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 بسمه تعالی

 

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

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

کلمه آمار )

 

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

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

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

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

 دسته بندی نکرده باشد.  خود

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

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

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

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

 ری دو تست از آن مطرح می گردد.فصل است که در کنکور سراس 1این درس شامل 

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

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

 نکات زیر هرچه بهتر از این مجموعه استفاده نمایید :

 

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

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

ساعت را به حل  8دقیقه به امر مطالعه نکات بپردازید و  39ساعت و نیم تنظیم کنید که در آن  8مطالعه را بصورت زمان -2

یک جلسه تست و سوال آن فصل اختصاص دهید.

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

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

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

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

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

 

امید است که این جزوه، کمکی در جهت یادگیری شما باشد."      " 
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                    فصل اول )اندازه گیری و مدل سازی(

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری  

سازیمدل  و 

اولیه مفاهیم  

 تعریف آمار

 اندازه گیری

 مدل سازی ریاضی

 مفهوم اول

 مفهوم دوم

 حقایق به صورت اعداد و ارقام

 مجموعه روش

 تخصیص معیار عددی

 مدل سازی

 تبدیل مسئله به زبان ریاضی

 خطای اندازه گیری

اندازه گیریدقت   

 E=تفاضل مقدار واقعی و اندازه گیری شده

 همواره خطا داریم



درسنامه فصل اول      9080 885 18 18 آمار و مدل سازی                              محمد اسکندری   3  

      

نکته : خطای اندازه گیری لزوماً از واحد اندازه گیری کمتر است.                      

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

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

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

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

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

 مورد نظر نزدیکتر باشد.

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

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

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

Eم( خفف کلمهError) 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار : اصطالح آمار با دو مفهوم تعریف        

 متفاوت به کار برده می شود :        

 

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

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

ت مانند : آمار ازدواج، آمار دانشجویان رشته مدیری

 و یا آمار درختان خیابانی خاص.

ر مجموعه روش هایی است ب( در مفهوم دوم، آما

که برای جمع آوری، خالصه کردن، طبقه بندی 

کردن، توصیف کردن و تجزیه و تحلیل داده ها به 

می رود. این مجموعه روش ها را روش های ر کا

 آماری می نامیم.        

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

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

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

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

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

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

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

 کم گویی و زیاده گویی.

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

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

 است.

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

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

 نماد

خطای اندازه گیری        =مقدار واقعی  -مقدار اندازه گیری شده 

8 2 

3 
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

8 
 کتابتألیفی از 

 درسی
جزوهC تعاریف اولیه

|Oنمونه گیری  |O دسته بندی 

|O اندازه گیری |O مدل سازی 

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

اطالعات عددی اندازه 

 گیری است
 

2 
 کتابتألیفی از 

 درسی
 تشریحیسوال جزوهC تعاریف اولیه

 روش های آماری را توضیح دهید. 
برای مجموعه روشهایی 

خالصه، طبقه بندی و 

 تجزیه و تحلیل کردن داده
 

3 
 کتابتألیفی از 

 درسی
جزوهC تعاریف اولیه

|O منفی |O صفر 

|O مثبت |O 9.8 

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

کوچکتر از یک واحد اندازه 

 گیری است
 

4 
 کتابتألیفی از 

 درسی
 سوال تشریحیجزوهC تعاریف اولیه

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

تر ، ابتدایی تر و نتیجه آن 

 به پدیده نزدیکتر باشد
 

جزوهC خطا تألیفی گاج 8
|Okg  8 |O kg 2 

|O kg 8.8 |O kg 9.58 

 اندازه گیری شود، کدام یک از گزینه های باال می تواند خطای اندازه گیری باشد؟ kg 83اگر وزن شخصی  
همواره خطا از یک واحد 

 اندازه گیری کوچکتر است

 

 جزوهB مدل سازی تألیفی گاج 1
|O  E  +84.8P =  و قدر مطلقE  کمتر از|O 9.8 E  +84 =P   و قدر مطلقE  9.8کمتر از 

|O E  +84.8 P  =  و قدر مطلقE  8کمتر از|O E  +84 P =  و قدر مطلقE  8کمتر از

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

 واحد اندازه گیری است

 

5 
مثال کتاب 

 درسی
 سوال تشریحیدفترB مدل سازی

 

 

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

 

 

 

در مدل سازی از ضرب و 

توان خطا ها صرف نظر 

 می کنیم
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

1 
تمرین کتاب 

 درسی
 سوال تشریحی دفترB مدل سازی

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

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

هیچگاه در هر دو اندازه 

یک وسیله خطا گیری با 

 یکسان نیست
 

0 
تمرین کتاب 

 درسی
 سوال تشریحی دفترB مدل سازی

 

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

 وجود دارد

 

89 
تمرین کتاب 

 درسی
 سوال تشریحی دفترA مدل سازی

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

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

وقتی  واحد تغییر می کند 

باید از ابتدا بر حسب واحد 

 شود جدید مدل سازی
 

 سوال تشریحی دفترB مدل سازی گزینه دو 88

 است. در این صورت حجم استوانه از چه مدلی پیروی می کند؟ = 2E +3 hو مدل ارتفاع  = 8E  +4 Rدر یک استوانه مدل شعاع قاعده  
در محاسبه خطا ها از توان 

و ضرب صرف نظر می 

 شود
 

دفترB خطا تألیفی گاج 82
|O 22.8  28.8و |O 28.8  28و 

|O 28.8  29.8و|O 28 22و

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

واقعی و اندازه گیری شده 

 است
 

دفترB خطا تألیفی گاج 83
|O 24.58 |O 28.28 

|O 24.88|O 9.28  ±52

 باشد، این ترازو چه عددی را نشان می دهد؟ kg 28کیلوگرم است. اگر وزن واقعی یک بسته  -9.28خطای اندازه گیری یک ترازو  
خطا برابر تفاضل مقدار 

واقعی و اندازه گیری شده 

 است
 

 سوال تشریحی دفترB مدل سازی گزینه دو 84

 بیابید. سانتی متر را 2مدلی برای حجم یک مکعب به طول  
از ضرب و توان خطاها 

 صرف نظر می گردد
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

دفترA مدل سازی تألیفی گاج 88
|O E84  +28 |O √21E +  81E +  2881 

|O √ 5 +  E|O 2E3  +8E4  +28

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

                                                                                                                                                         

       Cm3 AC =       ؛Cm4  =AB

                                                                                             C                          A                           

برای مدل سازی بجای 

مقادیر فرمول ، نماد بعالوه 

 خطا قرار می دهیم

 

دفترA مدل سازی تألیفی گاج 81
|O 2E  +8E  +π2  =V|O (8E4  +2E π + )

2

3
  =V 

|O (8E4  +2E  +2 )
π

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

π

3
  =V

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

 است؟

 حجم مخروط برابر است با 
8

3
 مساحت قائده در ارتفاع 

 

دفترA مدل سازی تألیفی گاج 85
|O E( 

3

2
  +8  )

4

3
 |O E( 

3

2
  +8  )π4 

|O E( 
3

2
  +8 π )   

4

3
|O  E π 

4

3

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

 یک ضلع به توان سه

 

دفترA مدل سازی تألیفی گاج 81
|O 8  و > |وجب  |E 7 وجب≃L |O 8  و |>وجب  |E+ E562 وجب ≃L  

|O 8  و < |وجب  |E 562 وجب≃L |O 8  و |>وجب  |E+ E 7 وجب≃L 

می باشد. مدل ریاضی مناسب برای طول قد این شخص بر حسب  23.8سانتی متر و هر وجب این شخص  818.8طول قد شخصی  

 وجب کدام است؟
همواره خطا از یک واحد 

 اندازه گیری کمتر است

 

80 
سراسری انسانی 

10 
دفترA مدل سازی
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|O 
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0
|O 
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 89در مدل سازی ریاضی برای مساحت دایره به قطر تقریبی  
8

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

واحد طول باشد،  

 خطای مساحت تقریبا کمتر از چند واحد مربع است؟

در مدل سازی خطای 

مساحت بیشتر از طول و 

حجم بیشتر از مساحت 

 است
 

دفترA مدل سازی 10انسانی خارج  29
|O 9.1 |O 9.5 

|O 9.1|O 9.0

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

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

خطاهای توان های باالتر 

و ضرب خطاها را برابر  8از 

 گیریمصفر می 
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فصل دوم )جامعه و نمونه(

 

 

 

 

 

 

 

    

    

اندازه گیری  

سازیمدل  و 

اولیه مفاهیم  

 جامعه آماری

 سرشماری

 نمونه 

 مجموعه افراد یا اشیاء مورد مطالعه ما

 نمونه تصادفی ساده

 تشخیص موضوع مورد مطالعه

 تعداد اعضای جامعهاندازه ی جامعه
 نامتناهی

 متناهی

 عدم بررسی در کتاب آمار

 مشکالت سرشماری مطالعه تمام افراد جامعه

 در دسترس نبودن افراد

 وقت گیر بودن دسترسی

 گران تمام شدن بررسی همه

 از بین رفتن جامعه

 زیر مجموعه جامعه آماری

 برای جامعه بزرگ تر

 برای جامعه نه چندان بزرگ

زیرمجموعه               

 جامعه آماری با دو ویژگی

 امکان حضور هر عضو

 انتخاب کامال تصادفی

ص اعداد تصادفی
خا

ش 
رو

ک 
ی

 ماشین حساب توسط

ش
رو

#SHIFT+RANدکمه : 
عددی نامنفی و 

8کوچکتر از   

 نتایج حاصل از اندازه گیری داده

روش های          

 جمع آوری داده

 مشاهده و ثبت وقایع

 انجام آزمایش

 استفاده از داده های جمع آوری شده

 شفاهی )مصاحبه(
 پرسش

 پرسش نامه کتبی

 هر یک از اعضای جامعه آماری فرد جامعه

 کمیت یا کیفیت متعلق به عناصر جامعهصفت

ثابتصفت   

 صفت متغیر

 مشترک بین همه عناصر جامعه

 از فردی به فرد دیگر تغییر می کند
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: مجموعه ای از افراد یا اشیاء است که  جامعه آماری        

می خواهیم موضوع یا موضوعاتی را درباره ی اعضای آن 

 مطالعه کنیم.

مثال می خواهیم راجع به معدل دانش آموزان مدرسه 

خاصی در تهران مطالعه کنیم. دانش آموزان آن مدرسه 

خاص جامعه آماری ما هستند و معدل آن ها موضوع مورد 

 مطالعه ما است.

 تعداد اعضای جامعه را اندازه ی جامعه می نامیم.

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

 آموزان آن مدرسه است.

همچنین هر جامعه آماری می تواند زیر مجموعه ای از 

 جامعه آماری بزرگتر باشد. 

در مثال باال، جامعه آماری زیرمجموعه جامعه آماری دانش 

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

 ور ادامه می یابد.همینط

 

جامعه های مورد بررسی به دو دسته متناهی و نامتناهی           

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

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

و مجموعه تمام ستارگان آسمان نامتناهی است که دسترسی به همه 

 ی آن ها غیر ممکن است.

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

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

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

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

 سرشماری کرده ایم.

 از مشکالت سرشماری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

در دسترس نبودن تمام اعضای جامعه-8

وقت گیر بودن دسترسی به تمام اعضای جامعه-2

اعضای جامعه گران تمام شدن بررسی تمام-3

 از بین رفتن جامعه در برخی از مطالعات-4

نمونه : زیر مجموعه ای از جامعه ی آماری است        

 که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه می باشد.

 نکته : عمل نمونه گیری مهم ترین بخش آمار است.

 تعداد اعضای نمونه را اندازه ی نمونه می گوییم.

نمونه تصادفی ساده : زیر مجموعه ای از جامعه آماری 

 باشد :است که دو ویژگی داشته 

هر یک از اعضا امکان حضور داشته باشند. -8

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

عده ای در نمونه قضاوت کنیم.

 

1 

4 8 

3 

2 8 

          

از ترکیب دو دکمه 

یکی از روش های نمونه گیری تصادفی استفاده از اعداد 

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

SHIFT+RAN#  در ماشین حساب، عددی تصادفی

است در صفحه نمایش داده می شود. حال  8و  9که نامنفی و بین 

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

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

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

جمع نمی  8نکته : اگر ضرب عدد ما قسمت اعشاری نداشت آن را با 

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

 مجددا تکرار می کنیم.

 :روش زیر میسر است  4جمع آوری داده ها از       

پرسش شفاهی )مصاحبه( یا پرسشنامه کتبی-8

اهده و ثبت وقایعمش-2

انجام آزمایش-3

استفاده از داده های از پیش تعیین شده-4

نکته : پرسشنامه کتبی برای زمانی است که بخواهیم      

 از همه افراد سواالت دقیقا یکسان پرسیده شود

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

 آماری است که به دو دسته تقسیم می گردد :

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

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

      

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

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

 جامعه را حجم جامعه می نامند. 
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 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

 تألیفی گاج 8
جامعه 

 آماری
Cجزوه

|O  از یک مجموعه ای است که عناصر آن مستفل

 دیگر باشند

|O  مجموعه ای است که عناصر آن از یک دیگر متمایز

 باشند

|O  مجموعه ای از عناصر است که بخواهیم درباره

 اعضای آن موضوعاتی را مطالعه کنیم

|O  مجموعه ای است که عناصر آن خاصیت مشترک

 نداشته باشند

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

افراد یا اشیائی است که 

 می خواهیم مطالعه کنیم
 

2 
تألیفی از کتاب 

 درسی
 سوال تشریحیدفترC سرشماری

 مشکالت سرشماری را نام ببرید.
سرشماری تنهای برای 

جوامع کوچک و در 

 دسترس به کار می رود
 

جزوهC اندازه نمونه تألیفی گاج 3

|O  آماری بزرگ باشد، اندازه نمونه با اندازه اگر جامعه

 جامعه رابطه معناداری ندارد

|O  اگر جامعه آماری کوچک باشد، اندازه نمونه با اندازه

 معناداری ندارد جامعه رابطه

|O  بزرگ یا کوچک بودن اندازه نمونه با اندازه جامعه

 رابطه معناداری ندارد

|O  ،اندازه نمونه افزایش پیدا می با افزایش اندازه جامعه

 کند

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

باشد، اندازه نمونه بیشتری 

 می طلبد
 

4 
بحث کالسی، 

 کتاب درسی
 سوال تشریحیدفترC نمونه گیری

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

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

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

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

نمونه انتخاب شده در هر 

نمونه گیری باید به تعداد 

کافی باشد و همه افراد 

ر برای شرکت شرایط براب

 در آن را داشته باشند

 

8 
تمرین کتاب 

 درسی
 تشریحی سوالدفترC نمونه گیری

جعبه پرتقال بخرید. قبال می خواهید درباره اندازه پرتقال ها مطمئن شوید. آیا بررسی  89از یک تولید کننده مرکبات می خواهید  

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

در عمل نمونه گیری می 

بایست اعضا بصورت کامال 

 تصادفی انتخاب گردند

 

1 
کتاب تمرین 

 درسی
 سوال تشریحیدفترC نمونه گیری

فرض کنید از شما خواسته «. است 2بوده است ولی اکنون  8خانواده ها کوچکتر شده اند. سال قبل متوسط تعداد فرزندان خانواده » 

تایی از خانواده ها را در نظر گرفته و درستی خبر فوق را تحقیق کنید. در این مطالعه جامعه و نمونه را  899شده تا یک نمونه ی 

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

در عمل نمونه گیری می 

بایست اعضا بصورت کامال 

 تصادفی انتخاب گردند
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 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

5 
تمرین کتاب 

 درسی
 سوال تشریحیدفترC گیرینمونه 

نفر از کارکنان شیفت شب چند  39نظر «. کارمندان بیمارستان ها ترجیح می دهند به جای نوبت روز در نوبت شب کار کنند» 

نفر  2نفر نوبت شب را ترجیح دادند و  81نفر نوبت روز را ترجیح دادند.  88رو بوده است : ه بیمارستان را پرسیده اند که به صورت روب

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

 و نتیجه گیری چه ایراد هایی وجود دارد؟

در نمونه گیری می بایست 

تمام اعضا به نسبت 

مساوی شانس شرکت در 

 نمونه را داشته باشند

 

جزوهB نمونه گیری تألیفی گاج 1

|O  هر یک از اعضا جامعه امکان حضور در آن را داشته

 باشند

|O  هر یک از اعضا جامعه امکان حضور در آن را داشته

 باشند

|O  قبل از انتخاب نتوانیم با اطمینان از حضور یا عدم

 حضور عده ای در نمونه قضاوت کنیم
|O  3و  8موارد 

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

میبایست همه اعضا امکان 

 حضور را دارا باشند
 

جزوهB نمونه گیری تألیفی گاج 0
|Oگندم موجود در یک سیلو  |O مخزن آب آشامیدنی 

|O ماشین های یک پارکینگ |O  2و  8موارد 

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

نمونه تصادفی در جوامعی 

انجام می گیرد که هر یک 

از اعضا شانس برابر برای 

 حضور داشته باشند
 

جزوهB نمونه گیری تألیفی گاج 89
|O مصاحبه |O پرسش نامه 

|O استفاده از داده های از پیش تعیین شده |O بستگی به داده دارد 

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

تنها به نوع موضوع و 

 جامعه ما بستگی دارد
 

جزوهB نمونه گیری 14آزاد  88
|O آزمایش |O انتخاب نمونه 

|O مدل سازی |O بررسی آماری 

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

بررسی آماری عبارت است 

از روش جمع آوری داده 

های موجود بدون دخالت 

 در تغییر وضعیت آن ها
 

 مثال کتاب 82
عدد 

 تصادفی
Bسوال تشریحیدفتر 

 نمونه انتخابی را در هریک از حاالت زیر محاسبه نمایید :  

9.253عدد تصادفی :      889اندازه جامعه : -8

9.824عدد تصادفی :       38 اندازه جامعه : -2

 51تا  23دو نمونه انتخابی بین اعداد طبیعی -3

برای انتخاب نمونه 

تصادفی با ماشین حساب، 

عدد تصادفی را در اندازه 

آن نمونه ضرب می کنیم، 

قسمت اعشاری را حذف 

کرده و با یک جمع می 

 کنیم
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 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

 تألیفی گاج 83
عدد 

 تصادفی
Bجزوه

 هستند 8غیرمنفی و کوچکتر از  O|  هستندO8| کوچکتر از 

|O  هستند 899کوچکتر از |O  هستند 899غیرمنفی و کوچکتر از 

 اعداد تصادفی همواره : 
ماشین اعداد تصادفی 

حساب همواره نامنفی و 

 هستند 9تا  8بین 
 

 تألیفی گاج 84
عدد 

 تصادفی
Bدفتر

|O 83 8.1و |O 8.3  81و 

|O 80  839و |O 208  189و 

به دست آمده  9.189و  9.208می خواهیم به کمک ماشین حساب نمونه گیری کنیم. اعداد تصادفی  299در یک جامعه به حجم  

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

اعداد تصادفی ماشین 

حساب همواره نامنفی و 

 هستند 9تا  8بین 
 

88 
تمرین کتاب 

 درسی

گردآوری 

 داده ها
Bسوال تشریحیدفتر 

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

پرسش، چهار روش 

مشاهده، داده های پیشین 

و آزمایش برای گردآوری 

 اطالعات به کار می روند
 

81 
سراسری تجربی 

10 
جزوهB اندازه نمونه

|Oنمونه ی تصادفی  |O دسته بندی 

|O سرشماری |O متغیر کیفی 

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

 افراد جامعه است

 

85 
 انسانی خارج

 09آزاد 

گردآوری 

 داده ها
Bجزوه

|Oسن ازدواج اشخاص  |O عالقه ی اشخاص به انجام نوعی ورزش 

|O رابطه ی گرفتن رژیم با میزان هوش |O رنگ مورد عالقه ی مردم برای انتخاب ماشین 

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

 

 09آزاد انسانی  81
گردآوری 

 داده ها
Bجزوه

|O آزمایش |O پرسش نامه کتبی 

|O مشاهده |O مطالعه ی داده های از پیش تهیه شده 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در علم احتمال، از آنجا که 

بر مبنای استقرا و علمی 

مشاهده است، آزمایش 

برای جمع آوری داده 

 صورت می گیرد
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 تصادفی(فصل سوم )متغیر های  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر های 

تصادفی

 مفهوم اولیه

 متغیر تصادفی

 متغیر های کمّی

 متغیر های کیفی

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

ف
تعری

 پیوسته

 گسسته )شمارشی(

 ترتیبی

 اسمی

متغیری که بین هر دو مقدار، باز هم بتواند 

 مقداری را اختیار کند

 متغیری که پیوسته نباشد

 در آن ها نوعی ترتیب طبیعی وجود دارد

 متغیری که ترتیبی نباشد

 قابل اندازه گیری

 غیرقابل اندازه گیری

 از راه اندازه گیری

 از راه شمارش

 ترتیب مراحل اول و دوم و ...

 به نوع یا دسته خاصی تعلق دارند
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متغیر های کیفی : متغیر هایی هستند که قابل اندازه گیری       

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

 کیفی است.

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

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

 این متغیر ها به دو دسته تقسیم می شوند :

متغیر کیفی ترتیبی :-8

متغیری کیفی ترتیبی است که در آن ها نوعی ترتیب طبیعی 

 وجود داشته باشد.

به بیان واضح تر، متغیر هایی که شامل مراحل مختلف              

هستند که پس از هر مرحله مرحله دیگری پیدا                                  

                                   می شود.       

متغیر های حروف الفبای فارسی، مراحل زندگی انسان، مراحل 

 و ... ترتیبی اند.تهیه یک کیک خانگی 

 : کیفی اسمیمتغیر -2

 متغیری کیفی اسمی است که کیفی ترتیبی نباشد.

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

 نوع و دسته خاصی تعلق داشته باشد کیفی اسمی است.

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

 و ... اسمی اند.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 
2 

متغیری کمّی پیوسته است که اگر دو مقدار 

متغیر های کمّی : متغیر هایی هستند که قابل         

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

 عددی را نسبت دهیم، کمّی است.

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

 کمّی هستند و قابل اندازه گیری اند.

 این متغیر ها به دو دسته تقسیم می شوند :

متغیر کمّی پیوسته :-8

a b را  و

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

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

بیاید و نتیجه اندازه گیری، زیر مجموعه ای از اعداد 

 حقیقی باشد را کمّی پیوسته می نامیم.

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

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

ته :متغیر کمّی گسس-2

 متغیری کمّی گسسته است که کمّی پیوسته نباشد.

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

 بیاید را کمّی گسسته می نامیم.

متغیر های تعداد دندان های خراب یک فرد یا تعداد کتاب 

 های درسی سال دوم و سوم دبیرستان گسسته اند.

 

کمّی این است که       نکته : یکی از ویژگی های متغیر 

 می توانیم آن ها را با هم مقایسه کنیم.

3 
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

8 
تألیفی از کتاب 

 درسی

متغیر 

 تصادفی
C جزوه

|O عملی |O موضوعی 

|O شاخصی |O عددی 

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

فردی به فرد است که از 

 دیگر تغییر می کند
 

 تألیفی گاج 2
متغیر 

 تصادفی
C جزوه

|Oدرجه حرارت  |O  صبح 89ساعت 

|O ماه فروردین |O شهر اصفهان 

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

 «سال جاری در شهر اصفهانصبح روز های فروردین ماه  89موضوع مورد بررسی، درجه حرارت هوا، در ساعت »
متغیر تصادفی همان 

 موضوع مورد نظر ما است

 

 تألیفی گاج 3
نتایج   

 نمونه گیری
Cجزوه

|Oدقیقا مساوی هم دیگر هستند  |O ممکن است مساوی هم دیگر نباشند 

|O هرگز دقیقا مساوی هم دیگر نیستند |O  3و  2و  8هیچ یک از موارد 

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

هیچ گاه در نمونه گیری 

یجه برای تصادفی، دو نت

یک موضوع یکسان نمی 

 شود
 

4 
تمرین کتاب 

 درسی

متغیر 

 تصادفی
B سوال تشریحیدفتر 

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

گیری و کیفی غیر قابل 

 اندازه گیری اند
 

8 
تمرین کتاب 

 درسی

متغیر 

 تصادفی
Bسوال تشریحیجزوه 

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

تعداد مکالمات تلفنی یک اداره-8

طول مکالمات تلفنی یک اداره-2

تعداد نامه های یک صندوق-3

 موجود در یک صندوقوزن نامه های -4

متغیر های پیوسته عموما 

از راه اندازه گیری بدست 

می آیند و متغیر های 

 گسسته از راه شمارش

 

1 
تمرین کتاب 

 درسی

متغیر 

 تصادفی
B سوال تشریحیجزوه 

 نوع هریک از متغیر های زیر را مشخص نمایید.

رنگ اتومبیل های موجود در یک نمایشگاه اتومبیل-8

ترانزیستورمقاومت یک -2

گنجایش آب یک تانکر-3

تعداد شکایات رسیده شده به یک پاسگاه پلیس-4

درآمد دانشجویان شاغل به کار-8

 وضعیت تأهل کارمندان یک شرکت-1

متغیر های تصادفی به دو 

دسته کمّی              

)قابل اندازه گیری( و        

کیفی                           

)غیرقابل اندازه گیری(  

 قسیم می شوندت
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

5 
تمرین کتاب 

 درسی

نمونه گیری 

 تصادفی
B سوال تشریحی دفتر 

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

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

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

دهیم.

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

در نمونه گیری تصادفی، 

نمونه باید بصورت کامال 

 تصادفی انتخاب گردد

همچنین اگر تمام افراد 

جامعه را مورد بررسی قرار 

 دهیم، سرشماری کرده ایم

 

 تألیفی گاج 1
متغیر 

 تصادفی
Cجزوه

|Oکمّی گسسته متغیر  |O متغیر کیفی ترتیبی 

|O متغیر کمّی پیوسته |O متغیر کیفی اسمی 

مقداری را بین دو مقدار  متغیری که هر نوع عدد )اعشاری یا صحیح( را بتوان به آن اختصاص داد، چیست؟

متغیر کمّی پیوسته، هر 

a 

b اختیار می کند و 
 

 تألیفی گاج 0
متغیر 

 تصادفی
Cجزوه

|O طول قد |O درآمد افراد 

|O نوع شغل |O سن فرزندان یک خانوار 

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

 گیری نیست

 

 13آزاد  89
متغیر 

 تصادفی
Cجزوه

|Oگروه خونی  |O جمعیت 

|O وزن |O نوزادی 

 است؟« کیفی ترتیبی»کدام متغیر 
کیفی ترتیبی شامل متغیر 

 مراحل است

 

 تألیفی گاج 88
متغیر 

 تصادفی
Cجزوه

|O                           میزان مصرف روزانه میوه، کیفی

 طراوت پوست، کیفی

|O                          میزان مصرف روزانه میوه، کمّی گسسته

 طراوت پوست، کیفی

|O                            میزان مصرف روزانه میوه، کیفی

 طراوت پوست، کمّی

|O                          میزان مصرف روزانه میوه، کمّی پیوسته

 طراوت پوست، کیفی

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

 را تعیین کنید.
 

 

 تألیفی گاج 82

ترکیبی 

انسانی و 

 09تجربی 
Cجزوه

|O کیفی ترتیبی، کمّی گسسته |O کیفی اسمی، کمّی پیوسته 

|O کمّی پیوسته، کیفی ترتیبی |O کمّی گسسته، کیفی اسمی 

  متغیر ها هستند؟میزان تحصیالت افراد یک شهر، و میزان آلودگی هوا به ترتیب کدام 
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 (دسته بندی یا طبقه بندی داده ها) چهارمفصل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی 

داده ها

 مفاهیم اولیه

 fiنماد تعداد دفعات تکرار یک شیء یا عدد فراوانی

توزیع فراوانی 

فراوانیفرا

 سازماندهی و مرتب سازی داده ها

 جدول توزیع فراوانی

 داده های آماری کم

های آماری زیادداده   

 if  و  iXجدول دو ستونه 

 دسته بندی و تعیین حدود برای طبقات

 مفاهیم

 دامنه ی تغییرات

 تعداد دسته ها

 طول دسته

R = Max - Min

 نماد

 نماد

K

C

C = 
R

K

[ ai , bi )

کران پایین که جزو دسته 

 هست

نیستکران باال که جزو دسته 

 iX = مرکز یا نماینده دسته
a i + b i 

2

 انواع فراوانی

 تعداد داده ها یا افراد هر طبقه ( ifفراوانی مطلق ) 

 ( iFفراوانی نسبی ) 

 

 فراوانی مطلق آن دسته تقسیم بر تعداد کل فراوانی ها

 ( iPدرصد فراوانی نسبی ) 

 

 899حاصل ضرب فراوانی نسبی آن طبقه در عدد 

 ( c ifفراوانی تجمعی ) 

 

 مجموع فراوانی مطلق هر طبقه + فراوانی های مطلق طبقات قبل از آن

 ( c iFفراوانی تجمعی نسبی ) 

 

 فراوانی تجمعی مطلق آن دسته تقسیم بر تعداد کل فراوانی ها

 ( c iPدرصد فراوانی تجمعی نسبی ) 

 

 899فراوانی تجمعی نسبی آن طبقه در عدد حاصل ضرب 
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کران باال +کران پایین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ixمتغیر if فراوانی

8f8x

2f 2x 

3f 3x 

متغیرفراوانی

f8 [x8 , x2) 

f2 [x2 , x3) 

f3 [x3 , x4) 

… … 

f4 [xn-1 , xn) 

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

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

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

8 

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

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

3 
     

iجدولی با دو ستون استفاده می کنیم. در ستون اول مقادیری که متغیر )

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

x انتخاب می )

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

به طور کلی دسته ی 

نشان می دهند.

i  ام در جدول توزیع فراوانی را به صورت )i, bi [a  نمایش می دهیم کهia  را کران پایین وib  را کران باالی

( جزو آن دسته نیست، به جز i bجزو آن دسته هست ولی کران باال ) (i aهر دسته )ام می نامیم، بنا به تعریف کران پایین  iدسته 

 کران باالی دسته آخر.

 C = 
R

نکته : برای بدست آوردن این مفاهیم، از رابطه روبرو استفاده می نماییم : 
K

 

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

مرکز )نشان( دسته می گویند که از                                                    

  ix                                                   =رابطه روبرو بدست می آید :

 

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

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

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

2 
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درصد فراوانی نسبی : درصد فراوانی نسبی هر طبقه         

عبارت است از حاصل ضرب فراوانی نسبی آن طبقه در عدد 

 نشان می دهند.  iP که آن را با  899

Pi = Fi × 511 

نکته : در یک جدول، مجموع درصد                               

 است. 899فراوانی نسبی برابر 

       

c iتجمعی آن طبقه می نامند و با 

فراوانی تجمعی : مجموع فراوانی مطلق هر طبقه به 

عالوه ی فراوانی های مطلق طبقات قبل از آن را فراوانی 

f .نمایش می دهند 

Fc n = f n + f n-8 + f n-2  + … + f 8 

 نکات :

8-

کل داده ها )

فراوانی تجمعی دسته اول برابرِ فراوانی مطلق دسته 

فراوانی تجمعی دسته آخر برابر با تعداد اول است و 

n.است )

فراوانی تجمعی هر طبقه نسبت به فراوانی های -2

تجمعی طبقات قبل از خودش صعودی می باشد، 

یعنی در صورتی که فراوانی تجمعی طبقه ای مثال 

 45باشد، فراوانی تجمعی طبقه بعدی یا برابر با  45

د بود.است و یا بیشتر از آن خواه

 

      

c iآن دسته تقسیم بر تعداد کل فراوانی ها که آن را با 

فراوانی تجمعی نسبی : عبارت است از فراوانی تجمعی مطلق 

F  نشان می

 دهند.

Fci = 
fci

n

 نکته :

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

 است. 8برابر 

درصد فراوانی تجمعی نسبی : عبارت است از حاضل ضرب       

نشان می   c iPکه با   899فراوانی تجمعی نسبی آن طبقه در عدد 

دهند.

Pc i = Fci × 899 

 

   

 

 

f8 f4 f3 f2 f8 

fc8 fc4 fc3 fc2 fc8 

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

1          

 iطبقه را  فراوانی مطلق آن طبقه می نامند و با 

فراوانی مطلق : تعداد داده ها یا افراد موجود در هر    

f        نشان

 می دهند.

 نکات : 

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

2-

کل داده ها )

مجموع فراوانی های مطلق در یک جدول برابر تعداد 

n باشد.( می

عدد فراوانی مطلق همواره یک عدد طبیعی، یعنی -3

 یک عدد درست و مثبت است.

       

iتعداد کل فراوانی ها که آن را با  

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

F .نشان می دهند 

    Fi = 
fi

n

 نکات :

برابر در یک جدول فراوانی، مجموع فراوانی های نسبی -8

است.« یک»

فراوانی های نسبی بیشتر هنگامی مفید می شوند که -2

بخواهیم دو توزیع فراوانی را با تعداد مشاهدات متفاوت 

 بایکدیگر مقایسه کنیم.

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

دسته مشخص نمود.

 است. )البته اگر 8و  9فراوانی نسبی هر دسته، عددی بین -4

فراوانی مطلق دسته ای صفر نباشد.

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

 متغیر را در جامعه مشخص سازد.

5 

1 

0 89 

88 

+ + + + 
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

جزوهB دسته بندی تألیفی گاج 8
|Oکمّی پیوسته  |O کمّی گسسته 

|O کیفی اسمی |O کیفی ترتیبی 

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

باشد تنظیم جدول فراوانی 

 با دسته بندی الزامی است
 

B دسته بندی تألیفی گاج 2
|Oداده ها را کامل نوشت و فراوانی را وارد جدول کرد |O   داده ها را به دو دسته تقسیم کنیم 

جزوه
|O  بندی کردداده ها را باتوجه به دامنه تغییرات دسته |O از روش مرکز دسته ها استفاده کنیم 

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

پیوسته، دسته بندی الزامی 

 است
 

دفترB دسته بندی 58سراسری  3
|O 8.4 |O 4.1 

|O 5.2 |O 0.1 

است. دامنه تغییرات  82تعداد دسته ها برابر  5.1و  5.2و  1.1در یک جدولِ دسته بندی داده ها مرکز سه دسته ی متوالی به ترتیب 

 کدام است؟
C = 

R

K
 

 

دفترB دسته بندی تألیفی گاج 4
|O 849 |O 819 

|O 829 |O 889 

باشد، بزرگترین داده  829بزرگترین داده چهار برابر کوچک ترین داده است. اگر دامنه تغییرات برابر در یک گروه از داده های آماری 

R = Max - Min چه قدر است؟
 

 

8 
آزمایشی 

 18سنجش 
دفترB دسته بندی

|O 88 |O 24 

|O 39 |O 32 

واحد بیشتر است. دامنه ی  4پایین دسته ی قبلی طبقه دسته بندی شده اند، حد پایین هر دسته از حد  1داده آماری در  829

 تغییرات این داده ها کدام است؟

تفاضل دو حد پایین یا باال 

در جدول دسته بندی برابر 

 دامنه تغییرات است
 

دفترB دسته بندی 51سراسری  1
|O 49 |O 42 

|O 44 |O 41 

نوشته شده است.  11_  02طبقه دسته بندی شده اند به طوری که آخرین دسته به صورت  1داده های آماری پیوسته در 

 کوچکترین این داده ها کدام است؟
C = 

R

K
 

 

دفترB دسته بندی 55سراسری  5
|O 85_40 |O 81_40 

|O 81_89 |O 80_89 

 طبقه دسته بندی کرده ایم. حدود طبقه چهارم کدام است؟ 5را در  23و مینیمم  18داده های آماری با ماکسیمم 

اگر طول دسته ها عددی 

بدست آمد، آن را  اعشاری

به سمت عدد بزرگتر رُند 

 می کنیم
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

دفترB دسته بندی تألیفی گاج 1
|O 8 |O 4 

|O 3 |O 2 

باشد، طول دسته ها را چگونه انتخاب کنیم تا تعداد دسته ها یک واحد از طول     39اگر دامنه ی تغییرات چند داده ی آماری 

 دسته ها بیشتر باشد؟
C = 

R

K
 

 

دفترB دسته بندی 52سراسری  0
|O  شودنصف می |O 2 برابر می شود 

|O تغییر نمی کند |O 2 واحد به آن اضافه می شود 

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

 پیش خواهد آمد؟
C = 

R

K
 

 

دفترB دسته بندی تألیفی گاج 89
|O m ± c|O m از c تا  +m

|O m ± 
c

2
 |O  ازm – c  تاm

باشد، چه داده هایی از مجموعه ی مورد مطالعه در این طبقه قرار          cو فاصله طبقات برابر با  mاگر نماینده طبقه ای برابر با 

 می گیرند؟
𝑎𝑖+ 𝑏𝑖

2
= iX

 

دفترA دسته بندی 19سراسری  88
|O 48 |O 41 

|O 45 |O 41 

باشد،  31و نشان دسته وسط  28طبقه دسته بندی شده اند. اگر دامنه ی تغییرات آن ها  5داده های آماری اعداد صحیح اند که در 

 حد باالی دسته آخر کدام است؟

𝑎𝑖+ 𝑏𝑖

2
= iX

 

 جزوهC فراوانی تألیفی گاج 82
|O فراوانی مطلق |O فراوانی تجمعی 

|O  نسبیفراوانی |O درصد فراوانی تجمعی 

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

توان تراکم داده ها را 

مشخص نمود
 

دفترB فراوانی تألیفی گاج 83
|O 2 |O 4 

|O 1 |O 8 

 = Fi می باشد، فراوانی مطلق این دسته کدام است؟ 29فراوانی های مطلق و مجموع  9.28فراوانی نسبی دسته ای 
fi

n

 

 59سراسری  84
 دسته بندی

 فراوانی
Aدفتر

|O 40  9.2و |O 40.8  9.2و 

|O 30  5و |O 89  5و 

 متغیر 3823_ 4932_ 4048_ 8189_ 1580_

 فراوانی 3 1 5 88 1

و فراوانی در جدول روبرو کران باالی طبقه سوم 

 نسبی این طبقه کدام است؟

هرگاه کران باالی دسته ای 

در کران پایین دسته بعد 

تکرار نشود، کران باالی آن 

دسته برابر میانگین آن 

هاست



بانک سوال فصل چهارم        9080 885 18 18 آمار و مدل سازی                        محمد اسکندری 21  

 

ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

جزوه فراوانی تألیفی گاج 88 B
 9.1 |O|O 9.3 

|O 9.5 |O 8 

 نفر باقی مانده چند است؟ 19است. فراوانی نسبی  9.5نفر از داوطلبان کنکور رشته ریاضی در آزمون آمار  49فراوانی نسبی 
فراوانی نسبی تمام جامعه 

 است 8آماری 

 

دفترB فراوانی تألیفی گاج 81
|O 81 |O 31 

|O 21 |O 41 

و پانزده درصد داده ها در دسته وسط قرار داشته باشند، فراوانی مطلق این دسته  249اگر تعداد داده های آماری در یک جدول برابر 

 کدام است؟

وقتی درصدی از کل جدول 

داده می شود، نسبت 

تناسب راه خوبی برای 

 یافتن جواب است
 

دفترA فراوانی تألیفی گاج 85
|O 9.8 |O 9.2 

|O 9.3 |O 9.4 

از  9.8باشد و فراوانی نسبی هر دسته  aدسته تقسیم کرده ایم. اگر فراوانی نسبی دسته اول  4یک سری از داده های آماری را به 

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

 است 8دسته ها برابر 

 

دفترA فراوانی گاجتألیفی  81
|O 1 |O 0 

|O 89 |O 82 

درصد  21می باشد. می دانیم  45.1و بزرگترین آن ها  25طبقه دسته بندی شده اند. کوچکترینِ داده ها  5داده ی آماری در  58

 می باشند. فراوانی مطلق دسته ی وسط کدام است؟ 30درصد داده ها کمتر از  49، و 31داده ها کمتر از 
C = 

R

K
 

 

جزوهB فراوانی 53سراسری  80
|O 42 |O 31.8 

|O 34 |O 32.8 

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

فراوانی تجمعی هر دسته 

کوچکتر یا مساوی دسته 

بعدی است و همچنین 

همواره عددی مثبت و 

 صحیح است.
 

 دفترA فراوانی تألیفی گاج 29
|O 58  899و |O  28صفر و 

|O 58  28و |O  899صفر و 

باشند، درصد فراوانی نسبی دو طبقه  29و  88و  88اگر در یک جدول توزیع آماری، فراوانی تجمعی سه طبقه آخر به ترتیب برابر 

 آخر به ترتیب عبارتند از :

سطر آخر فراوانی تجمعی، 

تعداد کل داده ها می برابر 

 باشد
 

دفترB فراوانی تألیفی گاج 28
|O 19 |O 59 

|O 19 |O 09 

 باشد، فراوانی تجمعی آخرین طبقه کدام است؟ 82و فراوانی مطلق همین طبقه  9.88اگر فراوانی نسبی طبقه ای 
فراوانی تجمعی آخرین 

طبقه برابر با تعداد کل داده 

 ها است
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 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

دفترB فراوانی تألیفی گاج 22
|O 29  49و  39و  89و |O 89  89و  39و  88و 

|O 29  899و  19و  39و |O 28  899و  19و  49و 

 باشند، درصد فراوانی های تجمعی نسبی به ترتیب کدامند؟ 1و  1و  2و  4در یک جدول به ترتیب برابر  اگر فراوانی های مطلق

رسم جدول در سواالتی که 

پیچیده ترند می تواند در 

محاسبه فراوانی تجمعی 

 کمک شایانی کند
 

دفترB فراوانی تألیفی گاج 23
|O 2.1 |O 9.3 

|O 9.21 |O 9.81 

 مرکز دسته 2 8 1 88

82 4 x1 فراوانی مطلق 

 در جدول فراوانی روبرو، فراوانی تجمعی آخرین دسته،

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

برابر تعداد کل داده ها 

 است

 

24 
سراسری انسانی 

 11خارج 
دفترB فراوانی

|O 838 |O 819 

|O 858 |O 819 

قرار دارند. اگر     82]و  81درصد این داده ها در یک دسته با فاصله ی ) 22.8طبقه دسته بندی شده اند.  1داده های آماری در 

 منظور می شود. فراوانی کل کدام است؟ 84بار مقدار  31داده هایی که در یک دسته قرار دارند یکسان درنظر گرفته شوند، 
Fi = 

fi

n
 

 

28 
 سراسری ریاضی

09 
دفترB فراوانی

|O 
3

1
 |O 

8

8
 

|O 
8

4
 |O 

8

1
 

داده ی جدید به این داده ها افزوده شود، فراوانی نسبی دسته ی  29طبقه دسته بندی شده اند. اگر  5هشتاد داده ی آماری در 

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

fi

n
 

21 
 سراسری ریاضی

18 
دفترA فراوانی

|O 84 |O 88 

|O 81 |O 85 

 

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

28 80 85 88 83 
مرکز 

 دسته

89 48 a848 
فراوانی 

 تجمعی

 باشد، فراوانی مطلق 24اگر درصد فراوانی نسبی دسته ی وسط 

 است؟دسته ی چهارم کدام 

فراوانی تجمعی دسته ی 

آخر برابر تعداد کل داده ها 

 است
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0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

نمودار مستطیلی

 نمودار ها و تحلیل داده ها() پنجمفصل  

   

   

 ساقه برگ             

0     1     5 

3     7     8 

8     8     9     9 

0     1     4     5     6     6 

2     7     8 

5 

1

2

3

4

5

6 

نمودار و 

تحلیل داده

 نمودار میله ای

برای متغیر های 

کمّی گسسته و 

 کیفی

بیانگر  xمحور 

متغیر ها و محور 

y  فراوانی مطلق

 )نسبی( است

0

1

2

3

4

5

A B C D

نمودار میله ای

  نمودار مستطیلی

 )هیستوگرام(

برای جدول 

 توزیع فراوانی

بیانگر  xمحور 

کرانه های طبقات 

 فراوانی مطلق yو 

1 2 3 4 5 

نمودار چند بر فراوانی 

 )چندضلعی(

اضافه شدن دو دسته 

با فراوانی صفر به 

ابتدا و انتهای نمودار 

 مستطیلی

حدود  xروی محور 

دسته و مراکز دسته 

 فراوانی yها و 

مساحت زیر نمودار چند 

 ضلعی و مستطیلی برابر است

ته
نک

0

1

2

3

4

5

نمودار چند ضلعی

0.5 1 2 3 4 5 6 6.5 

محور 

 نمودار تجمعی

همانند مختصات 

دکارتی است، روی 

x  کران

فراوانی  yدسته و 

 تجمعی

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20

نمودار تجمعی

 نمودار دایره ای

برای نمایش 

متغیر های 

 کیفی

مساحت دایره به 

قطاع هایی متناسب 

با فراوانی تقسیم می 

 گردد

A

B

C

D

نمودار دایره ای

 نمودار ساقه و برگ

برای داده هایی که 

تعداد ارقام نزدیک به 

 هم داشته باشند

در قسمت ساقه رقم 

مشترک سمت چپ و 

در قسمت برگ ارقام 

 متفاوت

ته
نک

Si = 
fi

n
× 319 
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نمودار ها : شاخص های هندسی وسیله ای سودمند برای به تصویر در آوردن و تجسّم جامعه آماری می باشند که در یک نگاه کلی      

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

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

8 

2 
 نمودار میله ای :       

برای رسم نمودار میله ای، روی محور 

این نمودار بیشتر برای متغیر های کیفی و کمّی گسسته 

 به کار می رود.

x 

محور 

ها متغیر ها 

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

y  ها فراوانی مطلق )نسبی( همان دسته را قرار می

 دهیم.

 

 نکات :

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

اهمیت ندارد.

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

است : 

 الف( عنوان   ب( برچسب محور ها   ج( مقیاس      

به طور خالصه راجع به  می بایست در زیر هر نمودار

 موضوع مورد مطالعه نوشت )عنوان(

هر یک از محور ها برچسبی دارند که مشخص کننده 

متغیری است که آن محور نشان می دهد )برچسب 

 محورها(

گردد مقیاس هر محور نیز باید در نمودار مشخص 

 )مقیاس(

0

1

2

3

4

5

A B C D

 نمودار مستطیلی )هیستوگرام( :        3

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

 باشد، استفاده می کنیم.

ها کرانه های طبقات )حدود  xبرای رسم این نمودار روی محور  

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

 ی کنیم.مشخص م

 

 نکات :

نمودار مستطیلی برای متغیر های کمّی پیوسته مناسب -8

است.

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

نمودار مستطیلی با یکدیگر برابر باشند، ارتفاع   

مستطیل ها )فراوانی دسته ها( با یکدیگر مقایسه می 

شوند.

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

مساحت مستطیل ها با یکدیگر مقایسه می شند، هرچه 

قدر مساحت یک مستطیل بیش تر باشد فراوانی آن 

دسته بیشتر است.

به طور کلی نمودار مستطیلی نمایشی از داده های -4

دسته بندی شده است که در آن سطح مستطیل ها 

 متناسب با فراوانی دسته ها می باشد. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 2 3 4 5 
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 نمودار چند بر فراوانی :       

در این نمودار 

فراوانی به محور 

نقاطی را در صفحه مشخص می کنیم که 

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

همان دسته است. با به هم وصل کردن این نقاط        

خط های شکسته ای پدید می آید که آن را نمودار      

 چند بر فراوانی می نامند.

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

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

x  ها وصل می شود و منظور از آن این

است که مساحت زیر چند بر فراوانی برابر مساحت زیر 

 نمودار مستطیلی است.

 

                                                                           

 نکات :

اگر وسط های فوقانی نمودار مستطیلی را به هم -8

وصل کنیم، نمودار چند ضلعی به دست می آید.

برای داده های کمّی  نمودار چند بر فراوانی-2

پیوسته مناسب است.

اگر بخواهیم تغییرات متغیر را در فاصله بین دو -3

استفاده         دسته نشان دهیم از این نمودار 

می کنیم.

در چند بر فراوانی  (if , ixهر چه تعداد نقاط )-4

زیادتر شود به منحنی بیشتر شبیه می شود.

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

پدیده های طبیعی ظاهر می شود که اگر با 

فراوانی مطلق رسم شود سطح آن برابر فراوانی 

       8ی رسم شود برابر کل و اگر با فراوانی نسب

می شود.

4
3.5

3
2.5

2
1.5

1
0.5

0

4.5

 نمودار تجمعی :      

 xبرای رسم نمودار تجمعی روی محور 

)حدود دسته ها( قرار می گیرد و روی محور 

ها کران های هر دسته 

y  ها فراوانی تجمعی

 )مطلق یا نسبی( قرار می گیرد. 

صفحه ( یک نقطه در iXو  ciF( یا )ixو  ci fبنابراین برای هر زوج )

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

 نمودار را رسم می کنیم.

 

 

 
 

 

 نکات :

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

نمودار شیب آن صفر است.

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

آن از همه ی دسته ها بیشتر است.

اه صفر نخواهد شد.نمودار تجمعی هیچگ-3

ها فراوانی تجمعی  yاگر در نمودار تجمعی روی محور -4

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

8-

را روی محور 

همواره در نمودار فراوانی تجمعی، کران پایین دسته اول 

x 

فراوانی تجمعی یا تجمعی نسبی روی محور 

ها و کران باالی دسته اول را متناظر با 

y  ها در نظر

 می گیریم و الی آخر.

0

0.5
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4.5

0 5 10 15 20

 
4 

2 3 4 5 6 0.5 6.5 1 

8 

4 



درسنامه فصل پنجم          9080 885 18 18 آمار و مدل سازی                        محمد اسکندری 26  

1 

4 
نمودار دایره ای :       

iکار اگر فراوانی دسته ای برابر 

 

این نمودار برای نمایش متغیر های کیفی مناسب 

 است.

برای رسم نمودار دایره ای، مساحت دایره به قطاع 

هایی تقسیم می شود که سطح هر قطاع متناسب 

 متغیرِ مورد نظر است. با مقدار یا فراوانی

 

برای تشکیل نمودار دایره ای باید زاویه های 

متناسب با فراوانی دسته ها را پیدا کرد. برای این 

f  باشد، زاویه ی

 نظیر آن از رابطه ی زیر به دست می آید :

 

Si = 
fi

n
× 319 

 

مجموع فراوانی ها یعنی تعداد     nدر رابطه ی فوق، 

زاویه ی متناسب با فراوانی هر  iS داده ها است و

 طبقه است.

 

نکته : نمودار دایره ای بر مبنای فراوانی نسبی 

 رسم می شود.

 

 

 

A

B

C

D

نمودار دایره ای

 نمودار ساقه و برگ :       5

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

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

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

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

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

 

باشد )دورقمی(، و  29های ما کوچکترین عدد برای مثال، اگر در داده 

رقمی(، آنگاه نمودار ساقه و برگ برای  8باشد ) 29999بزرگترین عدد 

 این داده ها مناسب نمی باشد.

 

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

 به بزرگ مرتب کرد.

 

کوچک شروع کرده و رقم برای رسم این نمودار ابتدا از داده های 

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

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

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

 همینطور ادامه می دهیم.

 

 نکات :

 

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

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

درجه در  09این نکته می توانید نمودار ساقه و برگ را 

جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید.

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

 بازسازی کنیم. زیرا در این نوع نمودار هیچگونه اطالعاتی از

بین نمی رود.

 

 ساقه برگ             
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

8 
 ارشد حسابداری

18 

 نمودار

 میله ای
Bجزوه

|O جعبه ای |O مستطیلی 

|O میله ای |O چند ضلعی 

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

مجموعه اسمی از نمودار 

 میله ای استفاده می کنیم
 

 تألیفی گاج 2
 نمودار

 میله ای
Bدفتر

|O 9.8 |O 9.2 

|O 9.3 |O 9.4 

 

 

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

n
 

 

 تألیفی گاج 3
 نمودار

 مستطیلی
Bجزوه 

|O 2 |O 4 

|O 8 |O 9.8 

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

مستطیل ها برابر فراوانی 

 مطلق یا نسبی است
 

4 
تمرین کتاب 

 درسی

 نمودار

 مستطیلی
Bسوال تشریحیدفتر 

 شرکت نموده اند. نتایج بدست آمده به شرح زیر است : IQدانش آموز یک کالس در آزمون سنجش  89

 891و  883و  824و  882و  888و  891و  881و  881و  888و  883و  890و  881و  02و  839و  882و  884و  885و  822

  885و  882و  894و  824و  881و  889و  828و  895و  881و  881و  889و  824و  888و  893و  899و  884و  825و  895

 01و  834و  01و  820و  892و  893و  895و  883

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

 ها را رسم کنید.ب( نمودار مستطیلی این داده 

C = 
R

K
 

 

 تألیفی گاج 8
نمودار 

 مستطیلی
Bدفتر 

|O 9.3 |O 9.28 

|O 9.88 |O 9.2 

 

 

 

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

fi

n
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0
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

 تألیفی گاج 1
 نمودار

 چند ضلعی
Cجزوه

|Oگوشه سمت چپ مستطیل ها  |O گوشه سمت راست مستطیل ها 

|O وسط عرض های فوقانی مستطیل ها |O وسط بلندی مستطیل ها 

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

 می شود؟

از وصل کردن وسط عرض 

های فوقانی نمودار 

مستطیلی نمودار چند بر 

 فراوانی بدست می آید
 

 تألیفی گاج 5
 نمودار

 چند ضلعی
Bجزوه

|Oبا آن می توان متغیر های پیوسته را نشان داد  |O با آن می توان متغیر های گسسته را نشان داد 

|O تغیرات متغیر را بهتر نمایش می دهد |O تشکیل یک منحنی متقارن می دهد 

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

تغییرات متغیر را بهتر 

 نشان می دهد
 

1 
تمرین کتاب 

 درسی

 نمودار

 چند ضلعی
Bسوال تشریحیدفتر 

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

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

 828و  821و  822و  844و  821و  838و  842و  820و  888و  823و  833و  823و  831و  895و  831و  821و  841و  881

 828و  01و  885و  883و  848و  821

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

C = 
R

K
 

 

 

 تألیفی گاج 0
 نمودار 

 چند ضلعی
Aدفتر

|O 22 |O 28 

|O 21 |O 25 

 

 

 با توجه به نمودار چند بر مقابل،

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

 و چند بر فراوانی برابر اند

 

 تألیفی گاج 89
 نمودار 

 چند ضلعی
Bجزوه

|O مستطیلی |O میله ای 

|O چند بر فراوانی |O نرمال 

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

منحنی نرمال دارای 

ماکسیمم است و به طور 

یکنواخت در دو طرف آن 

 به صفر میل می کند
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 تشریحی و یا تستسوال 
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

 54سراسری  88
نمودار 

 تجمعی
Bدفتر

|O 38 |O 39 

|O 29 |O 88 

 

 دانش آموز، 19شکل مقابل، فراوانی تجمعی نمره 

 در درس آمار را نشان می دهد.

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

برای مقایسه داده مناسب 

 های آماری است

 

 تألیفی گاج 82
نمودار 

 تجمعی
Aدفتر

|O 5 |O 89 

|O 29 |O 25 

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

 

 حدود طبقات 8 - 1 0 - 82 83 81- 85 - 29

 فراوانی مطلق 1 82 5 3

 

 

 

 

بفهمیم چند  برای آنکه

داده کمتر از نقطه خاصی 

هستند کافی است بفهمیم 

فراوانی تجمعی کمتر از آن 

 دسته چند است

 

 تألیفی گاج 83
 نمودار

 تجمعی
Bدفتر

|O 1  گرفته اند 1نفر نمره |O 2  گرفته اند 1.8و بیشتر از  89نفر نمره ای کمتر از 

|O  استنگرفته  85تا  88هیچ کس نمره ای بین |O 88  گرفته اند 88نفر نمره ای کمتر از 

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

اگر در نمودار تجمعی، 

شیب خطی صفر شود 

یعنی فراوانی مطلق آن 

 دسته صفر بوده است

 

 14آزاد  84
 نمودار

 دایره ای
Bجزوه

|O دایره ای |O  فراوانیچند بر 

|O مستطیلی |O چند بر فراوانی 

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

کیفی از نمودار دایره ای 

 استفاده می کنیم
 

 تألیفی گاج 88
 نمودار

 دایره ای
Bدفتر

|O 9.28 |O 9.8 

|O 2 |O 4 

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

 است؟
Si = 

fi

n
× 319 

 

0
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ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

 تألیفی گاج 81
 نمودار

 دایره ای
Bدفتر

|O 52 |O 01 

|O 891 |O 829 

82 89 1 1 4 ix

1 5 89 4 3 if 

 در جدول داده های آماری زیر زاویه مربوط به دسته سوم

 = Si در نمودار دایره ای کدام است؟
fi

n
× 319 

 

 

 تألیفی گاج 85
 نمودار

 دایره ای
Bدفتر

|O 52 |O 844 

|O 281 |O 812 

 29می باشد. زاویه مربوط به نمودار دایره ای متغیری با فراوانی  9.1، 39در یک نمونه آماری فراوانی نسبی متغیری با فراوانی مطلق 

 چند است؟

Fi = 
fi

n
 

 

Si = 
fi

n
× 319 

 
 

 گاجتألیفی  81
 نمودار

 دایره ای
Bدفتر

|O 31 |O 59 

|O 58 |O 19 

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

مجموع زوایای یک دایره 

 درجه است 319

 

 تألیفی گاج 80
 نمودار

 دایره ای
Bدفتر

|O 09 |O 19 

|O 48 |O 39 

و  2.8به ترتیب  و A Bدر یک نمودار دایره ای، فراوانی دسته های 
3

2
برابر  با C Dمی باشند و فراوانی دسته  Dبرابر فراوانی دسته   

 کدام است؟ Dاست. زاویه 

مجموع زوایای یک دایره 

 درجه است 319

 

 53سراسری  29
 نمودار

 دایره ای

|O 88 |O 29 

|O 28 |O 49 

O AB B A

82 89 84 24 

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

 است؟

 
Si = 

fi

n
× 899 

 

 

 تألیفی گاج 28
 نمودار

 دایره ای
Bدفتر

|O 39 |O 899 

|O 844 |O 19 

 = Si باشد، قطاع آن چند درجه است؟ 49فراوانی طبقه چهارم در نمودار دایره ای شکل، اگر درصد 
fi

n
× 319 

 



슛

�

114'

36'
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 تألیفی گاج 22
 نمودار

 دایره ای
Bدفتر

|O 48 |O 84 

|O 13 |O 52 

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

 درجه است؟
O AB B Aگروه خونی 

ɑ 31 22.8 24 درصد فراوانی نسبی 

 
مجموع درصد فراوانی های 

است و مجموع  899نسبی 

 درجه 319زوایای دایره 

 

23 
 مدیریتارشد 

18 

 نمودار

 ساقه و برگ
Bجزوه

|O دایره ای |O چند ضلعی 

|O ساقه و برگ |O مستطیلی 

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

نمایش داده های طبقه 

 بندی نشده است

 

 تألیفی گاج 24
 نمودار

 ساقه و برگ
Bدفتر

|O – 5  24 |O – 1  29 

|O 5 - 29 |O 1 - 24 

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

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

 80و  23و  28و  22

 35و  89و  83و  20

 85و    8و  21و  32

 21و  21و  88و  23

 89و    5و  18و  33

نمودار ساقه و برگ برای 

نمایش داده های طبقه 

 بندی نشده است

 

 تألیفی گاج 28
 نمودار

 ساقه و برگ
Bدفتر

|O 2  5و |O 3  1و 

|O 4  0و |O 8  1و 

 ساقه برگ

5   5   4   3 

1   x   8   3   2   2 

y   5   8   9   9 

1   8 

9 

8 

2 

3 

 

 

 قرار گیرد؟ می تواند کدام عدد xبه جای  رو به رودر نمودار 

 کدام عدد نمی تواند قرار گیرد؟ yبه جای 

در نمودار ساقه و برگ، 

داده ها بصورت صعودی 

 مرتب می شوند

 

 13آزاد  21
 نمودار

 ساقه و برگ
Bدفتر

|O 4 |O 1 

|O 89 |O 29 

 84می باشد، که برخی داده ها شامل یک رقم اعشار بوده، برگ های مربوط به اتصال  29و  89داده بین  89نمودار ساقه و برگ، در 

 بوده اند؟ 84.8نمایش داده شده است. چند درصد داده ها درست عدد     84    9388881550روی این ساقه به صورت 
Fi = 

fi

n
 

 

25 
 آزاد انسانی

10 

 نمودار

 چند ضلعی
Bدفتر

|O 22 |O 85.8 

|O 29.8 |O 80 

دسته صورت گرفته است. سر انتهایی نمودار  4و طبقه بندی نمرات در  80، بیشترین نمره 5در کالسی، کمترین نمره ی یک درس 

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

R

K
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21 
سراسری ریاضی 

11 

نمودار 

 تجمعی
Bدفتر

|O (88  28و) |O (0  22.8و) 

|O (0  24و) |O (42  22.8و) 

( متوالیاً از نمودار فراوانی تجمعی است. 24و  88( و )28و  42) در جدول فراوانی داده های پیوسته و دسته بندی شده، دو نقطه ی

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

در نمودار فراوانی تجمعی، 

مؤلفه اول، کران باالی 

دسته و مؤلفه دوم، فراوانی 

 تجمعی آن دسته است
 

20 
 سراسری انسانی

18 

 نمودار 

 دایره ای
Bدفتر

|O 88 |O 81 

|O 81 |O 29 

 

گروه خونی 

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

O قرار دارند؟ 

 319مجموع زوایای دایره  

 درجه است

 

39 
سراسری تجربی 

09 

نمودار میله 

 و دایره ای
Bدفتر

|O 14 |O 52 

|O 19 |O 01 

 

متناظر استان 

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

A  است.( 9.8چند درجه است؟ )قسمت غیرصحیح دو میله ی دوم و پنجم 

 

 

 

Si = 
fi

n
 × 319 

 

 

38 
 تجربی خارج

09 

 نمودار

 دایره ای
Bدفتر

|O 82 |O 84 

|O 81 |O 81 

کد متمایز مشخص شده اند. در نمودار دایره ای، زاویه ی مرکزی هر گروه با  1کارمند دارد که مدارک تحصیلی آنان با  819شرکتی 

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

 کد 8 2 3 4 8 1

81 84 ɑ 00 48 25 زاویه مرکزی 

مجموع همه ی زوایای  

مرکزی یک دایره برابر 

 درجه است 319

 

32 
 خارج ریاضی

18 

 نمودار

 دایره ای
Aدفتر

|O 84 |O 88 

|O 81 |O 81 

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

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

 حدود دسته 82 - 84 84 - 81 81 - 81 29 - 81 29 - 22

19 41 x85 1 فراوانی تجمعی 

 لتفاضبرابر  مطلقفراوانی  

آن دسته و  تجمعیفراوانی 

 دسته ماقبل آن است

96'

102'
108'

O

0

1

2

3

4

5

6

A 
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شاخص های 

مرکزی

 میانگین

 بی وزن

 وزن دار

فراوانی هر داده 

است 8برابر   x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n

∑ xi

n

i=1
 

همواره بین 

بزرگترین و 

 کوچکترین داده

 ifداده ها فراوانی 

x̅ دارند =  

x
8

f
8

+ x
2

f
2

 + ⋯ + xnfn

N

∑ fi xi

n

i=1
 

∑ fi

n

i=1
 

 میانه

پس از 

صعودی 

مرتب کردن 

 داده ها

تعداد داد ها 

 فرد 

تعداد داد ها 

 زوج 

داده ای که در وسط قرار می 

 گیرد میانه است

میانگین دو داده ای که در وسط 

 قرار می گیرند میانه است

 چارک

 اول

 دوم

 سوم

8
عددی است که از 

4
داده ها بزرگتر و از   

3

4
 داده ها کوچکتر است 

 همان میانه است

3
عددی است که از 

4
داده ها بزرگتر و از   

8

4
 داده ها کوچکتر است 

مقدار 8نشان دهنده  نمودار جعبه ای  

کمترین مقدار-8

چارک اول-2

میانه-3

چارک سوم-4

  بیشترین داده-8

بیشترین 

 داده
چارک 

 سوم

چارک  میانه

 اول

کمترین 

 داده

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

مُد  -3   میانه  -2   میانگین-8

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

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

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

 می کنیم.

 میانگین بی وزن :        3

میانگین داده هایی که فراوانی ندارند از رابطه ی زیر بدست 

 می آید :

 

 

                      
 

 

x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
 

∑ xi

n

i=1
 

4 
و  8xاگر در یک جدول فراوانی، مرکز دسته ی اول را       

ام را  nدسته ی و ... و به همین ترتیب مرکز 8fفراوانی آن را با 

نمایش دهیم، میانگین از رابطه زیر   nfو فراوانی آن را با  nxبا 

         بدست می آید :                                         

 

x̅ =  

x
8

f
8

+ x
2

f
2

 + ⋯ + xnfn

N

∑ fi xi

n

i=1
 

∑ fi

n

i=1
 

8 
 نکات میانگین :     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تقسیم می کنیم.

باشد، آنگاه میانگین کل داده ها از رابطه ی زیر بدست  yداده ی دیگر برابر با  mو میانگین  xداده برابر با  nاگر میانگین -0

می آید :

                                                                                          

 x̅ =  
nx+my

n+m
                                                        

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

 

∑(xi − x̅)

n

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

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

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

 عمل می نماییم :

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

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

 قرار می گیرد برابر میانه است.

داده ای اگر تعداد داده ها زوج باشد، نصفِ مجموع دو  -3

که در وسط قرار گرفته اند برابر میانه است. 

 نکات :        5

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

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

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

 با تعداد داده های بعد از آن برابر باشد. 

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

 مرکزی استفاده می شود.از میانه به عنوان شاخص 

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

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

𝑁+8

2
 بدست می آید.  

1 
 چارک ها :        

8
چارک اول : عددی است که از 

4
  

3
داده ها بزرگتر و از 

4
  

 آن ها کوچکتر است.

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

 نصف داده ها کوچکتر است.

3
چارک سوم : عددی است که از 

4
داده ها بزگ 

8
تر و از 

4
 

داده ها کوچکتر است.

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

 مقدار نمایش می دهد. این مقادیر عبارت اند از :

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

 بیشترین داده -8

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

 نمونه زیر رسم نمائیم :

 
بیشترین 

چارک  داده

 سوم

چارک  میانه

 اول

کمترین 

 داده

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

 در میان داده ها داشته باشد.

 ت :نکا

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

مُد به عنوان شاخصی مرکزی برای تحلیل متغیرهای  -2

 کیفی به کار می رود.

اگر جامعه چند مُدی باشد، مُد شاخص معتبری  -3

 نیست.

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

88 
 مقایسه بین میانگین، میانه و مد :       

 به نکات زیر توجه فرمایید :

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

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

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

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

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

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

توان محاسبه نمود اما میانگین و مُد را خیر.
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 تألیفی گاج 8
 میانگین

 بی وزن
Bدفتر

|O %18.8 |O 18.28% 

|O 19% |O 18% 

  است. معدل او بر حسب درصد چند است؟ 85.8و  81.8و  88و 81نمرات دانش آموزی 

 

 تألیفی گاج 2
 میانگین

 بی وزن
Bدفتر

|O %18.8 |O 18.28% 

|O 19% |O 18% 

  برابر است با : 5و  83و   x3و   y3است. میانگین داده های آماری  82، برابر 8و  8و  89و  و y xمیانگین داده های آماری 

 

 14آزاد  3
 میانگین

 بی وزن
Aدفتر

|O 5 |O 89 

|O 82 |O 88 

گردیده، معدل واقعی نمرات چه  5و  3 -8و  -8در نظر گرفته شده و تفاوت آن از یکایک نمرات،  88معدل حدسیِ تعدادی نمره 

 عددی است؟
 

 

 تألیفی گاج 4
 میانگین

 بی وزن
Bدفتر

|O 2 |O 3 

|O 4 |O 8 

  کدام است؟ xاست. مقدار  5( برابر x2 –8( و )1 – ( و )x5  +4xمیانگین اعداد )

 

 13سنجش  8
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 4 |O 4.8 

|O 8 |O 8.8 

 داده 2 3 4 8 1 5

 فراوانی 8 8 3 8 4 2

  میانگین داده های جدول روبرو کدام است؟

 

 51سراسری  1
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 12.8 |O 13 

|O 13.8 |O 14 

 09نفر دیگر نمره  3و  18نفر نمره  2، 19نفر نمره  4، 58نفر نمره  8دانش آموزِ نمونه، به ترتیب  89در آزمون استعداد تحصیلی از 

 آورده اند. میانگین نمرات آزمون آن ها کدام است؟

 

 

 14سراسری  5
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 81.28 |O 81.8 

|O 81.58 |O 80 

 

منظور می گردد، چه  2است. نمره ی درس پنجم وی که با ضریب  88.8، برابر 8درس یک دانش آموز هرکدام با ضریب  4میانگین 

 گردد؟ 81.8درس او  8عددی باشد تا میانگین 

 

 

x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
 

 

x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
 

 

x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
 

 

x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
 

x̅ =

x
8

f
8

+ ⋯ + xnfn

N

x̅ =

x
8

f
8

+ ⋯ + xnfn

N

x̅ =

x
8

f
8

+ ⋯ + xnfn

N



سوال فصل ششم بانک           9080 885 18 18 آمار و مدل سازی                        محمد اسکندری 37  

 

ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم
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 نکات سوال 
 

 تألیفی گاج 1
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 4.1 |O 8.1 

|O 8.02 |O 3.1 

1 8 4 3 ix 

 نسبی فراوانی 9.2 9.8 9.4 9.3

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

 میانگین کدام است؟ 

 

 

 

 58سراسری  0
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 84.8 |O 84 

|O 88 |O 88.8 

 حدود طبقات 88 - 83 84 - 81 85 - 80

 فراوانی 4 1 2

 

 میانگین داده های جدول روبرو کدام است؟

، میانگین محاسبه در

هرگاه حدود طبقات 

داشتیم از مرکز دسته 

 استفاده می کنیم
 

 18سراسری  89
میانگین 

 وزن دار
A دفتر

|O 24.82 |O 25.25 

|O 21.32 |O 20.98 

– 1  1 – 1  4 4 - 2 –  دستهحدود  9  2

x 4 5 8 فراوانی 

 باشد، 4اگر میانگین داده های جدول روبرو برابر 

 فراوانی نسبی دسته آخر کدام است؟درصد 

در محاسبه میانگین، 

هرگاه حدود طبقات 

داشتیم از مرکز دسته 

 استفاده می کنیم
 

 50سراسری  88
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 48 |O 48.28 

|O 48.8 |O 48.58 

x̅ داده آماری کدام است؟ 88باشد. میانگین این می  48داده آماری دیگر برابر  1و میانگین  35.3داده آماری برابر  8میانگین  =  
nx + my

n + m

 

 تألیفی گاج 82
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 842 |O 832 

|O 839 |O 829 

باشد، میانگین فشار خون  849و  829درصد جامعه ای را مردان تشکیل دهند و میانگین فشار خون زنان و مردان به ترتیب  19اگر 

x̅ است؟جامعه چقدر  =  
nx + my

n + m

 

 51آزاد  83
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 88.8 |O 88 

|O 84.8 |O 84 

 کدام است؟ 8xو  2xو ... و  89xو  88و  81باشد، میانگین داده های  83.8برابر  8xو  2xو ... و  89xاگر میانگین 

 مجموع داده ها :

ضرب میانگین در تعداد 

 داده ها
 

 تألیفی گاج 84
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 89 |O 88 

|O 82 |O 83 

 شده است. مقدار داده اخیر کدام است؟ 83داده به اضافه یک داده دیگر برابر  3و میانگینِ همان  84داده ی آماری  3میانگین 

 مجموع داده ها :

ضرب میانگین در تعداد 

 داده ها

x̅ =

x
8

f
8

+ ⋯ + xnfn

N
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 51 آزاد 88
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O صفر |O a4 

|O a|O a3 

 کدام است؟ a  – 8x2و  a – 2x2و ... و  a -nx2میانگین  باشد، a2برابر  8xو  2xو  3xو ... و  nxاگر میانگین داده های 

اگر عددی در همه اعداد 

ضرب شود یا با آن ها 

جمع شود، میانگین نیز در 

آن عدد ضرب یا جمع می 

 گردد.
 

 کارشناسی ارشد 81
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 88 |O 81 

|O 85|O 81 

درصد آن نمره را اضافه نمائیم، میانگین  29اندازه است. اگر به هر یک از نمرات این دانشجو، به  88میانگین نمرات یک دانشجو برابر 

 داده های جدید کدام است؟

اگر عددی در همه اعداد 

ضرب شود یا با آن ها 

جمع شود، میانگین نیز در 

آن عدد ضرب یا جمع می 

 گردد.
 

 کارشناسی ارشد 85
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 83 |O 85 

|O 31.8|O 89 

واحد به هرکدام اضافه نمائیم، مجموع      8.8برابر نموده و به اندازه  3.8است. اگر هر یک از داده ها را  89برابر داده  82مجموع 

 داده های جدید کدام است؟

اگر عددی در همه اعداد 

ضرب شود یا با آن ها 

جمع شود، میانگین نیز در 

آن عدد ضرب یا جمع می 

 گردد.
 

 18آزاد پزشکی  81
میانگین 

 وزن دار
Aدفتر

|O 1 -x̅3 |O 4 - x̅3 

|O x̅3|O 2 - x̅3 

 کدام است؟ 8x3+  8و  2x3+  2و  3x3+  3انگین داده های باشد، می x̅ برابر 8x+  8و  2x+  2و  3x+  3اگر میانگین داده های 

اگر عددی در همه اعداد 

ضرب شود یا با آن ها 

جمع شود، میانگین نیز در 

می  آن عدد ضرب یا جمع

 گردد.
 

 51آزاد  80
میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 8- |O 2 

|O 8|O 28 

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

 میانگین برابر صفر است

 

دفترB میانه کارشناسی ارشد 29
|O  میانهمیانگین و |O میانه 

|O میانگین|O نما 

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

 یک از شاخص های مرکزی زیر مناسب تر است؟

در داده های پرت، میانه 

شاخص مرکزی مناسبی 

 است



سوال فصل ششم بانک           9080 885 18 18 آمار و مدل سازی                        محمد اسکندری 39  

 

ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

دفترB میانه 12سراسری  28
|O 89 |O 89.8 

|O 88|O 88.8 

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

 4و  5و  5و  3و  82و  88و  85و  88و  84و  85و  80و  84 و 89و  0و  8

در پیدا کردن میانه ابتدا 

داده ها را به صورت 

 صعودی مرتب می کنیم
 

دفترB میانه تألیفی گاج 22
|O 824 |O 849 

|O 843|O 835 

 ساقه برگ

4      3      3 

5      9      9 

8 

82 

84 

88 

 

 برگ روبرو که کلید نمودار آندر نمودار ساقه و 

 ( است، میانه کدام است؟82  3=  823بصورت )
در نمودار ساقه و برگ، 

داده ها بصورت صعودی 

 مرتب شده اند

 

جزوهB میانه تألیفی گاج 23
|O صفر |O عدد منفی 

|O 8-|O 8 

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

داده ها، جایگاه میانه را 

 تغییر نمی دهد
 

دفترA میانه تألیفی گاج 24
|O 5  2و |O 8  4و 

|O 8  1و|O 8  1و 

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

 8و  5و  1و  8و  1و  4و  8و  3و  2و  3

برای مشخص نمودن میانه 

ابتدا داده ها را مرتب می 

 کنیم
 

دفترA میانه تألیفی گاج 28
|O 1 |O 5 

|O 1|O 8 

کدام  xباشد، مقدار  09می باشد، اگر دامنه ی تغییرات داده های فوق  19برابر  + x و n2 x + nو ... و  + n xمیانه ی داده های 2

 است؟
R = Max - Min 

 

جزوهB چارک ها تألیفی گاج 21
|O28  %|O 89% 

|O 58%|O 899% 

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

 نصف داده ها قرار دارند
 

 سوال تشریحیدفترB چارک ها تألیفی گاج 25

 ساقه برگ

0   1   3 

1   8   8   2   8   9 

1   8   8 

9 

8 

2 

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

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

 داده ها به ترتیب هستند
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 تألیفی گاج 21
 نمودار

 جعبه ای 
Bجزوه

|Oنمودار جعبه ای  |O نمودار میله ای 

|O نمودار دایره ای|O نمودار ساقه و برگ 

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

نشان  داده ها را به خوبی

 می دهد
 

 تألیفی گاج 20
 نمودار

 جعبه ای 
Bسوال تشریحیدفتر 

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

 الف( میانه کدام است؟

 ب( چارک اول کدام عدد است؟

 در نمودار فوق نشان دهنده چیست؟ 82ج( عدد 

 دامنه تغییرات در این نمودار چند است؟ د(

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

نمودار جعبه ای پراکندگی 

داده ها را به خوبی نشان 

 می دهد

 

دفترB مُد تألیفی گاج 39
|O 4 |O 1 

|O 5|O 1 

 ، مجموع میانه و مُد چقدر است؟3و  8و  3و  3و  1و  0و  8و  3و  8و  2و  8در داده های آماری 
مُد داده ای است که 

بیشترین فراوانی را داشته 

 باشد

 

دفترB مُد 50آزاد  38
|O 2.511 – 2.8 - 8 |O 2.511 – 2 - 8 

|O 29 – 2.8 - 8|O 29 – 2.8 - 8 

8 2 3 4 8 ix 

1 5 8 4 1 if 

 میانگین، میانه و مُد برای داده های رو به رو

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

بیشترین فراوانی را داشته 

 باشد

 

جزوهB مُد 12سنجش  32
 مُد و میانه تغییر می کند O|  میانه تغییر می کند–O| مُد ثابت 

|O  میانه ثابت –مُد ثابت|O  میانه ثابت –مُد تغییر می کند 

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

که در داده ها ضرب می 

 شود، ضرب می شوند

 

جزوهB ترکیبی 13آزاد  33
|O 1 |O 8 

|O 4|O 3 

 می شود میانگین، میانه و مُد آن ها برابر گردد، چیست؟ موجب 2و  3و  4و  8و  1ششمین عددی که با قرار گرفتن در بین داده های 
چون داده ها تکرار ندارند، 

هر عدد از گزینه ها اضافه 

 شود خود مُد نیز می گردد

83828902
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34 
آزاد ریاضی 

 11خارج 

 میانگین

 بی وزن
Aدفتر

|O 5 |O 1.8 

|O 1.8  +n|O 5  +n

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

 

38 
آزاد ریاضی 

 09خارج 

میانگین 

 وزن دار
Bدفتر

|O 
81

3
 |O 1 

|O 
29

3
|O 4

x̅ داده کدام است؟ 82است. میانگین هر  4هشت داده ی دیگر و میانگین  1میانگین چهار داده برابر  =  
nx + my

n + m

 

31 
 آزاد انسانی

 15خارج 
دفترA چارک

|O 0 |O 1 

|O 5|O 1

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

میانه داده هایی با تعداد 

زوج معدل بین دو داده 

 وسط است

 

35 
 سراسری ریاضی

 09خارج 
دفترA چارک

|O 9.8 |O 9.892 

|O 9.898|O 9.88

داده ی دیگر بزرگتر از میانه به آن ها  89می باشد. اگر  9.8828داده ی آماریِ دسته بندی شده، فراوانی نسبی دسته ی اول  19در 

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

fi

n
 

 

 

31 
 سراسری ریاضی

09 

 نمودار 

 جعبه ای
Aدفتر

|O 20.8 |O 21.8 

|O 20|O 21

می باشد. اگر میانگین تمام    39و  22داده ی آماری، میانگین داده های دو طرف جعبه جداگانه به ترتیب  31در نمودار جعبه ای 

 داخل جعبه کدام است؟باشد، آنگاه میانگین داده های  25.8داده ها 

جعبه در نمودار     

جعبه ای شامل داده 

های بین چارک اول تا 

 سوم است

 

30 
 سراسری انسانی

 10خارج 

 نمودار 

 جعبه ای
Aدفتر

|O 18 |O 09 

|O 08|O نشدنی

 کدام است؟ x(، اگر میانگین و میانه و مُد برابر باشند،  09و  899و  18و  19و  58و  889و  xدر هفت داده ی آماری ) 

مُد داده ای است که 

بیشترین فراوانی را در 

 آن جامعه دارد

 

x̅ =  

x
8

+ x
2

+ ⋯ + xn

n
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 شاخص های پراکندگی() هفتمفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های 

 پراکندگی

 دامنه تغییرات

 داده ها

 چارک ها

 اختالف بین بزرگترین و کوچکترین داده

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

واریانس

 س

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

n

∑ fi (xi − x̅) 2
n

i=1

میانگینِ مجذورِ انحرافات از میانگین

σ2 = 
∑  fi xi

 
2

n
- x̅ 2 

 انحراف از معیار
σ = √

∑ fi (xi−x̅) 2n
i=1

n
 = 

√∑  fi xi
 
2

n
 − x̅ 

2
  

 جذر مثبت واریانس

 =   C.V ضریب تغییرات
σx

x̅

 نماد
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1 

 

      

را با نماد 

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

R R = Max – Min                      .نمایش می دهند

 خواص دامنه ی تغییرات :

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

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

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

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

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

 عدد تقسیم می شود.

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

 

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

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

8 

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

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

 ی واریانس، دو راه وجود دارد :برای محاسبه 

راه اول (            
∑ fi (xi−x̅) 2n

i=1

n
 =  

f8 (x8− x̅) 2  + … + fn (xn− x̅) 2

n
  =  2σ

2
  -x̅ راه دوم (                         

∑  fi xi
 
2

n
  =  2σ 

 خواص واریانس :

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

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

 واریانس تغییری نمی کند.

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

 ضرب یا بر آن تقسیم می گردد. 2kواریانس در 

 نکته : واحد واریانس از نوع مجذور واحد متغیر است.

σ2
(x ± a) = σ2

x

σ2
kx = k2σ2

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

 انحراف از معیار از روابط زیر محسبه می شود :

σ = √
∑ fi (xi−x̅) 2n

i=1

n
 = 

√∑  fi xi
 2

n  − x̅ 
2
  

 خواص انحراف معیار :

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

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

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

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

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

 انحراف معیار عدد ثابت صفر است. -8

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

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

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

σ (x ± a) = σx 

σ kx = | k|  σ x 

σ y = | a | σ x 

σ = d √
n

2
− 8

82

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

 مثبت تعریف می گردد :

C.V   = 
σx

x̅

 

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

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

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

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

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

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



  9080 885 18 18 آمار و مدل سازی                                                   محمد اسکندری 
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 55 آزاد 8
دامنه ی 

 تغییرات
Bجزوه

|OR + k |O R 

|O R - k|O صفر 

 کدام است؟ k  –8xو  k -2xو ... و   k -nxباشد، دامنه ی تغییرات داده های  برابر 8x Rو  2xو ... و   nxاگر دامنه ی تغییرات 
اضافه و کم شدن به داده 

ها دامنه تغییرات را تغییر 

 نمی دهد

 

 تألیفی گاج 2
دامنه ی 

 تغییرات
Bجزوه

|Oثابت می ماند |O 89 برابر می شود 

|O نصف می شود|O 899 برابر می شود 

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

 تغییر می کند؟

دامنه تغییرات در تبدیل 

ضربدر مضرب تغییر واحد 

 می شود

 

 تألیفی گاج 3
دامنه ی 

 تغییرات
Bدفتر

|O 49|O 28 

|O 899|O 89 

 کدام است؟ 8xو  2x2و  3x3و  4x4برابر صفر باشد، میانگین اعداد  8xو  2xو  3xو  4xو  89اگر دامنه ی تغییرات داده های 
اگر دامنه ی تغییرات صفر 

شود، تمام داده ها با هم 

 برابر هستند

 

 تألیفی گاج 4
دامنه ی 

 تغییرات
Aدفتر

|O 81|O 83 

|O 89|O 1 

+و  b2و  c – 8و  8دامنه ی تغییرات داده های  3  3a  برابر صفر است. حاصلa + b + c : برابر است با 
اگر دامنه ی تغییرات صفر 

شود، تمام داده ها با هم 

 برابر هستند

 

 تألیفی گاج 8
دامنه ی 

 تغییرات
Bدفتر

|O 80|O 28 

|O 88|O 38 

به این مجموعه ی آماری افزوده  31و  89می باشد، هرگاه دو عدد  8و کوچکترین عدد  39در یک مجموعه ی آماری، بزرگترین عدد 

 شود، دامنه ی تغییرات کدام است؟

دامنه تغییرات برابر 

اختالف کوچکترین و 

 بزرگترین داده است
 

 تألیفی گاج 1
دامنه ی 

 تغییرات
Bدفتر

|O 8|O 1 

|O 5|O 1 

 89و  0و  5و  88و  28و  81و  82و  8دامنه میان چارکی داده های رو به رو کدام است؟                                 
دامنه میان چارکی اختالف 

 چارک اول و سوم است

 

دفترB واریانس تألیفی گاج 5
|O صفر|O 1 

|O 89|O 82 

 کدام است؟ -4و  -3و  9و  3و  4واریانس مقادیر 
واریانس میانگین مجذور 

 انحرافات از میانگین است
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دفترB واریانس 14سراسری  1
|O 4|O 4.8 

|O 8|O 8.8 

 مرکز دسته 8 3 8 5 0

 فراوانی 3 1 4 2 8

 

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

 

واریانس :

 
∑ fi (xi − x̅) 2n

i=1

n

 

0 
 ارشد حسابداری

55 
دفترB واریانس

|O 9.51|O 9.51 

|O 9.12|O 9.14 

 رو به رو را به دست آورید؟واریانس داده های جدول 
2 8 9 8- ix 

8 4 3 2 iF 

 
واریانس :

 
∑ fi (xi − x̅) 2n

i=1

n

 

دفترB واریانس 12سنجش  89
|O با هم مساوی اند|O فقط میانه صفر است 

|O فقط میانگین صفر است|O میانگین و میانه هردو صفر اند 

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

واریانس :

 
∑ fi (xi − x̅) 2n

i=1

n

 

دفترB واریانس 12آزاد پزشکی  88
|O با هم مساوی اند|O فقط میانه صفر است 

|O فقط میانگین صفر است|O میانگین و میانه هردو صفر اند 

+برابر صفر باشد، میانگین داده های  و a و b و c و d 3اگر واریانس داده های  +و  d +8و  3  1 4  c  3و + b  2و + a کدام است؟ 
اگر واریانس داده ها صفر 

باشد، همه ی داده ها با 

هم برابرند

 

دفترB واریانس کارشناسی ارشد 82
|O واریانس افزایش می یابد|O واریانس تغییر نمی کند 

|O واریانس کاهش می یابد|O واریانس در مقدار مُد ضرب می شود 

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

داده ها تأثیری روی 
واریانس ندارد

 

دفترB واریانس کارشناسی ارشد 83

|O 8|O 4 

|O 
√ 8 

2
|O 28 

 کدام است؟ 8354و  8351و  8351و  8319واریانس اعداد 
اگر عددی ثابت از تمام  
داده ها کم شود، واریانس 

تغییری نمی کند
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دفترB واریانس تألیفی گاج 84
|O 21|O 32 

|O 31|O 41 

x = 3اگر در جامعه ای 
2σ در این صورت واریانس باشد ،y  که بر طبق رابطه ی– 2  x4 = y   از صفتx  تبعیت می کند، کدام

 است؟

y = ax + b اگر : 

σ 2y = | a |5 σ 2x 

 
 

دفتر A واریانس تألیفی گاج 88
|O K4 |O K2 

|O + 8  K2 |O + 8  K

 کدام است؟ 3و  5و  88و  88و  80باشد، واریانس داده های  برابر K 8و  3و  8و  5و  0اگر واریانس داده های 

y = ax + b اگر : 

σ 2y = | a |5 σ 2x 

 

 

دفترB واریانس 18سنجش  81
|O 2|O 3 

|O 4|O 1 

 است. واریانس کدام است؟ -3و  -2و  9و  4و  8داده ی آماری، تفاضل میانگین از داده ها به صورت  8در 

واریانس :

 
∑ fi (xi − x̅) 2n

i=1

n

 

دفترB واریانس 51سراسری  85
|O 2|O 3 

|O 4|O 8 

 است. واریانس کدام است؟ 84و میانگین این داده ها برابر  2299داده آماری برابر  88مجموع مجذورات 

واریانس :

2 x̅-  
∑  fi xi

 2

n
 

 

دفترB واریانس 50سراسری  81
|O 41|O 89 

|O 52|O 19 

 ، مجموع مجذورات داده ها کدام است؟8و واریانس  2داده آماری با میانگین  82در 

واریانس :

2 x̅-  
∑  fi xi

 2

n
 

 

 58سراسری  80
انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O صفر
|O 

√  3 

2
 

|O 8|O √  3   

 کدام است؟ 9و  9و  9و  4انحراف معیار مجموعه اعداد 
انحراف معیار : جذر مثبت 

واریانس
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 تألیفی گاج 29
انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O  √ 8   |O √ 3   

|O √ 2  |O 8 

5 8 3 8 ix

3 8 4 2 if 

 انحراف معیار داده های جدول مقابل کدام است؟

 
انحراف معیار : جذر مثبت 

واریانس

 

 50آزاد  28
انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O 3 |O 
1

3
 

|O 8|O 
14

0
 

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

واریانس

 

22 
 ارشد حسابداری

 19آزاد 

انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O 81 |O 8 

|O صفر|O 4 

است. انحراف معیار این دانشجویان  1499و 499نفری به ترتیب برابر  28جمع نمرات و جمع مربعات نمرات دانشجویان یک کالسِ 

 چقدر است؟
معیار : جذر مثبت انحراف 

واریانس

 

23 
 ارشد حسابداری

 19آزاد 

انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O 81 |O 8 

|O صفر|O 4 

است. انحراف معیار این دانشجویان  1499و 499نفری به ترتیب برابر  28جمع نمرات و جمع مربعات نمرات دانشجویان یک کالسِ 

 چقدر است؟
انحراف معیار : جذر مثبت 

واریانس

 

 12آزاد  24
انحراف از 

 معیار
A دفتر

|O میانگین و واریانس |O دامنه تغییرات و میانگین 

|O میانگین و انحراف معیار|O واریانس و دامنه ی تغییرات 

 ( با هم برابرند؟8و  5و  8و  0و  1کدام شاخص های آماریِ داده های : )

انحراف معیار : جذر مثبت 

 واریانس

دامنه تغییرات : اختالف 

کوچکترین و بزرگترین 

داده
 

 13آزاد  28
انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O مُد |O میانگین 

|O دامنه تغییرات|O واریانس 

 برابر انحراف معیار آن ها است؟«  2و  2و  8و  3و  3و  3» کدام شاخص آماری داده های 
انحراف معیار : جذر مثبت 

 واریانس



هفتمبانک سوال فصل              9080 885 18 18 آمار و مدل سازی                        محمد اسکندری 49  

 

ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

 تألیفی گاج 21
انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O 
89

3
 |O 88 

|O 
80

3
|O 

88
3

 

–انحراف معیار اگر  8  x2  و+ 4  y  و– 8  z3  برابر صفر باشد، میانگین  88وx y و z کدام است؟ و 
اگر انحراف معیار صفر 

باشد، تمام داده ها با هم 

برابر اند

 

 تألیفی گاج 25
انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O A899 |O A – 899 

|O A |O A + 899 

 کدام است؟ 898و  898و  891و  yباشد، انحراف معیار  Aبرابر با  8و  8و  1و  y – 899در صورتی که بدانیم انحراف معیار 
با اضافه یا کم کردن عدد 

ثابت به داده ها، انحراف 

معیار تغییری نمی کند

 

21 
ارشد مدیریت 

51 

انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O 8.8  2.8و |O 8.8  8.8و 

|O 2.8  2.8و |O 2.8  8.8و 

 x + 8باشد، میانگین و انحراف معیار  0و  3به ترتیب  xاگر میانگین و واریانس 
8

2
  =y به ترتیب کدام است؟

y = ax + b اگر : 

σ 2y = | a |5 σ 2x 

 
 

 تألیفی گاج 20
انحراف از 

 معیار
A دفتر

|O 9.81 |O 9.52 

|O 9.31 |O 9.24 

اگر قیمت اجناس با انحراف معیار 
8

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

 واریانس :

 مجذور انحراف معیار

 

 کارشناسی ارشد 39
انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O 
8

1
 |O 8 

|O 1 |O 31 

واریانس چقدر خواهد است. اگر هر عدد را از مجذور میانگین کم و حاصل را بر انحراف معیار تقسیم کنیم، مقدار  31عدد  1واریانس 

 بود؟

اگر هر داده ای را از 

مجذور میانگین کم کنیم، 

 واریانس تغییری نمی کند

 

 تألیفی گاج 38
انحراف از 

 معیار
Bدفتر

|O 1 |O 1 

|O 89 |O 4 

 باشد، میانگین داده ها چقدر است؟ 2برابر  و x و x3 xو  x3اگر انحراف معیار داده های 

واریانس :

 
∑ fi (xi − x̅) 2n

i=1

n
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 تألیفی گاج 32
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O واریانس |O انحراف از میانگین 

|O دامنه تغییرات|O ضریب تغییرات 

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

دو متغیر با ضریب 

تغییرات انجام می گردد

 

 51آزاد  33
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 89 |O 48 

|O 49|O 19 

 2و  2و  1و  1داده های انحراف معیار σ  میانگین و  x̅اگر 
σ

باشد، درصد 
x̅

 کدام است؟ 

σ
ضریب تغییرات برابر 

x̅
  

است

 

34 
ارشد حسابداری 

55 

ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 89 |O 82 

|O 88|O 29 

 است. درصد ضریب تغییرات آن ها چقدر است؟ 2.28و واریانس آن ها برابر  88داده ی آماری  29میانگین 
σ

ضریب تغییرات برابر 
x̅

  

است

 

 تألیفی گاج 38
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 348% |O 3489% 

|O 34.8%|O 9.348% 

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

داده ها  عددی ثابت در

ثابت می ماند

 

 تألیفی گاج 31
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 
2

0
 |O 

4

0
 

|O 
1

0
|O 

4

3
 

 چقدر است؟ a2و  b2و  c2و  d2باشد، ضریب تغییرات  0و میانگین آن ها برابر  4برابر  و a و b و d cاگر واریانس داده های 

y = ax + b اگر : 

σ 2y = | a |5 σ 2x 

σ
ضریب تغییرات برابر 

x̅
  

 است
 

 تألیفی گاج 35
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 
2

0
 |O 

4

0
 

|O 
1

0
|O 

4

3
 

 چقدر است؟ a2و  b2و  c2و  d2باشد، ضریب تغییرات  0و میانگین آن ها برابر  4برابر  و a و b و d cاگر واریانس داده های 

y = ax + b اگر : 

σ 2y = | a |5 σ 2x 

σ
ضریب تغییرات برابر 

x̅
  

 است



هفتمبانک سوال فصل              9080 885 18 18 آمار و مدل سازی                        محمد اسکندری 51  

 

ره
ما

ش
 

 حل نوع مبحث سوال منبع
 گزینه دوم گزینه اول

 گزینه چهارم گزینه سوم

 سوال تشریحی و یا تست
 محل یادداشت

 نکات سوال 
 

 13ارشد اقتصاد  31
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 9.92 |O9.2 

|O9.94|O 2 

 تقسیم نماییم، ضریب تغییرات کدام است؟ 89را بر  xاست. اگر متغیر  9.2برابر  xضریب تغییرات متغیر 

اگر همه داده ها را بر 

عددی تقسیم و یا در آن 

ضرب کنیم، ضریب 

تغییرات ثابت می ماند
 

 تألیفی گاج 30
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O کم می شود |O زیاد می شود 

|Oتغییر نمی کند|O 89  می شودواحد کم 

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

ضریب تغییرات برابر 
x̅

  

است
 

49 
ارشد مدیریت 

12 

ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 82.8 درصد |O 29 درصد 

|O 28 درصد|O 49 درصد 

 82.8هزار تومان است. اگر حقوق ها در این بنگاه  29هزار تومان و  19کارکنان در یک بنگاه به ترتیب میانگین و انحراف معیار حقوق 

 درصد افزایش یابد، ضریب تغییرات جدید چقدر خواهد شد؟

σ
ضریب تغییرات برابر 

x̅
  

است
 

48 
سراسری ریاضی 

52 

ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 2 |O 4 

|O 
8

2
|O 

8

4
 

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

ضریب تغییرات برابر 
x̅

  

است
 

 تألیفی گاج 42
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O nx  |O nx- 

|O nx2 |O صفر 

 -nx  + 8x2و  -nx  + 2x2و  و … -nx + nx2میانگین داده های  صفر باشد،برابر  8xو  2xو  و …  nxاگر ضریب تغییرات داده های 

کدام است؟ 

اگر ضریب تغییرات صفر 

باشد، تمام داده ها با 

یکدیگر برابرند
 

 54سراسری  43
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 240 |O 282 

|O 285 |O 219 

 89داده برابر  89در یک نمونه گیری آماری، مجموع 
8
و ضریب تغییرات آن ها 

8
 است، مجموع مربعات این داده ها کدام است؟  

اگر ضریب تغییرات صفر 

باشد، تمام داده ها با 

یکدیگر برابرند
 

 تألیفی گاج 44
ضریب 

 تغییرات
Bدفتر

|O 9.81 |O 9.2 

|O 9.31 |O 9.4 

باشد، ضریب تغییرات داده های آماری       9.1و انحراف معیار آن ها مساوی  3برابر  8aو  2aو  و … naاگر میانگین داده های آماری 

+ 8  na3 … و  و+ 8  2a3  و+ 8  8a3 کدام است؟ 

σ
ضریب تغییرات برابر 

x̅
  

است
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48 
سراسری ریاضی 

 09خارج 
دفترB واریانس

|O 4.80 |O 4.08 

|O 8.24|O 8.58 

واریانس را با نمودار جعبه ای نشان می دهیم.  83و  82و  28و  85و  82و  88و  89و  0و  85و  81و  29و  5و  81داده های آماری 

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

چارک اول و سوم اند

 

41 
 تجربیسراسری 

 11خارج 
دفترB واریانس

|O 1.8 |O 0 

|O 0.8|O 89 

 ساقه برگ

1        1        8        3        2        9   2 

   0        5        1        4        2  3 

1        8        8        4 4 

 

 

 در داده های آماری با نمودار ساقه و برگ مقابل،

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

 

 

واریانس :

 
∑ fi (xi − x̅) 2n

i=1

n

 

45 
سراسری انسانی 

09 
دفترB واریانس

|O یکسان |O غیر قابل بررسی 

|O A|O B 

در پنج روز متوانی چنین است : و A Bامتیازات مهارت کاری دو فرد 

B:  28و  24و  28و  25و  21و  : A 22و  23و  24و  25و  20 

 دقت عمل کدام فرد بیشتر است؟

واریانس :

 
∑ fi (xi − x̅) 2n

i=1

n

 

41 
سراسری ریاضی 

10 

انحراف 

 معیار
Bدفتر

|O 3.89 |O 3.29 

|O 3.21|O 3.89 

را با هم ترکیب می کنیم. اگر میانگین هر دو گروه  5.1و ده داده ی آماری دیگر با واریانس  82پانزده داده ی آماری با واریانس 

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

جذر مثبت واریانس

 

40 
 انسانیسراسری 

 11خارج 

انحراف 

 معیار
Bدفتر

|O 2.2 |O 2.4 

|O 2.1|O 2.1 

 ، با حذف مُد، انحراف معیار بقیه ی داده ها تقریبا کدام است؟83و  84و  80و  83و  82و  85و  81در داده های آماری 
 انحراف معیار :

جذر مثبت واریانس

 

89 
 آزاد انسانی

 09خارج 
دفترB ترکیبی

|O درصدی از حقوق هر پرسنل 89کاهش |O  تومان به حقوق هر پرسنل 49999افزایش 

|O  39999کاهش |O  درصدی به حقوق هر پرسنل 29افزایش  تومان از حقوق هر پرسنل

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

جذر مثبت واریانس
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 حرف آخر

 

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

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

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

 ده! ممثلثات را در گوشه ی این روزمره ام نشان

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

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

 صرف خریدنش؟

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

جز خودش به  ش، که در این هجمه ی انفجار، خودش می شود پرسشی که وسیله ای برای پاسخاستگستره ای از دانش شاید علم 

 ظاهر نمی یابیم! 

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

اصال، علم شاید همان پرسشی است که ذهن  گان را هم با علم تحلیل کردند.حتی کیفیت و وجود فرشت نسبیت هم همینطور. سوال!

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

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

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

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

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

 

 با آرزوی بهترین ها،

   8304/  1/  28پایان نگارش در  

 محمد اسکندری

 

 

www.konkuru.ir




