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 بسمه تعالی

 طی چند سال اخیر یکی از مباحثی که در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری مطرح شده است، نمودار جعبه ای 

 وط به این مبحث را تحلیل کنیم.است. در این مطلب به دنبال آن هستیم که نکات مرب

 نمودار زیر را با دقت تحلیل کنید و سپس تستها را حل کنید.ابتدا 

 

 ( کدام نمودار، پراکندگی را بهتر نشان می دهد؟1

 ( نمودار دایره ای4        ( نمودار ساقه و برگ       3               ( نمودار جعبه ای        2      ( نمودار میله ای            1

 (1396-)ارشد اخصی است؟( در نمودار جعبه ای، طول جعبه بیانگر چه ش2

 ( دامنه بین چارک اول و سوم4                           ( کجی         3                     ( دامنه تغییرات    2              ( انحراف معیار     1

 (1396-)دکتری کدام یک از شاخصهای آماری، از نمودار جعبه ای قابل استخراج نیست؟( 3

 ( کجی4           ه تغییرات           ( دامن3                       ( چارک سوم       2          ( انحراف متوسط      1

باشد، آنگاه میانه کدامیک  3Q=270و  1Q=120اگر نمودار جعبه ای مربوط به داده های یک مشخصه کیفی به شکل زیر باشد و ( 4

 از مقادیر زیر نمی تواند باشد؟

 ( نمی توان اظهار نظر کرد.4                                   195( 3                                        255( 2                               230( 1

باشد و نیز  200اهدات اگر نمودار جعبه ای مربوط به داده های یک مشخصه کیفی به شکل زیر باشد و اختالف بین چارکی مش( 5

 باشد، نمای مشاهدات کدامیک از گزینه های زیر می تواند باشد؟ 100چارک اول برابر با 

 

1 )120                              2 )150                                       3 )200                                   4 )250 
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 پاسخ دهید: 8تا  6با توجه به نمودار جعبه ای زیر به تستهای 

 ه ای فوق صحیح است؟نمودار جعبکدام گزینه در مورد ( 6

 دارای چولگی راست هستند. ( داده ها2      ( داده ها متقارن هستند.                        1

 ( باید نقاط ماکزیمم و مینیمم مشخص باشند تا بتوان در مورد چولگی اظهار نظر کرد.4       ( داده ها دارای چولگی چپ هستند.     3

 ام است؟( دامنه تغییرات و انحراف چارکی برای داده های نمایش داده شده در نمودار جعبه ای کد7

1 )15 ،7                            2 )15 ،3.5                                  3 )18 ،7                                      4 )15 ،5 

 داده های باالتر از کدام عدد، داده های پرت محسوب می شوند؟( 8

1 )18                                2 )20                                          3 )25.5                                       4 )15 

  

 با احترام

 افشین صفایی
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