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 آنالیز ترکیبی -نمونه سواالت فصل یک 

 توان ساخت؟ )حل به دو روش()بدون تکرار ارقام( می 520چند عدد سه رقمی بزرگتر از  9،7،6،5،3،2،0. با اعداد 1

های های سالم غیرقابل تمیز و مودمتای آنها معیوب و بقیه سالم هستند. اگر مودم bمودم داریم که  a+bای از . مجموعه2

که هیچ دو مودم خرابی کنار هم طوریهم قرار داد بهها را کنار توان مودمخراب نیز غیرقابل تمیز باشند، به چند طریق می

𝑎نباشند؟ ) > 𝑏) 

∑. حاصل عبارت 3 (15
𝑖
)7

𝑖=0 .را بیابید 

∑. حاصل عبارت 4 (𝑛
𝑖
)4𝑖

𝑛

𝑖=1
 را به دست آورید. 

طوری که آقای توانند سخنرانی کنند بهاند. این شش نفر به چند طریق می. شش نفر برای سخنرانی در کنفرانسی دعوت شده5

 الف، حتماً قبل از آقای ب و ج سخنرانی کند؟ )حل به سه روش(

کشور از جمله ایران، روسیه، چین و آمریکا باید در یک ردیف پشت میز کنفرانس خبری قرار بگیرند. چنانچه  8. نمایندگان 6

هم بنشینند، این کار به چند طریق نمایندگان چین و روسیه بخواهند کنار هم بنشینند و نمایندگان ایران و آمریکا نخواهند کنار 

 پذیراست؟امکان

. دوندگان مسابقات دوی سرعت، متشکل از سه نفر کنیایی، دو نفر فرانسوی، یک نفر جامائیکایی و سه نفر آمریکایی هستند. 7

ی که کشور کنیا، طوراگر امتیاز کسب شده توسط دونده به نام کشورش ثبت شود، چند نتیجه ممکن از نظر امتیاز وجود دارد به

 دو نفر در میان سه نفر برتر و یک نفر درمیان سه نفر آخر داشته باشد؟

که دو نفر خاص بخواهند با هم در یک اتاق طوریاتاق دونفری متمایز اسکان داد به 5نفر را در  9توان . به چند طریق می8

 باشند؟

 آژانس هواپیمایی شهر مشهد، بلیت بازگشت تهیه کنند؟توانند از چهار . هفت مسافر تهرانی به چند طریق می9

ری که در هر دستگاه ون حداقل یک طوتوانند در سه دستگاه ون متفاوت سوار شوند به. پنج گردشگر به چند طریق می10

 جهانگرد سوار شود؟

 خرید؟ عدد قطعه 11کند، نوع قطعه تولید می 5ای که توان از کارخانه. الف( به چند طریق می11

𝑥1توان معادله ب( به چند طریق می  + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 = که همگی  طوریرا با اعداد صحیح و غیرمنفی حل کرد به 60
 متغیرها مضرب پنج باشند؟

𝑥1)ج( تعداد جمالت بسط   + 4𝑥2 +
𝑥3

3
𝑥1ضریب جمله . همچنین را بیابید 7(

2𝑥2
3𝑥3

 را بیابید. 2

ای قرار دهیم که در جعبه اول حداقل یک، در جعبه گونهبه Dو A ،B ،Cمهره یکسان را در چهار جعبه  30خواهیم . می12

 پذیر است؟دوم حداقل دو، در جعبه سوم حداقل سه و در جعبه چهارم حداقل چهار مهره باشد. این کار به چند طریق امکان
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که شماره طوریمهره از این جعبه انتخاب نمود به nتوان وجود دارد. به چند طریق می kتا  1مهره با شماره  kای . در جعبه13

𝑛باشد؟ ) bمانده است ای که در ظرف باقیترین مهرهکوچک > 𝑏 − 1) (𝑘 > 𝑛 + 1) 

 (94333یا  776. بین اعداد یک تا صدهزار، چند عدد وجود دارد که در آن حداقل دو رقم متوالی یکسان باشند؟ )مثالً 14

طوری که حداقل چهار نفر از آقایان در شورا نفر آقا، یک شورا انتخاب کرد به 6نفر خانم و  7توان از بین . به چند طریق می15

 باشند؟

 ظرف خالی باشد؟ 3که دقیقاً طوریظرف غیریکسان قرار داد به 5توپ متفاوت را در  7توان . به چند طریق می16

شوند تا هر زوج یکبار زوج تقسیم می nکننده حضور دارند. بازیکنان به شرکت 2nت بدمینتون، . در یک مرحله از مسابقا17

 تواند حاصل گردد؟باهم بازی کنند. چه تعداد نتیجه متفاوت در این مرحله از مسابقات می

 ن دو بار تکرار شده باشند؟طوری که دو تا از اعداد آ، یک عدد شش رقمی ساخت به8تا  1توان با اعداد . به چند طریق می18

2𝑥2)در بسط  yو  x. ضریب جمله فاقد 19 +
1

4𝑥
+

1

7𝑦
+ 6𝑦3)10 .را بیابید 

 وجود دارد؟ 6چند مشتق جزئی از مرتبه  x2, x1f (x ,……,8(. برای تابع 20

از این جعبه انتخاب مهره به تصادف و با جایگذاری  5اند. گذاری شدهشماره 15تا  1مهره است که از  15ای شامل . جعبه21

و  8ترین عدد باشد را بیابید. ب( احتمال اینکه کوچک 15ترین عدد و بزرگ 1ترین عدد کنیم: الف( احتمال اینکه کوچکمی

 باشد را بیابید. 12بزرگترین عدد 
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 اصول احتمال -نمونه سواالت فصل دو 

تصادف انتخاب شوند، احتمال این رابیابید که هیچ جفت کفشی انتخاب کفش به  5جفت کفش وجود دارد. اگر  7. در کمدی 1

 نشود؟ احتمال اینکه دقیقاً دو جفت کفش انتخاب شود چقدر است؟

 . دوازده نفر در رختکن سالنی ورزشی حضور دارند، احتمال این را بیابید که هیچ دو نفری در یک ماه به دنیا نیامده باشند؟2

فرزند در مهد کودکی حضور داشته باشند و هر مادر صاحب یک فرزند باشد و از شما بخواهند که  . اگر هشت مادر و هشت3

 حدس شما درست باشد؟ 4مادر هر یک از فرزندان را حدس بزنید، مطلوب است احتمال اینکه دقیقاً 

ال آن را بیابید که از پنج قطعه آن معیوب است. احتم 6گذاری شده است که قطعه الکترونیکی شماره 30ای حاوی . جعبه4

 کنیم، قطعه دوم و چهارم معیوب و بقیه سالم باشند؟ای که از جعبه خارج میقطعه

درصد دانشجویان در بازار کار مشغول به فعالیت هستند. نیمی از  40درصد دانشجویان دختر هستند و  60ای . در دانشکده5

 دهد؟جویان دانشکده را پسران غیرشاغل تشکیل میشاغلین در بازار کار، پسر هستند. چند درصد دانش

تیم آسیای شرقی در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و قرار است دو تیم را یک به  n. پنج تیم آسیای غربی و 6

که تیم اول انتخابی ای بیابید که احتمال اینهای آسیای شرقی را به گونهکنیم. تعداد تیمیک و با قرعه برای مسابقه انتخاب می

5از غرب و تیم دوم انتخابی از شرق باشد برابر 

18
 گردد. 

𝑃(𝐴𝑖)که طوریسه پیشامد باشند به 𝐴1,𝐴2,𝐴3. فرض کنید 7 =
1

3+𝑖
. در این صورت حد باالی عبارت زیر را  

  𝑃[𝐴1⋃(𝐴2⋂𝐴3)] بیابید:

گوی را به تصادف از این جعبه انتخاب کنیم، مطلوب است باشد. اگر پنج می 11تا  1های . ظرفی محتوی یازده گوی با شماره8

 های این پنج گوی متوالی باشند.احتمال اینکه شماره

کنیم. احتمال اینکه حداقل یک توپ نارنجی دارد، انتخاب می 2توپ زرد و  4توپ آبی،  3. پنج توپ به تصادف از ظرفی که 9

 توپ از هر رنگ انتخاب شود، چقدر است؟

وجود دارد. اگر سه کارت با جایگذاری انتخاب کنیم، مطلوب است احتمال  8تا  1های فی هشت کارت  با شماره. در ظر10

 اینکه بزرگترین شماره انتخاب شده پنج باشد؟

. تاسی شش وجهی داریم که احتمال آمدن هر وجه آن متناسب با عدد روی آن وجه است. احتمال آن را بیابید که با پرتاب 11

 دد فرد بیاید؟تاس، ع

چقدر باشد تا احتمال اینکه  mآوریم. مقدار مهره سبز دارد. دو مهره به تصادف از ظرف بیرون می mمهره قرمز و  4. ظرفی 12

4رنگ این دو مهره با هم اختالف داشته باشد، برابر 

7
 گردد؟ 
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 احتمال شرطی -نمونه سواالت فصل سه 

ای را خارج هرهممهره آبی و یک مهره سفید داریم. از ظرف اول  3و ظرف دیگری با مهره سفید و یک مهره آبی  2. ظرفی با 1

کنیم. احتمال اینکه مهره خارج شده از ظرف ای را خارج میدهیم. سپس از ظرف دوم مهرهکنیم و داخل ظرف دوم قرار میمی

 دوم، سفید باشد، چقدر است؟

درصد از متهمین  60گیرد. اگر درصد در مورد هر متهم تصمیم درست می 90. فرض کنید هیات منصفه یک دادگاه با احتمال 2

 گناه بودن او بدهد، چقدر است؟این دادگاه مجرم باشند، احتمال اینکه یک متهم مجرم نباشد و دادگاه نیز رای به بی

رساند. شرکت پارس خودرو تایی به فروش می12های رکت پارس خودرو، قطعات خود را در محمولهکننده قطعات ش. تامین3

کند که در نمونه بازرسی شده هیچ هایی را قبول میگیرد و تنها محمولهابتدا یک نمونه چهارتایی از قطعات درون محموله می

های شرکت قطعه ساز، هیچ قطعه معیوبی نداشته باشد و مابقی دارای یک درصد محموله 30معیوبی وجود نداشته باشد. اگر 

 ست؟خودرو رد شود، چقدر اباشند، احتمال اینکه یک محموله از طرف پارسقطعه معیوب 

به ترتیب هر کدام  نفر 17اسکناس پنج هزار تومانی است. اگر قرار باشد که  10اسکناس پنجاه هزار تومانی و  7. ظرفی شامل 4

حتمال رسیدن نفر اول ی بردارد، برابر با ایک اسکناس بردارند، نشان دهید احتمال اینکه نفر دوم به اسکناس پنجاه هزار تومان

 به اسکناس پنجاه هزار تومانی است!

ها نشان دهید که شانس نفر دوم برای برداشتن کاله خود برابر . در مسئله انطباق کاله5
1

𝑛
 است. 

س خشک . شانها پیوندی هستنددرصد از نهال 15های باغی هنگام کاشته شدن، خشک نشوند. درصد نهال 98. فرض کنید 6

ه احتمالی خشک چدرصد است. اگر نهالی به تصادف انتخاب شود و پیوندی نباشد، با  96نشدن نهال وقتی پیوندی باشد، برابر 

 نخواهد شد؟

ظاهر شود،  3یا  2جه ظاهر شود، شخص الف برنده است. اگر نتی 1. قرار است تاسی مرتباً پرتاب شود. در هر پرتاب، اگر نتیجه 7

دهیم تا یک نفر برنده شود. کنیم و آنقدر این کار را ادامه میصورت تاس را مجدداً پرتاب میرنده است و در غیر اینشخص ب ب

 احتمال اینکه شخص الف برنده شود را بیابید.

. در شکل زیر بخشی از یک خط تولید نشان داده شده است. احتمال عملکرد هریک از تجهیزات روی شکل نشان داده شده 8

 است. فرض کنید که خرابی تجهیزات فوق از هم مستقل باشند. احتمال عدم توقف این بخش از خط تولید چقدر است؟
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کند، یا اینکه داند و آن را انتخاب میجواب صحیح را می 𝑝آموز با احتمال ای، دانش. در پاسخ به سواالت تستی چهارگزینه9

صورت تصادفی و با آموز جواب صحیح را بهدهد. در حالت دوم دانشپاسخ می داند ولی تصادفی به آنجواب صحیح را نمی

1احتمال 

4
دانسته چقدر آموزی به سوالی جواب درست داده باشد، احتمال آنکه او جواب درست را میکند. اگر دانشانتخاب می 

 است؟

کنند. اگر یک کلید به تصادف گم شده باشد و ندانیم میها قفل دربی را باز . از ده کلیدی که در اختیار داریم، دو تای آن10

. ضمناً کلیدها به که کدام کلید گم شده است. مطلوب است احتمال اینکه حداکثر تا انتخاب دوم بتوانیم قفل درب را باز کنیم

 شوند.تصادف و بدون جایگذاری انتخاب می

زنند. اگر بدانیم که حداقل دو تیر تیرهای خود را به هدف می 0.4 و 0.2،0.3های . رضا، احمد و سعید به ترتیب با احتمال11

 به هدف خورده، احتمال اینکه رضا به هدف زده باشد چقدر است؟
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 صادفی گسستهمتغیر ت -نمونه سواالت فصل چهار 

 به صورت زیر است: 𝑋. تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی 1

𝐹𝑋(𝑥)=

{
 
 

 
 
0             .         𝑥 < 0
𝑥 2⁄        .  0 ≤ 𝑥 < 1
2 3⁄       .  1 ≤ 𝑥 < 2 
11 12⁄   .  2 ≤ 𝑥 < 3
1            .          3 ≤ 𝑥

 

𝑃(𝑋مطلوب است محاسبه: الف(  < 𝑃(𝑋ب(   (3 = 𝑃ج(   (1 (𝑋 >
1

2
𝑃(2د(   ( ≤ 𝑋 ≤ 4) . 

𝑋1. اگر 2 .𝑋2 . … . 𝑋𝑛 متر های مستقل و با پارامتغیرهای تصادفی برنولی حاصل از آزمایش𝑝  باشند، توزیع متغیر تصادفی

𝑌1 = 𝑚𝑖𝑛{𝑋1 .𝑋2 .… . 𝑋𝑛}  و𝑌2 = 𝑚𝑎𝑥{𝑋1 .𝑋2 . … . 𝑋𝑛} .را بیابید 

تایی به  10های معیوب هستند. این قطعات در بسته 0.13. قطعات تولید شده در یک کارخانه به طور مستقل با احتمال 3

شود. الف( چه نسبتی از باشد، به کارخانه بازگردانده می داشتهرسد و چنانچه یک بسته بیش از یک قطعه معیوب فروش می

بسته از این کارخانه بخرد، مطلوب است احتمال آنکه دو  5شوند؟ ب( اگر شرکتی های تولیدی این کارخانه بازگردانده میبسته

 ها را به کارخانه بازگرداند؟تا از آن

ایم. احتمال اینکه نتیجه موفقیت داشته 𝑘است، تعداد  𝑝وفقیت هریک آزمایش مستقل برنولی که احتمال م 𝑛. در انجام 4

 آزمایش اول موفقیت بوده باشد، چقدر است؟

است. الف( مطلوب است  4شده در یک قطعه، به طور متوسط برابر ای، متوسط تعداد عیوب مشاهده. در خط تولید قطعه5

ای ر قطعهعیب و د 3داشته باشد؟ ب( احتمال اینکه در یک قطعه  احتمال اینکه در یک قطعه معین حداکثر دو عیب وجود

، چقدر است؟ دیگر یک عیب وجود داشته باشد چقدر است؟ ج( احتمال اینکه در دو قطعه مجموعاً پنج عیب وجود داشته باشد

 ه شود، چقدر است؟باشد، احتمال آنکه در سه قطعه مجموعاً دو ترک مشاهد 0.04دار بودن یک قطعه د( اگر احتمال ترک

معیوب است. مطلوب است  0.05کند. هر قطعه با احتمال تایی عرضه می 20های . یک کارخانه قطعات خود را در بسته6

 اینکه کمتر از سه قطعه معیوب در یک بسته تولیدی این کارخانه باشد. تقریبیاحتمال 

𝑌~𝑁𝐵. اگر 7 (𝑝 =
2

3
. 𝑟 = 𝑃باشد،  (3 𝑌|اولین موفقیت در آزمایش سوم و دومین موفقیت در آزمایش پنجم رخ دهد) = را  (10

 بدست آورید.

شده، در دهمین پرتاب بوده است. احتمال دانیم که ششمین باری که شیر حاصلهای متوالی یک سکه سالم، می. در پرتاب8

 اینکه سومین شیر در پنجمین پرتاب و پنجمین شیر در هشتمین پرتاب بوده باشد، چقدر است؟

کند. تقاضای روزانه این سوپرمارکت کننده خود خریداری میای از توزیععدد شیر کیسه 30. یک سوپرمارکت کوچک، روزانه 9

خریداری شده و به برای شیر دارای تابع توزیع احتمال زیر است. الف( احتمال اینکه در پایان یک روز تصادفی، تعداد شیرهای 
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باشد، چقدر است؟ ب( در صورتی که تعداد شیرهای خریداری شده در هر روز به طور دقیق  10فروش نرفته، بیشتر یا مساوی 

 مشخص نباشد و آن نیز از تابع توزیع احتمال زیر پیروی کند، احتمال قسمت الف را مجدداً محاسبه کنید.

40 30 20 10 0 D 

0.05 0.1 0.3 0.3 0.25 (d)DP 
 

دهنده بیشترین عددی باشد که در دو پرتاب حاصل نشان 𝑋کنیم. اگر متغیر تصادفی . تاس سالمی را دو مرتبه پرتاب می10

𝑃(𝑋شود، تابع احتمال می = 𝑖) .را بیابید 

دهنده کمترین مقدار حاصل شده در دو پرتاب باشد، نشان 𝑋کنیم. اگر متغیر تصادفی . تاس سالمی را دو مرتبه پرتاب می11

𝑃(𝑋تابع احتمال  = 𝑖) )را بدست آورید. )حل به دو روش 

𝑃(𝑥). اگر داشته باشیم: 12 = 𝑐𝑥2  و𝑥 = 𝑃(𝑋. مقدار  1.2.3.4 ≤  را بیابید. (2

د، احتمال اینکه باش 0.005ابر . اگر احتمال تاثیر بد هوای سالن رنگ یک کارخانه خودروسازی، روی کارگران این سالن بر13

 از بین هزار کارگر این سالن، حداکثر دونفر متحمل این تاثیر بد شوند، چقدر است؟

داقل چند درصد شانس موفقیت دارد. این شخص ح 2. در یک بازی شانسی، شخصی در هر بار انجام بازی به طور مستقل، 14

 برنده شود؟ درصد 60بازی باید انجام دهد تا با احتمال حداقل 

باشد. احتمال اینکه موتور این می 02/0. الف( احتمال خرابی یک نوع هواپیمای یک موتوره در طول یک ساعت پرواز، 15

ی های صحرایی در هر هکتار از یک مزرعههواپیما، دو ساعت بدون خرابی کار کند را به دست آورید. ب( میانگین تعداد موش

موش صحرایی پیدا شود، چقدر  15شود. احتمال اینکه در یک هکتار مشخص بیش از ده میعدد تخمین ز 10پنج هکتاری، 

 است؟

 را بیابید. βو  𝛼های به صورت زیر باشد، آنگاه ثابت 𝑋. اگر تابع توزیع تجمعی احتمال متغیر تصادفی 16

𝐹𝑋(𝑥) = 𝛼 + 𝛽 (𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛
𝑥

2
)  .   − ∞ < 𝑥 < +∞ 
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 تصادفی پیوستهمتغیر  -نمونه سواالت فصل پنج 

یک تابع چگالی احتمال است و  𝑓𝑥(𝑥). یک متغیر تصادفی پیوسته با تابع چگالی زیر را در نظر بگیرید. بررسی کنید که 1

𝑃(−1آنگاه  ≤ 𝑋 ≤ 𝑓𝑥(𝑥)را بدست آورید.                    (0 =
𝑥2

6
  .    − 2 ≤ 𝑥 ≤ √10

3
     

 7وزیع یکنواخت در فاصله ساعت تن رسیدن هر کدام به طور مستقل از گذارند که زما. چهار نفر با یکدیگر در محلی قرار می2

 به محل برسند؟ 7:20کند. مطلوب است احتمال اینکه دقیقاً سه نفر از آنها قبل از شب پیروی می 8تا 

 11تا  10ر فاصله دارد. اگر بدانیم د 2شوند، توزیع پواسون با پارامتر . تعداد مشتریانی که در هر ساعت وارد یک فروشگاه می3

 ؟صبح، دونفر وارد فروشگاه شده اند. احتمال اینکه هر دو نفر در نیم ساعت اول وارد شده باشند، چقدر است

ند درصد باشد. الف( چ 2و واریانس  16. فرض کنید معدل دانشجویان یک کالس، یک متغیر تصادفی نرمال با میانگین 4

 دارند؟ 15.5چند درصد از دانشجویان، معدل باالی دارند؟  ب(  17دانشجویان معدل کمتر از 

است. اگر حد مجاز  0.003و انحراف معیار  0.9گردهای تولید شده در یک کارخانه ، دارای توزیع نرمال با میانگین . قطر میل5

±0.9ها برابر با گردتعیین شده برای قطر میل ها معیوب هستند؟ ب( گردباشد، آنگاه: الف( چه درصدی از میل 0.005

 های معیوب بیش از یک درصد نشود، چقدر است؟گردشود درصد میلحداکثر مقدار مجاز انحراف معیار که باعث می

تند. احتمال دارای کیفیت قابل قبول هس 0.96شوند، مستقل از یکدیگر با احتمال . قطعاتی که توسط یک کارگاه تولید می6

 قطعه غیرقابل قبول باشد را بدست آورید. 15قطعه تولید شده، حداکثر  170تقریبی اینکه از 

ال اینکه در یک نفر در ساعت باشد، احتم 22. اگر تعداد مراجعه کنندگان یک داروخانه، یک متغیر تصادفی پواسون با نرخ 7

 ند، چقدر است؟نفر به این داروخانه مراجعه کن 18ساعت مشخص، حداقل 

1. فرض کنید مدت زمان مکالمه یک شخص با تلفن همراه )برحسب دقیقه( یک متغیر تصادفی نمایی با پارامتر 8

4
باشد. چند  

 کشد؟دقیقه طول می 4های این شخص بیش از درصد از مکالمه

شوند، هر ساعت وارد تعمیرگاه میاجعه کنندگانی که در کند. اگر تعداد مرصبح شروع به کار می 8. تعمیرگاهی از ساعت 9

قه فاصله باشد، چقدر دقی 40باشد، احتمال اینکه بین ورود مراجعه کننده اول و دوم، حداقل  2دارای توزیع پواسون با پارامتر 

 است؟
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ت تابی دسسال است. اگر فردی یک المپ مه 8. طول عمر یک المپ مهتابی برحسب سال دارای توزیع نمایی با میانگین 10

ر کند، چقدر سال دیگر نیز کا 5دوم خریداری کند که تا به حال یک سال کار کرده است، احتمال اینکه این المپ مهتابی 

 است؟

𝑃(𝑋2باشد، مقدار  2دارای توزیع نمایی با میانگین  𝑋. اگر 11 > 9|𝑋 >  را بیابید. (1

𝜎2. اگر در یک توزیع نرمال با واریانس 12 = باشد،  پنجاهمین صدک این توزیع نرمال  50برابر با امین صدک  90، مقدار 4

 را بیابید.

𝑌باشد، آنگاه تابع چگالی توزیع  [1+.1−]دارای توزیع یکنواخت در فاصله  𝑋. اگر 13 = 𝑋2 .را بدست آورید 

𝑓𝑋(𝑥). اگر 14 =
3𝑥2

2
1−)و   < 𝑥 < 𝑌به صورت  𝑌باشد و متغیر  (1 = |𝑋|  تعریف شود، آنگاه𝐹𝑌(𝑦) .را بیابید 

𝑌است. توزیع  (0.1)دارای توزیع یکنواخت روی بازه  𝑋. متغیر تصادفی 15 = −2ln 𝑋 .را بدست آورید 

𝑓𝑋(𝑥)با تابع چگالی  𝑋. متغیر تصادفی 16 = 4𝑥3 . 0 < 𝑥 < مفروض است. به دو روش، توزیع احتمال متغیر   1

𝑌تصادفی  = −2ln(𝑋4) .را بیابید 

 باشد، آنگاه مقادیر زیر را بیابید. 4و واریانس  8دارای توزیع نرمال با میانگین  𝑋. اگر 17

𝑃(𝑍الف(  < 𝑃(𝑍ب(    (0 < 𝑃(𝑋ج(     (4.63 < 𝑃(𝑋د(     (7 ≥ 9.5) 

شود. اگر تعداد دفعات توقف ساعته به علت خرابی متوقف می 8کاری . یک فرآیند تولید بطور متوسط سه بار در یک شیفت18

 ها را بیابید.برای زمان بین توقف امین صدک95خط تولید، توزیع پواسون داشته باشد، 
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 های تصادفی با توزیع توأمتغیرم -نمونه سواالت فصل شش 

𝑃(𝑋بصورت زیر داده شده است. مقدار  𝑌و  𝑋. تابع چگالی توأم 1 > 𝑌) .را بیابید 

𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) =
6

7
(𝑥2 +

𝑥𝑦

2
) ;   0 < 𝑥 < 1 .0 < 𝑦 < 2 

𝑃(𝑋2بصورت زیر است. مقدار  𝑌و  𝑋. تابع چگالی توأم 2 < 𝑌 < 𝑋) .را بدست آورید 

𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) = 2𝑦  ;   0 ≤ 𝑥 ≤ 1 . 0 ≤ 𝑦 ≤ 1 

 را بدست آورید. 𝑌ای دارای تابع چگالی احتمال توأم زیر باشند، تابع چگالی حاشیه 𝑌و  𝑋. اگر متغیرهای تصادفی 3

𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) = {
1  ;   0 < 𝑥 < 1 .𝑥 < 𝑦 < 𝑥 + 1

0   ;  {      سایر مقادیر                              

 ل متغیرهای تصادفی را بررسی کنید:های توأم زیر، استقال. در هریک از توزیع4

.𝑓𝑋.𝑌(𝑥الف(  𝑦) = 12𝑥𝑦(1− 𝑥)  ;   0 ≤ 𝑥 ≤ 1 .0 ≤ 𝑦 ≤ 1 

𝑓𝑋.𝑌(𝑥.𝑦) ب(   =
1

8
(𝑦2 − 𝑥2)𝑒−𝑦  ; −𝑦 < 𝑥 < 𝑦 . 0 ≤ 𝑦     

𝑋دارای توزیع نمایی مستقل با پارامترهای یکسان باشند، توزیع  𝑌و  𝑋. اگر متغیرهای تصادفی 5

𝑋+𝑌
 را بیابید. 

و بطور نمایی با  𝑋مستقل از  𝑌توزیع شده باشد و متغیر تصادفی  (0.1)بطور یکنواخت روی فاصله  𝑋. اگر متغیر تصادفی 6

𝑍پارامتر یک توزیع شده باشد، تابع چگالی توزیع  =
𝑋

𝑌
 را بدست آورید. 

𝑃(𝑋دارای تابع چگالی توأم روبرو باشند،  𝑌و  𝑋. اگر 7 < 𝑌|𝑋 < 2𝑌)  .را بیابید 

  𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) = {
𝑒−𝑥−𝑦   ;   𝑥 ≥ 0 . 𝑦 ≥ 0

0           ;   {سایر مقادیر            

𝑍، توزیع  𝑌و  𝑋. با توجه به تابع چگالی توأم متغیرهای تصادفی 8 = (𝑋|𝑌 = 𝑦) .را مشخص کنید 

𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) =
𝑒
−
𝑥
𝑦𝑒−𝑦

𝑦
  ; 0 < 𝑥 . 0 < 𝑦 

باشند، تابع چگالی توأم متغیرهای تصادفی  (0.1)متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان یکنواخت روی فاصله  𝑌و  𝑋. اگر 9

𝑈  و𝑉    .را بدست آورید𝑈 = 𝑋+ 𝑌 . 𝑉 =
𝑋

𝑌
 

𝑈دارای تابع چگالی توأم زیر باشند، تابع چگالی توأم  𝑌و  𝑋اگر . 10 = 𝑋𝑌  و𝑉 =
𝑋

𝑌
 را تعیین کنید. 
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𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) =
1

𝑥2𝑦2
  ; 𝑥 ≥ 1 .𝑦 ≥ 1 

𝑃(𝑋دارای تابع چگالی احتمال توأم زیر باشند، مقدار  𝑍و  𝑌و  𝑋. اگر 11 < 𝑌 < 𝑍) .را بیابید 

𝑓𝑋.𝑌.𝑍(𝑥. 𝑦. 𝑧) = 8𝑥𝑦𝑧  ;   0 < 𝑥. 𝑦. 𝑧 < 1 

 بصورت زیر داده شده است: 𝑌و  𝑋. تابع چگالی توام 12

𝑓(𝑥. 𝑦) = 𝑐(𝑦2 − 𝑥2)𝑒−𝑦     .   − 𝑦 ≤ 𝑥 ≤ 𝑦   .    0 < 𝑦 < ∞ 

∫را بیابید. )راهنمایی: طبق توزیع گاما داریم:  𝑐مقدار 
𝑦3

3!
𝑒−𝑦𝑑𝑦 = 1

∞

0
) 

 دارای تابع چگالی احتمال توام زیر باشند: 𝑌و  𝑋. اگر 13

𝑓(𝑥. 𝑦) =
1

4
(𝑥 + 2𝑦)   .   0 < 𝑥 < 2   .  0 < 𝑦 < 1 

𝑃(𝑋مقدار  < 𝑌) .را بدست آورید 
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 امید ریاضی -نمونه سواالت فصل هفت 

 را بصورت زیر تعریف کنیم، امید ریاضی و واریانس این متغیر تصادفی را بیابید. 𝑌. اگر تابع احتمال متغیر تصادفی 1

𝑃(𝑌 = 𝑖) =
1

1 + 𝑘
     ;   𝑖 = 0.1.2.… . 𝑘 

)𝐸صورت زیر باشد، مقدار به 𝑋. اگر تابع احتمال متغیر تصادفی 2
1

1+𝑋
 را محاسبه کنید. (

𝑃(𝑋 = 𝑥) =
𝑒−1

𝑥!
    ;    𝑥 = 0.1.2.… 

 را بیابید. 𝐸(𝑋)دارای تابع احتمال زیر باشد، در صورت وجود مقدار  𝑋. اگر 3

𝑃𝑋(𝑥) = −
𝑞𝑥

𝑥 ln 𝑝
   ; 𝑥 = 1.2. …     .   𝑞 = 1 − 𝑝   .   𝑝 ∈  (0.1) 

𝑃(𝑋با تابع احتمال  𝑋. میانگین متغیر تصادفی 4 = 𝑥) =
𝐶𝑥

𝑛(𝑛+1)
  ;   𝑥 = 1.2. … . 𝑛 .را محاسبه کنید 

λ (0دارای توزیع پواسون با پارامتر  𝑋. اگر 5 < 𝜆 < 𝐸و  𝐸(𝑋!)باشد، مقادیر  (1 (
1

1+𝑋
 دست آورید.را به (

 را بیابید. 𝑋با تابع چگالی زیر است. واریانس  𝑋. تقاضای روزانه یک محصول در فروشگاهی متغیر تصادفی 6

𝑓𝑋(𝑥) = 2(𝑥− 1)  ;   1 < 𝑥 < 2 

 را محاسبه کنید. 𝑋با تابع چگالی زیر مفروض است، میانگین  𝑋. متغیر تصادفی 7

𝑓𝑋(𝑥) = {

𝑥

4
   ; 1 < 𝑥 < 𝑎

در غیر این صورت   0
} 

 دست آورید.را به 𝐸(𝑋)متغیر تصادفی با تابع چگالی احتمال زیر باشد، مقدار  𝑋. اگر 8

 

𝑓𝑋(𝑥)دارای تابع چگالی  𝑋. فرض کنید که 9 = 2(1− 𝑥) 0) در بازه < 𝑥 < باشد. مقدار امید ریاضی متغیر تصادفی (1

𝑌 = 1 + 𝑋+𝑋2  را محاسبه کنید. ⋯+



ali-chegini.com                            mail@ali-chegini.com  

 دست آورید.را به 𝐸(𝑋4)باشد،  2یک متغیر تصادفی نرمال با میانگین صفر و واریانس  𝑋. اگر 10

𝑃(𝑋. اگر در یک توزیع نمایی داشته باشیم 11 > 1) = 𝑃(𝑋 ≤  ، واریانس این توزیع را بدست آورید. (1

𝑔(𝑥)باشد. اگر  2یک متغیر تصادفی پیوسته با توزیع نمایی و با میانگین  𝑋کنید . فرض 12 = {
2  ;   𝑥 ≤ 10
1  ;   𝑥 > 10

باشد،  {

𝐸(𝑔(𝑥)) .را بیابید 

 را محاسبه کنید. 𝐸(𝑋)صورت زیر باشد، آنگاه به 𝑌و  𝑋. اگر تابع چگالی توأم 13

𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) = {
24𝑥𝑦  ;   0 ≤ 𝑥 ≤ 1 . 0 ≤ 𝑦 ≤ 1.0≤ 𝑥 + 𝑦 ≤ 1

سایر مقادیر                                                                0 } 

 دست آورید.را به 𝑉𝑎𝑟(𝑌)و  𝐸(𝑌)دارای تابع چگالی توأم زیر هستند. مقادیر  𝑌و  𝑋. متغیرهای تصادفی 14

𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) = {
12𝑥𝑦(1− 𝑥)  ;0 < 𝑥 < 1 .0 < 𝑦 < 1

سایر مقادیر                                                  0
} 

𝑍بصورت  𝑍بصورت زیر داده شده است. اگر متغیر تصادفی  𝑌و  𝑋. تابع چگالی توأم 15 = 𝑋𝑌  تعریف شود، آنگاه𝑉𝑎𝑟(𝑍) 

 را بیابید.

𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) = 𝑥𝑒−𝑥(𝑦+1);   𝑥. 𝑦 > 0 

𝑥.𝑦در ناحیه  𝑌و  𝑋. اگر تابع چگالی توأم 16 > .𝑓𝑋.𝑌(𝑥تعریف شده و بصورت  0 𝑦) = 8𝑒−2(𝑥+2𝑦)  باشد، آنگاه مقدار

𝐸(𝑋|𝑦) .را محاسبه کنید 

𝐸(𝑋3|𝑌صورت زیر داده شده است، مقدار به 𝑌و  𝑋. تابع چگالی توأم 17 = 𝑦) .را بیابید 

𝑓𝑋.𝑌(𝑥. 𝑦) =
𝑒−𝑦

𝑦
; 0 < 𝑥 < 𝑦 . 0 < 𝑦 

𝐸(𝑋|𝑋، مقدار  𝑋~𝑈(0.1). فرض کنید 18 <
1

2
 را محاسبه کنید. (

𝐸(𝑋|𝑋باشند،  μو  λمتغیرهای تصادفی مستقل نمایی با پارامترهای به ترتیب  𝑌و  𝑋. اگر 19 < 𝑌) .را بدست آورید 

  دو متغیر تصادفی مستقل از هم باشند. مقدار عبارت زیر را محاسبه کنید. 𝑌~𝑁(4.9)و  𝑋~𝑁(1.4). فرض کنید 20

𝐸(𝑋2 −𝑋𝑌2) + 𝑉𝑎𝑟[𝐸(𝑋𝑌)] 

𝑁(72.𝜎2. فرض کنید نمره یک درس از توزیع 21 = برخوردار است. در یک نیمسال اگر استاد مربوطه این درس را  (50

نمره از میانگین کالس  4دانشجو حاضرند، احتمال اینکه میانگین یک کالس حداقل  25در دو گروه ارائه دهد که در هر گروه 

 دیگر بیشتر باشد، چقدر است؟

1توزیع نمایی با میانگین  𝑋. اگر متغیر تصادفی 22

3
.𝐶𝑜𝑣(𝑋باشد، داشته   𝑋2) .را بدست آورید 
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1برابر  𝑌و  𝑋باشند و ضریب همبستگی  4هر یک دارای واریانس  𝑌و  𝑋. اگر 23

2
+𝑉𝑎𝑟(𝑋باشد،   𝑌) .را محاسبه کنید 

 را بیابید. 𝑌و  𝑋. با توجه به جدول زیر، ضریب همبستگی متغیرهای تصادفی 24

3 2 1 0 X      Y 
0 1/8 1/4 1/8 0 

1/8 1/4 1/8 0 1 

است و میزان خرید هر مشتری  80شوند، دارای توزیع پواسون با پارامتر . تعداد مشتریانی که در روز وارد یک فروشگاه می25

ش این فروشگاه در هزار تومان است. متوسط میزان فرو 10هزار تومان و انحراف معیار  30نیز دارای توزیع نرمال با میانگین 

 یک روز چقدر است؟

وپ به تتوپ سیاه است. دو  10توپ سفید و  8شامل  2توپ سیاه و جعبه  6توپ سفید و  5شامل  1. فرض کنید جعبه 26

های شود، متوسط تعداد توپانتخاب می 2توپ به تصادف از جعبه  3دهیم. آنگاه قرار می 2انتخاب و در جعبه  1تصادف از جعبه 

 سفید در سه تایی انتخاب شده چقدر است؟

ای بریزیم که هر مهره شانس مساوی برای رفتن به کیسه متمایز از هم به گونه 5مهره متمایز از هم را به داخل  6. اگر 27

 دار چقدر است؟های مهرهداخل هر کیسه را داشته باشد، ارزش انتظاری تعداد کیسه

.𝑋~𝑈(𝑎. اگر 28 𝑏)  باشد، گشتاور𝑟  ام متغیر تصادفی𝑋  محاسبه کنید.حول میانگین را 

𝑓𝑋(𝑥)دارای تابع چگالی  𝑋اگر متغیر تصادفی . 29 = 0.5𝑒−|𝑥|  − ∞ < 𝑥 < باشد، تابع مولد گشتاور آن را  ∞+

 بیابید.

𝑍از نمونه سواالت همین فصل، تابع مولد گشتاور  15. با توجه به سوال 30 = 𝑋𝑌 .را محاسبه کنید 
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 قضایای حدی -نمونه سواالت فصل هشت 

کند. حداکثر احتمال اینکه این هزار بسته مواد غذایی را توزیع می 20شرکت توزیع مواد غذایی هر روز بطور متوسط . یک 1

 هزار بسته غذایی را توزیع کند را بیابید. 25شرکت، در یک روز حداقل 

𝑃وجود داشته باشد، کران باالی مقدار  𝐸(𝑋2)یک متغیر تصادفی مثبت و  𝑋. اگر 2 (𝑋 > 2√𝐸(𝑋2)) ا بدست آورید.ر 

𝑃(1باشد. حداقل مقدار  0.25و انحراف معیار  2یک متغیر تصادفی پیوسته با میانگین  𝑋. فرض کنید 3 < 𝑋 < را  (3

 محاسبه کنید.

𝑃(𝑋2باشد، حداقل مقدار  2متغیری تصادفی با میانگین صفر و واریانس  𝑋. اگر 4 ≤ 𝑎2)  را برحسب𝑎 .بیابید 

اینچ باشد. اگر کارخانه  92.5و  91.5ای کارخانه خودروسازی مناسب است که طول آن بین لنگ در صورتی بر. یک نوع میل5

اینچ  92کننده لنگ های آن تامینای خریداری نماید و میانگین طول میلکنندهلنگ از تامینخودروسازی برای نمونه، یک میل

 نگ خریداری شده چقدر است؟لاینچ باشد، حداقل احتمال مناسب بودن میل 0.4و انحراف معیار آن 

∑)𝑃باشند، مقدار  4ها مستقل از یکدیگر دارای توزیع پواسون با میانگین  𝑋𝑖. اگر 6 𝑋𝑖 ≤ 260
64
𝑖=1  را بدست آورید. (

 ؟شود چقدر است 8کنیم، احتمال اینکه مجموع آنها حداقل . بیست عدد تصادفی بطور مستقل از بازه صفر تا یک انتخاب می7

متر و انحراف معیار سانتی 10طول هر قطعه زنجیر، متغیر تصادفی است که دارای توزیع نرمال با میانگین  . اگر بدانیم8

 ت؟متر باشد، چقدر اسسانتی 1020قطعه زنجیر حداقل  100متر است، احتمال اینکه مجموع طول سانتی2

که میانگین و واریانس هزینه روزانه تولید یک داند آوری شده از گذشته می. مدیر یک شرکت تولیدی براساس اطالعات جمع9

 پول است؟ واحد 42و  6است. در دست کم چند درصد از روزها، هزینه روزانه تولید محصول بین  9و  24محصول به ترتیب 


