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 گرد آٍری دادُ ّا: درس اٍل 

 . دادُ ّا ٍالؼیر ّایی دستاسُ یه چیض ّسسٌذ وِ دس هحاسثِ ، اسسٌثاط یا تشًاهِ سیضی تِ واس هی سًٍذ: دادُ ّا 

 .تِ ّش یه اص افشاد یا چیضّایی هی گَیٌذ وِ دادُ ّای هشتَط تِ آًْا دس یه تشسسی آهاسی گشد آٍسی هی ضَد : ٍاحذ آهاری 

 .هدَػِ ول ٍاحذ ّای آهاسی سا خاهؼِ آهاسی هی گَیٌذ : جاهعِ آهاری 

 .ّش صیش هدوَػِ اص خاهؼِ آهاسی وِ تا سٍش هطخػی اًسخاب ضذُ تاضذ سا ًوًَِ هی ًاهٌذ : ًوًَِ 

هاًٌذ  ضواسش زؼذاد ٍسایل ًملیِ ػثَسی اص یه زماعغ دس ّش ساػر یا اًذاصُ. گشد آٍسی دادُ ّا تذٍى ًیاص تِ فشد خاسخگَ : هطاّذُ 

 .گیشی ٍصى هحػَالذ یه تاؽ هیَُ 

هاًٌذ هػاحثِ تا غاحة ًظشاى دس هَسد . هؼوَالً تیي دٍ ًفش غَسذ هی گیشد ، یىی هػاحثِ گش ٍ دیگشی هػاحثِ ضًَذ ُ : هصاحثِ 

 .ػَاهل افضایص زشافیه ضْشی 

 سال 10هاًٌذ آهاس گیشی وِ ّش . هدوَػِ سَاالذ اص خیص زؼییي ضذُ وِ زَسظ زؼذادی خاسخ دٌّذُ زىویل هی ضَد : پرسص ًاهِ 

 .یه تاس دس ایشاى اًدام هی ضَد 

هاًٌذ اسسفادُ اص اعالػاذ ثثر ضذُ خلیس ساَّس دس هَسد زؼذاد هدشٍحیي .  ضاهل هدوَػِ ای اص اعالػاذ رخیشُ ضذُ اسر : دادگاى 

 .زػادفی دس یه سال هطخع 

وذام سٍش خوغ آٍسی دادُ ّا تشای هَاسد صیش هٌاسة زش اسر ؟ : هثال 

هیضاى سضایر هطسشی ّای یه تاًه اص ًحَُ تشخَسد واسهٌذاى آى .1

سي داًص آهَصاى خایِ دّن هذسسِ تش حسة هاُ .2

 زؼذاد سشًطیٌاى خَدسٍّای سَاسی دس یىی اص هحَس ّای خشٍخی ضْش .3

یه هطخػِ ػذدی وِ زَغیف وٌٌذُ خٌثِ ّای خاظ اص یه خاهؼِ اسر ٍ فمظ دس غَسزی وِ دادُ ّای ول خاهؼِ دس : پاراهتر 

هثالً اگش دادُ ّای هشتَط تِ زوام واسهٌذاى دٍلر دس دسسشس تاضذ ، ًسثر هشداى تِ ول واسهٌذاى . اخسیاس تاضذ ، لاتل هحاسثِ اسر 

 .یه خاساهسش خَاّذ تَد 
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یه هطخػِ ػذدی وِ زَغیف وٌٌذُ خٌثِ ّای خاظ اص یه ًوًَِ اسر ٍ دس غَسزی اهىاى آهاس گیشی اص ول خاهؼِ ٍخَد : آهارُ 

هثالً اگش لشاس تاضذ دس اسساى خَصسساى ٌّذٍاًِ . ًذاضسِ تاضذ اص ًوًَِ اسسفادُ وشدُ ٍ آهاسُ سا تشای زخویي خاساهسش هحاسثِ هی وٌین 

تشسسی ضَد ایي واس دس هَسد زوام ٌّذٍاًِ ّا اهشی ًطذًی اسر تٌاتش ایي تا اًسخاب  (خَب یا تذ  )ّای لاتل تشداضر اص ًظش ویفیر هضُ 

 .یه ًوًَِ ٍ تشسسی آًْا ، ًسثر ٌّذٍاًِ ّای خَب یه آهاسُ خَاّذ تَد 

 .وِ تِ دٍ دسسِ ولی ووّی ٍ ویفی دسسِ تٌذی هی ضَد . ّش ٍیژگی اص اضخاظ یا اضیا وِ لشاس اسر هَسد تشسسی لشاس تگیشد : هتغیر 

.هسغیش ّایی وِ همذاس ػذدی هی گیشًذ : ووّی  .1

 .هسغیش ّایی وِ غشفاً تشای دسسِ تٌذی افشاد یا اضیا تِ واس هی سًٍذ ٍ لضٍهاً همذاس ػذدی ًوی گیشًذ : ویفی  .2

 ًسثی فاصلِ ای ترتیثی اسوی

ایي همیاس تشای هسغیش ّایی 

اسر وِ ضاهل ًام ّا ، تشچسة 

دس ایٌدا . ّا ٍ گشٍُ ّا هی ضَد 

ّیچ هؼیاسی وِ تا آى تسَاى 

دادُ ّا سا اص وَچه تِ تضسي 

 . هشزة وشد ٍخَد ًذاسد 

هاًٌذ گشٍُ خًَی ، وذ داًص 

آهَصی ، خٌسیر افشد ، خالن 

 هٌاصل ٍ هاضیي ّا

ایي همیاس تا الفاػ ضوي ایداد 

افىیه تیي افشاد ٍ اضیا ، 

ٍ . اسخحیر ًیض لائل هی ضَد 

ایي هسغیش ّا لاتل هشزة ساصی 

ّسسٌذ ٍلی هحاسثِ اخسالف 

 .تیي آًْا تی هؼٌاسر 

هاًٌذ سزثِ داًص آهَصاى یه 

والس وِ تِ اخسالف تیي سزثِ

 .اٍل ٍ سَم زَخِ ًوی وٌین 

ایي همیاس تشای هسغیش ّایی 

اسر وِ ػالٍُ تش لاتلیر هشزة 

ساصی اخسالف تیي دادُ ّا ًیض 

تا هؼٌاسر ٍلی ًسثر هؼٌایی 

ًذاسد ٍ غفش آى لشاسدادی اسر 

، یؼٌی غفش تِ هؼٌای ًثَد یه 

 .ٍیژگی دس فشد یا ضی ًیسر 

هاًٌذ دسخِ حشاسذ دس ضْش 

 20 ٍ 10ّای هخسلف وِ دهای 

 دسخ10ِدسخِ داسای اخسالف 

ّسسٌذ ٍلی ًوی زَاى گفر 

 .دهای دٍهی دٍ تشاتش اٍلی اسر 

ایي همیاس تشای هسغیش ّایی 

اسر وِ ػالٍُ تش لاتلیر هشزة 

ساصی ٍ اخسالف تین همادیش ، 

ًسثر ًیض تا هؼٌاسر ٍ اغلة 

هسغیش ّای فیضیىی هاًٌذ ًوشُ ، 

ٍصى ، لذ ٍ زؼذاد اص ایي خولِ

 .ّسسٌذ 

دس ایي همیاس غفش هغلك ٍ تِ 

هؼٌای ًثَد ٍیژگی دس ضخع یا 

 .ضی اسر 

 :ًَع هسغیش ّای صیش سا هطخع وٌیذ : هثال 

.هحسي ، هحوَد ، هحوذ ٍ هیثن ّوگی اساهی هزوش ّسسٌذ  .1

.احوذ سزثِ تیسر ٍ خٌدن ، سضا سزثِ ًَصدّن ٍ غادق سزثِ دّن سا وسة وشدُ اسر ٍ سزثِ یه تاالزشیي سزثِ اسر  .2

دها تذى هاّی لضل آالی سٍدخاًِ ّشاص  .3

 عَل هاّی ّای لضل آالی سٍدخاًِ ّشاص .4
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. هَضَػاذ صیش داسای چِ همیاسی ّسسٌذ : هثال 

هذذ صهاى خاسخ گَیی تِ سَاالذ یه اهسحاى .1

صهاى اٍلیي والس .2

سضسِ زحػیلی .3

ضؼیف ، هؼوَلی ٍ خَب: همیاس اسصیاتی زحػیلی  .4

( اهسیاص 100اص  )ًوشُ آخشیي آصهَى  .5

 سي داًص آهَصاى .6

 هعیار ّای گرایص تِ هروس: درس دٍم 

. یه ضاخع ػذدی اسر وِ هسَسظ دادُ ّا سا تیاى هی وٌذ : هیاًگیي 
.... nx x x

X
n

  
 1 2

 خَد سا دسآهذ ساالًِ دسغذ 10هذیش هذسسِ ای تش اساس اعالػاذ سال ّای گزضسِ هی گَیذ وِ هؼوَالً خیشیي تِ عَس هسَسظ : هسألِ 

 حضاس دس اًدوي خیشیِ ایي هذسسِ تِ غَسذ صیش تاضذ ، ووه خیشیي اهسال دس آهذ هاّیاًِفشؼ وٌیذ . تِ ایي اهش اخسػاظ هی دٌّذ 

 چمذس خَاّذ تَد ؟

در آهذ 

 (هیلیَى ریال)

 آرهاى احوذ جَاًِ حسٌا رسَل سثحاى ًجوِ

40 12 28 32 30 22 25 

X: هیاًگیي دس آهذ ّای هاّاًِ خیشیي تشاتش اسر تا : حل 
     

  
25 22 30 32 28 12 40 189 27

7 7

:   هیلیَى زَهاى اسر وِ دس سال تشاتش اسر تا 27یؼٌی تِ عَس هسَسظ دسآهذ هاّاًِ ایي افشاد  27 12 324 

32/ دسغذ آى تشاتش اسر تا 10ٍ  4 . 

  چمذس اسر ؟10 ٍ 20 ٍ 30 ٍ 40 ٍ 50هیاًگیي دادُ ّای : هثال 

  چمذس اسر ؟xهمذاس .  ضَد 30 تشاتش x  ٍ10 ٍ 40اگش هیاًگیي دادُ ّای : هثال 



جسٍُ درسی ریاضی دّن اًساًی 

46

 .یؼٌی تسیاس تضسي زش یا تسیاس وَچه زش اص تمیِ دادُ ّاسر . دادُ ای وِ تا سایش دادُ ّا زفاٍذ اساسی داسد : دٍر افتادُ 

 هیلیاسد زَهاى تِ اًدوي خیشیِ هذسسِ تدیًَذد هیاًگیي دسآهذ ّا زا 1تِ ػٌَاى هثال اگش دس هسألِ لثل یه هیلیاسدس تا دسآهذ هاّیاًِ 

 . هیلیَى زَهاى دس هاُ تاال هی سٍد وِ غیش ٍالؼی تِ ًظش هی سسذ صیشا ایي ػذد تِ ّیچ ٍخِ تیاى گش هسَسظ دسآهذ ّا ًیسر 148حذٍد 

ضاخػی تشای تذسر آٍسدى هسَسظ دادُ ّا وِ دس ٍالغ ػذد ٍسظ دس تیي دادُ ّای هشزة ضذُ اسر ٍ هؼوَالٌ دس هَاسدی : هیاًِ 

 .اسسفادُ هی ضَد وِ دادُ دٍس افسادُ داضسِ تاضین 

 .اگش زؼذاد دادُ ّا صٍج تاضذ ، ػذد ٍسظ ًذاسین ٍ هیاًِ تشاتش تا هیاًگیي دٍ دادُ ٍسظ اسر  : ًىتِ

. دس هسألِ خیشیي ، خس اص ٍسٍد هیلیاسدس ، هیاًِ سا حساب وٌیذ : هسألِ 

: دادُ ّا سا تِ غَسذ هشزة ضذُ هی ًَیسین ٍ هیاًِ تشاتش اسر تا : حل 



28 30 29

2

12 22 25 28 30 32 40 1000 

  چمذس اسر ؟10 ٍ 14 ٍ 86 ٍ 2 ٍ 68 ٍ 99 ٍ 1هیاًِ دادُ ّای : هثال 

 چمذس اسر ؟ 11 ٍ 10 ٍ 14 ٍ 86 ٍ 2 ٍ 68 ٍ 99 ٍ 1هیاًِ دادُ ّای : هثال 

 هعیارّای  پراوٌذگی: درس سَم 

هؼیاس ّایی چَى هیاًگیي ٍ هیاًِ تِ زٌْایی ًوی زَاًٌذ اعالػاذ واهلی دس هَسد دادُ ّا تِ ها تذٌّذ هخػَغا دس هَسد همایسِ چٌذ گشٍُ

 .تٌاتشایي ضاخػی سا ًیاص داسین وِ هیضاى خشاوٌذگی دادُ ّا سا هطخع وٌذ . وِ زمشیثاً داسای ضاخع ّای هشوضی تشاتش ّسسٌذ 

 .ًوایص دادُ هی ضَد « صیگوا » ایي ضاخع هیضاى اًحشافاذ دادُ ّا اص هیاًگیي سا ًطاى هی دّذ ٍ تا ػالهر : اًحراف هعیار 

( ) ( ) .... ( )nx x x x x x

n


     


2 2 2
1 2
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 ًفش تِ زػادف اًسخاب گشدیذ وِ ًوشاذ آصهَى آًْا ت10ِاص سِ والس دّن دس سِ دتیشسساى آصهًَی گشفسِ ضذ ٍ اص ّش والس : هسألِ 

 . زشزیة صیش اسر 

  اگش لشاس تاضذ ٍالذیٌی فشصًذ تاصیگَش خَد سا دس یىی اص ایي هذاسس ثثر ًام وٌذ وذام سا زَغیِ هی وٌیذ ؟ 

اگش لشاس تاضذ ٍالذیٌی فشصًذ خَد سا تِ لػذ ضشور دس الودیاد ، دس یىی اص ایي هذاسس ثثر ًام وٌذ وذام سا زَغیِ هی وٌیذ ؟ 

خس هؼیاس هیاًگیي اعالع دلیمی اص زفاٍذ سِ والس تِ ها ًوی دّذ ٍلی تا هحاسثِ اًحشاف .  اسر 67هیاًگیي ّش سِ والس تشاتش :  حل 

 . هؼیاس سِ والس داسین 
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تشای ثثر ًام فشصًذ تاصیگَش هذسسِ ای تْسش اسر وِ خشاوٌذگی ًوشاذ دس آى ووسش اسر صیشا سغح داًص ایي داًص آهَصاى ًضدیه تِ 

ّن اسر ٍ دس هماتل تشای فشصًذی وِ تِ لػذ ضشور دس الودیاد هی خَاّذ هذسسِ سا اًسخاب وٌذ ، هذسسِ ای تْسش اسر وِ خشاوٌذگی 

. ًوشاذ دس آى تیطسش تاضذ ٍ ایي فشصًذ هی زَاًذ زَاًایی ٍ زفاٍذ خَد سا تِ آساًی ًطاى دّذ 

طثك یه لاًَى در آهار : ًىتِ 

):   دسغذ دادُ ّا تیي سِ تشاتش اًحشاف هؼیاس اص هیاًگیي لشاس داسًذ  9/99 زمشیثاً  .1 ),X X  3 3 

):   دسغذ دادُ ّا تیي دٍ تشاتش اًحشاف هؼیاس اص هیاًگیي لشاس داسًذ  96زمشیثاً  .2 ),X X  2 2

):   دسغذ دادُ ّا تیي یه تشاتش اًحشاف هؼیاس اص هیاًگیي لشاس داسًذ  68زمشیثاً  .3 ),X X   

 .دس هثال خیشیي دس دسس لثل ، تِ ووه خذٍل صیش همذاس اًحشاف هؼیاس سا لثل ٍ تؼذ اص ٍسٍد فشد هیلیاسدس تذسر آٍسیذ : هثال 

 هطاّذاذ اًحشاف هطاّذاذ اص هیاًگیي هشتغ اًحشاف هطاّذاذ اص هیاًگیي
 لثل اص ٍسٍد هیلیاسدس تؼذ اص ٍسٍد هیلیاسدس لثل اص ٍسٍد هیلیاسدس تؼذ اص ٍسٍد هیلیاسدس لثل اص ٍسٍد هیلیاسدس تؼذ اص ٍسٍد هیلیاسدس

40 40 

12 12 

28 28 

32 32 

30 30 

22 22 

25 25 

1000 

ّشگاُ دادُ دٍس . ّواى عَس وِ دیذیذ اًحشاف هؼیاس لثل ٍ تؼذ اص ٍسٍد هیلیاسدس اخسالف صیادی داسد ٍ ایي تِ دلیل دادُ دٍس افسادُ اسر 

.  اسسفادُ هی وٌین داهٌِ هیاى چارویافسادُ داضسِ تاضین اص ضاخع خشاوٌذگی دیگشی تِ ًام 

چاسن اٍل دس ٍالغ هیاًِ دادُ ّای لثل اص هیاًِ ٍ چاسن سَم  ).  زفاضل چاسن اٍل اص چاسن سَم سا هی گَیٌذ :داهٌِ هیاى چاروی 

  (هیاًِ دادُ ّای تؼذ اص هیاًِ اسر 
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 .خذٍل صیش سا تشای هثال خیشیي هذسسِ زىویل وٌیذ : هثال 

Q1 
 چاسن اٍل

Q2 
 چاسن دٍم

Q3 
 چاسن سَم

IQR Q Q 3 1 
داهٌِ هیاى چاسوی 


 اًحشاف هؼیاس

دسآهذ هاّیاًِ
اػضای خیشیِ

دسآهذ تؼذ اص ٍسٍد 
 هیلیاسدس

 : توریي 

 .خوالذ صیش سا واهل وٌیذ 

.اًَاػی اص هؼیاس ّای گشایص تِ هشوض ّسسٌذ ........................... ٍ .......................  .1

ضوا هؼوَالً ًِ زٌْا هؼذل یه هدوَػِ سا هی خَاّیذ ، تلىِ هیضاى زغییشاذ حَالی آى ًمغِ سا ّن ًیاص داسیذ وِ آى هؼیاس  .2

. اسر ............................ 

.اسر ................................. هؼیاس خشاوٌذگی وِ هؼوَالً تا هیاًگیي تیاى هی ضَد  .3

.اسر ...................................... هؼیاس خشاوٌذگی وِ هؼوَالً تا هیاًِ تیاى هی ضَد  .4

.ًام داسد ............................ آهاسی وِ تشیا زَغیف دادُ ّا ، هیاًگیي ، هیاًِ ، اًحشاف هؼیاس ٍ داهٌِ هیاى چاسوی تِ واس هی سٍد ،  .5

.ّسسٌذ ..............................  دسغذ تؼذ اص 50ٍ ............................  دسغذ دادُ ّا لثل اص 50 .6

. ّسسٌذ .................................... ٍ یا تؼذ اص .............................  دسغذ دادُ ّا لثل اص 75 .7

.ّسسٌذ ................................. ٍیا تؼذ اص ............................  دسغذ دادُ ّا لثل اص 25 .8

.لشاس داسًذ ...................................... ٍ ........................................  دسغذ دادُ ّا تیي50 .9

: وار عولی 

.  اسر 19 ٍ 18 ٍ 7 18ٍ 19ٍ ٍ 17ًوشاذ دسس فیضیه داًص آهَصی دس عَل سال تِ غَسذ 

 وذام ضاخع تیاى گش هسَسظ ًوشاذ ایي داًص آهَص دس دسس فیضیه اسر ؟. هیاًِ ٍ هیاًگیي سا حساب وٌیذ  (الف

  ضَد ؟18چِ ًوشُ ای تایذ تگیشد زا هیاًگیي ًوشاذ اٍ تیطسش اص .  اخاصُ دٌّذ اهسحاى دیگشی تذّذ 7اگش تشای خثشاى ًوشُ  (ب

 وذام ضاخع تْسشی تشای تیاى هیضاى خشاوٌذگی ًوشاذ اٍسر ؟. اًحشاف هؼیاس ٍ داهٌِ هیاى چاسوی سا تیاتیذ  (ج




