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  : فصل ششم
 3و 8رقم هاي غيرتكراري مي توان نوشت كه درآن ها  شش رقمي با عدد چند 9،  8،  7،  3،  2، 1رقم هاي  با – 511

 كنارهم قرارگيرند؟ 

     هم بچينيم؟   يك قفسه كنار در ازميان شش كتاب مختلف ، به چندطريق مي توانيم چهاركتاب را  - 152

به  زمشخص كنيم. ني را سرپرست آن ها و  نفره تشكيل دهيم 3تيمي يك شركت مي خواهيم  كارمند 9ميان  از - 531
                                                    مي توانيم اين كارراانجام دهيم؟چند طريق 

  تاست؟ عضوي چند6عضوي ازيك مجموعه 5 يا 3 مجموعه هاي  زير تعداد  - 154

                    ظاهر مي شود؟  3ديگري عددي مضرب و فرد مال يكي عدداحتبا كدام دوتاس راپرتاب مي كنيم. - 155

اين جعبه سه مهره به تصادف خارج كنيم ، چقدراحتمال  از دارد.اگر وجود مهره قرمز3  مهره آبي و4درجعبه اي  - 156
  ؟ نباشدهمرنگ ي خارج شده داردكه هرسه مهره 

به  در دارد. دو ازسمت غرب نيز در و دودر، ازسمت شرق سه سمت جنوب  استاديومي ازسمت شمال يك در، از  - 157
 چندطريق مي توان وارد اين استاديوم شد؟

  برتن كند؟  را اين لباس ها مختلف مي تواندطريق  چندبه  جفت كفش دارد.اوسه  و محمد سه پيراهن، چهارشلوار  - 158

1و0بارقم هاي  - 159  5 بر و باشدتوان نوشت كه رقم تكراري نداشته  مي 	200سه رقمي بزرگ تراز  عدد چند  و4و3و2
 باشد.  بخشپذير

     ازميان شش كتاب مختلف ، به چندطريق مي توانيم چهاركتاب رادريك قفسه كنارهم بچينيم؟   -160

  نفره تشكيل داد؟        13دانش آموزبه چندطريق مي توان تيمي 16ازميان   -161

برادركنارهم  دوگيرند، چقدراحتمال دارد  هم برادرند، به تصادف دريك رديف قرارب آن ها با از نفر نفركه دو7 اگر – 621
  ؟                                      نباشند

 سه المپ به تصادف ازاين جعبه خارج مي كنيم . خراب هستند. ازآن ها تا 5داردكه  المپ وجود 13درجعبه اي  - 163

  است؟ چقدر ازالمپ ها ي خارج شده خراب باشند احتمال اين كه دوتاالف) 

  است؟        چقدر دنالمپ هاي خارج شده خراب باش ب ) احتمال اين كه دست كم يكي از

 و بدون تكرار حروف  "آخكندي"با حروف كلمه  - 164

  در كنار هم باشند؟ "كند "حرفي مي توان نوشت كه حروف كلمه 6الف) چند كلمه 
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  حرفي مي توان نوشت؟ 5ب) چند كلمه 

  ختم مي شوند؟ "ند "حرفي مي توان نوشت كه به  5ج) چند كلمه 

روش مختلف مي تواند  21تاي آن ها را انتخاب كند.او اين كار را به 2شخصي مي خواهد از بين تعدادي شاخه گل  - 165
  انجام دهد.تعداد گل ها چند تاست؟

 پرتاب مي كنيم.يك سكه را باهم  يك تاس و - 166

  الف) پيشامد اينكه تاس عدد زوج و سكه پشت بيايد را بنويسيد.

  بيايد را بنويسيد. 4ب) پيشامد اينكه سكه پشت  يا  تاس عدد كوچك تر از 

 دو تاس را باهم مي اندازيم. - 167

  دو زوج بيايند چقدر است؟ الف) احتمال اينكه هر

  باشد چقدر است؟ 3اس بزرگ تر از ب) احتمال اينكه مجموع اعداد روشده دو ت

نفره را انتخاب 3 دانش آموز كالس ششم اعضاي يك شوراي  4دانش آموز كالس پنجم و  3مي خواهيم از بين  - 168
 كنيم.

  الف) احتمال اينكه فقط يك دانش آموز از كالس پنجم باشد چقدر است؟

  ب) احتمال اينكه هرسه از يك مقطع باشند چقدر است؟

 گل ميخك به چند طريق مي توان:  2گل مريم و  4گل رز و  3يان از م - 169

  الف) سه گل انتخاب كرد بطوري كه از هر سه نوع گل در اين دسته گل داشته باشيم؟

  گل ميخك داشته باشيم؟ 1گل انتخاب كرد بطوري كه حداقل  5ب) 

  5، 4، 3، 2، 1، 0با ارقام  - 170

  مي توان نوشت. 4000الف) چند عدد چهار رقمي كوچكتر از 

  مي توان ساخت. 5ب) چند عدد سه رقمي مضرب 

 و كلمات شش حرفي ساخته ايم چقدر احتمال دارد. به تصادف قرار مي دهيمحروف كلمه دبستان را كنار هم  - 171

  شروع شود. دستالف) با كلمه 

  كنار هم نباشند. نو  سب) دو حرف 
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مهره را به تصادف انتخاب كنيم بطوريكه حداقل  3مهره سبز به چند طريق  2مهره آبي و  3مهره قرمز و 4از بين  - 172
  سبز باشد.از مهره ها يكي 

	  محاسبه كنيد كهطوري را   مقدار 

2 5,2 5,3  

                را به تصادف انتخاب كرد به طوريكه:مهره  3مهره سياه به چند طريق ميتوان  5مهره سفيد و 7از ميان  - 173 

  الف)مهره ها همرنگ باشند.       

  ره سفيد را انتخاب كرد.         مه2ب)حداقل 

  ج)تعداد مهره هاي سياه از مهره سفيد بيشتر باشد.

  دو تاس را با هم پرتاب ميكنيم .مطلوبست احتمال آنكه : - 174

  نباشد.               5الف)مجموع عدد دو تاس مساوي 

  باشد.  5عداد رو شده مضرب  ب)حاصلضرب ا

 نفر را كه دو نفر آنها برادرند به تصادف در يك رديف قرار بگيرند چقدر احتمال دارد: 6اگر  - 175

  الف)دو برادر كنار هم باشند.                                   

  ب)يكي از آنها اول و ديگري در انتهاي رديف قرار گيرد.

  ا به چند طريق كنار هم قرار داد به طوريكه سربازها كنار هم و افسر ها هم كنار هم باشند.افسر ر 5و  سرباز 3 –176

باشند . هريك از عبارت هاي زير را با نمودار ون نشان  Sسه پيشامد از فضاي نمونه اي   Cو 	Bو  Aفرض كنيد  - 177
 دهيد و هاشور بزنيد. 

 رخ ندهد.  Bرخ بدهند ولي  Cو  Aالف)پيشامدهاي 

  رخ دهد.  Bب) فقط پيشامد 

  رخ ندهد.   Cرخ بدهد و Bپ) پيشامد 

  :   محاسبه ي  سه سكه را پرتاب مي كنيم مطلوب است - 178

                                            الف) فضاي نمونه اين پديده تصادفي 

                                                 .ب) پيشامد آنكه هر سه سكه رو بيايد

  ج)پيشامد آنكه يك سكه رو و دو سكه ي ديگر پشت بيايد
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  : را به تصادف انتخاب كرد به طوريكه 3توان  مهره سياه به چند طريق مي 7مهره سفيد و  6از ميان  -179

  الف)مهره ها همرنگ باشند.       

  را انتخاب كرد.           سياهمهره 1ب)حد اكثر

      وان نوشت.چند عدد سه رقمي زوج با ارقام متمايز ميت) الف  – 180

     ند عدد سه رقمي مي توان نوشت طوري كه ارقام مجاور متمايز باشند؟چب ) 

روش مختلف مي تواند  21تاي آن ها را انتخاب كند.او اين كار را به 2شخصي مي خواهد از بين تعدادي شاخه گل  ---
  اد گل ها چند تاست؟انجام دهد.تعد

  و بدون تكرار حروف  "محيط بان"با حروف كلمه  ---

  در كنار هم باشند؟ "محيط"ان نوشت كه حروف كلمه حرفي مي تو7الف) چند كلمه 

  حرفي مي توان نوشت؟5ب) چند كلمه 

  ختم مي شوند؟ "بان"حرفي مي توان نوشت كه به  5ج) چند كلمه 

 ؟دنباشنبرادركنارهم  دو، نفركه دونفرازآن ها باهم برادرند، به تصادف دريك رديف قراربگيرند، چقدراحتمال دارد 7اگر ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


