
   

  .............: نام درس                                                                                                                                   ..............: نام و نام خانوادگی        

  ..............: نام استاد                                                                                                                   ................   : شماره دانشجویی         

  ..........دوم سال  / اول : نیمسال                                                                                                                                ..   ..................: شماره صندلی         

  .      مجاز است   ------ استفاده از                             دایره امتحانات                                                                 : ....................مدت زمان آزمون      
 

میانه داده ها چه داریم  را    14-17-17-20-15-17-14-14-14-11-12هاي  نمرات دانشجویان با داده )1
  مقدار است؟

. کنیدهاي را معلوم  داده 70در سوال یک،  صدك  -   چرا؟داده ها چه مقدار است) نما(در سوال یک، مد
  در سوال یک ، میانگین و واریانس و انحراف معیار نمرات دانشجویان را بدست آورید

 x 11 12 14 15 17 20 = نمره

 f 1 1 4 1 3 1= تعداد
احتمال پنجر شدن است و احتمال پنچر  0.12احتمال پنچر شدن الستیک سمت راست یک خودرو   )2

 .میباشـد  0.03است و احتمال اینکه هر دو الستیک باهم پنچـر شـود    0.11شدن الستیک سمت چپ 
احتمال پنجر شدن الستیک راست یـا چـپ چقـدر    ) میباشد  الف  0.02احتمال اینکه بنزین تمام شود 

احتمال اینکه الستیک راست ) احتمال اینکه اصال این دو الستیک پنچر نشود چقدر است؟ ج)ب. است؟
احتمال اینکه الستیک راست پنجر و بنزین هم تمام شود چقدر ) د. چقدر است پنجر یا بنزین تمام شود

  است
برابر عدد فـرد اسـت    3احتمال عدد زوج آن تاسی شش وجهی با شماره گذاري یک تا شش داریم ) )3

  بیاید چقدر است 4یا3یا2احتمال اینکه با یکبار پرتاب عدد 
 ) توپ قرمز   1 توپ سیاه 4توپ سفید  2( در ظرفی هفت توپ داریم   )4

سه توپ بدون جایگزینی بیرون میاوریم تعداد کل حاالت مختلف براي این سـه تـوپ را محاسـبه    )الف 
  نمایید

سه توپ بدون جایگزینی بیرون میاوریم احتمال اینکه دو توپ سفید و یک توپ قرمز باشد چقدر ) .  ب 
  است
تعداد کل حاالت مختلف براي این سه مشـاهده  با جایگزینی بیرون میاوردیم یکی یکی اگر سه توپ ) ج

  توپ را محاسبه نمایید
با جایگزینی بیرون میاوردیم احتمال اینکه سه توپ بترتیـب سـفید   یکی یکی اگر در ظرف سه توپ ) د 

  سفید  قرمز  باشد چقدر است
اشـد  احتمال میدهیم که این تاس ناسالم ب% 60تاسی شش وجهی با شماره گذاري یک تا شش داریم  )5

تاس را پرتاب میکنیم مالحظه میشود  . است بطوریکه احتمال اعداد فرد آن سه برابر  اعداد زوج میباشد
  .احتمال ناسالم بودن آن چقدر میگردد.  که فرد است ظاهر شد   3عدد 

  با این آزمایش  این حدس افزایش یافته یا کاهش چرا؟. آیا نسبت باینکه در ابتدا حدس ناسالمی  میزدیم
  روز هفته فعال است 5کارخانه ایران خودرو  )6

احتمال اتومبیـل بـه رنـگ سـفید در روزهـاي      .  تعداد اتومبیلهاي ساخته شده در هر روز یکسان است
  %20چهارشنبه   %30سه شنبه   %40دوشنبه   %50یکشنبه   %60شنبه   : مختلف هفته

 ساخته شده باشد چقدر استشنبه  یکاحتمال اینکه رور .  اتومبیلی خریدیم رنگ آن سفید بود 


