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             পিরসংখ ান াস-1

          অধ ায়-  ক ীয় বনতা 

                    পূণমান-15

               ব িনবাচিন (5×1=5)

1. কি য় বণতার কান পিরমাপিট সেবাৎকৃ   ?     

ক)মধ মা              খ) চুরক               গ)গািণিতক গড়   ঘ)জ ািমিতক গড় 

2. 4,5,6,7,8 তথ সািরর মান েলা হেত িনেচর কান সংখ ািটর ব বধােনর সমি  শনূ  হেব?

ক) 4   খ) 5   গ) 6   ঘ) 7

 3. িনেচর বাক েলা ল  কর -

 a)মধ মা হেত িনণীত গড় ব বধান ু তম

b)দইুিট অসম সংখ ার গড় ব বধান তােদর পিরসর এর অেধক।

c)গড় ব বধান মূেলর উপর িনভরশীল

িনেচর কানিট সিঠক ?

ক)a&b খ)a&c গ)b&c ঘ)a,b&c

 িনেচর তেথ র আেলােক  4&5নং ে র উ র দাও:

একিট কেলেজর 10জন ছাে র 4 িট িবষেয় া  ন েরর তথ  দওয়া হেলা-

িবষয়       গড় ন র         ভদাংক

বাংলা           40                     25

ইংেরজী        30                    16

গিণত            25                      9

পিরসংখ ান  45                   36

 4. ইংেরিজ ও গিণত এর ন েরর সি িলত গড়:

ক)25.5  খ)26.5 গ) 27.5   ঘ) 28.5

 5. কান িবষেয়র ফলাফল সবেচেয় ভাল?

 ক)বাংলা    খ)ইংেরিজ                 গ)গিণত  ঘ)পিরসংখ ান

                  সজৃনশীল (10)

 1. দইুিট ধনা ক সংখ ার ে  গািনিতক গড় 25 ও তর  গড় 16 . সংখ া দইুিট যথা েম a ও b। িশ ক বলেলন সংখ া দিুটর ব বধান 30

ক) ক ীয় বণতার পিরমাপ কী ?       1

খ)\'গািণিতক গড় া ীয়মান ারা ভািবত হয়\'-ব াখ া কর ।                    2

গ)উ ীপেকর সংখ া দিুটর জ ািমিতক গড় িনণয় কর?                                       3

ঘ) a এবং b এর মান িনণয়পূবক িশ েকর ম ব  যাচাই কর ।                4

িব. .

িশ াথীরা Home work স  কের মূল ায়েনর জন  সংি  িশ েকর      ই- মইল আইিডেত রণ করেত পারেব অথবা কেলজ খালার পর সংি  িশ কেক জমা িদেব ।
তথ  ও যাগােযাগ যিু র যেুগ একাদশ িণর সকল িশ াথী িনয়িমত website (www.skcr.edu.bd) এ যু  থাকেব।

ভােলামেতা অধ ায়িট পেড় অনশুীলন করেব ।

দিৃ  আকষণ: সংি  অিভভাবক 

(আপনার স ান িনয়িমত অনশুীলন করেছ িকনা তা দখার অনেুরাধসহ)

                  সরুাইয়া খাতুন

Webtopdfconverter.com



               ভাষক,পিরসংখ ান
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