
 

 

 
 
 
 

 صفحه شطرنج چند مربع دارد؟ -1

 1)1    2 )46  3 )206  6 )192 

 

 کدام است؟                 باشد آنگاه حاصل 100تا  1گین اعداد طبیعی از میان𝜇 اگر -2

 -22( 6 -1(3 ( صفر 2  22( 1 

 

از یک  12 و10 ,2در یک جاده روستایی می خواهیم منبع آبی را نصب کنیم، اگر در طول این جاده سه روستا به فاصله  -3

 رار گرفته باشند منبع آب در چه فاصله ای از پاسگاه نصب شود تا متوسط فاصله روستا از منبع آب حداقل شود؟قپاسگاه 

 1 )2 2 )2/7 3 )10 6)  2/12 

 

می باشد ضریب پراکندگی قطر این دایره ها  π 73و میانگین مساحت این دایره ها برابر  14میانگین قطر دایره هایی برابر  -6

 کدام است؟

1) 72/0  2) 222/0  3) 272/0 6 )372/0 

 

راننده اتومبیلی  -2
1

3
    کیلومتر بر ساعت و 120مسافت بین دو شهر را با سرعت  

1

6
کیلومتر بر  00این مسافت را با سرعت 

 هر کدام است؟کیلومتر بر ساعت طی کرده است. سرعت متوسط این راننده در مسیر بین دو ش 100ساعت و بقیه را با سرعت 

 1 )7/90 2)3/99  3 )4/101  6 )3/102 

 

بدست آمده اند. در بررسی  های مجدد متوجه شده ایم  9و  30داده متعلق به جامعه ای به ترتیب  10واریانس  و میانگین -4

 واریانس صحیح عبارتند از: و درج کرده ایم میانگین 22ما اشتباهاً  32که به جای 

 2و  32( 6 0 و 32(3  2و  31( 2                        0و  31( 1 

 

,𝑥1باشد در این صورت میانگین                                        اگر -7 𝑥2, … , 𝑥𝑛  کدام است؟ 

 1 )𝑛2                              2) 𝑛                                    3 )√𝑛                             6 )0𝑛2 

 

 میانگین انحراف ها از میانه کدام است؟ 0 ,10 ,0 ,2 ,4 ,6 ,3 ,0 ,6برای داده های   -8

 1 )
2

9
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2

9
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1

3
 ( صفر6                                

 

 

تست های طبقه بندی شده                                                                   

 مبحث مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده 

 (2)پودمان



 

 

 بدست آمده اند. انحراف معیار طول این مربع ها کدام است؟ 2/142و  20میانگین محیط و مساحت مربع هایی به ترتیب  -9

 1 )2/1                             2 )2                                    3 )2/2                              6)3 

 

𝑢باشند و فرض کنیم  2ها دارای میانه ای برابر  Xاگر  -10
𝑖=

𝑥𝑖−12
2

 برابر است با: 𝑢ها، آنگاه میانه  

 1) 2-                              2)2                                      3 )1-                              6 )1 

 

 یک تفاوت عمده بین میانگین و انحراف معیار این است که: -11

 ( میانگین همیشه بزرگتر از انحراف معیار است.1 

 حسب مربع مقیاس اندازه گیریمقیاس اندازه گیری حساب می شود در حالی که انحراف معیار بر( میانگین برحسب 2

 ( انحراف معیار، معیاری برای اندازه گیری فاصله و میانگین شاخصی برای اندازه گیری مکان است.3

 میانگین مربع داده ها است. ( هر دو به نوعی میانگین هستند با این تفاوت که اولی میانگین داده ها و دومی6

 

قرار گیرد تا بدون ایجاد تغییر در پارامترهای میانگین، میانه و دامنه تغییرات داده ها،  3 ,7 ,2 ,4 ,9چه عدد دیگری بین  -12

 مد مجموعه محسوب شود؟

 1 )2 2 )4 3 )7 6 )0 

 

سه داده که با میانگین برابر هستند، حذف می شوند، می باشد. از بین آنها هر یک از  2/7برابر داده آماری  12واریانس  -13

 داده حاصل کدام است؟ 9واریانس 

 1 )6/0 2 )4/0 3 )2/9 6 )4/9 

 

را از یک آزمون بدست آورده است. وی برای این نمرات اندازه 24 ,26 ,26 ,26 ,14 ,13 ,11 ,9 ,0 ,4 ,6استادی نمرات  -16

 .بوده که اشتباه ثبت شده است 17واقعاً  26ه کرد ولی دریافت که یکی از نمرات های گرایش به مرکز و پراکندگی را محاسب

 این خطا کدام مشخصه را تغییر خواهد داد؟

 ( مد6 ( میانه 3 ( دامنه تغییرات 2 ( انحراف معیار 1 

 

به آنها اضافه  20 ,14 ,26 می باشد. اگر داده های  12داده آماری صفر و میانگین آنها  12در انحراف متوسط از میانگین  -12

 دادة جدید کدام است؟ 12شود واریانس 

 1 )26/2                            2 )62/2                             3 )13/4                             6 )31/4 

 

,  یاگر میانگین داده ها -14 … , 𝑥2 , 𝑥2  𝑥1  باشد آنگاه حاصل  1و واریانس آنها برابر  2برابر𝑥1
2 , 𝑥2

2, … , 𝑥2
کدام   2

 است؟

 1 )330                             2 )130                             3 )122                              6 )120 

 

 



 

 

 برابر است با: 2N  4 ,6 ,2, …,   داده هایواریانس  -17

 1 )
𝑁2−1

4
  2 )

N2−1

3
   3  )

N2−1

4
 6   )

N2−1

6
             

 

می باشد. کدام یک از موارد زیر  120مشاهده می باشد مجموع مجذورات داده ها برابر  0در یک جامعه آماری که شامل  -10

  مجموع مشاهدات باشد؟ نمی تواند

 1 )20-                               2 )14                                 3 )32  6 )34 

 

می باشد. واریانس  3,6 , -1, -2, -6, -2تایی به صورت 7انحرافات مشاهده شده از میانگین در شش مورد از یک نمونه  -19

 این مشاهدات کدام است؟

 1 )9  2 )14  3 )22  6 )34 

 

  -1 برای مشاهدات -20
𝑥𝑛

2
 , …, 1-  ,

𝑥2

2
 1-   

𝑥1

2
 ,           بدست آمده اند. اگر 2و  2میانگین و انحراف معیار به ترتیب 

,…, N 3,2,1=  𝑖3؛ + 𝑥𝑖2- = 𝑦𝑖 :آنگاه 

 1 )0= σ
𝑦

𝜇𝛾  2 )14= σ = -10و  
𝑦

                                                                              𝜇𝛾 = -10 و  

3) 0= σ
𝑦

𝜇𝛾   6 )14= σ = -21 و  
𝑦

    𝜇𝛾 = -21 و  

 

 کدام است؟ 𝑥میانگین، میانه و نما برابرند. مقدار مشاهده   {𝑥 00, 70, 110, 40 ,در مجموعه اعداد } -21

 1 )70  2 ) 3 )00  6 )90 

 

 ؟نیمم استمشاهدات به ترتیب از کدام مقادیر زیر می مقدار متوسط قدر مطلق انحرافات و مقدار متوسط مربعات انحرافات -22

 ( میانه و مد6 ( میانه و میانگین 3 ( مد و میانه 2  ( میانگین و میانه1 

 

می باشد را  2ه اند. اگر مشاهده ای که  مقدارش بدست آمد 2و  1مشاهده متعلق به نمونه ای برابر  2میانگین و واریانس  -23

 از مشاهدات حذف کنیم آنگاه واریانس مشاهدات باقیمانده برابر است با:

 2( 6   22/1( 3  72/0( 2  صفر( 1 

 

برگزار شده  100تدریس شده است. در امتحان پایان ترم که در مقیاس صفر تا  Cو  Bو  Aدرس آمار در سه کالس  -26

 Aبدست آمده است. میانگین دو کالس  02برابر  Cو میانگین کالس  74برابر  B، میانگین کالس 03برابر  Aمیانگین کالس 

 شده است. میانگین هر سه کالس روی هم چقدر است؟ 01روی هم  Cو  Bو میانگین دو کالس  79برابر   Bو 

 1 )01  2 )2/01  3 )02  6 )2/02 

 

داده جدید هر کدام برابر میانگین داده های قبلی به  9محاسبه شده است. اگر  22/0داده آماری برابر  14ضریب تغییرات  -22

 دام است؟داده جدید ک 22آن داده ها افزوده شود آنگاه ضریب تغییرات 

 1 )10/0  2 )2/0                            3 )26/0                            6 )22/0 



 

 

 

داده  372 باشد آنگاه حدوداً 4/61داده کمتر از  122محاسبه شده است. اگر  7/12داده آماری، انحراف چارکی  200در  -24

 کوچکتر یا مساوی کدام است؟

 1 )24                                 2 )42                              3 )47                              6 )74 

 

به آنها اضافه شود، ضریب  16،21،13بدست آمده اند. اگر داده های  17و  14داده آماری به ترتیب  10میانگین و واریانس  -27

 داده جدید کدام است؟ 13پراکندگی 

 1 )22/0                              2 )20/0                          3 )32/0                            6 )32/0 

 

باشد ضریب  30%و  00ترتیب برابر به  𝑥10+20عضوی، میانگین و ضریب تغییرات متغیر  20چنانچه در یک جامعه  -20

 چقدر است؟ 𝑥تغییرات متغیر 

 1 )%12                               2 )%26                           3 )%30                             6 )%60 

 

 د؟یر کنظبا توجه به اطالعات دو جامعۀ آماری زیر در مورد پراکندگی دو جامعه اظهار ن -29

 جامعه  میانگین واریانس

46/0 0  A 

26/10 32  B 

 دو جامعه برابر است.( پراکندگی در 1 

 ( پراکندگی دو جامعه قابل مقایسه نیستند.2 

 ( اطالعات موجود برای مقایسه پراکندگی ها کافی نیست.3 

 است. Aبرابر پراکندگی در جامعه  B ،14ی در جامعه گ( پراکند6 

 

را تشکیل دهند آنگاه انحراف معیار می باشد. اگر این اعداد جامعه اصلی  724/0عدد دارای انحراف معیار 10نمونه ای از  -30

 جامعه چقدر است؟

 1 )7/0                            2 )307/0                         3 )0/7                       6 )23/9 

 

 

LN%باشد آنگاه اختالف میانگین پیراسته  12داده آماری متقارن برابر  20اگر میانگین حسابی  -31 = این داده ها از  %20

 میانگین کل کدام است؟

 1( 6                       2/0( 3                     ( صفر       2                              -1( 1 

 

 

 

 



 

 

 است؟  صحیحکدام یک از جمالت زیر  -32

 ( مهمترین پارامتر مرکزی میانه بوده و همه توزیع های آماری دارای مد هستند.1 

 نیمه واریانس شاخصی برای اندازه گیری تغییرات  مطلوب نسبت به میانگین است. (2 

 است.( در مفهوم مالی، انحراف معیار همان ریسک 3 

 ( همیشه نیم دامنه از دامنه تغییرات بزرگتر است.6 

 

است. میانگین مساحت این واحد  6و  23میانگین و انحراف معیار طول ضلع آنها به ترتیب در مجموعه مربع های موجود  -33

 مربع ها کدام است؟

 1 )236 2 )232  3 )262  6 )262 

 

داده  600باشند، آنگاه حدوداً  6/32داده کمتر از  140محاسبه شده است. اگر  0/3داده آماری انحراف چارکی  460در  -36

 کمتر از کدام است؟

 1 )39                              2 )61  3 )63  6 )62 

 

 برای داده های اسمی بهترین شاخص مرکزی کدام است؟ -32

 ( مد6 ( میانه 3 ( میانگین حسابی2  ( میانگین هارمونیک1 

 

 کدام یک از کمیت های زیر در توزیع صفت متغیر کیفی می تواند به عنوان مشخصه مرکزی مورد استفاده قرار گیرد؟ -34

 ( میانگین هندسی6  ( میانه 3 ( میانگین حسابی2                  ( نما        1 


