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  ) فصل احتماالت (سري اول تمرينات آمار و احتماالت مهندسي 
  
، مي تـوان تـشكيل داد       5،4،3،2،1،0 رقمي متمايز بوسيله اعداد      3چند شماره   ) ـ الف 1

  اگر هر عدد بتواند فقط يك مرتبه استفاده شود ؟
   رقمي از فضاي نمونه فوق زوج مي باشد ؟3چند عدد )ب
   است ؟330از  رقمي فوق بزرگتر 3چند عدد ) ج

اند ، به چند   بليط در يك رديف خريداري نموده8كه براي يك كنسرت  ـ چهار زوجي2
  :طريق مختلف مي توانند پهلوي هم قرارگيرند اگر 

  هيچ محدوديتي وجود نداشته باشد ،) الف
  هر زوج بايد دركنار هم بنشينند ،) ب
  تمامي آقايان در كنار هم وخانمها دركنارهم ،) ج

 برابـر و    ,BA كانديـداهاي   ه مرد براي رياست شهرداري كانديدا شده اند ، شـانس          ـ س 3
كنيـد اوال     معـين . باشـد      مـي  ,BA، دو برابـر شـانس كانديـداهاي         Cشانس كانديداي   

   ، Aال برنده شدن كانديداي ، دوما احتمC كانديداي  احتمال
، چنان ساخته شـده كـه شـانس ظـاهر           1،2،3،4ـ يك تاس چهار طرفه با شماره هاي         4

 و ظاهر شدن شماره هاي فرد ، سه برابر شانس           2 ، دو برابر ظاهر شدن       4شدن شماره   
ثانيا اگـر تـاس     .د  يابيباشد ، اوال احتمال نقاط فضاي نمونه را ب           مي 4ظاهر شدن شماره    

   پرتاب شود ، احتمال آن را بيابيدكه عدد نشان داده شده مربع كامل باشد يك مرتبه
 گلوله سـفيد    3كيسه ديگري شامل     گلوله سفيد و     3  گلوله سياه و   4ـ يك كيسه شامل     5

يك گلوله از كيـسه اول بـدون ديـدن بـه كيـسه دوم منتقـل                 . باشد     مي  گلوله سياه  5و  
احتمال اينكه اين گوله سـياه      . كنون يك گلوله از كيسه دوم برداشته شود         اگرا. شود    مي

  باشد چقدر است ؟
درپـي          گلولـه پـي    3 گلوله سبز مـي باشـد ،         3 گلوله سياه و     5ـ از جعبه اي كه شامل       6

.            گيـرد     برداشته ، بطوريكه هر گلوله قبل از برداشتن گلولـه بعـدي درجعبـه قـرار مـي                 
 : كه  الي وجود داردچه احتم

  .دوگلوله همرنگ باشند ) ب. گلوله همرنگ باشند  هر سه) الف



  ٢

ـ احتمال اينكه روزهاي تولد اعضا يك خانواده ده نفري در سال ، تمام روزهاي هفته 7
  را شامل شود چقدراست ؟

 بـار و هرباريـك   n گذاري شده ،  شماره88 تا 1 توپ كه از 88 از يك ظرف شامل ـ 8
كنـيم ،     كنيم و سپس مجـددا در ظـرف جـايگزين مـي             توپ با جايگذاري استخراج مي    

  .حساب كنيد احتمال اينكه هيچ توپي دوبار يا بيشتر از ظرف خارج نشده باشد 
كارتن شير است كه دوتا از آنها ترشيده اسـت      ـ يك فروشگاه كوچك لبنيات داراي ده      9
رسد بخـرد  رتني را كه در آن روز به تصادف بفروش مي          اگركسي بخواهد ششمين كا   . 

  ر ترشيده باشد ، چيست ؟يش، احتمال اينكه كارتن 
 نفر داخل يك اتاق باشـند ، احتمـال اينكـه هـيچ دونفـري از آنهـا سـالروز                     nـ اگر 10

  تولدشان يكسان نباشد ،چقدر است ؟
جزء را يك سيستم موازي گويند ، اگر وقتي حداقل يكي از  nـ سيستمي مركب از11

 i براي چنين سيستمي اگر جزء. كند  اجزاي آن عمل كند آنگاه تمام سيستم عمل مي

niعمل كند  iP ام مستقل از اجزاي ديگر با احتمال ال اين كه آنگاه احتم،  =1,....,
  سيستم عمل كند چقدر است ؟

 كتـاب فيزيـك مختلـف را در         5و   كتاب رياضي مختلف     6ـ به چند طريق مي توان       12
ه قرارداد به طوريكه كتابهاي يك رشته در كنار هم قرارگيرند وكتابهاي رياضي فسيك ق

  . سمت چپ كتابهاي فيزيك باشند 
انيد در چهار جعبه متمايز قرار دهيـد در         ـ ده مهره غير متمايز را به چند طريق مي تو          13

  .صورتيكه بخواهيم در هر جعبه حداقل يك مهره باشد 
 لنگـه كفـش از ايـن محمولـه بـه                8اگر  .  جفت كفش است     10ـ محموله اي شامل     14

  :تصادف انتخاب شود مطلوبست 
  . لنگه كفش جفت نباشد 8احتمال اينكه هيچكدام از اين ) الف
  . لنگه كفش جفت باشند 8 دقيقا دو تا از اين احتمال اينكه) ب

 شده اند و صد جعبه يگذار  شماره100 تا 1ـ صد مهره وجود دارد كه از شماره 15
هر مهره را به تصادف تنها .  شده اند ي شماره گذار100 تا 1وجود دارد كه آنها نيز از 

. ل يك مهره شود دهيم بطوريكه هر جعبه تنها شام در يكي از اين جعبه ها قرار مي



  ٣

              .احتمال اينكه حداقل شماره يك مهره با شماره جعبه آن يكي باشد را بيابيد 
  ) استفاده كنيد 25از تمرين : راهنمايي( 
 سانتي متري به تصادف در يك نقطـه در امتـداد طـولش بـه دو                 60ـ يك خط كش     16

كوتـاهتر باشـدرا       برابر قطعه  3ل  احتمال اينكه قطعه طويلتر الاق    . قطعه شكسته مي شود     
در هـر بـار يـك مهـره بـه           .  مهره سـياه اسـت       7 مهره سفيد و     5ـ يك ظرف داراي     17  .بيابيد 

 مهره همرنـگ خـودش بـه ظـرف بـاز            2تصادف از ظرف انتخاب مي كنيم و آن را با           
احتمال اينكه دو مهره انتخابي اول سياه و دو مهـره انتخـابي بعـدي سـفيد                 . ميگردانيم  

ـ يك توليد كننده هواكش هـاي الكتريكـي ، موتورهـاي مـورد نيـاز خـود را از دو                     18  .اشند را بيابيد ب
خريداري Bبقيه از شركت % 25 و Aاز موتورها از شركت % 75شركت تهيه مي كند ،      

 Bاز موتورهـاي شـركت   % 3 و Aاز موتورهاي شـركت  % 5فرض كنيد كه   . مي شود   
خراب باشند ، اين توليد كننده يك موتور خراب در بين موتورهـا پيـدا كـرده اسـت ،                    

  . خريداري شده باشد Bچقدر احتمال دارد كه اين موتور از شركت 
 ريالي است   20 ريالي و يك سكه      10 ريالي ، يك سكه      5اي حاوي يك سكه       ـ كيسه 19
 ريالي سكه اي تقلبي با دو روي شير است ، از اين كيسه سكه اي                5با توجه به اينكه     . 

اگر نتيجـه چهـار شـير       .  بار متوالي پرتاب مي كنيم       4به تصادف انتخاب كرده و آن را        
  .احتمال آن را بيابيد كه سكه پرتاب شده همان سكه تقلبي باشد . باشد 

 مهـره سـياه اسـت و        2 مهـره سـفيد و       3ـ دو جعبه وجود دارند كه جعبه اول شامل          20
از جعبه اول دو مهره بـه تـصادف         .  مهره سياه است     3 مهره سفيد و     2جعبه دوم شامل    

 مهره به تصادف    3سپس از جعبه دوم     . انتخاب كرده و در داخل جعبه دوم مي اندازيم          
  :و بدون جايگذاري خارج مي كنيم 

  . سياه باشد را بيابيد 1 سفيد 2 مهره خارج شده از جعبه دوم ، 3احتمال اينكه ) فال
 مهـره          2 مهره خارج شده از جعبـه دوم سـياه باشـند ، احتمـال اينكـه                  3اگر هر   ) ب

  .خارج شده از جعبه اول سياه باشند را بيابيد 
م هر دو طرف آن     سكه دو .  سه سكه وجود دارد كه سكه اول يك سكه سالم است             ـ 21

 برابر خط است يكي از سكه ها را         3شير است و سكه سوم شانس مساهده شير در آن           
  :كنيم  به تصادف انتخاب مي



  ٤

  .احتمال اينكه در پرتاب يك مرتبه اين سكه شير بيايد ، چقدر است ) الف
احتمال اينكه سكه سالم . اگر در پرتاب دو مرتبه اين سكه دو شير مشاهده شود        ) ب

  .انتخاب شده باشد ، چقدر است 
ـ يك دستگاه حقيقت سنج به مضنون وصل مي گردد و مي دانيم اگر شخص 22

در او اثر % 99دستگاه در اثر مي كند و اگر بي گناه باشد % 90گناهكار باشد با احتمال 
 آنها تاكنون جنايتي مرتكب 05/0اگر يك مضنون از يك گروه مضنون كه فقط . دارد 

، انتخاب گردد و دستگاه نشان دهد كه او گناهكار است ، احتمال آن را بيابيد شده اند 
  .گناه باشد  كه او بي

 مهـره   8 مهره قرمز و     B   ، 4 مهره سياه و در ظرف       5 مهره قرمز و     A   ، 5ـ در ظرف    23
 خارج   Aيك مهره به از   .  مهره سياه وجود دارد      6ره قرمز و     مه C   ، 3سياه و در ظرف     

 C خارج مي كنـيم و در  Bقرار مي دهيم و سپس يك مهره از  Bمي كنيم و آن را در
  . خارج شود ، احتمال قرمز بودن آن را بيابيد Cحال اگر يك مهره از. قرار مي دهيم 

اين .  بازيكن سفيدپوست است     6 بازيكن سياه پوست و      6ـ يك تيم بسكتبال شامل      24
اگـر ايـن تقـسيم      . بازيكنان براي تعيين هم اتاقي به جفتهاي دوتايي تقسيم مي شـوند             

 بازيكنان سياه پوست داراي هم      بندي به تصادف انجام شود ، احتمال اينكه هيچ يك از          
  .اتاقي سفيدپوست نباشد ، چقدر است 

12  ـ اگر25 ,,..., AAAn پيشامدهاي دلخواهي باشند ، ثابت كنيد كه :    
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وسپس بـه تعـداد   .  را انتخاب مي كند 1،2،3،4  شخصي به تصادف يكي از اعداد  -26
  . پرتاب مي نمايدعدد انتخاب شده يك تاس

  . باشد 6احتمال آن را بيابيد كه مجموع اعداد ظاهر شده روي تاس ها ) الف 
 انتخـاب شـده باشـد       2 آورده باشد ، احتمال اينكه عدد        4اگر اين شخص مجموع     ) ب

  .چقدر است 
25321 معادله   -27 =++ xxx    0( را كه≥ix (  آن را بيابيـد كـه      احتمـال   .درنظر بگيريـد

42جوابهاي معادله در شرط  1 ≤≤ x ، 63 2 ≤≤ x ، 84 3 ≤≤ x صدق نمايد .  



  ٥

 مرد با   2 زن و    3كه از بين آنها     .  دوازده زن و ده مرد دريك محل زندگي مي كنند          -28
  .انند باهم ازدواج نمايندبه چند طريق اين عده مي تو. هم خواهر و برادر مي باشند

بطوريكه در طبقـه شـشم      .  نفر حركت مي كند      8 يك آسانسور از طبقه همكف با        -29
به چنـد طريـق ايـن افـراد مـي توانـسته انـد از                . هيچكس در آسانسور باقي نمي ماند       

   زن باشند جوابب چيست ؟3 مرد و 5اگر افراد شامل . آسانسور پياده شوند
فرض . نقدر تيراندازي مي كند تا اينكه تير به هدف بخورد       شخصي بطرف هدفي آ    -30

 باشـد و تيرانـدازيها   9/0كنيد كه در هر تيراندازي احتمال اينكه تير بـه هـدف بخـورد             
  :احتمال آن را بيابيد كه . مستقل از هم باشند 

  .بيش از دو تيراندازي الزم باشد ) الف
حتمال آن را بيابيد كه تعداد تيراندازيها        تيراندازي انجام گرفته باشد ا     3اگر بيش از    ) ب

  . باشد 3مضربي از 
 هتـل   6درصورتيكه در اين شهر فقـط       .  مسافر وارد يك شهر كوچك مي شوند       4 -31

وجود داشته باشد، احتمال اينكه حداقل دو نفر از اين افراد در يك هتل ساكن شـوند،                 
  .چقدر است 

8432 معادله     -32
4
1 =+++ xxxx   ، ( )0≥ix   احتمال آن را بيابيد كـه      .  را درنظر بگيريد

01جوابهاي معادله در شرط  ≥x ، 12 ≥x ، 13 ≥x 04  و ≥xصدق نمايد .  
بايد در ايـن دسـتگاه از    را انتقال ميدهد، هركدام از اين ارقام 1و0 دستگاهي ارقام    -33

درهر يك از اين مراحل احتمال اينكـه رقـم وارد شـده بـدون               . سه مرحله عبور نمايد     
تغيير خارج شود    

3
1

=P فرض كنيم ارقام مـذكور، قبـل از ورود بـه دسـتگاه بـا      .  است
بطوريكه احتمال انتخاب صـفر برابـر   . شانس انتخاب شوند

3
احتمـال آن را  .  باشـد   1

بيابيد كه اگر پس از مرحله سوم و نهم بصورت صفر خارج شود آنگاه رقـم بـصورت                  
  .صفر به دستگاه وارد شده باشد 

دو پيشامد تصادفي مستقل باشند به قـسمي كـه احتمـال وقـوع               ,BA فرض كنيد    -34
همزمان آنها   

6
تمال اينكه هيچكـدام رخ ندهـد         و اح  1

3
بيـان كنيـد كـه رابطـه        .  باشـد  1

( ) ( )BPAP    مي تواند صحيح باشد يا نه ؟=
 


