
آمار و احتمال فصل اول

براي هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)،درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

 داد هاند.

به معنای درصـد مراجع هکنندگان

به ســؤال،از کل دان شآمــوزان 

شــرکـ تکننده در آزمون اسـت.

به معنای تاریخ برگزاری

 آزمون است.

به معنای جمعیت شـرک تکنندگان

در آن آزمون است.

در شناسنامه هر سؤال نشان ههایی به شرح زیر استفاده شده است که بیا نگر اطالعات آماری هر سؤال است:

ـدگان به معنای درصـدی از شــرک تکنن

ـدکه به این سؤال پاسخ صحیح  م یباش

 

شماره سوال

 درصد مراجعه

شماره سوال 

نسبتا دشوار سطح  دشوارتر دشوار
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الگوهای خطی فصل دوم

براي هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)،درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

 داد هاند.

به معنای درصـد مراجع هکنندگان

به ســؤال،از کل دان شآمــوزان 

شــرکـ تکننده در آزمون اسـت.

به معنای تاریخ برگزاری

 آزمون است.

به معنای جمعیت شـرک تکنندگان

در آن آزمون است.

در شناسنامه هر سؤال نشان ههایی به شرح زیر استفاده شده است که بیا نگر اطالعات آماری هر سؤال است:

ـدگان به معنای درصـدی از شــرک تکنن

ـدکه به این سؤال پاسخ صحیح  م یباش

 

شماره سوال

 درصد مراجعه

شماره سوال 

نسبتا دشوار سطح  دشوارتر دشوار
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الگوهای غیرخطی فصل سوم

براي هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)،درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

 داد هاند.

به معنای درصـد مراجع هکنندگان

به ســؤال،از کل دان شآمــوزان 

شــرکـ تکننده در آزمون اسـت.

به معنای تاریخ برگزاری

 آزمون است.

به معنای جمعیت شـرک تکنندگان

در آن آزمون است.

در شناسنامه هر سؤال نشان ههایی به شرح زیر استفاده شده است که بیا نگر اطالعات آماری هر سؤال است:

ـدگان به معنای درصـدی از شــرک تکنن

ـدکه به این سؤال پاسخ صحیح  م یباش

 

شماره سوال

 درصد مراجعه

شماره سوال 

نسبتا دشوار سطح  دشوارتر دشوار
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