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قسهتازبعدنرحلٌدرٍعهيققسهتازابتدا.بزنيوتخهينياآنفرٍشننظَربٌرانايیپرٍرشحَضچٌيکياینايیٍزنخَاييونی
.کنيونیصيدنايی۵عهقکو

آيايعنینیديد؟نابٌنايیًاٍزنازخَبیتخهينعهيققسهتازنايی۵انتخابآيا.۱
خیرکرد؟آنادگیاعالمآنًافرٍشبرایتَاننی

ٍاقعی؟نقدارازکهتريککدامٍاستٍاقعینقدارازبيشتخهينکدامشهانظربٌ.۲

نی ٍاقعی نقدار از بیشتری تخهین عهیق قسهت از کوانتخاب قسهت از انتخاب ٍ باشد
باشد. نی ٍاقعی نقدار از کهتری تخهین عهق

فرضشد؟نیحَضچٌياینايیٍزنازبًتریتخهينبٌننجرکٌکرديدنیانتخابراآنًاچگَنٌداشتيدنايی۵دصيانکانشهااگر.۳
شدىحَضچٌدرشکليهاننديانايیکنيد یک.ندارندزيادیتحرکٍپخش حَضچٌ نختلف جايای از تصادفی صَرت بٌ کردیو نی سعی

نهائیو. انتخاب تصادفی نهَنٌ

حَضچٌازبخشچندتصادفیانتخابآياکرديو؟نیانتخابچگَنٌرانايی۵بَدبًترنداشتيو،اطالعیيانايیشدنپخشَىنحازاگر.۴
بلٌباشند؟يانايیکلازبًترینعرفانتخابیياینايیکندنیکهکنابٌ(ايوکردىشطرنجیراآنکٌزنانینحالا)

نیرايیچٌننظَراينبرای.کنيوگردآٍریراندرسٌيکآنَزاندانشقدطَلخَاييونی اینکنيد؟پيشنًاد نیبرای تککار تک از تَانیو
کنیو.دانش سؤال قدشان نَرد در آنَزان

ازبٌيادادىگردآٍری:آنارگيری .نهکنيایرٍشيکی

ديدنیانجامراآنارگيریکٌکسی:آنارگر

 .کنيوتکهيلزيرصَرتبٌجدٍلیتَاننیباشيو،گرآنارشدقراراگر
نشايداتجبتبرایشدىطراحیجدٍلازنحالی

قد طَل شهارشاندازى برای خط دانشچَب آنَزانتعداد

از تر سانتیهتر041کَتاى

سانتیهتر041-041

سانتیهتر051-051

سانتیهتر061-061

بلندتر071 یا سانتیهتر

اول دادهدرس گردآوری وا:
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نیننظَراينبرایکاریراىچٌاست؟نيفتادىقلوازآنَزیدانشکٌشَيدنینطهئنگَنٌچ دييد؟پيشنًاد

نی استسرشهاری نیفتادى قلو از آنَزی دانش شَیو نطهئن تا البتٌکنیو برابرٍ ندرسٌ آنَزان دانش کل تعداد با يا خط چَب تعداد باید
استفادى-باشد. کالس اسانی لیست کردیو.از نی

دانشداريد؟آنانجامبرایتریسادىحلراىآياداردآنارگربرایزيادیزحهتآنارگيری تحصیلی پرٍندۀ از قداستفادى از آگايی برای آنَزان
پرسش تَزیع یا ٍ نانٌآنًا

راىنرسَمازيکی ندرسٌ،نامجبتينگامکٌستاجدٍلیيهانشبيٌنانٌپرسش.استنانٌپرسشازاستفادىآنارگيریيایترين ياشهادر
تکهيلآنٍالدين، شَد.نهَنٌياجانعٌٍاحديایتَسطتَاندنینانٌپرسش.ايدکردىرا تکهيل

کنيد؟نیپيشنًادندرسٌيکآنَزاندانشقدطَلآنارگيریبرایديگریراىچٌ.۱

ن نستقیو، گیری اندازى ٍ بگیریو.یآزنایش اندازى نتر یک تَسط را ندرسٌ آنَزان دانش یکایک قد تَانیو

نهَنٌاگر.باشيدنداشتٌاختياردرآنَزاندانشيایدادىتهانیگردآٍریبرایالزمزنانکنيدفرض.۲ انجامآنارگيریٍانتخابایبخَاييو
شَد؟انتخابتصادفینهَنٌکٌکنيدنیپيشنًادرايیچٌدييو،

کالسا ير نی5ز نظر در جانعٌ قد نعرف عنَان بٌ را قديا نیانگین ٍ نحاسبٌ را آنًا قد ٍ کنیو نی انتخاب تصادفی صَرت بٌ گیریو.نفر

 .کنيدذکرخَدانتخاببرایدليليکاست؟نناسبزيرنَاردبرایيادادىآٍریجهعرٍشکدام

.ياآنيایدرخَاستبٌرسيدگیٍبرخَردنحَىازکباننشتريانرضايتنيزان.۱

نیپرسش پرسشنانٌ، طرح با بد.تَان پی نشتریان يای درخَاست بٌ رسیدگی ٍ برخَرد ی نحَى از نانٌ

.ديوپايٌدرناىحسببرندرسٌآنَزاندانشيهٌسن.۲

دانشدادگان شناسنانٌ کپی آنَزان دانش نام جبت ينگام نعهَالا نیيا، دریافت نیآنَزان دانششَد سن شناسنانٌ اطالعات از راتَان آنَزان
کرد. بررسی دقیق

.شًرخرٍجینحَريایازيکیدرسَاریخَدريایسرنشينانتعداد.۳

نشايد رٍش از بنابراین است نشايدى ٍ رؤیت قابل سادگی بٌ کٌ است نَضَعی سَاری خَدرٍيای سرنشینان تعداد نستقیو، ىنشايدى
نی استفادى کنیو.نستقیو

است؟نناسبيادادىآٍریجهعبرایرٍشکدام(الف

شفايی.کالسيکدرآنَزدانشيريایقلوتعداد.۱ نشايدىپرسش یا

دردرسکالسآنَزاندانشخَابساعات.۲ شفايی.گذشتٌشبشها پرسش

اندازى.کالسيکآنَزاندانشقدطَل.۳ ٍ دانشآزنایش یکایک پرسشگیری یا کالس نانٌ.آنَزان



ریاضی گام به دهمگام پایه آمار انسانیو داده:4فصل|رشته با آماریکار 3های

 

يايینحدٍديتیيارٍشاينازيريک.کنيوآنارگيریزيررٍشسٌازيکیبٌراندرسٌياکالسيکآنَزاندانشقدطَلخَاييونی(ب
کرد؟رفعرايانحدٍديتاينتَاننیچگَنٌ.دارند

دنانٌ:پرسش تعداد کٌ نهَنٌانشينگانی رٍش از است زیاد نیآنَزان استفادى تصادفی کنیو.گیری
اندازىنینشايدى: ٍسایل از ٍ کنیو دقت با يهراى را خَد نشايدى کنیو.تَانیو استفادى نتر نحل يو چندگیری بٌ بندی تقسیو طریق از یا

نی نتَسط ٍ بلند کَتاى، کرد.قسهت برطرف حدٍدی تا را نشکل این تَان
ندا دانشیدگان: قد طَل اندازى کردن نشخص جًت بتَان تا باشد رٍز بٌ دادگان کرد.بایست استفادى آنَزان

زناننانٌ:پرسش رٍش این باشد، زیاد نهَنٌ ٍاحديای تعداد است.اگر بر

نیست.نشايدى: نناسب داریو، نیاز زیادی دقت بٌ اگر

آناردادگان: اختیار در را جبتی اطالعات نهیيهیشٌ قرار ديند.گیر

يکراشبکٌاينجديدبرنانٌکٌشيراز،درتلَيزيَندارندگاننسبتخَايدنیتلَيزيَنیشبکٌيک .بداندکنند،نیتهاشايفتٌدربارحداقل
نَردايندرراتلَيزيَندارندگانازنفری۱۱۱۱گرٍىيکننظَربدين  .ديدینقراربررسیشًر
.کنيدنشخصرابررسینَردنتغيرٍيادادى(الف

تلَيزيَن،نتغيرٍيستند،شيرازدرتلَيزيَندارندگاننفری۱۱۱۱گرٍىاطالعاتيادادى:جَاب نی»آنپاسخکٌ.استتهاشای یا«کندتهاشا
نهی» است.«کندتهاشا برسی نَرد افراد
است؟کدامآناریانعٌجيستند؟نهَنٌيکيادادىاينآيا(ب

نی شیراز نردم اطالعات کل اصلی جانعٌ يستند، نهَنٌ یک نیبلٌ تهاشا را جدید برنانٌ این ٍ دارند تلَیزیَن کٌ کنند.باشد
است.کيفی؟يااستکهینتغير(پ کیفی
 .کنيدنشخصباشد،جالباينجادراستنهکنکٌراکهینتغيرچند(ت

تحصیالت،ٍزن،...درآند،سن،:جَاب نینیزان تهاشا را جدید برنانٌ کٌ افرادی تعداد شیراز، شًر بارندگی کنند.نیزان
نَردتعداد)پارانتر؟يااستآنارىکنند،نیتهاشاراجديدبرنانٌکٌنهَنٌدرافرادینسبت(ث يکاعضایکلتعدادبرتقسيونظراعضای

.(گَييونینسبترانجهَعٌ
است. نهَنٌآنارى نی)در آنارى شَد حاصل تغییر دیگر نهَنٌ بٌ نهَنٌ یک از کٌ آناری جابتی يهیشٌ جانعٌ پارانتريای کٌ حالی در اندگَیند

نهَنٌ یک اگر نحال این نی0111در انتخاب دیگر دادىنفری يهین بَد نهکن نهیشد دست بٌ ا دقیقا نیيا تغییر ٍ نسبتآند این بنابراین کرد
است.(آنارى

 .کنيدنشخصرايادادىنتغيرنَع

اسهی.يستندنذکراسانیيهگینيحوٍنحهدنحهَد،نحسن،(الف کیفی نتغیر

نَزديو،رضاپنجو،ٍبيسترتبٌاحهد.داردٍجَدالتحصيلفارغآنَزدانش۳۱۴دبيرستانيکدر(ب رتبٌجَادٍديورتبٌصادقرتبٌ
رتب901ٌ.استباالترينيکرتبٌکٌدانيونیٍيستچًارم ٍ ترتیبینسبتی کیفی يا

فاصلٌ(.سلسيَسبرحسب)يرازرٍدخانٌآالیقزلياینايیبدندنای(پ ایکهی

نسبتی.يرازرٍدخانٌدرآالقزلياینايیطَل(ت کهی
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 .کنيدنشخصرايادادىنَعزيرسؤاالتازيکيردر.استلسنجنهايندىيکبٌنربَطزيريایدادى

اسهی.استايرانیحسيننهايندىنام(الف کیفی نتغیر

نسبتی.داردسنسال۵۶نهايندىاين(ب کهی نتغیر

فاصلٌ.است۱۳۴۴ٍ 0911ٍ ۱۳۶۶است،شدىانتخابنجلسدرنهايندىاينکٌيايیسال(پ ایکهی

نسبتی.استبَدىلاير۶۱۱,۱۱۱,۱۱۱گذشتٌسالدرنهايندىاينقحقَنجهَع(ت کهی

نخالفطرف،بیحهايت،کانل،حهايت:نَردنظريایگزينٌ.استکشَرآبیننابعازحفاظتپيشنًادیاليحٌبررسیحالدرنهايندىاين(ث
ترتیبی.استنخالفکانالاٍ کیفی

»نهايندىاينتأيلٍضعيت(ج اسهیاست.«نتايل: کیفی

ترتیبی.استکردىحهايتآنازکٌاستنفریيفتهينعهَنی،آنَزشبانرتبطاليحٌگيریرأیدرنهايندىاينگَيندنی(چ کیفی

درزير،نحالدٍدرشدىبياناطالعاتازایاستفادىچٌخَدرٍزنرىزندگیدرشًرٍنديکشهانظربٌ برد؟نیشدى،ننتشريارسانٌکٌ

سالنت  

.استخَردنزنينياافتادنننازلدرديدگیآسيببيشترين

 .ديندنینشانشديدٍاکنشآنفَالنزاٍاکسنبٌافراددرصدپنج

.دارندقرارسرطاننعرضدرديگرانبرابردٍسيگاریافراد

.کندنیتأنينرابدنزنَردنيايایٍيتانينبيشترسبزیٍنيَىنَع۵رٍزانٌنصرف

نقلٍحهل  

.استخَدرٍداخلکليدکردنفرانَشخَدرٍاندادباتهاسدليلاٍلين

 .کنندنینگاىآينٌدرٍرٍندنی کلنجارخَدبينیباترتيببٌقرنزچراغپشتدرخارجیکشَريکزنٍنرديایرانندىبيشتر

.شَدنیترافيکدرصدی۳۱کايشباعخيااتَباندرراينهايیخطَطبينراندن

.استشدىاعالمرٍزدرنفر۵۱حدٍدتصادفاتيایکشتٌتعدادنتَسط

رسانٌ در شدى بیان اطالعات نتَجٌ اینکٌ از بعد شًرٍند ازیک ٍ کند انتخاب را صحیح رفتار خَد رٍزنرى زندگی در کند نی سعی گردد نی يا
اجتن خطر پر ٍ ناصحیح بٌرفتاريای ٍرزد.اب

اندازىاند؟آٍردىدستبٌرااطالعاتاينچگَنٌ ٍ نشايدى اساس بر اطالعات آندىاین دست بٌ اند.گیری

ٍ.زنيدنیحدسراشدىپررنگکلهاتدقيقتعريفآيا .کنيدنشخصيانحالازيريکدرراآنارىٍنهَنٌياپارانترجانعٌ،

تعداد نهَنٌ: شًر. ننازل کل شدىجانعٌ انتخاب تصادفی صَرت بٌ کٌ شًر ننازل از اند.ی

نطالعٌ سازنانبٌ گردآٍری، نحَى دادىی تفسیر ٍ تحلیل استخراجديی، برای يا
تصهیو ٍ نیاطالعات گفتٌ آنار شَد.گیری،
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چيست؟نتغيرٍدادىبينفرق.۱

ن گفتٌ دادى نسئلٌ یک کیفی یا کهی اطالعات ٍیژگییبٌ بٌ کٌ صَرتی در قرارشَد. بررسی نَرد است قرار کٌ اشیاء یا اشخاص از کٌ يایی
نی نتغیر گَیند.گیرند،

يستند.کيفی؟يايستندکهیاسهی،سطحدريایىداد.۲ کیفی

جنبٌچيست؟پارانترٍآنارىبينفرق.۳ کٌ است عددی نشخصٌ یک نیپارانتر تَصیف را جانعٌ از خاص دادىای بٌ نا ٍ تککند تکيای
داریو دسترسی جانعٌ جنبٌاعضای کنندى تَصیف کٌ است عددی نشخصٌ یک آنارى دادىانا بٌ نا ٍ است نهَنٌ از خاص نهَنٌای يای

پارانتر تخهین برای آنارى در نا ٍ نداریو دسترسی جانعٌ کل بٌ ٍ داریو نیدسترسی استفادى کنیو.يا

نیکند؟تغییرپارانتريککٌاستنهکنآيا،یآنار جانعٌيکدر.۴ جابت يهیشٌ جانعٌ پارانتريای اندازىبانهَنٌسٌاگرباشند.خیر،
جانعٌازيکسان نهَنٌآٍرد؟دستبٌآنارىيکازنتفاٍتنقدارسٌیتَانمآياباشيو،داشتٌيک در نهَنٌبلٌ، بٌ نهَنٌ یک از آناری يای

نی ایجاد تغییر آٍریو.دیگر دست بٌ آنارى یک از نتفاٍت نقدار سٌ است نهکن بنابراین شَد،

اند؟دادىسفارش(شاميانايار)غذايیٍعدىکدامبرایکٌاستشدىسؤالگيايخَار،یًایغذاخَرنشتری۱۲۶۱ازنطالعٌيکدر.۵

شام(.کنيدنشخصرانتغير(الف یا )نايار غذا ٍعدى

کیفیکيفی؟يااستکهینتغيراين(ب

غذاخَری0660چيست؟اينجادرآناریجانعٌ(پ گیايخَارنشتری يای

دستٌٍيایفاصلترتيبی،اسهی،:نقياسچًاردررانًاآنتغيريای.استنرتبطزيرنَضَعات.۶  .کنيدبندینسبتی

نسبتی.انتحانيکسؤاالتبٌگَيیپاسخزنانندت(الف

ایلٌفاص.کالساٍلينزنان(ب

اسهی.تحصيلیرشتٌ(پ

ترتیبی.خَبٍنعهَلیضعيف،:تحصيلیارزيابینقياس(ت

ایفاصلٌ.(انتياز۱۱۱از)آزنَنآخريننهرى(ث

نسبتی.آنَزدانشسن(ج
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دادى0 نیانگین ,يای. , , ,10 20 30 40 است؟50 چقدر

x
10 20 30 40 50 150 350 5

 

دادى۲ نیانگین اگر ,يای. ,x10 30xبرابر40 نقدار است؟شَد چقدر

n
x x x x n x

x x x
1 2 3
40 10 3 30 50 90 90 50 40 

اعداد.۳ ,نیانگین , , ,1 2 3 4 است؟5 چقدر

x
1 2 3 4 5 15 35 5

 

نیانگی۴ اعداد. ,ن , , ,2 4 6 8 است؟5 چقدر

x
2 4 6 8 5 25 55 5

 

اعداد۵ نیانگین ., , , ,5 6 7 8 است؟9 چقدر

x
5 6 7 8 9 35 75 5

 

اعداد۶ نیانگین ., , , ,50 60 70 80 است؟90 چقدر

x
50 60 70 80 90 350 705 5

 

.کنيدذکرنيانگينخَاصدربارىقبليایتهرينازکلیقاعدىدچنتَانيدنیآيا.۵

دادى۱ اگر نی( ضرب عدد آن در نیز آنًا نیانگین شَند ضرب عدد یک در يهگی شَد.يا

نی۲ جهع عدد آن با نیز آنًا نیانگین شَند جهع جابت نقدار یک با دادى يهٌ اگر شَد.(

بيشتر)کند؟نیتغییریچٌحضاردرآندنيانگينبيايد،نادبيرستانخيريٌانجهنبٌلايرنيلياردکيناييانٌدرآندبانيلياردريکاگرحال
ناىدرلايرنيليَن۱۴۶ازباالترکهیتارادرآندنيانگيناٍدرآند.(خَانندنیدٍرافتادىدادىرااٍآنارشناسانگَيند،نیجرٍتهنداٍبٌنردم

مرکزدرس به گرایش معیاروای دوم:
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اساس۶۲۵/۱۴۶دقيقاا)آٍردنیباال بر ٍ کٌ!داشتخَاينددبيرستانبٌرالايرنيليَن۱۵۶نعادلکهکیخيرينگذشتٌ،تخهينشيَى(
.استضعيفآنشدننحققانکانيارسدنینظربٌغيرٍاقعی

دادى.۱ ,ياینیانٌ , , , , ,10 14 86 2 68 99 است؟1 ۱۴چقدر

نیان۲ٌ ,يایدادى . , , , , , ,11 10 14 86 2 68 99 است؟1 /چقدر
11 14 25 12 52 2

نیانٌ

کنيدکانلزيرجهل۵ٌرادرسنتايجنيانگيننيانٌ،دٍرافتادى،دادى:ٍاژىسٌبا

"بٌآنارشناساننزدنانند،نی"ٍسطحد"نردماکحرآنچٌ.۱ ازفًرستیعنَانبٌخَديایدادىبٌ،........بٌنحاسبرای.استنعرٍف"........
تعدادشانٍکنيدجهعبايورااعداديهٌکنيد؛نگاىاعداد نیانگین-نیانگین.کنيدتقسيوبر

قرار.......ازترنپايينقاديرديگرنيهیٍ.......ازباالترنقاديراعدادازنيهی.استشدىنرتباعدادفًرستٍسطینقطٌٍاقعدر..........۲
نیانٌ-نیانٌ-نیانٌ.دارند

افتادى.نکندپيرٍیيايهاندادىالگَیازکٌباشيوداشتٌایىنشايدکٌيستيونَاجٌ............بازنانی.۳ دٍر دادى

افتادى............تا ديدنیيادادىازبًتریبازتابنعهَالا........يستيد،نَاجٌ..........باٍقتی.۴ دٍر نیانگین-نیانٌ-دادى

نیانٌ-نیانگیناست.........ازبًتر.........گيری،تصهيوٍريزیبرنانٌبرایطَرکلی،بٌ.۵
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نهتدانشبينزنانيوکٌجانعیآزنَننتايجاساسبررادبيرستانسٌديويایکالسخَاييونی بندیرتبٌاست،برگزارشدىازآنَزان
جانعنهرات.استشدىانتخابتصادفبٌنفر۱۱دبيرستانيراز.کنيو .استنهرى۱۲۱ازکالسسٌيرآزنَن

:ديوکالسسٌبٌنربَطيایدادى

, , , , , , , , ,65 75 73 50 60 64 69 62 67 )آ85

, , , , , , , , ,85 79 57 39 45 71 67 87 91 )ب49

, , , , , , , , ,43 51 53 110 50 48 87 69 68 9 )پ1

نیانگ کالساگر سٌ این نهرات يو«پ»،«ب»،«آ»ین .کنيدنحاسبٌراکالسسٌنيانگينباشند،برابربا

x
65 75 73 50 60 64 69 62 67 85 670 6710 10

آ= کالس نیانگین

x
85 79 57 39 45 71 67 87 91 49 670 6710 10

کالسب= نیانگین

x
43 51 53 110 50 48 87 69 68 91 670 6710 10

کالسپ= نیانگین

شهابٌ کالسدرٍبيشترينسکالکدامدرنهراتپراکندگینظر است؟کهترينکدام

)الف(۵۱تا۵۶ کالس داننٌ =

)ب(۳۴تا۶۵ کالس داننٌ =

)پ(۴۳تا۱۱۱ کالس داننٌ =

نی است زیر صَرت بٌ کٌ دبیرستان سٌ نهرات داننٌ بٌ تَجٌ )الف(با دبیرستان ٍ پراکندگی بیشترین )ب( دبیرستان کٌ گرفت نتیجٌ تَان
پراکندگ دارد.کهترین را ی

رادادىسؤال،اينبٌپاسخبرای نهايشنحَرسٌرٍیيا نتايجکدام.دييدنَازی است؟کردىکسبشدىدادىاطالعاتبابًتریدبيرستان
دبیرستچرا؟ يهچنین است. کردى کسب بًتری نتایج کهتر پراکندگی دلیل بٌ الف دبیرستان رسد نی نظر بٌ شدى دادى اطالعات بٌ تَجٌ پبا ان

باال خیلی نهرۀ یک است.۱۱۱دارای

                                   
)   

                                   
) 

                                   
) 

پراکندگیدرس معیاروای سوم:
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سالخَدگَشبازیفرزندنامجبتبرایٍالديناگرنحال انتخابياندرسٌازيکینتايجايناساسبربخَايندآيندىدر يایندرسآنکنندرا
پراکندگیاستبًتر درکٌ درقصدبٌکٌفرزندیبراینقابلدراستکهترآننهرات ندرسٌانتخابراندرسٌخَايدنیالهپيادشرکت ایکند
ندرسٌچرا؟.باشدبيشترآندرنهراتپراکندگیکٌاستبًتر دست در یک علت بٌ بازیگَش آنَز دانش است کهتر نهرات پراکندگی کٌ ای

کال ندرسٌبَدن در ٍلی است. کالس آنَزان دانش سایر با يهاينگی بٌ نجبَر فضایس پ( دبیرستان )نحال است بیشتر نهرات پراکندگی کٌ ای
دانشرقابتی کٌ دارد ٍجَد نیتری بیشتر تالش بٌ نجبَر را الهپیادی کند.آنَز

چرا؟.شدخَايدصفربرابراستانداردانحرافباشندبرابربايويادادىاگر.۱
دادى از یک ير برابر نیانگین حالت این نیدر نعیاريا انحراف نتیجٌ در کٌ شد خَايد صفر برابر نیانگین از دادى ير اختالف نتیجٌ در ٍ شَد

نی صفر شَد.نیز
.کنيدنحاسبٌيرزجدٍلتکهيلباتَانيدنیراکالسسٌجانعآزنَننهراتاستانداردانحراف.۲

نیانگین از نشايدات انحراف
تَان ۲بٌ

نیانگین از نشايدات انحراف
نشايدات

کالس
پ

کالس
ب

کالس
آ

۵۵۶۵۶۴۲۶۴x x1
24

 x x1
28

 x x1
17

 ۴۳۳۴۵۱

۳۶۱۴۶۴۴۴۱۴-۲۲-۵-۴۶۴۵۶۱

۲۶۴۳۲۴۲۵۱۵-۱۶-۵-۵۱۴۴۶۲

۲۵۶۱۱۱۴۱۶-۱۱-۳-۵۱۵۵۶۴
۱۴۶۱۴۱۴-۱۲-۵۳۶۵۶۵
۱۱۶۱۱۴۱ ۶۶۵۱۶۵
۴۱۴۴۴۲۱۲۲ ۶۴۵۴ ۶۴
۴۱۱۳۲۴۳۶۲۱۱۶۶۶۵۶۵۵۳
۵۵۶۴۱۱۶۴۲۴۲۱۶۴۱۶۵۵۵
۱۶۴۴۵۵۶۳۲۴۴۳۲۴۱۶۱۱۱۴۱۶۵
جهع۴۵۱۶۳۱۵۲۶۱۴

x
670 6710

آ /کالس
804 8 9710

آ کالس نعیار انحراف

x
670 6710

/بکالس
3152 17 7510

کالس نعیار بانحراف

x
670 6710

/پکالس
4508 21 23410

کالس نعیار پانحراف
نیرانهراتپراکندگیبيشترينباکالسخصَصدرشهانظرتنًانٌاستانداردنحرافاکٌشَدنینشايدى نقايسٌانکانشهابٌکند،تأييد

.کنيدبررسیراخَديایپاسخدرستیتَانيدنیحال.ديدنینيزرانًاآکهی
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بًداغذايینَاديایپاکتياياقَطیرٍیبرحتهاا شهابٌ.ايدکردىنشايدىزيرصَرتبٌاعدادیشتیيا چيزیچٌاعداداينازيکيرنظر
ديند.نینشانرا

250گرم 10 

نيستايننعهَالاٍلی.برسدکنندىنصرفدستبٌاستقرارکٌاستغذايینادىخالصٍزن۲۵۱عدد اجتنابکهی.چنين ناپذيرخطا
نحتَایتعداداگر.کنيونحاسبٌراآنچگَنٌٍاستچقدراخطاين.است راخصَصبٌتَليدیاينازکااليکشدىتَليديایپاکتزيادی
کنيو،راياآناستانداردانحرافٍٍزن يایبندیبستٌدرغذايینَاداستانداردانحرافبرابرد۱۱ٍعدديعنی.است۱۱عددآنبرابردٍنحاسبٌ

آنتا۴۵داريوانتظارکنيوٍزنراغذايینادىاينحاٍیقَطی۱۱۱نااگرتردقيقعبارتبٌ.تاسنختلف گرم۲۶۱تا۲۴۱بينٍزنیيااز
کشَریاستانداردالزاناتازکااليارٍیبراعدادیچنيندرج.باشندداشتٌ عدد.استير بٌ اند؟رسیدى۴۶چگَنٌ

نع انحراف برابر دٍ فاصلٌ کهک نیانگینبٌ از یار

دردقيقاطالعاتنيانگينازانحرافنقدارنحاسبٌبانعهَالداريوکٌتغییراتینيزانبٌبردنپیبرای نيانگينتری نعيارانحرافٍخصَص
نیآناردرنشًَرقانَنيکازننظَراينبرای.داشتخَاييو نيانگينازاندارداستانحرافدٍبيننشايدات٪ ۴۵تقريبااکٌ:کنيواستفادى
شکلدرقانَنيهيننشابٌالبتٌ.داردفاصلٌنيانگينازاستانداردانحرافبرابردٍازبيشنهرات٪۵بگَييو،کٌاستآنناننداين.يستند
برای بين٪۶۶ تقريباابٌقبلقانَنحالتايندر.استشدىدادىنهايشاستانداردانحرافبرابريکباال ازاستانداردانحرافيکنشايدات
رسويهانرٍیرانيانگينازانحرافبرابريک.کندنیتغییريستندنيانگين  .کنيدشکل

کنید. تکهیل را زیر جدٍل
)دارندقرارنيانگينازاستانداردانحرافبرابرسٌبيننشايدات۴/۴۴تقريباا , )x x3 3
برابر بيننشايدات%۴۶ يبااتقر )دارندقرارنيانگينازاستانداردانحرافدٍ , )x x2 2

)دارندقرارنيانگينازاستانداردانحرافبرابريکبيننشايدات%۶۶ تقريباا , )x x 

باشد،يادادىنجهَعٌاستانداردانحرافاگر.دييوادانٌرابحخقبلدرسخيريٌنحاليهانباخَاييونی درآندکٌنعناستبدينکَچک
افرادکٌنعناستبدينباشد،بزرگاستانداردانحرافاگريستند؛نزديکيوبٌيهٌ استانداردانحراف.استنتفاٍتبسيارانجهنآندرآند
صَرتاعضادرآند .شَدنینحاسبٌزيربٌ

دييد.انجامراکاراينزيرجدٍلکهکبٌ

نیانگین از نشايدات انحراف
تَان ۲بٌ

نیانگین از نشايدات نشايداتانحراف

ٍرٍد از بعد
نیلیاردر

ٍرٍد از قبل
نیلیاردر

نیلیاردر ٍرٍد از بعد
ٍرٍد از قبل
نیلیاردر

نیلیاردر ٍرٍد از بعد
ٍرٍد از قبل
نیلیاردر

۱۶۳۶۴۱۶۴i
x x

40 148 108
 i

x x

40 27 13
۴۱۴۱
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۱۶۴۴۶۲۲۵۱۳۶-۱۵-۱۲۱۲

۱۴۴۱۱۱۱۲۱-۱۲۶۲۶

۲۵۶۲۵۱۱۶-۵۳۲۳۲

۱۳۴۲۴۴۱۱۶-۳۱۳۱

۱۵۶۵۶۲۵۱۲۶-۵-۲۲۲۲

۱۵۱۲۴۴۱۲۳-۲-۲۵۲۵

۵۲۵۴۱۴-۶۲۵-۱۱۱۱-

/جهع۶۲۱۳۶۴۴۵۶ /x 148 625 148 x 27 

458 8203698 3207 8
 

چٌٍچرا.دارندزيادیاختالفبايونقداردٍاين۳۲۱بااستبرابريادادىاستانداردانحرافشَد،نیخيريٌانجهنٍاردنيلياردرکٌزنانی
بٌنعيارناکٌبياٍريدخاطربٌرازنانیکرد؟بايد نيانگين،يجایبنشکلآنرفعبراینا.کرديونحاسبٌيًاداداينرایبرانرکزگرايش
يهان.برديوکاربٌرانيانٌ نیانراآننا.نيستاستانداردانحرافشَد،نیتعريفکٌپراکندگینعيار.دييوانجامیتَانيومراکارنشابٌ داننٌ

IQ با کٌ يککٌنانيونی،دييونینشانRچارکی، شدىيایدادىبرایاگرترسادىعبارتبٌ.يستندنشايداتچًارمسٌٍچًارمبا نرتب
حسابيکنيانٌ،ازقبل سادگی.بَدخَايدسَمچارکنيانٌ،ازبعديایدادىنيانٌصَرتيهينبٌٍاستاٍلچارکيهانکنيونيانٌ برای

نهاد ,يایاز ,Q Q Q3 2 نی1 استفادى سَم چارک ٍ دٍم(، چارک نیانٌ) اٍل، چارک برای ترتیب شَد.بٌ

.کنيدتکهيلندرسٌخيريننحالبرایرازيرجدٍل

Q1

اٍل چارک
Q2

نیانٌ
Q3

سَم چارک
IQR

چارکیدا نیان استانداردننٌ انحراف
نايیانٌ درآند
خیریٌ اعضای

۲۲۲۶۳۲32 22 10 ۶

از بعد درآند
نیلیاردر ٍرٍد

۵/۲۳۲۴۳۶/ /36 23 5 12 5 ۳۲۱

انحرافدرآندنيانگينريختگیدريونسببنيلياردر:ديندنیشهابٌراچيزچندنشايدىانکاناعداداين نيانٌانا.استبَدىاستانداردٍ
نااستداليلیازيکیاين.ناندندجابتيهچنانچارکینيانداننٌٍ داشتٌدادىاگرگَييو،نیکٌ نتيجٌدرٍ)نيانٌازباشيو،دٍرافتادى

کنيد،نيانگينجایبٌ(چارکینيانداننٌ آٍريددستبٌيادادىازریبًتنتيجٌاستفادى نحَبٌباشدزياديادادىتعدادکٌزنانی.نی
تفاٍتتَاننیديگری .استداشتٌٍجَددٍرافتادىدادىکٌبگيريدنتيجٌپراکندگیٍنرکزبٌگرايشياینعياراز
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 :کنيدکانلرازيرجهالت

)يستندنفيديادادىنجهَعٌتَصيفیبرايانيانٌٍيانيانگين-۱  .يستندنرکزیرياینعياازانَاعی(نیانٌ)ٍ(نیانگین.

کٌنيازيورانقطٌآنحَالیتغییراتنيزانبلکٌخَاييد،نیرانجهَعٌيکنعدلتنًانٌنعهَالاشها-۲ نعیار)نعيارآنداريد  .است(انحراف

نعیار)شَد،نیبيانانگيننيبانعهَالاکٌپراکندگینعيار-۳  .است(انحراف

چارکی)شَد،نیبياننيانٌبانعهَالاکٌپراکندگینعيار-۴ نیان  .داردنام(داننٌ

چارکی)ٍ(نیانٌ)-۵ نیان  .ديندنینحاسبٌيرگَنٌبٌنيازبدٍنيادادىدربارىسريعیاطالعات(داننٌ

تَصیفی)رٍد،نیکاربٌچارکینيانيایداننٌٍنعيارانحرافاتيا،نيانٌٍيايانگينندادى،نجهَعٌيکتَصيفبرایکٌآناری-۶  .دارد(آنار

ٌ()ازقبليادادىدرصد۵-۵۱ )نیان دٍم ٌ()ازبعديادادىدرصد۵۱ٍ(چارک )نیان دٍم  .دارندقرار(چارک

سَم)ازقبليادادىدرصد۶-۵۵ اٍل)ازبعديا(چارک  .دارندارقر(چارک

اٍل)ازقبليادادىدرصد۴-۲۵ سَم)ازبعديا(چارک  .دارندقرار(چارک

اٍل)بينيادادىدرصد۱۱-۵۱ سَم)ٍ(چارک .دارندقرار(چارک

نعیار)فاصلٌدرنشايدات٪۴۵تقريباا-۱۱ انحراف برابر  .يستندنيانگيناز(دٍ

براب)فاصلٌدرنشايدات٪۶۶ تقريباا-۱۲ نعیاریک انحراف يستند.نيانگيناز(ر

بخَاييداگر.کنيدنیپيشنًادرايیچٌباشدتصادفیحتهاانهَنٌاينبخَاييداگر.کنيدانتخاب۶تا۱اعدادبينازتايی۲نهَنٌيک-۱
ييد؟دنیانجامراکاراينچگَنٌنباشندتکراریتصادفینهَنٌاينانتخابیاعضای

نی در کیسٌ از ٍ دادى قرار کیسٌ داخل نَشتٌ کاغذ رٍی را نهی-آٍریواعداد قرار کیسٌ داخل دیگر را شدى آٍردى بیرٍن ديیو.عدد

)کنيدتکرار۳۶تا۱اعدادبرایرا۱سؤال-۲ عنَانتاسدٍپرتابازتَانيدنیراينهايی. (دکنياستفادى۳۶تا۱اعدادانتخاببرایرٍشیبٌ

1
1

2 3 5 64

2
3
4
5
6

.کنيدانتخابجانعٌاينازتايی۴نهَنٌيکسپس.کنيدگذاریشهارىراآنًاٍبنَيسيدراخَددٍمدرجٌٍاٍلدرجٌفانيلافرادنجهَعٌ-۳
 :يدبگيرتصهيويافرضيٌاينبرایدادىآٍریجهعرٍشبًتريندربارى  .بگيريدنظردررازيرياینَضَع

نصاحبٌ«شَدتعیینبايديااتَباندرسرعتحداکحر»کنندنیفکرنردمبيشترالف(

پرسشنانٌ.استناشينبراینردمبيشترعالقٌنَردرنگآبی،ب( طریق از

در نشايدى.کندنیکهکيادگيریبٌکالسيکنَسيقیبٌدادنگَشنطالعٌزنانپ( طریق از

دادگان.شَندنینَجبسال۲۵ازکهترسنبارانندگانرايااتَنبيلتصادفاتبيشترت( طریق از
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نشايدى.شَدینيَشکايشنَجبگرفتن،رژيو(ث طریق از

 .کنيدبياندادىآٍریجهعيایرٍشازيکيربراینَضَعدٍ-۴

خیابان0:نصاحبٌطريقاز(الف عرض از عبَر برای عابر پل از استفادى عال6( نیزان فصلقٌ( بٌ افراد سالياینندی

ناشین0:نشايدىطريقاز(ب تعداد خاص( تقاطع یک از گذرندى ناشین6يای سرنشینان تعداد يا.(

گذشت0ٌ:دادگانطريقاز(پ سال سٌ در خاص رٍز یک در تًران آب نصرف نقدار سال6( در نَرٍزی تصادفات تعداد قبل( يای

نی0:نانٌپرسشطريقاز(ث خانَادى( درآند عالق6ٌيازان نیزان تلَیزیَنی( نختلف يای برنانٌ بٌ نسبت افراد نندی

 .کنيدنشخصرانهَنٌٍجانعٌآناری،ٍاحديایيکيردر:استتصادفیگيرینهَنٌيکزير،يایگيرینهَنٌازيککدام-۵

.شدنصاحبٌتخلفاتبٌراجعپاسگاىاينایيپليسنظرکردنپيدابرایپليسپاسگاىيکيایپليستهامبا(الف

نهَنٌ
شًر یک نختلف يای قسهت در ٍ نختلف شًر چند در پاسگاى چند انتخاب

شًر نختلف جايای در نختلف پارک چند انتخاب
نختلف ناى چند در ٍ رٍز چند در شدى تَلید شانپَيای انتخاب

.دييوقراربررسینَردراکَدکانعالقٌنَردبازیٍسيلٌتاشدنصاحبٌنياندرجپنشدندنیبازیپارکيکٍاردکٌيايیبچٌبا(ب

آناری جانعٌ
پاسگاى تهام يای پلیس ياتهام

بچٌ پارکتهام تهام در بازی نشغَل يايای
کارخانٌ در تَلیدی شانپَيای تهام

.داديوقرارآزنايشنَردنياندرصدراشانپَيارخانٌ،کايکتَليدیشانپَيایPHبررسیبرایپ(

آناری ٍاحد
نختلف افراد

پارک در شدى ٍارد يای بچٌ
کارخانٌ یک در تَلیدی شانپَيای

 .کنيدپيشنًادگيرینهَنٌرٍشٍکردىنشخصراجانعٌزيريایبررسیٍتحقيقاتبرای-۶

استانکجانعٌ:.ندراننازاستانبيکاراندرصدکردنپيدا(الف در نَجَد کاری نیرٍيای تصادفی:گیرینهَنٌ-ل

نردانجانعٌ:.ديندنیترجيحبيشترراشانپَکدامنردان(ب یکگیری:نهَنٌ-کل نختلف نناطق از ٍ نتفاٍت درآنديای سطح با نردان از
نی انتخاب تصادف بٌ کنیو.نهَنٌ

 .نيوکآنارگيریکنندنیغيردرسیيایکتابنطالعٌصرفيفتٌيکطَلدرشهاکالسآنَزاندانشکٌرازنانیندتخَاييونی-۵

دانش.کنيدنشخصراجانعٌآنارگيریايندر(الف کل آناری کالسآنَزانجانعٌ

يک صَرتدانش.کنيدنعرفینهَنٌانتخاببرایگيرینهَنٌرٍشب( بٌ را نی۳آنَزان انتخاب نیان کنیو.در

پرسشنانٌ.کنيدنیاستفادىاطالعاتٍریآگردبرایرٍشیچٌازپ(

)نحالااست؟قدرچٌجانعٌاين(تعداد)اندازىت( دارد نظر نَرد کالس بٌ نفر(۳۱بستگی

نناسبدر:استنناسبنظرنَردبررسیبرایتعداداينآيااست؟قدرچٌبررسینَردنهَنٌاندازىث( ٍگيرینهَنٌرٍشنبَدن،صَرت
نفر۱۱.کنيداصالحراخَدنهَنٌ

نتغير درسی.دييدَضيحتچيست؟نسئلٌايندرنطالعٌنَردج( غیر کتاب نطالعٌ زنان ندت

نتغير کهیاست؟نَعیچٌازنطالعٌنَردچ(
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 .کنيدذکرراآنًاگيریاندازىنقياسبًترينٍکردىنشخصرازيرنتغيريایازيکيرنَع-۶

اسهی.اتَنبيلنهايشگاىيکدرنَجَديایاتَنبيلرنگالف( کیفی

درجٌ فاصلٌ.سالرٍزيایردشهادرکالسحرارتب( ایکهی

نسبی.تانکريکآبگنجايشپ(  کهی

نسبی.پليسپاسگاىيکبٌشدىرسيدىشکاياتتعدادت( کهی

درآند فاصلٌ.کاربٌشاغلدانشجَيانث( ایکهی

اسهی.شرکتيککارنندانتأيلٍضعيتج( کیفی

سن ن.ينریدٍرى  يکدرکنندىشرکتدانشجَيانچ( سبیکهی

:استآندىزيرجدٍلدرخصَصیشرکتيکدرحقَقپرداختنيزان-۴

شرکتسهت فرٍشندى۲بازاریابحسابدارنعاٍنندیر نستخدمننشینفر

ریال نیلیَن ۱۱۱۶۱۳۱۲۱۲۱۱۲۶حقَق

بيشترشايندرحقَقپرداختنيانگينکٌداردنیاعالمرٍزنانٌدريهکاریبٌدعَتآگًیدرشرکتندير رقواينآيا.استلاير.....ازرکت
چرا؟باشد؟شرکتاينباالدرحقَقپرداختبرایدليلیتَاندنی

داریو.-۲۵/۳۱ افتادى دٍر دادى زیرا خیر

ترشرکتاينکارکنانپرداختیٍضعدادننشانبراینرکزبٌگرايشنعياريایازيککدام است؟نناسب

چارکی نیان داننٌ ٍ نیانٌ

:بااستبرابرسالطَلدرآنَزیدانشفيزيکدرسنهرات. ۱۱

۱۴۱۶۵۱۶۱۴۱۵

نیان۱۶ٌ.کنيدحسابآنَزدانشايننهراتبرایرانيانگينٍنيانٌالف( =16 3/xنیانگین

کدام نیانگیناست؟فيزيکسدردرآنَزدانشاينٍضعازبًتریبيانگرفَق،يایشاخصازيکب(

نيانگيناينبرایبديد،اٍبٌرانجددانتحانانکان،۵نهرىجبرانبرایآنَز،دانشاينفيزيکدرسنعلواگرپ( بيشتردرسايندرٍیکٌ
باالی.کندکسببايداینهرىچٌانتحانايندراٍشَد،۱۶از نهرى کند.۱۵باید کسب

.ديدنینشانلايريزاربرحسبجداگانٌبازاردٍدرراکااليیهتقيزيردادى  دستٌدٍ. ۱۱

الف ۱۱۱۱۱۱۴۱۲۱۱۱۱۱۲۴۱۳۶بازار

ب ۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۶۱۳۱۱بازار

الفاست؟بيشترپراکندگیدستٌکدامدرالف( دستٌ

13.کنيدنحاسبٌراتغییراتداننٌب( 8 ت5 بداننٌ 13غییرات 8 الف5 تغییرات داننٌ

خیر دارد؟يهخَانی«الف»درشدىنشايدىپراکندگیباتغییراتداننٌآياپ(

دارد.چرا؟کنيد؟خريدبازارکدامازدييدنیترجيحت( کهتری پراکندگی زیرا ب بازار

صرففقط،باشيدنداشتٌاختياردررايادادىاگرث( درستی،خیر.کنيدگيریتصهيوتَانيدنیتغییراتداننٌداشتنبٌ بٌ تغییرات داننۀ زیرا
نهیازنی نشان را تغییرات ديد.ن




