شود، جمع

جمع یا ضرب عدد میآن

گردد.

51آزاد80
میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O8-|O2

|O8|O28

عدد از ها داده انحراف مجموع صورتیکه است؟8در کدام ها داده این میانگین باشد، صفر برابر
از ها داده تفاضل همواره

است صفر برابر میانگین

ارشد29 دفترBمیانهکارشناسی
|Oو میانهO|میانهمیانگین

|Oمیانگین|Oنما

کدام کنیم، محاسبه را دارد وجود مُسن خیلی دانشجوی یک آن، در که را کالسی دانشجویان متوسطِ سن بخواهیم که صورتی در

است؟ تر مناسب زیر مرکزی های شاخص از یک

میانه پرت، های داده در

مناسبی مرکزی شاخص

است
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دفترBمیانه12سراسری28
|O89|O89.8

|O88|O88.8

نمرات ریاضی امتحان یک است؟88در کدام نمرات این میانه است. زیر صورت به نفر

4و5و5و3و82و88و85و88و84و85و80و84و89و0و8

ابتدا میانه کردن پیدا در

صورت به را ها داده

کنیم می مرتب صعودی

گاج22 دفترBمیانهتألیفی
|O824|O849

|O843|O835

ساقهبرگ

433

599

8

82

84

88

و ساقه نمودار آندر نمودار کلید که روبرو برگ

( است؟382=823بصورت کدام میانه است، )
برگ، و ساقه نمودار در

صعودی بصورت ها داده

اند شده مرتب

گاج23 جزوهBمیانهتألیفی
|Oصفر|Oمنفی عدد

|O8-|O8

می برابر حاصل اعداد میانه کنیم، کم ها داده تمام از را میانه :اگر با شود
از عددی کردن زیاد یا کم

را میانه جایگاه ها، داده

دهد نمی تغییر

گاج24 دفترAمیانهتألیفی
|O52و|O84و

|O81و|O81و

آماری ی مجموعه عددزیربه آن، آماریِ نمونه ی میانه تا شوند اضافه مقادیر باشد؟4.8کدام

8و5و1و8و1و4و8و3و2و3

میانه نمودن مشخص برای

می مرتب را ها داده ابتدا

کنیم

گاج28 دفترAمیانهتألیفی
|O1|O5

|O1|O8

 2 های داده ی وn+xمیانه ... فوق19برابرn+xوn2+xو های داده تغییرات ی دامنه اگر باشد، مقدار09می کدامxباشد،

است؟
R = Max - Min 

گاج21 هاتألیفی جزوهBچارک
|O28%|O89%

|O58%|O899%

دارد؟ قرار اطالعات درصد چند دوم و اول چارک بین
سوم و اول چارک بین

دارند قرار ها داده نصف

گاج25 هاتألیفی تشریحیدفترBچارک سوال

ساقهبرگ

013

188289

188

9

8

2

و تغییرات دامنه میانه، میانگین، مقابل، برگ و ساقه نمودار به توجه با

بیابید. را سوم و اول های برگ،چارک و ساقه نمودار در

هستند ترتیب به ها داده
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گاج21 تألیفی
نمودار

ای جعبه
Bجزوه

|Oای جعبه ایO|نمودار میله نمودار

|Oای دایره برگO|نمودار و ساقه نمودار

از یک ها،کدام دهد؟نمودار می نشان را ها داده پراکندگی بقیه از بهتر
پراکندگی ای جعبه نمودار

خوبی به را ها نشانداده

دهد  می

گاج20 تألیفی
نمودار

ای جعبه
Bتشریحیدفتر سوال

دهید: پاسخ زیر سواالت به رو به رو ای جعبه نمودار به جه تو با

است؟ کدام میانه الف(

است؟ عدد کدام اول چارک ب(

عدد چیست؟82ج( دهنده نشان فوق نمودار در

است؟د( چند نمودار این در تغییرات دامنه

دهد؟ می نشان را چیزی چه جعبه چپ سمت در میانه وجود ه(

پراکندگی ای جعبه نمودار

نشان خوبی به را ها داده

دهد  می

گاج39 دفترBمُدتألیفی
|O4|O1

|O5|O1

آماری های داده است؟3و8و3و3و1و0و8و3و8و2و8در چقدر ُمد و میانه مجموع ،
که است ای داده مُد

داشته را فراوانی بیشترین

 باشد

دفترBمُد50آزاد38
|O2.511–2.8-8|O2.511–2-8

|O29–2.8-8|O29–2.8-8

82348ix

15841if

رو به رو های داده برای ُمد و میانه میانگین،

: از است عبارت چپ به راست از ترتیب به
که است ای داده مُد

داشته را فراوانی بیشترین

 باشد

جزوهBمُد12سنجش32
|Oثابت کند–مُد می تغییر کندO|میانه می تغییر میانه و مُد

|Oثابت ثابت–مُد کندO|میانه می تغییر ثابت–مُد میانه

ها داده تمام ها(اگر داده تغییرات به )نسبت اند؟ چگونه حاصل ی میانه و ُمد کنیم، برابر دو را
عددی در نیز میانه و مد

می ضرب ها داده در که

شوند می ضرب  شود،

جزوهBترکیبی13آزاد33
|O1|O8

|O4|O3

های داده بین در گرفتن قرار با که عددی چیست؟موجب2و3و4و8و1ششمین گردد، برابر ها آن ُمد و میانه میانگین، شود می
ندارند، تکرار ها داده چون

اضافه ها گزینه از عدد هر

گردد می نیز مُد خود  شود

83828902
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34
ریاضی آزاد

11خارج

میانگین

وزن بی
Aدفتر

|O5|O1.8

|O1.8+n|O5+n

های داده وn+83میانگین ... است؟n+8وn+2و کدام

38
ریاضی آزاد

09خارج

میانگین

دار وزن
Bدفتر

|O
81

3
|O1

|O
29

3
|O4

برابر داده چهار میانگین1میانگین دیگرو ی داده هر4هشت میانگین است؟82است. کدام x̅داده =
nx + my

n + m
 

31
انسانی آزاد

15خارج
دفترAچارک

|O0|O1

|O5|O1

ی مجموعه یک های داده از تعدادی دارد؟84چه قرار آن سوم و اول های چارک بین عضوی،

تعداد با هایی داده میانه

داده دو بین معدل زوج

است وسط

35
ریاضی سراسری

09خارج
دفترAچارک

|O9.8|O9.892

|O9.898|O9.88

اول19در ی دسته نسبی فراوانی شده، بندی دسته آماریِ ی اگر9.8828داده باشد. ها89می آن به میانه از بزرگتر دیگر ی داده

کدام اول ی دسته در جدید نسبی فراوانی شود، است؟افزوده
Fi = 

fi

n
 

31
ریاضی سراسری

09

نمودار

ای جعبه
Aدفتر

|O20.8|O21.8

|O20|O21

ای جعبه نمودار ترتیب31در به جداگانه جعبه طرف دو های داده میانگین آماری، ی تمام39و22داده میانگین اگر باشد. می

ها های25.8داده داده میانگین آنگاه است؟باشد، کدام جعبه داخل

نمودار در جعبه

داده شامل ای جعبه

تا اول چارک بین های

است سوم

30
انسانی سراسری

10خارج

نمودار

ای جعبه
Aدفتر

|O18|O09

|O08|Oنشدنی

( آماری ی داده هفت باشند،09و899و18و19و58و889وxدر برابر ُمد و میانه و میانگین اگر ،)xاست؟ کدام

که است ای داده ُمد

در را فراوانی بیشترین

دارد جامعه آن

 

x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
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پراکندگی()هفتمفصل های شاخص

های شاخص

پراکندگی

تغییرات  دامنه

ها  داده

ها  چارک

داده کوچکترین و بزرگترین بین  اختالف

چارکی میان ی )دامنه سوم و اول های چارک بین  اختالف

واریانس

 س

σ2 = 
f8 (x8− x̅) 2 + … + fn (xn− x̅) 2

n

∑ fi (xi − x̅)
2

n

i=1

میانگین از انحرافات مجذورِ  میانگینِ

σ2 = 
∑ fi xi

2

n
 - x̅ 2 

معیار از  انحراف
σ = √∑ fi (xi−x̅) 2n

i=1

n
= 

√∑ fi xi

2

n
− x̅

2  

واریانس مثبت  جذر

تغییرات  =   C.V ضریب
σx

x̅
 

 نماد
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1 
آن که داده کوچکترین و داده بزرگترین بین اختالف از است عبارت شد، گفته چهارم فصل در آنچه همانند : تغییرات ی دامنه

نماد با دهند.Rرا می R = Max – Minنمایش

: تغییرات ی دامنه خواص

بزرگترین-8 فقط زیرا نیست خوبی معیار ولی است، ها داده بین پراکندگی آوردن دست به برای سریع معیار یک تغییرات ی دامنه

دهد. نمی تأثیر را بین های داده اطالعات و گیرد می نظر در را داده کوچکترین و

باشند،-2 برابر هم با ها داده ی همه شود.اگر می صفر برابر تغییرات دامنه

کند.-3 نمی تغییری تغییرات، ی دامنه کنیم، تفریق یا جمع یکدیگر با را آماری های داده ی همه اگر

آن-4 بر یا ضرب عدد آن در نیز تغییرات ی دامنه کنیم، تقسیم عدد آن بر یا ضرب عدد یک در را آماری های داده ی همه اگر

شود. می تقسیم عدد

است.-8 واحد هم ها آن با یعنی است. اولیه های داده جنس از تغییرات ی دامنه

گویند. می چارکی میان ی دامنه یا ها چارک تغییر ی دامنه را سوم و اول های چارک بین اختالف : چارکی میان ی دامنه

مشخ مرکزی های شاخص به نسبت را تری متعادل وضع در هایی داده دامنه این : کند.نکته می ص

8 

2 
کند. می بیان )میانگین( مبدأ یک به نسبت را ها داده تغییرات تمامی که است شاخصی : واریانس

 2 نماد با را آن که است میانگین از انحرافات مجذورِ میانگینِ برابر واریانس بهتر، تعریف دهند.(2)سیگماσدر می نمایش

محاسبه :برای دارد وجود راه دو واریانس، ی

) اول راه
∑ fi (xi−x̅) 2n

i=1

n
= 

f8 (x8− x̅) 2 + … + fn (xn− x̅) 2

n
= 2σ

) دوم                      راه
2x̅-

∑ fi xi

2

n
= 2σ

: واریانس خواص

است.-8 کمتر ها داده بین پراکندگی باشد تر نزدیک صفر به واریانس هرچه

کنیم،اگر-2 تفریف یا جمع ثابت عدد یک با را ها داده ی همه

کند. نمی تغییری واریانس

مثل-3 ثابتی عدد در را ها داده تمام کنیم،kاگر تقسیم یا ضرب

 2 در گردد.kواریانس می تقسیم آن بر یا ضرب

است. متغیر واحد مجذور نوع از واریانس واحد : نکته

σ2
(x ± a) = σ2

x 

σ2
kx = k2σ2

x 
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3 
نماد با را آن و گویند می معیار انحراف را واریانس مثبت جذر : معیار از دهیم.σانحراف می نشان

: شود می محسبه زیر روابط از معیار از انحراف

σ = √∑ fi (xi−x̅) 2n
i=1

n
= 

√∑ fi xi

2

n − x̅
2  

: معیار انحراف خواص

معیار-8 انحراف باشند، برابر هم با ها داده تمام بالعکس.اگر و است صفر

کند.-2 نمی تغییر معیار انحراف کنیم، تفریق یا جمع ثابت عدد یک با را ها داده ی همه اگر

همانند-3 ثابتی عدد در را ها داده ی همه کنیم،kاگر کنیم تقسیم آن بر یا و ضرب

د ها آن معیار شود.|k|رانحراف می تقسیم آن بر یا و ضرب

بین-4 یyوxاگر :b+ax=yرابطه آید می بدست روبرو رابطه از معیار انحراف باشد، برقرار

است.-8 صفر ثابت عدد معیار انحراف

است.-1 واحد هم ها آن با و است اولیه های داده جنس از معیار انحراف

قدرنسبت-5 با حسابی تصاعد تشکیل آماری های داده بدهند،dاگر

: آید می دست به رو به رو ی رابطه از معیار انحراف

σ (x ± a) = σx

σ kx = | k|  σ x 

σ y = | a | σ x 

σ = d √
n

2
− 8

82

4 
های داده برای تنها و است واحد بدون پراکندگی شاخص تنها که گویند را میانگین بر معیار انحراف تقسیم : تغییرات ضریب

: گردد می تعریف مثبت

C.V   = 
σx

x̅
 

کند. نمی تغییری تغییرات ضریب کنیم، ضرب ثابت عدد یک در را ها داده ی همه اگر : نکته

های داده تغییرات ضریب نشود منفی ها داده از یک هیچ مقدار که طوری به کنیم کم را ثابت عدد یک ها، داده تمام از اگر : نکته

شود. می اولیه های داده تغییرات ضریب از بزرگتر جدید،

مقایسه را تغییرات ضریب ها، داده پراکندگی سنجش برای زیر موارد در : تغییرات ضریب کنیم.کاربرد می

دارند.-8 متفاوت میانگین و یکسان آماری جامعه که ای جامعه دو در ها داده پراکندگی سنجش

باشند.-2 متفاوت جامعه دو آن های میانگین اما باشد یکسان آماری جامعه دو معیار انحراف اگر
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55آزاد8
ی دامنه

تغییرات
Bجزوه

|OR + k|OR

|OR - k|Oصفر

 n تغییرات ی دامنه وxاگر ... هایRبرابر8xو2xو داده تغییرات ی دامنه k-nx kباشد، و ... است؟k – 8xو2x -و کدام
داده به شدن کم و اضافه

تغییر را تغییرات دامنه ها

دهد  نمی

گاج2 تألیفی
ی دامنه

تغییرات
Bجزوه

|Oماند می شودO89|ثابت می برابر

|Oشود می شودO899|نصف می برابر

چگونه تغییرات ی دامنه ببرید، کار به متر سانتی حسب بر را ها آن سپس و باشید کرده گیری اندازه متر حسب بر را ها داده شما اگر

کند؟ می تغییر

تبدیل در تغییرات دامنه

واحد تغییر مضرب ضربدر

شود  می

گاج3 تألیفی
ی دامنه

تغییرات
Bدفتر

|O49|O28

|O899|O89

های داده تغییرات ی دامنه اعداد8xو2xو3xو4xو89اگر میانگین باشد، صفر است؟8xو2x2و3x3و4x4برابر کدام
صفر تغییرات ی دامنه اگر

هم با ها داده تمام شود،

هستند  برابر

گاج4 تألیفی
ی دامنه

تغییرات
Aدفتر

|O81|O83

|O89|O1

های داده تغییرات ی حاصل3a+3وb2وc–8و8دامنه است. صفر :a + b + cبرابر با است برابر
صفر تغییرات ی دامنه اگر

هم با ها داده تمام شود،

هستند  برابر

گاج8 تألیفی
ی دامنه

تغییرات
Bدفتر

|O80|O28

|O88|O38

عدد بزرگترین آماری، ی مجموعه یک عدد39در کوچکترین عدد8و دو هرگاه باشد، افزوده31و89می آماری ی مجموعه این به

است؟ کدام تغییرات ی دامنه شود،

برابر تغییرات دامنه

و کوچکترین اختالف

است داده  بزرگترین

گاج1 تألیفی
ی دامنه

تغییرات
Bدفتر

|O8|O1

|O5|O1

است؟ کدام رو به رو های داده چارکی میان 89و0و5و88و28و81و82و8دامنه
اختالف چارکی میان دامنه

است سوم و اول  چارک

گاج5 دفترBواریانستألیفی
|Oصفر|O1

|O89|O82

مقادیر است؟-4و-3و9و3و4واریانس کدام
مجذور میانگین واریانس

است میانگین از  انحرافات
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دفترBواریانس14سراسری1
|O4|O4.8

|O8|O8.8

دسته05838 مرکز

فراوانی82413

است؟ کدام واریانس مقدار زیر، ی شده بندی دسته آماری های داده در
: واریانس

∑ fi (xi − x̅) 2n
i=1

n

0
حسابداری ارشد

55
دفترBواریانس

|O9.51|O9.51

|O9.12|O9.14

جدول های داده آورید؟واریانس دست به را رو به رو
2898-ix

8432iF

: واریانس

∑ fi (xi − x̅) 2n
i=1

n

دفترBواریانس12سنجش89
|Oاند مساوی هم استO|با صفر میانه فقط

|Oاست صفر میانگین اندO|فقط صفر هردو میانه و میانگین

و میانگین باشد، صفر برابر واریانس که صورتی اند؟در چگونه همواره میانه

: واریانس

∑ fi (xi − x̅) 2n
i=1

n

پزشکی88 دفترBواریانس12آزاد
|Oاند مساوی هم استO|با صفر میانه فقط

|Oاست صفر میانگین اندO|فقط صفر هردو میانه و میانگین

های داده واریانس هایaوbوcوdو3اگر داده میانگین باشد، صفر است؟a+2وb+3وc+4وd+8و3+1برابر کدام
صفر ها داده واریانس اگر

با ها داده ی همه باشد،

برابرند هم

ارشد82 دفترBواریانسکارشناسی
|Oیابد می افزایش کندO|واریانس نمی تغییر واریانس

|Oیابد می کاهش شودO|واریانس می ضرب مُد مقدار در واریانس

: کنیم کم ها داده از یک هر از را ُمد مقدار این و باشد مثبت جامعه یک افراد در صفتی ُمد اگر
کم و است ثابتی عدد ُمد
ی همه از ثابت عدد شدن

روی تأثیری ها داده
ندارد واریانس

ارشد83 دفترBواریانسکارشناسی

|O8|O4

|O
√ 8

2
|O28

اعداد است؟8354و8351و8351و8319واریانس کدام
تمام از ثابت عددی اگر

واریانس شود، کم ها داده
کند نمی تغییری
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گاج84 دفترBواریانستألیفی
|O21|O32

|O31|O41

ای جامعه در x=3اگر
2σواریانسباشد صورت این در ،yی رابطه طبق بر صفتx4=y–2که کدامxاز کند، می تبعیت

است؟

:y = ax + bاگر

σ 2
y = | a |5 σ 2

x 

گاج88 دفترAواریانستألیفی
|OK4|OK2

|O8+K2|O8+K

های داده واریانس هایKبرابر8و3و8و5و0اگر داده واریانس است؟3و5و88و88و80باشد، کدام

:y = ax + bاگر

σ 2
y = | a |5 σ 2

x 

دفترBواریانس18سنجش81
|O2|O3

|O4|O1

صورت8در به ها داده از میانگین تفاضل آماری، ی است؟-3و-2و9و4و8داده کدام واریانس است.

: واریانس

∑ fi (xi − x̅) 2n
i=1

n

دفترBواریانس51سراسری85
|O2|O3

|O4|O8

مجذورات برابر88مجموع آماری برابر2299داده ها داده این میانگین است؟84و کدام واریانس است.

: واریانس

2x̅-
∑ fi xi

2

n

دفترBواریانس50سراسری81
|O41|O89

|O52|O19

میانگین82در با آماری واریانس2داده است؟8و کدام ها داده مجذورات مجموع ،

: واریانس

2x̅-
∑ fi xi

2

n

58سراسری80
از انحراف

معیار
Bدفتر

|Oصفر
|O

√ 3

2

|O8|O√ 3

اعداد مجموعه معیار است؟9و9و9و4انحراف کدام
مثبت جذر : معیار انحراف

واریانس
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گاج29 تألیفی
از انحراف

معیار
Bدفتر

|O√ 8|O√ 3

|O√ 2|O8

5838ix

3842if

است؟ کدام مقابل جدول های داده معیار انحراف
مثبت جذر : معیار انحراف

واریانس

50آزاد28
از انحراف

معیار
Bدفتر

|O3|O
1

3

|O8|O
14

0

میانگین از :1انحراف از عبارتند آماری ی ها«.8و2و8و-2و-2و-4»داده آن معیار است؟انحراف چقدر
مثبت جذر : معیار انحراف

واریانس

22
حسابداری ارشد

19آزاد

از انحراف

معیار
Bدفتر

|O81|O8

|Oصفر|O4

کالسِ یک دانشجویان نمرات مربعات جمع و نمرات برابر28جمع ترتیب به دانشجویان1499و499نفری این معیار انحراف است.

است؟ چقدر
مثبتانحراف جذر : معیار

واریانس

23
حسابداری ارشد

19آزاد

از انحراف

معیار
Bدفتر

|O81|O8

|Oصفر|O4

کالسِ یک دانشجویان نمرات مربعات جمع و نمرات برابر28جمع ترتیب به دانشجویان1499و499نفری این معیار انحراف است.

است؟ چقدر
مثبت جذر : معیار انحراف

واریانس

12آزاد24
از انحراف

معیار
Aدفتر

|Oواریانس و میانگینO|میانگین و تغییرات دامنه

|Oمعیار انحراف و تغییراتO|میانگین ی دامنه و واریانس

( : های داده آماریِ های شاخص برابرند؟8و5و8و0و1کدام هم با )

مثبت جذر : معیار انحراف

واریانس

اختالف : تغییرات دامنه

بزرگترین و کوچکترین

داده

13آزاد28
از انحراف

معیار
Bدفتر

|Oمُد|Oمیانگین

|Oتغییرات واریانسO|دامنه

های داده آماری شاخص است؟«2و2و8و3و3و3»کدام ها آن معیار انحراف برابر
مثبت جذر : معیار انحراف

واریانس
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گاج21 تألیفی
از انحراف

معیار
Bدفتر

|O
89

3
|O88

|O
80

3
|O

88
3

معیاراگر میانگین88و z3–8وy+4و x2–8انحراف باشد، صفر است؟zوyوxبرابر کدام
صفر معیار انحراف اگر

هم با ها داده تمام باشد،

اند برابر

گاج25 تألیفی
از انحراف

معیار
Bدفتر

|OA899|OA–899

|OA|OA+899

معیار انحراف بدانیم که صورتی با8و8و1وy–899در معیارAبرابر انحراف است؟898و898و891وyباشد، کدام
عدد کردن کم یا اضافه با

انحراف ها، داده به ثابت

کند نمی تغییری معیار

21
مدیریت ارشد

51

از انحراف

معیار
Bدفتر

|O8.82.8و|O8.88.8و

|O2.82.8و|O2.88.8و

واریانس و میانگین ترتیبxاگر معیار0و3به انحراف و میانگین x+8باشد،
8

2
=yاست؟ کدام ترتیب به

:y = ax + bاگر

σ 2
y = | a |5 σ 2

x 

گاج20 تألیفی
از انحراف

معیار
Aدفتر

|O9.81|O9.52

|O9.31|O9.24

معیار انحراف با اجناس قیمت اگر
8

2
سال یک است؟29%طی چقدر جدید های قیمت واریانس یابد، افزایش

: واریانس

معیار انحراف مجذور

ارشد39 کارشناسی
از انحراف

معیار
Bدفتر

|O
8

1
|O8

|O1|O31

مقدار31عدد1واریانس کنیم، تقسیم معیار انحراف بر را حاصل و کم میانگین مجذور از را عدد هر اگر خواهداست. چقدر واریانس

بود؟

از را ای داده هر اگر

کنیم، کم میانگین مجذور

کند نمی تغییری واریانس

گاج38 تألیفی
از انحراف

معیار
Bدفتر

|O1|O1

|O89|O4

های داده معیار انحراف است؟2برابرxوxوx3وx3اگر چقدر ها داده میانگین باشد،

: واریانس

∑ fi (xi − x̅) 2n
i=1

n
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گاج32 تألیفی
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|Oواریانس|Oمیانگین از انحراف

|Oتغییرات تغییراتO|دامنه ضریب

تغییرات است؟اگر ممکن طریق کدام از متغیر دو پراکندگی میزان باشد، وزن( و )قد صفت دو در
پراکندگی میزان مقایسه

ضریب با متغیر دو

گردد می انجام تغییرات

51آزاد33
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O89|O48

|O49|O19

وx̅اگر معیارσمیانگین هایانحراف درصد2و2و1و1داده باشد،
σ

x̅
است؟ کدام

برابر تغییرات ضریب
σ

x̅
است

34
حسابداری ارشد

55

ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O89|O82

|O88|O29

آماری29میانگین ی برابر88داده ها آن واریانس است؟2.28و چقدر ها آن تغییرات ضریب درصد برابراست. تغییرات ضریب
σ

x̅
است

گاج38 تألیفی
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O348%|O3489%

|O34.8%|O9.348%

تغییرات ضریب آماری، جامعه راC.V=%34.8در ها داده اگر است. شده بود؟899محاسبه خواهد کدام تغییرات ضریب کنیم، برابر
ضرب با تغییرات ضریب

در ثابت هاعددی داده

ماند می ثابت

گاج31 تألیفی
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O
2

0
|O

4

0

|O
1

0
|O

4

3

های داده واریانس برابر4برابرaوbوcوdاگر ها آن میانگین تغییرات0و ضریب است؟ a2وb2وc2و d2باشد، چقدر

:y = ax + bاگر

σ 2
y = | a |5 σ 2

x 

برابر تغییرات ضریب
σ

x̅
است

گاج35 تألیفی
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O
2

0
|O

4

0

|O
1

0
|O

4

3

های داده واریانس برابر4برابرaوbوcوdاگر ها آن میانگین تغییرات0و ضریب است؟ a2وb2وc2و d2باشد، چقدر

:y = ax + bاگر

σ 2
y = | a |5 σ 2

x 

برابر تغییرات ضریب
σ

x̅
است
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اقتصاد31 13ارشد
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O9.92|O9.2

|O9.94|O2

متغیر تغییرات متغیر9.2برابرxضریب اگر برxاست. است؟89را کدام تغییرات ضریب نماییم، تقسیم

بر را ها داده همه اگر

آن در یا و تقسیم عددی

ضریب کنیم، ضرب

ماند می ثابت تغییرات

گاج30 تألیفی
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|Oشود می شودO|کم می زیاد

|Oکند نمی کمO89|تغییر شودواحد می

دانشگاه، کالسِ یک دانشجویان سن تغییرات کند؟89ضریب می تغییری چه امسال با مقایسه در دیگر برابرسال تغییرات ضریب
σ

x̅
است

49
مدیریت ارشد

12

ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O82.8درصد|O29درصد

|O28درصد|O49درصد

حقوق معیار انحراف و ترتیبمیانگین به بنگاه یک در و19کارکنان تومان بنگاه29هزار این در ها حقوق اگر است. تومان 82.8هزار

شد؟ خواهد چقدر جدید تغییرات ضریب یابد، افزایش درصد
برابر تغییرات ضریب

σ

x̅
است

48
ریاضی سراسری

52

ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O2|O4

|O
8

2
|O

8

4

یک در است؟اگر کدام اولیه تغییرات ضریب به حاصل تغییرات ضریب نسبت شود، نصف میانگین و ثابت معیار انحراف آماری، برابرنمونه تغییرات ضریب
σ

x̅
است

گاج42 تألیفی
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|Onx |Onx- 

|Onx2|Oصفر

 n های داده تغییرات ضریب باشد،برابر8xو2xو…و xاگر n صفر های داده -nx +8x2و-nx +2x2و…و-x+nx2میانگین

است؟ کدام

صفر تغییرات ضریب اگر

با ها داده تمام باشد،

برابرند یکدیگر

54سراسری43
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O240|O 282

|O285|O219

مجموع آماری، گیری نمونه یک برابر89در  89داده
8

ها آن تغییرات ضریب و
8

است؟ کدام ها داده این مربعات مجموع است،

صفر تغییرات ضریب اگر

با ها داده تمام باشد،

برابرند یکدیگر

گاج44 تألیفی
ضریب

تغییرات
Bدفتر

|O9.81|O 9.2

|O9.31|O9.4

 n آماری های داده میانگین مساوی3برابر8aو2aو…وaاگر ها آن معیار انحراف آماری9.1و های داده تغییرات ضریب باشد،

8+na32+8و…وa38+8وa3است؟ کدام
برابر تغییرات ضریب

σ

x̅
است
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48
ریاضی سراسری

09خارج
دفترBواریانس

|O4.80|O4.08

|O8.24|O8.58

آماری های دهیم.83و82و28و85و82و88و89و0و85و81و29و5و81داده می نشان ای جعبه نمودار با واریانسرا

است؟ کدام تقریبا جعبه داخل های داده
بین جعبه داخل های داده

اند سوم و اول چارک

41
تجربیسراسری

11خارج
دفترBواریانس

|O1.8|O0

|O0.8|O89

ساقهبرگ

1183292

051423

18844

مقابل، برگ و ساقه نمودار با آماری های داده در

است؟ کدام میانه، از بیشتر و ُمد از کمتر های داده واریانس

: واریانس

∑ fi (xi − x̅) 2n
i=1

n

45
انسانی سراسری

09
دفترBواریانس

|Oیکسان|Oبررسی قابل غیر

|OA|OB

فرد دو کاری مهارت :BوAامتیازات است چنین متوانی روز پنج در

B:28و24و28و25و21وA:22و23و24و25و20

است؟ بیشتر فرد کدام عمل دقت

: واریانس

∑ fi (xi − x̅) 2n
i=1

n

41
ریاضی سراسری

10

انحراف

معیار
Bدفتر

|O3.89|O3.29

|O3.21|O3.89

واریانس با آماری ی داده واریانس82پانزده با دیگر آماری ی داده ده گروه5.1و دو هر میانگین اگر کنیم. می ترکیب هم با را

معیار انحراف باشند، است؟28یکسان کدام حاصل ی داده
: معیار انحراف

واریانس مثبت جذر

40
انسانیسراسری

11خارج

انحراف

معیار
Bدفتر

|O2.2|O2.4

|O2.1|O2.1

آماری های داده است؟83و84و80و83و82و85و81در کدام تقریبا ها داده ی بقیه معیار انحراف مُد، حذف با ،
: معیار انحراف

واریانس مثبت جذر

89
انسانی آزاد

09خارج
دفترBترکیبی

|Oپرسنل89کاهش هر حقوق از پرسنل49999افزایشO|درصدی هر حقوق به تومان

|Oپرسنل39999کاهش هر حقوق از پرسنل29افزایشO|تومان هر حقوق به درصدی

اقدام، کدام اثر یابد؟بر می کاهش مؤسسه، یک کارکنان حقوق بابت پرداختی مبالغ در پراکندگی میزان
معیار :انحراف

واریانس مثبت جذر
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آخر حرف

حرفِ حرف، ها!. همان کنند می خوانی بیهوده زیاد چه القصه و اند؛ گذاشته خوانی بیهوده را اسمش که همان علم، داماد هزار عروس

: سوالی هر شنیدن در را بزرگواری یک توصیه هست یادم اما است چه؟!"تکراری و"که ظهر، تا صبح از چه که یکیا. دنبال شب تا

و آرمیده؟ خاک کدام در و سروده چه و چه و زیسته قرن کدام در شاعری چه که و سلمبه؟! قلمبه کلمات و ها فرمول و نظریات مشت

نشان ام روزمره این ی گوشه در را ده!ممثلثات

دانند نمی هم اساتیدشان خود گاهی که است هایی کالس روز ی هرروزه صدای ها چه"این ."؟!که

تومان ها میلیون داشتنش استناد برای چرا دقیقا و کجا؟ جستنش طویل صف این و کجا، ها نارضایتی ی هجمه این فهمم نمی دقیقا

خریدنش؟ صرف

تنها عقل جویی علم برای دانم می ...یکفقط سواالت این جواب برای گذارم می را کافی شرط است؛ الزم شرط

علم دانششاید از ای پاسخاستگستره برای ای وسیله که پرسشی شود می خودش انفجار، ی هجمه این در که بهش، خودش جز

یابیم! نمی ظاهر

کرد شناسایی علم را فضایی های چاله سوال. یک شود می آن ماهیت و کند می کشف علم را یکگرانش شود می هم باز ماهیتش و،

همینطور.سوال! هم فرشتنسبیت وجود و کیفیت کردند.حتی تحلیل علم با هم را ذهنگان که است پرسشی همان شاید علم اصال،

هر که است مغز پاسخ اگر کیست؟! ابزارش و کند می فکر چه با چیست! ذهن اصال که شود می تر پیچیده هم باز اما کند! می ایجاد

رفتهانسان مرگ کام تابه است!1، ناظر و حاضر و زنده مغزش دقیقه

کوت را اعتالیسخن برای و علم برای علم کار. و پول نه چه، و چه ی جایزه نه همسایه، حرف نه بیاموز، علم برای را علم کنم، اه

گذاری. می ذهن را اسمش که همان و یابی!علمشخصیت نمی را جوابش که سواالتی شدن بیشتر برای

دانش این فقط و چیست علم : آخر سوال ظاهرو نامند؟به می علم را مذهبی و عرفانی و پزشکی و مهندسی ی پیچیده

ها، بهترین آرزوی با

در نگارش 28/1/8304پایان

اسکندری محمد
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