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 شامل: ��طرح .1

  سطح 3عاملي با  3ب. طرح   سطح  2عاملي با  3الف. طرح   

  سطح 6عاملي با  2د. طرح     سطح 3عاملي با  2ج. طرح   

  مربوط به كدام گزينه است؟ ABCاثر مقابل . 2

 Aدر سطح پايين BCو اثر  A در سطح باالي BCتكرار و اختالف بين اثر  5با  ��الف.طرح عاملي  

 Aدر سطح پايين ACو اثر  Bدر سطح باالي ACتكرار و اختالف بين اثر  5با  ��ب.طرح عاملي  

 Aدر سطح باالي BCو اثر  Aدر سطح پايين  BCتكرار و اختالف بين اثر  5با  ��ج.طرح عاملي  

  Aدر سطح پايين ACو اثر  Aدر سطح پايين  BCتكرار و اختالف بين اثر  5با  ��د.طرح عاملي  

��=���  طرح مناسب براي مدل  .3 � 	��
� � ��  كدام است؟ 

  ب. طرح اندازه هاي تكرار شده  الف. طرح عاملي ( با دو عامل )  

  د. طرح بلوكهاي ناقص    ج.طرح تو در تو  

  وضعيتي كه در آن تصادفي كردن كامل درون يك بلوك امكان پذير نباشد، كدام طرح است؟ .4

  ب. طرحهاي تودرتو    الف. طرح كرت خرد شده  

 د. طرح اندازه ها ي تكرار شده    ج. طرحهاي عاملي  

  ضريب اثرها كدام است؟ k=3 و n=8با فرض  ��در طرح عاملي .5

  16د.   64ج.   32ب.   8الف.   

�=�����مدل در . 6 � ����� � ������ � �	
��� � 
،   �اثر عامل   �،   A    ،J=1 2 3اثر عامل   �	i=1,2كه در آن     ���������

j= 1, 2, 3  ،�����  اثر عاملc    وm=1, 2 در صورتيكه عاملA وB  تثبيت شده و عاملc برابر است با  ������  تصادفي باشد:  
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 برابر است با:   �����درجه آزادي 6در سئوال  .7

  18د.   2ج.   6ب.   1الف.   

  بهترين روش بررسي مناسب بودن مدل كدام گزينه است؟ .8

  ب.تحليل آناليز واريانس    الف. تحليل مانده ها   

  د.تحليل مانده ها و بررسي ثابت بودن واريانس  ج.بررسي ثابت بودن واريانس  

��يك آزمايش عاملي در طرح بلوكي تصادفي شده چنين است مدل آماري .9�=�  +	� +
� +�	
���+��  +!���  

  (i=1, 2, 3       j=1, 2    k=1, 2, 3, 4 )درجه آزادي اثر متقابل چقدر است؟  

    2د.  3ج.   5ب.   6الف.  
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  چقدر است؟ %$�#"��در يك آزمايش دو عاملي مربع التين تعداد منابع تغيير به جز  .10

  6د.  5ج.  4ب.  3الف.  

با كدام يك از اثرات زير هم  Aبا اثر بلوك مخلوط شود اثر  اصلي  ABCكه اثر مقابل در صورتي �&��در طرح عاملي كسري .11

  اثر مي شوند؟

 BCد.  Cج.  ABب.  ACالف.  

  در كدام يك از طرحها اثرات متقابل وجود ندارد؟ .12

  ب.طرح كرتهاي خرد شده    عاملي 2الف.طرح   

  د. طرحهاي تو در تو    ج.طرح بلوكها  

  برآورد واريانس يك اثر كدام است؟ ��در طرح عاملي .13
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  ؟ نداريميچ اطالعي از عاملي كه با بلوك مخلوط شده باشد، ا هدر كدام طرحه. 14

  ب. جزئاً مخلوط شده    الف. كامالً مخلوط شده  

  د.اندازه هاي تكرار شده    ج.طرح مربع التين   

باشد، اثر هايي كه با بلوك مخلوط  2و تعداد تركيبهاي هر بلوك  4كه تعداد بلوكها  در صورتي  ��در طرح آزمايش عاملي .15

  شوند عبارتند از  مي

 BCد.  AB , AC, BCج.  AB ,ACب.  ABCالف.  

 ABCDدر نظر مي گيريم با مخلوط كردن اثر متقابل  .�عامليكه چهار عامل دو سطحي را با اجراي كسر يك دوم  در صورتي .16

  در دو بلوك تركيبهاي اصلي كدام است؟

  )1،(bd،adب.  )abcd ،bc،ac  ،cd ،ab ،bd،ad)،1الف.  

  )1،(bc،ac  ،cd ،ab ،bd،adد.    )bc،ac  ،cd ،bd،ad)،1ج.  

��مدل آماري .17�%=�  +/� +
  كدام طرح است؟ i=1,2,…,6 j=1,2,3 l=1,2,…,6 k=1,2براي%���!+  ���+1%�����0+ �

  د. بلوكي تصادفي شده  ج.عامل تقاطعي  ب.عامل تودر تو  الف.مربع التين   

تكرار nبا ��در طرح  .18
مقابله

�

'∗�2∗�3
=44

مقابله
  

  تعداد سطوح غير صفر است rب.  تعداد سطوح خطي است r الف.  

  تعداد سطوح غير خطي است  rد.  تعداد كل عوامل منهاي تعداد سطوح خطي است rج.  

  در كدام يك از طرحها درون بلوك تصادفي كردن كامل امكان پذير نيست ؟ .19

    ب. طرح كرتهاي خرد شده     ��الف. طرح   

  د.طرح هاي تودر تو    ج.طرح بلوكها  
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  مخلوط شده است؟ BCدر كداميك از اجراهاي زير عامل   .20

         (b,ac,abc,cd),(a,ab,c,bc)                                           ب.  ))a,c,ac)1,(    (b,ab,bc,abc),الف.  

         (a,bc,(1),abc),(b,ab,c,ac)                  د.         (c,abc,ab,(1)),(a,b,ac,bc)ج.  

  معادل است با:  X(ABC)مولفه  ��در طرح عاملي .21

 ��5�6د.    ABCج.   	�5�6ب.   	��56الف.  

تقاطي اند درجه   Aدرون  Sيانيتثبيت شده و نسبت به عامل آش  B,Cعاملي با اندازه هاي تكرار شده كه در آن  3در يك مدل . 22

  برابر است:  S(A)آزادي

   (s-1)(a-1)             د.    asج. a(s-1)                             ب.  s(a-1))الف  

  بلوك كدام است: SSدر يك طرح تك تكراري نتايج زير بدست آمده است  .23

   91.125ب.                 13548.375الف.   

   1364.5 د.  121231.75ج.  
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	 براي اثر هاي تصادفي  A,B )عامل 2در مدل آماري تو در تو ساده (با . 25
  برابر است:=�

ب.   -,+الف.  
���&��5���

>*
ج.   	

خطا��&�����5

*
  �����5د.   

  

  

  االت تشريحيؤس

  

براي مطالعه اثر سه عامل، از طرح عاملي استفاده مي كنيم. اما در هر روز تنها مي توانيم چهار تركيب تيماري را آزمايش كنيم. . 1

 مشاهدات به عمل آمده در 

                                 a=1    bc=3      abc=4        2=(1)روز اول

                         c=1      ac=4    b=6           ab=0        ودر روز دوم 

 

با اثر روز مخلوط شده  بوده اند. با در نظر گرفتن تغييرات بين دو روز و آنچه از طرح عاملي مي دانيد تعيين كنيد چه اثري

 )نمره2است.(

  

 )نمره1( طرح كرت خرد شده همراه با بيان مدل شرح دهيد. .2

  

B=35 ac=40  
abc=39  bc=60  
c=44  ab=55  
a=32  (1)=22  
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 Aآشياني درون  Bتثبيت شده در پنج سطح ،  Aاميد رياضي ميا نگين مجموع مربعات و آماره هاي مناسب آزمون را وقتي .3

در سه سطح و تصادفي ، و وقتي در هر خانه دو مشاهده وجود   B، آشياني درون   C در چهار سطح و تصادفي Aبراي هر سطح

 )نمره2(دارند تعيين كنيد.

  

 )نمره1( يان مدل شرح دهيد.بطرح اندازه هاي تكرار شده همراه با  .4

  

  )نمره1(در طرح هاي عاملي روش كشف اثرهاي پراكند گي شرح دهيد. .5
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