
 h55da.blogfa.com    93 سال    زاده داروغه حسین:وتنظیم تهیه            موضوع تفکیک به        وتجربی ریاضی،انسانی های رشته      سازی ومدل نمونه سؤال آمار
 

 
1 

 

  مدل سازی –فصل اول  ردیف
 مدل سازی                خطای اندازه گیری         .راتعریف کنیدمقابلمفاهیم 1
5طول وعرض مستطیلی به ترتیب 2 3و1   .مدلی بر ای مساحت بنویسید.می باشد2

3  
200محیط مربع رابه صورت.سانتیمتر می باشد5ضلع مربعی برابره یانداز آیااین .میلیمتر مدل سازی کرده ایم 40

  .مدل قابل قبول است؟دالیل خودراذکرکنید
  .سانتیمتراست رامدل سازی کنید10و4حجم استوانه ای که شعاع وارتفاع آن به ترتیب 4
  .سانتیمتراست رامدل سازی کنید3و6،4،عرض و ارتفاع آن به ترتیبحجم مکعبی که طول  5
 .سانتی متر است مدل سازی کنید5ط دایره ای را که شعاع آنیمساحت ومح 6

 
  جامعه ی آماری –دوم فصل   ردیف

   نمونه                    سرشماریداده                اندازه        آماری    ه یجامع       .راتعریف کنیدمقابلمفاهیم 1

2  

 .درستی یانادرستی جمالت زیررابررسی کنید
  .دردسترس نبودن اعضای جامعه عاملی برای نمونه گیری است) الف 

  .درسرشماری اندازه جامعه ونمونه یکسان است) ب 
  .پرهزینه بودن جامعه یکی ازمزایای سرشماری است )ج 
  .باجامعه وتصادفی انتخاب شودنمونه باید متناسب ) د 

 .به چه علت ازنمونه گیری  به جای سرشماری استفاده می شود 3

4  

  .درهریک ازمواردزیر جامعه ی آماری،متغیرتصادفی،اندازه جامعه،نمونه وبهترین روش جمع آوری داده رابنویسید
  .پسرانهش در استان اصفهان درمقطع دانش آموزان به ورزه ی میزان عالق) الف 

  .شکل ظاهری انواع برگ ها) ب 
  .رود بعضی از مردم نسبت به بوی گلها حساسیت دارند که این حساسیت همراه با عطسه می باشد و پس از مدتی از بین می )ج 
  .بیمارانی که دریک روزمشخص به پزشکان متخصص قلب مراجعه می کنند) د 
   .ندبیرستایک دانش آموزان در عالقه به فوتبال) ه 
  .مدت زمانی که دانش آموزان کتب غیردرسی را مطالعه می کنند) و 

 .روشهای جمع آوری داده راباذکریک مثال بنویسید 5

6  

 .بهترین روش جمع آوری داده رادرمواردزیر مشخص کنید
  گردش خون دربدن انسان)  3           وزن یک نامه درصندوق پستی      )  2           مطالعه ی کتب غیردرسی دانش آموزان        )  1
  رنگ اتومبیل)  6عالقه به ورزش کوهنوردی                     )  5                               تأثیرورزش درسالمت افراد      )  4
  وزن دانش آموزان        )   9                                         جنسیت افراد )  8                                                   تعداد تصادفات   )  7

   روانتأثیرورزش درسالمت )  12                                         گروه خونی)  11                                                   تعداد غایبین   )  10
  .که بااستفاده ازماشین حساب به تصادف تهیه شده،انتخاب کنید»128/0،459/0،871/0«ااعداد، سه عددتصادفی ب64تا15بین 7

 
  انواع متغییر –فصل سوم ردیف

 .درستی یانادرستی جمالت زیررابررسی کنید 1
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  .گسسته است یری که قابل شمارش باشدکیفیغمت)ب                          .ترتیب مراحل درمتغیر کیفی مهم است)الف
  .متغیری که قابل اندازه گیری است کمی پیوسته است) د                     .متغیری که داللت برنوع داردکیفی اسمی است) ج 
  .            شکل ظاهری برگ درختان،متغیرکیفی ترتیبی است) ه 

2  

 .نوع متغیرهای زیررامشخص کنید
                   نسلهای  رایانه   )  3                            یک کتاب   ه ی میزان مطالع)  2                            تعداددانش آموزان        )  1
         ن انسانگردش خون دربد)  6                      وزن یک نامه درصندوق پستی    )  5                                               انواع کاغذ)  4
  رنگ اتومبیل             )  9                               تأثیرورزش درسالمت افراد)  8       کتب غیردرسی دانش آموزان    تعداد)  7

            وزن دانش آموزان)  12                         نمرات دانش آموزان            )  11                                   عالقه به فوتبال  )  10
  مراحل تحصیل)  15                     معدل دانش آموزان کالس      )  14                              جنسیت افراد          )  13
  سن دانش آموزان کالس)  18                                گروه خونی اشخاص    )  17      تعدادنامه های یک صندوق پستی   )  16
         یک کالس تعداد غایبین)  21                                                     تاهل افراد)  20                             تعداد تصادفات      )  19
  مدرک تحصیلی)  24طبقات یک ساختمان                                    )  23                                افراد گروه خونی)  22

 
  جدول فراوانی –فصل چهارم  ردیف

1  

  :سؤاالت کوتاه پاسخ
  .گویند...........نسبت فراوانی هردسته یاداده به کل فراوانی ها را )  1
  .گویند...........را مجموع فراوانی هردسته بافراوانی دسته های قبل )  2
  .می گویند.............به تعداددفعاتی که یک داده تکرارمی شود )  3

2  

 .درستی یانادرستی جمالت زیررابررسی کنید
  .مجموع فراوانی داده هابا فراوانی تجمعی آخرین داده برابراست)  الف
  .مجموع فراوانی نسبی داده ها،صد می باشد)  ب
  .به تعداددفعاتی که یک داده تکرار می شود فراوانی تجمعی گویند) ج 
  .فراوانی تجمعی هرداده ازحاصل جمع فراوانی آن داده بافراوانی قبلی آن بدست می آید) د 

  .دهم رابدست آوریده یمرکزدست.باشدمی17سوم ،یومرکز دسته2،  کران پایین دسته اول 3
  .رابدست آوریدباشدتعداددسته ها 6اگرطول دسته .می باشد28پنجمه یوکران پایین دست70آخر درجدول فراوانیه ی کران باالی دست 4
  .رابدست آوریدکران پایین دسته اول .می باشد5/25پنجمه یومرکزدست58یازدهم درجدول فراوانیه ی کران باالی دست 5
  .رابدست آوریدطول دسته.می باشد38و10سوم ودهم به ترتیبه ی کران پایین دست 6
  .طول دسته ومرکزدسته دوم وکران باالی دسته ششم رابیابید.می باشد5/34ومرکزدسته نهم ،9کران پایین دسته اول  7

 آنها %40و 36داده هاکمتراز% 28می دانیم . می باشد48وبزرگترین آنها 27کوچکترین داده.طبقه دسته بندی شده اند 7داده آماری در 75  8
  .فراوانی مطلق دسته وسط رابیابید.می باشند 39کمتراز

  .باشد،فراوانی مطلق دسته چهارم رابدست آورید 10باشدوفراوانی دسته سوم  3و18اگر فراوانی تجمعی ومطلق دسته پنجم به ترتیب  9

10  
 را 5ه یمی باشند،درصدفراوانی نسبی داد 9و 31،به ترتیب 3و5وفراوانی تجمعی داده های%4،25 ه یآماری،داده ی داد40در

  .بدست آورید
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11  

 .می باشدB وA نمرات زیرنتایج حاصل ازآزمون دردوکالس
  کدام کالس دانش آموزان ضعیف کمتری دارند؟ ) الف 

  کدام کالس دانش آموزان قوی بیشتری دارند؟ )ب 
  .وضعیت دانش آموزان متوسط رادردوکالس بررسی کنید) ج 

B A وضعیت 

  ضعیف  10  12
  متوسط  18  10
 قوی  12  8

12  
                                                                                           .رابدست آوریدx3 باتوجه به جدول، فراوانی مطلق وفراوانی تجمعی 

                                                                                                                  
                                                                                                       

   

x4 x3 x2 x1 xi 
  fi  ...  ...  ؟ 7

 فراوانی تجمعی  ...  15  ؟ 28

13  

 )   تا40تعداده داده ها. (جدول زیرراکامل کنید
                             

                                                                                             
   

  
   

 دسته  xi fi درصدفراوانی نسبی

...  ...  4  7 - ...  
30  ...  ...   ...- ...  
40  ...  ...   ...- ...  
...  17  ...   ...- ...  

14  
   3    1    2    5    6   4    2   6   4   2   1   5   6   3   2   1    2   1   3   4   2   2   4.     جدول فراوانی رابرای داده های زیرتشکیل دهید

                                            6    6    5    3    2    5   6   3   1   4   1   1   2   5   6   3    1   6   5   2   4   3   1   6   4   6   1  

15  
  .دسته طبقه بندی کرده وفراوانی نسبی وفراوانی تجمعی دسته ها رابدست آورید 4داده های زیررادر 

 13     8     5      5/4      17       14      7      2      12      5/14    10   15      5     9     9     20      5/10    20     13     5/13     5/15             

16  

       13     5/13    17    5/14     5    8    10    13             . نمرات دانش آموزان یک کالس دردرس ریاضی به ترتیب زیرمی باشد
  4   10   15   5/10     20   20   5/9    12   5/14    9    4     7    14          .   دسته تشکیل دهید 4جدول فراوانی راباانتخاب )الف 

     20    16   5/18   8   9   75/13   16   10   17   20   18   5/9   25/11   14             درصدفراوانی نسبی وفراوانی تجمعی     ) ب 
  25/19    12   8      20   18    17   20    19    5/12    13   14    75/15    15   18  5/15                    .   دسته هارامشخص کنید

 
  نمودارها -فصل پنجم  ردیف

1  

 .درستی یانادرستی جمالت زیررابررسی کنید
  .نموداردایره ای برای انواع داده هااستفاده می شود)  الف
  .مرکزی مربوط به داده ها بزرگ می شوده ی درنموداردایره ای بابزرگ شدن شعاع،زاوی)  ب
  .می شود xj دوبرابر فراوانی xi ه ی باشد،فراوانی داد xj دوبرابرxi ه یمرکزی داده ی درنموداردایره ای اگرزاوی)  ج
  .مهمترین عامل برای رسم نمودارمستطیلی فراوانی وکران دسته هامی باشند)  د
  .نمودارچندبرفراوانی برای داده های کیفی مناسب است)  ه

2  

 چه داده هایی مناسب است؟ینمودارمستطیلی برا)  1:سؤاالت کوتاه پاسخ
  دارد؟درنموداردایره ای بزرگ شدن شعاع چه تأثیری برفراوانی داده ها )  2
  داده ها چه تغییری می کند؟ مطلق فراوانیدوبرابرشوندنموداردایره ای اگرزوایای مرکزی در)  4
  ؟قابل رسم برای تمام متغیرهااستکدام نمودار)  5
  ؟برچسب محورافقی چه می باشدنمودارمستطیلی در)  6
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 کدام یک از نمودارهابرای داده های کیفی مناسب تراست؟)7
  کدام یک از نمودارهابرای داده های کمی پیوسته مناسب تراست؟)   8
  مهمترین عامل برای رسم نموداردایره ای چیست؟)  9

  درنمودارساقه وبرگ چه اعدادی دربرگ قرارمی گیرد؟)  10
  اگرداده ها سه رقمی باشند،چندرقم درساقه وچندرقم دربرگ قرارمی گیرد؟)  11
  درکدام نمودارمهم نمی باشد؟ ترتیب قرارگرفتن داده)  12
                   کدام نمودارفقط بااستفاده ازفراوانی مطلق داده هارسم می شود؟)  13
  چیست؟ه ی مرکزی دیگرنشان دهنده ی مرکزی نسبت به زاویه ی درنموداردایره ای سه برابربودن یک زاوی)  14

3  

  :سؤاالت چندگزینه ای
  برای رسم نمودارساقه وبرگ مهمترین عامل چیست؟ )  1

  داده ها)  4فراوانی مطلق         )   3مرکز دسته                   )  2دسته                           )  1                         
  ترتیب قرار گرفتن داده هادرکدام نمودار مهم است؟ )  2

  چندبر -مستطیلی)  4چندبر         -میله ای)  3مستطیلی       -دایره ای)  2میله ای       -دایره ای)  1                        
  نمودارمستطیلی برای چه داده هایی مناسب است؟ )  3

  کیفی ترتیبی)  4کیفی اسمی             )  3کمی پیوسته                 )  2کمی گسسته                ) 1                          
  نمودارچندبر فراوانی برای چه داده هایی مناسب است؟ )  4

  کیفی ترتیب)  4کیفی اسمی             )  3کمی پیوسته                 )  2کمی گسسته                ) 1                          
  برای رسم نموداردایره ای مهمترین عامل چیست؟ )  5

  درصد فراوانی نسبی)  4فراوانی مطلق         )   3مرکز دسته                   )  2دسته                           )  1                         
  ترتیب قرار گرفتن داده هادرکدام نمودار مهم نیست؟ )  6

  چندبر -مستطیلی)  4چندبر         -میله ای)  3   مستطیلی    -دایره ای)  2میله ای       -دایره ای)  1                        
  .اگرفراوانی مطلق دسته اول نصف فراوانی مطلق دسته دوم باشد،نسبت زاویه دسته اول به دسته دوم درنموداردایره ای رابدست آورید 4

5  
 .    نمودارچندبرفراوانی داده های زیررابرحسب فراوانی تجمعی رسم کنید

                                                                                                                   
  

  xi  آبی  سبز قرمز زرد
10  10  8  12  fi  

6  
  .داده های زیرمفروض است

  5   3   0   1    0  0    4   2   1   3.                                                جدول فراوانی راتشکیل دهید) الف 
  3   6   9    1   2   3    4   0   1   6)                       درصدفراوانی نسبی.(نمودارمیله ای را رسم کنید) ب

7  
 .ونتایج زیرحاصل می شودتاسی راپرتاب می کنیم 

      1    3    2    5    1    4     6    4    2    1.                                           جدول فراوانی راتشکیل دهید) الف 
  3    5    6    2    1    6     2    3    5    3.             نمودارمیله ای رابرحسب فراوانی تجمعی رسم کنید) ب 

8  

  .داده های زیرداده شده اند
      48    45     40    30   20   3     42    35     30   17    6    23.  دسته تشکیل دهید 6جدول فراوانی راباانتخاب  )  1
       35    27    18    16    4    22    21    39    51    30   12    8)                  درجه .( نموداردایره ای رارسم کنید)  2
   16     31     9    14   28   50    25    19    42    50   26    31)  فراوانی تجمعی .( نمودارمستطیلی رارسم کنید)  3
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9  
 .تشکیل دهیددسته جدول فراوانی داده های زیررا ششتخاب باان)الف
            28     23      20      21     19      30     20     18       8      15         )درصدفراوانی نسبی.(نمودارمیله ای داده هارارسم کنید) ب 
     2      25      24      31      5      17      10      3       32     18                                       )درجه.(رارسم کنید دایره اینمودار) ج 

10  
 .سطح سوادکارکنان یک شرکت تولیدی طبق جدول زیرمی باشد

  .کنیدنموداردایره ای آن رارسم 
 سطح سواد  ابتدایی سیکل  دیپلم فوق دیپلم

  تعداد  5  35  40  100

11  
 .داده های زیرنتایج حاصل ازاندازه گیری وزن دانش آموزان می باشد

       70      71      55      44     38      40    49     55     38     43            .    دسته تشکیل دهید 6جدول فراوانی راباانتخاب ) الف 
  78      71      78      38     42     61     57     75     64     66.                        نموداردایره ای رابرحسب درجه رسم کنید) ب 

12  
 .نمودارساقه وبرگ داده های زیررارسم کنید

                       1   2/1      03/1    08/1     2/3     3    01/1     1     05/2       06/2       01/0    05/0   2/1     2      

13  

  .نمودارزیرمفروض است
  چه کسری ازدایره سفیداست؟) الف 

  چنددرصدازدایره آبی است؟                                             ) ب 
  رنگ سیاه چه کسری ازدایره است؟) ج 
                     کیلوگرم ترکیب رنگهاراداشته باشیم رنگ زرد چندکیلوگرم است؟                                                                      180اگر ) د 

14  

 .  نمودار زیرمفروض است

    چه کسری ازدایره سیاه می باشد؟                                         ) الف
         قسمت زردرنگ چند درجه می باشد؟) ب

 فراوانی قسمت زردچندبرابرفراوانی آبی است؟) ج 

                                                               

15  

  .جدول فراوانی راتشکیل دهید) الف 
  )برحسب درجه.(نموداردایره ای رارسم کنید)ب 

  
  

  

16  

  .نمودارزیر مفروض است
  10=  10: کلید                                              .دسته تشکیل دهید 6راباانتخاب  جدول فراوانی) الف 

  . نمودارچندبرفراوانی داده هارارسم کنید) ب 
  

  ساقه  برگ
02337889 
35568 
1489 
0568 

1  
2  
4  
5  
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 .خالی راکامل کنیدجاهای)الف
  آیامی توان نمودارساقه وبرگ رارسم کرد؟چرا؟ ) ب 
  .نموداردایره ای رابرحسب درصدفراوانی نسبی رسم کنید) ج 
  
  

  

 دسته  xi fi فراوانی تجمعی

...  ...  5   ...- 2  
9  ...  ...   ...- ...  
...  ...  6   ...- ...  
25  16  ...   ...- ...  

 
  شاخصهای مرکزی –فصل ششم  ردیف

  میانه  انحراف معیار                میانگین           ضریب تغییرات                  شاخص مرکزی است؟مقابل کدام ازموارد 1

2  

 .درستی یانادرستی جمالت زیررابررسی کنید
  .ازنمودارجعبه ای برای پراکندگی داده هااستفاده می شود )الف 

  .گرتعدادداده هابرابرباشندمدنداریما) ب 
  .درداده هاباتعدادزوج میانگین دوعدد،میانه می باشد)ج 
  .بزرگترین داده ،مدمی باشد)د 
  .درنمودارجعبه ای فشردگی چارکی بیانگر پراکندگی داده های آن چارک است) ه 

  چه تغییری می کند؟مدمیانگین،میانه وشود،جمعوباعددضرب  اگرداده ها درعدد 3
  .شود 5/16 درس او 5چندباشدتامیانگین2نمره درس پنجمش باضریب .است5/15برابر1درس دانش آموزی هرکدام باضریب4میانگین  4

5  
  .                 رابدست آوریدفراوانی داده ی دوم.می باشد16میانگین داده هادرجدول زیربرابر 

  
29 23 17 11 5   xi  
3  4  2    4  fi  

5ازبین داده های  6 2 3   .کدام داده حذف شود تابیشترین تغییردرمیانگین ایجاد شود10   6   18   19  

  .کدام داده حذف شده است.می شود15می باشداگریکی ازداده هاراحذف کنیم میانگین آن 16داده ، 15میانگین  7

  .درس دیگر را بدست آورید11باشد،میانگین20اگرنمره یک درس او.می باشد5/14درس دانش آموزی12میانگین نمرات  8

  .میانگین کل داده هارابدست آورید.می باشد45،ماریآداده10ومیانگین 15 ،داده آماری5میانگین  9

  .شود 5/16درس او 5چندباشدتامیانگین2نمره درس پنجمش باضریب .است5/15برابر1درس دانش آموزی هرکدام باضریب4میانگین  10
,1   اگرمیانگین داده آماری 11 2, … . , n3میانگین داده های آماری.باشدبرابر 1 5, 3 2 5, … . ,3 n   .رابدست آورید5
,  اگرمیانگین داده های 12 1, 2, … ,1 میانگین.باشد ربراب 2, 1 2, … ,2   چیست؟ 1
6  9   3   6   1   9  2    8 راطوری بدست آوریدکه میانه،میانگین ومددرداده هایمقدار 13 4   .برابرباشند   7
3 2      1   7راطوری بدست آوریدکه میانه ومیانگین درداده هایمقدار  14 5 1 6   .برابرباشند  5

23   6   5   3   17   10   30   5   3درداده هایمیانگین دوبرابرمد طوری بدست آوریدکهمقدار  15 10 6   .  برابرباشند  7

4   4   1   5میانگین ومددرداده هایراطوری بدست آوریدکهمقدار  16 8 3 2   .برابرباشند  5

12   2راطوری بدست آوریدکه میانه ومددرداده هایمقدار  17 10   3   6   5   7 9 6 8 5   .برابرباشند 3

18  
 .های زیر معیین کنیدرادردادهمیانه،به ازای مقادیرمختلف.یک عددحقیقی باشد0اگر

     15      14      12     9      8      7      6      3      3      2      1       1  
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  .رادرداده های زیر معیین کنیدمد، به ازای مقادیرمختلف .یک عددحقیقی باشد 0اگر  19
       18      17     16      16      16      13      12      12      12      7      6       6       5      4       3      2      1       1  

20  
 xi  10  13  14  17  18  20  25   .         میانه ومدرامحاسبه کنیدمیانگین،درجدول فراوانی زیر

5  6  3  2  1  5  3  fi  

21  

  .                                                                          میانه ومدرابدست آوریدمیانگین،.نمودارزیرمفروض است
  
  

                              
                                                                                                           

22  

  .                                                          میانه ومدرادرنمودارزیرمعین کنیدمیانگین،)الف
  . نمودارجعبه ای داده های زیررارسم کنید)  ج
                                                                                                        .وفشردگی درکدام چارک استپراکندگی بیشترین )  د
  

  ساقه  برگ
001235 
0134467 
011133556 
5666789 

1  
2  
3  
4  

23  
کدام چارک دارای .می باشد 1و  20و 8و  12و  3ب درنمودارجعبه ای چارکهای اول،سوم ومیانه وبزرگترین وکوچکترین داده به ترتی

  فشردگی کمتری است؟

24  
    4       7       9     13      15      20      24      33     37    43   .     رسم کنیدمقابلنمودارجعبه ای رابرای داده های) الف
  1     47      48     48       51      52      55      55      58     60        .وفشردگی درکدام چارک استپراکندگی کمترین ) ب  

25  
  :باتوجه به نمودار

  فشردگی داده هادرکدام چارک کمتر است؟) الف 
  پراکندگی داده هادرکدام چارک بیشتر است؟                  ) ب 

26  
 .                                         داده های زیرمفروض اند

  20   18   15     3     5     35    5    7    23    12    5   15     6    23   17.                                 میانه ومدومیانگین رابدست آورید) الف 
     22     4    13   29   21   14    10    2     1    18   12   30   35   24   16                                              .نمودارجعبه ای رارسم کنید) ب

 
  شاخصهای پراکندگی –فصل هفتم ردیف

  ضریب تغییرات      مد           میانه          انحراف معیارواریانس         میانگین            شاخص پراکندگی است؟مقابل کدام ازموارد 1

2  

  :سؤاالت کوتاه پاسخ
 داده های آماری برابرصفرگرددنشانۀچیست؟ ضریب تغییراتاگر)  1

  چه تغییری می کند؟انحراف معیارشوند جمععددی بااگرداده ها)  2
  ؟مقایسه دویا چندنوع متغیرباواحدهای گوناگون استفاده می شود ازکدام شاخص برای)  3
 اگرواریانس داده های آماری برابرصفرگرددنشانۀچیست؟)  4

  اگرداده هادرعددی ضرب شوندضریب تغییرات چه تغییری می کند؟)  5
  درموردپراکندگی داده هاکدام شاخص پراکندگی معتبر نمی باشد؟)  6
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  چه تغییری می کنند؟ واریانس،انحراف معیاروضریب تغییراتشود،جمعوباعددضرب  اگرداده ها درعدد  3

4  
 .می باشد18برابرو ه یتغییرات دردودسته یدامن

  بیشتراست؟چرا؟وپراکندگی وتراکم داده هادرکدام یک ازدسته های) الف 
  کرد؟ازکدام شاخص می توان پراکندگی وتراکم داده هارابهتربیان ) ب 

5  
  .می باشد 12و   52سانتیمترومیانگین وانحراف معیاروزن دانش آموزان به ترتیب 49و150میانگین وواریانس قددانش آموزان به ترتیب

  تغییرات درقدبیشتراست یاوزن؟چرا؟

  .دنشوبرابر}7   5    1   3    {داده هایدر میانگین وواریانسراطوری معین کنیدکه 0مقدار  6

 .شود 2/21برابر }10  6 1  8    {داده هایواریانسراطوری معین کنیدکه 0مقدار  7

8  
 .رابدست آورید)چارک اول ودوم(از میانه  واریانس داده های قبل

35     30      24      21      20       19      19      17       15      15     12      9       8       6       5       4       2      2  

9  
 .رابدست آورید)چارک دوم وسوم(داخل جعبهواریانس داده های 

26     25     24     18     15     15     12     10     9     9     8     7     6     6     5     4     3     2     1     1  

10  
                                                                                              .واریانس رابدست آورید مقابلدرجدول

   
 دسته  2-0  4-2  6-4  8-6

6 4  7  5  fi  

11  
 دسته 10-16 16-22 22-28 28-34 34-40 .واریانس وانحراف معیاررامحاسبه کنید

3  5 7  5  3  fi  
,1داده های آماریمیانگین  12 2, … . , nواریانس رامحاسبه کنید.می باشدومجموع مربعات داده ها،برابربرابر.  

13  

  35= 35: کلید                                                                                                            .نمودارزیرمفروض است
  .      دسته تشکیل دهید 5جدول فراوانی راباانتخاب ) الف 
  . ضریب تغییرات رامحاسبه کنید)  ب
  

  ساقه  برگ
56 
125677 
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05 
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                                    .رابدست آورید3    6    9   12    15داده های ضریب تغییرات  14

15  

  .نمودار زیرمفروض است
    .راتشکیل دهیدجدول فراوانی )الف 

  .   ضریب تغییرات رامحاسبه کنید) د 

  .باشد،واریانس آن رابدست آورید5ومیانگین آن25/0اگر ضریب تغییرات دادها  16

17  
,1درداده های آماری  2, … . , n3ضرب سپس باعدد  2اگرتمام داده هارادرعدد .می باشد4و5وواریانس به ترتیبمقادیر میانگین  

  .آورید تجمع کنیم ، ضریب تغییرات داده های جدیدرابدس
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