
 

 بسه تعالی 03

0تا1درس  2ل فصل آمار احتما  

 

آمد دوباره تاس میریزیم و اگر نه آزمایش را متوقف میکنیم. مطلوب است: 6یک تاس میریزیم، اگر  2  

 الف( فضای نمونه ای را مشخص کنید

باشد را مشخص کنید و احتمال آن را به دست آورید 13آزمایش بیش از  ب( پیشامد آنکه مجموع عدد حاصل از  
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 به صورت جبری قضیه های زیر را اثبات کنید 4
a)  P(AUB) = P(A)+P(B)+P(A   B) 
 
b)  P(A-B) = P(A)-P(A   B) 

2 

کنید:عددی به تصادف انتخاب میکنیم ، مشخص  1333از مجموعه اعداد کوچکتر از  4  

باشد 0الف( احتمال انکه عدد رو شده مضرب   

باشد 5ب(   احتمال انکه عدد رو شده مضرب   

باشد 15پ(   احتمال انکه عدد رو شده مضرب   

باشد 5یا  0ت(   احتمال انکه عدد رو شده مضرب   

0 

عدد زوج است، تاس را به هوا پرتاب  برابر هر 0یک تاس به گونه ای طراحی شده است که احتمال وقوع هر عدد فرد  1

باشد چقدر است 4میکنیم ، مشخص کنید احتمال آنکه عدد رو شده بزرگ تر مساوی   
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همشانس باشند، شانس وقوع هر یک از پیشامد  cو  dو  P({a,b})=0/4و  P(a)=0P(c)باشد و  s={a,b,c,d}اگر  2

 های ساده را بیابید
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 ثابت کنید: 2

P(A’|B) = 1-P(A|B) 
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درصد از نوزادان با عمل جراحی متولد میشوند و ماقی به صورت  23درصد از نوزادان هنگام تولد زنده هستند،  73 0

درصد میباشد. 44طبیعی ، شانس زنده ماندن کودک در عمل جراحی برابر   

ه صورت طبیعی متولد شود چقدر شانس حال مشخص کنید اگر مادری به صورت تصادفی انتخاب شود و فرزند او ب

 زنده ماندن دارد؟
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است ، چقدر احتمال دارد عدد رو شده فرد باشد؟ 4یک تاس میریزیم اگر بدانیم عدد رو شده کوچکتر از 2  4 

جایگزاری انتخاب گوی  و بدون  0گوی زرد میباشد ، اگر به ترتیب  7گوی آبی و  4گوی قرمز و  9کیسه ی الف شامل  2

گوی اول و سوم زرد و دومی آبی یا قرمز باشد چقدر است؟ 2کنیم احتمال آنکه   

7 

 در آزمایش پرتاب  دو تاس  و دو سکه پیشامد های زیر را داریم 4

A    مساوی باشد و نتیجه دو تاس متفاوتپیشامد آنکه شماره دو تاس 

B  بیاید 5پیشامد آنکه تاس دوم 

C  بیاید و فقط یکی از سکه ها رو بیاید 6پیشامد آنکه تاس ها هردو 

 را بررسی کنید Cو  Aو همچنین  Bو  Aاستقالل 

13 

مهره سفید  2مهره سیاه و  5مهره سفید داریم و در دیگری  0مهره سیاه و 2دو جعبه را در نظر بگیرید که در یکی  4

انتخاب میکنیم و یک مهره از آن خارج میکنیم ، مشخص کنید:داریم ، یک جعبه را به تصادف   

 الف( احتمال آنکه مهره سفید باشد

 ب( اگر مهره خارج شده سفید باشد ، مشخص کنید با چه احتمالی جعبه اول انتخاب شده است؟
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Good Luck 
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