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 مشخص کنید.   ×و جمالت نادرست را با     √جمالت درست را با     -1

 ضرب می شود. 5ضرب کنیم،  میانه آنها نیز در  5اگر تعدادی داده را در  (1

 از آن برابر است.مُد داده ای است که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد  (2

 باشد.گیری اساس تصمیم گیری مُد میدر رأی (3

 در هر جامعه آماری  مُد منحصر بفرد است. (4

 مرکز باعث سهولت مقایسه بین گروه های مختلف می شوند. به گرایش معیارهای (5

 برابر خواهد شد.  𝑘برابر شوند، میانگین آنها نیز  𝑘اگر همه داده ها  (6

 جمع خواهد شد. 𝑏جمع شوند، میانگین آنها نیز با  𝑏 عدد ثابتی ماننداگر همه داده ها با  (7

 .ندارندتأثیر  میانگینداده های خیلی بزرگ و خیلی کوچک در  (8

 بیش از یک میانه داشته باشیم. نمی توانیممنحصر به فرد است، یعنی میانه  (9

 . می رودنبه کار  میانهاعمال ریاضی کمی در محاسبات  (10

 . ه از میانگین کمتر استثبات میان (11

 با مُد انجام داد.نمی توان اعمال ریاضی را  (12

 مُد بسیار ناپایدار و تحت تاثیر تکرار اعداد است. (13

 .نداردزمانی که فراوانی همه داده ها با هم برابر باشد، مُد وجود  (14

 جاهای خالی را با عبارت صحیح پر کنید. -2

 .نمی کندزمانی با ........................ مواجه هستیم که مشاهده ای داشته باشیم که از الگوی داده هایمان پیروی  (1

 .برای برنامه ریزی و تصمیم گیری ...........................  بهتر از .......................... است (2

 نام دارد.  ای که بیشترین فراوانی را دارد ............داده (3

 .نشان می دهند به طور کلی داده های حاصل از یک بررسی یا مطالعه در ارتباط با هم و به طور متوسط چه وضعی دارند ی .............معیارها (4

 .شده، گزینه صحیح را انتخاب کنیداز میان گزینه های داده های  -3

  20و  3و  4و  18و  18و  13و  14و  2و  8( در داده های آماری مقابل مد چقدر از میانه بیشتر است؟         1

1 )3                             2 )4                                 3 )2                               4 )5 

 استفاده از ..................... به جای .................. بهتر می باشد.در صورت وجود داده ی دورافتاده ( 2

 میانه       -میانگین (2میانگین                                            –( میانه 1

 دامنه میان چارکی –(واریانس 4دامنه میان چارکی               – معیار( انحراف 3 

 .نباشدیعنی با هیچکدام از اعضای جامعه برابر  نباشدممکن است متعلق به جامعه به مرکزکدام معیار گرایش ( 3

 3و  1( گزینه 4                  مُد     (3                            میانگین( 2                    میانه( 1

    ت این دانش آموز را . میانگین نمرادرس در محاسبه معدل داده شده استدر کارنامه زیر نمرات یک دانش آموز به همراه ضرایب اهمیت هر  -4

 .به دست آورید

 
 زبان عربی  دینی ادبیات  شیمی  فیزیک  ریاضی  مواد امتحانی

5/10 14 19 نمره درس  18 19 16 12 

 1 2 4 2 1 3 4 ضریب درس 

 جدول زیر را محاسبه کنید. میانگین داده های موجود در  -5

 

 

 داده ها 4 6 12 7

 ضریب  2 4 6 3

 3 فصل 
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 نمرات و ضرایب دروس دانش آموزی در جدول زیر آورده شده است. جدول را تکمیل و معدل او را محاسبه کنید. -6

نمره ×  نمرات ضرایب  ضریب 
 

4 15 
 

4 12 
 

3 18 
 

1 20 
 

2 16 
 

2 17 
  

 مجموع
 
 شود. 5/ 5را طوری بیابید که میانگین داده های زیر برابر   𝑎مقدار  -7

3 – 8 – 5 – 9 – 3 – 7 – 8 – 𝑎  – 3 – 4 

 باشد، 5/18برابر   x , 18 , 19 , 17 , 18/5 , 19اگر میانگین اعداد  -8

 را بیابید. 𝑥الف( 

 . ب( میانه را به دست آورید

14𝑥    ،5𝑥 میانگین داده های -9 − 1  ،10𝑥 +  را بیابید.  𝑥است. مقدار  5/0برابر   6

, 𝑥1اگر میانگین داده های آماری    -10 𝑥2 , 𝑥3 , 15 , , 𝑥1باشد. میانگین داده های آماری  14برابر   9 𝑥2 , 𝑥3 , 9 ,  را تعیین کنید.   5

 میزان درآمد کارکنان یک تولیدی صنعتی به شرح جدول زیر است:  -11

 درآمد ) برحسب میلیون تومان( 5 5/4 5/2 4 5/1 2 3

 فراوا نی 1 2 5 2 8 6 4

 میانگین، درآمد کارکنان را محاسبه کنید. 

 19 - 18 – 7 – 18 – 19 – 17     آموزی در طول سال برابر است با:دانشهای درس آمار نمره -12

 آموز را حساب کنید.دانشمیانگین نمرات این الف( 

  18، امکان امتحان مجدد را به او بدهد، برای این که میانگین وی در این درس بیشتر از 7آموز، برای جبران نمره دانشاگر معلم درس آمار این ب( 

 ای باید کسب کند؟نمرهشود، او در این امتحان چه 

 د را تعیین کنید.به ازای داده های زیر مُ -13

) الف   1-2-2-2-2-3-3-4-5-5-6-6-7  

9-8-7-5-5-5-4-4-3-2-2-2  ) ب  

11-9-8-8-8-4-4-4-3-2-2  ) پ  

 به ازای داده های زیر میانه را تعیین کنید.  -14

) الف 1-2-2-2-2-3-3-4-5-5-6-6-7  

 ) ب 9-8-7-5-5-5-4-4-3-2-2-2

 د را بیابید.مُ است.  10میانه   ،که به ترتیب صعودی مرتب شده اند   𝑥  ،5 ،2  ،8،   18،  12،   25ی در داده ها -15

 ؟داده ها را چگونه تحلیل می کنید د کوچک تر باشداگر میانه از مُ -16

 . را به دست آورید میانگین اعداد زیر د ومیانه ، مُ -17

)الف 2 ,  5  ,  14 ,  16 ,  11 ,  5  ,  7 ,  10 ,  3 ,  16 ,  10 ,  2 ,  11 ,  11  

)ب 4 ,  8 ,  7 ,  6 ,  5 ,  9 ,  3 ,  2 ,  5 ,  7 ,  12  
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 شاخص های پراکندگی زیر دارد؟ چه تاثیری در هر کدام از ی حاصل از یک مطالعه؛اضافه کردن دو واحد به هر کدام از داده ها -18

 د( مُپ        ب( میانه        الف( میانگین

 10 - 2 - 13 - 2 - 8-  5  -15  -4 - 8  -1  -3 - 13 - 5      های مقابل را تعیین کنید.دادهچارک اول، دوم و سوم  -19

 دانش آموز در یک آزمون ریاضی منطقه ای نمرات زیر را کسب کرده اند: 15تعداد  -20

 16 و  2و  3و  17و  14و  15و  20و  18و  18و  20و  19و  18و  18 و 15 و12 

 دست آورید.ه د را بالف( میانگین و میانه و مُ

 ب( کدام معیار نمایانگر بهتری از وضع دانش آموزان این کالس است؟ چرا؟

 میزان پرداخت حقوق در یک شرکت خصوصی در جدول زیر آمده است: -21

 مستخدم  منشی بازاریاب حسابدار  معاون مدیر شرکت  سمت 

 1 5/1 5/2 3 16 30 تومان(حقوق)بر حسب میلیون 

 است.  �̅�مدیر شرکت در آگهی دعوت به همکاری در روزنامه اعالم کرد که میانگین پرداخت حقوق در این شرکت  

 میانگین پرداخت حقوق را بیابید و با ذکر دلیل بیان کنید که آیا این مقدار دلیلی برای پرداخت حقوق باال در این شرکت است؟ الف( 

 کدام معیار گرایش به مرکز برای نشان دادن وضع پرداختی کارکنان این شرکت مناسب تر است؟ ب( 

  .میانگین با میانه و مد برابر باشد؛    𝒙،  17،  13،  16،  15،  14در مجموعه   که بیابیدطوری را  𝒙مقدار  -22

 را بیابید.  𝑥میانگین برابر میانه و مد باشد،   𝑥 – 60 – 80 – 110 – 70اگر در مجموعه داده های  -23

 نتیجۀ یک آزمون کتبی به شرح جدول زیر است: -24

 داده ها 10 7 12 15 20 18 5/13

 نی وافرا 2 1 5 2 2 3 4

 های جدول را محاسبه کنید.الف( میانگین، مُد و میانه داده

 ب( تعداد نمراتی که بزرگتر از میانگین است بیشتر است یا تعداد نمراتی که کوچکتر از میانگین است؟

 پ( میانگین و میانه را در این بررسی مقایسه کنید، چه نتیجه ای می گیرید؟

باشد و تعداد دانش آموزان کالس های اول و سوم    16و  17و  12اگر میانگین نمرات ریاضی پایه های اول، دوم و سوم در مدرسه ای به ترتیب  -25

باشد، تعداد دانش آموزان کالس دوم چند نفر خواهد  15پایه برابر  3نفر باشند، در صورتی که میانگین نمرات دانش آموزان  24و  20به ترتیب 

 بود؟

  
 سوم دوم اول  پایه ها 

 𝑎 24 20 تعداد دانش آموزان

 16 17 12 میانگین کالس 

 کنیم؛ را از حالتی کهرا از داده های اولیه حذف می  60و   30است. اختالف میانگین در حالتی که داده های  40داده آماری برابر  12میانگین  -26

 به دست آورید. داده های اولیه اضافه می کنیم،را به  20و   30 ،10داده های 

و باشد و تعداد دانش آموزان کالس های اول  16و  18و  10ر مدرسه ای به ترتیب ، دوم و سوم دیانگین نمرات ریاضی کالس های اولاگر م -27

 ؟کالس دوم چند نفر است، تعداد دانش آموزان باشد 15پایه برابر  3انش آموزان ، در صورتی که میانگین نمرات دنفر باشند 12و  9سوم به ترتیب 

واحد کم کنیم میانگین داده های جدید چقدر  7برابر کرده و سپس از هر کدام  5داده ها را است. اگر تمام   8میانگین یک سری داده برابر  -28

 است؟ 

 های جدید کدام است؟ تر شود، میانگین دادهواحد کم 100ها است. اگر یکی از این داده 7دادة آماری  15میانگین  -29

 به داده های قبلی اضافه کنیم، میانگین جدید چه عددی خواهد شد؟را  11و  17است، اگر دو عدد  17دادة آماری  5میانگین  -30

 ها اضافه شود، میانگین وزن این ده نفر را حساب کنید.کیلوگرم به آن  70کیلوگرم است. اگر فرد دیگری با وزن  60نفر،  9میانگین وزن  -31
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, 𝑥1اگر میانگین داده های  -32  𝑥2 ,  … ,  𝑥𝑛   2باشد، آنگاه میانگین داده های  9برابر با𝑥1 + 4  ,   2𝑥2 + 4  ,   …  ,   2𝑥𝑛 + دست  ه را ب 4

 آورید.

2𝑥𝑖های دادهاگر میانگین  -33 + 𝑖به ازای  3 = 1, 2 , …  , های دادهباشد، میانگین  23برابر    15 
2
5

𝑥𝑖 − 𝑖به ازای    1 = 1, 2 , …  , را   15 

 تعیین کنید. 

 دست آورید.ه سن پدران یک کالس دهم انسانی است. موارد خواسته شده را بداده های زیر  -34

37-43-45-36-48-52 -56 -49-43-44-48-62-41 -51 -38-39-40-45-45-46 -42 -33- 42-38- 39- 40-40 - 42  

 دارند؟      40الف( چند درصد پدران سن باالی 

 هستند؟  50تا  30ب( چند درصد پدران بین 

 پ( چند درصد پدران از میانه کمترند؟                                    

 17 - 19 – 18 – 7 – 18 – 19 نمره های درس فیزیک دانش آموزی در طول سال برابر است با: -35

 الف( میانه و میانگین را برای نمرات این دانش آموز حساب کنید.

، امکان امتحان مجدد را به او بدهد، برای این که میانگین وی در این درس بیشتر از 7آموز، برای جبران نمره پ( اگر معلم درس فیزیک این دانش 

 شود، او در این امتحان چه نمره ای باید کسب کند؟  18

 دانش آموزی در کنکور سراسری شرکت می کند و نتیجۀ کارنامه آزمون آن به شرح زیر است: -36

 دین و زندگی ادبیات  زبان انگلیسی شیمی  فیزیک  ریاضیات  مواد امتحانی

 67 80 34 67 ؟ 53 درصد

 3 4 1 1 3 4 ضریب درس 

 باشد، درس فیزیک را چند درصد زده است؟ 63اگر معدل موزون درصد این دانش آموز 

 را تکمیل کنید. میانگین ، میانه و مُد را بیابید.بار می اندازیم. جدول زیر فراوانی اعداد رو آمده را نشان می دهد، آن  20یک تاس را  -37

 

 

 

 

 

 6 5 4 3 2 1 اعداد رو آمده

 1/0    1/0  فراوانی نسبی 

  4     فراوانی مطلق

   25   5 درصد فراوانی
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