
   احص122االختبار النهائى لمقرر 
 1428 -1427 هـلفصل الدراسى االول للعاما

 ثالث ساعات:   لزمنا  

  جامعة الملك سعود
  آلية العلوم

  قسم االحصاء وبحوث العمليات
    

  :أجب عن األسئلة التالية
  

مقرب ألقرب   أطفال فى أحد المستشفيات 10فيما يلى جدول التوزيع التكراري ألعمار  :السؤال األول
  :سنة

  فئات العمر  التكرارات
2 1-4  
5 5-8 
3 9-12 

    
  :احسب ما يلي

ال                    (1) ال                              (2) متوسط العمر لهؤالء األطف اين العمر لهؤالء األطف           تب
   معامل االختالف لعمر هؤالء األطفال               (3)

  
__________________________________________________ 

  
   متغير عشوائي منفصل له دالة احتمالية معطاة بالجدول    Xآان إذا:  الثانيالسؤال 

   التالي                   
  

3 2 1 0 x  
2/8 3/8 K 1/8 f(x) 

   K اوجد قيمة الثابت –(1) 
  :احسب االحتماالت التالية  -)(2

P(X≥1)   -a                                              b -3 )       ≤ P(1.5 ≤ X        
P(X>1)-c                                                    X ≤   5)      -d ≤ P(-3  

  .X احسب قيمة آل من التوقع والتباين للمتغير العشوائي     (3) -
______________________________________________________  

  
 في  طالب 8 حصل عليها التي  التقديرات   البيانات التالية توضح آانت إذا:   الثالثالسؤال 

 اإلحصاءاختبارين لمادة 
 

األولاالختبار    A A C B C C A D 
B الثانياالختبار  D C A D B C A 

  
  . االختبارينفيلتقديرات الطالب ) سبيرمانل(اوجد معامل ارتباط الرتب 



     0.8 يصيب قناص الهدف عند الرماية علية هو أنإذا آان احتمال     :الرابعالسؤال 
                     Xإذا آان المتغير العشوائي   .  مرات متتالية 4  فإذا صوب القناص على الهدف 

  .ت  يمثل عدد مرات إصابة الهدف خالل تلك المحاوال
   يصيب القناص الهدف مرتين فقطأنما احتمال  (1)

  مرات على األقلالهدف ثالث يصيب القناص أن ما احتمال (2)
  ال يصيب القناص الهدفأن ما احتمال (3)

  .X  والتباين للمتغير العشوائيالتوقعاوجد    (4)
  
  

    :الخامسالسؤال 
(A)   إذا آان المتغير العشوائيZيتبع التوزيع الطبيعي المعياري  .  
(i) اوجد P(Z>0)        ii) (  اذا آانP(Z ≤ K )=0.2578 قيمة الثابتهي  فما K                    .

(iii)      اوجدP( Z = 1.35 )  
  
  

 (B)2.5 متوسط بالطبيعي التراآمية لطالب الجامعة تتبع التوزيع ت آانت المعدالإذا= µ   
  اختير إحدى الطالب بطريقة عشوائية .  σ=1معياري       وانحراف 

)i(  3ما احتمال أن يكون معدلة التراآمي  اقل من.   
)ii(   على األقل1.5ما احتمال أن يكون معدلة التراآمي  
)iii(   2ما احتمال أن يكون معدلة التراآمي   يساوى  


