
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوزُ( 1فاّین سیز را تؼزیف کٌیذ)ه -1

 استٌثاطیالف(گشارُ                                          ب(آهار     

 

 ًوزُ(.1راتطِ ّن ارسی سیز را ثاتت کٌیذ) -2    
  

             
 

 ػضَی است. k-1ٍاحذ تیطتز اس تؼذاد سیز هجوَػِ ّای یک هجوَػِ  48ػضَی  k+1تؼذاد سیز هجوَػِ ّای یک هجوَػِ  -3    

 ًوزُ(.1را تیاتیذ) kهقذار      

 
 

 ًوزُ(.1راتطِ سیز را ثاتت کٌیذ) -4    
                    

    

       ًوزُ(.1را تذست آٍریذ)     ، حاغل تاضذ      =B             و       =A               اگز  -5    
 

 

 =P(A-B) اگز   -6    
 

 
  ٍP(A    

 

 
     ًوزُ(. 75/0را تذست آٍریذ)    P(B-Aآًگاُ   

  
 

 در یک کالس احوذ، ػلی ٍ تْزام داٍطلة اًتخاب ًوایٌذگی کالس ّستٌذ. اگز احتوال اًتخاب ػلی دٍ تزاتز احوذ ٍ احتوال اًتخاب     -7   

 تْزام سِ تزاتز ػلی تاضذ، احتوال ایٌکِ تْزام اًتخاب ضَد چقذر است؟ )ا ًوزُ(    
  

 

 اًتخاب هی کٌین. اگز هجوَع رتثِ ّای دٍ کارت سٍج تاضذ،    9تا  1ضوارُ ّای  کارت تِ 9دٍ کارت تِ تػادف ٍ تذٍى جاگذاری اس تیي  -8    

 ًوزُ(. 1احتوال آًکِ ّز دٍ فزد تاضٌذ را تذست آٍریذ)     

 
 

 ری درغذ تاضذ، ٍالذیٌی کِ حاهل ایي ًَع تیوا 8درغذ ٍ تِ دختز  13فزؼ کٌیذ اًتقال ًَػی تیواری ارثی اس ٍالذیي تِ فزسًذ پسز،  -9     

 ًوزُ( 1ّستٌذ اًتظار چِ فزسًذی را دارًذ؟ هطلَتست احتوال آًکِ ایي فزسًذ سالن تاضذ)      

 

 

 درغذ است. احتوال اتوام تِ هَقغ کار در غَرت اػتػاب ٍ ػذم اػتػاب کارگزاى تِ  30احتوال اػتػاب کارگزاى در کارخاًِ ای  -10    

 ًوزُ(. 1کار تِ هَقغ اًجام ضذُ است چقذر احتوال دارد کِ اػتػاب رخ ًذادُ تاضذ)درغذ است. اگز تثیٌین  60ٍ  20تزتیة      
 
 

 

 درغذ است، احتوال آًکِ ّیچکذام در کٌکَر سزاسزی قثَل ًطًَذ چقذر  6درغذ ٍ رضا  7احتوال قثَلی ػلی در کٌکَر سزاسزی  -11     

     ًوزُ( 75/0است)       
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 ًوزُ(. 5/1جذٍل سیز را تذست آٍریذ)ضزیة تغییزات دادُ ّای -12   

12 11 10 9 8    

1 6 12 2 3    

 ًوزُ(.5/1جؼثِ ای تزای دادُ ّای سیز را هطخع کٌیذ) رهیاًِ، چارک اٍل ٍ چارک سَم ٍ ًوَدا -13      

 11  ٍ12  ٍ4  ٍ30  ٍ9  ٍ6  ٍ3  ٍ1 

 طثقِ دستِ تٌذی ضذُ اًذ، فزاٍاًی ًسثی طثقات اٍل تا پٌجن تِ تزتیة  5ًفزُ کِ در  100در یک جاهؼِ آهاری -14     

     x  ،1/0  ،3/0 ،2/0  ٍ1/0 (رٍی ًوَدار دایزُ ای ساٍیِ آى چٌذ درجِ است؟)ًوزُ( 1است. الف(فزاٍاًی هطلق طثقِ اٍل چقذر است؟ ب 

 ًوزُ( 1م ػثارت غلط است؟)کذام ػثارت درست ٍ کذا-15     

 تزاتز هی ضَد. 5تزاتز ضَد، هیاًگیي ّن  5الف(اگز دادُ ّای آهاری      

 ب(هیاًِ حتوا ػضَ هجوَػِ دادُ ّا هی تاضذ.     

 ج(اگز ّوِ دادُ ّای آهاری تا یک جوغ ضًَذ، داهٌِ تغییزات، تغییز ًوی کٌذ.     

 زاتز غفز است.د(اگز دادُ ّا تزاتز تاضٌذ، ٍاریاًس ت     

 ًوزُ( 1تاضذ، اًحزاف هؼیار را تذست آٍریذ.) 360ٍ هجوَع هجذٍرات ایي دادُ ّا  100دادُ آهاری تزاتز  40هجوَع  -16    

 ًوزُ( 1رٍش ّای ًوًَِ گیزی را ًام تثزیذ)-17     

 ًوزُ( 25/0کذام رٍش تزای جوغ آٍری دادُ ّا هٌاسة ًیست؟)-18     

 (هػاحث4ِ(هطاّذُ                               3(دادگاى                       2           (الگَی خاظ     1    

 ًوزُ( 25/0در یک جاهؼِ آهاری آیا پاراهتز ثاتت است یا تغییز هی کٌذ؟-19     

 است. تزای تزرسی هجذد ایي ساػت اػالم ضذُ  5/2تَسط آهارضٌاساى هیاًگیي ساػت هطالؼِ درسی داًص آهَساى در جاهؼِ ای -20     

 ًوزُ( 1داًص اهَس تػَرت سیز تْیِ ضذُ است.) 6هَضَع ٍ تؼییي تزآٍرد ًقطِ ای، یک ًوًَِ اس ساػت هطالؼِ       

2 4 0 3 1 2 

 الف(پاراهتز جاهؼِ چیست ٍ هقذار آى چقذر است؟     

 ب(آهارُ ًوًَِ چیست؟      

 کذام است؟ج(تزآٍرد ًقطِ ای پاراهتز جاهؼِ       

 داضتِ تاضین، یک فاغلِ     43ٍ  42ٍ  47ٍ  46اگز یک ًوًَِ چْار ػضَی اس قذ ًَساداى در تذٍ تَلذ تز حسة ساًتی هتز تِ غَرت  -21     

 ًوزُ( 1اطویٌاى تزای هیاًگیي جاهؼِ هحاسثِ کٌیذ.)      
 

 
  



  



 
 

 

 

 
 

 

 

  



  



  



 


