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 بسیار اًذیطِ قیاس زیي دارم کِ      جْاًذار پرسیذش بِ دگربارُ

 کیست اٍ بیرٍى جاًَر درًٍص     چیست فلک کایي آیذ دل در ًخستن

 هیٌذاز دٍری بذیي تا ًکتِ کِ      پرداز ًکتِ هرد داد جَابص

 چًَست کِ داًذ ًوی کس ایسد جس      برًٍست گٌبذ کسیي را حسابی

 دارد رٍی آٍریذى رٍی اٍ در      دارد کَی ایي ضذ آهذ آًچ ّر

 ًیست رٍا راًذى سخي گستاخی بِ     ًیست آضٌا چطن با کِ آًصَرت ٍز

 گَیٌذ بستِ سر فلک سخٌْای      گَیٌذ آّستِ راز کِ بلٌذاًی

 .دارد سربستِ سخي گَ طرفِ چَ      دارد بستِ در آدهی بر فلک

 هفاّین: 

آمبس ثشای حقبیقی کٍ ثٍ صًست اػذاد ي اسقبم ثیبن ضذٌ ثبضذ ثٍ کابس مای سيد مبوىاذ آمابس عا.. ي وووو ي دس مدُاًم دی اش        آهار: 

َابی  مدمًػٍ سيش َبیی است کٍ ثشای خمغ آيسی، خ.صٍ کشدن، عجقٍ ثىذی کشدن، تًصیف کشدن ي تدضیاٍ ي تلییاد دادٌ   

 گًیىذو میآمبسی ثٍ کبس می سيد کٍ ثٍ ایه سيش َب سيش َبی آمبسی 

 کٍ ايلیه قذم ثشای سسیذن ثٍ اع.ػبت ػذدی استو می گًیىذ،تخصیص مؼیبس ػذدی ثٍ یک صدت سا اًدازُ گیری: 

 وگًیىذسیبضی می سبصی  ثیبن مسئیٍ ثٍ صثبن سیبضی سا مذلهدل سازی: 

کٍ َمًاسٌ دس اوذاصٌ گیشی ثشای مذل سبصی سیبضی يخًد داسد خغابی اواذاصٌ گیاشی مای     میضان خغبیی خطای اًدازُ گیری: 

گًیىذودس تؼشیدی دی ش َمبن تدبضد مقذاس ياقؼی ي مقذاس اوذاصٌ گیشی ضذٌ سا خغبی اوذاصٌ گیشی می گًیىذ کٍ لضيماب اص ياحاذ   

 کمتش استو

   مقذاس اوذاصٌ گیشی ضذٌ  مقذاس ياقؼی   

 َمًاسٌ اص یک ياحذ کمتش استو Eًان ثبال سا می تًان صشف وظش کشد ي َبی ثب ت Eوکتٍ : 

 وَىتبن ثمبوذرپیذا کىیذ ي پش کىیذ تب دس  1اص َىذسٍ حتمب فشمًل َبی صیش سا  وکتٍ : ثشخی فشمًل َبی مُم:

 =حدم مکؼت       =حدم استًاوٍ 

  =حدم مخشيط      =حدم مکؼت مستغید 

    =مسبحت کشٌ       =حدم کشٌ 
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 ثبضذ خغبی اوذاصٌ گیشی مسبحت مشثغ سا ثٍ دست آيسیذ؟ E + 4مثبل: فشض کىیذ ضیغ مشثؼی ثٍ صًست 

 

 

مدمًػٍ ای اص افشاد یب اضیبء است کٍ دسثبسٌ ی اػضبی آن می خًاَیم مًضًع ي یب مًضًػبتی سا مغبلؼاٍ کىایم خبمؼاٍ    جاهعِ: 

ت صمابن يسصش  بوىذ مدمًػٍ افشاد يسصضکبس استبن تُشان کٍ یک خبمؼٍ آمبسی اسات ي مًضاًع ماًسد مغبلؼاٍ ماذ     می گًیىذ م

 آوُبستو

 تؼذاد اػضبی خبمؼٍ سا اوذاصٌ خبمؼٍ می گًیىذواًدازُ جاهعِ: 

 َش یک اص اػضبی خبمؼٍ آمبسی سا فشد یب ػىصش خبمؼٍ ی آمبسی می گًیىذوفرد جاهعِ: 

مطاک.تی   اگش تمبم افشاد یک خبمؼٍ سا مًسد مغبلؼٍ قشاس دَیم می گًییم سشضمبسی کشدٌ ایم ي مؼماًال دس آن ثاب  سرضواری: 

              د: مًاخٍ َستیم اص قجی

                       ( دس دستشس وجًدن تمبم اػضبی خبمؼ1ٍ

              ( يقت گیش ثًدن دستشسی ثٍ تمبم اػضبی خبمؼ2ٍ

             ( گشان تمبم ضذن ثشسسی تمبم اػضبی خبمؼ3ٍ

 ( اص ثیه سفته خبمؼٍ دس ثشخی اص مغبلؼبت4

صیش مدمًػٍ ای اص خبمؼٍ آمبسی است کٍ ثیبن کىىذٌ يیژگی َبی اصیی خبمؼٍ آمبسی است ي ثٍ دلید مطک.ت مًخاًد  ًوًَِ: 

دس سشضمبسی اص ومًوٍ گیشی استدبدٌ می ضًد کٍ مُم تشیه ثخص آمبس است ي ثشای آوکٍ ثٍ دسستی خصًصیبت خبمؼٍ سا وطبن 

 ٍ تصبدفی ثبضذودَذ ثبیذ ثٍ اوذاصٌ کبفی ثضسگ ثبضذ ي َمچىیه ومًو

 تؼذاد اػضبی ومًوٍ سا اوذاصٌ ومًوٍ می گًییمواًدازُ ًوًَِ: 

                صیش مدمًػٍ ای اص خبمؼٍ آمبسی است کٍ يیژگی َبی صیش سا داضتٍ ثبضذ:ًوًَِ تصادفی: 

                   ( َش یک اص اػضب امکبن حضًس دس آن سا داضتٍ ثبضىذو1

 ٍ وتًاویم ثب اعمیىبن دسثبسٌ ی حضًس یب ػذم حضًس ػذٌ ای دس آن قضبيت کىیمو( قجد اص اوتخبة ومًو2

یکی اص سيش َبی ثٍ دست آيسدن ومًوٍ تصبفی استدبدٌ اص اػذاد تصبدفی )اػاذاد ثایه   رٍش بِ دست آٍردى ًوًَِ تصادفی: 

                  صدش ي یک(است سيش دسغبلت یک مثبل دس صیشوطبن دادٌ ضذٌ استو          
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ثبضذ چٍ ػذدی اص خبمؼٍ ثبیذ ثٍ تصبدف   243/1ثبضذ ي ػذد تصبدفی وطبن دادٌ ثب مبضیه حسبة  111مثبل: اگش اوذاصٌ خبمؼٍ 

 اوتخبة ضًد؟

[1 243   111]  1    25 

 ػجبست است اص خمغ آيسی اع.ػبت مشثًط ثٍ صدبت متغیش دس یک خبمؼٍ آمبسیوهطاّدُ ی آهاری: 

           کٍ دي وًع است: ثٍ کمیت یب کمیتی کٍ متؼیق ثٍ ػىبصش خبمؼٍ آمبسی ثبضذ صدت می گًییم صفت: 

           ( صدت ثبثت: َمٍ ػىبصش خبمؼٍ آن سا داسا می ثبضىذ مثبل ایشاوی ثًدن 1

 و O( صدت متغیش: دس یک فشد خبمؼٍ ممکه است ثبضذ ي دس دی شی وجبضذ مثبل گشيٌ خًوی 2

بیح حبصد اص اوذاصٌ گیشی ي یب ثشسسی ومًوٍ سا دادٌ می گًییم دس ياقغ اع.ػبت خبمی کٍ پس اص خماغ آيسی اع.ػابت   وتدادُ: 

 ثٍ دست می آيسیم سا دادٌ گًیىذو

              رٍش ّای جوع آٍری دادُ ّا: 

                کتجی( – )مصبحجٍ(( اص عشیق پشسص)ضدبَی1

                    یغ( اص عشیق مطبَذٌ ي ثجت يقب2

                ( اص عشیق اودبم آصمبیص3

   اص عشیق دادٌ َبی اص پیص تُیٍ ضذٌ )ثب مشاخؼٍ ثٍ ایىتشوت ي مشاکض سسمی آمبس ي ووو(( 4

پشسص وبمٍ َبی کتجی ثشای اعمیىبن اص ایىکٍ اص کییٍ افشاد مًسد ثشسسی آمبسی اوذ ساًاالت یکسابوی ي   طراحی پرسص ًاهِ : 

         ثصًست یکسبن پشسیذٌ ضذٌ است استدبدٌ می ضًد ي دس عشاحی آن ثبیذ ثٍ وکبت صیش تًخٍ ضًد:

            ( ملتًای آن سبصمبوذَی ي َذف تؼییه گشددو1

             ( فقظ دادٌ ي اع.ػبت مًسد ویبص خمغ آيسی ضًوذو2

           ي چیضی ثٍ رَه فشد القب وکىذو( پشسص َب عًسی ثبضىذ کٍ ثشداضت متدبيتی اص آن َب وطًد 3

 ( دس پبیبن اص پبسخ دَىذٌ تطکش ضًدو4

   مًضًع یب مًضًػبتی کٍ سيی یک خبمؼٍ یب ومًوٍ مًسد مغبلؼٍ قشاس می دَیموهتغیر ّای تصادفی : 

 ص ثیىی کىیموکٍ تب قجد اص اودبم آصمبیص وتًاویم وتیدٍ ی آن سا پیثٍ پذیذٌ َبیی گدتٍ می ضًد پدیدُ تصادفی : 

 وکتٍ : دس خبمؼٍ ی آمبسی متغیش تصبدفی اص ومًوٍ ای ثٍ ومًوٍ ای دی ش تغییش می کىذو
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       متغیش َب اص وظش ایه کٍ قبثد اوذاصٌ گیشی ثبضىذ یب وجبضىذ ثٍ دي دستٍ تقسیم می ضًوذ:اًَاع هتغیر تصادفی: 

     يصن ي وووو کٍ دي وًع است:  ثبضىذ مبوىذ قذ،( متغیش َبی کمی: متغیش َبیی َستىذ کٍ قبثد اوذاصٌ گیشی 1

یاض ثتًاواذ اختیابس کىاذو     سا ثتًاوذ اختیبس کىذ َش مقذاس ثیه آن َاب سا و  bي  aالف( پیًستٍ: متغیشٌ کمی است کٍ اگش دي مقذاس 

              ومبوىذ يصن

                   وتدشثی  ضی کىکًس سشاسشیة( گسستٍ: متغیشٌ کمی کٍ پیًستٍ وجبضذ گسستٍ است مبوىذ تؼذاد سًاالت سیب

( متغیش َبی کیدی: متغیش َبیی َستىذ کٍ قبثد اوذاصٌ گیشی وجبضىذ مبوىذ گشيٌ خًوی، خىسیت افشاد ي ووو کٍ ثش دي وًع است:       2

                                  متغیاااش َااابیی َساااتىذ کاااٍ دس آوُاااب واااًػی تشتیااات يخاااًد داسد مبوىاااذ مشاحاااد سضاااذ اوسااابنو            الاااف( تشتیجااای: 

 ة( اسمی: متغیش کیدی کٍ تشتیجی وجبضذ اسمی است مبوىذ سوگ چطم افشادو

 مثبل ثضویذو 5تمشیه: ثشای َش کذام اص متغیش 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووکمی پیًستٍ: 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کمی گسستٍ:

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کیدی تشتیجی:

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کیدی اسمی:

 است؟ وبدسستکذام یک اص خم.ت صیش   -1

 ( تؼذاد اػضبی خبمؼٍ، اوذاصٌ ی خبمؼٍ وبم داسدو2  ٍ آمبسی، صیش مدمًػٍ ای اص ومًوٍ استو( خبمؼ1

 ( سشضمبسی یؼىی مًسد مغبلؼٍ قشاس دادن تمبم افشاد خبمؼ4ٍ  تؼذاد اػضبی ومًوٍ، اوذاصٌ ی ومًوٍ وبم داسدو (3

 

اساتو گىدابیص ایاه     H = 2 + Eمتش اوذاصٌ گیشی ضاذٌ ي عاًل استدابع آن    1ضؼبع قبػذٌ ی یک مخضن استًاوٍ ای ضکد  -2

 مخضن چقذس است؟

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

 

 ؟ویست خمغ آيسی دادٌ َب ثٍ کذام عشیق قبثد قجًل -3

 ( پشسص َذایت کىىذ4ٌ  ( اودبم آصمبیص3( مطبَذٌ                 2( مصبحجٍ                       1
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 میضان تلصی.ت افشاد یک ضُش کذام وًع متغیش است؟ -4

 گسستٍ  –( کمی 4  پیًستٍ  –( کمی 3  اسمی  –( کیدی 2  تشتیجی  –( کیدی 1

 

 گشيٌ خًوی افشاد، کذام وًع متغیش است؟ -5

 گسستٍ  -( کمی 4  پیًستٍ  –( کمی 3  تشتیجی –( کیدی 2  اسمی –( کیدی 1

 

 جدٍل فراٍاًی:

ومابیص   Rثاب  آن سا ( دادٌ سا دامىٍ ی تغییشات می گًییم ي Xmin( ي کًچکتشیه)Xmaxاخت.ف ثیه ثضسگتشیه)داهٌِ تغییرات: 

 می دَىذو

R = Xmax – Xmin  

کاشان ثابالی    biکاشان پابییه دساتٍ ي     aiومبیص دادٌ می ضًد کٍ دس آن  (ai , bi]َش دستٍ ثٍ صًست یک ثبصٌ: )طبقِ(دستِ

 دستٍ استو

 دس َش دستٍ مشکض دستٍ میبو یه کشان پبییه ي ثبالی آن استوهرکس دستِ: 

 ودَىذومبیص می  Cاخت.ف حذ پبییه ي ثبالی َش دستٍ ثشاثش عًل دستٍ  است کٍ آن سا ثب طَل دستِ )فاصلِ طبقات(: 

C = bi – ai  

 :   وکبت

   ( ساثغٍ ی K( ي تؼذاد دستٍ َب)C( ي عًل دستٍ)R( دس َش خذيل فشاياوی ثیه دامىٍ ی تغییشات)1
 

 
 ثشقشاس استو 

 عًل دستٍ =اخت.ف کشان پبییه َمبن دي دستٍ  =اخت.ف کشان ثبالی َمبن دي دستٍ   =( اخت.ف مشکض دي دستٍ متًالی 2

( یک ػذد اػطبسی ثٍ دست آیاذ قسامت اػطابسی سا    C( َشگبٌ دس تطکید خذيل فشاياوی ي دستٍ ثىذی دادٌ َب، عًل دستٍ )3

 حزف کشدٌ ي ثٍ قسمت صلیح یک ياحذ اضبفٍ می کىیمو

 ( پس:Cياوی تطکید یک تصبػذ حسبثی ثب قذس وسجت عًل دستٍ می دَذ )مشکض دستٍ َب دس خذيل فشا( 4

Xi = Xj + (i – j)×C 

 ومبیص می دَىذو  fiتؼذاد دادٌ َب دس َش دستٍ سا فشاياوی مغیق آن دستٍ می گیشوذ ي ثب فراٍاًی هطلق: 
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ومبیص می  Nثٍ تؼذاد کد دادٌ َب یب مدمًع کد فشاياوی َب، حدم خبمؼٍ یب فشاياوی کد می گًیىذ ي آن سا ثب فراٍاًی کل: 

 دَىذو

 فراٍاًی ًسبی ٍ درصد فراٍاًی ًسبی: 

فشاياوی وسجی دستٍ   ام   
 فشاياوی مغیق دستٍ   ام

تؼذادکد دادٌ َب
    ̅   

  
 

 

      ̅  دسصذ فشاياوی وسجی=  111 

ي ثٍ کمک فشاياوی وساجی   است 111است ي مدمًع دسصذ فشاياوی َبی وسجی  1فشاياوی َبی وسجی َمیطٍ ثشاثش وکتٍ: مدمًع 

 ومی تًان تشاکم دس یک دستٍ سا تؼییه کشد

    ثٍ مدمًع فشاياوی مغیق َمٍ ی دستٍ َبی قجد ي آن دساتٍ سا فشاياوای وساجی مای گًیىاذ ي آن سا ثاب        فراٍاًی تجوعی:

 ومبیص می دَىذو

 راٍاًی تجوعی ًسبی ٍ درصد فراٍاًی تجوعی ًسبی:ف

فشاياوی تدمؼی وسجی دستٍ   ام   
فشاياوی تدمؼی دستٍ   ام

تؼذاد کد دادٌ َب
      ̅̅ ̅̅   

   
 

 

        ̅̅ ̅̅   111 

دستٍ متًالی دادٌ ضًد اخت.ف آوُب فشاياوای مغیاق    2وکتٍ: فشاياوی تدمی عجقٍ آخش ثشاثش کد دادٌ است ي اگش فشاياوی تدمؼی 

 آن دستٍ سا می دَذو

عجقٍ دستٍ ثىذی ضاذٌ   7استو ایه دادٌ َب ثٍ  65ي  86دادٌ ی آمبسی ثضسگ تشیه ي کًچک تشیه آن َب ثٍ تشتیت  56دس   -6

 اوذو مشکض دستٍ پىدم کذام است؟

1 )77   2 )5/77   3 )78   4 )5/78 

 

دسصاذ  37دستٍ، دستٍ ثىاذی ضاذٌ اواذو    7دادٌ َب دس می ثبضذ  ایه  52ي  31کًچک تشیه ي ثضسگ تشیه دادٌ َبی آمبسی  -7

 ثبضذ فشاياوی دستٍ يسظ کذام است؟ 81می ثبضذو اگش فشاياوی کد  43دسصذ آوُب ثیطتش یب مسبيی  48ي  41دادٌ َب کم تش اص 

1 )9   2 )12   3 )15   4 )16 
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دسصذ دادٌ َب کم  45ی ثبضذ و می داویم م 22 -25عجقٍ دستٍ ی ايل ثٍ صًست  9دادٌ ی آمبسی دس  121دس دستٍ ثىذی  -8

 کذام است؟ 37استو تؼذاد دادٌ َبی کم تش اص  2/1ي فشاياوی وسجی دستٍ ی يسظ  34تش اص 

1 )67   2 )76   3 )78   4 )87 

 

 دادٌ ی خذیذ ثٍ ایه خاذيل افاضيدٌ ضاًد، فشاياوای وساجی      21عجقٍ دستٍ ثىذی ضذٌ اوذو اگش  7َطتبد دادٌ ی آمبسی دس  -9

 يسظ تغییش ومی کىذو وسجت افضایص دادٌ َبی دستٍ ی مزکًس ثٍ فشاياوی مغیق قجیی آن کذام است؟ دستٍ ی

1 )
1

8
   2 )

1

5
 3 )

1

4
   4 )

3

8
 

 

 ( قشاس داسوذ؟5/18 -5/21دادٌ َبی خذيل مقبثد دادٌ َبی آمبسی پیًستٍ استو چىذ دسصذ دادٌ َب دس فبصیٍ ی ) -11

1 )21   2 )25  

3 )31   4 )41 

 

 

 ضاخص ّای ٌّدسی:

َب متغیش َاب   xمىبست است ي مؼمًال ثش سيی ملًس کیدی ي کمی گسستٍ ایه ومًداس ثیطتش ثشای متغیش َبی  ًوَدار هیلِ ای:

فشاياوی)مغیق یب وسجی( َمبن دستٍ قشاس می گیشد ي فبصیٍ ی دي مییٍ ی متًالی عًل یک دستٍ سا ثاٍ ماب مای     yي سيی ملًس 

 دَذو

ایه ومًداس يقتی خذيل تًصیغ فشاياوی دس دست ثبضذ استدبدٌ می ضًد ي ثشای متغیاش َابی   ًوَدار هستطیلی )ّیستَگرام(: 

َب فشاياوی )مغیق یاب   yشاوٍ َبی عجقبت )حذيد دستٍ َب(ي سيی ملًس َب ک xمىبست است ي مؼمًال ثش سيی ملًس کمی پیًستٍ

 وسجی( قشاس می گیشد ي مسبحت َش مستغید فشاياوی آن دستٍ سا ثٍ مب می دَذو

مىبست است ي ي ثاشای سسام آن وقابعی ثاب      کمی پیًستٍایه ومًداس ثشای دادٌ ی َبی ًوَدار چٌدبر)چٌد ضلعی( فراٍاًی: 

عًل مشاکض دستٍ ي ػشض فشاياوی)مغیق یب وسجی( آن دستٍ سسم می کىیم ي سپس ایه وقبط سا ثٍ یکذی ش يصد مای کىایم)دس   

 يصد ضًد(و xایه ومًداس دي دستٍ ثب فشاياوی صدش ثٍ اثتذا ي اوتُبی آن اضبفٍ می کىیم تب ومًداس ثٍ ملًس 

 مشکض دستٍ 14 17 21 23 26

 فشاياوی تدمؼی 5 13 25 35 41

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir forum.riazisara.ir



 به نام خدا

 تدوین : مجتبی لشینی                                                                               آمار و مدل سازیموضوع : 

 

Email : mojtaba.lashini@gmail.com 8 

 

 ومًداس چىذثش ثب مسبحت صیش ومًداس مستغییی ثشاثش است و  وکتٍ: مسبحت صیش

حذيد دستٍ َب قشاس می گیاشد ي  َب  xي ثشای سسم آن سيی ملًس ایه ومًداس َیچ بٌ وضيلی ومی ضًد ًوَدار فراٍاًی تجوعی: 

ياوی آن دستٍ ثیطتش َب فشاياوی تدمؼی قشاس می گیشد ي ثبیذ تًخٍ ضًد کٍ َشچٍ ضیت یک دستٍ ثیطتش ثبضذ فشا yسيی ملًس 

 است ي اگش فشاياوی ثشاثش ثب صدش ثبضذ ضیت ومًداس دس آن دستٍ صدش استو

اگش مىلىی چىذثش فشاياوی سا ثب تؼذاد صیبدی دادٌ ي دس دستٍ َبی کًچک تش ي صیبد تشی اودبم دَیم تؼذاد وقبط هٌحٌی ًرهال: 

مىلىی َمًاس یب وشمبل می گًیىذ ي اگش مىلىی وشمبل ثب فشاياوای  صیبد می ضًد ي ومًداس ثٍ یک مىلىی ضجیٍ می ضًد کٍ ثٍ آن 

مغیق سسم ضًد سغح صیش ومًداس ثب فشاياوی کد ثشاثش است ي اگش ثب فشاياوی وسجی سسم کىیم ایه سغح ثشاثش یک اسات مىلىای   

 وشمبل داسای مبکسیمم است ي اص دي عشف ثٍ عًس یکىًاخت ثٍ صدش مید می کىذو

 

 

مىبست است ي مسبحت َش قغبع متىبست است ثاب فشاياوای وساجی     دادٌ َبی کیدیایه ومًداس ثیص تش ثشای ی: ًوَدار دایرُ ا

 دادٌ َب دس دستٍ َبو

      ̅   361  

ومًداسی است کٍ اػذاد تطکید دَىذٌ ی آن َستىذ ي اص سيی آن می تًاویم دادٌ َبی اصیی سا ثبصسبصی ًوَدار ساقِ برگ: 

 ثبضذ مىبست استو آن اص وظش تؼذاد اسقبم کم  maxي  minاخت.ف ثیه دادٌ کىیم  ایه ومًداس ثشای دادٌ َبیی کٍ 

 ی وویسیم.وکتً: اگر دادي ٌا بً صورت اعشاری باشىد آن ٌا را بً صورت صحیح م

 وکتً: برگ ٌا ٌمیشً از چپ بً راست صعودی اود و ساقً ٌا از باال بً پاییه وسولی اود.

 مثال:

 ساقً برگ 

  2 2 1 

 5 2 2 1 2 

 استدبدٌ اص ومًداس چىذثش فشاياوی، ثشای ومبیص دادٌ َبی مشثًط ثٍ کذام متغیش مىبست تش است؟ -11

 ( مشاحد صوذگی2   ( خىسیت افشاد1

 ( تؼذاد خمؼیت4                               دسآمذ خبوًاس( 3
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متًالیب اص وماًداس فشاياوای تدمؼای     (51,24( ي )42,21دس خذيل فشاياوی دادٌ َبی پیًستٍ ي دستٍ ثىذی ضذٌ، دي وقغٍ ) -12

 استو کذام وقغٍ دس سسم چىذثش فشاياوی ثٍ کبس می سيد؟

1 )(21 , 51)      2 )(22/5, 9)                  3 )(22/5 , 42)   4 )(24 , 9)  

 

 oتًصیغ گشيٌ خًوی تؼذادی اص افشاد خبمؼٍ َمبوىذ خذيل مقبثد است، دس ومًداس دایشٌ ای صايیٍ مشثاًط ثاٍ گاشيٌ خاًوی      -13

 چىذ دسخٍ است؟

1 )72   2 )91 3 )118   4 )121 

O AB B A 

12 11 14 24 

 

دس مقبیسٍ سغح صیش کطت غیٍ ای دس ضص استبن ومًداس مییٍ ای صیاش سسام ضاذٌ اسات دس وماًداس دایاشٌ ای صايیاٍ ی         -14

 است( 5/1چىذ دسخٍ است؟)قسمت غیش صلیح َش مییٍ  Aمشکضی متىبظش استبن 

1 )64  2 )72 

3 )81  4 )96 

 

 A 

 

 سبقٍ ثشگ قشاس گیشد؟ خبی خبلیذ دس یب ػذدی می تًاو دس سبقٍ ي ثشگ سي ثٍ سي چٍ اػذاد -15

 1 2 ووووو 5 9ي 8ي 7ي 6ي 5ي 4( 2  5ي4ي3ي2( 1

 2 2 3 4 ووووو 5( 4   5ي 4( 3

 

 ضاخص ّای عددی:
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پبسامتشَبیی َستىذ کٍ تمشکض یب پشاکىذگی دادٌ َب سا وطبن می دَىذ ي ثٍ دي دستٍ ضبخص َبی مشکضی ي ضبخص َبی 

 می ضًوذوپشاکىذگی تقسیم 

دادٌ َب مؼمًال ثیطتش دس یک قسمت متمشکض ضذٌ اوذ ضبخص َبی مشکضی می خًاَىذ ملد تمشکض ایه دادٌ ضاخص هرکسی: 

 َب سا مؼشفی کىىذ کٍ ضبمد مٌذ ، میبوٍ ي میبو یه استو

 مذ دادٌ ای است کٍ ثیص تشیه فشاياوی سا داسدو: (̂ )هد یا ًوا

ٍ مذ ممکه است مىلصش ثٍ فشد وجبضذ کٍ دس ایه خبمؼٍ َب مذ ضبخص مؼتجشی ویسات ي اگاش کییاٍ ی مطابَذات وتیدا      وکتٍ:

 یکسبوی ثذَىذ خبمؼٍ فبقذ مذ است ي َى بمی کٍ دادٌ َب کیدی ثبضىذ تىُب ضبخص مشکضی مذ استو                                          

دسصذ آوُب کًچکتش ثبضذ ي ثشای ملبسجٍ ی آن دادٌ َب سا ثٍ تشتیت  51دسصذ دادٌ َب ثضسگتش ي اص  51دادٌ ای کٍ اص (: ̃ هیاًِ)

 مشتت می کىیم دادٌ ٌ يسظ میبوٍ است ي اگش دادٌ َب صيج ثبضذ میبوٍ میبو یه دي دادٌ ی يسظ استو

         ثٍ فشد است ي ممکه است خضء دادٌ َب وجبضذومیبوٍ مىلصش  وکتٍ:

            

   میبوٍ ی ویمٍ ی ايل دادٌ َب)دادٌ َبیی کٍ قجد اص میبوٍ قشاس داسوذ( سا چبسک ايل می گًیىذو(Q1): چارک اٍل

 میبوٍ ی ویمٍ ی ديم دادٌ َب )دادٌ َبیی کٍ ثؼذ اص میبوٍ قشاس داسوذ( سا چبسک سًم می گًیىذو: (Q3)چارک سَم

 ثب َم خمغ ي ثش تؼذاد ضبن تقسیم کىیموثشای ملبسجٍ ی میبو یه ثبیذ آن َب سا  (̅ ):هیاًگیي

 ̅   
 1    2       

 
    ∑     ̅ 

 ̅   
 1 1    2 2         

 1    2       
 

 وکبت:  

 ( میبو یه مىلصش ثٍ فشد است ي َمیطٍ ثیه ثضسگ تشیه دادٌ ي کًچکتشیه دادٌ استو 1

َم ثشاثش ثًدٌ ي  ثشاثش میبو یه خما.ت ايل ي   اگش دادٌ َبی آمبسی ثٍ صًست یک دوجبلٍ حسبثی ثبضىذ میبوٍ ي میبو یه آوُب ثب (2

  آخش استو

1̅̅ ػذد ثب میبو یه   n1( اگش 3 2̅̅ ػذد ثب میبو یه  n2ي  ̅ ي ووو مدشيض ثبضىذ آو بٌ میبو یه کد اص ساثغٍ ی صیاش ثاٍ دسات مای      ̅

 آیذو

 ̅   
 1 1̅̅ ̅    2 2̅̅ ̅  

 1   2  
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 دادٌ ثبضذ آو بٌ : nمیبو یه  ̅ ( اگش4

∑      ̅ 

 

  1

 1 

ثبضذ دس ایه صًست میبو یه اص ساثغٍ ی صیش ثٍ دسات   1   2        داسای ضشایت  1   2       ( اگش دادٌ َبی 5

 می گًیىذوهیاًگیي ٍزًی می آیذ کٍ ثٍ آن 

  
̅̅ ̅̅   

 1 1    2 2         

 1    2       
 

   ً آو ابٌ َشکاذام اص ضابخص َابی     د وکتٍ خییی مُم: اگش َمٍ ی دادٌ َبی آمبسی دس یک ػذد ضشة ي یب ثب یک ػاذد خماغ ضا

 مشکضی دس آن ػذد ضشة ي یب ثب آن ػذد خمغ می ضًوذو

 چبسک ديم کذام است؟ 17 ي15 ي24ي 11ي 59ي 35ي  41دس دادٌ َبی  -16

1 )11   2 )11   3 )12   4 )13 

 

ايل ي سًم ثٍ آن َاب اضابفٍ   دادٌ ثیه چبسک  8، دستٍ ثىذی ضذٌ اوذو اگش 4عجقٍ ثب عًل دستٍ ی  9دادٌ َبی آمبسی دس  -17

 ضًد ي یک ياحذ اص عًل دستٍ کم کىیم، دس دستٍ ثىذی خذیذ تؼذاد دستٍ َب کذام است؟

1 )11   2 )11   3 )12   4 )13 

می ثبضذو اگش میبو یه  31ي22دادٌ ی آمبسی میبو یه دادٌ َبی دي عشف خؼجٍ خذاگبوٍ ثٍ تشتیت  36دس ومًداس خؼجٍ ای  -18

 ثبضذ آو بٌ میبو یه دادٌ َبی داخد خذيل کذام است؟ 5/27تمبم دادٌ َب 

1 )28   2 )5/28   3 )29   4 )5/29 

 

 کذام است؟ a+115, … , a+9 , a+6 , a+3میبو یه دادٌ َبی  -19

1 )2a + 118  2 )a + 54  3 )35a + 118   4 )35a + 54 

 

 سدٌ ضذٌ استو میبو یه دادٌ َب کذام است؟فشاياوی تدمؼی دس دادٌ َبی آمبسی دستٍ ثىذی ضذٌ ی صیش آي -21

1 )19  2 )5/19 

3 )6/19  4 )21 
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ٍ   ]21ي  25ثبضذ دس ومًداس دایشٌ ای صايیٍ مشثًط ثٍ ثبصٌ ی ) 4/18دادٌ َب  دس خذيل فشاياوی صیش، اگش میبو یه -21  چىاذ دسخا

 است؟

1 )61    2 )75  

3 )81  4 )91 

 

 

 دادٌ ی دستٍ ثىذی ضذٌ ی مقبثد ثب سيش سشیغ کذام است؟ 51میبو یه  -22

1 )62/126  2 )68/123 

3 )12/124  4 )16/124 

 

 

ضبخصی است کٍ تدمغ دادٌ َب سا حًل ضبخص مشکضی مطخص می کىىذ مُام تاشیه ایاه ضابخص َاب      ضاخص پراکٌدگی: 

 ػجبست اوذ اص دامىٍ ی تغییشات، اولشاف اص میبو یه، ياسیبوس، اولشاف مؼیبس ي ضشیت تغییشات

کىذگی دادٌ َب داوست يلی مؼیبس خاًثی  وکتٍ: دامىٍ ی تغییشات سا می تًان ثٍ ػىًان یک مؼیبس سشیغ ثشای ثٍ دست آيسدن پشا

 ویست صیشا دسثبسٌ ی دادٌ َبی ثیه کًچکتشیه ي ثضسگتشیه دادٌ اع.ػبتی ثٍ مب ومی دَذو

 (:  MDاًحراف از هیاًگیي )اختالف از هیاًگیي()

    
∑       ̅  

   

 
 

                 وکبت:

  دادٌ َبی آمبسی دس ػذدی ضشة ضًوذ اولشاف اص میبو یه دس قذس مغیق آن ػذد ضشة می ضًدو تمبم( اگش 1

 دادٌ َبی آمبسی ثب ػذدی خمغ ضًوذ اولشاف اص میبو یه تغییشی ومی کىذو تمبم( اگش 2

 (:    ٍاریاًس یا پراش)

 حذيد دستٍ  14-11 18-14 22-18 26-22 31-26

 فشاياوی تدمؼی 8 21 27 35 41

 حذيد دستٍ 9 -13 17-13 17 -21 25-21 29-25

1 x 7 4 3 فشاياوی 

134 128 122 116 111 x 

11 12 15 8 5 f 
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∑       ̅   

   

 
  

∑   
 

 
   ̅  

 در جدٍل فراٍاًی دارین:

    
∑         ̅   

   

 
  

∑     
 

∑   
   ̅  

 وکبت:

  ( َش چٍ  ياسیبوس ثٍ صدش وضدیک تش ثبضذ پشاکىذگی ثیه دادٌ َب کم تش استو 1

 ( اگش تمبم دادٌ َب دس ػذدی ضشة ضًوذ ياسیبوس دس تًان دي آن ػذد ضشة می ضًدو2

 یشی ومی کىذوتغی آن ( اگش تمبم دادٌ َب ثب ػذدی خمغ ضًوذ ياسیبوس3 

ثذَىذ ياسیبوس d( اگش دادٌ َب تطکید تصبػذ حسبثی ثب قذس وسجت 4
  2 1 

12
 استو 2    

 خزس مثجت ياسیبوس سا اولشاف اص مؼیبس می گًیىذو(:  اًحراف از هعیار)

 وکبت:  

  آن ػذد ضشة می ضًدو دی ضشة ضًوذ اولشاف مؼیبس( اگش تمبم دادٌ َب دس ػذ1

         تغییشی ومی کىذو مغ ضًوذ اولشاف مؼیبس آنثب ػذدی خ( اگش تمبم دادٌ َب 2

√اولشاف مؼیبس ثذَىذ  d( اگش دادٌ َب تطکید تصبػذ حسبثی ثب قذس وسجت 3
  2 1 

12
 استو      

 ایه ضبخص فقظ ثشای دادٌ َبی مثجت ثٍ کبس می سيد ي ثذين ياحذ استو(: C.Vضریب تغییرات)

     
 

 ̅
        

 

 ̅
  111 

 وکبت:

 اگش تمبم دادٌ َب دس یک ػذد ضشة ضًوذ ضشیت تغییشات تغییشی ومی کىذو (1

( اگش ثٍ َمٍ ی دادٌ َب یک ػذد مثجت اضبفٍ کىیم ضشیت تغییشات خذیذ کًچکتش اص ضشیت تغییشات دادٌ َبی ايلیٍ اسات ي  2

 تغییشات دادٌ َبی ايلیٍ استواگش ثٍ َمٍ ی دادٌ َب یک ػذد مىدی اضبفٍ کىیم ضشیت تغییشات خذیذ ثضسگتش اص ضشیت 

 ( اگش ضشیت تغییشات کمتش ثبضذ آو بٌ خبمؼٍ آمبسی پشاکىذگی کمتشی داسدو3

 وکتٍ ی مُم : اگش تمبم دادٌ َب ثشاثش ثبضىذ آو بٌ َمٍ ی ضبخص َبی پشاکىذگی صدش َستىذو

 a , 2a , 3a , 4a , 5aثشاثش ثبضاىذو ياسیابوس دادٌ َابی     aي  a + 2ي  a + 4ي  a + 6اگش میبو یه ي ياسیبوس دادٌ َبی  -23

 کذام است؟
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1 )1   2 )2   3 )4   4 )8 

 

وطابن دَایم اولاشاف مؼیابس دادٌ      یسا ثب ومًداس خؼجاٍ ا  11ي15ي17ي16ي14ي9ي11ي12ي15ي18ي14اگش دادٌ َبی آمبسی  -24

 َبی داخد خؼجٍ کذام است؟

1 )1/1   2 )2/1   3 )25/1   4 )3/1 

 

سا ثب َم تشکیت می کىیمو اگاش میابو یه َاش     6/7ي دٌ دادٌ ی آمبسی دی ش ثب ياسیبوس  12پبوضدٌ دادٌ ی آمبسی ثب ياسیبوس  -25

 دي گشيٌ یکسبن ثبضىذ، اولشاف مؼیبس دادٌ ی حبصد کذام است؟

1 )11/3   2 )21/3   3 )25/3   4 )51/3 

 

ياحاذ اضابفٍ ضاًد ضاشیت      9ملبسجٍ ضذٌ استواگش ثٍ تمبم دادٌ َاب   2/1دادٌ ی آمبسی میبو یه  ي اولشاف مؼیبس  61دس  -26

 تغییشات دادٌ َبی خذیذ کذام است؟

1 )1/1   2 )2/1   3 )3/1   4 )4/1 

 

سيص آصمبیص دس آصمبیط بٌ امتیبص دقت َبی کبسی صیش سا داضتٍ اوذ ، امتیبص دقات کابسی کاذام یاک ثایص تاش        5دي ودش دس  -27

 است؟

 يمد( ودش 2 ( ودش ايل1

 ( اع.ػبت کبفی ویست4 ( یکسبن3

 

 تست َب:پبسخ 

1)1  2)1  3)4  4)1  5)1  6)4 7)2 

8)3  9)3  11)3  11)3  12)2  13)1 14)2 

15)3  16)1  17)3  18)3  19)2  21)1 21)4 

22)2  23)4  24)1  25)2  26)1  27)1 

 ايلودش  7 9 8 9 7

 ودش ديم 11 8 6 7 9
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