
 
  دهمیازپایه:   علوم انسانی رشته :

  )2و آمار( اتیاضیرنام درس : 
  40تعداد سواالت:

  :........................ینام و نام خانوادگ
   رستان: یدب

  : طراح و دبیر

  یباسمه تعال

  رانیا یاسالم يجمهور
  پرورش وزارت آموزش و

  ستان ا پرورش سازمان آموزش و
  پرورش ت آموزش ویریمد

  به نام خدایی که از نسبت محیط به قطر دایره آگاه است

     :  خ یتار  
   اولسوم درس فصل   

  شاخص هاي آماري
  مهر آموزشگاه: 

  صفحه طراحی شده اند. 4سواالت در                                         "از آنان مباشید که بدون زحمت و تالش امید به عاقبتی نیک دارند"امام علی (ع):  
  بارم     ردیف 
    دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی در سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت. پیامبراعظم(ص):  
  مفاهیم زیر را تعریف کنید.  1

    خوانایی متن  نرخ بیکاري  ورمت   بهاي کاال شاخص  شاخص  خط فقر

  

    مهم ترین طرح هاي آمارگیري هر کشور چیست؟  2
    دو روش به دست آوردن خط فقر را بیان کنید.  3
    خط فقر بین المللی توسط بانک جهانی در سال جاري چقدر است؟  4
    سه اهمیت مهم شاخص ها را بیان کنید.  5
    فقر چیست؟کاربرد شاخص خط   6
    دف از پرداخت یارانه چیست؟ه  7
    کدام شاخص تحوالت قیمت را بر مبناي یک سال پایه نشان می دهد؟  8
    اهمیت شاخص بهاي کاال و خدمات چیست؟  9

    اقتصاد دانان میزان تورم را چگونه محاسبه می کنند؟  10
    به چه شخصی بیکار می گویند؟  11
    کنید. است. این شاخص را تفسیر 3) برابر DMFTشاخص پوسیدگی دندان (  12
جدول زیر حقوق کارکنان یک شرکت و تعداد اعضاي خانواده آن ها آمده است. به روش نصف میانگین خط فقر را در این   13

  شرکت محاسبه کنید.
  متوسط درآمد هر عضو  تعداد اعضاي خانواده  )بر حسب هزار توماندرآمد ماهیانه(  ردیف

1  1800  1    
2  1600  2    
3  1200  3    
4  3600  4    
5  1950  5    
6  1700  2    

  متوسط درآمد هر عضو خانواده= درآمد ماهیانه خانواده تقسیم بر تعداد اعضاي خانواده
  

  

  ي خط فقر استفاده می کنیم؟ چرا ؟در بین داده ها، داده ي دور افتاده وجود داشته باشد از چه روشی براي محاسبه اگر   14
  

  



محاسبه  ادارهخط فقر را در این میانه و تعداد اعضاي خانواده آن ها آمده است. به روش اداره جدول زیر حقوق کارکنان یک   15
  کنید.

  متوسط درآمد هر عضو  تعداد اعضاي خانواده  )بر حسب هزار توماندرآمد ماهیانه(  ردیف
1  1400  1    
2  1800  5    
3  1400  2    
4  4200  6    
5  6000  5    
6  3200  2    
7  1200  1    
8  2700  3    
9  1500  2    

  متوسط درآمد هر عضو خانواده= درآمد ماهیانه خانواده تقسیم بر تعداد اعضاي خانواده
  

  

    روش محاسبه ي شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی را بیان کنید.  16
  شکر، روغن و برنج در سال پایه نشان می دهد. شاخص بها این سه سبد را بیان کنید.هزینه ي خانوار جدول زیر سبد   17

  برنج  روغن  شکر  سبد
  80000  41000  24000  )ریالقیمت در سال پایه(

  95000  45000  28000  )ریال(1396قیمت در سال 
    70  18  10  مقادیر مصرفی در سال پایه

  

  در نمودار شاخص بهاي کاال ها و خدمات به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید.  18
  الف) محور طول ها بیانگر چیست؟
  ب) محور عرض ها بیانگر چیست؟

  و خدمات چیست؟شاخص بهاي کاال واحد پ) 
  ) افزایشی و کاهشی شاخص بهاي کاال و خدمات بیانگر چیست؟ت

  

    فرمول تورم را بیان کنید.  19
باشد تورم را در سال  100باشد و این شاخص در سال پایه برابر  3/125برابر  1396اگر شاخص بهاي سبد لبنیات در سال   20

  محاسبه کنید. 96
  

    فرمول نرخ بیکاري را بیان کنید.  21
درصد باشد، چند فعال در این رشته  40میلیون نفر و نرخ بیکاري  4یکار در رشته ي ادبیات و علوم انسانی بمعیت اگر ج  22

  داریم؟
  

  اسبه ي:ز آن ها بیکار باشند مطلوب است محنفر ا 1200ند. اگر نفر فعال می باش 3000در یک استان   23
  الف) نرخ بیکاري

  درصد برسد؟ 5ل چند شغل ایجاد شود تا نرخ بیکاري به ب) حداق

  

    فرمول شاخص خوانایی را بیان کنید. مقدار آن بین چه اعدادي است؟  24
    کلمه اي داراي چند شاخص پایه ي آموزشی است؟ 9درصد کلمات سخت و متوسط طول جمالت  30کتاب با   25
    فرمول شاخص نماتوپ را بیان کنید.  26
    .نماتوپ این شخص را بیابید کیلوگرم است. 60وزن  سانتی متر و 165شخصی داراي قد   27



  جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  28
  الف) خط فقر بین المللی توسط بانک مرکزي در سال جاري ...........دالر براي هر نفر است که معادل .................تومان است.

  ب) شاخص هاي ................... و .................. تحوالت قیمت را بر مبناي یک سال نشان می دهد.
  پ) تغییر متوسط قیمت کاالها و خدمات در طول زمان را ........................... می نامند.

  تعریف می شود. ت) شاخص پایه آموزشی بر اساس ............... و ........................
  ث) ........... شاخص بهاي کاال و خدمات اضافه شدن هزینه کاالهاي مصرفی را نشان میدهد.

  افراد جامعه را ......................... می گویند. ج) نصف میانه ي در آمد
  یک ماه مورد نیاز است ..................  می گویند.چ) به حداقل در آمدي که براي زندگی یک نفر در 

  

   9و  12و  13و  14و  12و  9و  19و  8و  11و 10نمرات ریاضی در یک کالس یه صورت مقابل است                         29
  الف) کدام شاخص بیانگر بهترین وضعیت براي این کالس است؟

  چند است؟شاخص عدد این ب) 

  

و تعداد اعضاي خانواده آن ها آمده است. به روش نصف میانگین خط فقر را در این  جدول زیر حقوق کارخانه ي تایر سازي  30
  شرکت محاسبه کنید.

  متوسط درآمد هر عضو  عداد اعضاي خانوادهت  )تومان میلیونبر حسب درآمد ماهیانه(  ردیف
1  3200000  4    
2  3300000  3    
3  4000000  5    
4  2500000  1    
5  5000000  4    
6  4000000  2    
7  6000000  3    
8  2100000  3    
9  1900000  1    

10  2000000  2    
  

  

  تعداد اعضاي خانواده آن ها آمده است.کارگران در یک کارگاه فرش بافی و جدول زیر حقوق   31
  متوسط درآمد هر عضو  تعداد اعضاي خانواده  )بر حسب هزار توماندرآمد ماهیانه(  ردیف

1  3000  4    
2  4000  3    
3  1000  6    
4  5000  4    
5  2100  7    

  الف) خط فقر را بر حسب میانه به دست آورید.
  ب) چند نفر از کارکنان در آمد کم تر از خط فقر دارند؟

  

نفره در ماه حداقل چقدر باشد تا آن شخص بر اساس خط فقر بین المللی فقیر   5متوسط در آمد ماهیانه ي یک خانواده   32
  نباشد؟

  

    نفر بیکار هستند. نرخ بیکاري در این روستا چقدر است؟ 80نفر فعال و  240در یک روستا   33
درصد کلمه سخت است. این کتاب داراي چه متوسط کلمه اي در جمالت  30داراي  32/6کتابی با شاخص پایه آموزشی   34

  است؟
  



  جدول زیر در آمد کارکنان یک فروشگاه مواد غذایی را نشان می دهد:  35
  متوسط درآمد هر عضو  تعداد اعضاي خانواده  )بر حسب هزار توماندرآمد ماهیانه(  ردیف

1  5000  4    
2  2000  2    
3  3000  3    
4  1500  6    
5  1500  4    

  الف) خط فقر در این فروشگاه را به دست بیاورید.
  ب) چند درصد از کارکنان در آمدي کم تر از خط فقر دارند؟

  پ) به هر کدام چقدر یارانه بدهیم تا زیر خط فقر نباشد؟

  

  .این سه سبد را بیابید ي شاخص بهاشکر، روغن و برنج در سال پایه نشان می دهد. هزینه ي خانوار جدول زیر سبد   36
  لبنیات  حبوبات  گوشت قرمز  هزینه خانوار سبد

  15000  60000  240000  )ریالقیمت در سال پایه(
  20000  85000  450000  )ریال(1396قیمت در سال 

    300  15  45  مقادیر مصرفی در سال پایه

  

در این شهر حداقل چند شغل باید ایجاد شود تا نرخ  ساله و بیش تر شاغل اند. 16 نفر از افراد 2000سده لنجان در شهر   37
  )نفر بیکار در این شهر زندگی می کنند. 800درصد باشد؟ ( 8بیکاري این شهر 

  

    باشد آن را تفسیر کنید. 6برابر  1396اگر شاخص پوسیدگی در سال   38
    سانتی متر داراي چه وزنی است؟ 191و قد  28/29علی با شاخص توده بدنی   39
  سواالت چهار گزینه اي   40

شد، تورم سبد با 05/14و در سال مورد نظر  100نان در سال پایه  اگر در سبد هزینه ي خانواري شاخص بهاي گوشت و) 1
  هزینه این خانوار برابر است؟

4/0                 40                  3/0              30   
  کلمه اي جند درصد کلمه ي سخت دارد؟ 8با متوسط طول جمالت  28/3آموزشی کتابی با شاخص پایه  )2
2/0                 20                   5              50   
نفر بیکار باشند، نرخ بیکاري در این روستا برابر  500نفر فعال زندگی می کنند. اگر در این جزیره  1400در یک روستا  )3

  است با:
3/0             8/2                    2                 3   
. باشد تا طبق خط فقر بین المللی آن خانواده فقیر نفره در ماه حداقل باید.......... 3متوسط در آمد ماهیانه یک خانواده  )4

  نباشد.
  هزار تومان  4000هزار تومان       400هزارتومان      3600هزار تومان          360

  معیار آماري که تغییرات نسبی در جامعه آماري را نشان می دهد ................... می گویند. )5
  شاخص                    خط فقر            شاخص مرکزي                  شاخص پراکندگی 

  

موفق باشید   


