
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  جزوه سوم آمار و احتماالت هم اکنون با سواالت و حل آنها جدید آماده دانلود است : قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

سواالت زیر بعنوان نمونه هستند که چنانچـه بصـورت مفهـومی     -راهنمایی شده است سومجزوه شماره مثالها از براي سواالت زیر با توجه به 
مـرتبط را   اخذ نمرات باالتر الزم است کل مطالب کالسی و جـزوه و کتـب درسـی   براي  –کسب خواهید نمود  حداقل نمره قبولیدرك شوند 
  مطالعه نمایید

***************************  
  )نمره3(در یک کالس به شرح ذیل میباشدان دانشجوینفره   11نمرات  .1

 x 8 12 15 16 18 = نمره
 f 1  1 3 4 2= تعداد

  ا بدست آوریدرمیانگین و واریانس و انحراف معیار ) ج ) چرا(میانه چه عددي است) ب –) چرا(مد چه عددي است) الف
  جزوه سوم 109شبیه مثال : جواب

  توپ قرمز وجود دارد سه توپ بدون جایگزینی بیرون میاوریم 2توپ سیاه  3توپ سفید  1در ظرفی  .2
  تعداد کل حاالت مختلف براي این سه توپ را محاسبه نمایید) الف 
  )نمره2(احتمال اینکه یک توپ سفید و یک توپ سیاه و یک توپ قرمز باشد چقدر است) ب 
  جزوه سوم 921شبیه مثال : جواب

  سکه اي را دو بار پرتاب میکنیم  .3
  )نمره3(اد خطها را بررسی نمایید تابع چگالی احتمال و تابع توزیع احتمال را بنویسد و منحنی هر دو را رسم نماییدتعد

  جزوه سوم 57شبیه مثال : جواب
سال گذشته  بشرح ذیل   میلیون مگاوات ساعت  میباشد معادله خط  5در یک منطقه میزان مصرف سالیانه برق در  .4

  )نمره3(چقدر میباشد بعدرگرسیون را نوشته پیش بینی سال 
برق مصرف  7 8 8 10 11 ?? 

 x 1 2 3 4 5 6=سال 
  جزوه سوم 110و16شبیه مثال : جواب

احتمال میدهیم که این تاس ناسالم باشد است بطوریکـه احتمـال   % 70تاسی شش وجهی با شماره گذاري یک تا شش داریم  .5
احتمـال ناسـالم بـودن آن    .  دفرد آم تاس را پرتاب میکنیم مالحظه میشود  عدد. برابر  اعداد زوج میباشد چهاراعداد فرد آن 
 .چقدر میگردد

  جزوه سوم 54و  125شبیه مثال : جواب
اسـت و   0.12است و احتمال پنچر شدن الستیک سمت چـپ   0.13احتمال پنچر شدن الستیک سمت راست یک خودرو   .6

احتمال پنجـر شـدن   ) میباشد  الف  0.03احتمال اینکه بنزین تمام شود  .میباشد 0.01احتمال اینکه هر دو الستیک باهم پنچر شود 
احتمال اینکه السـتیک راسـت   ) ال این دو الستیک پنچر نشود چقدر است؟ جاحتمال اینکه اص)ب. الستیک راست یا چپ چقدر است؟
 احتمال اینکه الستیک راست پنجر و بنزین هم تمام شود چقدر است) د. پنجر یا بنزین تمام شود چقدر است

  جزوه سوم 44شبیه مثال : جواب
  روز هفته فعال است 5کارخانه ایران خودرو  .7

ــنبه   :  سفید در روزهاي مختلف هفتهبه رنگ احتمال اتومبیل .  ر هر روز یکسان استتعداد اتومبیلهاي ساخته شده د %50شــ
  %20چهارشنبه   %30سه شنبه   %30دوشنبه   %50یکشنبه   

  احتمال اینکه رور سه شنبه ساخته شده باشد چقدر است.  اتومبیلی خریدیم رنگ آن سفید بود 
 جزوه سوم  103و  133شبیه مثال : جواب

  یدثابت کن) .8
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 جزوه سوم 134شبیه مثال : جواب

 تامین Cاز آژانس % B – 60از آژانس % A – 20از آژانس % 20یک موسسه  کل خودروهاي مورد نیازش را از سه آژانس    .9
  معیوب میباشد  Cاز آژانس % B – 4آژانس % A – 12آژانس %  10 –تعداد خودروهاي معیوب در سه آژانس -میکند 

  یک خودرو کرایه میکنیم
  ؟احتمال اینکه سالم باشد) ب    ؟احتمال اینکه معیوب باشد) الف 
  باشد چقدر است؟ Bاگر این خودرو کرایه شده خراب باشد  احتمال اینکه از آژانس ) ج
  جزوه سوم 116و56و 45شبیه مثال : جواب
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 را طوري تعیین کنید که تابع زیر چگالی احتمال باشد Mمقدار ) الف .10

 ( ) =              1 <  < 100                                ℎ    

  بدست آورید E(x) )د    بدست آورید     P≤5>1  ) ج    ؟ تابع چگالی احتمال و توزیع احتمال بدست آورید)  ب
∫ توجه شود که اگر الزم شد E(x)براي محاسبه امید ضمنا (  جزوه سوم 131و 128 و 61شبیه مثال: جواب   dx = ln (x)  ( 

 را طوري تعیین کنید که تابع زیر تابع چگالی احتمال شود Kمقدار ) الف .11

 ( ) =    + 52 + 1         0 <  < 40                                ℎ    

   بدست آورید    P<3≥1) ج   بنویسیدرا  F(x)) تجمعی(توزیع  f(x)تابع چگالی ) ب  Kبا جایگذاري 
  E(x)امید ریاضی را بدست آورید ) د
 جزوه سوم 131و 128 و 61 شبیه مثال: جواب

 )چرا(تابع زیر چگالی احتمال باشد آیا) الف .12

 ( ) =    9          0 <  < 30                                ℎ    

 بدست آورید E(x)) د  بدست آورید     P≤2>1) ج  بدست آورید ) تجمعی(وزیع احتمالتتابع )  ب
 جزوه سوم 131و  128شبیه مثال : جواب

 را طوري تعیین کنید که تابع زیر تابع چگالی احتمال شود Kمقدار ) الف .13

 ( ) =    + 52 + 1          = 0,1,2,3,40                                ℎ    

امید ) د  بدست آورید    P≤3≥1) ج   بنویسیدرا  F(x)) تجمعی(توزیع    )چگالی  ( f(x)تابع ) ب  Kبا جایگذاري 
  E(x)ریاضی را بدست آورید 

 جزوه سوم  61و  60  شبیه مثال: جواب
نشاندهنده تعداد  xاگر محصول از کارخانه میخریم  4میباشد  %50احتمال اینکه محصول کارخانه اي استاندارد باشد  .14

  محصول استاندارد باشد 
  میانگین واریانس را محاسبه کنید) ج  فرمول آنرا بنویسید) ب  نوع توزیع مشخص کنید ) الف
 جزوه سوم  135شبیه مثال : جواب

تعداد شیر در پرتاب سوم میباشد جدول تابع  Yتعداد شیرها در سه پرتاب میباشد  و  Xبار پرتاب میکنیم  3سکه اي را  .15
≥ |( , )}=Aرا بدست آورید اگر  Yو  Xاحتمال توام  ( , ) آنگاه باشد    {(  ∈  را بدست آورید   ( 

 جزوه سوم   73شبیه مثال : جواب
  

 را طوري تعیین کنید که تابع زیر تابع چگالی احتمال شود Kمقدار ) الف .16

 ( ) =    + 3 − 5          = 0,1,20                                ℎ    

مجددا ) ج را هم بدست آورید F(x)) تجمعی(توزیع  f(x)تابع چگالی  جدول زیر را تکمیل کنید) ب  Kبا جایگذاري ) ب
  E(x)امید ریاضی را بدست آورید ) ه .چک نمایید تابع چگالی احتمال میباشد

 x 0 1 2 
f(x)    

F(x)    
 جزوه سوم  61و  60شبیه مثال : جواب

 )جدول پیوست شده(میباشد  4انحراف معیار  15نفره با توزیع نرمال میانگین نمرات کالس  40دریک کالس  .17
  شود چقدر است 10احتمال اینکه نمره دانشجویی کمتر از ) الف
  )نمره3(شود چقدر است 18احتمال اینکه نمره دانشجویی بیشتر از ) ب

 جزوه سوم  66 شبیه مثال : جواب
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را برابر تعداد مهره سفید  xیک مهره از ظرف برداشته و متغیر تصادفی  –مهره سیاه است  3مهره سفید و  2ظرفی داراي  .18
اب در را برابر تعداد مهره سفید براي این دو انتخ yمهره بر میداریم و متغیر تصادفی  2از مابقی مهره ها  –انتخابی در نظر میگیریم 

  نظر میگیریم
  )نمره3(را بدست آورید  (  ) مقدار امید  -ب. بدست آورید     و  احتمال و جدول توزیع احتمال چگالی تابع  -الف

 جزوه سوم   72شبیه مثال : جواب
از این . سال میباشد 2سال با انحراف معیار   20 کامپیوترهایشطول عمر میانگین ادعا میکند که  کامپیوتر کارخانه تولید - .19

بدست آمده آنرا به    zهر ( سال باشد چقدر است   21بیش از  کامپیوترانتخاب میکنیم احتمال اینکه عمر  کامپیوتر 100کارخانه 
و در غیر اینصورت  p(z<4)=0.98و  p(z<3)=0.95و ) p(z<2)=0.9و   p(z<1)=0.8بصورت زیر گرد کنید  بطور تقریب 

 )انتخاب کنید    0.99
 شبیه مثال      جزوه سوم: جواب

مدیر عامل از تجربیات . میلیارد تومان بیمه میشود  6ت تولید برق در مقابل آتش سوزي به میزان خسارت کلی کیک شر - .20
احتمال . ک پانصدهزارم استی%  50احتمال آتش سوزي        احتمال آتش سوزي کلی یک  میلیونیم است :خود میداند که 

میلیون تومان سود  2حق بیمه سالیانه چقدر باشد تا امید شرکت بیمه آن باشد که در سال  . یک   صدهزارم است%  25آتش سوزي  
 کند؟
  جزوه سوم  63شبیه مثال : جواب
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