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 طراح سئواالت: دکتر صفایی

 گروه علوم انسانی سئواالت احتمالی شاخصهای مرکزی

شود، مجموع داده ها چند درصد افزایش  18است. اگر با تغییری در داده ها میانگین برابر  15داده آماری برابر  10میانگین  -1

 یافته است؟

 درصد 40( 4      درصد                           30( 3درصد                             25( 2درصد                       20( 1

2باشد، میانگین داده های  20برابر  𝑥𝑖اگر میانگین داده های ( 2 ∗ 𝑥𝑖 −  برابر چند است؟ 5

1 )30                             2 )25                                    3 )35                                       4 )15 

 داده کدام است؟ 20است. میانگین کل  10داده دیگر برابر  12و میانگین  5داده  8گین ( میان3

1 )7.5                           2 )8                                      3 )10                                        4 )16.5 

.𝑥1ده های ( اگر میانگین دا4 𝑥2 … . 𝑥𝑛  برابر�̅�  باشد، میانگین داده های𝑥1 + �̅�. 𝑥2 + �̅� … . 𝑥𝑛 + �̅� کدام است؟ 

1 )(𝑥+1)�̅�
2

                      2 )2 ∗ �̅�                               3 )(𝑥+3)�̅�
2

                                   4 )𝑛�̅�

2
 

.1( میانگین داده های آماری 5 5. 10. 𝑥. 𝑦  7ی است. میانگین داده های آمار 12برابر. 13. 3 ∗ 𝑥. 3 ∗ 𝑦 :برابر است با 

1 )32                            2 )36                                   3 )38                                        4 )30 

نگین قبلی کمترین تغییر را کدام داده را حذف کنیم تا میانگین جدید نسبت به میا 12، 14، 14، 12،12،13، 11( از داده های 6

 داشته باشیم؟

1 )14                          2 )11                                  3 )13                                        4 )12 

تغییرات داده های  دامنه 8، 7، 21، 19، 5، 10، 12، 9، 11، 17، 14، 16، 23، 20، 18( در نمودار جعبه ای داده های آماری 7

 داخل جعبه کدام است؟

1 )10                          2 )11                                 3 )12                                       4 )13 

 اقیمانده کدام است؟داده ب 8از آن داده ها کنار بگذاریم، میانگین  40و  35است. اگر دو داده  32.5داده آماری  10( میانگین 8

1 )31.25                     2 )31.5                               3 )31.75                                  4 )32 

 بدست آمده است. نمای توزیع کدام است؟ 51.8و میانه  52.4در یک توزیع با چولگی خفیف، میانگین ( 9
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1 )50.6                        2 )53.6                              3 )54.2                                    4 )51.6 

 

 درصد باشد، میانگین نرخ تورم در طی دوره مزبور برابر است با: 44و  21( اگر در طی یک دوره دو ساله نرخ تورم به ترتیب 10

 درصد 32.5( 4درصد                                30( 3           درصد                32( 2درصد                  33( 1

وارد کرده باشیم، آنگاه میانگین صحیح چقدر  42را به اشتباه عدد  24است. اگر عدد  40داده آماری برابر  100( میانگین 11

 است؟

1 )39.8                      2 )40.2                                3 )38                                      4 )42 

 است. کدام گزینه صحیح است؟ 23.83و مد برابر با  23.4، میانه 21.37( در جامعه ای میانگین برابر با 12

 دارد.( توزیع چولگی منفی 4           ( چولگی غیر اغماض دارد.3.        ( توزیع متقارن دارد2        .( توزیع چولگی مثبت دارد1

 باشد، آنگاه میانگین کل چند است؟ -4و میانگین جامعه دوم  4اگر میانگین جامعه اول ( 13

 ( لزوما قابل محاسبه نیست.4                                     -8( 3                                8( 2                              0( 1

 شده، مقدار داده اخیر چقدر است؟ 13ان سه داده به اضافه یک داده دیگر و میانگین هم 14داده  3( میانگین 14

1 )10                           2 )11                              3 )12                                     4 )13 

.𝑥1( اگر میانگین اعداد 15 𝑥2 … . 𝑥5  عداد و میانگین ا 12مساوی𝑥1. 𝑥2. 𝑥3. 𝑥4  باشد،  10مساوی𝑥5 کدام است؟ 

1 )10                          2 )12                              3 )20                                     4 )24 
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