
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

روش هاي آماري

يك ۱ ۲۰۴۰ ۵۷۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۷۰۸۱مهندسي صنايع (ارشد),رياضيات و كاربردها

 بهq2 و q1جدول سود مربوطه به يك مسأله تصميمگيري به صورت زير ميباشد در صورتيكه احتمال پيشين مربوط به 
 باشد اقدام بهينه به روش بيز كدام است؟۰,۳و ۰,۲ترتيب 

3 2 1

۲ ۴ ۶ a1
۲ ۵ ۵ a2
۱ ۳ ۴ a3

 a1 a2 a3,a a2 1

1

۱234

-

....

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

 اقدام تحت الشعاع کدام است؟۱در سوال 
a1a2a3هیچکدام

2

۱234

-

....

باشد. اميد رياضي مخاطره بيزي  مي۰,۶ و  ۰,۱، ۰,۳، از يک شيوه تصميم گيري احتمال انتخاب اقدامات به ترتيب ۱در سوال 
کدام است؟ 

-3,84-3,24-1,80-2,69

3

۱234

-

....

برآورد واريانس توزيع نمايي به روش گشتاوري کدام است؟

 2 

 2
1


1

4

۱234

-

....

اي در صورتيکه سطح اطمينان کاهش يابد آنگاه در برآورد فاصله
یابد طول فاصله اطمینان ممکن است افزایش 

یابد طول فاصله اطمینان کاهش می

یابد مقدار خطاي نوع دوم در آزمون فرض متناظر با آن نیز کاهش می

یابد ماند ولی خطاي نوع اول کاهش می مقدار خطاي نوع دوم در آزمون فرض متناظر با آن ثابت می

5

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 درصدي داشته باشيم؛ سطح اطمينان همزمان اين دو فاصله اطمينان کدام است؟۹۵در صورتيکه دو فاصله اطمينان مجزاي 

 درصد90بیش از  درصد90کمتر از  درصد90 درصد95

6

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

روش هاي آماري

۲۰۴۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۷۰۸۱مهندسي صنايع (ارشد),رياضيات و كاربردها

باشد؛ در اين صورت شيب خط رگرسيوني کدام  ميSyy=150 و Sxx=50، Sxy=100در يک مساله رگرسيون خطي ساده 
است؟

20,750,51,5

7

۱234

-

....

 کم شود آنگاهx ها، مقدار ميانگين y، اگر از تمام ۷در سوال 
شود کند ولی عرض از مبدا صفر می شیب خط تغییري نمییابد شیب خط رگرسیونی کاهش می

کند کند ولی عرض از مبدا تغییر می شیب خط تغییري نمییابد کند ولی شیب خط کاهش می عرض از مبدا تغییر نمی

8

۱2

34

-

..

..

باشد. در اين صورت ميانگين تغييرات  متغيره مي۴ زير مربوط به يک مدل رگرسيوني خطي ANOVAجدول ناقص 
رگرسيوني کدام است؟

MS df SS منبع 
تغييرات

۵۰ رگرسيوني
۱۰ ۱۰۰ خطا

8,31012,515

9

۱234

-

....

باشد. در اين صورت ميانگين تغييرات رگرسيوني  متغيره مي۴ زير مربوط به يک مدل رگرسيوني خطي ANOVAجدول ناقص 
کدام است؟

MS df SS منبع 
تغييرات

۵۰ رگرسيوني
۱۰ ۱۰۰ خطا

 باشد آنگاه ۲,۲، در صورتيکه حد بحراني برابر با ۹در سوال 
مدل معنی دار نیستمدل معنی دار است

معنی دار بودن مدل بستگی به تغییرات متغیر وابسته داردداردمعنی دار بودن مدل بستگی به

10

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

روش هاي آماري

۲۰۴۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۷۰۸۱مهندسي صنايع (ارشد),رياضيات و كاربردها

در جدول ناقص آناليز واريانس دوطرفه بدون تکرار به ازاي هر ترکيب، مقدار آماره آزمون معني دار سطري کدام است؟
df SS منبع 

تغييرات
۴ ۲۰ سطري
۶ ۳۰ ستوني

۲۴۰ خطا

210,50,25

11

۱234

-

....

، آنگاه در همان سطح خطانباشد، اگر در سطح خطاي خاصي عامل سطري بر متغير وابسته موثر ۱۱در سؤال 
عامل ستونی بر متغیر وابسته موثر است.

عامل ستونی بر متغیر وابسته موثر نیست.

تواند بر متغیر وابسته موثر باشد عامل ستونی می

ارتباطی بین تأثیر عامل سطري و تأثیر عامل ستونی بر متغیر وابسته وجود ندارد.

12

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

در جدول ناقص آناليز واريانس دوطرفه بدون تکرار به ازاي هر ترکيب، مقدار آماره آزمون معني داري سطري کدام است؟
df SS منبع 

تغييرات
۴ ۲۰ سطري
۶ ۳۰ ستوني

۲۴۰ خطا

در آزمونهاي مربع کاي کدام گزينه صحيح است؟
متغیرهاي مورد آزمون پیوسته است.

H شود. ) تعیین می1فراوانی مورد انتظار با توجه به فرض یک (

شود گیري تعیین می  فراوانی واقعی با نمونه

گیري اصالً نیازي نیست. هاي نمونه براي تعیین فراوانی مورد انتظار به داده

13

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

HO:در آزمون  1  در مقابل :H  1  بهHOپارامتر يك توزيع نمايي ميباشد ناحيه پذيرش   كه1
Xصورت 2تعريف شده است 

( ( ) )xf x e  مقدار  نمودار OCدر نقطه/ 05كدام است؟ 

/e 0 5/e  051e  11e 1

14

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

روش هاي آماري

۲۰۴۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۷۰۸۱مهندسي صنايع (ارشد),رياضيات و كاربردها

HO:بافرض ۴در آزمون فرض مربوط به ميانگين يك جامعه نرمال با واريانس معلوم و برابر  u 3


 در صورتيكه ناحيه
Xپذيرش به صورت  4تعريف شده باشد در اين صورت به ازاي چه حداقل اندازه نمونهاي مقدار ۵% حداكثر

خواهدبود؟

11121314

15

۱234

-

....

 باشد در اين صورت توان آزمون چقدر۲,۵ باشد و مقدار واقعي ميانگين برابر با ۹ در صورتيكه اندازه نمونه ۱۵در سؤال 
است؟

0,590,410,230,77

16

۱234

-

....

HO:بافرض ۴در آزمون فرض مربوط به ميانگين يك جامعه نرمال با واريانس معلوم و برابر  u 3
در صورتيكه ناحيه 

Xپذيرش به صورت  4تعريف شده باشد در اين صورت به ازاي چه حداقل اندازه نمونهاي مقدار ۵% حداكثر
خواهدبود؟

۱۵ و ۱۰در آزمون مربوط به فرض برابري ميانگينهاي دو جامعه نرمال با واريانسهاي مجهول ولي مساوي با دو اندازه نمونه 
۲ ميباشد و مقادير انحراف معيارهاي برآوردي نيز به ترتيب برابر با ۸ و ۱,۷ جامعه به ترتيب  ۲مقادير ميانگينهاي برآوردي 

 ميباشد، در اينصورت مقدار آماره آزمون كدام است؟۳و 

0,90,851,800,83

17

۱234

-

....

 به دست آمده است. در۲ و ۴، ۳، ۵ جامعه مقادير انحراف معيار جوامع به ترتيب ۴در آزمون مربوط به همگني واريانسهاي 
اين صورت آماره آزمون كدام است؟

0,4630,0740,3570,143

18

۱234

-

....

، تعداد عالمتهاي مثبت۱۶در آزمون دو طرفه عالمت مربوط به مقايسه ميانگينهاي دو جامعه وابسته به هم با اندازه نمونه 
 ميباشد. در اين صورت آماره آزمون كدام است؟۴برابر با 

1216 یا 1244

19

۱234

-

....

] ميباشد. در اين صورت دامنه نمونه گرفته شده كدام۴,۱۶و ۷,۲۰ به صورت [xحدود تلرانس آماري آزاد توزيع براي متغير 
است؟

۱,۰۲۶,۱۴۳,۰۴۴,۰۷

20

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

روش هاي آماري

۲۰۴۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۷۰۸۱مهندسي صنايع (ارشد),رياضيات و كاربردها

خرد. سختي ميله يک خصوصيت کيفي مهم  ميAهاي فوالدي مورد نياز خود را از کارخانه  اي ميله توليد کننده
 باشد با عمليات اضافي۷۶ تعريف شده است. در صورتيکه سختي بيش از ۷۶ تا ۶۸باشد و حد مطلوب آن از  مي

۶۸توان سختي را به حد مطلوب رساند و در صورتيکه سختي کمتر از   واحد پولي براي هر ميله، مي۱۷۰با هزينه 
توان منحني را به حد مطلوب رساند. کارخانه ديگري نيز  واحد پولي براي هر ميله، مي۱۴۰باشد با هزينه 

هايش به صرفه نيست که فعالً تواند تأمين کند ولي به علت پايين بودن کيفيت ميله ها را مي ) اين ميلهB(کارخانه 
تر  عددي از ميله را با قيمت پايين۲۰۰ها را از اين کارخانه خريداري کرد. فردي پيشنهاد فروش دو بسته  ميله

 خريداري کرده است. با توجه به اطالعات زير و باB يا Aها از يکي از دو کارخانه  دانيم که ميله داده است و مي
استفاده از روش مينيماکس چه تصميمي در مورد پيشنهاد مي گيرد (خريد هر دو بسته يا خريد يک بسته يا

عدم خريد). 
:Aخصوصيات ميله هاي کارخانه 

 و۷۲                                               توزيع سختي ميله ها نرمال با ميانگين  واحد پولي ۱۰۰قيمت 
۲انحراف معيار 

:Bخصوصيات ميله هاي کارخانه 
 و۷۵                              توزيع منحني ميله ها نرمال با ميانگين  واحد پولي ۷۰قيمت 

۵/۲انحراف معيار 
قيمت ميله هاي پيشنهادي 

 واحد۷۰قيمت خريد دو بسته با هم هر ميله  واحد پولي  ۷۵ تايي، هر ميله ۲۰۰قيمت خريد يک بسته 
پولي

)B يا A(محل توليد ميله هاي پيشنهادي کارخانه 

1-

سواالت تشريحي
 نمره۲,۰۰ 

) واريانس اينMLEباشد برآورد حداکثر درستنمايي ( عمر يک قطعه داراي توزيع نمايي با تابع چگالي زير مي
)توزيع را بدست آوريد.  ) tf t e   0

 نمره۱,۰۰ -2
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

روش هاي آماري

۲۰۴۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۷۰۸۱مهندسي صنايع (ارشد),رياضيات و كاربردها

داده هاي زير سرعت اقتصادي هواپيما را قبل و بعد از رنگ آميزي نشان مي دهد اگر بدانيم داده ها نرمال
     برابرنيست، آيا مي توان نتيجه گرفت که هواپيماهاي رنگ آميزي شده سرعت اقتصادي بيشتري دارند  (

 درصد)۲,۵با 
۴۲۷ ۴۰۹ ۴۱۲ ۴۲۱ ۴۴۰ ۴۳۸ ۴۲۴ ۴۱۸ ۴۲۶ رنگ آميزي

شده
۴۲۲ ۴۰۵ ۳۹۸ ۴۰۴ ۴۳۲ ۴۳۱ ۴۲۰ ۴۰۳ ۴۱۶ رنگ آميزي

نشده

 نمره۱,۰۰ -3

مهندس کنترل کيفيت يک کارخانه احساس مي کند، دو عامل دما و ماشين بر پارامتر کيفي محصوالت تأثير
 محصول را از هر ماشين و در دو دما انتخاب کرده و پارامتر کيفي مورد۳گذار است. براي بررسي اين موضوع، 

نظر براي آنها اندازه گيري کرده است و نتايج روبرو حاصل شده است. آيا احساس اين مهندس درست است.
 درصد آزمون کنيد). ۵(تمام فرضيات را در سطح 

ماشين
۳

ماشين
۲

ماشين
۱

۱۹۲ ۲۰۸ ۲۳۷ دماي
۱۸۶پايين ۱۷۸ ۲۵۴

۱۸۳ ۱۸۷ ۲۴۶
۱۴۲ ۱۴۶ ۱۷۸ دماي

۱۲۵باال ۱۴۵ ۱۷۹
۱۳۶ ۱۴۱ ۱۸۳

 

 نمره۲,۰۰ -4

باشد. در صورتيکه  ماهه برحسب پوند مي۳ نفر قبل وبعد از يک رژيم غذايي خاص ۵هاي زير مربوط به وزن  داده
ها مربوط به جامعه نرمال باشد آزمون داده  1 2  درصد خطا۵    را   انجام دهيد و نتيجه را در سطح 2

تفسير کنيد.
۱)قبل ( ۱۶۶ ۱۹۶ ۱۳۶ ۱۹۰ ۱۶۰
۲)بعد ( ۱۶۲ ۱۹۲ ۱۳۸ ۱۸۲ ۱۵۹

ها بدست آوريد. در صورتيکه جامعه نرمال نباشد؛ آماره آزمون عالمت را براي اين داده

 نمره۱,۰۰ -5
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