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شــــــرح سؤال

1

نقیض گزاره 𝒑 ∼∧ )𝒒 ∨ 𝒑( بنویسید.

1

2

تعداد افرازهای  2عضوی مجموعه }𝒆  𝑨 = {𝒂. 𝒃. 𝒄. 𝒅.را بدست آورید.

1

3

ثابت کنید به کمک جبر مجموعه ها 𝑩 (𝑨 ∩ 𝑩` ) − (𝑩 − 𝑨) = 𝑨 −

1

4

} 𝑿 = 𝟑𝑿 |𝒙{ = 𝑨
حاصلضرب دکارتی )𝑨 × 𝑩(  (𝑨 × 𝑩) −بنویسید
اگر
}𝒛 ∈ 𝒙 𝑩 = {𝒙| |𝒙| ≤ 𝟐 .

5

سه اسب  A,B,Cدر ماسبقه ای که فقط یک پرنده دارد شرکت می کنند بطوریکه احتمال برد  Aدو
برابر احتمال برد  Bو نصف احتمال برد  Cاست .احتمال برد اسب  Cبیابید.

6

اگر  B , Aدو پیشامد از فضای نمونه  Sباشند
بطوریکه  𝒑(𝑨) = 𝟐%و  𝑷(𝑩|𝑨) = 𝟕% . 𝑷(𝑩)𝟐𝟐%آنگاه )̀𝑨|̀𝑩(𝑷 بیابید.

7

1/5

1/5

1/5

در یک کارخانه تولیدی  %30محصوالت با ماشین  Aو  %25با ماشین  Bو  %45با ماشین  Cتولید می
شوند احتماالت معیوب بودن کاال بترتیب  %3و  %4و  %2است .اگر کاالی انتخابی معیوب باشد با کدام 1/5
احتمال این کاالی معیوب با ماشین  Aتولید شده است؟

8

در پرتاب دو تاس با هم اگر جمع  2عدد رو شده کمتر از  10باشد احتمال این که هر دو عدد رو شده
فرد باشند

9

1

ضریب تغییرات داده های زیر را بدست آورید.
2
2.3.3.7.10.11.7.7.15.15

 10اگر میانگین 𝟑  𝟐𝒙𝟏 − 𝟑. 𝟐𝒙𝟐 − 𝟑 … . . 𝟐𝒙𝒏 −برابر  15باشد میانگین 𝟓𝒙𝟏 + 𝟐. 𝟓𝒙𝟐 +
𝟐  𝟐 … . . 𝟓𝒙𝒏 +بیابید.
 11دامنه میان چارکی داده های  1.2.3.7.8.10.9.5.5بیابیدو

1/5

1

 12نمودار دایره ای جدول زیر را بنویسید.
1/5
ارشد

لیسانس

6

دیپلم نوع مدرک
 11تعداد

23

 13کدام نمونه گیری نارایب است؟ چرا؟
الف) نمونه گیری از دانش آموزان کالس دوم ریاضی برای یافتن میانگین قد کل کشور

1

ب) نمونه گیری از ماهی های سطح چند دریاچه برای یافتن وزن ماهی های دریاچه
 14بهترین روش جمع آوری داده ها درعبارت های زیر کدام است؟
الف) بهترین سریال پخش شده در ایام ماه رمضان

1/5

ب) آمار طالق و ازدواج در  10سال گذشته
ج) اندازه گیری وزن محصوالت یک باغ
𝒙  𝜹 = 𝟏𝟎.باشد یک بازه برای ̅
 15برآورد میانگین قد در یک نمونه تصادفی  25تایی اگر 𝟎𝟓𝟏 = ̅
𝒙 با
ضریب اطمینان %95بنویسید.
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