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  دهمدوازپایه:   علوم انسانی  رشته :

  انسانی 3  و آمار اتیاضیرنام درس : 

  115 :تعداد سواالت
  :........................ینام و نام خانوادگ

  عالمه طباطباییرستان: یدب
   حسین لهراب: و طراح دبیر

  یباسمه تعال

  رانیا یاسالم يجمهور
  پرورش وزارت آموزش و

  ياریچهارمحال و بختستان ا سازمان آموزش وپرورش
  منطقه فالرد ت آموزش وپرورشیریمد

  به نام خدایی که از نسبت محیط به قطر دایره آگاه است

     //:  خ یتار  
  فصل اول درس دوم احتمال  
  مهر آموزشگاه: 

   باز آمد بوي ماه مهر ، ماه مهر مدرسه 

  صفحه طراحی شده اند.15 سواالت در                                      "الش امید به عاقبتی نیک دارنداز آنان مباشید که بدون زحمت و ت"امام علی (ع):  
    نمره:  " "  ف یرد

    دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی در سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت. پیامبراعظم(ص):  
  تعریف کنید. یم زیر را مفاه  1

  الف) پدیده ي تصادفی:
  ب) پدیده قطعی:

  پ) برآمد:
  ت) پیشامد:

  ج)فضاي نمونه اي:
  چ)پیشامد نا سازگار:

  

  کدام یک از پدیده هاي تصادفی زیر قطعی و کدام یک غیر قطعی است؟  2
  ج) پرتاب سکه  الف) تولد فرزند    ب) شکستن شیشه      پ) ریختن تاس    ت) پاره شدن کاغذ    

  

    ید. و چند پدیده ي تصادفی را مثال بزنقطعی  آزمایشچند   3
  جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید.    

Aباشند و  sدو پیشامد از فضاي نمونه اي  Bو Aالف) اگر  B    در این صورتA وB   را دو
  پیشامد............ می نامیم.

Aب) اگر  S  وA  متمم پیشامدA  باشد آن گاه..........A A   وA A  .  
  پ) سه سکه را با هم می اندازیم. فضاي نمونه اي این آزمایش تصادفی داراي ........ عضو است.

  ت هاي ممکن در به وقوع پیوستن یک پدیده ي تصادفی را ......... گوییم.ت) مجموعه ي شامل همه ي حال
  هر زیر مجموعه ي فضاي نمونه اي را یک ................. در فضاي نمونه اي می نامیم.ث) 

  ج) به پدیده هایی که از به وقوع پیوستن آن اطمینان نداشته باشیم ، ............ می گوییم. 
Aچ) پیشامد    پیشامد .......... و پیشامدA S  .را پیشامد ............. می نامیم  
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Aباشند و  Sدو پیشامد از فضاي نمونه   Bو A) اگرح B   آنگاه ،A وB دو پیشامد  را
  نامیم.می..............

  عضو دارد.............. تاس و یک سکه  ) فضاي نمونه پرتاب دوخ
  رخ دهند.  BوAد) پیشامد ................. وقتی رخ می دهد که پیشامد هاي 

Aذ) پیشامد  B .زمانی رخ می دهد که ....................................... رخ دهند  
را .............. می گوییم. حاصل  A و Aر) دو پیشامد     .......p A p A    .است  

B,به طوري که  باشند Sدو پیشامد از فضاي نمونه   Bو Aاگرز)  A B A B A     در این صورت
  را ....................... می نامند.  Bو Aدو پیشامد  

ژ)    ........ , ........p p s    
  درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را تعیین کنید.   5

  رخ ندهد.  Aزمانی رخ می دهد که پیشامد  Aباشد، پیشامد  Aمتمم پیشامد  Aالف) اگر پیشامد 
  ب) به دنیا آمدن بچه در ماه اردیبهشت یک پدیده ي تصادفی است.   

  ، حتمی است.  6ر فضاي نمونه اس پرتاب یک تاس ، پیشامد رو شدن عددي بزرگتر از پ) د
Aباشند ، پیشامد  sدو پیشامد از فضاي نمونه اي   Bو Aت) اگر  B  زمانی رخ می دهد که پیشامدA 

  رخ ندهد.    Bرخ دهد ولی پیشامد 
  هیم تا یخ بزند ، یک آزمایش تصادفی است. ث) مقداري آب را درون فریزر قرار می د

Aج) پیشامد  A  .یک پیشامد غیرممکن است  
  است. 4/0است. احتمال آن که به روستا نرود  06/0چ) احتمال آن که آراد به روستا برود 

   

    سکه و یک تاس داراي چند عضو است؟ 3فضاي نمونه ي آزمایش پرتاب   6
  بیان براي پدیده ي غیر ممکن نادرست است؟ کدام  7

1) احتمال وقوع کمتر از 4) احتمال وقوع صفر  3) خارج فضاي نمونه 2) مکمل پدیده ي قطعی  1
2  

  

برآمد است. چند پیشامد در این فضاي نمونه اي می توان  5فضاي نمونه اي یک پدیده ي تصادفی داراي   8
  ؟تعریف کرد

1 (252                    2 (252 1               3 (52 1               4 (52  

  

اگر   9 , , ,s a b 1 2 د از فضا ي نمونه می باشد؟یک فضاي نمونه اي باشد. کدام مجموعه زیر یک پیشام  
1 ( , ,c1 2               2 ( , ,a1 3               3 ( , ,a b c                 4 ( , ,a 1 2  
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اگر   10 , , ,s a5 4 2  ، فضاي نمونه اي ,A a 2  یگ پیشامد و حاصل آزمایش"a" :باشد گوییم  
1 (A    .2رخ داده است (A      .3رخ داده است ( 2   .4پیشامد نشدنی است ( a  .پیشامد حتمی است  

  

اگر   11 , , ,s 1 2 3 4  فضاي نمونه اي و ,A 2 3  یک پیشامد باشد، وقوعA مستلزم وقوع کدام است؟  
1 ( 2                       2 ( 3              3 ( 2  یا 3             4 ( 2   و 3               

  

  رخ دهد ، کدام است؟ Bیا فقط  Aدو پیشامد از فضاي نمونه اي باشند، پیشامد فقط  Bو Aاگر   12
1 (A B             2 (   A B B A            3 (A B            4 (A B  

  

فرض کنید   13     , , /n B n A P A5 8 0 2    آن گاه P B کدام است؟  
1 (1

13                  2 (1
8                   3 (8

10                   4 (15
13  

  

  المپ سالم احتمال سالم بودن هر دو چقدر است؟ 6المپ معیوب و  3با برداشتن تصادفی دو المپ از بین   14
1 (1

6                    2 (5
12                  3 (7

12                   4 (5
6  

  

پیشامد آن که مجموع اعداد رو شده  Bه مجموع اعداد روشده فرد و پیشامد آن ک Aدر پرتاب دو تاس   15
  رخ ندهد چند عضو دارد؟ Bرخ دهد ولی  Aعددي اول یاشد. پیشامد 

1 (14               2 (8                3 (4                   4 (2  

  

کارگر بودند دچار سانحه شدند. چقدر احتمال دارد  7مهندس ،  3سه نفر از کارکنان کارگاهی که شامل   16
  همگی آن ها مهندس باشد؟

1 (027/0                  2 (008/0               3 (189/0                4(867/0   

  

جلد آن  3جلد عکی دار و بقیه بدون عکس بوده ، چقدر احتمال دارد که اگر  5جلد شناسنامه که  7از بین   17
  ها به تصادف برداشته شود ، هر سه عکس دار باشند؟

1 (2
7                2 (3

7                  3 (10
21                   4 (15

21  

  

انتخاب می کنیم. احتمال آن که هر دو عدد فرد و  6و .... و  3و  2و  1دو عدد به تصادف از بین اعداد   18
  باشد چقدر است؟ 8جمع شان 

1 (1
36                      2 (1

30                     3 (2
36                 4 (2

30  

  

نفر به تصادف انتخاب شده اند،  4دانش آموز رشته ي انسانی ،  5دانش آوز رشته ریاضی و  7از بین   19
  ا رشته ي انسانی باشد را بیابید. نفر آن ه 3احتمال این که حداکثر 

  

    اینکه نقاط تشکیل یک مثلث بدهند را بیابید.  لنقطه انتخاب می کنیم . احتما 3از میان نقاط زیر   20
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    است؟ 5در پرتاب دو تاس با کدام احتمال هر عدد ظاهر شده کم تر از   21
    بیاید را بیابید.  6کی احتمال آن که در پرتاب دو تاس فقط ی  22
  شش نفر را انتخاب کرده ایم:  23

  الف) با کدام احتمال هکه در یک روز هفته متولد شده اند؟
  ب) با کدام احتمال همه در روز شنبه متولد شده اند؟

  پ) با کدام احتمال هیچ دو نفري در یک روز از هفته متولد نشده باشند؟

  

نقطه انتخاب شده یتوان  4قطه به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال این که با ن 4نقطه ي زیر ،  10از میان   24
  یک چهار ضلعی ساخت را بیابید. (با فرض این که هر راس چهار ضلعی روي یک خط باشد.) 

  

  

    نیست؟ 3دو تاس را پرتاب می کنیم ، با کدام احتمال هر یک ار اعداد رو شده مضرب   25
پیشامد وجود یک  Bپیشامد هم جنس بودن دو فرزند اول و  Aفرزند است. اگر  3انواده اي داراي خ  26

  فرزند پسر در این خانوتده باشد:
  الف) فضاي نمونه اي این آزمایش تصادفی

  را مشخص کنید.  Bو Aب) پیشامد هاي 
  ناسازگارند؟ چرا ؟ Bو Aپ) آیا 

  

    دد زوج یا اول باشد را بیابید. احتمال آن که در پرتاب یک تاس یک ع  27
    یا فرد باشد را بیابید.  4احتمال آن که در پرتاب یک تاس عدد رو شده کم تر از   28
  در پرتاب دو تاس احتما آن که :  29

  باشد؟ 8الف) مجموع اعداد رو شده برابر 
  باشد؟ 8ب) مجموع اعداد رو شده بزرگتر از 

  باشد؟ 8 پ)  مجموع اعداد رو شده کوچکتر از

  

را بر روي پنج کارت یکسان نوشته ایم. به تصادف یک کارت  5و  4و   3و  2و  1هر یک از ارقام   30
ییرون کشیده سپس کارت دیگري از بین بقیه کارت ها بیرون می کشیم ، با کدام احتمال شماره هاي این 

  دو کارت اعداد متوالی اند؟
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  فرزند است: 3خانواده اي داراي   31
  ف) تعداد اعضاي فضاي نمونه اي این آزمایش تصادفی را مشخص کنید. ال

  که در آن فرزند سوم پسر باشد را مشخص کنید.  A) پیشامد ب
  که در آن حداکثر یک فرزند دختر باشد را مشخص کنید.  Bپ) پیشامد 

  

  فرزند است: 4خانواده اي داراي   32
  مشخص کنید.الف) فضاي نمونه اي فرزندان این خانواده را 

  ب) پیشامد آن که حداقل دو فرزند این خانواده پسر باشد را نوشته و احتمال آن را محاسبه کنید. 

  

2احتمال آمدن باران به نیامدنش   33
    است. احتمال آن که باران ببارد ، چه قدر است؟ 3

  فرزند دختر است؟ 3زند پسر یا فر 2فرزندي با کدام احتمال  4در یک خانواده ي   34
1 (3

8                 2 (9
16               3 (5

8                    4 (3
4  

  

  فرزند است: 3یک خانواده داراي   35
  این آزمایش تصادفی را مشخص کنید. الف) فضاي نمونه اي 

  که در آن فقط دو فرزند دوم و سوم دختر باشد.  Aب) پیشامد 
  که در آن حداقل یک فرزند دختر باشد.  Bپ) پیشامد 
Aت) پیشامد  B  .را مشخص کنید  

  

عدد "و  "7وع اعداد دو تاس برابر مجم"را به ترتیب  bو Aدو تاس را با هم می اندازیم و پیشامد هاي   36
  تعریف می کنیم. مطلوب است : "6رو شده حداقل یک تاس برابر 

  را مشخص کنید.  Bو Aالف) پیشامد هاي 
Aب) پبشامد  B  .را معلوم کنید  

  

تمایزي نوشته و در می توان ساخت ، روي کارت هاي م 7و  4و  3و 2تمام اعداد دو رقمی که با ارقام   37
  یک کیسه قرار می دهیم و سپس یک کارت به تصادف خارج می کنیم.(ارقام غیر تکراري) مطلوب است:

  الف) فضاي نمونه اي این پدیده ي تصادفی
  ، مضرب باشد.  که در آن عدد روي کارت Aب) پیشامد 

  

اي ممکن را به صورت نمودار درختی ابتدا یک تاس و به دنبال آن یک سکه را پرتاب می کنیم. برآمد ه   38
  رسم کنید.

  

    یک سکه را دو بار پرتاب می کنیم:  39
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  الف) فضاي نمونه اي این پدیده ي تصادفی:
  که در آن هر دو سکه ، یکسان بیایند را بنویسید.  Aب) پیشامد 
  که حداقل یک سکه رو بیاید را بنویسید. Bپ) پیشامد 

  د هاي زیر را هاشور بزنید. با توجه به شکل زیر، پیشام  40
الف)    A B B A                  (ب A B                 (پ A B                  (ت A B   

           

  

  فرزند اسن. مطلوب است محاسبه ي احتمال آن که: 4خانواده اي داراي   41
  الف) حداقل دو فرزند این خانواده پسر باشد.

  تعداد فرزندان دختر بیشتر از فرزندان پسر باشد. ب) 

  

  فرزند است. 3خانواده اي داراي   42
  ند این خانواده دختر باشد را مشخص کنید. فرز 2که در آن حداقل  Aالف) پیشامد 
  که در آن فقط یک فرزند خانواده پسر باشد را مشخص کنید.  Bب) پیشامد 

  پ) احتمال آن که فرزندان ، به صورت یک در میان پسر و دختر باشد را به دست آورید. 

  

  یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می کنیم.   43
  مایش تصادفی را بنویسید. الف) فضاي نمونه اي این آز

  باشد.  5ب) پیشامد آن را بنویسید که عدد روي تاس بزرگتر از 
  ب) پیشامد آن را بنویسید که سکه پشت بیاید. 

  بیاید را بیابید. 4پ) احتمال آن که سکه پشت یا تاس 
  ت) احتمال آن که تاس زوج بیاید را بیابید. 
  د را بیابید. ث) احتمال آن که تاس فرد و سکه پشت بیای

  

دانش آموز کالس دوم یک تیم چهار نفره ، به تصادف  5دانش آموز کالس سوم و  6می خواهیم از بین   44
  انتخاب کنیم ، چقدر احتمال دارد:

  الف) هیچ دانش آموز کالس سوم در تیم نباشد. 
  ب) یک دانش آموز کالس سوم و سه دانش آموز کالس دوم در تیم باشند. 

  

  مهره به تصادف خارج می کنیم ،  3مهره ي سبز می باشد ،  4مهره قرمز و  3یسه اي که شامل در ک  45
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  مطلوب است احتمال آن که هر دو مهره هم رنگ باشند. 
مهره به تصادف خارج می کنیم،  3مهره زرد می باشد ،  2مهره آبی  4مهره سبز و  5از جعبه اي که شامل   46

  آن که: مطلوب است محاسبه ي احتمال
  الف) هر سه مهره سبز باشد.

  مهره سبز باشد. 2ب) حداکثر 
  پ) هر سه مهره هم رنگ باشند. 

  

سیب به تصادف بر می داریم. مطلوب است  3سیب خراب است ،  4سیب سالم و  10از جعبه اي که حاوي   47
  محاسبه ي احتمال آن که:

  الف) هر سه سیب سالم باشند.
  اب باشد. ب) دو سیب سالم و یکی خر

  پ) تعداد سیب هاي سالم از تعداد سیب هاي خراب بیشتر باشد. 

  

ناحیه شکل بایستد  8عقربه اي را مطابق شکل زیر به تصادف به حرکت در می آوریم تا روي یکی از   48
  چقدر احتمال دارد

  بایستد؟عددي اول  روي عقربه الف)
  ب) عقربه روي عددي اول یا فرد را نشان دهد.

  ربه روي عدد زوج و اول بایستد. پ) عق

  

  

  نفره: 3چقدر احتمال دارد در یک تیم کوهنوردي   49
  هر سه نفر آن ها در ماه آبان متولد شده باشند. الف)
  هر سه نفر آن ها در یک ماه از سال متولد شده باشند.ب)
  تولد هیچ دو نفري از آن ها در یک ماه نباشد.  پ)

  

  نفر را در نظر می گیریم ، چقدر احتمال دارد: 4  50
  الف) هر چهار نفر آن ها در روز سه شنبه متولد شده باشند.

  ب)هر چهار نفر آن ها در یک روز از هفته متولد شده باشند.
  پ) تولد هیچ دو نفري از آن ها در یک روز از هفته نباشد. 
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ت می نویسیم و پس از مخلوط کردن کارت ها ، به را روي یک کار 25هر یک از اعداد زوج کمتر از   51
  طور تصادفی یک کارت بیرون می آوریم ؛ مطلوب است تعیین:

  الف) فضاي نمونه اي این آزمایش 
  باشد. 4که در آن عدد روي کارت مضرب  Aب) پیشامد 
  باشد.  15که در آن عدد روي کارت بیشتر از  Bپ) پیشامد 

A,پ) پیشامد هاي  B A B   .را با اعضا مشخص کنید  

  

  نفري دوستان ، چقدر احتمال دارد: 5در جمع   52
  الف) ماه تولد آن ها متفاوت باشد.

  ب) روز تولد آن ها در هفته یکی باشد. 

  

  نفر که دو نفر آن ها خواهر یکدیگرند به تصادف در یک ردیف می ایستند ، چقدر احتمال دارد: 5  53
  هر کنار هم قرار گرفته باشند.الف) دو خوا

  ب) دو خواهر در اول و آخر صف واقع شده باشند. 

  

اگر   54  1p A 3  و  3p B 4   وA وB  دو پیشامد ناسازگار باشند حاصل p A B  .را بیابید    
اگر   55  1p A 4 و   2p A B 3  که ،A وB  ،دو پیشامد ناسازگار باشند p B .را تعیین کنید    
مهره به تصادف خارج می کنیم ، چقدر  3مهره ي قرمز می باشد  2مهره ي آبی و  5از جعبه اي که شامل   56

  احتمال دارد:
  الف) هر سه مهره هم رنگ باشد.

  ب) حداقل دو مهره آبی باشد.
  پ) سه رنگ متفاوت باشند. 

  

  یک سکه را دو بار پرتاب می کنیم .   57
  الف) فضاي نمونه اي این آزمایش را بنویسید. 

  ب) پیشامد آن که حداقل یک سکه رو بیاید را مشخص گنید. 

  

در یک صف قرار می گیرند ،  برادر وجود دارند ، در ابتداي مسابقه اعضاي تیم 2در یک تیم فوتبال   58
  برادر کنار هم باشند.   2مطلوب است احتمال آن که : الف) 

  برادر در نفرات پنجم و نهم صف باشند. 2ب) 
  برادر در ابتدا و انتهاي صف واقع شوند. 2 پ) 
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  در پرتاب یک تاس اگر عدد اول بیاید کدام پیشامد زیر رخ داده است؟  59
الف)  , ,A 2 4 6                                (ب ,B 1 6  پ ( , ,C 1 3 5  

  

  فرزندي مطلوب است: 3در یک خانواده   60
  .الف) فضاي نمونه ي این آزمایش تصادفی را بنویسید

  د پسر باشد.امد اینکه در این خانواده دو فرزنب)پیش
  .داقل یک فرزند پسر داشته باشدپ) احتمال آن که ح

  

  در پرتاب یک تاس آیا دو پیشامد زیر ناسازگارند؟  61
  Aپیشامد این که عدد رو شده اول باشد:

  Bباشد: 3پیشامد این که عدد رو شده مضرب 

  

  :  مال آن کهدر پرتاب یک تاس و یک سکه احت  62
  و سکه پشت بیاید 3ب) تاس                                          ف) تاس عددي اول باشد.ال

  

مهره به تصادف خارج می کنیم.  3مهره ي آبی وجود دارد.  4مهره زرد و  2مهره قرمز،  3در جعبه اي   63
  احتمال آنکه:

  الف) هر سه مهره هم رنگ باشند
  ب)هر سه غیر همرنگ باشند

  ثر یک مهره زرد باشد.ج) حداک

  

  فرزند دختر هستند؟ 3فرزند پسر یا  2فرزندي با کدام احتمال  4در یک خانواده   64
3الف) 

9ب)                          8
5ج)                             16

3 د)               8
4  

  

Aباشند و  Sدو پبشامد از فضاي نمونه اي  Bو  Aاگر   65 B  ، ثابت کنید ،   p A p B    
 که آن احتمال دهیم، می قرار کنارهم را 4و  3و  2و  1 مارقا  66

        است؟ قدرچ بگیرند قرار هم کنار فرد عدد دو )الف  
  است؟ چقدر بگیرند قرار هم کنار میان در یک فرد و زوج اعداد )ب 

  

ابتدا تعداد اعضاي فضاي نمونه اي را در هر یک از آزمایش هاي تصادفی زیر ؛ طبق اصل ضرب مشخص   67
  کنیدو سپس اعضاي فضاي نمونه اي را در هر یک از آزمایش ها تصادفی ، بنویسید. 

  ) پرتاب یک تاس2  که) پرتاب یک س1
  ) پرتاب دو تاس4  ) پرتاب هم زمان دو سکه3
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    ) پرتاب یک تاس و یک سکه 6  ) پرتاب سه سکه5
سکه اي را به هوا می اندازیم . اگر پشت بیاید، یک تاس می اندازیم و اگر رو بیاید دو سکه ي دیگر را   68

  را مشخص کنید. می اندازیم :   الف) فضاي نمونه اي این آزمایش تصادفی
  را مشخص کنید. "تاس زوج بیاید"ب) پیشامد آن که 
  را مشخص کنید.  "سکه رو بیاید 2حداقل "پ) پیشامد آن که 

  

باشند. عبارت هاي توصیفی زیر را با نمودار ون  Sامد از فضاي نمونه اي سه پیش Cو Bو Aفرض کنید   69
  نمایش دهید و هاشور بزنید.

  رخ ندهد. Bرخ بدهند ؛ ولی  Cو Aالف) پیشامد هاي 
  رخ بدهد. Bب) فقط پیشامد 

  رخ ندهد. Cرخ دهد و  Bپ) پیشامد 
  رخ دهد. Cو Bرخ دهد و ال اقل یکی از پیشامد هاي  Aت) پیشامد 

  ث) هر سه پیشامد رخ دهد.
  ج) حداقل یکی از این سه پیشامد رخ دهد.

  چ) هیچ یکی از پیشامد ها رخ ندهد.
  دهد.  رخ Aح) فقط پیشامد 
  رخ ندهد.  Cرخ دهند و   Bو Aخ) پیشامد هاي 

  

سکه را یک بار پرتاب می کنیم ؛ اگر رو بیاید ، تاس را می ریزیم و اگر پشت بیاید ، سکه را دو بار دیگر   70
  پرتاب می کنیم. فضاي نمونه اي مر بوط به این آزمایش تصادفی را بنویسید.  

  

متمایز به طور تصادفی کنار هم شده اند. با چه احتمالی همه ي مداد ها  سه خودکار متمایز و چهار مداد  71
  کنار هم قرار می گیرند؟

  

 پنج نفر را در نظر می گیریم، چقدر  احتمال دارد:  72

  متولد  نشده باشند. ب) هیچ دو نفري در یک ماه     آبان متولد شده باشند؟       الف) هر پنج  نفر در ماه   
  

روز پیش بینی هاي  89روز ؛  120ید که پزارش هاي هواشناسی یک ایستگاه نشان می دهد که فرض کن  73
  وضع هوا درست بوده است. احتما این که پیش بینی بعدي این ایستگاه درست نباشد؛ چقدر است؟

  

پشت بار انداخته ایم. پشت آمده است. احتمال آن که در یک صد و یکمین بار باز هم  100یک سکه را   74
  بیاید چند است؟
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عضو و  6داراي  Aپیشامد تصادفی   75  2p A 7 شد است. تعداد اعضاي فضاي نمونه اي چند تا است؟    
رو شده باشد، چقدر  6که حداقل در یکی از دو تاس عدد کنیم. احتمال آندو تاس سالم را با هم پرتاب می  76

  ؟است
  

  باهم پرتاب می کنیم . یک سکه ویک تاس را  77
  باشد. 3و تاس مضرب » رو«ب) پیشامد  آنکه سکه            عضو دارد ؟ فضاي نمونه اي چند الف) 

  ) احتمال آنکه سکه پشت و عدد روي تاس عدداول باشد .پ

  

  فرزند است که از تعداد جنسیت فرزندان اطالعی د دست نیست: 4فرض کنید خانواده اي داراي   78
  الف) فضاي نمونه اي تعداد فرزندان چند عضو دارد؟ اعضاي فضاي نمونه اي را بنویسید.

  را بنویسد که در آن یک دختر در این خانواده متولد شده باشد.  Aب) پیشامد 
  را بنویسد که در آن حداکثر یک دختر در این خانواده متولد شده باشد.  Bپ) پیشامد 
  آن حداقل یک دختر در این خانواده متولد شده باشد. را بنویسد که در Cپ) پیشامد 
  را بنویسید که در آن تعداد فرزندان دختر و پسر برابر باشد.  Dت) پیشامد 
  را بنویسید که در آن تعداد فرزندان پسر از تعداد فرزندان دختر بیشتر باشد.  Eث) یشامد 
  اشد. را بنویسید که در آن فرزند اول و آخر پسر ب Fج) پیشامد 
  را بنویسید که در آن فرزند پسر در خانواده متولد نشده باشند. Gچ) پیشامد 

  

  دو تاس را با هم می اندازیم . مطلوب است محاسبه ي احتمال آن که:  79
  باشد.  5الف) هر دو تاس زوج بیایند.                          ب)  مجموع دو تاس 

  باشد. 3و تاس اول مضرب  8شد.      ت) مجموع دو تاس و تاس اول فرد با 8پ) مجموع دو تاس 
  و هر دو تاس فرد باشند. 7یا هر دو تاس فرد باشند.   ج) مجموع دو تاس  8مجموع دو تاس ث) 

  باشد.  11باشد.            ح) مجموع دو تاس کمتر از  10چ) مجموع دو تاس بیش تر از 
  د) هر دو عدد رو شده با هم مساوي نباشند.   شود.          12خ) حاصل ضرب اعداد رو شده 

  

  یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می کنیم . احتمال آن که :  80
  بیاید.  4باشد.             ب) سکه پشت و تاس  5الف) عدد روي تاس بزرگتر از 

  بیاید.                       ت) سکه رو و تاس فرد بیاید.  4پ) سکه پشت یا تاس 

  

المپ به تصادف از جعبه خارج می کنیم. احتمال  3تاي آن ها معیوب است.  4المپ که  14جعبه اي شامل   81
  معیوب بودن هر سه المپ را بیابید.  
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المپ به تصادف انتخاب می کنیم.  3المپ ،  8تاي آن ها سوخته است. از این  5هشت المپ داریم که   82
  مپ انتخاب شده ، سوخته باشند. مطلوب است احتمال آن که هر سه ال

  

بیاید یک سکه را سه بار پرتاي می کنیم و اگر عددي کمتر  2چنان چه در پرتاب یک تاس عددي کمتر از   83
  نیاید سکه را یک بار پرتاب می کنیم. فضاي نمونه اي این تجربه تصادفی را بنویسید.  2لز 

  

موش از بین آن  4ه داري می شوند. اگر به طور تصادفی موش سیاه نگ 5موش سفید و  3در آزمایشگاهی   84
  برداشته شوند ، با کدام احتمال فقط یکی از موش ها مورد آزمایش ، سفید است؟ اه

  

مهره از کیسه خارج می کنیم ، احتمال این که دو  2مهره سیاه وجود دارد.  7مهره سفید و  5در یک کیسه   85
  مهره هم رنگ نباشد. 

   

چینی حضور دارند. د نفر به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال این که یکی ایرنی و  3ایرانی و  5اقی در ات  86
  یکی چینی باشند را بیابید. 

  

می توان نوشت ، روي کارت نوشته و پس از  6و  5و  4و 3هر یک از اعداد دو رقمی را که با اعداد   87
  اریم. مطلوب است تعیین:مخلوط کردن کارت ها ، یکی را به تصادف بر می د

  الف) فضاي نمونه اي این تجربه تصادفی 
  باشد. 4که در آن عدد روي کارت مضرب  Aب) پیشامد 
  که در آن عدد روي کارت اول باشد. Bپ) پیشامد 
  باشد.  3که در آن عدد روي کارت زوج و یا مضرب  Cت) پیشامد 

  

هر شد ، آن گاه تاس را می ریزیم در غیر این صورت سکه اي یک بار پرتاب می کنیم . اگر سکه رو ظا  88
  یک بار دیگر سکه را می اندازیم. 

  الف) فضاي نمونه اي این آزمایش چند عضو دارد؟ آن ها را بنویسید. 
  را که در آن عدد ظاهر شده روي تاس زوج باشد یا سکه پشت بیاید ؛ با اعضا بنویسید.  Aب) پیشامد 

  

رتاب می کنیم . اگر سکه پشت ظاهر شد، آن گاه یک تاس می اندازیم و اگر رو سکه اي را یک بار پ  89
  بیاید دو سکه ي دیگر می اندازیم. 

  الف) فضاي نمونه اي این آزمایش تصادفی
  ب) پیشامد آن را که تاس زوج بیاید را بنویسد. 

  سکه رو بیاید مشخص کنید.  2پ) پیشامد آن را که حداقل 

  

و رقمی بدون تکرار مجموعه ي اعداد تمام ترکیبات د  90 , ,1 2 را روي کارت هاي مختلف نوشته ایم. یک  3
  کارت را به طور تصادفی خارج می کنیم. مطلوب است:
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  الف) فضاي نمونه اي
  که در آن عدد روي کارت زوج باشد.  Aب) پیشامد 
  که در آن عدد روي کارت اول باشد.  Bپ) پیشامد 

   فرزندي با کدام احتمال ال اقل یکی از فرزندان پسر است؟ 3در یک خانواده ي   91
  که:کنم، مطلوبست احتمال آندو تاس را با هم پرتاب می  92

  نباشد. 1باشد ولی تاس اول  6ب)ضرب دو تاس یا هر دو فرد باشند.      2الف)  اختالف اعداد رو شده 
  

  تمال آن که:در پرتاب دو تاس مطلوب است اح  93
  باشند. 7الف) مجموع اعداد ظاهر شده 

  ب) عدد هاي ظاهر شده مساوي باشند.
  باشد. 11پ) مجموع اعداد رو شده برابر 

  باشد. 7یا  6ت) مجموع اعداد رو شده 

  

انتخاب می کنیم. با چه از سه دانش آموز رشته ریاضی و دو دانش آموز رشته تجربی ، دو نفر به تصادف   94
  ی هر دو هم رشته هستند؟احتمال

  

دانش آموز سال اول داوطلب شده اند. به تصادف سه  5دانش آموز سال سوم و  6براي تشکیل تیمی   95
  دانش آموز انتخاب می کنیم. احتمال آن را بیابید که:

  الف) دو دانش آموز از سال سوم و یک دانش آموز از سال اول باشد.
  اشند.ب) هر سه دانش آموز از یک کالس ب

  دانش آموز از سال اول باشد.  2پ) حداکثر 

  

مهره به تصادف خارج می  3مهره سیاه می باشد ،  2مهره سبز و  3مهره ي سفید و  4از جعبه اي که شامل   96
  کنیم ، احتمال آن که :

  مهره سفید باشد. 2الف) فقط 
  مهره سبز باشد.  2ب) حداکثر 

  

باشند و دو پیشامد ناسازگار  Bو  Aاگر   97    1p A p B 3   حاصل ، p A B دست آورید.را به   
گوي بیرون بیاوریم با کدام احتمال حداقل یک  2گوي سفید موجود است. اگر  2گوي سیاه و  3ر ظرفی د   98

  گوي سیاه است؟
  

  نفر به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال آن  2دانش آموز رشته ریاضی  5دانش آموز تجربی و  4از بین   99

)
https://konkur.info

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  که ال اقل یکی از دانش آموزان انتخاب شده رشته ریاشی باشد را یابید. 
مهره به تصادف خارج می کنیم. احتمال آن را  2مهره قرمز است ،  3مهره آبی و  2از یک جعبه که شامل   100

  ب) حداقل یک مهره آبی باشد.     بیابید که :   الف) یک مهره آبی و یک مهره قرمز باشد.
  

  فرزند است. مطلوب است احتمال آن که: 3مادري داراي   101
  الف) حداکثر کی از فرزندان پسر باشد.

  فرزند آخر پسر باشد. 2ب) 

  

    فرزند دختر و یک فرزند پسر داشته باشد را بیابید.   2احتمال آن که خانواده اي که سه فرزند دارد ،   102
 خارج تصادف به مهره3 کیسه این از. دارد وجود آبی مهره 4و  زقرم مهره 2و  سیاه مهره 4  ايکیسه رد  103

 : کهآن احتمال است مطلوب کنیم، می

                         .باشند همرنگ مهره دو حداقل )ب                .نباشند همرنگ ياهمهر دو هیچ )الف  
  ت) هر سه مهره هم رنگ باشند.                              .دنباش قرمز ايمهره هیچ پ)

  

 :که آن احتمال مطلوبست است، فرزند چهار داراي اي خانواده  104

 .باشد داشته دختر 2و  پسر 2 خانواده این) الف 

  .باشد دخترها تعداد از بیشتر پسرها تعداد )ب 

  

  ت تعیین:دو تاس را با هم پر تاب می کنیم. مطلوب اس  105
  الف) تعداد اعضاي فضاي نمونه اي 

  باشد.  7که در آن مجموع اعداد رو شده برابر  Aب) پیشامد 
  باشند.  3که در آن مجموع اعداد رو شده مضرب  Bب) پیشامد 
  که در آن هر دو عدد رو شده اول باشند.  Cپ) پیشامد 
  باشد.  5دوم بیشتر از که در آن عدد روي تاس اول زوج و عددر وي تاس  Dت) پیشامد 
  باشد.  3و تاس اول مضرب  5که در آن مجموع اعداد رو شده دو تاس مضرب  Eث) پیشامد 
  که در آن عدد تاس اول از عدد تاس دوم کوچکتر یا مساوي باشد. Fج) پیشامد 

  

ه طور تصادفی هره ي سفید متمایز وجود دارد. از میان آن ها سه مهره ب 4مهره ي آبی و  5در کیسه اي   106
  انتخاب می کنیم. مطلوب است تعداد اعضاي:

  مهره سفید انتخاب شود.  1مهره آبی و  2که در آن  Aالف) پیشامد 
  که در آن تمام مهره ها سفید اشند. Bب) پیشامد 
  که در آن هیچ مهره اي سفید نباشد.  Cپ) پیشامد 
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  که در آن هر سه مهره همرنگ باشند.  Dت) پیشامد 
  که در آن تعداد مهره هاي آبی از مهره هاي سفید بیش تر باشد. Eامد ث) پیش

  مهره آبی باشد.  2که در آن حداقل  Fج) پیشامد 
  که در آن حدکثر یک مهره سفید باشد.  Gچ) پیشامد 

  دو تاس را به طور هم زمان پرتاب می کنیم. با کدام احتمال جمع دو عدد رو شده یک عدد اول است؟  107
1 (7

12                   2 (5
9                    3 (4

9                4 (5
12  

  

1احتمال مسافرت شخصی با هواپیما   108
2و با قطار  5

است. احتمال آن که این شخص با هواپیما یا قطار  3
1) 1 مسافرت کند ، کدام است؟

15                  2 (2
15                        3 (13

15                 14 (11
15  

  

دو پیشامد ناسازگار باشد.  Bو Aاگر   109    /p A p B 1 4    باشد. حاصل p A B کدام است؟  
1 (6/0             2 (1                       3 (8/0                   4 (4/0   

  

2اگر احتمال آمدن باران به نیامدنش   110
  باشد. آن گاه احتمال آمدن باران چقدر است؟ 3

1 (2
5                 2 (3

4                      3( 1
2                      4 (1

3  
  

  و تاس با هم کدام احتمال الاقل یکی از اعداد رو شده فرد است؟در پرتاب د  111
1 (2

3                  2 (3
4                     3 (5

6                    4 (5
9  

  

مهره با هم بیرون می آوریم احتمال آن که یک مهره سیاه بیرون  2مهره سفید ،  2مهره سیاه  3از ظرفی با   112
9) 1   بیاید ، چقدر است؟

10                  2 (6
10                     3 (3

8                          4 (7
8  

  

مهره سفید ، دو مهره به تصادف از کیسه بیرون می آوریم. احتمال  4مهره سیاه و  6از کیسه اي محتوي   113
  آن که هر دو مهره سیاه باشد کدام است؟

1 (1
5                            2 (1

4                  3 (1
2                   4 (1

30 

  

مهره سیاه است. دو مهره به تصادف خارج می کنیم. احتمال آن که  6مهره سفید و  5از جعبه اي که شامل   114
  این دو مهره هم رنگ نباشد چقدر است؟

1 (7
11                         2 (6

11                   3 (5
11                   4 (3

11  

  

  در پرتاب دو تاس احتمال آن که اعداد رو شده ي دو تاس مساوي نباشند ، کدام است؟  115
1 (5

6                       2 (1
6                           3 (25

36                      4 (31
36  

   

 حسین لهراب 97 مهر ماه موفق باشید 
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