
اول سری تمرین
است. شده برداشته بی نظم سامانه های درس کریم پور، دکتر شخص تارنمای از تمرین سری این

که باشیم داشته مسافر هفت اگر است. عقب به رو صندل ٨ و جلو به رو صندل ٩ دارای اتوبوس ی (١
حساب ننشینند، عقب به رو صندل های در نیز آنها از نفر ٣ و ننشینند جلو به رو صندل های در آنها از نفر دو

بنشانیم. اتوبوس صندل های رو را مسافران این م توان طریق چند به که کنید

نفر ٣ حداقل اتاق هر در اگر داد، جای B و A اتاق در در را نفر ٨ م توان که کنید پیدا را راه هایی تعداد (٢
شوند. داده جای باید

دو در توپهای که داد قرار ردیف ی در م توان را سبز توپ ۴ و آبی توپ ۴ قرمز، توپ ۵ طریق چند یه (٣
باشند. همرنگ انتها

کنید: محاسبه را زیر احتماالت م شوند، انداخته هم با ه س سه (۴

نیاید. شیری هیچ اینکه احتمال الف)

بیاید. شیر ی حداقل اینکه احتمال ب)

مستقلند: هم از زیر واقعه دو دهید نشان ج)
سوم. و دوم ه های س در آمدن خط (٢) و اول ه س در آمدن شیر (١)

هستند: مجزا حادثه دو ول نیستند مستقل هم از زیر حادثه دو دهید نشان د)
بیاید. شیر ه س سه (٢) و بیاید شیر دو فقط (١)

آفتاب دچار نفر هشت م شوند، گم نفر پنج عده این از م روند، کوه به گردش برای پسربچه پانزده (۵
برم گردند. خانه به سالم نفر شش و شده سوختگ

است؟ چقدر باشد شده سوختگ آفتاب دچار شده گم پسربچه ی که این احتمال الف)

است؟ چقدر باشد شده گم سوخته، آفتاب پسربچه ی که این ب)احتمال

١



م کند: پیروی زیر توزیع تابع از x یعن قدمش طول م کند حرکت بعد ی در که شت ول ی (۶
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بردارد: قدم N شت ول این اگر

م کند) حرکت به شروع مختصات مبدأ از شت ول که کنید (فرض کنید. حساب را مبدأ از فاصله توزیع تابع الف)

کنید. محاسبه را توزیع تابع این ب)واریانس

م شود: محاسبه زیر توزیع تابع از آن تصادف  قدم هر طول که یرید ب نظر در را شت ول (٧

P (x)dx =
١
π

a

x٢ + a٢
dx

آیا دارد؟ تطابق مرکزی حد قضیه با نتیجه آیا کنید. حساب قدم N از بعد مبدأ از را رد ول این فاصله توزیع تابع
باشد؟ برقرار تطابق این داریم انتظار

سه این م کنند. تولید صفر ولتاژ ١ − P احتمال با و Vo ولتاژ P احتمال با کدام هر کهنه باطری سه (٨
ی که م دهیم قرار مدار ی در و م کنیم وصل هم به موازی طور به بار ی و سری طور به بار ی باطری

در شده مصرف توان متوسط مقدار ندارند. داخل مقاومت باطریها که م کنیم فرض دارد، قرار آن در R مقاومت
بیابید. مورد دو هر در را مقاومت

احتمال با قدم هر برم دارد l طول به قدمهایی م دهد، انجام بعد سه در تصادف شت ول که ذره ی (٩
است. شده توزیع نواخت ی احتمال به آن ϕ زاوبه و م سازد z محور با θ + dθ و θ بین زاویه ای A cos٢( θ٢)dθ

کنید. پیدا را A مقدار الف)

⟨x⟩, ⟨y⟩, ⟨z⟩, ⟨x٢⟩, ⟨y٢⟩, ⟨z٢⟩, ⟨xy⟩, ⟨xz⟩, ⟨yz⟩ بیابید: را زیر متوسط مقادیر قدم N از بعد ب)

٢


