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تاریخ برگزاری 26/10/87 :

سؤال  – 1تَ ًووًَ ُایی اص دختشاى  6و  7سالَ آصهوى استؼذاد تذصیلی دادٍ شذٍ و ًتایج تَ صوست
صیش خالصَ شذٍ اًذ.

تا فشض ًشهال تودى دادٍ ُا :

الف ) یک فاصلَ اطویٌاى  %95تشای ًسثت واسیاًس ُای ایي دو گشوٍ تساصیذ.
ب) دس سطخ  0.05ایي ادػا سا آصهوى کٌیذ کَ هیاًگیي ًوشات دختشاى  7سالَ اص پسشاى  6سالَ تیشتش
است.
سؤال  -2هتوسط هیضاى ًیکوتیي دس ُش سیگاس تشای ًوع هشخص سوی جلذ  0.6هیلی گشم رکش شذٍ
است .یک وادذ تذقیقاتی دولتی ًووًَ ای تصادفی هشکة اص  100ػذد اص ایي ًوع سیگاسُا سا هوسد
تجضیَ قشاس دادٍ و دس هی یاتذ کَ هیاًگیي و اًذشاف هؼیاس ًووًَ تَ تشتیة ػثاستٌذ اص  0.63و  0.11هیلی
گشم.
الف ) یک فاصلَ اطویٌاى  %99تشای هتوسط واقؼی هیضاى ًیکوتیي ایي ًوع سیگاس تساصیذ.
ب) تا فشض ایٌکَ ًووًَ تاال یک ًووًَ اولیَ تاشذ ،اگشتخواُین کشاى خطای داصل اص تشآوسد هیاًگیي
دذاکثش  0.005هیلی گشم تاشذ ،دس سطخ  0.99دسصذ ،دجن ًووًَ الصم سا تَ دست آوسیذ.
سوال  - 3دس تذقیقی کَ سوی ً 200فش اًجام شذ تَ ًیوی اصآى ُا آسپشیي وتَ ًیوی دیگش داسوی تی
اثش دادٍ شذ .دس تیي آى ُا کَ آسپشیي هصشف کشدًذ ً 10فش ودس تقیَ ً 15فش تَ دولَ ُای قلثی دچاس
شذًذ .دس سطخ  0.1آیا دلیلی وجود داسد کَ گشوُی کَ آسپشتي هصشف کشدٍ اًذ داسای هیضاى دولَ
قلثی کوتشی ُستٌذ؟  pهقذاس سا ًیض تشای ایي آصهوى هذاسثَ کٌیذ.
سوال  -4فشض کٌیذ کَ تخواُین اص ًووًَ ای تصادفی هشکة اص جاهؼَ ای ًشهال تا واسیاًس هؼلوم
تشای آصهوى فشضیَ

دس هقاتل

کَ دس آى ادتوال ُای خطای ًوع

ُستٌذ ،استفادٍ کٌینً .شاى دُیذ کَ اًذاصٍ ًووًَ هوسد

اول ودوم هقادیش اص پیش تؼییي شذٍ
ًیاص ػثاست است اص :

سؤال ً -5ظش کاسکٌاى یک هؤسسَ دس هوسد تشًاهَ هوسد پشسش قشاس گشفتَ است کَ ًتایج تَ ششح
جذول هقاتل است .آیا ساتطَ ای تیي ًوع شغل کاسهٌذ وًوع تشًاهَ دسخواستی وجود داسد؟
(

)

سؤال  - 6دس جذول صیش هتغیش هستقل ػثاست است اص ًیشوی کشش تَ یک هیلَ فوالدی و هتغیش واتستَ
افضایش طول هیلَ است.

الف) هؼادلَ سگشسیوى  yتش  xسا تٌویسیذ.

ب) یک فاصلَ اطویٌاى  %99تشای ضشیة خط

) تَ دست آوسیذ.

سگشسیوى (

سؤال  -7یک هشاُذٍ تک اص یک هتغیش تصادفی کَ داسای توصیغ غایی است تشای آصهوى ایي فشضیَ تَ
است .اگش فشضیَ صفش سا فقط و
دس تشاتش فشضیَ هقاتل
کاس هی سود کَ هیاًگیي توصیغ
فقط وقتی تپزیشین کَ هقذاس هشاُذٍ شذٍ هتغیش تصادفی کوتش اص  3است ،ادتوال ُای خطای ًوع
اول و دوم سا پیذا کٌیذ.
-----------هقادیش هوسد ًیاص اص جذول
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