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 لها:فرمو  -الف

 

س جمهرور یرا آورده اسرت را بره ونروان ر ر ین رأیشرتر یکره ب یشرود و نرام د یشده به هرر نرام د شرمرده م داده یها ی، رأیاست جمهور یدر انتخابات ر  یوقت  .1
 اند؟ را اوالم کرده یکنند، کدام شاخص آمار  یانتخاب م

  انهیم (د نما (ج انسیوار  (ب نیانگیم (الف 
 شود؟ یم یر یگ اندازه یر در چه سطحین متغیباشد، ا یق شما زبان مادر یتحق یرهایاز متغ یکیاگر   .0
  ینسبت (د یا فاصله (ج یبیترت (ب یاسم (الف 

 چه؟ یعنین یم و مقدار آن برابر با صفر باشد، ایانس نمرات آمار را محاسبه کنیاگر وار   .9
 امتحان راحت بوده است. (ب امتحان سخت بوده است. (الف 

  کسان نبوده است.یهمه  یامتحان برا (د کسان بوده است.یهمه  یامتحان برا (ج
 خورد؟ یم یاستاندارد به چه درد ی نمره  .4
 دارد. ییانس کارایوار  ی در محاسبه (ب خورد. ینم یچ دردیبه ه (الف 

  سه کرد.یمختلف را مقا یرهایتوان با آن نمرات متغ یم (د برد. ین نمرات پیانگیتوان با آن به م یم (ج
ها را بره معلرم  از دو کرالس را نفرف کنرد و نفرف ب ره یکریخواهرد  یر مدرسره میک معلم تازه به مدرسه آمده است. مدیپنجم دارد.  ی هیدو کالس پا یا مدرسه  .5

 تازه بدهد. به نظر شما بهتر است کدام کالس را نفف کند؟
 دارد. یشتر یانس بیکه وار  یکالس (ب دارد. یانس کمتر یکه وار  یکالس (الف 

  دارد. یتر  نیین پایانگیکه م یکالس (د دارد. ین باالتر یانگیکه م یکالس (ج
 است؟ یانه چه وددیر، میز  یها در داده  .0

2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 
  5(د (د 7 (ج 5/5 (ب 4 (الف 

 مشهد است؟ یتهران دو برابر دما یتوان گفت دما یگراد باشد، چرا نم یسانت ی درجه 5مشهد  یدرجه و دما 02تهران  یدما یوقت  .1
 ستند.یق نیها دق چون دماسنج (ب است. یتهران باران یچون هوا (الف 

  ست.یصفر مطلق ن یاس داراین مقیهوا در ا یچون دما (د شده است. یر یگ اندازه یبیاس ترتیهوا در مق یچون دما (ج
 د:یر را به دست آور یانس نمرات ز یوار   .9

1 - 2 - 3 
  75/31(د (د 2 (ج 5/0 (ب 1 (الف 
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 م؟یکن یم و انحراف استاندارد را حساب میر یگ یانس جذر میچرا از وار   .3
  ضه.ینبودن عر  یخال یبرا (د ن که بزرگ شود.یا یبرا (ج ن که کوچک شود.یا یبرا (ب ن که مثبت شود.یا یبرا (الف 

د برر اسراس یرهرر کرس را با ی ن باشرد کره انردازهیر؛ اگرر منظرور شراور ا«انرد شره برر مردار صرفر سرفر کردهیسنجش هم یارهاین قدکوتاهان، معیدر سرزم»  .12
 آورد؟ یادتان میرا به  یکرد، کدام شاخص آمار  یابیکه به آن تعلق دارد ارزش یگروه یها یژگیو

  انحراف استاندارد (د استاندارد ی نمره(ج (ج انسیوار  (ب نیانگیم (الف 
 ها کدام است؟ نهین گ  یا یسؤال، د باشد، نما 4سؤال، ج؛ و  00سؤال، ب؛  02سؤال، الف؛  05، پاسخ یسؤال 52یک امتحان تستیدر   .11

  د (د ج (ج ب (ب الف (الف 
 ن کالس چقدر است؟یانس نمرات ایاند. وار  گرفته 01 ی ؛ و چهار نفر نمره01 ی  و سه نفر نمره 02 ی نفره، چهار نفر نمره 00ک کالس یدر   .10

  46/0 (د 8/0 (ج 8/3 (ب 4 (الف 
 اد است؟یز  یچرا کاربرد آمار در روانشناس  .19

 ها با هم برابرند. انسان ی چون همه (ب ها. انسان یفرد یها به خاطر تفاوت (الف 
  ک علم است.ی یچون روانشناس (د .یخیل تار یبه دال  (ج

 چه؟ یعنیپارامتر   .14
  یدانیم یآمار  یها شاخص (د نمونه یآمار  یها شاخص (ج جامعه یآمار  یها شاخص (ب معتبر یر یگ واحد اندازه (الف 

 کنند؟ یها استفاده م ر از کل اطالوات دادهیز  یها ک از شاخصیکدام   .15
  دامنه (د نما (ج انهیم (ب نیانگیم (الف 

 دارد چقدر است؟ 032معادل  یهوش ی که بهره یاستاندارد کس ی است. نمره 05و انحراف استاندارد آن برابر با  022ن هوش برابر با یانگیم  .10
  2 (د 1 (ج 6 (ب 1 (الف 

 است؟ یباشد، انحراف استاندارد برابر با چه ودد 1انس نمرات برابر با یاگر وار   .11
  8 (د 9 (ج 83 (ب 1 (الف 

 :یعنیک درس یدر  0استاندارد  ی نمره  .19
  2ن برابر با یانگیم (د نیانگیبرابر با م ی نمره (ج نیانگیتر از م نییپا ی نمره (ب نیانگیباالتر از م ی نمره (الف 

 است؟ یبرابر با چه ودد یآزاد ی م، درجهیانس را حساب کنیم وار ینفر باشد و بخواه 02اگر تعداد افراد   .13
  30 (د 9 (ج 33 (ب 5 (الف 

ف یرک تعر یرن یر، ا«اسرت کره فررد در آزمرون وکسرلر بره دسرت آورده اسرت یا ن پرژوهش منظرور از هروش نمررهیدر ا»م که یف کنین طور تعر یاگر هوش را ا  .02
 ................... است.

  بد (د خوب (ج یمفهوم (ب یاتیعمل (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


