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به صورت  A مجموعه افرازهای از یکی -172   , , ,c d e f و ,a b مجموعه افرازهای تعداد .استA  که فاقد

 مجموعه های تک عضوی است را مشخص کنید.

 

 

 احتمال  : مبانی 2فصل 

 احتمال :  1درس 

به  انهکارخ کاالهای تولید درمیزان تغییراتی آینده، سال برای می خواهند  کارخانه یک کارشناسان کنید فرض -1

 .شود محصوالت مختلف تولید هایی  صرف نسبت چه به کارخانه سرمایه که کنند مشخص باید آنها آورند؛ وجود

 مورد این در می توانند چگونه ندارند، اطمینان خواهد  داد،  رخ آینده در آنچه مورد در آنها اینکه به توجه با

 دهند؟ ترجیح دیگری بر را یکی مختلف، نهاددو پیش بین از می توانند چگونه بگیرند؟ درست تصمیمی

علم  ........ و علم است، همراه آینده وقایع یا و شرایط از نسبی آگاهی نا با که مسائلی، چنین حلّ پاسخ: ابزارهای

 .است ...........

 مناسب آنها  توصیفی از .......  و........... به درستی را کارخانه گذشته سال های اطالعات می توان آمار علم کمک به

 آورد. به دست مختلف کاالهای تقاضای وضعیت از

 .برسیم ممکن  .…………بهترین به که می کند احتمال علم  به کمک

 دیگران با مورد هر در است؟ احتمال علم به مربوط یک کدام و آمار علم به مربوط زیر های سؤال از یک کدام -2

 .کنید وگو گفت
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 پردازند؟ می احتمال علم به چگونه ها ندا ریاضی -3

 ............... مسائلی حلّ و طراحی از را کار ابتدا پیچیده، و سخت مسائل حلّ برای معموالً دانان پاسخ : ریاضی

 مسائلی سراغ به ...و ها قضیه ..............  ، ......... ، از استوار بنایی ساختن با قدم به سپس قدم و می کنند شروع

  .می رسیدند نظر دست نیافتنی به اوّل نگاه در شاید که می روند

 وجود المپ 31 و 15به ترتیب،  دومی، و اوّلی در که داریم جعبه دو .دارد سالم المپ یک به نیاز رق کاریب -4

 دو از کیی باید او .است سالم المپ 21 دومی در و المپ 9 اوّلی در اند؛ سالم ها المپ این از برخی فقط ولی دارد،

 انتخاب را جعبه کدام است بهتر او شما، نظر به .بردارد به تصادف، المپ، یک جعبه آن از و کند انتخاب را جعبه

 چرا؟ کند؟

 

 چرا؟ کند؟ انتخاب را جعبه کدام است او بهتر شما، نظر به .بردارد آزمایش، بدون المپ، دو جعبه، آن ازاگر او 

 

 

 

 تمالیا آوری برخی از اصطالحات اح

 زیر را بنویسید. اصطالحاتبا توجه به آنچه در سال های قبل خوانده اید تعریف  -5

 :آزمایش تصادفی

 

 :ضای نمونهف
 

 :پیشامد

 

 :پیشامد های ناسازگار
 

 یک ................  گفته می شود. نمونه فضای عضو هر به -6

وییم.همچنین در پرتاب سکه به هر کدام از ....... مثال:در پرتاب تاس به هر کدام از .................... برآمد می گ

................................................. 
 

می کنیم اگر فرد آمد سکه ای می اندازیم در غیر اینصورت دوباره تاس را می  پرتابرا  سالم تاس یک -7

 اندازیم.چند تا از برآمد ها را بنویسید.

 
 

پیشامد  آیا بیاید، 2 عدد کنیم و پرتاب را است سالم اگر تاس یک در پرتاب -8 , ,2 4  است؟ داده رخ 6
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 رخ دادن یک پیشامد یعنی چه ؟ -9

 

 

 :گاه آن باشند، پیشامد دو A2و A1در یک آزمایش تصادفی اگر  -11

Aالف( اگر  A1  .دهد می نتیجه دادن .......  را دادن ....... رخ خر 2

Aپیشامد   دادن رخ )ب A1  .دهد می نتیجه ، ....................................... را   2

Aپیشامد  دادن رخ )پ A1  یعنی ............................. 2

 
 

 ...................  است........اوّل تشخیص  گام کنیم بررسی احتمال علم کمک با را ه ایمسئل بخواهیم هرگاه -11

 

مجموعه  تاس، پرتاب دو مجموعه ..................................................................   در تاس، یک پرتاب درمثال :  -12

..............................................   .................... 

 

 با است ممکن البته .کند سوار مسافر حداکثر چهار تا ایستد می منتظر ایستگاه در خطی، تاکسی راننده یک -13

تعداد مسافرین در  نمونه فضای .افتد می اتفاق همین نیز برگشت مسیر در .حرکت کند نیز مسافر چهار از کمتر

 رفت و برگشت چیست؟

 

برآمد  معنای ,3  چیست؟ 4

برآمد  تاس معنای در پرتاب دو -14 ,3  چیست؟ 4

 

 احتمال اصول

برابر A پیشامد ماننداحتمال رخ دادن هر همیشه آیا  Sدر یک آزمایش تصادفی با فضای نمونه -15
( )

( )
( )

n A
P A

n S
 است؟ اگر پاسخ منفی است برای آن یک مثال بزنید؟ 

 پاسخ: ...........

 و روی یک وجه آن عدد ....... باشد. در اینصورت  1مثال: تاسی را در نظر می گیریم  که روی پنج وجه آن عدد 

..............S   و برای پیشامد{ }A  )خواهیم داشت  1 )P A   در حالی که( )
........

( )

n A

n S
  یعنیاین

( )P A  

 
 

با احتمال و قوانین آن آشناشده اید. آیا می توانید مهمترین نقص مطالعه  2در سال گذشته در درس ریاضی -16

 در آنجا نام ببرید.احتمال را 

 همیشه از قانون .................Aپیشامد  با توجه به مثال باال احتمال هرپاسخ:
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 برای رفع مشکل باال )  تعریف احتمال هر  پیشامد( اصولی را بیان می کنیم.

)را با  Aدادن رخ احتمال A مانند پیشامد هر برایدر یک آزمایش تصادفی  -17 )P A می شود که  داده نمایش

 در اصول زیر صدق می کند.

)الف(  )P A 0 1 

) ب( )P S 1 

)داریم  Bو Aپ( برای هر دو پیشامد  ناسازگار  ) ( ) ( )P A B P A P B  
 

 : در یک آزمایش تصادفی برای پیشامد های دلخواه : قضیه -18

) الف( ) ( )P A P A  1 

 

 

 

)ب( )P  0 

 

 

 

B,اگر پ( A وC گاه آن باشند، ناسازگار دو به دو پیشامدهایی ( ) ( ) ( ) ( )P A B C P A P B P C   
 

 

 
 

)داریم  Bو Aدلخواه  پیشامد دو هر ت(برای ) ( ) ( )P A B P A P A B   

 

 

 

 
 

)داریم  Bو Aدلخواه  پیشامد دو هر ث(برای ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B   
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 ناسازگار؟ یا سازگارند هم با است آمده که پیشامدی دو تقسم هر در که کنید مشخص -19

 کنید می انتخاب کالس از تصادف به که آموزی دانشالف (

: A باشد مهر ماه متولد. 

: B باشد تابستان فصل یکی از ماه های متولد. 

 می کنید، پرتاب بار سه که ب( سکه ای

: A بیاید. مشابه بار سه هر 

: B بیاید رو بار زوج. 

 وضعیت جوی فردا :پ( 

: A شود دیده آسمان در خورشید. 

: B ببارد باران. 

 کنید می پرتاب پی در پی را ت( تاسی

: A بیاید 6 سوم مرتبه در بار اوّلین برای. 

: B بیاید 6 بار دو سوم پرتاب تا. 

 

 

 46تمرین کتاب صفحه 
 

 فضای چیست؟ بازی این برای نمونه فضای .بازی  می کنند قیچی کاغذ، سنگ، مرتبه یک هم با عباس و احمد -21

 است؟ بازی برنده احمد آمدهابر از تعداد چه در عضو دارد؟ چند نمونه

 

 

 

سالن  وارد دیگری از پس یکی آنها کنید فرض .نیست برابر عضوی دو هیچ قد که دارد عضو 14 والیبال تیم یک -21

 کامالً تیم اعضای اگر .کنید توصیف را نمونه فضای باشد، داشته اهمیت آنها قدّ ترتیب فقط ما برای اگر .می شوند

 چقدر باشد تیم عضو قدترین بلند می شود، وارد که کسی اوّلین اینکه احتمال ند،باش شده سالن تصادفی وارد

 است؟

 

 

 

 

 

 رطوبت هوا، دمای :می شود مشخص پنج چیز با هوا و آب وضعیت لحظه هر در هواشناسی، ایستگاه یک در -22

 و آب وضعیت ی،برای سادگ ما .گذشته ساعت 24 در بارش مقدار و )ابری یا صاف( وضعیت هوا باد، سرعت هوا،

  :کنیم می خالصه شکل این به را هوا
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 هوا آیا نمی وزد؟ یا باد می وزد آیا است؟ مرطوب یا خشک رطوبت نظر از آیا است؟ گرم یا سرد نظر دما از آیا

یک  در هوا وضعیت برای خیر؟ یا است داده رخ بارندگی گذشته ساعت24 در آیا و است؟ ابری یا ابری نیمه صاف،

 فضا این .بنویسید مجموعه چند دکارتی ضرب حاصل شکل به را نمونه فضای هواشناسی ایستگاه یک در لحظه

 دارد؟ عضو چند

 

 

 

 

 

 :کنید ثابت را زیر گزاره های شده، اثبات قضایای و احتمال اصول از استفاده با فقط -23

Bالف(اگر  A ثابت  کنید( ) ( ) ( )P A B P A P B    

 

 
 

Bب( اگر  A ثابت  کنید( ) ( )P A P B 

 
 

 :کنید محاسبه را زیر های احتمال .می کنیم انتخاب 111 تا 1 اعداد بین از به تصادف عددی -24

 .باشد پذیر بخش 3 یا 2 بر انتخابی عدد )الف

 .شدنبا بخش پذیر 3 به ولی باشد، بخش پذیر 2 بر انتخابی عدد )ب

 .3 بر نه و باشد بخش پذیر 2 بر نه انتخابی عدد )پ

 

 

 

 

 

 

 شانس هم غیر احتمال : 2درس 

 است؟ برابر یکدیگر با سال روزهای تمام در هوا بودن و آفتابی باران بارش احتمال شما نظر به -25

 

 عدد ندهما باقی وجه روی و 2 عدد وجه آن دو روی ،1 عدد آن وجه سه روی که شده ساخته طوری تاس یک -26

 کنیم . را  پرتاب می تاس این اگر .شود می مشاهده 3

 .بنویسید را تصادفی آزمایش این ای نمونه فضای (الف
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 به دست آورید. را 1  احتمال آمدن عدد (ب

 

)رابطه  از توانید می آیا در این آزمایش (پ )
( )

( )

n A
P A

n S
 برای احتمال رخ دادن پیشامدAاستفاده کنیم؟ 

 

جای، به معموالً ساده، پیشامدهای در .نامییم می ....................را. ای نمونه فضای از عضوی تک زیرمجموعه هر

 ( )P a  می نویسیم( )P a 

) (ت )P )و  2 )P 3 

 

ساده  پیشامدهای وقوع احتمال ( آیاث   ,2 و1 3 برابرند؟ یکدیگر با  

 

 .آورید دست به را ساده پیشامدهای تماماحتماالت   ج( مجموع

 

 

ای  نمونه فضای از ساده پیشامد دو حداقل هرگاه -27 , ,..., nS s s s 1  را Sباشند شتهدا نابرابر احتمال ، 2

 .نا مییم می .................... با ای فضای نمونه

اگر شانس، غیرهم احتمال با متناهی ای نمونه فضای در -28 , ,..., nS s s s 1 و  ای نمونه فضای2

 , ,..., kA a a a 1  باشد ثابت کنید : Sعضوی kزیرمجموعه یک2

) -الف ) ( ) ( ) ... ( )kP A P a P a P a   1 2   

) -ب ) ( ) ... ( )nP a P a P a   1 2 1 

 

 

 

 

 

,های  تیم فوتبال، چهارجانبه مسابقه یک در -29 ,c b a وd های تیم قهرمانی احتمال اگر .دارند حضور,b a  وc 

 هریک قهرمانی احتمال باشد، دیگر های تیم از یک هر برابر دوdتیم قهرمانی احتمال ولی باشند، برابر با یکدیگر

 .آورید می دست را به ها تیم از

 

 
 

تصادفی  آزمایش یک در -31 , ,S x y zاگر .است ای نمونه فضای  ,P x y 
2
3

و    ,P x z 
1
2

 

 .آورید دست به را ساده پیشامدهای هریک از وقوع احتمال
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 .است فرد عدد هر وقوع احتمال برابر سه زوج، عدد هر وقوع احتمال که شده ساخته ای گونه به تاس یک -31

 .آورید دست به را 3 یا 2 اعداد مشاهده احتمال این تاس، پرتاب در

 

 
 

 

 

 سکه، این پرتاب در .است"پشت"آمدن  احتمال نصف"رو"آمدن  احتمال ناسالم، سکه یک پرتاب در -32

 .آورید دست به را "پشت"شدن ظاهر احتمال و"رو"شدن  ظاهر احتمال

 

 

 
 

 پرتاب هوا به را تاس این اگر .است عدد همان با متناسب عدد، هر مشاهده احتمال تاس، یک پرتاب در -33

 .کنید تعیین را باشد 4 از کمتر شده، مشاهده عدد احتمال اینکه کنیم،

 

 

 

 

اگر -34 , , , ,S a b c d e و تصادفی آزمایش یک ای نمونه فضای   , , , , ,B a b c d A a b  و , ,C a b e 

) که طوری به باشند پیشامد سه )P A 
2
7

)و )P B 
3
5

)مقدار  )P C  آورید دست به را. 

 

 

 

 
 

تصادفی  تجربه یک در -35 , ,S x y z اگر .است ای نمونه فضای( ), ( )P y P xو( )P z با حسابی دنباله یک 

1نسبت  قدر
4

 .آورید دست به را پیشامدها این از هرکدام وقوع احتمال دهند، یلتشک 
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 روبه شکل مطابق شکل، ای دایره صفحه یک به دارت یک پرتاب در -36

 اصابت احتمال کنید فرض است، شده تقسیم مجزا پنج ناحیه به که برورو

)ام  kناحیه  به تاصاب احتمال اگر،باشد  xاوّل  ناحیه به دارت )k x2 1

 :باشد 

 .آورید دست به را ناحیه هر به دارت اصابت احتمال (الف

 

 
 

 یا دوم ناحیه دو به یا اصابت است، بیشتر چهارم یا سوم اوّل، های ناحیه از یکی به دارت اصابت احتمال (ب

 پنجم؟

 

 

 

 شرطی احتمالدرس سوم 

 به  تصادف را یکی ، 21 تا 1 های شماره با هایی کارت بین از است قرار نفر 21 بین کشی قرعه یک در -37

 .است 7 بهرام کارت شماره و 15 اکبر کارت شماره .کنند انتخاب

 است؟ چقدر بهرام شدن برنده احتمال است؟ چقدر شود برنده اکبر اینکه احتمال )الف

 

 دو شماره برنده، گوید می بدهد، نشان دیگران به را آن اینکه از قبل می کند، انتخاب را کارت مجری وقتی )ب

 دانند؟ می چقدر را خود شدن برنده احتمال بهرام و اکبر اکنون است رقمی

 

 در کالس درس دو تاس را با هم پرتاب می کنیم اما قبل از آن دو پیشامد را به صورت زیر در نظر می گیریم. -38

: A 7آمدن  مجموع کمتر از 

 :Cآمدن  دو  عدد اول 

رضا یکی از این دو پیشامد  را انتخاب می کند و  علی 

را انتخاب  Aرخ داد شخصی که  Aدیگر را. اگر  پیشامد
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رخ داد شخص دیگر بستنی می خرد.همچنین در  Cعلم ( بستنی می خرد و اگر کرده برای کل دانش آموزان )  و م

به سراغ دو  Cرخ دهدو نه  Aبا هم برای کالس بستنی می خرند و  اگر نه  صورت وقوع هر دو  پیشامد ، دو  نفر

  م.نفر بعدی می روی

 ؟  چرا؟Cاقتصادی تر  است یا  Aانتخاب پیشامد

 

 

 
 

در مسئله باال  قبل از انتخاب، دو  تاس را پرتاب کرده ایم و تاس ها به داخل راهرو رفته اند.یکی از دانش  -39

 .نیامده 1وید با اشاره به رضا می گ در حال عبور  آموزان  کالس های دیگر

 اکنون با توجه به این اطالعات اضافی رضا کدام پیشامد را انتخاب کند بهتر است؟  

 
 

می نامیم. پس ما باید  ابتدا احتمال رخ دادن .......... به شرط آنکه ............ رخ داده باشد را  Bپیشامد را  1نیامدن 

 ت این را با ........................  نشان می دهند.محاسبه کنیم. در ریاضیا

)با کمی دقت معلوم می شود  | )P A B  

)در صورت .................. جای ................ را در محاسبه  )P A در شرایط اولیه ( می گیرد زیرا (   .................................. 

....................... 

)در مخرج نیز .................. جای ................ را در محاسبه  )P A ................................................ می گیرد زیرا 

 : بنابراین

                                                         ( | )P A B  

 

 .زیر تعریف می کنیمدر حالت کلی فرمول احتمال شرطی را به صورت  -41

)که  باشد پیشامدی Bکه  صورتی در )P B 0 پیشامد هر برایA دادن  رخ احتمالAدادن رخ شرط بهB به 

  :شود می تعریف زیر شکل

( )
( | )

( )

P A B
P A B

P B
  

 

)در صورتی که   -41 )P B 0 شرط  ........................... به پیشامدی هیچ احتمال 

 احتمال صورت، نای در .است آمده رو بار یک کم دست که دانیم می .کنیم می پرتاب بار سه را سکه ای -42

 است؟ چقدر باشد آمده رو سه بار هر اینکه
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 .کنیم می پرتاب را قرمز و سبز تاس دو -43

 است؟ چقدر باشد آمده 6 )تاس دوم ( سبز تاس اینکه احتمال است، شده 11 تاس دو مجموع بدانیم اگر )الف

 

 
 

 است؟ چقدر باشد شده 11 تاس دو مجموع اینکه احتمال است، آمده 6 سبز تاس که بدانیم اگر )ب

 

 

 

به تصادف  را بازیکن ها از یکی اگر .نیست برابر نفری هیچ دو قد که دارد بازیکن 14 ایران، والیبال ملی تیم -44

 .کنیم انتخاب

 است؟ چقدر تیم  باشد بازیکن بلندقدترین بازیکن، آن اینکه احتمال )الف
 

 این در .است قدتر کوتاه اوّل بازیکن از که می کنیم هو مشاهد می کنیم انتخاب به تصادف را دیگری بازیکن )ب

 است؟ باشد چقدر تیم بازیکن بلندقدترین اوّل بازیکن اینکه احتمال صورت،

 

 

 دانش آموز35و  33،32به ترتیب  که دارد وجود 111،112،113های  نام با یازدهم، کالس سه ای مدرسه در -45

 از یکی .اند شده کامل نمره کسب نفر موفق  به  6و 9،8ترتیب به  کالس، سه این از مشترک آزمونی در .دارند

 .کنیم می انتخاب تصادف به را دانش آموزان

 

 است؟ باشد چقدر گرفته کامل نمره شده انتخاب آموز دانش اینکه احتمال (الف

 است؟ باشد چقدر 111کالس دانش آموز او، اینکه احتمال (ب

 به موفق او که می دهید احتمال است. چقدر 111کالس  آموز دانش او هک بفهمید انتخاب، از بعد کنید فرض (پ

 باشد؟ شده کامل نمره کسب

 
 

 :دهید نشان .باشد مثبت احتمال با پیشامدیBفرض کنید  -46

 :باشند ناسازگار پیشامد دوA2و  A1الف(اگر
( | ) ( | ) ( | )P A A B P A B P A B 1 2 1 2  

 
 
 

 داریم : Aپیشامد هر برای (ب
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( | ) ( | )P A B P A B  1  

 

 

 احتمال ضرب قانون

)که  باشد پیشامدی Bکه  صورتی در -47 )P A 0 پیشامد هر برایB شرطی داریم احتمال طبق فرمول
( )

( | )
( )

P A B
P B A

P A
  از طرفین وسطین کردن این رابطه داریم( ) ......................P A B  ضرب که به قانون 

 معروف است. احتمال

 
 

)با توجه به  -48 | )P A B................................. نیز داریم 

 را با یک جمله بیان کنیم داریم: احتمال ضربپس اگر بخواهیم قانون 

 احتمال اشتراک دو پیشامد برابر است با احتمال وقوع یک کدام ضرب در ..............................................
 

 گذاری جای بدون و به ترتیب گوی دو کیسه از .است قرمز گوی 2 و سفید گوی 3 سبز، گوی 1 ای کیسه در -49

 :که نآ احتمالاست  مطلوب .خارج  می کنیم

 باشد. سفید دوم گوی و سبز اوّل گوی

 

 باشد. سفیدهر دو گوی 

 
 

 به مسئله باال با اطالعات سال قبل پاسخ دهید. -51

 

 
 

B,)قانون ضرب احتمال  برای سه  پیشامد(اگر  -51 A وC کنید: باشند، ثابت ناصفر احتمال با پیشامدهایی 

( ) ( ) ( | ) ( | )P A B C P A P B A P C A B  
 

 

 

 جای بدون و ترتیب به را گوی سه اگر .است قرمز گوی 4 و سفید گوی 5 سبز، گوی 3 ای  حاوی کیسه -52

 است؟ چقدر باشد سومی قرمز و سفید دومی سبز، اوّلی اینکه احتمال کنیم، خارج گذاری

 
 

درصد  91 احتمال به پرتابش باشد، داشته خوبی حیهاگر رو کند، می پرتاب به اقدام که بار هر بسکتبالیستی -53

اگر  او می دانیم به عالوه .است درصد 61 پرتابش گل شدن احتمال باشد، ضعیف روحیه اش اگر و می شود گُل
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فرض  .شد خواهد ضعیف روحیه اش صورت، این و درغیر دارد خوبی روحیه بعدی پرتاب در کند، گل را پرتابی

دو  دقیقاً متوالی، پرتاب سه از اینکه احتمال .باشد خوبی داشته روحیه پرتاب، اوّلین از پیش بسکتبالیست، کنید

 است؟ چقدر شود گل آخر پرتاب

 

 

 
 

سوم  کارت روی یک و است قرمز دوم کارت روی دو و سبز اوّل کارت روی دو .داریم کارت سه کنید فرض -54

 .است سبز آن روی یک که کنیم  می مشاهده و اریمد برمی تصادف  به را کارتی .است قرمز دیگرش روی و سبز

 است؟ چقدر باشد سبز آن روی دو هر احتمال اینکه
 

 

 

 

 

 فرمول احتمال کل

Bباشند و ناصفر احتمال با پیشامدهایی ناسازگار B2وB1فرض کنید  -55 B S1 ابت کنید ثدر این صورت 2

 :Aبرای هر پیشامد دلخواه 

 ( ) ( ) ( | ) ( ) ( | )P A P B P A B P B P A B 1 1 2 2  

 اثبات:

     
      

.... ....

.... ....

A A S A A B B A A A

P A P A A

    

 
1 2  

 

 

 
 

,...فرض کنید  -56 ,B B2 :باشند وهمچنین داشته باشیم  ناصفر احتمال با پیشامدهایی دوبدو ناسازگار nBو1

... nB B B S1  ثابت کنید: Aدر این صورت برای هر پیشامد دلخواه 2

 ( ) ( ) ( | ) ( ) ( | ) ... ( ) ( | )n nP A P B P A B P B P A B P B P A B   1 1 2 2  
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 ظرف اول ظرف دوم

1

یکی از سه ظرف زیر را به تصادف انتخاب می کنیم ) ظرف سوم فقط شامل مهره های سفید است که تعداد  -57

 ای خارج می کنیم  احتمال سفید بودن مهره خارج شده چقدر است ؟آنها را نمی دانیم ( و از آن مهره 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

در شکل روبرو یک مهره به تصادف از ظرف اول خارج کرده در  -58

ظرف دوم قرار می دهیم  سپس از ظرف دوم مهره ای به تصادف خارج 

 می کنیم  احتمال آنکه مهره نهایی سفید باشد چقدر است ؟

 

 
 

 

 
 

بعد از آنکه مهره ای از ظرف اول به ظرف دوم اضافه نمودیم ، دو مهره به رنگ مخالف آن از در تمرین قبل  -59

ظرف دوم خارج می کنیم و سپس مهره ای از ظرف دوم خارج می کنیم احتمال آنکه مهره نهایی سفید باشد چقدر 

 است ؟

 

 

 

 

 

 و مرکزی باغ از صندوق 5 شمالی، غاز با صندوق 3 .است خریده مختلف باغ سه از سیب صندوق ده میوه فروشی -61

 5 و درصد 3 درصد، 11 به  ترتیب، باشد، لکه دار سیب یک اینکه باغ احتمال سه این در .جنوبی باغ از صندوق 2

 از یکی از که سیبی احتمال اینکه است، برابر مختلف صندوق های در سیب تعداد اینکه فرض با .درصد است

 است؟ چقدر باشد لکه دار داریم می بر ها صندوق

 

 
 

 ظرف سوم ف دومظر ظرف اول
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برای اردوی علمی ثبت نام نموده اند. کالسی را به   60%و از یک کالس چهل نفره  70%از یک کالس سی نفره -61

ده باشد تصادف انتخاب کرده و شخصی را برمی گزینیم. احتمال آنکه شخص برگزیده در اردوی علمی ثبت نام کر

 چقدر است ؟

 

 

 

 

در تمرین قبل دانش آموزان در سالن اجتماعات گرد هم آمده اند.شخصی را به تصادف انتخاب می کنیم  -62

 احتمال آنکه شخص برگزیده در اردوی علمی ثبت نام کرده باشد چقدر است ؟

 

 

 

از مردان بی سواد هستند.چند درصد  15%از زنان و  25%از افراد یک شهر را زنان تشکیل می دهند.  %52 -63

 از مردم این شهر باسوادند؟

 

 

 

 

المپ  7المپ سالم و  8المپ معیوب می باشد و جعبه ای دیگر شامل  5المپ سالم و  15جعبه ای شامل  -64

مپ انتخاب کرده در ظرف جدیدی قرار می دهیم سپس از ه ال3المپ و از ظرف دوم  5معیوب است. از ظرف اول 

 ظرف نهایی المپی را انتخاب می کنیم احتمال آنکه المپ انتخاب شده سالم باشد چقدر است ؟

 

 

 

 

 

 از تصادف به را کارتی .است قرمز رو یک سبز، رو یک کارت 8 و قرمز رو دو کارت 2 شامل کارت ای دسته -65

 است؟ چقدر قرمز باشد اینکه احتمال .می کنیم مشاهده را آن روی یک قطف و می کنیم انتخاب این دسته
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 بیز قانون

 یکی از سه ظرف شکل زیر را انتخاب می کنیم -66

 و ظرفی را به تصادف انتخاب می کنیم.

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 انتخاب کدام ظرف از بقیه بیشتر است؟ احتمال -الف

 

هره ای خارج کنیم و مشاهده کنیم که رنگ آن سفید است، اکنون احتمال انتخاب اگر از ظرف انتخاب شده م -ب

 کدام ظرف از بقیه بیشتر است؟

 

قسمت ب کدام  نشان دهیم ، در iBام را با iظرفانتخاب و پیشامد  Aاگر پیشامد سفید بودن مهره را با -پ

 احتمال را باید حساب کنیم.

 
 

)آیا می توان با کمک قانون ضرب احتمال از  -67 | )P A B  مقدار( | )P B A  معروف است را  قانون بیزرا که به

 نتیجه بگیرید؟

 

 

 
 

 

مهره های سفید است که تعداد یکی از سه ظرف زیر را به تصادف انتخاب می کنیم ) ظرف سوم فقط شامل  -68

آنها را نمی دانیم ( و از آن مهره ای خارج می کنیم . اگر مهره خارج شده سفید باشد احتمال آنکه ظرف سوم 

 انتخاب شده باشد را به دست آورید.

 

 

 

 

 

 

 ظرف سوم ظرف دوم ظرف اول

 ظرف سوم ظرف دوم ظرف اول
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 د.در مسئله قبل احتمال آنکه ظرف اول و همچنین احتمال آنکه ظرف دوم انتخاب شده باشد را حساب کنی -69

 

 

 

 

 

 
 

,...فرض کنید  -71 ,B B2 باشند وهمچنین داشته باشیم : ناصفر احتمال با پیشامدهایی دوبدو ناسازگار nBو1

... nB B B S1 )مقدار  iهر  در این صورت برای2 | )iP B A ن بیز در حالت کلی(به دست آورید.را )قانو 

 پیشامد هر برای صورت، این در .است یک و صفر مخالف آن احتمال که باشد پیشامدی Bفرض کنید -71

)ثابت کنید  Aدلخواه  ) ( | )
( | )

( ) ( | ) ( ) ( | )

P B P A B
P B A

P B P A B P B P A B


 
 

 

 

 

 از تصادف به را کارتی .است قرمز رو یک سبز، رو یک ارتک 8 و قرمز رو دو کارت 2 شامل کارت ای دسته -72

 :قرمز باشد اگر این رو می کنیم مشاهده را آن روی یک فقط و می کنیم انتخاب این دسته

 (کارت دورنگ باشد ) است؟ چقدر دیگرآن سبز باشد  اینکه احتمال الف(

 (شد رنگ باتک  کارت ) است؟ چقدر دیگرآن قرمز باشد  اینکه احتمال ب(

 
 

 
 

 
 

 

 دوم، صندوق های سیب سبز؛ اوّل های صندوق سیب .داریم سیب 111 شامل کدام هر سیب، صندوق سه -73

 فرض .کنیم می انتخاب به تصادف را صندوقی .است قرمز سیب 98 و سبز سیب 2شامل  سوم صندوق و قرمز

 سیب های همه اینکه احتمال .است سبز ببینیم که و آوریم در تصادفاً را سیبی و کنیم صندوق در دست کنید

 است؟ چقدر باشد سبز صندوق
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 درصد، 11 به ترتیب، باغ ها، این در .داریم جنوبی و مرکزی شمالی، باغ سه از سیب، صندوق سه کنید فرض -74

 صندوق که نمی دانیم و میکنیم انتخاب به تصادف را صندوق ها از یکی .دارند لکه درصد سیب ها 5 و درصد 3

 در .است لکه دار که می کنیم مشاهده و می کنیم خارج صندوق آن از سیبی را .است باغ کدام به ربوطم انتخابی

 است؟ چقدر باشد، باغ شمالی به مربوط انتخابی صندوق اینکه احتمال صورت، این

 

 

 

 

 

 

 

 سی سی 297 از کمتر ها پاکت از درصد 2 تنها سالم است، تولید خط وقتی پاستوریزه، شیر کارخانه یک  -75

می  پیدا افزایش درصد 11 به این مقدار یشود، م عیب دچار تولید خط اصلی قطعات از یکی وقتی دارند، ولی شیر

 قطعه شدن آن معیوب از ناشی همیشه تقریباً که تولید خط شدن خراب که احتمال است داده نشان تجربه .کند

 طور به را تولید خط فنی، مسئول که است دهبو آخرین باری گذشته ماه .است درصد 5 ماه، یک از پس است،

 می دهد قرار بررسی مورد را شیر پاکت یک تصادف به کارخانه، کیفیت کنترل مسئول .است سرویس کرده کامل

 چقدر تولید خط بودن خراب احتمال صورت این در .است شیر سی سی 297از کمتر حاوی که می کند مشاهده و

 است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76-  

 

 دقیقاً اینکه احتمال .است پسر آنها فرزندان از یکی دست کم که می دانیم فرزندی، چهار ای ادهخانو درباره -77

 است؟ چقدر داشته باشند پسر 2

 
 

 

 



 آمار و احتمال  
 09195714175طراح حسین میرزایی      دفتر کار در کالس  نیمسال اول                                                     

 

68 
 

 

 

 

 عرصه سال در پرکارترین امسال "کرد  اعالم 395 سال اواخر در تهران خودروهای فنّی معاینه مرکزی ستاد -78

 .شده اند فنّی تهران معاینه در خودرو هزار 871 و بوده تاکنون سیسابتدای تأ از کشور خودروهای فنّی معاینه

 "بود  هوا آلودگی با های مبارزه سال ترین سخت از یکی امسال

 آمار زیر کنید جدول فرض .داشتند عهده به را سبک فنّی خودروهای معاینه مسئولیت مرکز سیزده طرح، این در

 .)است دستگاه هزار به باشد. تعداد فنّی معاینه در یمردود خودروهای و مراجعه کرده خودروهای

 

 .کنیم می انتخاب کرده مراجعه خودروهای بین از را خودرویی

 است؟ شده مردود احتمالی چه به انتخابی خودروی )الف

 

 

 

 
 

 است؟ چند قبل سؤال جواب کرده، مراجعه 5 شماره مرکز به خودرو آن بدانیم اگر )ب

 
 

 است؟ چقدر باشد کرده مراجعه 5 شماره مرکز به اینکه احتمال است، شده مردود دروخو آن بدانیم اگر )پ

 

 
 

 احتمال به روز آن فردای باشد، آرام جزیره هرمز ساحل روز یک اگر که است داده نشان آماری های بررسی -79

 احتمال به روز نفردای آ باشد طوفانی روز یک در ساحل اگر و است طوفانی درصد 11احتمال  به و آرام درصد 91

 ساحل بعد روز دو در اینکه احتمال باشد، آرام ساحل امروز اگر.است طوفانی درصد 51 احتمال به و آرام درصد 51

 است؟ چقدر طوفانی باشد
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  :کنید ثابت را پیشامد سه برای احتمال ضرب قانون -81

( ) ( ) ( | ) ( | )P A A A P A P A A P A A A1 2 3 1 2 1 3 1 2  

 
 
 
 
 

nاشتراک  احتمال محاسبه برای قانون این از بخواهیم اگر .بنویسید را پیشامد nاحتمال ضرب قانون -81

 است؟ انجام قابل کار این مختلف حالت چند به استفاده کنیم، پیشامد

 

 

 
 

 زنان ددرص 21 که دانیم می .است مرد درصد 45 و زن درصد 55 روستا، یک در ساکن بزرگسال جمعیت -82

 به روستا ساکنان از را بزرگسالی اگر .دارند تراکتور گواهینامه روستا این در بزرگسال مردان درصد 71و بزرگسال

 است؟ چقدر باشد داشته تراکتور گواهینامه اینکه کنیم، احتمال انتخاب تصادف

 

 

 

 

 

 از .دارد وجود قرمز مهره 5 و سبز مهره 3 دومی در و قرمز مهره 3 و سبز مهره 4 اوّلی در .داریم ظرف دو -83

 یک اکنون .می کنیم منتقل دوم ظرف به را آن مشاهده بدون و داریم برمی تصادفی طور به مهره اوّل یک ظرف

 است؟ سبز مهره این احتمالی چه با بیرون می آوریم؛ دوم ظرف از مهره
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 چراغ وقتی مرد، راننده یک اینکه احتمال .هستند زن درصد 41 و مرد راننده ها درصد 61 شهری در -84

 .می دهند انجام 11/1احتمال به را تخلفی چنین ها زن و است 15/1کند توقف عابر خط روی قرمز است، راهنمایی

 است؟ چقدر کند توقف عابر خط روی راهنمایی چراغ بودن قرمز هنگام شهر این راننده در یک اینکه احتمال

 

 

 

 

 
 

 معیوب المپ 3 دوم جعبه در و المپ 4 اوّل جعبه در .است موجود مپال 12 و 11 به ترتیب، جعبه دو در -85

 المپ آنکه احتمال .دهیم می قرار جدید جعبه یک در و انتخاب به تصادف المپ 5 ها جعبه از ازهرکدام .است

 .کنید محاسبه را باشد جدید، معیوب جعبه از انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت شهر شورای انتخابات در Bشهر در شرایط واجدین درصد 81 و Aشهر در شرایط واجدین درصد 51 -86

 بین از تصادف به فردی و باشد Bشهر شرایط واجدین تعداد برابر سه Aشهر شرایط واجدین تعداد اگر .اند کرده

 بود؟ خواهد Aشهر از احتمالی چه به شود، انتخاب دو شهر این هایه دهند رأی

 1/1نزده  واکسن که کودکی برای و  112/1زده  واکسن که کودکی برای خاص بیماری یک به شدن مبتال احتمال

 بیماری این به شهر ینا از کودک یک اینکه احتمال باشند، زده واکسن کودکان، درصد 91 شهری در است. اگر

 چقدراست؟ شود مبتال

 

 

 

 

 

 

 :کنید ثابت را بیز قانون -87
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( )
( | ) ( | )

( )

i
i i

P B
P B A P A B

P A
  

 

 

 

 از امیر بدانیم اگر .نیست برابر نفری دو هیچ قد تیم این در .اند مدرسه والیبال نفره ده تیم عضو بابک و امیر -88

 قد، بلندی نظر از امیر اینکه احتمال است؟ چقدر باشد تیم عضو بلندقدترین امیر اینکه است،احتمال بلندتر بابک

 است؟ چقدر باشد نهم نفر

 

 
 

می  ورزشگاه به ورزشی مسابقه یک دیدن برای 4/1و  3/1های احتمال با به ترتیب، کدام هر مازیار و علی -89

 ورزشگاه به علی کنید فرض .رود می ورزشگاه به 18/1احتمال  با مازیار باشد، رفته ورزشگاه علی به اگر .روند

 است؟ نرفته ورزشگاه به نیز احتمالی مازیار چه با .باشد نرفته

 

 

 

 

 
 

 از درصد 51و  31،21به ترتیب  اندکه انتشاراتی مؤسسه یک های خوان نسخه چمنی و برنا اکبری، خانم ها -91

 غلط بی را شده ردهسپ آنها به که ای صفحه نفر سه این اینکه احتمال .دهند می انجام را خوانی کارهای نسخه

/به ترتیب  کنند تصحیح , /0 95 0 0/و  9  اینکه احتمال .دارد غلط هنوز ولی شده، نسخه خوانی ای صفحه .است 99

 است؟ چقدر باشد اکبری بوده خانم صفحه آن خواندن مسئول

 

 

 

 

 

 
 

 به را ای سکه سپس و می کنیم انتخاب به تصادف را کارتی ،4 ات 1 های شماره با کارت چهار بین از کنید فرض -91

 است؟ چقدر باشد 3 شده خارج کارت شماره اینکه احتمال بیاید، رو بار 2 اگر .می کنیم پرتاب عدد کارت تعداد
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(2 (1(3(4

A A A ABB B B

 

 

 
 

 با سال یک در که "پرخطر "گروه  است؛ کرده تقسیم گروه دو به را خود گزاران بیمه بیمه، شرکت یک -92

 می دانیم .است 2/1سال  یک در آنها کردن تصادف احتمال که "کم خطر  "گروه  و تصادف می کنند 4/1تمال اح

 .پرخطرند بیمه گزاران درصد 31 که

 .آورید دست به را کند تصادف آینده سال در گزار بیمه یک اینکه احتمال )الف

 است؟ باشد چقدر پرخطر گروه جزء ینکها احتمال باشد، کرده تصادف گذشته سال در گزار بیمه یک اگر )ب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2تمرین های اضافی فصل 
 را مشخص کنید. "نیاید یا سکه پشت بیاید 4تاس بیش از  "در پرتاب یک تاس و  یک سکه پیشامد  -1

یشامد اینکه دست کم یکی از آنها رخ ندهد را دو پیشامد از یک فضای نمونه باشند در اینصورت پ Bو Aاگر  -2

 مشخص کنید.

 فرزند پیشامد داشتن حداقل یک دختر را مشخص کنید. 5در یک خانواده با  -3

 احتمال برابری تعداد پسر ها  و دختر ها در برای خانواده های زیر مشخص کنید. -4

 رد   فرزند دا 4فرزند دارد      ب( خانواده ای که  6الف( خانواده ای که 

 کدام است؟ "رخ دهد Bفقط "دو پیشامد از یک فضای نمونه باشند در اینصورت پیشامد  Bو Aاگر  -5

( ( ( (A B A B A B 4 3 2 1 

 کدام است؟ "رخ دهد  Bفقط "پیشامد از یک فضای نمونه باشند در اینصورت پیشامد   Cو  Bو Aگر  -6

( ) ( ( ) ( ( (B A C B A C B A C B   4 3 2 1 

رخ  Aفقط "کدام نمودار مربوط به پیشامد دو پیشامد از یک فضای نمونه باشند در اینصورت   Bو Aاگر  -7

 می باشد"رخ دهد  Bدهد یا  فقط
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وجود دارد. فضای نمونه ی حاصل از دو بار پرتاب  این تاس را   3و دو عدد  2، دوعدد 1روی یک تاس دو عدد  -8

 بنویسید.

پشت ظاهر شود یکبار دیگر انرا پرتاب می کنیم در غیر اینصورت یک تاس را سکه ای را پرتاب می کنیم. اگر  -9

 پرتاب می کنیم. فضای نمونه را بنویسید.

 فرزند دارد. پیشامد آنکه خانواده دو دختر داشته باشد را مشخص کنید.3خانواده ای  -11

 بار پرتاب می کنیم، مطلوب است : 3یک سکه سالم را  -11

 الف( فضای نمونه ای

 آنکه حداقل دوبار رو بیاید.Aمد ب(پیشا

 آن که فقط دوبار رو بیاید.Bپ( پیشامد 

Aت(پیشامد  B  .را مشخص کنید 

 یک سکه و یک تاس سالم را با  هم پرتاب می کنیم، مطلوب است : -12

 تصادفیالف( فضای نمونه ای این آزمایش 

 که تاس زوج یا سکه رو بیاید. Aب(پیشامد 

 که تاس زوج و سکه رو بیاید. Bپ( پیشامد 

Aت(پیشامد  B  .را مشخص کنید 

 دو تاس سالم را با  هم پرتاب می کنیم، مطلوب است : -13

 باشد 7که مجموع دو تاس  Aالف(پیشامد 

 که هر دو تاس زوج باشد  Bب( پیشامد 

 باشد  7که مجموع دو تاس کمتر از  Cپ( پیشامد 

 بار پرتاب می کنیم، مطلوب است : 3یک سکه سالم را  -14

 الف( فضای نمونه ای

 آنکه حداقل دوبار پشت بیاید.Aب(پیشامد 

 هر سه بار یک طرف بیاید. Bپ( پیشامد 

 ت(پیشامد  فقط هر سه بار یک طرف بیایدیا فقط حداقل دوبار پشت بیاید

 دو تاس سالم را با  هم پرتاب می کنیم، مطلوب است : -15

 باشد 8ه مجموع دو تاس ک Aالف(پیشامد 

 باشد  15که حاصل ضرب دوتاس  Bب( پیشامد 

Aپ( پیشامد  B  
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,همه اعداد دورقمی که با   -16 ,3 0 کیسه ای قرار می بدون تکرار رقم می توان نوشت را روی کارت می نویسم و در 5و 9

 دهیم. سپس کارتی را به تصادف خارج می کنیم. مطلوب است :

 الف( فضای نمونه ای

 باشد 5که عدد خارج شده مضرب  Aب(پیشامد 

 باشد 51که عدد خارج شده از  Bپ( پیشامد 

Aت(پیشامد   B  

 تاس سالم را دو  بار پرتاب می کنیم، مطلوب است : یک -17

 باشد 4که عدد تاس اول  Aالف(پیشامد 

 که هر دو عدد  اول باشد  Bب( پیشامد 

 از عدد تاس دوم بزرگتر باشد4که عدد تاس اول   Cپ( پیشامد 

 و یک تاس سالم را با  هم پرتاب می کنیم، مطلوب است : یک سکه -18

 الف( فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی

 باشد 4که تاس بزرگتر از  Aب(پیشامد 

 که سکه رو بیاید. Bپ( پیشامد 

Aت(پیشامد  B  .را مشخص کنید 

 کیسه ای شامل  مهره سفید و دو مهره قرمز دو مهره خارج می کنیم، مطلوب است :از  -19

 الف( فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی

 که فقط  یک مهره سفید باشد Aب(پیشامد 

 که حداقل یک مهره قرمز باشد  Bپ( پیشامد 

Aت(پیشامد  B  .را مشخص کنید 

 رامشخص کنید. باشد "فرد شده رو اعداد مجموع"پیشامد  .میکنیم پرتاب هم با را تاس دو -21

 "نباشد 11 هم و مجموعشان نباشند یکسان شده رو اعداد"پیشامد  .کردیم پرتاب زمان هم را تاس دو -21

 رامشخص کنید

 :مطلوبست سازیم می تصادفی صورت به رقمی 2 عدد ارقام، تکرار بدون 3 و 2 و 1 و 1 ارقام با -22

 .باشد زوج عدد Aپیشامد  الف(

 .باشد 41 از کمتر عدد که Bپیشامد  ب(
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 .بنویسید را زیر پیشامدهای .اندازیم می هم با را تاس دو -23

 .باشد 4 حداکثر شده رو اعداد مجموع - الف

 .باشد 25 حداقل شده رو اعداد ضرب لحاص - ب

عدد تاس قرمز کمتر از تاس های که در آن  Aپیشامد دو تاس سفید و یک تاس قرمز را پرتاب می کنیم.  -24

 سفید باشد را مشخص کنید.

تاسی را نصورت میکنیم ،در غیر ایپرتاب  رااگر رو ظاهر شود یک بار دیگر سکه  میکنیم.پرتاب  رایک سکه  -25

 ، مطلوب است :اندازیم می

 الف(فضای نمونه ای

 ظاهر شده تاس زوج یا سکه پشت باشد عدد که Aب( پیشامد  

 در یک خانواده پنج فرزندی پیشامد آنکه تعداد دختران بیشتر از پسر ها باشد چند عضوی است؟ -26

 عداد دختران بیشتر از پسر ها باشد چند عضوی است؟در یک خانواده شش فرزندی پیشامد آنکه ت -27

 را مشخص کنید. 3که در آن سکه رو و تاس کمتر از  Aیک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می کنیم پیشامد  -28

 4مجموع بیشتر از  Bو پیشامد  8مجموع کمتر از   Aدو تاس را با هم پرتاب می کنیم. فرض کنیم پیشامد -29

Aباشد. پیشامد  B .را مشخص کنید 

}از مجموعه ی  -31 , , ,.., }1 2 3 حداقل یکی از اعداد اول باشند  Aدو عدد به تصادف خارج می کنیم. پیشامد 10

 چند عضوی است؟

که در آن  Aنفر  را به تصادف انتخاب می کنیم.تعداد عضو های پیشامد  3نفر قبول شدگان کنکور  8ین از ب -31

 چقدر است؟ فرد مورد نظر در بین انتخاب شدگان باشد

}از مجموعه ی -32 , , ,.., }1 2 3 یکی زوج باشد چقدر  دو عدد به تصادف خارج می کنیم. احتمال آنکه  یکی فرد و  10

 است؟

}دو عدد به تصادف از مجموعه ی -33 , , ,.., }1 2 3 انتخاب می کنیم. احتمال آنکه مجموع دو عدد زوج باشند   15

 چقدر است؟

aمهره ی آبی   با شرط bمهره ی قرمز  و aظرفی شامل  -34 b  می باشد. سه مهره از این ظرف به تصادف   6

1خارج می کنیم اگر احتمال قرمز بودن هر سه 
2

 را به دست آورید. باشد تعداد مهره های قرمز 

1عضوی با شانس مساوی احتمال وقوع چند پیشامد متمایز برابر 12در یک فضای نمونه  -35
6

 است؟  

 چقدر است؟با شد  8دو تاس را با هم پرتاب می کنیم . احتمال آنکه هر دو زوج باشند و مجموع آنها  -36

دبیرستان شهید رجایی رقابت برای کسب نفرات اول تا پنجم بین پنج نفر می باشد که دوتای از  111در کالس  -37

 اشد چقدر است ؟آنها برادرند) دو قلو (.احتمال آنکه رتبه ی دو برادر پشت سر هم ب

کارت به  5کارت نوشته درون کیسه ای می ریزیم. سپس  7را بر روی   کارت "ابن سینا "حروف کلمه ی  -38

 تشکیل شود چقدر است ؟ "انسان  "ترتیب خارج می کنیم. احتمال آنکه کلمه 
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احتمال  مهره سفید و تعدادی مهره قرمز است.سه مهره به تصادف خارج می کنیم . اگر 5کیسه ای شامل  -39

5سفید بودن هر سه مهره برابر
28

 باشد ، تعداد کل  مهره ها چقدر است ؟  

aسفید و   aدر کیسه ای شامل  مهره -41 2  مهره سیاه می باشد. دو مهره همزمان به تصادف خارج می کنیم اگر

13ودن مهره ها برابراحتمال همرنگ نب
28

 باشد در اینصورت تعداد کل مهره های کیسه چقدر است؟  

}هر یک  زیر مجموعه های چهار عضوی مجموعه ی  -41 , , , , , , }1 2 3 4 5 6 را روی کارتی می نویسیم. .کارتی را به تصادف  7

 است؟باشد کدام  2و  1انتخاب می کنیم ، احتمال اینکه شامل 

 

)دو پیشامد ناسازگار باشند و  Bو  Aفرض کنید -42 )P A  
1
3

)و    )P A B 
7
8

دراینصورت حاصل    

( )P Bچقدر است؟ 

)دو پیشامد ناسازگار باشند و  Bو  Aفرض کنید -43 ) ( )P A P B  
1
3

)در اینصورت حاصل    )P A B  

 چقدر است؟

)فرض کنید  -44 ) ( ) ( )P A P B P A B  2 )در اینصورت 2 )P A B  چقدر است ؟ 

3شدن آن برابر بااگر نسبت گل شدن ضربه ی پنالتی یک بازیکن به گل ن -45
5

باشد در اینصورت احتمال گل   

 نشدن ضربه ی پنالتی آن بازیکن چقدر است ؟

)دو پیشامد باشند و و  Aاگر  -46 ) , ( )P A B P B  
1 2
5 5

)و  )P A B 
3
5

)در اینصورت   )P A B   قدر چ

 است ؟

)اگر    -47 ) ( ) ( )P A P A B P A B در اینصورت( )P A B .را به دست آورید 

 دو تاس را با هم پرتاب می کنیم .مطلوب است احتمال آنکه : -48

 الف(حداقل یک عدد اول ظاهر شود چقدر است ؟ 

 ب(احتمال آنکه حداکثر یک عدد اول ظاهر شود چقدر است ؟

 باشد چقدر است ؟ 5ا کمتر از پ(مجموع آنه

 باشد چقدر است ؟ 5ت(مجموع آنها برابر 

را روی گوی هایی نوشته و درون کیسه ای می ریزیم. سپس یک گوی به تصادف خارج می  1111تا  111اعداد  -49

 یا سه بخشپذیر باشد چقدر است ؟ 2کنیم احتمال آنکه عدد خارج شده بر 

 یم. احتمال آنکه پشت مشاهده شود چقدر است ؟سه سکه سالم   را باهم پرتاب می کن -51

)دو پیشامد ناسازگار باشند و  Bو  Aفرض کنید -51 )P A  
1
3

)و    )P A B 
7
8

)در اینصورت    )P B  چقدر است

 ؟

) دو پیشامد ناسازگار باشند و  Bو  Aفرض کنید -52 ) ( )P A P B  
5
3

)در اینصورت    )P A B  چقدر

 است ؟
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)اگر -53 )P A B 
2
17

)و    )P B A 
10
17

)و   ) ( )P B P A )دراینصورت 3 )P A B  کدام است؟ 

 

تاسی که احتمال آمدن عدد زوج با آن نصف آمدن عدد فرد است را پرتاب می کنیم . احتمال آنکه عدد اول  -54

 ظاهر شود چقدر است ؟

دو برابر شانس میزبانی اراک می  99شانس همدان و تبریز برای  میزبانی کنفرانس آموزش ریاضی در سال  -55

 میزبانی کنفرانس به یکی از این سه شهر برسد احتمال آنکه همدان میزبان باشد چقدر است؟باشد. اگر تنها 

دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. اگر احتمال آمدن عدد فرد برای هر تاس دو برابر عدد زوج باشد ، احتمال  -56

 باشد چقدر است ؟ 5آنکه مجموع آنها برابر 

,روی تاسی اعداد -57 , , , ,1 2 2 3 3 باشد کدام  4می باشد. این تاس را دو بار تاب می کنیم ، احتمال آنکه مجموع   3

 است؟

تاس سالمی را پی بار پرتاب می کنیم. اگر عدد فرد ظاهر شود یک بار دیگر پرتاب می کنیم و اگر زوج آمد  دو  -58

 باشد چقدر است؟ 5بار دیگر پرتاب می کنیم. مجموع کمتر از 

شش ظاهر شد مجازبه پرتاب تاس دوم هستیم در غیر اینصورت دو  سکه را پرتاب می  در پرتاب یک تاس اگر -59

 کنیم. احتمال آنکه الاقل یک خط ظاهر شود چقدر است؟

 

باشد چقدر  2چهار تاس را پرتاب کرده ایم و چهار  عدد متوالی ظاهر شده است. احتمال آنکه یکی از آنها عدد  -61

 است ؟

 باشد چقدر است ؟ 12باشند احتمال آنکه مجموع آنه  3نیم، اگر هر سه مضربسه تاس را با هم پرتاب می ک -61

باشد  3به تصادف یک عدد سه رقمیانخاب می کنیم. اگر این عدد فرد باشد ، احتمال آنکه این عدد مضرب  -62

 چقدر است ؟

 است ؟ باشد ، احتمال آنکه  دو عدد متوالی باشند چقدر 5در پرتاب دو تاس اگر یکی از تاس ها عدد  -63

مهره قرمز،مهره ای به تصادف خارج می کنیم. اگر مهره آبی  6مهره آبی و  5مهره سفید ، 5از ظرفی شامل  -64

 نباشداحتمال سفید بودن مهره چقدر است ؟

 پدر حسن سه فرزند دارد. احتمال آنکه او دو دختر داشته باشد چقدر است ؟ -65

 خانواده ای دارای دو فرزند است . -66

 یکی از  بچه دختر است  احتمال آنکه هر  فرزند دیگر دختر باشد چقدر است ؟الف( اگر بدانیم 

 ب( اگر بدانیم هر دو فرزند پسر نیستند احتمال آنکه یکی از فرزندان پسر و یکی دختر باشد چقدر است ؟ 

 خانواده ای دارای سه فرزند است . -67

 ختر باشند چقدر است ؟الف( اگر کوچکترین بچه دختر باشد، احتمال آنکه هر سه فرزند د

 اگر فرزند اول آنها دختر باشد احتمال آنکه این خانواده حداقل دارای یک پسر باشد چقدر است ؟

 اگر یکی از فرزندان دختر باشد احتمال آنکه این خانواده حداقل دارای دو دختر باشد چقدر است ؟

 

}عددی به تصادف از  -68 , , ,..., }1 2 3 بخش پذیر  5م اگر به دانیم زوج است احتمال آنکه بر انتخاب می کنی 100

 نباشد چقدر است؟
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است آحتمال آنکه مجموع  7دو تاس را پرتاب می کنیم. اگر بدانیم مجموع دو عدد رو شده بزرگتر مساوی  -69

 است را به دست آورید. 11آنها حداقل

از تاس قرمز ظاهر باشد، احتمال انکه دو تاس به رنگ های قرمز و آبی پرتاب می کنیم . اگر تاس آبی بزرگتر  -71

 باشد چقدر است؟ 6مجموع دو تاس 

تاس سالمی را پی بار پرتاب می کنیم. اگر عدد زوج ظاهر شود دو تاس دیگر پرتاب می کنیم و اگر فرد آمد   -71

 باشد چقدر است؟ 7یک تاس دیگر پرتاب می کنیم. احتمال انکه مجموع 

مهره سیاه و سومی تنها  11مهره سیاه و دومی شامل فقط  11سفید و مهره  31سه ظرف داریم. اولی شامل  -72

مهره سفید می باشد . ظرفی به تصادف انتخاب کرده از ان مهره ای خارج می کنیم، احتمال آنکه مهره  31شامل

 سیاه باشد چقدر است؟

ل مهره  اول و سوم هر مهره به تصادف انتخاب می کنیم با کدام احتما 3مهره سیاه   4مهره سفید و  5ازبین  -73

 دو سیاه هستند؟

المپ به تصادف خارج می کنیم   3المپ معیوب می باشد. از این جعبه 5المپ سالم و  15جعبه ای شامل  -74

 مطلوب است احتمال آنکه:

 الف ( هر سه سالم باشد 

 ب(حداقل یک المپ معیوب باشد 

ه  یک المپ معیوب و دیگری سالم باشد چقدر است المپ به تصادف خارج می کنیم احتمال آنک  2پ ( از این جعبه

 ؟

3اگر احتمال آمدن باران به نیامدن در یک روز خاص برابر  -75
4

باشد ، احتمال آنکه باران  ببارد چقدر است  

 ؟

باشد  4ا برابر باشند احتمال آنکه مجموع آنه 5دو تاس را با هم پرتاب می کنیم .اگر هر کدام از آنها کمتر از  -76

 چقدر است ؟

باشد احتمال آنکه هردو فرد باشند  11دو تاس را با هم پرتاب می کنیم.اگر مجموع اعداد رو شده کمتر از  -77

 چقدر است ؟

 دو تاس را با هم پرتاب می کنیم .  -78

 باشد احتمال آنکه جفت آمده باشد چقدر است ؟ 8الف( اگر مجموع آنها 

 احتمال آنکه هر دو فرد باشند چقدر است ؟ب(اگر مجموع آنها زوج باشد 

 باشد احتمال آنکه جفت آمده باشد چقدر است ؟ 11پ(اگر مجموع آنها کمتر از 

 بوده اند  احتمال آنکه جفت آمده باشد چقدر است ؟ 4ت(اگر بدانیم هر دو بار اعداد رو شده کمتر از 

 ت احتمال آنکه جفت آمده باشد چقدر است ؟بوده اس 6ث( اگر بدانیم هر دو بار اعداد رو شده کمتر از 

 

نفر از دانش آموزان  را به تصادف انتخاب می کنیم،  2نفر فوتبالیست هستند.  7نفری  41در یک کالس  -79

 احتمال آنکه هر دو فوتبالیست باشند چقدر است ؟

مشاهده رنگ آن  مهره ی سیاه وجود دارد.سه مهره از آن خارج کرده و بدون 3مهره سفید و  3در یک کیسه  -81

 آنها را کنار می گزاریم.اینک مهره جدیدی خارج می کنیم احتمال آنکه سفید باشد چقدر است ؟
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مهره ی سیاه وجود دارد. مهره ای از کیسه خارج کرده ، پس از مشاهده ی  3مهره سفید و  2در یک کیسه  -81

می کنیم. احتمال آنکه فقط یک بار مهره ی رنگ ،آن را به کیسه باز می گردانیم و مجددا مهره ای از کیسه خارج 

 سفید آمده باشد چقدر است ؟

82-  

)دو پیشامد نا سازگار باشند در اینصورت  Bو A اگر  -83 | )P A B  چقدر است ؟ 

)اگر  و -84 ) /P B A 0 )در اینصورت حاصل   4 )P A A B   چه می باشد؟ 

) اگر -85 ) /P A 0 )و  3 ) /P B 0 )و 2 | ) /P A B 0 )در اینصورت 1 )P A B  چقدر است ؟ 

}اگر   -86 , , , , }S x y z t r  و( { , , } ) /P x y t0 })و 4 }) /P y 0 در اینصورت حاصل 1

({ , , } { , , })P x t r x y t   چه می باشد؟ 

)اگر -87 ) /P A 0 )و  3 ) /P B 0 )و   4 ) /P A B 0 )در اینصورت حاصل 1 | ) ( | )P A B P B A     چقدر می

 باشد؟

)حاصل  -88 ) ( )P A B P A B .را به دست آورید 

B,اگر   -89 A وC  از یک فضای نمونه باشند وپیشامد هایی( )P A C 
5
8

)و  )P B C 
1
4

و  

( )P A B C 
3
8

دراینصورت    ( )P A B B A C    چقدر می باشد؟ 

کتابی قبل از تعطیالت نوروز تدریس شوند به شرط آنکه هفته آخر پایان سال   4و  3احتمال آنکه بخش های  -91

0/کالسها برقرار باشند و احتمال آنکه قبل از تعطیالت نوروز تدریس شوند به شرط آنکه هفته آخر پایان سال   8

0/کالسها برقرار نباشند  0/احتمال برقراری کالسها در هفته پایانی سالمی باشد . اگر  5 باشد احتمال آنکه در   9

 موعد مقرر ) قبل از تعطیالت نو روز ( بخش های فوق تدریس شوند چقدر است؟

و مهره سیاه  8مهره قرمز و سومی   6مهره سیاه و  5مهره سفید و دومی شامل  21سه ظرف داریم. اولی شامل فقط  -91

مهره قرمز می باشد . ظرفی به تصادف انتخاب کرده از آن مهره ای خارج می کنیم، احتمال خارج شدن کدام  3

 رنگ بیشتر است؟

مهره سیاه می باشد .  8مهره سفید و  6مهره سیاه و دومی شامل  4مهره سفید و  6دو ظرف داریم. اولی شامل  -92

مهره ای خارج می کنیم، احتمال آنکه مهره سفید باشد چقدر ظرفی را به تصادف انتخاب می کنیم و سپس از آن 

 است؟

استخدام شده ها دیپلم ریاضی دارند. کارمندی  را 60% در صد استخدام ها زن می باشد.40%در یک اداره   -93

 آنکه زن باشد چقدر است؟ به تصادف انتخاب می کنیم اگر دیپلم ریاضی داشته باشد احتمال

مهره ی سیاه موجود است. یکی 2مهره سفید و  6مهره ی سیاه و در کیسه دیگر  3مهره سفید و  4یک کیسه  -94

از کیسه ها را به تصادف انتخاب می کنیم و از آن مهره ای خارج می کنیم. اگر مهره  خارج شده سفید باشد احتمال 

 د چقدر است؟آنکه  مهره از کیسه اول خارج شده باش

باشند و   Sپیشامد دلخواهی از فضای نمونه Cو   Sافرازی برای فضای نمونه Bو  Aاگر پیشامد های  -95

( ) / , ( ) / , ( ) /P C B P C A P A  0 3 0 4 0 )اینصورت در  3 )P A C .را به دست آورید 

96-  
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از خانم ها عینک  10%از آقایان و 35%از شرکت کنندگان در یک سمیناررا آقایان تشکیل می دهند. %30 -97

 عینک به چشم داشته باشد احتمال زن بودنش چقدر است؟به چشم دارند. شخصی را انتخاب می کنیم ، اگر 

مهره سیاه می باشد  5مهره سفید و  6مهره سیاه و دومی شامل  3مهره سفید و  5دو ظرف داریم. اولی شامل  -98

. چند مهره سیاه به ظرف دوم اضافه کنیم تا اگر ظرفی را به تصادف انتخاب نموده و از آن مهره ای خارج کردیم 

 دن مهره ی سفید و احتمال آمدن مهره ی سیاه برابر باشند؟احتمال آم

مهره سیاه می باشد  11مهره سفید و  7مهره سیاه و دومی شامل  4مهره سفید و  5دو ظرف داریم. اولی شامل  -99

. مهره ای تصادف از ظرف اول  خارج کرده بدون رویت رنگ ، آنرا در ظرف دوم قرار می دهیم سپس از ظرف دوم 

 خارج می کنیم، احتمال آنکه مهره سفید باشد چقدر است؟ مهره ای

درصد کیفیت متوسط  21در صد دارای کیفیت خوب و  31باغی دارای دو نوع پرتقال می باشد. از نوع اول  -111

درصد کیفیت متوسط دارند. پرتقالی به تصادف انتخاب کرده و  31در صد دارای کیفیت خوب و  21دارند. نوع دوم 

 یم کیفیتی متوسط دارد، احتمال آنکه از نوع دوم باشد چقدر است؟مشاهده می کن

مهره ی قرمز و سه مهره ی سیاه است. مهره ای از کیسه خارج کرده  2مهره ی سفید ، 4کیسه ای شامل  -111

 مشاهده می کنیم که سفید نیست، احتمال آنکه قرمز باشد چقدر است؟

مهره سیاه . از اولی  3مهره سفید و  2سیاه و دومی شامل مهره  1مهره سفید و  2دو ظرف داریم. اولی شامل  -112

یک مهره به تصادف خارج کرده و در ظرف دوم قرار می دهیم و سپس از ظرف دوم مهره ای خارج می کنیم. 

 احتمال آنکه مهره نهایی سفید باشد چقدر است؟

یم . این مهره ازهر رنگ که مهره سیاه می باشد مهره ای خارج می کن 7مهره سفید و 5از ظرفی که دارای  -113

باشد دو مهره به رنگ دیگر از همان رنگ از ظرف خارج کرده و سه مهره را کنار می گزاریم.اینک مهره ای جدید از  

 ظرف خارج می کنیم احتمال آنکه مهره  سفید باشد چقدر است؟

ی سیاه می باشد. تاسی  گو 14گوی سفید و 6گوی سیاه و ظرف دوم دارای  15گوی سفید و 5ظرف اول دارای  -114

را پرتاب می کنیم  اگر عدد رو شده اول باشد از ظرف اول در غیر اینصورت از  ظرف دوم گویی خارج می کنیم ، 

 احتمال سفید بودن مهره خارج شده چقدر است؟

کالس درصد دانش آموزان  31است اگر   𝑩سه برابر  تعداد دانش آموزان کالس    𝑨تعداد دانش آموزان کالس  -115

 𝑨  درصد دانش آموزان کالس   51و𝑩   عضو کتابخانه باشند. فردی به تصادف انتخاب می کنیم اگر عضو کتابخانه

 است؟  𝑩باشد با کدام احتمال عضو کالس 


