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 سوال

 متن سوال

1 

 

 ه هاي زير تصادفي و كدام يك قطعي است؟  كدام يك از پديد

 الف( تعداد اتومبيل هايي كه در ساعت مشخص از مقابل مدرسه مي گذرند.  

 ب( افتادن سيب از درخت  

2 

 

ک تاس و یک سکه را با هم می اندازیم.ی  

 الف( فضای نمونه ای این آزمایش را بنویسید.

بیاید. «  رو » یا  سکه « زوج » بنویسید که در آن تاس را  یب( پیشامد  

بیاید.« فرد » بنویسید که در آن تاس ی را ج(  پیشامد  

 د( آیا این دو پیشامد ناسازگارند ؟چرا 

 سكه اي را پرتاب مي كنيم. اگر سكه رو ظاهر شد، آنگاه تـاس را مـي ريـزيم و در غيـر ايـن 3

 صورت يك بار ديگر سكه را مي اندازيم. مطلوب است:  

 الف( فضاي نمونه اي اين آزمايش تصادفي  

 كه در آن عدد ظاهر شده روي تاس زوج باشد.   Aپيشامدب(

  كه در آن حداقل يك بار پشت ظاهر شود.  Bپيشامد

4 

 

 يك تاس ويك سكه را به هوا پرتاب مي كنيم 

 فضاي نمونه را بنويسيد الف(

 يا سكه  رو  بيايد را حساب كنيد 5احتمال اينكه تاس عدد  ب(

P(A)از هم جدا هستند اگر    A , B در يك آزمايش تصادفي كه دو پيشامد  5 =
1

3
𝑃(𝐵) و    =

3

4
́

احتمال   

 رخ دهد را بدست آوريد   B و  A انكه حداقل يكي از دوپيشامد 

 شده : در پرتاب يك تاس سالم چقدر احتمال دارد عدد رو 6

 الف( زوج يا اول باشد.

 ب(نه زوج باشد و نه اول

 فرزند است. 5خانواده اي داراي  7

 الف( فضاي نمونه اي جنسيت اين فرزندان چند عضوي است.

 پسر دارند. 4ب( با كدام احتمال حداقل 



 پسر با كدام يك از پيشامدها ي زير برابر است؟ چرا؟ 2ج( احتمال داشتن 

 A )2            دختر               (B3                              پسر(C 3 دختر 

 بار مي اندازيم، مطلوب است :   3يك سكه ي سالم را  8

 الف( فضاي نمونه اي اين تجربه ي تصادفي  

 آن كه حداقل دو بار رو بيايد.   Aپيشامد (ب

 آن كه فقط دو بار پشت بيايد.    Bپيشامد (ج

 

 دو تاس را با هم مي اندازيم مطلوب است تعيين :   9

 باشد.   7كه مجموع اعداد دو تاس  Aالف( پيشامد 

 كه عدد دو تاس زوج باشد.   Bپيشامد ب(

 باشد.   7كه مجموع اعداد دو تاس كمتر از  Cپيشامد ج(

 بار مي اندازيم. مطلوب است تعيين:   3يك سكه را  11

 الف( فضاي نمونه اي   

 بار رو بيايد.   2كه در آن الاقل  Aب ( پيشامد 

 كه در آن هر سه بار سكه به يك طرف ظاهر شود.   Bج  ( پيشامد

 ه و پس از مخلـوطترا روي يك كارت نوش 22هر يك از اعداد زوج طبيعي كوچكتر يا مساوي  11

 كردن كارت ها يكي را به طور قرعه بر مي داريم. مطلوب است تعيين :  

 الف ( فضاي نمونه اي اين تجربه ي تصادفي  

 باشد.   5كه در آن عدد روي كارت مضرب  Aپيشامدب(

 باشد.   6كه در آن عدد روي كارت كوچكتر از  Bپ( پيشامد

   B∩′ Aپيشامد 

 را روي يك كارت نوشته و پس از مخلـوط كـردن 11هر يك از اعداد فرد طبيعي كوچكتر از  12



 كارت ها به طور قرعه كارتي را بر مي داريم. مطلوب است تعيين :  

 الف ( فضاي نمونه اي   

 باشد.   3كه در آن عدد روي كارت مضرب  Aپيشامد (ب

 كه در آن عدد روي كارت مجذور كامل باشد.   Bپيشامد (ج

   A−Bپيشامد

 دو مكعب سالم را پرتاب مي كنيم. مطلوب است تعيين :   13

 الف( تعداد اعضاي فضاي نمونه اي  

 شود  . 1كه در آن مجموع اعداد رو شده  Aپيشامدب(

 شود.   15كه در آن حاصل ضرب اعداد رو شده مضرب  Bپيشامدج(

   A−Bپيشامد د(

 را در نظر بگيريد، مطلوب است تعيين:   5و  3و  2و  9ارقام  14

 كه شامل تمام اعداد دو رقمي بدون تكرار باشد.   Sالف( فضاي نمونه اي 

 باشد.   5آنكه اعداد دو رقمي مضرب  Aپيشامد (ب

 باشد.   52آنكه اعداد دو رقمي بزرگتر از  Bپيشامد (ج

∩پيشامد  𝐵′ A 

 يك تاس سالم را دو بار مي اندازيم، مطلوب است تعيين:   15

 باشد.   3آنكه عدد ظاهر شده در پرتاب اول  Aالف( پيشامد

 آنكه عدد ظاهر شده در هر دو پرتاب عددي اول باشد.   Bپيشامدب(

 آنكه عدد ظاهر شده در هر دو پرتاب يكسان باشد.   Cپيشامدج(

 رخ ندهد.   Bرخ دهد ولي  Cپيشامد آنكهد(

 چهار سكه را با هم پرتاب مي كنيم. مطلوب است:   16

 الف( تعداد اعضاي فضاي نمونه اي اين تجربه ي تصادفي  

 كه در آن حداقل سه بار رو بيايد.   Aپيشامدب(

 كه در آن فقط يك بار پشت بيايد.    Bپيشامدج(

 را بيابيد.   A−Bپيشامد د(

 يك تاس و  سكه ي سالمي را با هم پرتاب مي كنيم. مطلوب است:   17

 الف( فضاي نمونه اي اين آزمايش تصادفي   

 بيايد.   3كه در آن تاس عدد بزرگتر از  Aپيشامدب(

 كه در آن سكه پشت بيايد.    Bپيشامدج(

 را مشخص كنيد.    A−Bپيشامدد(

 ) بـدون تكـرار ارقـام( را روي يـك 1و  2و  3و  4هر  يك از اعداد دو رقمي متشكل از ارقام  18

 و پس از مخلوط كردن كارت ها يكي را به تصادف بر مي داريم. مطلـوب اسـتكارت نوشته 

 تعيين:  

 الف( فضاي نمونه اي اين تجربه ي تصادفي  

 باشد.   6كه در آن عدد روي كارت مضرب  Aپيشامدب(

 ل باشد.  كه در آن عدد روي كارت او  Bپيشامدج(

∩پيشامد د( 𝐵′ A 



 تاس سالمي را دو بار مي اندازيم. مطلوب است:   19

 الف( تعداد اعضاي فضاي نمونه اي آن  

 كه عدد ظاهر شده در هر دو پرتاب مساوي باشد.   Aپيشامدب(

 كه عدد ظاهر شده در هر دو پرتاب عددي اول باشد.   Bپيشامدج(

 رخ ندهد.   Bرخ دهد ولي  Aكه   Cپيشامدد(

 

 مهـره 2تا قرمز هستند. از اين كيـسه  2تا سفيد و  2مهره يكسان است كه  4كيسه اي داراي  21

 به تصادف خارج مي كنيم. مطلوب است:  

 الف( فضاي نمونه اي مناسب براي تركيب رنگ هاي مهره هاي خارج شده را بنويسيد.  

 آنكه فقط يكي از مهره ها سفيد باشد.   Aپيشامدب(

 مهره ها قرمز باشد.   آنكه حداقل يكي از  Bپيشامدج(

 را بيابيد.   AUB′پيشامدد(

 باشند، براي قسمت هـاي الـف و ب ابتـدا  S، سه پيشامد از فضاي نمونه اي Cو Bو Aاگر 21

 يك عبارت مجموعه اي نوشته و سپس نمودار ون هر يك را رسم كنيد.  

 رخ دهد.    Bالف( فقط پيشامد

 ب( هر سه پيشامد با هم رخ دهند.  

 تاس و سكه ي سالمي را با هم پرتاب مي كنيم. مطلوب است:   22

 باشد.   4آن كه سكه رو يا تاس  Aالف( پيشامد

 باشد.   4آن كه سكه رو و تاس   Bب(  پيشامد

 داده شده ي زير ، با عبارت مناسب جاي خالي را تكميل كنيد » ب« و » الف« در قسمت هاي  23

 يكي از واژه هاي داده شده گزاره ها را كامل كنيد.   با استفاده از» ج«و در قسمت 

 است.   .....................، يك زير مجموعه از  پيشامدالف( هر 

 در فضاي نمونه اي پرتاب يك سكه و يك تاس سالم با يكديگر، تعداد زير مجموعه هاي (ب

 فضاي نمونه اي آن برابر ................ است.  

 سطح يك دايره، آزمايشي از فضاي نمونه اي ........... و انتخاب تعـدادانتخاب يك نقطه از  (ج

 پيوسته(   –محصوالت معيوب يك كارخانه، آزمايشي از فضاي نمونه اي ........... است. )گسسته 

 را نوشته ايم، كارتي را به تصادف خارج مي كنيم:   15كارت يكسان، اعداد يك تا  15روي  24

 يا اول باشد.   3را طوري بنويسيد كه عدد روي كارت مضرب  Aالف( پيشامد

  آن كه عدد روي كارت فرد و اول باشد. Bب( پيشامد

 ،اعداد دو رقمي مي سازيم:    6با اعداد طبيعي كوچكتر از  25

 الف( تعداد اعضاي فضاي نمونه اي اين پيشامد تصادفي را بنويسيد.  

 باشند.   42را طوري بنويسيد كه تمام اعضاي آن ، اعداد زوج و كمتر از  Aپيشامدب(

 باشند.   42را طوري بنويسيد كه تمام اعضاي آن ، اعداد فرد و بيشتر از   Bپيشامدج(

 دو تاس سالم را با هم پرتاب مي كنيم. مطلوب است:   26

 ع عدد ظاهر شده روي تـاسكه عدد ظاهر شده روي يكي از تاسها مرب Aالف( تعيين  پيشامد

 ديگر باشد.  

 ظاهر شده باشد.   4كه دقيقادقيقاّ روي يكي از تاس ها عدد  Bتعيين پيشامد (ب



 را تعيين كنيد.   ABپ( 

 را تعيين كنيد.   A−Bت(

  3م. اين سـكه را نوشته اي « 2»و در طرف ديگر آن عدد  «1»يك طرف سكه ي سالمي عدد  27

 بار پرتاب مي كنيم:  

 الف( فضاي نمونه اي اين تجربه ي تصادفي را بنويسيد.  

 باشد را مشخص 3كه د ر آن مجموع ا عداد ظاهر شده در پرتاب اول و دوم برابر  Aدپيشام (ب

 كنيد.  

 باشد را بنويسيد.   1كه در آن عدد ظاهر شده در پرتاب دوم برابر  Bپ( پيشامد

 رخ ندهد را تعيين كنيد.   Aولي رخ دهد   Bپيشامد آن كه

 يك سكه و يك تاس سالم را با هم پرتاب مي كنيم.   28

 الف( فضاي نمونه اي اين آزمايش تصادفي را بنويسيد.  

 باشد را مشخص كنيد.   3كه در آن سكه پشت و عدد تاس بزرگتر از  Aپيشامد (ب

 كه در آن سكه رو و عدد تاس زوج باشد را بنويسيد.    Bپ( پيشامد

 را بنويسيد.   B′ A′پيشامد

 عبارت هاي زير فضاي نمونه اي پيوسته و گسسته را مشخص نماييد.   29

 الف( فضاي نمونه اي طول عمر يك المپ  

 ب( فضاي نمونه اي پرتاب يك سكه و يك تاس  

 را با« د.اتفاق بيفت Bو Aتنها يكي از دو پيشامد»دو پيشامد معين باشند، پيشامد   Bو Aاگر 31

 استفاده از نمودار ون نمايش دهيد.   

 درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.   31

 الف( فضاي نمونه اي پيوسته يك مجموع ه ي متناهي به صورت بازه هايي از اعداد حقيقـي و

 جام هندسي مي باشند.  يا اشكال و اح

 ب( هر زير مجموعه از فضاي نمونه اي را يك پيشامد گوييم.  

 اتفـاق  Bيـا  Aتنها وقتي حاصل مي شود كه يكي از دو پيشامد هايA Bپ( پيشامد 

 بيفتد.  

 را بـا اسـتفاده از« اتفـاق بيفتـد. Aفقط پيـشامد» دو پيشامد معين باشند، پيشامد  Bو Aاگر 32

  نمودار ون نمايش دهيد.

 را روي كارت هاي مختلـف {3,2,1} تمام تركيبات دو رقمي بدون تكرار ، مجموعه ي اعداد 33



 نوشته ايم ) هر تركيب روي يك كارت(، يك كارت را به طور تصادفي خارج مي كنيم، مطلوب 

 است:  

 الف( فضاي نمونه اي  

 كه در آن عدد روي كارت زوج باشد.   Aپيشامدب(

 كه در آن روي كارت عددي اول باشد.    Bپيشامدج(

 در خانواده اي با سه فرزند:   34

 الف( فضاي نمونه اي را بنويسيد.  

 كه در آن خانواده ، حداكثر يك فرزند دختر باشند.   Aپيشامدب(

 كه در آن خانواده ، فقط يك دختر باشد.    B( پيشامدج

 را مشخص كنيد.   BU′ A′پيشامدد(

 جاي خالي را با يكي از گزينه هاي داخل پرانتز كامل كنيد.   35

 در ايـن صـورت دو پيـشامد را  A B= Φدو پيشامد باشند، به طـوري كـه  Bو  Aاگر 

  .............. مي ناميم.   )سازگار ،  ناسازگار (

 ، يك عدد به تصادف انتخاب مي كنيم.   12از بين اعداد طبيعي زوج كوچكتر از  36

 الف( فضاي نمونه اي را بنويسيد.  

 ل باشد.  كه در آن عدد انتخابي او Aپيشامد ب(

 باشد.   3كه در آن عدد انتخابي مضرب   Bپيشامدج(

 اتفاق نيافتد.    Bپيشامد آنكهد(

 و 2، دو عـدد  1دو عدد  6تا  1يك سكه سالم و يك تاس مخصوص داريم كه به جاي ارقام  37

 نمايش داده شده است. اين دو را با هم مي اندازيم، مطلوب است تعيين:   3دو عدد 

 الف( فضاي نمونه اي اين آزمايش تصادفي  

 كه در آن تاس عدد زوج يا سكه رو بيايد.   Aپيشامدب(

 تاس عدد زوج و سكه رو بيايد.     آنكه در  Bپيشامدج(

 هر دو با هم اتفاق  Bدو پیشام Aپیشامد»د دو پيشامد معين باشند، پيشام Aو Bپيشامد 38

 را با يك عبارت مجموعه اي مناسب بنويسيد و آن را با اسـتفاده از نمـودار ون نـشان« بیفتد

  دهيد.

مهره به طور متوالی و  2مهره سیاه موجود است. از این جعبه  3و مهره قرمز  2مهره آبی و  4در جعبه ای  39

 بدون جایگذاری خارج می کنیم. چقدر احتمال دارد که دو مهره همرنگ باشند؟

 

انتخاب مي كنيم مطلوب است احتمال اين كه عدد انتخاب شده   S{=12و...2و1 }عددي به تصادف از فضاي نمونه اي 41

 باشد .    6فرد يا كمتر از 



نفر از دانش آموزان را انتخاب  2رديف روي نيمكت نشسته اند به طور تصادفي  4نفر دانش آموز در 32در يك كالس  41

 مي كنيم . مطلوب است احتمال اين كه :  

 باشد .  الف( هر دو از رديف اول باشند .                                  ب( يكي از رديف اول و يكي از رديف دوم 

دانش آموز سال دوم به تصادف يك تيم چهار نفره انتخاب مي كنيم مطلوب است  7دانش آموز سال اول و  5از بين  42

 نفر آنها سال دوم باشد  3محاسبه ي احتمال اين كه الاقل 

نفر از آنها وجود دارد مطلوب  5نفر مرد براي شغلي تقاضا كرده اند با اين حال امكان استخدام تنها براي  6نفر زن و  5 43

 است محاسبه ي احتمال اين كه :  

 زن انتخاب شوند .    5مرد انتخاب شوند .                                ب(  2زن و  3الف( 

 نفره تشكيل مي دهيم . مطلوب است احتمال آن كه :   5كارگر ، كميته اي  3تكنسين و  2كارمند  4از بين  44

 الف( در كميته كارگري وجود نداشته باشد .            ب( در كميته حداكثر يك كارمند وجود داشته باشد .  

نفر  7نفر را براي تشكيل تيم كوهنوردي دانشگاه انتخاب كنيم . اگر   4دانشجو مي خواهيم به طور تصادفي 12از بين 45

شيمي مشغول به تحصيل باشند ، مطلوب است احتمال آن كه در نفر در رشته  5از اين دانشجويان در رشته فيزيك و 

 اين تيم :  

 نفر از آنها دانشجوي رشته ي فيزيك باشند .   3الف( فقط يك دانشجوي رشته ي فيزيك باشد .     ب( حداقل

يد كه :     سيب بيرون مي آوريم . احتمال آن را بياب 2سيب سالم به تصادف  5سيب فاسد و  3از يك سبد محتوي  46

 الف( هر دو سالم باشند .       ب( هر دو از يك نوع نباشند .  

 دانش آموز در نظر مي گيريم . احتمال اين كه روز تولد هيچ دو نفري از آنها يك روز هفته نباشد را مشخص كنيد .   5 47

 دوازده نقطه مطابق شكل زير روي دو خط موازي قرار دارند .   48

از اين نقطه ها سه نقطه به تصادف انتخاب مي كنيم  احتمال  اين كه سه نقطه 

 راس هاي يك مثلث باشند را ، به دست آوريد .   

تاي آنها را به تصادف خارج كرده ايم ، احتمال آن را بيابيدكه  4مهره كه درون جعبه اي قرار دارند  7پيچ و  5ازميان  49

 دو جفت پيچ و مهره داشته باشيم .  

ليوان به تصادف بر مي داريم ،  5عدد آنها معيوب است . از اين جعبه  4ليوان مي باشد كه  12يك جعبه محتوي  51

 مطلوب است محاسبه :  

 .           ب( احتمال آن كه تمام ليوان ها سالم باشند .  ليوان معيوب باشد  2الف( احتمال آن كه 

دانش آموز در رشته رياضي انتخاب كنيم ، مطلوب  6دانش آموز رشته تجربي و  12مي خواهيم يك تيم سه نفري از  51

 است احتمال آن كه :  

 فر رشته رياضي باشند .  الف( هر سه نفر رشته رياضي باشند .              ب( دو نفر رشته تجربي و يك ن

 را به تصادف بيرون مي آوريم . احتمال آن را بيابيد كه :   32تا  1كارت به شماره هاي  32يك كارت از ميان  52

 باشد .   3يا مضرب  2الف( عدد روي كارت مضرب 

 باشد .   3و مضرب  2ب( عدد روي كارت مضرب 

 

مهره قرمز موجود است ، از اين كيسه دو مهره به تصادف و هم زمان خارج   مي كنيم  6مهره سفيد و  5در كيسه اي  53

 ، مطلوب است احتمال آن كه :  

 الف( هر دو مهره قرمز باشند .                                   ب( هر دو مهره همرنگ باشند .  

ه به تصادف خارج مي كنيم ، مطلوب است احتمال آن مهر 3مهره سفيد موجود است ،  4مهره آبي و  6در جعبه اي  54

 مهره آبي باشند .                      ب( هيچ كدام از مهره ها آبي نباشند .   2كه :      الف( حداقل 



نقطه به تصادف انتخاب مي كنيم ،    4، مقابلنقطه مطابق شكل  12از ميان  55

 نقطه يك چهار ضلعي ساخته شود كه   روي  4احتمال آن را بيابيد كه با اين 

 هر خط فقط يك راس آن قرار بگيرد .   

 

نفر را به تصادف انتخاب مي كنيم ، مطلوب است محاسبه احتمال آن كه روز تولد هيچ دو نفري از آنها در يك روز  4 56

 هفته نباشد .  

نفر مرد ، براي تدريس درس رياضي آموزشگاهي تقاضا داده اند ، امكان استخدام تنها سه نفر از آن ها  6نفر زن و  4 57

 وجود دارد . مطلوب است محاسبه ي احتمال آن كه حداقل دو نفر زن انتخاب شوند .  

 نفره تشكيل مي دهيم . مطلوب است احتمال آن كه :   5منشي ، كميته اي  3سرباز و  4افسر و  2از بين  58

 الف( در كميته ، منشي وجود نداشته باشد .  

 ب( در كميته ، حداكثر يك سرباز وجود داشته باشد .    

دانش آموز رشته رياضي انتخاب كنيم ، مطلوب  6دانش آموز رشته تجربي و  12مي خواهيم يك تيم سه نفري از  59

 ن كه الاقل يك نفر رشته رياضي باشد .  است احتمال آ

 نفر به تصادف انتخاب مي كنيم . مطلوب است :   3دانش آموز كالس دوم ،  5دانش آموز كالس اول و  4از ميان  61

 الف( احتمال آن كه هر سه نفر كالس اول باشند.              ب( احتمال آن كه يك نفر از آن ها كالس دوم باشد .  

 فرزند دارد :   3يك خانواده  61

 فرزند دختر داشته باشد را تعيين كنيد .   2الف( احتمال آن كه حداقل 

 ب( احتمال آن كه حداكثر يك دختر داشته باشد را بيابيد .  

مهره با هم به  3مهره ي قرمز وجود دارد ، از اين كيسه  4مهره ي سياه و  6مهره ي سفيد و  5درون كيسه اي  62

 تصادف خارج مي كنيم ، مطلوب است :  

 تا از مهره ها ي خارج شده سفيد باشند  .  2الف( احتمال آن كه دقيقاً 

 رنگ مختلف باشند .   3ب( احتمال آن كه مهره هاي خارج شده از 

 را به تصادف بيرون مي آوريم . احتمال آن را بيابيد كه :   52تا  1كارت به شماره هاي  52يك كارت از ميان  63

 باشد .   3يا  2الف( عدد روي كارت مضرب 

 باشد .                         3و مضرب  2ب( عدد روي كارت مضرب 

مهره با هم به تصادف بيرون مي آوريم ،  3مهره ي سياه است . از اين كيسه  6مهره ي سفيد و  5كيسه اي شامل  64

 مهره ي سفيد خارج شده باشد .   2مطلوب است احتمال آن كه حداقل 

بار ديگر سكه را پرتاب مي كنيم و اگر رو بيايد تاس سالمي را مي  2سكه سالمي را پرتاب مي كنيم اگر پشت بيايد  65

 ريزيم ، مطلوب است احتمال آن كه :  

 الف( تاس زوج بيايد .                         ب( سكه فقط دو بار پشت بيايد .  

 خانواده اي داراي سه فرزند است فضاي نمونه اي را نوشته ، مطلوب است احتمال اين كه :   66

 پسر باشد .                              ب( فرزند اول دختر باشد .   2الف( حداقل داراي 

سيب با هم به تصادف بيرون مي آوريم ، مطلوب است  3سيب ناسالم است ،  6سيب سالم و  4يك سبد كه شامل  از 67

 احتمال آن كه يكي سالم و بقيه ناسالم باشند .   

مهره با هم به تصادف بيرون مي آوريم  2مهره قرمز و يك مهره سفيد است ،  4مهره آبي و  3از كيسه اي كه شامل  68

 آن كه مهره ها همرنگ باشند چقدر است احتمال 



نفر از آنها وجود دارد .  3نفر مرد براي شغلي تقاضا كرده اند . با اين حال ، امكان استخدام تنها براي  7نفر زن و  5 69

 نفر را در حالت هاي زير پيدا كنيد :  3احتمال انتخاب 

 زن انتخاب شوند.    3زن و يك مرد انتخاب شوند .                            ب(  2الف( 

به وجود آيد ، احتمال اين  1و  3و  5و   7و 9به طور تصادفي با تركيب ارقام  5222اگر يك عدد چهار رقمي كمتر از  71

 مجاز است(  بخش پذير باشد را پيدا كنيد . )تكرار ارقام غير  5كه عدد ساخته شده بر 

مهره سبز است . دو مهره را به طور تصادفي از كيسه بيرون مي  4مهره سفيد و  3مهره قرمز ،  5يك كيسه محتوي  71

 آوريم . مطلوب است احتمال آن كه فقط يك مهره قرمز باشد .   

 مهره قرمز وجود دارد . سه مهره به تصادف بيرون مي آوريم .   3مهره سفيد و  5در جعبه اي  72

 الف( احتمال اين كه سه مهره همرنگ نباشند را محاسبه كنيد .  

 ب( احتمال اين كه دو مهره سفيد و يكي قرمز باشد را محاسبه كنيد .                  

المپ به طور تصادفي بيرون مي آوريم . مطلوب است  3المپ معيوب ،  5المپ سالم و  4از يك جعبه محتوي  73

 احتمال آن كه :  

 الف( هر سه المپ سالم باشد .                          ب( حداقل دو المپ سالم باشد .  

مهره به تصادف با هم بيرون مي آوريم،  احتمال آن كه حداكثر يكي  2مهره قرمز است .  3مهره سفيد و  4در ظرفي  74

 ز آن ها سفيد باشد را محاسبه كنيد .  ا

 رقمي مي سازيم . چقدر احتمال دارد كه عددي زوج نوشته شود  3)بدون تكرار( عدد  1و  3و  4و  5و  6با ارقام  75

76 
 باشد ، آنگاه احتمال قبول شدن علي را تعيين كنيد .    اگر نسبت احتمال قبول شدن علي به قبول نشدن علي

و  احتمال  4/2و احتمال آن كه هم يخچال و هم تلويزيون باشد 15/2احتمال آن كه در خانه اي يخچال باشد برابر  77

مي باشد . احتمال آن را بيابيد كه در اين خانه :                   96/2آن كه حداقل يكي از دو وسيله يخچال و تلويزيون باشد 

 ب( فقط يخچال باشد          الف( تلويزيون باشد .               

درصد است ، اگر  62درصد و در درس شيمي قبول شود  55احتمال آن كه دانش آموزي در درس رياضي قبول شود  78

درصد باشد ، احتمال آن را بيابيد كه در هر دو درس قبول  75احتمال آن كه حداقل در يكي از دو درس قبول شود 

 شود .   

احتمال آن را   B U A(P( = 4/2 و P(B)= 3/2 و P(A = ) 2/2 باشند و  Sشامد از فضاي نمونه ايدو پي  Bو  Aاگر 79

 با هم اتفاق بيفتند .    Bو  Aمحاسبه كنيد كه هر دو پيشامد

 اگر  81
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 نوع دقيق متغيرهاي زير را تعيين كنيد؟ 83

 تعداد تصادفات ............                                               طعم غذا.............      

 وزن...................                                گروه خون.................      

 الف( جامعه را تعريف كنيد؟ ..... 84

 ب( اندازه ي نمونه را تعريف كنيد ؟......

 ج( متغير كيفي ترتيبي را تعريف كنيد ؟......



 الف( جاي خالي را با عبارات مناسب كامل كنيد: 85

 صورت گيرد .............. ناميده مي شود.مجموعه تمام افراد يا اشيايي كه درباره يك يا چند ويژگي آنها تحقيق 

  ب( نوع متغيرهاي زير را با گذاشتن عالمت در جاهاي مناسب مشخص كنيد.

 اسمي ترتيبي پيوسته گسسته كيفي كمي 

ميزان بارندگي )سانتي 

 متر(

      

       گروه خوني

 الف( جاي خالي را با عبارات مناسب كامل كنيد: 86

 افراد يا اشيايي كه درباره يك يا چند ويژگي آنها تحقيق صورت گيرد .............. ناميده مي شود.مجموعه تمام 

  ب( نوع متغيرهاي زير را با گذاشتن عالمت در جاهاي مناسب مشخص كنيد.

 اسمي ترتيبي پيوسته گسسته كيفي كمي 

ميزان بارندگي )سانتي 

 متر(

      

       گروه خوني

 يك از متغيرهاي زير را به صورت كامل مشخص كنيد.نوع هر  87

        الف( زمان                                                          ب( جنسيت                                                  

 ج( پايه هاي كالسي مقطع ابتدايي

از توليدات آن را بررسي كنيم.بدين منظور يك نظر سنجي از  مي خواهيم ميزان رضايت مشتريان يك كارخانه»  88

 «دهيم. خانواده هاي كاركنان آن كارخانه انجام مي

 دراين آزمايش ، جامعه ، نمونه و متغير را مشخص كنيد.

مي خواهيم نسبت شهروندان اصفهاني كه براي رفتن به محل كارشان از وسايل نقليه عمومي استفاده مي كنند را  -1 89

نفر را انتخاب مي كنيم . در هر قسمت گزينه صحيح را با عالمت تيك  5222بررسي كنيم براي اين بررسي 

 مشخص كنيد.

 الف(متغير مورد بررسي       سفر به محل كار   

اطالعات درباره ي چگونگي سفر به محل كار                                           

 

 ب(  نوع متغير      كمي

كيفي                          
 

 وصل كنيد. در سمت چپ مناسب آن موردهريك از متغيرهاي زير را به  91

 گسستهالف (دماي هوا بر حسب درجه فارنهايت                                كمي 

 پيوستهب( مقام هر يك از ورزشكاران در مسابقات شنا                      كمي 

 هاي يك سوپر ماهي                                      كيفي اسميج(وزن ماهي 
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