
https://konkur.info

www.konkur.info


  

   
1 

 

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

 شود.ها نیز با سه جمع میها با عدد سه جمع شود واریانس دادهاگر تمام داده  (1

 چارکی است.معیار پراکندگی که معموال با میانگین بیان می شود، دامنة میان  (2

 درصد مشاهدات در فاصله یک برابر انحراف معیار از میانگین قرار دارند.  67تقریبا  (3

 بر با صفر است.ا مجموع تفاضل داده ها از میانگین همواره تقریبا بر (4

 است.  8باشد واریانس داده ها  2و میانگین آن ها  4داده برابر  20اگر ضریب تغییرات  (5

 برابر شوند ضریب تغییرات برابر صفر است. ها اگر تمام داده (6

 دامنه تغییرات ساده ترین شاخص پراکندگی است.  (7

 . نمی کنداگر همه داده های آماری با عددی جمع یا تفریق شوند، دامنه تغییرات تغییری   (8

 تاثیر گذار هستند.  واریانسداده های دور افتاده در  (9

 .نمی کندفریق کنیم، انحراف معیار تغییر اگر همه داده های آماری را با عددی جمع یا ت (10

 جاهای خالی را با عبارت صحیح پر کنید. -2

 اگر داده ها بر حسب متر باشند، واحد واریانس بر حسب ......... می باشد. (1

 شاخص پراکندگی بدون واحد،  .......... نام دارد. (2

 ......... است.اگر داده ها با هم برابر باشند، واریانس برابر با  (3

 واحد اندازه گیری انحراف معیار برابر با............ می باشد. (4

 معیار پراکندگی که معموال با میانگین بیان می شود، ........................... نام دارد. (5

 ود.باشد، واریانس آن ها برابر........................ خواهد ب 2اگر انحراف معیار تعدادی داده برابر  (6

 در صورت متمایز بودن چارک اول و سوم نسبت به سایر داده ها؛ ...... درصد داده ها قبل از چارک سوم یا بعد از چارک اول قرار دارند. (7

 درصد داده ها بین چارک اول و سوم قرار دارد.در صورت متمایز بودن چارک اول و سوم نسبت به سایر داده ها؛ ......  (8

 نزدیکتر باشد، پراکندگی بین داده ها کمتر خواهد بود. ..........هر چه واریانس به  (9

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

 ضرب کنیم در این صورت کدام مورد تغییرات بیشتر دارد؟ Kاگر همة داده ها را در عدد مثبت  (1

 ( میانگین4            ( واریانس        3     ( ضریب تغییرات       2( انحراف معیار           1

کنیم. واریاانس داده هاای بااقی مااناده کادام  داده هاای کمتر از میااناه را حاذف می 11و  13و  7و  10و  7و   8و  13و  5و  6در داده هاای آمااری ( 2

 است؟        

1 )8/2                          2 )2/3                             3 )6/3                           4 )5/4 

3𝑥( اگر انحراف معیار داده های 3 − 1 , 5 , 𝑦  صفر باشد مقدار ،𝒙   کدام است؟ 

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

 ، به تفکیک گزارش شده است: Bو  Aنمرة درس ریاضی دانش آموزان دو کالس  -4

12 11 10 9 8 A 
20 15 10 5 0 B 

 به نظر شما یک معلم ریاضی ترجیح می دهد در کدام کالس تدریس کند؟ چرا؟

می باشد. معلم کالس تصمیم گرفته    5و نیز دامنه تغییرات    19نمره برگزار شده است. بیشترین نمره    20ترم درس آمار، در مقیاس  آزمون میان    -5

 به هر دانش آموز یک نمره اضافه کند. کمترین نمره ای که در لیست نمرات وارد می شود، چه نمره ای است؟ 
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می باشد. کمترین نمره ای که در لیست نمرات   4و نیز دامنه تغییرات  9ده است. بیشترین نمره نمره برگزار ش10آزمون درس آمار، در مقیاس  -6

 نمره وارد می شود، چه نمره ای است؟  20در مقیاس 

500روی قوطی یک کنسرو ماهی  -7 ± 30𝑔𝑟  نوشته شده است. تفسیر این جمله از نظر آماری چیست؟ 

 . میان چارکی داده های زیر را بیابید ةدامنه تغییرات و دامن -8

, 4  )الف  8 ,  7 ,  6 ,  5 ,  9 ,  3 ,  2 ,  5 ,  7 ,  12  

,   8  , 10 , 13 , 13 , 15 )ب  8  ,  5  ,  5  , 4  , 3  , 2 , 2 , 1 

 را حساب کنید.  4و  7و  9و  10و  15میانگین و انحراف معیار داده های  -9

 دست آورید.ه داده های زیر را ب ضریب تغییرات  و انحراف معیار ،واریانس  -10

  )الف 5 – 4 – 7 – 8 – 1

)ب   15 – 20 -  30 – 42 – 82 – 90 – 90 

)پ 65 ,  75 ,  73 ,  50 ,  60 ,  64 ,  69 ,  62 ,  67 ,  85  

)ت 8  , 6 , 5 , 5 , 5 , 5 , 3 , 3 , 2 , 2 , 2 , 2 

, 𝑥1اگر واریانس داده های  -11 𝑥2 , … , 𝑥10  2باشد. واریانس داده های   12برابر𝑥1 + 6 , … , 2𝑥10 +  چقدر است؟  6

 به سواالت زیر پاسخ دهید: -12

 الف( اگر واریانس صفر باشد، در مورد داده ها چه نتیجه ای می توان گرفت؟

 تغییرات چه می شود؟را اضافه کنیم، دامنه  7ب( اگر به داده ها عدد 

 ضرب کنیم، انحراف معیار چه می شود؟ 5( اگر داده ها را در پ

 دو گروه از داده های زیر مفروض اند. -13

 2و  3و  5و  6و  4گروه ب(                     6و  7و  5و  8و  4گروه الف( 

 دست آورید. ه الف( انحراف معیار هر دو گروه را ب

 تغییرات هر دو گروه چقدر است؟ب( ضریب 

 پ( پراکندگی کدام گروه بیشتر است؟ 

 .       بیابید  را  مانده  باقی  های  داده  واریانس.  کنیم  می  حذف  را  میانه  از  کمتر  های  داده 11  و  13  و  7  و  10  و  7  و   8  و  13  و  5  و  6  آماری  های  داده  در  -14

 ؛ واریانس داده ها را بیابید. باشد 400برابر داده   8مجموع مجذور همان و  32آماری برابر داده  8اگر مجموع  -15

 اگر داده ها با هم برابر باشند، انحراف معیارشان برابر با صفر خواهد شد. چرا؟ -16

د لیست نمرات می کند. اضافه و وار نمره  1برابر نمرات  2برگزار کرده است. سپس او  به نمره 10دبیر درس ریاضی، آزمونی را در مقیاس  -17

 اولیه دانش آموزان چند بوده است؟ . واریانس نمرات  باشد  8لیست،  می باشد. اگر واریانس نمرات وارد شده در  18حداکثر نمره وارد شده در لیست  

اضافه و وارد لیست نمرات می کند.  نمره  2برابر نمرات  2برگزار کرده است. سپس او  به نمره 10دبیر درس ریاضی، آزمونی را در مقیاس  -18

انحراف معیار نمرات اولیه دانش آموزان چند بوده .  باشد  25لیست،  می باشد. اگر واریانس نمرات وارد شده در    20حداکثر نمره وارد شده در لیست  

 است؟ 

 شاخص های پراکندگی زیر دارد؟ چه تاثیری در هر کدام ازدر یک بررسی آماری؛ دو واحد به هر کدام از داده ها  شدناضافه  -19

 تغییرات  ةالف( دامن

 ب( واریانس

 ( انحراف معیارپ

 سال دیگر چه تغییری می کند؟ کمتر یا بیشتر می شود؟ توضیح دهید. 10ضریب تغییرات سن دانش آموزان کالس شما  -20

5𝑚را طوری بیابید که دامنه تغییرات داده های   𝑛و  𝑚مقادیر  -21 + 2𝑛    ،2   ،2𝑚 + 𝑛 .برابر صفر شود 
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𝑥مقدار  -22 + 𝑦 انحراف معیار داده های  را طوری بیابید که𝑥 + 2 , 10  , 3𝑦 −  شود.برابر صفر   1

, 𝑥میانگین داده های  -23 3𝑥 , 𝑥 , 3𝑥  شود. 2را طوری بیابید که انحراف معیار آنها برابر 

 در محله ای سه استخر شنا با مشخصات زیر موجود است: -24

 

 

 

 چرا؟ امنیت بیشتری دارد؟شنا کردن در کدام یک از این استخرها  1/ 45الف( برای فردی مبتدی با قد 

 چرا؟ رو است؟ه ب( کدام استخر با خطر بیشتری روب

 3استخر 2استخر 1استخر 

 5/1 5/1 5/1 میانگین عمق 

 05/1 5/0 0 انحراف معیار

,𝐴عمر برای نوعکند که میانگین طول  کارخانه ای دو نوع الستیک تولید می  -25 𝐵    کیلومتر و انحراف معیار برای   12000  و    20000به ترتیب𝐴, 𝐵 

 الستیک بهتر است؟ کیلومتر است. کدام نوع  1200و  4000به ترتیب برابر

تومان  1600000تومان و  1200000هستند که وظایف یکسانی دارند اما حقوق دریافتی آنها به ترتیب  𝐴علیرضا و آرمان دو کارمند شرکت   -26

       دریافت  تومان 3000000تومان و  2500000هستند که با وظایف یکسان حقوق هایی به ترتیب  𝐵است. محمد و بهروز نیز دو کارمند شرکت 

 می کنند. به نظر شما در کدام شرکت بی عدالتی بیشتری در پرداخت حقوق به این افراد مشاهده می شود؟ توضیح دهید.

�̅�در یک جامعه آماری  -27 = 𝝈2و  24 = واحد کم کنیم، ضریب   6برابر کنیم و سپس از هر داده  3می باشد. اگر همه داده های آماری را  16

 تغییرات چه تغییری می کند؟ 

 فرض کنید درآمد ماهانة حضار در انجمن خیریة یک دبیرستان در سال جاری به ترتیب حروف الفبا به صورت زیر باشد: -28

 درآمد

 )میلیون ریال(

 آرمان احمد جوانه حسنا رسول  سبحان  نجیمه 

40 12 28 32 30 22 25 

رکی درآمد اگر یک میلیاردر با درآمد ماهانه یک میلیارد ریال، به انجمن خیریة دبیرستان بیاید، با کامل کردن جدول زیر نشان دهید دامنة میان چا

 حضار چه تغییری می کند؟ 

 نمودار جعبه ای داده های زیر را رسم کنید.  -29

)الف   1 – 2 – 2– 3 – 6 – 6 – 7 – 8 – 8 – 8 – 8 – 10 – 10 – 11 – 12 – 17  

)ب  9 – 1- 4 - 5 - 7 - 6 - 3- 8 - 4 - 5 - 12 - 2 - 6 -9 - 8 - 5 - 3  

)پ  8/4 - 5/2 - 1/4 - 25/1 - 5/1 - 5/2 - 1/3 - 2/3 - 25/4 - 75/4 - 95/4 - 1/5  

 سن ورزشکاران یک باشگاه والیبال به شرح زیر است.  نمودار جعبه ای مربوطه را رسم کنید.  -30

   

 

17 21 27 21 18 20 24 18 23 19 15 

19 26 24 20 19 20 25 17 25 22 18 

 .جدول مقابل میزان مطالعه افرادی را که خود را برای شرکت در یک مسابقة تلویزیونی آماده کرده اند را نشان می دهد -31

 را محاسبه کنید.  مطالعه افرادالف( میانگین 

 نمودار جعبه ای مربوط به ساعات مطالعه را رسم کنید.ب( 

 

 مدت مطالعه )برحسب ساعت(  2 4 3 1 5

 فراوانی افراد  6 3 6 2 8

 بیماران رسم کنید. نمودار جعبه ای را برای مدت زمان بستری شدن با توجه به جدول مقابل  -32

 
 زمان بستری  2 4 3 1 5

 تعداد بیماران  6 3 6 2 8
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 با توجه به نمودار جعبه ای مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید. با توجه به نمودار جعبه ای مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید. -33

 دست آورید. ه الف( دامنه تغییرات و دامنه میان چارکی را ب

 هستند؟ 14ب( چند درصد داده ها بزرگ تر از عدد 

 هستند؟  14و  6پ( چند درصد داده ها بین 

 بزرگ تر از کدام عدد هستند؟درصد داده ها  75ت( 

  ث( میانه و بزرگ ترین و کوچکترین داده کدام است؟ 
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