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  بارم  سوال  رديف
كه هر دو عدد رو شده اول  اگر بدانيم اعداد رو شده برابر نيستند، احتمال اين. كنيم دو تاس سالم را به صورت همزمان پرتاب مي  1

  باشند، چقدر است؟ 
5/1  

بدون جايگذاري بيرون از كيسه دو مهره به ترتيب و . ي قرمز قرار دارند مهره 4ي سفيد و مهره 3ي سبز،  مهره 2اي  در كيسه  2
  ي دوم قرمز باشد چقدر است؟  ي اول سفيد و مهره كه مهره احتمال اين. آوريم مي

5/1  

كه عدد جمشيد فرد و عدد فرشيد اول باشد چقدر  احتمال آن. كنند جمشيد و فرشيد هركدام يك عدد طبيعي يك رقمي انتخاب مي  3
  است؟ 

5/1  

  5/1  . هم مستقل هستند Bو Aتقل باشند، پيشامدهاي مس Bو Aثابت كنيد اگر دو پيشامد   4
P(A)باشند به طوريكه  Sدو پيشامد از فضاي نمونه  Bو  Aاگر   5 /0 P(B)و 2 /0 P(Bو 22 | A) /0 P(B، آنگاه 7 | A )  

  چقدر است؟ 
2  

Aپيشامد  3در آزمايش پرتاب يك تاس   6 { , , , }1 2 3 4 وB { , }2 6 وC { , , }1 2 5 آيا . را در نظر بگيريدA  وB  مستقلند؟B  و
C  چطور؟  

2  

. ي سياه وجود دارد مهره 5ي سفيد و  مهره 4ي دوم  ي سياه و در جعبه هرهم 2ي سفيد و  مهره 3ي اول  در جعبه. دو جعبه داريم  7
  . كنيم ها را انتخاب كرده و از آن يك مهره خارج مي يكي از جعبه

  احتمال سفيد بودن اين مهره چقدر است؟ ) الف
  ي دوم باشد چقدر است؟  كه از جعبه سياه باشد، احتمال اين  اگر مهره) ب

  
  

5/1  
5/1  

با احتمال  Bدرصد آن محصول دستگاه  45درصد معيوب و  3با احتمال  Aدرصد كاال محصول دستگاه  55در يك شركت توليدي   8
  . كنيم يك كاال را به صورت تصادفي انتخاب مي. كنند دو دستگاه مستقل از هم كار مي. درصد معيوب است 5

  كه معيوب باشد، چقدر است؟  احتمال اين) الف
  باشد چقدر است؟  Bكه از دستگاه  يم سالم است، احتمال ايناگر بدان) ب

  
  

5/1  
5/1  

  : ي آماري مطابق جدول زير است داده 60فراوني نسبي   9
  شماره دسته  1  2  3  4  5  6
08/0  12/0  2/0  x  2/0  15/0  فراواني نسبي  

  .ي سوم را بيابيد فراواني دسته) الف
  چقدر است؟  5ي مركزي مربوط به بخش  ها، زاويه اي اين داده در نمودار دايره) ب

2  

  .بندي شده است آموزان به صورت زير دسته ي تعدادي از دانش زمان مطالعه  10
  .جدول را كامل كنيد و نمودار بافت نگاشت فراواني را رسم كنيد

  درصد فراواني  فراواني نسبي  فراواني  زمان
t30 60    5      
t60 90      44/0    
t90 120        16%  
t120 150          

        25  مجموع

2  

  20  جمع نمرات      
   


