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 قسهت از بعد نرحلٌ در ٍ عهيق قسهت از ابتدا .بزنيو تخهين يا آن فرٍش ننظَر بٌ را نايی پرٍرش حَضچٌ يک يای نايی ٍزن خَاييو نی
 .کنيو نی صيد نايی ۵ عهق کو

 آيا يعنی نیديد؟ نا بٌ نايیًا ٍزن از خَبی تخهين عهيق قسهت از نايی ۵ انتخاب آيا. ۱
 خیر کرد؟ آنادگی اعالم آنًا فرٍش برای تَان نی

 ٍاقعی؟ نقدار از کهتر يک کدام ٍ است ٍاقعی نقدار از بيش تخهين کدام شها نظر بٌ. ۲

باشد ٍ انتخاب از قسهت کو  انتخاب از قسهت عهیق تخهین بیشتری از نقدار ٍاقعی نی
 عهق تخهین کهتری از نقدار ٍاقعی نی باشد.

 فرض شد؟ نی حَضچٌ يای نايی ٍزن از بًتری تخهين بٌ ننجر کٌ کرديد نی انتخاب را آنًا چگَنٌ داشتيد نايی ۵ دصي انکان شها اگر. ۳
سعی نی کردیو بٌ صَرت تصادفی از جايای نختلف حَضچٌ یک  .ندارند زيادی تحرک ٍ پخش شدى حَضچٌ در شکل يهانند يا نايی کنيد

 نهَنٌ تصادفی انتخاب نهائیو.

 حَضچٌ از بخش چند تصادفی انتخاب آيا کرديو؟ نی انتخاب چگَنٌ را نايی ۵ بَد بًتر نداشتيو، اطالعی يا نايی شدن پخش َىنح از اگر. ۴
 بلٌ باشند؟ يا نايی کل از بًتری نعرف انتخابی يای نايی کند نی کهک نا بٌ( ايو کردى شطرنجی را آن کٌ زنانی نحالا )

 
تَانیو از تک تک  کار نی برای این کنيد؟ پيشنًاد نی رايی چٌ ننظَر اين برای. کنيو گردآٍری را ندرسٌ يک آنَزان دانش قد طَل خَاييو نی

 آنَزان در نَرد قدشان سؤال کنیو. دانش

 .نهکن يای رٍش يکی از بٌ يا دادى گردآٍری :آنارگيری

 ديد نی انجام را آنارگيری کٌ کسی :آنارگر

 .کنيو تکهيل زير صَرت بٌ جدٍلی تَان نی باشيو، گرآنار  شد قرار اگر
 نشايدات جبت برای شدى طراحی جدٍل از نحالی

 آنَزان تعداد دانش چَب خط برای شهارش اندازى طَل قد

   سانتیهتر 041کَتاى تر از 

   سانتیهتر 041-041

   سانتیهتر 051 -051

   سانتیهتر 061-061

   سانتیهتر یا بلندتر 071

 وا: گردآوری دادهدرس اول
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 دييد؟ پيشنًاد نی ننظَر اين برای کاری راى چٌ است؟ نيفتادى قلو از آنَزی دانش کٌ شَيد نی نطهئن گَنٌچ

باید تعداد چَب خط يا با تعداد کل دانش آنَزان ندرسٌ برابر ٍ البتٌ  کنیو تا نطهئن شَیو دانش آنَزی از قلو نیفتادى است سرشهاری نی
 نی کردیو.از لیست اسانی کالس استفادى  -باشد.

آنَزان برای آگايی از قد  استفادى از پرٍندۀ تحصیلی دانش داريد؟ آن انجام برای تری سادى حل راى آيا دارد آنارگر برای زيادی زحهت آنارگيری
 نانٌ آنًا ٍ یا تَزیع پرسش

 يا شها در ندرسٌ، نام جبت ينگام کٌ ستا جدٍلی يهان شبيٌ نانٌ پرسش. است نانٌ پرسش از استفادى آنارگيری يای ترين راى نرسَم از يکی
 تکهيل شَد. نهَنٌ يا جانعٌ ٍاحديای تَسط تَاند نی نانٌ پرسش. ايد کردى را تکهيل آن ٍالدين،

 
 کنيد؟ نی پيشنًاد ندرسٌ يک آنَزان دانش قد طَل آنارگيری برای ديگری راى چٌ. ۱

 تَانیو قد یکایک دانش آنَزان ندرسٌ را تَسط یک نتر اندازى بگیریو. یآزنایش ٍ اندازى گیری نستقیو، ن

 انجام آنارگيری ٍ انتخاب ای بخَاييو نهَنٌ اگر. باشيد نداشتٌ اختيار در آنَزان دانش يای دادى تهانی گردآٍری برای الزم زنان کنيد فرض. ۲
 شَد؟ انتخاب تصادفی نهَنٌ کٌ کنيد نی پيشنًاد رايی چٌ دييو،

 گیریو. نفر بٌ صَرت تصادفی انتخاب نی کنیو ٍ قد آنًا را نحاسبٌ ٍ نیانگین قديا را بٌ عنَان نعرف قد جانعٌ در نظر نی 5ز ير کالس ا

 
 .کنيد ذکر خَد انتخاب برای دليل يک است؟ نناسب زير نَارد برای يا دادى آٍری جهع رٍش کدام

 . يا آن يای درخَاست بٌ رسيدگی ٍ برخَرد نحَى از کبان نشتريان رضايت نيزان. ۱

 نانٌ از نحَى ی برخَرد ٍ رسیدگی بٌ درخَاست يای نشتریان پی بد. تَان با طرح پرسش نانٌ، نی پرسش

 .ديو پايٌ در ناى حسب بر ندرسٌ آنَزان دانش يهٌ سن. ۲

آنَزان را تَان از اطالعات شناسنانٌ سن دانششَد نیآنَزان دریافت نیيا، نعهَالا ينگام جبت نام دانش آنَزان کپی شناسنانٌ دانشدادگان
 دقیق بررسی کرد.

 .شًر خرٍجی نحَريای از يکی در سَاری خَدريای سرنشينان تعداد. ۳

ى نشايدى نستقیو، تعداد سرنشینان خَدرٍيای سَاری نَضَعی است کٌ بٌ سادگی قابل رؤیت ٍ نشايدى است بنابراین از رٍش نشايد
 کنیو.نستقیو استفادى نی

 
 است؟ نناسب يا دادى آٍری جهع برای رٍش کدام( الف

 یا نشايدى پرسش شفايی .کالس يک در آنَز دانش ير يایقلو تعداد. ۱

 پرسش شفايی .گذشتٌ شب شها در درس کالس آنَزان دانش خَاب ساعات. ۲

 نانٌ.آنَزان کالس یا پرسشگیری یکایک دانشآزنایش ٍ اندازى .کالس يک آنَزان دانش قد طَل. ۳
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 يايی نحدٍديتی يارٍش اين از يريک .کنيو آنارگيری زير رٍش سٌ از يکی بٌ را ندرسٌ يا کالس يک آنَزان دانش قد طَل خَاييو نی( ب
 کرد؟ رفع را يا نحدٍديت اين تَان نی چگَنٌ. دارند

 کنیو.گیری تصادفی استفادى نیآنَزان زیاد است از رٍش نهَنٌانشينگانی کٌ تعداد دنانٌ:  پرسش
یا از طریق تقسیو بندی بٌ چند  گیری يو نحل نتر استفادى کنیو.تَانیو نشايدى خَد را يهراى با دقت کنیو ٍ از ٍسایل اندازى نی نشايدى:

 تَان این نشکل را تا حدٍدی برطرف کرد. قسهت کَتاى، بلند ٍ نتَسط نی
 آنَزان استفادى کرد.بایست دادگان بٌ رٍز باشد تا بتَان جًت نشخص کردن اندازى طَل قد دانش یدگان: ندا

 بر است.اگر تعداد ٍاحديای نهَنٌ زیاد باشد، این رٍش زنان نانٌ:پرسش

 اگر بٌ دقت زیادی نیاز داریو، نناسب نیست. نشايدى:

 ديند.گیر قرار نهیيهیشٌ اطالعات جبتی را در اختیار آنار  دادگان:

 
. بداند کنند، نی تهاشا يفتٌ در بار حداقل يک را شبکٌ اين جديد برنانٌ کٌ شيراز، در تلَيزيَن دارندگان نسبت خَايد نی تلَيزيَنی شبکٌ يک
 .ديد ین قرار بررسی شًر نَرد اين در را تلَيزيَن دارندگان از نفری ۱۱۱۱ گرٍى يک ننظَر بدين
 .کنيد نشخص را بررسی نَرد نتغير ٍ يا دادى( الف

یا « کند تهاشا نی» آن پاسخ کٌ. است تهاشای تلَيزيَن ،نتغير ٍ يستند، شيراز در تلَيزيَن دارندگان نفری ۱۱۱۱ گرٍى اطالعات يا دادى: جَاب
 افراد نَرد برسی است.« کند تهاشا نهی»
 است؟ کدام آناری انعٌج يستند؟ نهَنٌ يک يا دادى اين آيا( ب

 کنند. باشد کٌ تلَیزیَن دارند ٍ این برنانٌ جدید را تهاشا نی بلٌ یک نهَنٌ يستند، جانعٌ اصلی کل اطالعات نردم شیراز نی
 کیفی است. کيفی؟ يا است کهی نتغير( پ
 .کنيد نشخص باشد، جالب اينجا در است نهکن کٌ را کهی نتغير چند( ت

 کنند. نیزان بارندگی شًر شیراز، تعداد افرادی کٌ برنانٌ جدید را تهاشا نینیزان تحصیالت، ٍزن،  .... درآند، سن،: جَاب
 يک اعضای کل تعداد بر تقسيو نظر اعضای نَرد تعداد) پارانتر؟ يا است آنارى کنند، نی تهاشا را جديد برنانٌ کٌ نهَنٌ در افرادی نسبت( ث

 .(گَييو نی نسبت را نجهَعٌ
اند گَیند در حالی کٌ پارانتريای جانعٌ يهیشٌ جابت ی آناری کٌ از یک نهَنٌ بٌ نهَنٌ دیگر تغییر حاصل شَد آنارى نی)در نهَنٌ آنارى است.

کرد بنابراین این نسبت آند ٍ تغییر نیيا دقیقاا بٌ دست نهی شد نهکن بَد يهین دادى نفری دیگر انتخاب نی 0111در این نحال اگر یک نهَنٌ 
 است.( آنارى

 
 .کنيد نشخص را يا دادى نتغير نَع

 نتغیر کیفی اسهی .يستند نذکر اسانی يهگی نيحو ٍ نحهد نحهَد، نحسن،( الف

 رتبٌ جَاد ٍ ديو رتبٌ صادق رتبٌ نَزديو، رضا پنجو، ٍ بيست رتبٌ احهد. دارد ٍجَد التحصيل فارغ آنَز دانش ۳۱۴ دبيرستان يک در( ب
 يا کیفی ترتیبینسبتی ٍ رتبٌ 901 .است باالترين يک رتبٌ کٌ دانيو نی ٍ يست چًارم

 ایکهی فاصلٌ (.سلسيَس برحسب) يراز رٍدخانٌ آالی قزل يای نايی بدن دنای( پ

 کهی نسبتی .يراز رٍدخانٌ در آال قزل يای نايی طَل( ت
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 .کنيد نشخص را يا دادى نَع زير سؤاالت از يک ير در. است لسنج نهايندى يک بٌ نربَط زير يای دادى

 نتغیر کیفی اسهی .است ايرانی حسين نهايندى نام( الف

 نتغیر کهی نسبتی .دارد سن سال ۵۶ نهايندى اين( ب

 ای کهی فاصلٌ . است ۱۳۴۴ ٍ  0911ٍ  ۱۳۶۶ است، شدى انتخاب نجلس در نهايندى اين کٌ يايی سال( پ

 کهی نسبتی .است بَدى لاير ۶۱۱,۱۱۱,۱۱۱ گذشتٌ سال در نهايندى اين قحقَ نجهَع( ت

 نخالف طرف، بی حهايت، کانل، حهايت :نَردنظر يای گزينٌ. است کشَر آبی ننابع از حفاظت پيشنًادی   اليحٌ بررسی حال در نهايندى اين( ث
 کیفی ترتیبی .است نخالف کانالا  ٍ

 کیفی اسهی است.« نتايل: »نهايندى اين تأيل ٍضعيت( ج

 کیفی ترتیبی .است کردى حهايت آن از کٌ است نفری يفتهين عهَنی، آنَزش با نرتبط اليحٌ گيری رأی در نهايندى اين گَيند نی( چ

 
 برد؟ نی شدى، ننتشر يا رسانٌ کٌ در زير، نحال دٍ در شدى بيان اطالعات از ای استفادى چٌ خَد رٍزنرى زندگی در شًرٍند يک شها نظر بٌ

 سالنت  

 . است خَردن زنين يا افتادن ننازل در ديدگی آسيب بيشترين

 .ديند نی نشان شديد ٍاکنش آنفَالنزا ٍاکسن بٌ افراد درصد پنج

 . دارند قرار سرطان نعرض در ديگران برابر دٍ سيگاری افراد

 . کند نی تأنين را بدن زنَردنيا يای ٍيتانين بيشتر سبزی ٍ نيَى نَع ۵ رٍزانٌ نصرف

 نقل ٍ حهل  

 . است خَدرٍ داخل کليد کردن فرانَش خَدرٍ انداد با تهاس دليل اٍلين

 .کنند نی نگاى آينٌ در ٍ رٍند نی  کلنجار خَد بينی با ترتيب بٌ قرنز چراغ پشت در خارجی کشَر يک زن ٍ نرد يای رانندى بيشتر

 . شَد نی ترافيک درصدی ۳۱ کايش باعخ يا اتَبان در راينهايی خطَط بين راندن

 . است شدى اعالم رٍز در نفر ۵۱ حدٍد تصادفات يای کشتٌ تعداد نتَسط

يا نی گردد سعی نی کند در زندگی رٍزنرى خَد رفتار صحیح را انتخاب کند ٍ از یک شًرٍند بعد از اینکٌ نتَجٌ اطالعات بیان شدى در رسانٌ
 ٍرزد.اب بٌرفتاريای ناصحیح ٍ پر خطر اجتن

 اند.گیری بٌ دست آندىاین اطالعات بر اساس نشايدى ٍ اندازى اند؟ آٍردى دست بٌ را اطالعات اين چگَنٌ

 .کنيد نشخص يا نحال از يريک در را آنارى ٍ نهَنٌ يا پارانتر جانعٌ، ٍ. زنيد نی حدس را شدى پررنگ کلهات دقيق تعريف آيا 

 اند.ی از ننازل شًر کٌ بٌ صَرت تصادفی انتخاب شدىجانعٌ کل ننازل شًر. نهَنٌ: تعداد

يا برای استخراج ديی، تحلیل ٍ تفسیر دادىی نحَى گردآٍری، سازنانبٌ نطالعٌ
 شَد.گیری، آنار گفتٌ نیاطالعات ٍ تصهیو
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 چيست؟ نتغير ٍ دادى بين فرق. ۱

يایی کٌ از اشخاص یا اشیاء کٌ قرار است نَرد بررسی قرار شَد. در صَرتی کٌ بٌ ٍیژگییبٌ اطالعات کهی یا کیفی یک نسئلٌ دادى گفتٌ ن
 گَیند.گیرند، نتغیر نی

 کیفی يستند. کيفی؟ يا يستند کهی اسهی، سطح در يایىداد. ۲

تک يای تککند ٍ نا بٌ دادىای خاص از جانعٌ را تَصیف نیپارانتر یک نشخصٌ عددی است کٌ جنبٌ چيست؟ پارانتر ٍ آنارى بين فرق. ۳
يای نهَنٌ ای خاص از نهَنٌ است ٍ نا بٌ دادىانا آنارى یک نشخصٌ عددی است کٌ تَصیف کنندى جنبٌ اعضای جانعٌ دسترسی داریو

 کنیو.يا استفادى نیدسترسی داریو ٍ بٌ کل جانعٌ دسترسی نداریو ٍ نا در آنارى برای تخهین پارانتر

 اندازى با نهَنٌ سٌ اگر باشند.خیر، پارانتريای جانعٌ يهیشٌ جابت نی کند؟ تغییر پارانتر يک کٌ است نهکن آيا ، یآنار  جانعٌ يک در. ۴
يای آناری از یک نهَنٌ بٌ نهَنٌ بلٌ، در نهَنٌ آٍرد؟ دست بٌ آنارى يک از نتفاٍت نقدار سٌ یتَان م آيا باشيو، داشتٌ يک جانعٌ از يکسان

 شَد، بنابراین نهکن است سٌ نقدار نتفاٍت از یک آنارى بٌ دست آٍریو.دیگر تغییر ایجاد نی

 اند؟ دادى سفارش( شام يا نايار)غذايی  ٍعدى کدام برای کٌ است شدى سؤال گيايخَار، یًای غذاخَر نشتری ۱۲۶۱ از نطالعٌ يک در. ۵

 ٍعدى غذا )نايار یا شام( .کنيد نشخص را نتغير( الف

 کیفی کيفی؟ يا است کهی نتغير اين( ب

 يای گیايخَارنشتری غذاخَری 0660 چيست؟ اينجا در آناری جانعٌ( پ

 .کنيد بندی نسبتی دستٌ ٍ يای فاصل ترتيبی، اسهی،: نقياس چًار در را نًا آ نتغيريای. است نرتبط زير نَضَعات. ۶

 نسبتی. انتحان يک سؤاالت بٌ گَيی پاسخ زنان ندت( الف

 ایلٌفاص. کالس اٍلين زنان( ب

 اسهی. تحصيلی رشتٌ( پ

 ترتیبی. خَب ٍ نعهَلی ضعيف،: تحصيلی ارزيابی نقياس( ت

 ایفاصلٌ. (انتياز ۱۱۱ از) آزنَن آخرين نهرى( ث

 نسبتی. آنَز دانش سن( ج
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,يای  . نیانگین دادى0 , , ,10 20 30 40  چقدر است؟50

x
10 20 30 40 50 150 350 5

  

,يای  . اگر نیانگین دادى۲ ,x10  چقدر است؟ xشَد نقدار  30برابر  40

n
x x x x n x

x x x
1 2 3
40 10 3 30 50 90 90 50 40  

,نیانگین اعداد . ۳ , , ,1 2 3 4  چقدر است؟ 5

x
1 2 3 4 5 15 35 5

  

,ن اعداد . نیانگی۴ , , ,2 4 6 8  چقدر است؟ 5

x
2 4 6 8 5 25 55 5

  

,. نیانگین اعداد ۵ , , ,5 6 7 8  چقدر است؟ 9

x
5 6 7 8 9 35 75 5

  

,. نیانگین اعداد ۶ , , ,50 60 70 80  چقدر است؟ 90

x
50 60 70 80 90 350 705 5

  

 .کنيد ذکر نيانگين خَاص دربارى قبل يای تهرين از کلی قاعدى دچن تَانيد نی آيا. ۵

 شَد.يا يهگی در یک عدد ضرب شَند نیانگین آنًا نیز در آن عدد ضرب نی( اگر دادى۱

 شَد.( اگر يهٌ دادى با یک نقدار جابت جهع شَند نیانگین آنًا نیز با آن عدد جهع نی۲

 بيشتر) کند؟ نی تغییری چٌ حضار درآند نيانگين بيايد، نا دبيرستان خيريٌ انجهن بٌ لاير نيليارد کي ناييانٌ درآند با نيلياردر يک اگر حال
 ناى در لاير نيليَن ۱۴۶ از باالتر کهی تا را درآند نيانگين اٍ درآند.( خَانند نی دٍرافتادى دادى را اٍ آنارشناسان گَيند، نی جرٍتهند اٍ بٌ نردم

 دوم: معیاروای گرایش به مرکزدرس 
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 کٌ! داشت خَايند دبيرستان بٌ را لاير نيليَن ۱۵۶ نعادل کهکی خيرين گذشتٌ، تخهين شيَى ( ٍ بر اساس ۶۲۵/۱۴۶  دقيقاا ) آٍرد نی باال
 .است ضعيف آن شدن نحقق انکان يا رسد نی نظر بٌ غيرٍاقعی

 
,يای  نیانٌ دادى. ۱ , , , , ,10 14 86 2 68 99  ۱۴ چقدر است؟ 1

,يای  دادى  . نیان۲ٌ , , , , , ,11 10 14 86 2 68 99 / چقدر است؟ 1
11 14 25 12 52 2

 نیانٌ 

 
 کنيد کانل زير جهلٌ ۵ را درس نتايج نيانگين نيانٌ، دٍرافتادى، دادى: ٍاژى سٌ با

 از فًرستی عنَان  بٌ خَد يای دادى بٌ ،.........بٌ نحاس برای. است نعرٍف"........."  بٌ آنارشناسان نزد نانند،نی" ٍسط حد" نردم اکحر آنچٌ. ۱
 نیانگین -نیانگین .کنيد تقسيو بر تعدادشان ٍ کنيد جهع بايو را اعداد يهٌ کنيد؛ نگاى اعداد

 قرار........  از تر نپايي نقادير ديگر نيهی ٍ ........ از باالتر نقادير اعداد از نيهی. است شدى نرتب اعداد فًرست ٍسطی نقطٌ ٍاقع در. ........ ۲
 نیانٌ -نیانٌ -نیانٌ .دارند

 دادى دٍر افتادى .نکند پيرٍی يايهان دادى الگَی از کٌ باشيو داشتٌ ایىنشايد کٌ يستيو نَاجٌ.............  با زنانی. ۳

 نیانگین -نیانٌ -دادى دٍر افتادى ..............تا  ديد نی يا دادى از بًتری بازتاب نعهَالا .........  يستيد، نَاجٌ...........  با ٍقتی. ۴

نیانٌ -نیانگین است..........  از بًتر..........  گيری، تصهيو ٍ ريزی برنانٌ برای طَرکلی،  بٌ. ۵
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 بندی رتبٌ است، برگزارشدى ازآنَزان نهت دانش بين زنان يو کٌ جانعی آزنَن نتايج اساس بر را دبيرستان سٌ ديو يای کالس خَاييو نی
 .است نهرى ۱۲۱ از کالس سٌ ير آزنَن جانع نهرات. است شدى انتخاب تصادف بٌ نفر ۱۱ دبيرستان ير از. کنيو

 :ديو کالس سٌ بٌ نربَط يای دادى

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

, , , , , , , , ,85 79 57 39 45 71 67 87 91  )ب 49

, , , , , , , , ,43 51 53 110 50 48 87 69 68 9  )پ 1

 .کنيد نحاسبٌ را کالس سٌ نيانگين باشند، برابر با يو« پ»، «ب»، «آ» ین نهرات این سٌ کالساگر نیانگ

x
65 75 73 50 60 64 69 62 67 85 670 6710 10

 نیانگین کالس آ=   

x
85 79 57 39 45 71 67 87 91 49 670 6710 10

 نیانگین کالس ب=   

x
43 51 53 110 50 48 87 69 68 91 670 6710 10

 نیانگین کالس پ=  

 است؟ کهترين کدام کالس در ٍ بيشترين سکال کدام در نهرات پراکندگی نظر شها بٌ

 = داننٌ کالس )الف( ۵۱تا  ۵۶

 = داننٌ کالس )ب( ۳۴تا  ۶۵ 

 = داننٌ کالس )پ( ۴۳تا  ۱۱۱

تَان نتیجٌ گرفت کٌ دبیرستان )ب( بیشترین پراکندگی ٍ دبیرستان )الف(  با تَجٌ بٌ داننٌ نهرات سٌ دبیرستان کٌ بٌ صَرت زیر است نی
 ی را دارد.کهترین پراکندگ

 است؟ کردى کسب شدى دادى اطالعات با بًتری دبيرستان نتايج کدام. دييد نَازی نهايش نحَر سٌ رٍی يا را دادى سؤال، اين بٌ پاسخ برای
ان پ با تَجٌ بٌ اطالعات دادى شدى بٌ نظر نی رسد دبیرستان الف بٌ دلیل پراکندگی کهتر نتایج بًتری کسب کردى است. يهچنین دبیرست چرا؟

 است. ۱۱۱دارای یک نهرۀ خیلی باال 

                                   
)   

 

                                   
) 

 

                                   
) 

 

 سوم: معیاروای پراکندگیدرس 
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 يای ندرس آن کنند را انتخاب يا ندرسٌ از يکی نتايج اين اساس بر بخَايند آيندى در سال خَد گَش بازی فرزند نام جبت برای ٍالدين اگر نحال
ای  کند ندرسٌ انتخاب را ندرسٌ خَايد نی الهپياد شرکت در قصد بٌ کٌ فرزندی برای نقابل در است کهتر آن نهرات در کٌ پراکندگی است بًتر
ای کٌ پراکندگی نهرات کهتر است دانش آنَز بازیگَش بٌ علت یک دست   در ندرسٌ چرا؟. باشد بيشتر آن در نهرات پراکندگی کٌ است بًتر

ای کٌ پراکندگی نهرات بیشتر است )نحال دبیرستان پ( فضای  س نجبَر بٌ يهاينگی با سایر دانش آنَزان کالس است. ٍلی در ندرسٌبَدن کال
 کند. آنَز الهپیادی را نجبَر بٌ تالش بیشتر نی تری ٍجَد دارد کٌ دانش رقابتی

 
 چرا؟. شد خَايد صفر برابر استاندارد انحراف باشند برابر بايو يا دادى اگر. ۱

شَد ٍ در نتیجٌ اختالف ير دادى از نیانگین برابر صفر خَايد شد کٌ در نتیجٌ انحراف نعیار يا نیدر این حالت نیانگین برابر ير یک از دادى
 شَد.نیز صفر نی

 .کنيد نحاسبٌ يرز جدٍل تکهيل با تَانيد نی را کالس سٌ جانع آزنَن نهرات استاندارد انحراف. ۲

انحراف نشايدات از نیانگین 
 ۲بٌ تَان 

 انحراف نشايدات از نیانگین
 نشايدات

 کالس
 پ

 کالس
 ب

 کالس 
 آ

 ۵۵۶  ۵۶۴ ۲۶۴ x x1
24

  x x1
28

  x x1
17

  ۴۳ ۳۴ ۵۱ 

۳۶۱ ۴۶۴ ۴۴ ۱۴- ۲۲- ۵- ۴۶ ۴۵ ۶۱ 

۲۶۴ ۳۲۴ ۲۵ ۱۵- ۱۶- ۵- ۵۱ ۴۴  ۶۲ 

۲۵۶ ۱۱۱ ۴ ۱۶- ۱۱- ۳- ۵۱  ۵۵ ۶۴ 
۱۴۶ ۱ ۴ ۱۴- ۱ ۲-  ۵۳  ۶۵ ۶۵ 
۱ ۱۶ ۱ ۱ ۴ ۱  ۶۶ ۵۱  ۶۵ 
۴ ۱۴۴ ۴ ۲ ۱۲ ۲  ۶۴  ۵۴  ۶۴ 
۴۱۱ ۳۲۴ ۳۶ ۲۱ ۱۶ ۶  ۶۵ ۶۵ ۵۳ 
 ۵۵۶ ۴۱۱ ۶۴ ۲۴ ۲۱ ۶ ۴۱  ۶۵ ۵۵ 
۱۶۴۴  ۵۵۶ ۳۲۴ ۴۳ ۲۴ ۱۶ ۱۱۱ ۴۱ ۶۵ 
      جهع ۶۱۴ ۳۱۵۲ ۴۵۱۶

 

x
670 6710

/ کالس آ 
804 8 9710

 انحراف نعیار کالس آ 

x
670 6710

/ بکالس  
3152 17 7510

 بانحراف نعیار کالس  

x
670 6710

/ پکالس  
4508 21 23410

 پانحراف نعیار کالس  
 نقايسٌ انکان شها بٌ کند، تأييد نی را نهرات پراکندگی بيشترين با کالس خصَص در شها نظر تنًا نٌ استاندارد نحرافا کٌ شَد نی نشايدى

 .کنيد بررسی را خَد يای پاسخ درستی تَانيد نی حال. ديد نی نيز را نًا آ کهی
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 چيزی چٌ اعداد اين از يک ير نظر شها بٌ. ايد کردى نشايدى زير صَرت بٌ اعدادی شتیيا بًدا غذايی نَاد يای پاکت يا يا قَطی رٍی بر حتهاا 

 ديند. نی نشان را

250گرم   10  

 ناپذير خطا اجتناب کهی. چنين نيست اين نعهَالا  ٍلی. برسد کنندى نصرف دست بٌ است قرار کٌ است غذايی نادى خالص ٍزن ۲۵۱ عدد
 را خصَص بٌ تَليدی اين از کاال يک شدى تَليد يای پاکت زيادی نحتَای تعداد اگر. کنيو نحاسبٌ را آن چگَنٌ ٍ است چقدر اخط اين. است
يای  بندی بستٌ در غذايی نَاد استاندارد انحراف برابر دٍ ۱۱ عدد يعنی. است ۱۱ عدد آن برابر دٍ نحاسبٌ کنيو، را يا آن استاندارد انحراف ٍ ٍزن

 گرم ۲۶۱ تا ۲۴۱ بين ٍزنی يا از آن تا ۴۵ داريو انتظار کنيو ٍزن را غذايی نادى اين حاٍی قَطی ۱۱۱ نا اگر تر دقيق عبارت بٌ. تاس نختلف
 اند؟رسیدى ۴۶چگَنٌ بٌ عدد  .است ير کشَری استاندارد الزانات از کااليا رٍی بر اعدادی چنين درج. باشند داشتٌ

 یار از نیانگینبٌ کهک فاصلٌ دٍ برابر انحراف نع

 نعيار انحراف ٍ خصَص نيانگين تری در دقيق اطالعات نيانگين از انحراف نقدار نحاسبٌ با نعهَال داريو کٌ تغییراتی نيزان بٌ بردن پی برای
 نيانگين از اندارداست انحراف دٍ بين نشايدات٪  ۴۵ تقريباا  کٌ: کنيو استفادى نی آنار در نشًَر قانَن يک از ننظَر اين برای. داشت خَاييو
 شکل در قانَن يهين نشابٌ البتٌ. دارد فاصلٌ نيانگين از استاندارد انحراف برابر دٍ از بيش نهرات٪ ۵بگَييو،  کٌ است آن نانند اين. يستند
 از استاندارد انحراف يک نشايدات بين ٪۶۶  تقريباا  بٌ قبل قانَن حالت اين در. است شدى دادى نهايش استاندارد انحراف برابر يک باال برای
 .کنيد شکل رسو يهان رٍی را نيانگين از انحراف برابر يک. کند نی تغییر يستند نيانگين

 
 جدٍل زیر را تکهیل کنید.

) دارند قرار نيانگين از استاندارد انحراف برابر سٌ بين نشايدات ۴۴ /۴ تقريباا  , )x x3 3 
) دارند قرار نيانگين از استاندارد انحراف دٍ برابر   بين نشايدات %۴۶  يباا تقر , )x x2 2 

) دارند قرار نيانگين از استاندارد انحراف برابر يک بين نشايدات %۶۶  تقريباا  , )x x  
 

 
 درآند کٌ نعناست بدين کَچک باشد، يا دادى نجهَعٌ استاندارد انحراف اگر. دييو ادانٌ را بحخ قبل درس خيريٌ نحال يهان با خَاييو نی
 استاندارد انحراف. است نتفاٍت بسيار انجهن آن درآند افراد کٌ نعناست بدين باشد، بزرگ استاندارد انحراف اگر يستند؛ نزديک يو بٌ يهٌ
 .شَد نی نحاسبٌ زير بٌ صَرت اعضا درآند

 دييد. انجام را کار اين زير جدٍل کهک بٌ

انحراف نشايدات از نیانگین 
 ۲بٌ تَان 

 نشايدات انحراف نشايدات از نیانگین

بعد از ٍرٍد 
 نیلیاردر

قبل از ٍرٍد 
 نیلیاردر

 بعد از ٍرٍد نیلیاردر
قبل از ٍرٍد 
 نیلیاردر

 بعد از ٍرٍد نیلیاردر
قبل از ٍرٍد 
 نیلیاردر

۱۶۳۶۴ ۱۶۴ i
x x

40 148 108
  i

x x

40 27 13
 ۴۱ ۴۱ 
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۱۶۴۴۶ ۲۲۵ ۱۳۶- ۱۵- ۱۲ ۱۲ 

۱۴۴۱۱ ۱ ۱۲۱- ۱ ۲۶ ۲۶ 

۲۵۶ ۲۵ ۱۱۶- ۵ ۳۲ ۳۲ 

۱۳۴۲۴ ۴ ۱۱۶-  ۳۱ ۳۱ 

۱۵۶۵۶ ۲۵ ۱۲۶- ۵- ۲۲ ۲۲ 

۱۵۱۲۴ ۴ ۱۲۳- ۲- ۲۵ ۲۵ 

۵۲۵۴۱۴ -  ۶۲۵ - ۱۱۱۱ - 

/   جهع ۴۵۶ ۶۲۱۳۶۴  /x 148 625 148  x 27  

458 8203698 3207 8
  

 چٌ ٍ چرا. دارند زيادی اختالف بايو نقدار دٍ اين ۳۲۱ با است برابر يا دادى استاندارد انحراف شَد، نی خيريٌ انجهن ٍارد نيلياردر کٌ زنانی
 نيانگين، يجای ب نشکل آن رفع برای نا. کرديو نحاسبٌ يًا داد اين رایب را نرکز گرايش بٌ نعيار نا کٌ بياٍريد خاطر بٌ را زنانی کرد؟ بايد
داننٌ نیان  را آن نا. نيست استاندارد انحراف شَد، نی تعريف کٌ پراکندگی نعيار. دييو انجام یتَانيو م را کار نشابٌ يهان. برديو کار بٌ را نيانٌ

 نرتب شدى يای دادى برای اگر تر سادى عبارت بٌ. يستند نشايدات چًارم سٌ ٍ چًارم با يک کٌ نانيو نی ،دييو نی نشان IQRچارکی، کٌ با 
برای سادگی . بَد خَايد سَم چارک نيانٌ، از بعد يای دادى نيانٌ صَرت يهين بٌ ٍ است اٍل چارک يهان کنيو نيانٌ حساب يک نيانٌ، از قبل

,يای  از نهاد ,Q Q Q3 2  شَد. بٌ ترتیب برای چارک اٍل، نیانٌ) چارک دٍم(، ٍ چارک سَم استفادى نی 1

 .کنيد تکهيل ندرسٌ خيرين نحال برای را زير جدٍل

 
 

Q1 
 چارک اٍل

Q2 
 نیانٌ

Q3 
 چارک سَم

IQR 
 ننٌ نیان چارکیدا

 
 انحراف استاندارد

درآند نايیانٌ 
 اعضای خیریٌ

۲۲ ۲۶ ۳۲ 32 22 10  ۶ 

درآند بعد از 
 ٍرٍد نیلیاردر

۵/۲۳ ۲۴ ۳۶ / /36 23 5 12 5  ۳۲۱ 

 نيانٌ انا. است بَدى استاندارد ٍ انحراف درآند نيانگين ريختگی دريو نسبب نيلياردر: ديند نی شها بٌ را چيز چند نشايدى انکان اعداد اين
 نتيجٌ در ٍ) نيانٌ از باشيو، دٍرافتادى داشتٌ دادى اگر گَييو، نی کٌ نا است داليلی از يکی اين. ناندند جابت يهچنان چارکی نيان داننٌ ٍ

 نحَ بٌ باشد زياد يا دادى تعداد کٌ زنانی. نی آٍريد دست بٌ يا دادى از ریبًت نتيجٌ استفادى کنيد، نيانگين جای بٌ( چارکی نيان داننٌ
 .است داشتٌ ٍجَد دٍرافتادى دادى کٌ بگيريد نتيجٌ پراکندگی ٍ نرکز بٌ گرايش يای نعيار از تفاٍت تَان نی ديگری
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 :کنيد کانل را زير جهالت

 .يستند نرکزی ريای نعيا از انَاعی (نیانٌ) ٍ( نیانگین. )يستند نفيد يا دادى نجهَعٌ تَصيف یبرا يا نيانٌ ٍ يا نيانگين -۱

 .است( انحراف نعیار) نعيار آن داريد کٌ نياز يو را نقطٌ آن حَالی تغییرات نيزان بلکٌ خَاييد، نی را نجهَعٌ يک نعدل تنًا نٌ نعهَالا  شها -۲

 .است( انحراف نعیار) شَد، نی بيان انگينني با نعهَالا  کٌ پراکندگی نعيار -۳

 .دارد نام( داننٌ نیان چارکی) شَد، نی بيان نيانٌ با نعهَالا  کٌ پراکندگی نعيار -۴

 .ديند نی نحاسبٌ يرگَنٌ بٌ نياز بدٍن يا دادى دربارى سريعی اطالعات( داننٌ نیان چارکی) ٍ( نیانٌ) -۵

 .دارد( آنار تَصیفی) رٍد، نی کار بٌ چارکی نيان يای داننٌ ٍ نعيار انحرافات يا، نيانٌ ٍ يا يانگينن دادى، نجهَعٌ يک تَصيف برای کٌ آناری -۶

ٌ() از قبل يا دادى درصد ۵۱ -۵ ٌ() از بعد يا دادى درصد ۵۱ ٍ( چارک دٍم )نیان  .دارند قرار( چارک دٍم )نیان

 .دارند ارقر( چارک اٍل) از بعد يا( چارک سَم) از قبل يا دادى درصد ۵۵ -۶

 .دارند قرار( چارک سَم) از بعد يا( چارک اٍل) از قبل يا دادى درصد ۲۵ -۴

 .دارند قرار( چارک سَم) ٍ( چارک اٍل) بين يا دادى درصد ۵۱ -۱۱

 .يستند نيانگين از( دٍ برابر انحراف نعیار) فاصلٌ در نشايدات ٪۴۵ تقريباا  -۱۱

 يستند. نيانگين از( ر انحراف نعیاریک براب) فاصلٌ در نشايدات ٪۶۶  تقريباا  -۱۲

 
 بخَاييد اگر. کنيد نی پيشنًاد رايی چٌ باشد تصادفی حتهاا  نهَنٌ اين بخَاييد اگر. کنيد انتخاب ۶ تا ۱ اعداد بين از تايی ۲ نهَنٌ يک -۱

 ييد؟د نی انجام را کار اين چگَنٌ نباشند تکراری تصادفی نهَنٌ اين انتخابی اعضای

 ديیو.عدد بیرٍن آٍردى شدى را دیگر داخل کیسٌ قرار نهی -آٍریواعداد را رٍی کاغذ نَشتٌ داخل کیسٌ قرار دادى ٍ از کیسٌ در نی

 (دکني استفادى ۳۶ تا ۱ اعداد انتخاب برای رٍشی بٌ عنَان تاس دٍ پرتاب از تَانيد نی راينهايی. )کنيد تکرار ۳۶ تا ۱ اعداد برای را ۱ سؤال -۲

1
1

2 3 5 64

2
3
4
5
6 

. کنيد انتخاب جانعٌ اين از تايی ۴ نهَنٌ يک سپس. کنيد گذاری شهارى را آنًا ٍ بنَيسيد را خَد دٍم درجٌ ٍ اٍل درجٌ فانيل افراد نجهَعٌ -۳
 :يدبگير تصهيو يا فرضيٌ اين برای دادى آٍری جهع رٍش بًترين دربارى  . بگيريد نظر در را زير يای نَضَع

 نصاحبٌ « شَد تعیین بايد يا اتَبان در سرعت حداکحر» کنند نی فکر نردم بيشتر الف( 

 از طریق پرسشنانٌ .است ناشين برای نردم بيشتر عالقٌ نَرد رنگ آبی، ب(

 از طریق نشايدى .کند نی کهک يادگيری بٌ کالسيک نَسيقی بٌ دادن گَش نطالعٌ زنان پ( در

 از طریق دادگان .شَند نی نَجب سال ۲۵ از کهتر سن با رانندگان را يا اتَنبيل تصادفات بيشتر ت(
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 از طریق نشايدى .شَد ین يَش کايش نَجب گرفتن، رژيو (ث

 .کنيد بيان دادى آٍری جهع يای رٍش از يک ير برای نَضَع دٍ -۴

 سال ياینندی افراد بٌ فصلقٌ( نیزان عال6( استفادى از پل عابر برای عبَر از عرض خیابان 0: نصاحبٌ طريق از (الف

 يا.( تعداد سرنشینان ناشین6يای گذرندى از یک تقاطع خاص ( تعداد ناشین0 :نشايدى طريق از( ب

 يای قبل( تعداد تصادفات نَرٍزی در سال6( نقدار نصرف آب تًران در یک رٍز خاص در سٌ سال گذشتٌ 0 :دادگان طريق از( پ

 نندی افراد نسبت بٌ برنانٌ يای نختلف تلَیزیَنی( نیزان عالق6ٌيا زان درآند خانَادى( نی0 :نانٌ پرسش طريق از( ث

 .کنيد نشخص را نهَنٌ ٍ جانعٌ آناری، ٍاحديای يک ير در: است تصادفی گيری نهَنٌ يک زير، يای گيری نهَنٌ از يک کدام -۵

 .شد نصاحبٌ تخلفات بٌ راجع پاسگاى اين ایي پليس نظر کردن پيدا برای پليس پاسگاى يک يای پليس تهام با (الف

 نهَنٌ
 انتخاب چند پاسگاى در چند شًر نختلف ٍ در قسهت يای نختلف یک شًر

 انتخاب چند پارک نختلف در جايای نختلف شًر
 انتخاب شانپَيای تَلید شدى در چند رٍز ٍ در چند ناى نختلف

 .دييو قرار بررسی نَرد را کَدکان عالقٌ نَرد بازی ٍسيلٌ تا شد نصاحبٌ نيان در جپن شدند نی بازی پارک يک ٍارد کٌ يايی بچٌ با (ب

 جانعٌ آناری
 ياتهام پلیس يای تهام پاسگاى

 يايای نشغَل بازی در تهام پارکتهام بچٌ
 تهام شانپَيای تَلیدی در کارخانٌ

 . داديو قرار آزنايش نَرد نيان در صد را شانپَيا رخانٌ،کا يک تَليدی شانپَيایPHبررسی برای پ(

 ٍاحد آناری
 افراد نختلف

 بچٌ يای ٍارد شدى در پارک
 شانپَيای تَلیدی در یک کارخانٌ

 .کنيد پيشنًاد گيری نهَنٌ رٍش ٍ کردى نشخص را جانعٌ زير يای بررسی ٍ تحقيقات برای -۶

 تصادفی :گیرینهَنٌ  -ل نیرٍيای کاری نَجَد در استانک جانعٌ:. ندرانناز استان بيکاران درصد کردن پيدا (الف

از نردان با سطح درآنديای نتفاٍت ٍ از نناطق نختلف یک گیری:  نهَنٌ -کل نردان جانعٌ: .ديند نی ترجيح بيشتر را شانپَ کدام نردان( ب
 کنیو. نهَنٌ بٌ تصادف انتخاب نی

 .نيوک آنارگيری کنند نی غيردرسی يای کتاب نطالعٌ صرف يفتٌ يک طَل در شها کالس آنَزان دانش کٌ را زنانی ندت خَاييو نی -۵

 کالس آنَزانجانعٌ آناری کل دانش .کنيد نشخص را جانعٌ آنارگيری اين در (الف

 کنیو.در نیان انتخاب نی ۳آنَزان را بٌ صَرت دانش .کنيد نعرفی نهَنٌ انتخاب برای گيری نهَنٌ رٍش ب( يک

 پرسشنانٌ .کنيد نی استفادى اطالعات ٍریآگرد برای رٍشی چٌ از پ(

 نفر( ۳۱بستگی بٌ کالس نَرد نظر دارد )نحالا  است؟ قدر چٌ جانعٌ اين( تعداد) اندازى ت(

 ٍ گيری نهَنٌ رٍش نبَدن، صَرت نناسب در: است نناسب نظر نَرد بررسی برای تعداد اين آيا است؟ قدر چٌ بررسی نَرد نهَنٌ اندازى ث(
 نفر ۱۱ .کنيد اصالح را خَد نهَنٌ

 ندت زنان نطالعٌ کتاب غیر درسی .دييد َضيحت چيست؟ نسئلٌ اين در نطالعٌ نَرد ج( نتغير

 کهی است؟ نَعی چٌ از نطالعٌ نَرد چ( نتغير
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 .کنيد ذکر را آنًا گيری اندازى نقياس بًترين ٍ کردى نشخص را زير نتغيريای از يک ير نَع -۶

 کیفی اسهی.اتَنبيل  نهايشگاى يک در نَجَد يای اتَنبيل رنگ الف(

 ایکهی فاصلٌ. سال رٍزيای رد شها در کالس حرارت ب( درجٌ

  کهی نسبی. تانکر يک آب گنجايش پ( 

 کهی نسبی. پليس پاسگاى يک بٌ شدى رسيدى شکايات تعداد ت( 

 ایکهی فاصلٌ. کار بٌ شاغل دانشجَيان ث( درآند

 کیفی اسهی .شرکت يک کارنندان تأيل ٍضعيت  ج(

 سبیکهی ن .ينری دٍرى   يک در کنندى شرکت دانشجَيان چ( سن

 :است آندى زير جدٍل در خصَصی شرکت يک در حقَق پرداخت نيزان -۴

 نستخدم ننشی نفر فرٍشندى ۲ بازاریاب حسابدار نعاٍن ندیر شرکت سهت

 ۶ ۱۲ ۲۱ ۲۱ ۳۱ ۶۱ ۱۱۱ حقَق نیلیَن ریال

 رقو اين آيا. است لاير......  از رکت بيشترش اين در حقَق پرداخت نيانگين کٌ دارد نی اعالم رٍزنانٌ در يهکاری بٌ دعَت آگًی در شرکت ندير
 چرا؟ باشد؟ شرکت اين باالدر حقَق پرداخت برای دليلی تَاندنی

 خیر زیرا دادى دٍر افتادى داریو. -۲۵/۳۱

 است؟ نناسب تر شرکت اين کارکنان پرداختی ٍضع دادن نشان برای نرکز بٌ گرايش نعياريای از يک کدام

 نیانٌ ٍ داننٌ نیان چارکی

 :با است برابر سال طَل در آنَزی دانش فيزيک درس نهرات.  ۱۱

۱۴ ۱۶ ۵ ۱۶ ۱۴ ۱۵ 

16= نیانٌ         ۱۶ .کنيد حساب آنَز دانش اين نهرات برای را نيانگين ٍ نيانٌ الف( 3/x نیانگین 

 نیانگین است؟ فيزيک سدر در آنَز دانش اين ٍضع از بًتری بيانگر فَق، يای شاخص از يک ب( کدام

 بيشتر درس اين در ٍی کٌ نيانگين اين برای بديد، اٍ بٌ را نجدد انتحان انکان ،۵ نهرى جبران برای آنَز، دانش اين فيزيک درس نعلو اگر پ(
 کسب کند. ۱۵باید نهرى باالی  .کند کسب بايد ای نهرى چٌ انتحان اين در اٍ شَد، ۱۶ از

 .ديد نی نشان لاير يزار برحسب جداگانٌ بازار دٍ در را کااليی هتقي زير دادى   دستٌ دٍ.  ۱۱

 ۶ ۱۳ ۴ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۴ ۱۱ ۱۱ ۱۱ بازار الف

 ۱۱ ۱۳ ۶ ۱۱ ۴ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۴ ۱۱ بازار ب

 دستٌ الف است؟ بيشتر پراکندگی دستٌ کدام در الف(

13 .کنيد نحاسبٌ را تغییرات داننٌ ب( 8 13غییرات ب           داننٌ ت 5 8  داننٌ تغییرات الف5

 خیر  دارد؟ يهخَانی« الف»در  شدى نشايدى پراکندگی با تغییرات داننٌ آيا پ(

 بازار ب زیرا پراکندگی کهتری دارد. چرا؟ کنيد؟ خريد بازار کدام از دييد نی ترجيح ت(

زیرا داننۀ تغییرات بٌ درستی  ،خیر .کنيد گيری تصهيو تَانيد نی تغییرات داننٌ داشتن بٌ صرف فقط ،باشيد نداشتٌ اختيار در را يا دادى اگر ث(
 ديد. ن تغییرات را نشان نهیازنی


