
 1تمرين شماره 

1 ميلي متر بر روي نقشه اي رسم كرده ايم. اگر مقياس نقشه 175×250مستطيلي را با ابعاد  -1
2000

 باشد، مساحت زمين 

 مستطيل مزبور را حساب كنيد. 

1 متر مربع را به مقياس 2000قطعه زميني به مساحت  -2
500

 نقشه برداري كرده ايم. مساحت قطعه مزبور را بر حسب ميلي متر 

 مربع بر روي نقشه حساب كنيد. 

1 فاصله دو نقطه روي نقشه اي با مقياس  -3
200

1 سانتي متر است. اين فاصله روي نقشه اي با مقياس 30 برابر 
1000

 چند سانتي 

 متر است؟

1 مساحت زميني روي نقشه اي با مقياس  -4
250

1 سانتي متر مربع است. مساحت آن را روي نقشه اي با مقياس 20 برابر 
500

 بر 

 حسب سانتي متر مربع حساب كنيد. 

1 سانتي متر مربع روي نقشه اي با مقياس 2000 اگر مربعي به مساحت  -5
1000

1 به نقشه اي به مقياس 
500

 منتقل شود، طول 

 ضلع اين مربع روي نقشه جديد چند سانتي متر است؟

  در دفعات زير اندازه گيري شده است:ABطول   -6

1347.47,   1347.52,   1347.48,   1347.49,   1347.53,   1347.98,   1347.49,   1347.52         

) محاسبه خطاي ظاهري براي هريك از اندازه گيري ها؛ 2 (ميانگين اندازه گيري ها)؛ AB) بهترين مقدار براي طول 1مطلوب است: 

 ) آيا در اندازه گيري هاي فوق اشتباهي رخ داده است يا خير؟4) محاسبه خطاي متوسط حسابي، هندسي و ماكسيمم؛ 3

 ميليمتر است، دو بار اندازه گيري شده ± 2 متري كه خطاي متوسط هر دهنه آن برابر 50 كيلومتر با يك متر 10طولي برابر  -7

 است. خطاي نسبي اين اندازه گيري چه قدر است؟ 

1 متر با دقت 80 برابر با ABطول  -8
10000

  اندازه گيري شده، خطاي مطلق اين اندازه گيري چند ميليمتر است؟

 ميلي متر است مي خواهيم ± 4 متري كه خطاي متوسط هر دهنه آن برابر 25 متر را توسط يك نوار فلزي AB=2500طول  -9

1اندازه گيري كنيم. مشخص كنيد براي رسيدن به دقت 
50000

  اين طول را بايد چند بار اندازه گيري نماييم؟

 متر اندازه گيري 150 متر منبسط شده است، 0.5 متري كه بر اثر هواي گرم 50طول ضلع يك زمين مربع شكل با يك متر  -10

 شده است. مساحت اين زمين چند متر مربع اشتباه محاسبه شده است؟ 


