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 مورد نظر را تعیین نمایید: برای هر قسمت، فضای نمونه و پیشامد -۱

دهیم و یکی از نویسیم و در کیسه قرار میرا روی کارتی می 21هر یک از اعداد طبیعی فرد و کمتر از الف( 

 9این است که عدد روی کارت بیرون آمده، مضرب  Aکنیم. پیشامد ها را به تصادف از کیسه خارج میکارت

 باشد.

 

دو مهره به تصادف با  مهره سبز وجود دارد. در یک آزمایش، 9مهره آبی و  2مهره قرمز،  ۵ای در جعبهب( 

مهره سبز، در این آزمایش از جعبه بیرون  0 حداقلاین است که  Bآوریم. پیشامد هم از این جعبه بیرون می

 بیاید.

 

 نفره به تصادف انتخاب 9، گروهی آموز تجربیدانش ۴آموز انسانی و دانش 9آموز ریاضی، دانش ۶از بین  ج(

 یکی از این سه نفر از گروه ریاضی باشد. فقطاین است که  C کنیم. پیشامد می

 

0۶1های رنگ سفید، آبی، قرمز و سیاه به ترتیب با زاویه ۴دار با ای شکل عقربهای دایرهصفحه -۲
°

 ،31
°

  ،

۰1
°

91و  
°

 عقربه:چرخش تصادفی، با کدام احتمال بار یک درست شده است. با  

 .گیرددر ناحیه سیاه قرار می الف(

 .گیردناحیه سفید قرار نمیدر  ب(
 

بدون ها را به طور تصادفی و پی در پی، وجود دارد. این مهره 1تا  0های مهره، با شماره 1ای در کیسه -۳

 نماییم. احتمال اینکه:خارج میجاگذاری 

 خارج نشوند.ی فرد به صورت متوالی دو مهره با شماره الف(

 شوند. های زوج پشت سر هم خارجتمامی شماره ب(

نوشته شده است. یک گوی از بین آنها برداشته و با ثبت  ۵تا  0گوی یکسان، هر یک از ارقام  ۵روی  -۴

گردانیم. با دو بار تکرار این آزمایش، یک عدد تصادفی سه رقمی تشکیل میشماره آن، دوباره به ظرف بر

 است؟ 2شود. با کدام احتمال، این عدد مضرب می
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به صورت  ی قرمز وجود دارد. اگر دو مهره از آنمهره ۵ی آبی و مهره 9ی سفید، مهره ۴ای در جعبه -۵

 ، با کدام احتمال این دو مهره:بیرون بیاوریم همزمان

 نیستند.همرنگ  الف(

 یک مهره قرمز داریم. حداقل ب(

 

تصادف برای شرکت در یک نفر به  ۴آموز کالس دوم ابتدائی، دانش 1آموز کالس اول و دانش 9از میان  -۶

 نفر از سال دوم انتخاب شوند را بدست بیاورید. 9نفر از سال اول و  0مسابقه انتخاب شده اند. احتمال آنکه 
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