
  صورت   این  در  باشد،  یک  واریانس  و  یک  میانگین  با  توزیع  یک  از  تصادفی  نمونه  یک 70𝑋 تا 1𝑋 کنید   فرض  -1

∑(70<مقدار 𝑋𝑖
70
𝑖=1(𝑃   آورید  بدست را. 

 

تایی  9شوند. یک نمونه  اینج ساخته می   0.003اینچ و انحراف استاندارد    1.01با میانگین قطر    PVCهای  لوله   -2

  1.012و    1.009ها عددی بین  کنیم. احتمال اینکه میانگین قطر این نمونه ها انتخاب می به تصادف از این لوله 

 اینچ باشد چقدر است؟

 

انتخاب    10و انحراف معیار    100تایی به تصادف از یک جمعیت نرمال با میانگین  25فرض کنید که یک نمونه    -3

𝜇�̅�کنیم. احتمال آنکه میانگین این نمونه در بازه  می  − 1.8𝜎�̅�    و𝜇�̅� + 1.0𝜎�̅�    باشد؟ چه مقداری می قرار بگیرد 

 

𝜇مقاومت فشاری بتن دارای توزیع نرمال با   -4 = 𝜎و   2500 = تایی  5باشد. احتمال آنکه یک نمونه  می   50

 ؟ را بدست آورید باشد  2510تا  2499دارای میانگین مقاومت فشاری در بازه 

 

کند، یک متغیر تصادفی دارای توزیع نرمال با  مدت زمانی که یک مسافر در صف ورود به فرودگاه سپری می   -5

تایی از مسافران مورد بررسی  49نید که یک نمونه  دقیقه است. فرض ک  1.5دقیقه و انحراف معیار    8.2میانگین  

 قرار دادیم. احتمال آن را بیابید که میانگین زمان انتظار در صف برای این مسافران: 

 دقیقه باشد؟ 10تا  5الف( بین 

 دقیقه باشد؟ 6ب( کمتر از 

 

ستید. اگر مصرف بنزین  روید و نگران تمام شدن بنزین هفرض کنید که با ماشین شخصی خود به دانشگاه می    -6

لیتر پیروی کند و مصرف بنزین در مسیر    1.5لیتر و انحراف معیار    10در مسیر رفت از توزیع نرمال با میانگین  

 لیتر پیروی کند به سواالت زیر پاسخ دهید:  2لیتر و انحراف معیار  10برگشت از توزیع نرمال با میانگین 

لیتر بنزین نیاز داشته باشید، چقدر احتمال دارد که در بین راه    25مجموعا به الف( اگر شما برای رفت و برگشت 

 بنزین تمام کنید؟ 



 % دچار کمبود نشوید؟99ب( حداقل به چقدر بنزین نیاز دارید تا با احتمال کمتر از  

 


