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ت میلیون ریال باشد، حداقل حقوق دریافتی کارکنان یک شرک35میانگین درآمد خانوارهای کشور اگر . 1
کارمندی در آن شرکت زیر خط فقر نباشد؟ تاهیچ چه قدر باشد 

خط فقر استفاده می کنیم؟محاسبه درآمد خانوارها برای میانه زمانی از چه 

35000000÷2=17500000
شرکت می خواهد درآمد اگر پس. هزار ریال تعیین می شودوپانصد بنابراین، خط فقر، هفده میلیون 

و پانصد ون هفده میلیدریافتی کارکنان شرکت بایدحداقل کارمندانش زیر خط فقر نباشد، یک از هیچ 
.باشدهزار ریال 

.کنیمفقراستفاده است از میانه برای تعیین خط داریم،بهتر که داده های دورافتاده هنگامی 

ف خط فقر با توجه به تعری. خانواده ای شش نفره در یکی از کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. 2
این خانواده باید چند دالر باشد تا زیر خط فقر نباشند؟درآمد ماهانه بین المللی، 
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روزه در نظر می گیریم30ماه را 

دالر



ساله و بیشتر 16نفر 200در این منطقه . ساله و بیشتر شاغل اند16نفر از افراد 1200در یک منطقه . 3
.جویای کار می باشند

نرخ بیکاری در این منطقه چه قدر است؟( الف
درصد باشد؟5حداقل چند شغل در این منطقه باید ایجاد شود تا نرخ بیکاری منطقه برابر با ( ب

درصد تعداد بیکارهای جدید را پیدا کنیم و از تعداد 5با توجه به نرخ رشد ( راه دوم قسمت ب
تا تعداد شغل های ایجاد شده پیدا شودکم کنیم بیکارهای قبلی 
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است70با 200تعداد بیکارهای جدید اختالف 
130=70-200

فعال= شاغل + بیکار 
1200+200=1400



، 1390خانواده آقای صالحی در ماه فروردین سال . 4
از و مسکن، آب، برق، گهزینه ماهانه پانصد هزارتومان 

سایر سوخت ها داشته
خوراکی ها و هزینه ماهانه در همان تاریخ، . است

ان آشامیدنی های این خانواده دویست و پنجاه هزارتوم
اگر تعداد افراد این. بوده است

اخص خانواده تغییری نکرده باشد، بر مبنای نمودار ش
یبی بهای کاال و خدمات مصرفی موارد زیر را به طور تقر

.محاسبه کنید
ت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخهزینه ماهانه )الف

1393های این خانواده در خردادماه 
ها و آشامیدنی های این هزینه ماهانه خوراکی )ب

95مهرماهخانواده در 



دیگر از بدنی که در سال گذشته آن را در کتاب ریاضی و آمار خود دیدید، یکیٔ  نماتوپ یا شاخص توده. 5
وگرم را آن باید وزن فرد به کیلمحاسبه برای . است که به شاخص سالمت معروف استمهم آماری های شاخص 

.کردمترتقسیم بر توان دوم قدش بر حسب 
.را نشان می دهدخانواده صالحی جدول زیر، اطالعات 

صالح و مادرش در محدوده . پدر و برادر اضافه وزن دارند
.داردخواهرش کمبود وزن. سالمت قرار دارند



تعیین چگونهبه نظر شما رده سنی را. در موقع خرید کتا بهای داستان، معموالً به رده سنی آن توجه میکنیم. 6
یفی است یا می کنند؟ آیا نظرهمه افراد با تجربه درباره سطح یک متن بخصوص، یکسان است؟ ارزیابی آنها ک

کمّی؟

صورترا تخمین می زند، بهمتون انگلیسی یکی از شاخص های خوانایی، که سال های تحصیل خواننده 
:زیر تعریف شده است

محاسبه درصد کلمه سخت، شاخص پایه آموزش را20کلمه ای و 8برای کتابی با متوسط طول جمالت )الف
این کتاب مناسب دانش آموزان چه پایه ای است؟. کنید
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مزایا و محدودیتهای این شاخص چیست؟)ب

طوالنی تر با این حال، فرض میکند که کلمات بزر گتر و جمله های. استفاده از این شاخص، آسان است: پاسخ
……  دست میتواند با کلمات و جمله های دیگری باعث شدن متن میشوند، اما یک نویسنده چیر ه. …باعث

.متن شود
)سخت(

)ساده شدن(

.ببریدمآنها را نا. همان گونه که متوجه شده اید، این شاخص براساس دو آماره از دو متغیر تعریف شده است)ج

)کلمات دشوار، تعداد کلمات در هر جمله(

با توجه به نمودار. در جدول زیر آمده است1390هزینه های زندگی خانواده آقای صالحی در سال .7
.شاخص بهای کاالها وخدمات مصرفی، جدول زیر را کامل کنید



دندان پر شده و                   دودندان کشیده، دوبه طور متوسط هر شخص 1395تفسیر در سال : پاسخ
.پوسیده دارددنداندو

ه عنوان تعداد هر عددی را به عنوان شاخص پوسیدگی دندان داشته باشیم آن را بر سه تقسیم می کنیم و ب: نکته 
دندان های کشیده یا پرشده یا پوسیده اعالم می کنیم

60نسبت به سال 95درصد افزایش سال 

95نسبت به سال 60درصد کاهش سال 


