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 هاي تصادفي و احتمال پديده
 

 ها  بندي داده دسته- متغيرهاي تصادفي - جامعه و نمونه - سازي مدل
 

  است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام .1
    .ترين بخش علم آمار است ها مهم تحليل داده )1
   .گيري، ممكن است منفي باشد خطاي اندازه) 2
      .ه در برخي از مطالعات استيكي از مشكالت سرشماري، از بين رفتن جامع) 3
    )39تا  34و  20، 18، 9تا  4 يها  صفحهسازي،  آمار و مدل(      .رنگ چشم افراد يك متغير كيفي اسمي است) 4

، يك نفـر را انتخـاب كنـيم، اگـر     30تا  20ي  خواهيم از شماره  نفري، مي 30در يك ليست  .2
    شود؟ اره انتخاب ميرا توليد كند، كدام شم 297/0ماشين حساب، عدد تصادفي 

  )26تا  24 يها  صفحهسازي،  آمار و مدل(  24 )4  23 )3  22 )2  21 )1
ي  ي پنجم، دو برابر فراواني تجمعي دسـته  در جدول فراواني زير، اگر فراواني تجمعي دسته .3

  ي چهارم كدام است؟ گاه درصد فراواني نسبي دسته سوم باشد، آن
1 (20    
2 (25    
3 (30       
  )59تا  53هاي  سازي، صفحه آمار و مدل(         40) 4

هـا   بوده و حداقل يكي از تـاس  4كه مجموع دو تاس، مضرب  در پرتاب دو تاس، احتمال اين .4
 زوج ظاهر شود، كدام است؟
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  )7تا  2 هاي ، صفحه3رياضي (  4

 نفر 5اگر آن شخص بنشيند و سپس . شوند نفر ديگر وارد يك اتاق مي 4شخصي با برادرش و  .5
 نشيند؟ ديگر در يك رديف در كنارش بنشينند، با چه احتمالي برادرش در كنارش مي
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  )16ي  صفحه 5، مشابه مثال 3رياضي (  2

 باشد، كدام است؟ 3ضرب اعداد ظاهر شده مضرب  كه حاصل تاس با هم، احتمال آن 2در پرتاب  .6
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  )19و  18، 14تا  6 ي ها صفحه، 3رياضي (  9

بـدون  (پـي   در تصادف و پـي  به  مهره 3ي سفيد،  مهره 4ي قرمز و  مهره 5اي شامل  از جعبه .7
 قدر است؟ ي دوم قرمز باشد، چه كه فقط مهره احتمال آن. آوريم بيرون مي) گذاري جاي
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  )19تا  13هاي  ، صفحه3رياضي (  63

گـوي بـا    5شـامل   Bي  و جعبـه  7و  6، 5، 3، 2، 1هاي  گوي با شماره 6شامل  Aي  جعبه .8
گوي از آن  3كنيم و  تصادف انتخاب مي ها را به يكي از جعبه. است 6و  5، 4، 2، 1هاي  شماره

 گوي خارج شده، فرد باشند؟ 2قدر احتمال دارد كه فقط اعداد  چه. كنيم خارج مي

  )19تا  13 ي ها صفحه، 3رياضي (  60/0) 4  55/0) 3  45/0) 2  30/0 )1
 7/0و  6/0ترتيب   سال ديگر ناراحتي قلبي پيدا كنند به 20تا BوAكه اشخاص احتمال اين .9

 ؟كند نميسال ديگر ناراحتي قلبي پيدا  20ها تا  با كدام احتمال حداقل يكي از آن. است

  )19تا  13و  7، 6هاي  ، صفحه3رياضي (  58/0) 4  7/0) 3  42/0) 2  88/0) 1
شوند، اعدادي متمايز  عددي كه رو مي 3قدر احتمال دارد  چه. كنيم تاس را با هم پرتاب ميسه  .10

 و متوالي باشند؟
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  )19و  18، 7، 6 ي ها صفحه، 3رياضي (  8
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