
   

  .............: 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      
 

  نمرات و تعداد دانشجویان در یک کالس به شرح ذیل میباشد .1
  .انحراف معیار  و چارك سوم    نمرات دانشجویان در این درس را بدست آورید -واریانس  -میانگین  -میانه  –مود 

 x 11 12 13 15 16 = نمره
 f 2 3 4 2 1= تعداد

 .در یک فروشگاه سایز یک مدل کفش کودك و تعداد  به شرح ذیل میباشد .2
  .را بدست آورید  -انه می –مود  -میانگین 

 x 11-15 15-19 19-23 23-27 = سایز
 f 2 3 2 1= تعداد

بشـرح ذیـل   میلیـون مگـاوات سـاعت        1389در یک منطقه میزان مصرف سالیانه برق در چند سـال گذشـته  از سـال     .3
 .چقدر میباشد 1394میباشد معادله رخط رگرسیون را نوشته پیش بینی سال 

 ؟؟ 6 5 5 4 4 مصرف
 x 1389 1390 1391 1392 1393 1394=سال 

  .هر یک از دو فرمول زیر را ثابت کنید .4
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  سکه اي را سه  بار پرتاب میکنیم احتمال اینکه حداقل دو شیر بیاید چقدر است؟ .5
 Cاز آژانـس  % B – 60از آژانـس  % A – 20از آژانـس  % 20یک موسسه  کل خودروهاي مورد نیازش را از سه آژانـس     .6

معیـوب    Cاز آژانـس  % B – 4آژانـس  % A – 12آژانس %  10 –تعداد خودروهاي معیوب در سه آژانس -تامین میکند 
  احتمال اینکه سالم باشد؟) ب    احتمال اینکه معیوب باشد؟) الف  یک خودرو کرایه میکنیم میباشد

  باشد چقدر است؟ Bاگر این خودرو کرایه شده خراب باشد  احتمال اینکه از آژانس ) ج
سه توپ بدون جـایگزینی بیـرون میـاوریم    )الف ) توپ قرمز   1توپ سیاه  3توپ سفید  4( در ظرفی هشت توپ داریم   .7

سه توپ بـدون جـایگزینی بیـرون میـاوریم احتمـال      ) ب . تعداد کل حاالت مختلف براي این سه توپ را محاسبه نمایید
با جـایگزینی بیـرون میـاوردیم تعـداد     یکی یکی  سه توپ اگر ) ج. اینکه دو توپ سفید و یک توپ قرمز باشد چقدر است

با جایگزینی بیـرون  کی یکی یاگر در ظرف سه توپ ) د . کل حاالت مختلف براي این سه مشاهده توپ را محاسبه نمایید
 .باشد چقدر است  قرمز  سفید سفیدمیاوردیم احتمال اینکه سه توپ بترتیب 

احتمال پنجر شدن است و احتمـال پنچـر شـدن السـتیک      0.12احتمال پنچر شدن الستیک سمت راست یک خودرو   .8
احتمال اینکـه بنـزین تمـام شـود      .میباشد 0.03است و احتمال اینکه هر دو الستیک باهم پنچر شود  0.11سمت چپ 

احتمـال اینکـه اصـال ایـن دو السـتیک      )ب. احتمال پنجر شدن الستیک راست یا چپ چقدر است؟) میباشد  الف  0.02
احتمال اینکه الستیک ) د. احتمال اینکه الستیک راست پنجر یا بنزین تمام شود چقدر است) پنچر نشود چقدر است؟ ج

  راست پنجر و بنزین هم تمام شود چقدر است
 


