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خدا نام به
١٣٨٨ فروردین ١٩ چهارشنبه تاريخ آن كاربرد و ترماحتمال میان امتحان

ساعت ٣ مدت:
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احتمال1 گذارد. م ر همدی كنار را كارتها این تصادف به كودك اند. شده نوشته ن ی، د، ر، و، ر، ف، حروف: كارت 7 روی الف)
نمره) ٣) آورید. دست به را بسازد فروردین كلمه كارتها این با او اینكه
به را كنند دریافت پول سان ی مقدار دوم و اول نفر اینكه احتمال كنند. م تقسیم خود بین تصادف طور به را ریال 2n نفر سه ب)
نمره) ٨) آورید. دست

روی2 وقت بیماری این تشخیص آزمایش یك شود. م مبتال خاص نادر بیماری یك به نفر 105 در نفر یك كه دهند م نشان آمارها الف)
جواب 1

100
احتمال با شود م انجام سالم شخص یك روی وقت و دهد م مثبت جواب 99

100
احتمال با شود م انجام بیمار شخص یك

چه محاسبه این از كنید. پیدا را باشد بیماری این به مبتال است شده گزارش مثبت او آزمایش كه فرد یك اینكه احتمال دهد. م مثبت
نمره) ٨) گرفت؟ توان م ای نتیجه
هدف به همزمان طور به باید سربازان این از نفر چند حداقل دهد. م قرار اصابت مورد 1

3
احتمال با را C هدف دسته، یك سرباز هر ب)

نمره) ٨) گیرد؟ قرار اصابت مورد 9
10
حداقل احتمال با هدف این تا كنند شلیك C

كنید:3 رد نقض مثال یك ذكر با یا اثبات را زیر های گزاره درست
نمره) ٣) هستند. مستقل مجزا، های پیشامد الف)
نمره) ٣) هستند. مجزا مستقل، های پیشامد ب)
نمره) ٣) هستند. مستقل B ∪ C و A آنگاه B ∩ C = ∅ و باشند مستقل (C و A) و (B و A) اگر ج)

Rاحتمال است. داده رخ بزرگ زلزله 25 اخیر سال 100 در خاص كشور یك در سایت، وب یك روی نگاری زلزله آمارهای به بنا الف)
نمره) ٨) كنید. پیدا را دهد رخ بزرگ زلزله هیچ متوال سال 3 كشور این در اینكه
م پرتاب ای ه س همزمان طور به هم كنند. م عمل زیر صورت به صورتحساب پرداختن برای روند. م رستوران یك به نفر n ب)
حالت چنین اگر پردازد. م را صورتحساب فرد این عكس)، بر (یا شود خط شان ه س ر دی نفر n− 1 و شیر اش ه س فردی اگر كنند
صورتحساب پرداختن برای نفر یك تا كنند پرتاب ه س باید بار چند متوسط طور به كنند. م تكرار دوباره را ها ه س پرتاب ندهد رخ
نمره) ٨) هستند). سالم ها ه س همه كنیم م (فرض شود انتخاب

S(نمره ٧) كنید. محاسبه را P(X = 5) است. 2.4 واریانس و 6 میانگین با ای جمله دو تصادف متعیر یك X الف)
و c) كنید. محاسبه را V(cX + d) و E(X2 + c) مقادیر .V(X) = β و E(X) = α كه طوری به است تصادف متغیر یك X ب)
نمره) ٧) هستند). ثابت مقادیر d

TP(X = k) ،λ مقدار چه برای گیریم. م نظر در را k نامنف صحیح عدد است. λ پارامتر با پواسون تصادف متغیر یك X الف)
نمره) ٧) شود؟ م ماكسیمم
این .P(X > s + t|X > s) = P(X > t) كنید: ثابت هستند. نامنف صحیح اعداد t و s است. هندس تصادف متغیر یك X ب)
نمره) ٧) كنید. تعبیر را تساوی

باشيد موفق


