
نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 

 1  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 هقذهِ

الت پ٘طاهذّإ آهاسٕ سا هؼشفٖ کشدٗن. دس فػل حاضش تشآً٘ن تا دس فػل گزضتِ هفاّ٘ن اساسٖ احتواالت ٍ سٍضْإ حساب احتوا

 تش پ٘ذا کٌ٘ن. هذّإ آهاسٕ سا تحت ضشاٗظ پ٘چ٘ذُتش تٌ٘اى اٗي هفاّ٘ن تٌاٖٗ تش پا داسٗن ٍ ساّْإ هحاسثٔ احتواالت پ٘طا

 تَسیع احتوال هتغیزّای هٌفصل)گغغتِ(:

ل، ًوَداس، دستَس سٗاضٖ ٗا ٍس٘لٔ دٗگشٕ است کِ ّوِ همادٗش هتغ٘ش تَصٗغ احتواالت ّش هتغ٘ش تػادفٖ هٌفػل ػثاست اص جذٍ

 .کٌذ هٖتػادفٖ هٌفػل سا تِ ّوشاُ احتواالت هشتَعِ هطخع 

 غَست صٗش اسائِ داد: صٗغ احتوال هتغ٘شّإ هٌفػل سا تِدٍ خاغ٘ت اساسٖ تَ تَاى هٖ

1) 0 P(X = x)   1 

2) ∑ (   )    

 تَسیع تزًَلی:

اص فشاٌٗذٕ هؼشٍف تِ  إ جولِ، تَصٗغ دٍ آٗذ هٖتشٗي تَصٗؼْإ آهاسٕ تِ ضواس  إ ٗکٖ اص هستؼول جولَِصٗغ دٍ دس آهاس کاستشدٕ، ت

الجوغ  ٗکٖ اص دٍ پ٘طاهذ ٗا ًت٘جِ هاًؼِگشدد. ّشگاُ آصهاٗص ٍ ٗا فشاٌٗذٕ تتَاًذ تٌْا  ( استخشاج هBernoulliٖآصهاٗص تشًَلٖ)

إ اص  . هجوَػٍِ هشد ٍ صى سا ًت٘جِ دّذ فشاٌٗذ هضتَس سا آصهاٗص تشًَلٖ گٌَٗذ ّوچَى، هشگ ٍ صًذگٖ، ت٘واسٕ ٍ سالهتٖ

 دّذ. اٗظ صٗش فشاٌٗذ تشًَلٖ سا ضکل هٖآصهاٗطْإ تشًَلٖ دس ضش

تِ اخت٘اس هَفم٘ت)پ٘شٍصٕ( ٍ ًْا سا الجوغ هوکي تاضذ. ٗکٖ اص آ هاًؼِ ٗکٖ اص دٍ ًت٘جِ غَست تِّش ٗک اص آصهاٗطْإ تٌْا  -1

 ًاهٌذ. هَفم٘ت)ضکست( هٖػذم  ٕ سا دٗگش

 qسا تا  p-1ًواٗص دادُ ٍ دس ّش آصهاٗص اص همذاس ثاتتٖ تشخَسداس است، احتوال ػذم هَفم٘ت،  pاحتوال هَفم٘ت سا تِ  -2

 .دٌّذ هًٖواٗص 

آصهاٗطْإ هتؼذد اص ٗکذٗگش هستمل ّستٌذ، تذٗي هؼٌٖ کِ ًت٘جٔ ٗکٖ اص آصهاٗطْإ تخػَظ دس ًت٘جِ آصهاٗص دٗگش  -3

 ٕ ًذاسد.اثش

 ایجولِتعزیف احتوال دٍ 

 ّإ غفات گسستِ است کِ کاستشد ػولٖ فشاٍاى داسد. هْوتشٗي تَصٗغإ ٗکٖ اص تَصٗغ دٍ جولِ

تاضٌذ. اٗي تَصٗغ هشتَط تِ تکشاس ضوٌا اٗي تَصٗغ داسإ غَستْإ حذٕ تس٘اس جالثٖ است کِ ّش ٗک تٌَتِ خَد حائض اّو٘ت هٖ

تاضذ ٍ دس تکشاس آصهاٗص همذاس آى ضَد کِ ٍلتٖ احتوال هَفم٘ت دس ّش تاس آصهاٗص همذاس ثاتتٖ ُ هٖآصهاٗص است صهاًٖ استفاد

 تغ٘٘ش ًکٌذ)سٍضْإ آهاسٕ، دکتش کاظن هحوذ ٍ ّوکاساى(
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 هَفم٘ت حاغل ضَد اص دستَس کلٖ سٗاضٖ صٗش لاتل هحاسثِ خَاّذ تَد: xآصهاٗص دل٘ما   nاحتوال اٌٗکِ دس 

X=0, 1, 2, … , n ;                                    P(X=x)=f(x)=   
         

  دس اٗي ساتغِ 
   پَ٘ست همادٗشدر  Iػٌػش ٍ جذٍل  nػٌػشٕ اص  xاست اص تشک٘ة   ػثاست  

هستم٘وا دس اخت٘اس را   

 گزاسد. هٖ

  
  ( 

 
)  

  

  (   ) 
  

دسغذ اص جوؼ٘ت هؼٌٖ٘ ًسثت تِ ت٘واسٕ خاغٖ  30داسٗن. فشؼ کٌ٘ذ  إ سا ت٘اى هٖ جولِٗک هثال کاستشد تَصٗغ دٍ تا عشح 

ًکِ دل٘ما ضاهل چْاس ضخع هػَى اص ي جوؼ٘ت اًتخاب ضَد، احتوال آتاٖٗ اص اٗ 10هػًَ٘ت داضتِ تاضٌذ. اگش ًؤًَ تػادفٖ 

 ضذُ است. تا استفادُ اص هؼادلِ تاال خَاّ٘ن داضت: دس ًظش گشفتِ 3/0ت٘واسٕ تاضذ چ٘ست؟ احتوال هػًَ٘ت اص ت٘واسٕ 

f(4)=(  
 
)(.7)6(.3)4                       

=
   

    
(.1176)(.0081) 

=.20                         

ٗگضٌٖٗ غَست گشفتِ تاضذ جاؼ٘ت غ٘ش هحذٍد ٗا جوؼ٘ت هحذٍد تادل٘ما دس هَلؼ٘تْائٖ کِ ًوًَِ گ٘شٕ اص جو إ جولِتَصٗغ دٍ    

هٌاسة خَاّذ تَد. تشخٖ  إ جولِکَچک تاضذ استفادُ اص تَصٗغ دٍ  Nًسثت تِ  nکاستشد داسد. ػم٘ذٓ کلٖ تش اٗي است کِ ّشگاُ 

 nحذالل دُ تشاتش تضسگتش اص  Nکَچک تاضذ اٗي است کِ همذاس  Nًسثت  nاًذ کِ هٌظَس اص ػثاست  اظْاس ػم٘ذُ کشدُاص آهاسداًاى 

 اضذ.ت

اعت هطلَب اعت  1/0دادُ اعت کِ احتوال هزگ در یک عول جزاحی هعیٌی تزاتز  هثال: هشاّذات قثلی ًشاى

 هَرد تاشذ.)رٍشْای آهاری، دکتز کاظن هحوذ ٍ ّوکاراى( 2هَرد اس ایي عول، تعذاد هزگ  5احتوال ایٌکِ در 

ٍلَع هشگ دس ّش  Aفشؼ ضذُ است، تٌاتشاٗي اگش پ٘طاهذ  1/0ػول جشاحٖ ثاتت ٍ تشاتش  5چَى احتوال هشگ دس ّش ٗک اص اٗي 

 n=5است. تا تَجِ تِ ضشاٗظ هسالِ کِ  q=1-0/1=0/9ٍ احتوال ػکس آى ٗؼٌٖ تْثَد تشاتش  P=0/1آصهاٗص تاضذ احتوال آى 

 ٍx=2 :است خَاّ٘ن داضت 

f(2)=( 
 
)(0/1)2(0/9)3=

  

    
(0/1)2(0/9)3=0/0729   
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ثاًِ رٍس ًَسادی کِ در یک ش 16احتوال تَلذ فزسًذاى دختز ٍ پغز، تعذاد ًَساداى پغز در تیي  عَال: تا فزض تزاتزی

 (87دکتزای )اًذ دارای کذام تَسیع اعت؟ در یک شْز تِ دًیا آهذُ

 2تا اًحشاف هؼ٘اس  إ جولِ(تَصٗغ دٍ 2                        5/0تا ه٘اًگ٘ي  إ جولِ(تَصٗغ دٍ 1

 2(تَصٗغ پَاسي تا اًحشاف هؼ٘اس 4                                   8ا ه٘اًگ٘ي (تَصٗغ پَاسي ت3

 /  2پاعخ گشیٌِ 

=np=16×
 

 
=8  𝜇 

=√   =√   
 

 
 
 

 
=√ =2 σ 

 3تاشٌذ، احتوال ایٌکِ در یک ًوًَِ تصادفی  اى در هقاتل تیواری خاصی هصَى هیدرصذ کَدک 80عَال: در یک شْز 

 (87دکتزای فقط یک کَدک هصَى تاشذ تزاتز اعت تا:) تائی

1()04/0)4/2                     2()04/0)6/1                  3()2/0()8/0      )        4()2/0()64/0) 

  / 1پاعخ گشیٌِ 

P=0/8   n=3   x=1  

P(x=1)=( 
 
)(0/8)1(0/2)2=3×0/8×0/04=2/4(0/04) 

 ( 87دکتزای اس هیاًگیي کَچکتز اعت؟) ّوَارُّای سیز، ٍاریاًظ  عَال: در کذاهیک اس تَسیع

 دٍ-(کا4ٕ(ًشهال                   3(پَاسي                 2               إ جولِ(دٍ 1

 إ ّو٘طِ ٍاسٗاًس اص ه٘اًگ٘ي کَچکتش است.دس تَصٗغ دٍجولِ / 1پاعخ گشیٌِ  

. اگز عِ کارگز تِ طَر تصادفی اًتخاب کٌٌذ هیزاى اس کالُ ایوٌی اعتفادُ درصذ کارگ 80عَال: در یک کارخاًِ تشرگی 

 (85ارشذ شًَذ، احتوال ایٌکِ ّیچ کذام اس کالُ ایوٌی اعتفادُ ًکٌٌذ چقذر اعت؟)

1)512/0                        2)008/0                         3)6/0                      4)024/0  

 /  2پاعخ گشیٌِ 

( 
 
)(0/8)0(0/2)3=0/008 
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ب شًَذ، ًفز تِ طَر تصادفی اًتخا 400ی درهاًی تزخَردار ّغتٌذ اگز  ل: ًصف هزدم یک شْز اس ًَعی تیوِعَا

 (85ارشذ شذگاى چِ عذدی اعت؟) اًحزاف هعیار تعذاد تیوِ

1)25/0                  2)5/0                  3)10                      4)100 

=√   =√    
 

 
 
 

 
=10 σ 

 4حغی حغاعیت داشتِ تاشٌذ، احتوال آًکِ اس هیاى  یواراى ًغثت تِ یک ًَع دارٍیی تیعَال: اگز دُ درصذ اس ت

 (83ارشذ تیوار کِ دارٍ تزای آًْا تجَیش شذُ اعت ّیچ تیواری حغاعیت ًشاى ًذّذ چقذر اعت؟)

1)4(1/0                   )2)4(9/0                   )3)4(1/0)-1                 4)4(9/0)-1 

 /  2پاعخ گشیٌِ 

( 
 
)(0/1)0(0/9)4=(0/9)4 

ًفز را در ایي  20در یک هٌطقِ اس ّز دُ ًفز یک ًفز دچار تیواری تیزٍئیذ ضعیف اعت. اگز  دّذ هیعَال:هذارک ًشاى 

س آًْا تِ تیواری تیزٍئیذی ضعیف هثتال تاشذ چقذر شْز تِ تصادف اًتخاب کٌین احتوال ایٌکِ حذاقل یکی ا

 (82ارشذ اعت؟)

1)20(1/0                 )2)20(1/0)-1                3)20(9/0)-1              4)1/0 

 / 3پاعخ گشیٌِ 

1-(  
 
)(0/1)0(0/9)20=1-(0/9)20 

اگز عِ ًفز را تِ طَر تصادفی اًتخاب کٌین،  ّای عال یکغاى تاشذ. هَالیذ در توام هاُعَال: فزض کٌیذ کِ تعذاد 

 ( 82ارشذ ًفز آًْا دارای هاُ تَلذ یکغاى تاشٌذ، چقذر اعت؟) 3احتوال ایٌکِ ّز 

1)
 

   
               2)

 

   
                3)

 

    
                  4)

 

    
 

 / 3پاعخ گشیٌِ 

( 
 
) (

 

  
)
 

(  
  
)
   

=
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شًَذ اقال یک ًفز دارای ٍسًی کوتز اس هیاًِ تاشذ تزاتز  َساد کِ تِ طَر تصادفی اًتخاب هیً 4عَال: احتوال ایٌکِ اس 

 (81ارشذاعت تا:)

1)
 

 
                       2)

 

 
                    3)

  

  
                    4)

 

  
 

 /  3پاعخ گشیٌِ 

1-( 
 
)  (

 

 
) (

 

 
)    

 

  
=
  

  
 

هَرد عول فقط یک هَفقیت داشتِ  3درصذ اعت. احتوال ایٌکِ اس  80عَال: احتوال هَفقیت در یک عول جزاحی 

 (81ارشذ تاشین تزاتز اعت تا:)

1)096/0                     2)384/0                      3)032/0                      4)128/0 

 / 1پاعخ گشیٌِ 

( 
 
)(0/8)1(0/2)2=3×0/8×0/04=0/096  

 10ثاًیِ اعت. راًٌذُ ای  25ثاًیِ ٍ چزاغ قزهش  10ثاًیِ، چزاغ سرد  15در یک چْار راُ هذت سهاى چزاغ عثش  -عَال

ٌذ چقذر تار در رٍس اس ایي چْار راُ عثَر هی کٌذ. احتوال ایي کِ درعت دٍ تار در رٍس تِ چزاغ قزهش تزخَرد ک

 (99ارشذ اعت؟)

)   الف( 
 

 
)   ب(                            (

 

 
)                                  

)   ج(  
 

 
) (

 

 
)   د(                        (

 

 
) (

 

 
)  

 / احتوال تزخَرد تا چزاغ قزهش1پاعخ گشیٌِ 

  

        
 
 

 
 

(
  

 
)(
 

 
) (
 

 
)     (

 

 
)   

ارشذ هی تاشذ. تعذاد آسهایش ّا کذام اعت؟) 3ٍ اًحزاف هعیار تزاتز  10در تَسیعی دٍ جولِ ای هیاًگیي تزاتز  -عَال

98) 

 30د(    60ج(   90ب(   100الف( 
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 / 1پاعخ گشیٌِ 

μ        

σ  √      

10q=9   ,   q=0/9  ,  p=0/1  ,  n(0/1)=10 

N=100 

ًفز اعتفادُ  5تاثیز هثثت دارد. ایي ٍاکغي را تزای  9/0یک ٍاکغي تزای جلَگیزی اس یک تیواری تا احتوال  -عَال

 (98ارشذ ًفز تاثیز هثثت داشتِ تاشذ چقذر اعت؟) 3کزدُ این. احتوال آًکِ در 

⁄   الف( (  )⁄
⁄    ب(     (  )⁄

⁄(  )ج (    
⁄(  )  د (     

    

 /1پاعخ گشیٌِ 

(
 

 
) (  ⁄ ) (  ⁄ )    (  )⁄

 
(  ⁄ )     (  ⁄ )  

 

اعت. اگز عِ تیوار هَرد تزرعی قزار گیزًذ، احتوال ایٌکِ تشخیص  90/0احتوال تشخیص درعت یک تیواری  -عَال

 (99ارشذ حذاقل یک تیوار درعت تاشذ چقذر اعت؟)

 1/0د(    9/0ج(   999/0ب(   001/0الف( 

 / تا اعتفادُ اس تَسیع دٍجولِ ای دارین:2پاعخ گشیٌِ 

P(x 1)=1-p(x 0)=1-( 
 
)(  ⁄ ) (  ⁄ ) =1-0/001=0/999 

احتوال ایٌکِ ٍسى دٍ ًَساد اس عِ ًَسادی کِ تِ تصادف اًتخاب شذُ اًذ کوتز اس هیاًِ ٍسى ًَساداى جاهعِ تاشذ، -عَال

 (97ارشذ تز اعت تا: )تزا

 666/0د(  333/0ج(  375/0ب(  125/0الف(

 /2پاعخ گشیٌِ 

(
 

 
) (
 

 
) (
 

 
)    

 

 
     ⁄  
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 تعزیف آهاری احتوال:

، احتوال اٌٗکِ اختالف فشاٍاًٖ ًسثٖ هطاّذُ ضذُ nضذى ًاهحذٍد  تَاى ًطاى داد کِ تا تضسگإ هٖتا استفادُ اص فشهَل دٍ جولِ

ٗؼٌٖ 
 

 
اص ّش ػذد کَچکٖ کَچکتش تاضذ، تشاتش ٗک خَاّذ ضذ. کِ اٗي ٗکٖ اص غَس ت٘اى لاًَى اػذاد  pتا احتوال حم٘مٖ ٗؼٌٖ  

کشد فشاٍاًٖ  تضسگ است. تِ اٗي دل٘ل دس هَاسدٕ کِ ًتَاى تش عثك تؼشٗف ٍ لَاػذ هحاسثِ احتوال، همذاس احتوال حادثِ سا تؼ٘٘ي

گشدد، کٌ٘ن. احتوالٖ کِ تِ اٗي غَست تؼ٘٘ي هِٖ اًذاصُ کافٖ تضسگ تِ ػٌَاى احتوال حادثِ لثَل هًٖسثٖ سا دس آصهاٗطات ت

 تاضذ.)سٍضْإ آهاسٕ، دکتش کاظن هحوذ ٍ ّوکاساى(تؼشٗف آهاسٕ احتوال هٖ

 تَسیع پَاعي:

تَاى دس غ پَاسي است. اص اٗي تَصٗغ هٖضَد، تَصّٗإ هْن تشإ غفات گسستِ کِ ًسثتا صٗاد اص آى استفادُ هٖٗکٖ دٗگش اص تَصٗغ

تَاى تس٘اس کَچک است استفادُ ًوَد. دس اٗي حالت گشچِ هٖ pتس٘اس تضسگ ٍلٖ  nإ کِ دس آى هسائلٖ اص ًَع تَصٗغ دٍ جولِ

-حالت هٖگ٘ش خَاّذ تَد لزا دس اٗي إ هحاسثِ کشد، ٍلٖ اٗي هحاسثات عَالًٖ ٍ ٍلتهَفم٘ت سا عثك تَصٗغ دٍ جولِ xاحتوال 

  تَاى احتوال هَسد ًظش سا اص تَصٗغ پَاسي تذست آٍسد.  

صٗش اسائِ  غَست تِ xٕ صهاًٖ ٗا فضاٖٗ)حجوٖ اص هادُ( تاضذ، احتوال ٍلَع  ٗک فاغلِتؼذاد ٍلَع پ٘طاهذّإ تػادفٖ دس  xاگش 

 :ضَد هٖ

=f(x) برای    
     

  
,                                                x=0, 1, 2, …   

ػذد ثاتتٖ است  e)الًذا( سا پاساهتش تَصٗغ گفتِ ٍ تؼذاد هتَسظ ٍلَع پ٘طاهذ تػادفٖ دس فاغلِ)ٗاحجن( است. ًواد λحشف ًَٗاًٖ

 گزاسد. سا دس اخت٘اس هٖ    دس پَ٘ست همادٗش  IIجذٍل ضواسُ  .تاضذ هٖ 2.7183کِ تا چْاس سلن اػطاس تشاتش 

 ِثاتت کشد کِ تشإ ّؤ همادٗش  تَاى هٖسادگٖ  ًکتِ: تx ،f(x) 0  ٍ ُتَد∑  ( ) ، تِ لسوٖ کِ تَصٗغ تاضذ هٖ    

 پَآسي ّؤ ضشاٗظ تَصٗغ احتوال سا داسا است.

  :ِآى، ّشدٍ تا ّن تشاتشًذ. ٍاسٗاًسًوَد جالة تَصٗغ پَآسي دس اٗي حم٘مت ًْفتِ ضذُ است کِ ه٘اًگ٘ي ٍ ًکت 

 هثال:

اص ت٘واسستاًْا پس اص چٌذٗي سال هغالؼِ سٍٕ هشاجؼِ سٍصاًِ ت٘واساى اضغشاسٕ تِ تخص اتفالات ت٘واسستاى تذٗي ًت٘جِ هذٗش ٗکٖ 

  کِ دس عَل اٗي دّذ هٖکٌٌذُ ًطاى  ّإ ت٘واساى هشاجؼِ اًذ. پشًٍذُ سس٘ذُ کِ آًْا تش عثك لاًَى پَآسي تَصٗغ ضذُ

اًذ. اگش فشؼ هذٗش ت٘واسستاى دس هَسد تَصٗغ پَآسي غح٘ح تاضذ،  ٗشفتِ ضذٍُص سِ ت٘واس اضغشاسٕ پزهذت تغَس هتَسظ ّش س

 احتواالت صٗش سا تذست آٍسٗذ:
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 کزدُ تاشٌذ چیغت؟ طزاری در رٍس هعیٌی هزاجعِاحتوال آى کِ دقیقا دٍ تیوار اض -1

 تَصٗغ پَآسي داضتِ تاضذ، Xگش . ادّذ هٖکٌٌذگاى اضغشاسٕ دس سٍص  سا ًطاى  تغ٘ش تػادفٖ است کِ تؼذاد هشاجؼِه λ=3   ٍXحل:

P(X=2)=f(2)=
     

  
 

 

 کٌٌذُ اضطزاری ًذاشتِ تاشین چیغت؟ ّیچ هزاجعِ احتوال آى کِ در رٍس هعیي -2

 =f(0)حل: 
     

  
 

=
    ( )

 
 

= .05 

 احتوال آى کِ عِ یا چْار تیوار اضطزاری در رٍس هعیٌی پذیزفتِ شًَذ چیغت؟ -3

 تشٗن: تذست آٍسدى احتوال آًْا تکاس هٖ الجوغ ّستٌذ، لاػذُ جوغ سا تشإ دٍ پ٘طاهذ هاًؼِ : چَى اٗيحل

f(3)+f(4)=
     

  
 + 
     

  
 

=
   (  )

     
 + 
   (  )

       
 

= .225 + .16875 

= .39 

  ًکتِ: دس تَصٗغ پَاسيλ  حتوال است.همذاس ا pتؼذاد ًوًَِ ٍ  nتاضذ کِ هٖ    

  ًکتِ: دس تَصٗغ پَآسي ه٘اًگ٘ي ٍ ٍاسٗاًس تا ّن تشاتشًذ ٍ ّش دٍ تشاتشλ .ّستٌذ 

 (98ارشذ تزاتز اعت تا: ) E(2Xتاشذ، هقذار ) P(;0;X)P(X;1دارای تَسیع پَاعي اعت. اگز ) Xهتغیز تصادفی  -عَال

 3ب(   2الف( 

 5د(   4ج( 

 ي ٍ تعزیف ٍاریاًظ هتغیز تصادفی خَاّین داشت:/ تا تَجِ تِ تعزیف تَسیع پَاع1پاعخ گشیٌِ 
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P(x=0)=p(x=1)   ,    
     

  
=
     

  
 

λاص حل هؼادلِ   تذست هٖ آٗذ اص عشفٖ    

σ  λ     ,  E(x)=λ=1 

 تٌاتشاٗي:

σ   (  )   ( )    

1=E(x
2
)-1 

E(x
2
)=2 

 

تیوار ّیچ  1000در ّشار تاشذ، احتوال آًکِ در طَل یکغال اس  عَال: ّزگاُ احتوال هزگ اس یک تیواری عاالًِ یک

 (88ارشذ تیواری فَت ًکٌذ، تقزیثا تزاتز اعت تا:)

1)001/0e-1                       2)1-e-1                         3)001/0e                      4)1-e 

 / 4پاعخ گشیٌِ 

P=0/001    n=1000     𝜆          𝜆=0/001×1000=1            f(x)=
     

  
    f(x)=

     

  
=e-1 

تار تِ طَر هغتقل تکزار کٌین،  2000تاشذ ٍ ایي آسهایش را  =p 001/0عَال: اگز احتوال هَفقیت در ّز آسهایش تزاتز 

 (88ارشذ ت تا:)احتوال آًکِ تعذاد هَفقیت هشاّذُ شذُ تزاتز یک تاشذ تقزیثا تزاتز اع

1)2-e2                       2)1-e  
 

               3)1-e2                    4 )2-e  
 

 

 /          1پاعخ گشیٌِ 

n=2000   p=0/001            𝜆     0/001×2000=2 

f(x)=
     

  
=
     

  
=2    

 (87ارشذ ّای احتوال سیز ٍاریاًظ ٍ هیاًگیي ّوَارُ تزاتزًذ؟) اس تَسیععَال: در کذاهیک 

 (پَآسي4(کإ دٍ                    t                3(2(ًشهال                 1
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 /  4پاعخ گشیٌِ 

  ًِکتِ: سهاًی کn  ٍ تِ اًذاسُ کافی تشرگp  َاى اس تَسیع پَآعي تِ عٌ تَاى هیتِ اًذاسُ کافی کَچک تاشذ

  𝛌=npاعتفادُ کزد در ایي صَرت  ای جولِتقزیثی اس تَسیع دٍ 

اعت ٍقتی تعذاد هَفقیت تِ  pتکزار کِ احتوال هَفقیت در ّز تار آسهایش تزاتز  nعَال: در یک آسهایش تکزاری تا 

 (85دکتزای کِ:) کٌذ هیعوت تَسیع پزاعَى هیل 

1)n  ٍp .ّش دٍ تِ سوت غفش ه٘ل کٌٌذ 

2)n ًْاٗت ٍ تِ سوت ت ٖp  تِ سوت
 

 
 .کٌذ هٖه٘ل  

3)n  ٍ تِ سوت تٖ ًْاٗتp  ٍ تِ سوت غفش ه٘ل کٌذnp .هحذٍد تاضذ 

 تاضذ. 5تضسگتش اص  pدس  n(حاغل ضشب 4

 /  3پاعخ گشیٌِ 

 کٌٌذ تِ اٍرصاًظ یک تیوارعتاى هزاجعِ هی ًفز 24دادُ اعت کِ در ّز شثاًِ رٍس تِ طَر هتَعط  عَال: تجزتِ ًشاى

صَرتی کِ شذت هزاجعِ تِ عاعت هختلف رٍس تغتگی ًذاشتِ تاشذ چقذر احتوال دارد کِ در یک عاعت هشخص در 

 (85ارشذ حذاقل یک تیوار تِ اٍرصاًظ هزاجعِ کٌذ؟)

1)e                 2)      
 

 
                 3)

 

 
-1                4)e-1 

سا تشإ ٗک ساػت تذست آٍسد دس ًت٘جِ داسٗن ساػت هتَسظ دس اٗي تست چَى  λمذاس ه تَاى هٖ/ تا تٌاسة  3پاعخ گشیٌِ 

 داسٗن: حذالل خَاستِ ضذُ است تٌاتشاٗي

𝜆=
  

  
=1 

 

1-f(x)=1-
     

  
=1-   =1- 

 

 
 

ُ هشخص فقط ًفز در عال فَت هی کٌٌذ. احتوال ایي کِ در یک ها 24در یک شْز کَچک تِ طَر هتَعط  -عَال

 (99ارشذ یک ًفز فَت کٌذ چقذر اعت؟)

 2e-1د(    e-1ج(   2e-2ب(   e-2الف( 

24   24 

𝜆      1 
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 /2پاعخ گشیٌِ 

  
 

    
  
λ

                      λ  
  

  
   

 ( )  
   λ 

  
 
     

  
      

 

ًفز در رٍس اعت احتوال ایٌکِ در  2هیاًگیي  تعذاد هزاجعیي تِ اٍرصاًظ یک تیوارعتاى دارای تَسیع پَاعي تا-عَال

 (97ارشذ رٍس هتَالی ّیچ تیواری تِ اٍرصاًظ هزاجعِ ًکٌذ تزاتز اعت تا: ) 4

4eالف( 
-2

eب(  
e-1)4ج(    8-

-2
4eد(  (

-8 

 /2پاعخ گشیٌِ 

      

      

 

λ
 λ        

ًفز در ّز عاعت تاشذ،  4پَاعي تا هیاًگیي عَال: اگز تعذاد هزاجعیي تِ یک هزکش درهاًی دارای تَسیع احتوال 

 (85ارشذ اًحزاف هعیار تعذاد هزاجعیي تِ ایي هزکش در ّز عاعت تزاتز اعت تا:)

1)
 

 
             2)

 

 
                      3)4                      4)2 

 λ√/ دس تَصٗغ پَاسي اًحشاف هؼ٘اس تشاتش است تا  4پاعخ گشیٌِ 

√𝛌=√ =2 

تیوار در رٍس تزخَردار اعت احتوال  2عَال: تعذاد هزاجعیي تِ اتفاقات یک تیوارعتاى اس تَسیع پَآعي تا هیاًگیي 

 (82ارشذ آًکِ در یک رٍس ّیچ تیواری تِ اتفاقات تیوارعتاى هذکَر هزاجعِ ًکٌذ تزاتز اعت تا:)

1)2-e                         2)2-e-1                     3)2-e2                   4)2-e2-1 

 =2𝜆. ٍ تاضذ هٖ x=0/ ّ٘چ ت٘واس تِ ت٘واسستاى هشاجؼِ ًکٌذ ٗؼٌٖ  1پاعخ گشیٌِ 

f(x)=
     

  
=
     

  
=    
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 (81ارشذ هقذار اًحزاف هعیار تزاتز اعت تا:) 16عَال: در یک تَسیع پَاعي تا هیاًگیي 

1)16                 2)8             3)4                      4)2 

 / 3پاعخ گشیٌِ 

 اًحزاف هعیار تَسیع پَاعي4=  √= √=

 اهیذ ریاضی هتغیز تصادفی:

-استفادُ هٖ Eًاهٌذ ٍ تشإ ًطاى دادى آى اص حشف ه٘اًگ٘ي حساتٖ ٗک هتغ٘ش تػادفٖ سا اغغالحا اه٘ذ سٗاضٖ آى هتغ٘ش ً٘ض هٖ

 دس اٗي غَست اگش تَصٗغ هتغ٘ش تػادفٖ تَسظ جذٍل صٗش ت٘اى ضَد:ضَد 

xn … X3 X2 X1 Xi 

Pn … P3 P2 P3 Pi 

 اه٘ذ سٗاضٖ اٗي کو٘ت کِ ّواى ه٘اًگ٘ي است ػثاست خَاّذ تَد اص:

μ  E(x)=P1x1+ P2x2+…+ Pnxn=∑     
 
    

 شدد:)سٍضْإ آهاسٕ، دکتش کاظن هحوذ ٍ ّوکاساى(صٗش هحاسثِ گ غَست تِتَاًذ ٍاسٗاًس هتغ٘ش تػادفٖ هٖ

σ =E(   𝜇)
   (  )  ( ( ))  

 را تا احتوال  1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5ٍ6هثال: در اًذاختي یک تاط، عذد ظاّز شذُ رٍی تاط هتغیزی تصادفی اعت کِ هقادیز 

 
 

 کٌذ:صَرت سیز اختیار هی تِ

6 5 4 3 2 1 Xi 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  Pi 

 اهیذ ریاضی ٍ ٍاریاًظ ایي هتغیز تصادفی را تذعت آٍریذ:

μ   ( )  
 

 
( )  

 

 
( )  

 

 
( )  

 

 
( )  

 

 
( )  

 

 
( )=

 

 
 

σ =E(x2)-(E(x))2=
  

 
-(
 

 
) =

  

  
 

E(x2)=
 

 
(1)2+

 

 
(2)2+…+

 

 
(6)2=
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 (89ارشذ صَرت سیز اعت؟) تِ Xهتغیز تصادفی  عَال: تَسیع

5 4 3 2 1 X 

  ⁄    ⁄    ⁄    ⁄    ⁄  P(X) 

 

 تزاتز اعت تا: E(X)یعٌی  Xاهیذ ریاضی هتغیز 

1)6/3                       2)3                        3)6/2                             4)3/0 

 /  2پاعخ گشیٌِ 

E(X)=∑     (0/1×1+0/3×2+…+0/1×5)=3 

تاشٌذ هیاًگیي فزسًذ هی 3فزسًذ ٍ هاتقی دارای  2درصذ دارای  40ای دارای یک فزسًذ، درصذ افزاد جاهعِ 25عَال: 

 (83ارشذ تعذاد فزسًذاى افزاد جاهعِ چقذر اعت؟)

1)2           2)1/2             3)2/2                4)3/2 

  / تا تَجِ تِ تؼشٗف اه٘ذ سٗاضٖ داسٗن: 2گشیٌِ  پاعخ

 تعذاد فزسًذاى 1 2 3

 احتوال 25/0 40/0 35/0

   

E(x)= ∑     (1×0/25+2×0/40+3×0/35)=2/1 

 )پیَعتِ(:تَسیع احتواالت هتصل

ٗغ احتواالت هتغ٘شّإ تػادفٖ خَاّ٘ن تَص إ ٍ پَآسي سا هالحظِ کشدٗن. حال هٖ گسستِ دٍ جولِتاکٌَى تَصٗغ احتواالت 

سا تشسسٖ کٌ٘ن. دس فػل اٍل دستاسٓ هتغ٘ش هتػل گفت٘ن کِ هتغ٘ش هتػل هتغ٘شٕ است کِ دس ّش داهٌٔ هطخع اص دٍ پَ٘ستِ 

ذ تَاً هٖهمادٗش هوکي دٗگشٕ سا تػَسکشد. دس ًت٘جِ ت٘ي ّش دٍ همذاس هؼ٘ي اص ٗک هتغ٘ش هتػل تٌْ٘اٗت همذاس  تَاى هٖهمذاس اص آى 

 ٍجَد داضتِ تاضذ.

ّإ فشاٍاًٖ،)تشإ کو٘ت پَ٘ستِ( تَصٗغ ًشهال است. اّو٘ت اٗي تَصٗغ ًِ تٌْا اص اٗي ًظش است کِ دس تشٗي تَصٗغٗکٖ اص هْن

تاضٌذ، تلکِ تس٘اسٕ اص سٍضْإ آهاسٕ کِ دس فػَل تؼذٕ اٗي کتاب ػشضِ عث٘ؼت تس٘اسٕ اص غفات تمشٗثا داسإ تَصٗغ ًشهال هٖ
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تش ٍ ٗا  اساس اٗي تَصٗغ است ٍ حتٖ پاسخ تس٘اسٕ اص هسائل ػولٖ آهاس تش پاِٗ فشؼ ًشهال تَدى تَصٗغ جاهؼِ، آساى گشدد تشهٖ

ًْاٗت تا تؼالٍُ گشدد. ضکل ظاّشٕ اٗي تَصٗغ صًذگٖ ضکل ٍ هتماسى است ٍ داهٌِ تغ٘٘شات آى اص هٌْإ تٖپزٗش هٖ اغَال اهکاى

ٌٖ تَصٗغ دٗگشٕ، سغح صٗش هٌحٌٖ ًشهال ت٘ي دٍ همذاس غفت، هؼشف فشاٍاًٖ ًسثٖ ٍ ٗا تِ ًْاٗت اداهِ داسد ٍ هاًٌذ ّش هٌح تٖ

تاضذ ٍ دس ًت٘جِ سغح کل صٗش هٌحٌٖ ّوَاسُ تشاتش ٗک ػثاست دٗگش، احتوال اٌٗکِ هتغ٘ش هَسد هغالؼِ دس اٗي فاغلِ لشاس گ٘شد هٖ

 است.)سٍضْإ آهاسٕ، دکتش کاظن هحوذٍ ّوکاساى( 

 الی هتغیز تصادفی هتصلتعزیف تاتع چگ

گٌَٗذ، اگش سغح کل هحذٍد ضذُ آى تا هٌحٌٖ ٍ هحَس  xسا دس تَصٗغ احتوال)تاتغ چگالٖ احتوال( هتغ٘ش تػادفٖ هتػل  f(x)تاتغ 

xّا تشاتش تا ٗک تاضذ، ٍ ّش سغح کَچکتش صٗش هٌحٌٖ کِ تَس٘لٔ آى هٌحٌٖ، هحَسx  ّا ٍ ػوَدّإ سسن ضذُ دس ًماطa  ٍb  تش

 سا اسائِ دّذ. a  ٍbهات٘ي ًماط  xا هحػَس ضَد، احتوال xّهحَس 

 )ًزهال(:تَسیع طثیعی

. تس٘اسٕ اص اٍلات تَصٗغ کٌ٘ن هٖ، تحث خَد سا آغاص آٗذ هٖ، کِ هْوتشٗي تَصٗغ دس ػلن آهاس تطواس ًشهالاکٌَى پ٘شاهَى تَصٗغ 

 :آٗذ هٖاص دستَس سٗاضٖ صٗش تذست  ًشهالٗغ ًاهٌذ. تَص گاس دس اٗي هَسد، تَصٗغ گاس هٖسا تِ خاعش سْن ػوذُ  ًشهال

f(x)=
 

√   
  (   )

           -∞       

 ٍ  3.14159اٗن. همادٗش اٗي دٍ ػذد ثاتت تِ تشت٘ة  اػذاد ثاتتٖ ّستٌذ کِ تا آًْا اص پ٘ص آضٌا تَدُ π  ٍeدس هؼادلٔ تاال ، اػذاد 

اًحشاف هؼ٘اس ٍ اٗي دٍ تِ تشت٘ة تِ ػٌَاى ضاخػْإ  σه٘اًگ٘ي ٍ  μػثاستٌذ اص:  شهالً. پاساهتشّإ تَصٗغ تاضذ هٖ 2.71828

سًٍذ دس ػ٘ي حال چَى ّش هتغ٘ش تػادفٖ هتػل  ٍل اص آًْا ًام تشدُ ضذ، تکاس هٖچٌاى کِ دس فػل ا آىتواٗل هشکضٕ ٍ پشاکٌذگٖ، 

ى هطکلتش خَاّذ تَد ٍ د تؼشٗف ه٘اًگ٘ي ٍ اًحشاف هؼ٘اس آ٘شگ سا تِ خَد هٖ + ∞ٍ  -∞کِ تَصٗغ ًشهال داضتِ تاضذ، همادٗش ت٘ي 

 اسائِ داد.  تَاى وٖتؼاسٗف دل٘ك آى سا جض تا استفادُ اص حساب دٗفشاًس٘ل ٍ اًتگشال ً

است. تِ ػثاست دٗگش تا دس دست داضتي اٗي دٍ  μ  ٍσضَد کِ اٗي هٌحٌٖ تٌْا داسإ دٍ پاساهتش اص هؼادلِ تَصٗغ ًشهال استٌثاط هٖ

سا هحاسثِ ًوَد. تشإ سَْلت کاس اص ت٘اى کاهل تَصٗغ ًشهال  xتَاى احتوال ٍ ٗا فشاٍاًٖ ًسثٖ ت٘ي ّش دٍ همذاس اص هتغ٘ش پاساهتش هٖ

 ًَٗسٌذ.هٖ N(𝜇  )غَست  کٌٌذ ٍ تِخَدداسٕ کشدُ ٍ تٌْا تِ رکش ه٘اًگ٘ي ٍ اًحشاف هؼ٘اس تَصٗغ اکتفا هٖ

ٗؼٖ کوتش تاضذ، توشکض سغح صٗش هٌحٌٖ ت٘طتش دس اعشاف ه٘اًگ٘ي خَاّذ تَد. ضکل صٗش تذْٖٗ است کِ ّش همذاس اًحشاف تَص

گشدد سغحٖ کِ دس ًواٗطگش دٍ تَصٗغ ًشهال تا ه٘اًگٌْ٘إ هسإٍ ٍلٖ تا اًحشاف هؼ٘اسّإ ًاهسإٍ است. چٌاًچِ هالحظِ هٖ

چ٘ي اٗي لسوت ست دس حالٖ کِ دس هٌحٌٖ ًمغِلشاس داسد لسوت اػظن سغح صٗش هٌحٌٖ پش سا ضاهل گشدٗذُ ا 1تا  -1فاغلِ 

 تاضذ.)سٍضْإ آهاسٕ، دکتش کاظن هحوذ ٍ ّوکاساى(چٌذاى صٗاد ًوٖ
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 1هٌحٌی شوارُ 

 ٍیضگیْای عوذُ تَسیع ًزهال عثارتٌذ اس:

ٗک اص  ، هتماسى است. آًچٌاى کِ دس ضکل تاال ًطاى دادُ ضذُ است، هٌحٌٖ ًشهال دس ّش μتَصٗغ ًشهال حَل ه٘اًگ٘ي،  -1

 هاًذ. تِ تػَٗش عشف دٗگش دس آٌِٗ هٖ μاعشاف 

 دس تَصٗغ ًشهال ه٘اًگ٘ي، ه٘اًِ ٍ ًوا ّوگٖ تش ّن هٌغثك ٍ تا ّن تشاتشًذ. -2

کِ  ضَد هّٖا تشاتش ٗک ٍاحذ هشتغ است. ٍٗژگٖ حاضش اص اٗي حم٘مت ًت٘جِ  xسغح کل صٗش هٌحٌٖ ًشهال تاالٕ هحَس  -3

ّا فشٍد آٍسٗن، تخاعش تماسى  x)ه٘اًگ٘ي( خظ ػوَدٕ تش هحَس μ. اگش دس ًمغِ ضذتا هٖتَصٗغ ًشهال ٗک تَصٗغ احتوال 

ص سغح دس عشف چپ خظ هحَس لشاس دسغذ دٗگش ا 50ى ٍ دس عشف ساست آدسغذ اص سغح  50هَجَد دس هٌحٌٖ ًشهال، 

 گ٘شد. هٖ

ٖٗ سسن کٌ٘ن، سغحٖ کِ دس صٗش ػوَدّا xّشگاُ دس فاغلٔ ٗک اًحشاف هؼ٘اس اص ه٘اًگ٘ي ٍ دس دٍ جْت آى تش سٍٕ هحَس  -4

دسغذ سغح کل صٗش هٌحٌٖ خَاّذ تَد. اگش ػوَدّإ هضتَس  68گ٘شد تمشٗثا هؼادل  حٌٖ ٍ هات٘ي اٗي دٍ ػوَد لشاس هٖهٌ

ّا ٍ هات٘ي xضذُ صٗش هٌحٌٖ تاالٕ هحَس  ّا فشٍد آٍسٗن، سغح هحذٍدxسا دس فاغلٔ دٍ اًحشاف هؼ٘اس اص ه٘اًگ٘ي تش هحَس 

گ٘شد. چٌاًچِ سٍش فَق سا ّوچٌاى اداهِ  ش هٌحٌٖ ٍ هحَس افمٖ سا دس تش هٖدسغذ سغح کل صٗ 95تمشٗثا اٗي دٍ ػوَد 

دسغذ اص سغح  99.7خظ ػوَد فشٍدآٌٗذ،  xدادُ ٍ دس فاغلٔ سِ اًحشاف هؼ٘اس اص ه٘اًگ٘ي ٍ دس جْت آى تش سٍٕ هحَس 

 .ضَد هٖ. کِ تِ ضکل صٗش ًَضتِ آٗذ هٖکل صٗش هٌحٌٖ تذست 

P( μ-    X  μ +  )   0/68 

P( μ -2    X μ +2 )   0/95 

 ًوَداس تَصٗغ عث٘ؼٖ
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P(μ -     X  μ + 3 )   0/997 

  ّوَارُ اس ّن هغتقل ّغتٌذ.   ٍ  ̅  ًکتِ: در تَسیع ًزهال 

کِ تز اعاط  ̅  ایًوًَِتاشذ، هیاًگیي  27ٍ ٍاریاًظ  12دارای تَسیع ًزهال تا هیاًگیي  Xعَال: اگز هتغیز تصادفی 

دارای کذام تَسیع ٍ تِ تزتیة تا چِ هقذار هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار  آیذ هیتذعت  9گیزی تصادفی تِ حجن  وًًَِ

 (90ارشذ ؟)تاشذ هی

1)t  2                  √ٍ اًحشاف هؼ٘اس  12تا ه٘اًگ٘ي)t  3ٍ اًحشاف هؼ٘اس  12تا ه٘اًگ٘ي 

  √ٍ اًحشاف هؼ٘اس  12(ًشهال تا ه٘اًگ٘ي 4                 3ٍ اًحشاف هؼ٘اس  4(ًشهال تا ه٘اًگ٘ي 3

ٍ ٍاسٗاًس  μ =12داسإ ه٘اًگ٘ي  ̅ / تَصٗغ  4پاعخ گشیٌِ 
 

√ 
 کِ  تاضذ هٖ 

 

√ 
=
√  

√ 
=
 √ 

 
=√  

ارشذ عت تا: )تزاتز ا 64تاشذ، خطای هعیار هیاًگیي ًوًَِ تصادفی تِ حجن  6400اگز ٍاریاًظ جاهعِ تزاتز تا  -عَال

99) 

 8د(     80ج(    100ب(    10الف( 

 / خطای هعیار هیاًگیي1پاعخ گشیٌِ 

σ ̅  
σ

 
 
  

√  
    

 

 

کیلَگزم پیزٍی هی کٌذ. اگز  64/0کیلَگزم ٍ ٍاریاًظ  4/3ٍسى ًَساد ٌّگام تَلذ اس تَسیعی ًزهال تا هیاًگیي  -عَال

 (99ارشذ ًگیي ٍ اًحزاف هعیار تز حغة پًَذ کذام گشیٌِ اعت؟)پًَذ تاشذ، هیا 2/2ّز کیلَگزم تقزیثا 

 σ  ٍ48/7;μ;8/0 ب(   σ  ٍ4/3;μ;8/0الف( 

 σ  ٍ48/7;μ;76/1د(    σ  ٍ4/3;μ;76/1ج( 

 /4پاعخ گشیٌِ 

σ =   ⁄      ,    σ    ⁄ 
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μ    ⁄    ⁄     ⁄  

σ    ⁄    ⁄     ⁄  

اًتخاب کٌ٘ن، کذام ٗک اص هَاسد صٗش غح٘ح   σٍ ٍاسٗاًس  μفش اص غفتٖ تا ه٘اًگ٘ي ً 40اگش ٗک ًوًَِ تػادفٖ تِ حجن -112

 (98است؟)اسضذ 

الف( ٍاسٗاًس ه٘اًگ٘ي ًوًَِ إ تشاتش 
  

 
 است.  σب( ٍاسٗاًس ه٘اًگ٘ي ًوًَِ إ تشاتش تا           است. 

 تضسگتش است.  σٍاسٗاًس ه٘اً٘گي ًوًَِ إ اص کَچکتش است.   د(   σج( ٍاسٗاًس ه٘اً٘گي ًوًَِ إ اص 

 / تا تَجِ تِ فشهَل ٍاسٗاًس ه٘اًگ٘ي ًوًَِ داسٗن:3(پاسخ گضٌِٗ 112

  ̅
  

σ 

√ 
 

 تَسیع ًزهال اعتاًذارد:

. تَصٗغ ًشهال ذتاض هٖخَاًٌذ کِ داسإ ه٘اًگ٘ي غفش ٍ اًحشاف هؼ٘اس ٗک  هٖ تَصٗغ ًشهال استاًذاسد سا تذٗي جْت تِ اٗي ًام

آٍسًذ. هتغ٘ش تػادفٖ  دس تَصٗغ ًشهال تذست هٖ μ  ٍ1 = σ = 0استاًذاسد سا تا لشاس دادى
   

 
ًطاى دادُ  zسا هؼوَال تا حشف  

 :آٗذ هٖصٗش تِ دست  غَست تِتِ لسوٖ کِ هؼادلِ تَصٗغ ًشهال استاًذاسد 

f(z)=
 

√  
   

  

           -∞ < Z < +∞ 

  ًُکتِ: ّشگاx داسإ تَصٗغ ًشهالX    (𝜇    )  غَست تِتاضذ ّش تشک٘ة خغٖ اص آى y=bx+a  تاص ّن ًشهال

 سا هحاسثِ کٌ٘ن. yخَاّذ تَد. دس اٗي حالت کافٖ است اه٘ذ ٍ ٍاسٗاًس 

  ًکتِ: اگشx  ٗک هتغ٘ش تػادفٖ ًشهال تا ه٘اًگ٘يμ  ٍاسٗاًس ٍσ  توال، اص تغ٘٘ش هتغ٘ش تاضذ، تشإ هحاسثِ اح

z=
   

 
 4ٍ احتوال هشتَط تِ ًشهال استاًذاسد سا اص جذٍل  کٌ٘ن هٖاستفادُ ًوَدُ ٍ آى سا تِ ًشهال استاًذاسد تثذٗل  

 آٍسٗن تٌاتشاٗي خَاّ٘ن داضت: پَ٘ست تذست هٖ

P(        ) = P(   
    

 
   

   

 
     

    

 
) 

 (99ارشذ در یک تَسیع ًزهال اعتاًذارد ّوَارُ ٍاریاًظ: )-عَال

 ب( کَچک تش اص ه٘اًگ٘ي است.  دسغذ ه٘اًگ٘ي کَچک تش است. 95الف( اص 

 دسغذ ه٘اًگ٘ي کَچک تش است. 90د( اص     ج( تضسگ تش اص ه٘اًگ٘ي است.
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 یک هی تاشذ. / در تَسیع ًزهال اعتاًذارد هیاًگیي صفز ٍ ٍاریاًظ3پاعخ گشیٌِ 

ٌّگاهی کِ یک هتغیز تصادفی را اعتاًذارد هی کٌین، هتغیز حاصل دارای کذام یک اس ٍیضگی ّای سیز  -عَال

 (99ارشذ اعت؟)

 الف( هتغ٘ش ًشهال تا ه٘اًگ٘ي غفش ٍ اًحشاف هؼ٘اس ٗک است.

 ب( هتغ٘ش ًشهال تا ه٘اًگ٘ي غفش ٍ اًحشاف هؼ٘اس کوتش اص ٗک است.

 ه٘اًگ٘ي غفش ٍ ٍاسٗاًس تضسگتش اص ٗک است.ج( هتغش ًشهال تا 

 د( لضٍهاً ًشهال ًخَاّذ تَد.

 / ٌّگاهی کِ یک هتغیز تصادفی را اعتاًذارد هی کٌین لشٍها ًزهال ًخَاّذ تَد.4پاعخ گشیٌِ 

 هحاعثِ عطح سیز هٌحٌی ًزهال:

اٗي هٌحٌٖ تا تٌْ٘اٗت اداهِ ًخَاّذ داضت ٍلٖ چَى ّإ  إ، ًشهال)الثتِ کشاًِ اگش تِ ػٌَاى هثال تَصٗغ همذاس لٌذخَى افشاد جاهؼِ

ٍ اًحشاف  100سغح ًاچ٘ضٕ اص هٌحٌٖ تِ دٍ اًتْإ اى تؼلك داسد، فشؼ ًشهال تَدى تَصٗغ اضکالٖ اٗجاد ًخَاّذ کشد( تا ه٘اًگ٘ي 

س ل٘تش تِ تاال تاضذ تذست گشم د ساًتٖ 105گشم دس ل٘تش تاضذ ٍ ها تخَاّ٘ن اٗي احتوال سا کِ لٌذخَى ٗک ًفش  ساًتٖ 5/2هؼ٘اس 

گ٘شٕ اص هؼادلِ  ًْاٗت لشاس داسد تپشداصٗن. اٗي کاس هستلضم اًتگشال ٍ تٖ 105آٍسٗن تاٗذ تِ هحاسثِ سغحٖ اص هٌحٌٖ کِ دس فاغلِ 

f(x)=
 

√    
 
 (   ) 

ِ پاساهتشّإ تَصٗغ تَصٗغ ًْاٗت است کِ کاس ًسثتا هطکلٖ است، تِ خػَظ ک تا تٖ 105دس فاغلِ     

ّإ غفت هَسد هغالؼِ، هتغ٘ش تَدُ ٍ دس ًت٘جِ تاٗستٖ سغح صٗش هٌحٌٖ سا تشإ فَاغل هختلف دس  ًشهال، تستِ تِ اًذاصُ

 ّإ ًشهال تا پاساهتشّإ هتفاٍت هحاسثِ ًوَد.)دکتش کاظن هحوذ ٍ ّوکاساى( هٌحٌٖ

است کِ  Zتا همادٗش هختلف  هال استاًذاسد دس فاغلِ ه٘اًگ٘ي)غفش(، گَٗإ سغح صٗش هٌحٌٖ تَصٗغ ًشدس پَ٘ست IVجذٍل 

=f(z)گ٘شٕ اص هؼادلِ  تشاساس اًتگشال
 

√  
 
   

ضَد کِ هثال سغح صٗش هٌحٌٖ ًشهال  ًت٘جِ هٖ IVهحاسثِ ضذُ است. اص جذٍل   

 است. 5/0-4772/0;228/0ًْاٗت تشاتش  تٖ تا 2است ٍ ٗا دس فاغلِ  3413/0تشاتش  Z=1تا  Z=0استاًذاسد دس فاغلِ 

لشاس داسد هحاسثِ ًوائ٘ن الصم است اتتذا  5/102تا  95تذٗي تشت٘ة اگش تخَاّ٘ن سغحٖ اص هٌحٌٖ تَصٗغ لٌذخَى سا کِ دس فاغلِ 

=Zّا سا تا استفادُ اص فشهَل  اٗي اًذاصُ
   

 
سغح هؼادل آى  IVص جذٍل حاغل ٍ تا استفادُ ا Zتثذٗل کشدُ ٍ آًگاُ تشاساس  Zتِ  

 غَست صٗش هحاسثِ کشد: سا دس تَصٗغ ًشهال استاًذاسد تِ

Z1=
      

  ⁄
    



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 

 19  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

Z2=
    ⁄     

   
=1 

 )ػالهت هٌْا هؼشف اٗي است کِ اص سغح هَسد ًظش دس عشف چپ ه٘اًگ٘ي لشاس داسد(.

 تٌاتشاٗي داسٗن:

P(95<X<102/5)=P(-2<Z<1)=P(-2<Z<0)+P(0<Z<1) 

 َجِ تِ هتماسى تَدى تَصٗغ ًشهال داسٗنتا ت

: P(-2<Z<0)=P(0<Z<2) 

تاضذ ٍ خَاّ٘ن  هٖ P(0<Z<1)=0/3413تاضذ ٍ همذاس احتوال  هٖ P(0<Z<2)=0/4772همذاس احتوال  IVتا کوک جذٍل 

 داضت:

P(95<X<102/5)=0/4772+0/3413=0/8185 

گشم دس ل٘تش کوتش تاضذ هحاسثِ ًوائ٘ن تِ تشت٘ة  ساًتٖ 5/92اص  تا تَجِ تِ هثال فَق، اگش تخَاّ٘ن احتوال اٌٗکِ لٌذخَى فشدٕ

 کٌ٘ن: صٗش ػول هٖ

Z=
       ⁄

  ⁄
    

P(X<92/5)=P(Z<-3) 

ًْاٗت تا  است، تٌاتشاٗي سغحٖ کِ دس فاغلِ تٖ 4987/0تا غفش لشاس داسد تشاتش  -3سغحٖ کِ دس تَصٗغ ًشهال استاًذاسد دس فاغلِ 

 5/92خَاّذ ضذ تذٗي تشت٘ة احتوال اٌٗکِ لٌذخَى فشدٕ اص  5/0-4987/0;0013/0( تشاتش -3ًمغِ  لشاس داسد)عشف چپ -3

 است.)دکتش کاظن هحوذ ٍ ّوکاساى( 0013/0گشم دس ل٘تش کوتش تاضذ هسإٍ  ساًتٖ

  ًٖکتِ: دس ضکل صٗش، هٌحٌٖ ًشهال استاًذاسد ٍ سغَح صٗش آى کِ هؼشف همادٗش هختلف هثثت ٍ هٌفZ ًٖطاى دادُ تاضذ  ه

ضَد تْتشٗي کاس تشإ جَاب دادى هسائل، حفظ  ، دادُ ًوZٖجذٍل تَصٗغ ّإ کٌکَس  دس تستضذُ است تِ دل٘ل آًکِ 

 کشدى اػذاد صٗش است.

تَسیع شذُ تاشذ تقزیثا چٌذ  5ٍ اًحزاف هعیار  90ال تا هیاًگیي اگز تَسیع قٌذ خَى در یک جاهعِ تصَرت ًزه-عَال .

 (97ارشذ ّغتٌذ؟) 80درصذ افزاد ایي جاهعِ دارای قٌذ خَى کوتز اس 

 1د(  25ج(  5ب(   5/2الف(
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 / تا تَجِ تِ ًوَدار ارائِ شذُ دارین:1پاعخ گشیٌِ 

μ           σ    

 (  
     

 
)   (    )    ⁄  

 

هیلی هتز جیَُ اعت. فشار  10ٍ  120اًحزاف هعیار فشار خَى عیغتَلیک در یک جاهعِ تِ تزتیة  هیاًگیي ٍ-عَال

 (97ارشذ هیلی هتز جیَُ اعت؟) 130تا  110خَى چٌذ درصذ اس افزاد ایي جاهعِ تیي 

 دسغذ 68د(  دسغذ 34ج(  دسغذ 90ب(  دسغذ 95الف(

 / 4پاعخ گشیٌِ 

μ        ,   σ     

p(110<x<130)=p(
       

  
   

       

  
)   (      ) 

کیلَگزم تاشذ، ٍسى چٌذ  5/0ٍ  2/3اگز ٍسى ًَساداى دارای تَسیع ًزهال تا هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار تِ تزتیة  -عَال

 (99ارشذ کیلَگزم اعت؟) 7/3اس  کوتزدرصذ اس ًَساداى 

 32/0د(   16/0ج(   84/0ب(   68/0الف( 

 دارین: 2ٌحٌی شوارُ / تا تَجِ تِ ه2پاعخ گشیٌِ 

μ      , σ      

P(x<3/7)=p(z
  ⁄    ⁄

  ⁄
)=p(z<1)=0/5+0/34=0/84 

ًفزی اس اًذاسُ ّای فشار خَى افزاد جاهعِ کِ دارای تَسیع ًزهال اعت، احتوال ایي کِ  25در یک ًوًَِ  -عَال

 (99ارشذ هعِ قزار تگیزد تزاتز اعت تا: )هیاًیگي ایي ًوًَِ در فاصلِ یک پٌجن اًحزاف هعیار اس هیاًیگي ٍاقعی جا

 14/0د(   68/0ج(   95/0ب(   34/0الف( 

 /3پاعخ گشیٌِ 
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تایی  16تاشذ، احتوال ایٌکِ هیاًگیي یِ ًوًَِ تصادفی  16دارای تَسیع ًزهال تا ٍاریاًظ  Xاگز هتغیز تصادفی -عَال

 (98ارشذ اشتِ تاشذ تزاتز اعت تا: )اس ایي جاهعِ کوتز اس یک ٍاحذ تا هیاًگیي ٍاقعی جاهعِ فاصلِ د

 34/0د(   68/0ج(   475/0ب(   95/0الف( 

 / تا تَجِ تِ ًوَدار ارائِ شذُ دارین:3پاعخ گشیٌِ 

σ =16 ,σ    

P( ̅  μ   )   (  
 
 

√  

)   (   )     ⁄ 

 

 (98ارشذ ثت اعت؟)، چٌذ درصذ اس هقادیز هث1ٍ اًحزاف هعیار  -1در یک تَسیع ًزهال تا هیاًگیي -عَال

 16/0د(   34/0ج(   68/0ب(   84/0الف( 

 دارین: 2تَجِ تِ هٌحٌی شوارُ  / تا 4گشیٌِ پاعخ 

μ       ,   σ    

p(x>0)=p(z>
   

 
)=p(z>1)    ⁄ 

توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ   : داوطلبین هحترمنکته ههن

سوات کاهل با گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت ج

 شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.

66902038-66902061-021 -09372223756 
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