
     میباشد 24ساعت  تا 23اذر ساعت  28در و ارسال جوابها آذر  28شنبه  23:30تا 22دقیقه از ساعت  90 جواب سواالت  نوشتن مدت زمان
  هر نفر به تنهایی و ترجیحا بدون جزوه سواالت امتحان را حل و ارسال کند

  و ب یا ج روش الف ترتیب به جوابها مالك ارسال 
 www.sedighi.ueuo.com آدرس   -  www.aminsedighi.irآدرس   -  رویت سوالها در یکی از سه آدرس  

 www.telegram.me/sedighias آدرس در عضویت  و joinکلیک روي  با  SedighiAS@تلگرام عضویت در کانال   -
  :ارسال کنید بهاین تصاویررا عکس بگیرید جواب  برگهاياز تمام از حل و پس ویسید پشت و روي دو طرف برگها بندر خود را روي  ام و فامیلنحتما  A4در دو برگ سفید 

 ارسال کنیدپیوست و  sedighias220@yahoo.com یا   sedighias220@gmail.comبه آدرس ایمیل    -از جوابها  ها خودتان عکس کامپیوتر در ایمیلدر ) الف
  ارسال کنید   sedighiaهمه تصاویر جوابها را به . کلیک کنید و را جستجو کنید  sedighiaنام ) محل ذره بین( تلگرام در جستجوي) ب
  این مخاطب  ارسال کنیدرا به این مخاطب را پیدا کرده وهمه  تصاویر جوابها  تلکرامیا  آپ واتسرا به گوشی خود اضافه کرده و در  0939- 760- 2588 شماره تلفن) ج
  )هفت سوال زیر (  )اصال تماس نگیرید   0939- 760- 2588به این شماره   - گروه تشکیل ندهید  -جوابها بیکدیگر ارسال کنید  -:تذکر(

  آمار و احتماالت  میان ترمامتحان 
 دو توپ قرمز است2یک توپ سیاه و 1چهار توپ سفید  و 4ظرفی شامل  - 1

A- سه توپ باهم بدون جایگزینی بیرون میاوریم  
  دو توپ سفید و یک توپ قرمز باشد چقدر است؟ –احتمال اینکه از این سه توپ )الف

 B – اگر سه توپ یک به یک بیرون آورده نگاه کرده و بدون جایگزینی بیرون ظرف بگذاریم  
  سومی قرمز باشد چقدر است؟ - دومی سفید -احتمال اینکه اولی سفید ) ب

به احتمال اتومبیل .  تعداد اتومبیلهاي ساخته شده در هر روز یکسان است روز هفته فعال است 6کارخانه ایران خودرو  -2
ــنبه   %40سه شنبه   %40دوشنبه   %50یکشنبه   %50شنبه : در روزهاي مختلف هفته سفیدرنگ      %20چهارشــ

  تاحتمال اینکه رور  شنبه ساخته شده باشد چقدر اس.  اتومبیلی خریدیم رنگ آن سفید بود است % 20پنجشنبه 
 در نظر بگیرید خطرا برابر تعداد  Xسکه اي دو بار پرتاب میکنیم متغیر تصادفی  - 3

  بدست آورید خطامید ) ج تابع چگالی احتمال را بنویسید؟) تابع توزیع احتمال بدست آورید ؟ ب) الف  
( ) تابع  kبازاء چه مقداري از  -4 = سپس جدول تابع چگـالی و تـابع توزیـع     یک تابع احتمال است x=1,2,3بازا          

  را بدست آورید xامید  احتمال را بنویسید
 0.10و احتمال پنچر شدن الستیک سمت چـپ   -میباشد 0.12احتمال پنچر شدن الستیک سمت راست یک خودرو   - 5

احتمال پنجر شدن الستیک راست یا چـپ  ) میباشد الف  0.02میباشد و احتمال اینکه هر دو الستیک باهم پنچر شود 
 احتمال اینکه اصال این دو الستیک پنچر نشود چقدر است؟)ب. چقدر است؟

 انحراف معیار   را بدست آورید –واریانس  –میانگین –میانه  -مد  -در جدول آماري زیر  - 6
  
  
  
  

 
خـط  سال گذشته  بشرح ذیل   میلیون مگاوات ساعت  میباشد معادله  چنددر یک منطقه میزان مصرف سالیانه برق در  -7

  چقدر میباشد 1395رگرسیون را نوشته پیش بینی سال 
 x 1390 1391 1392 1393 1394 1395=سال 
 ؟؟ 3 3 2 1 1 مصرف

  

Xi=داده  fi  
10 1  
12 2  
15 2  
16 4  
17 1  
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