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)3(و آماررياضي
اولفصل 

آمار و احتمال



)1(

3 (–

هاي قبلي يكم متفاوته و فازش فرق داره. فهم دقيق مسئله و خالقيت حـرف اول رو تـو حـل مسـائلاين فصل نسبت به فصل

   تعداد حاالت رو محاسبه كنيم.اين فصل ميزنه نه فرمول! كال تو اين فصل قراره ياد بگيريم چجوري بدون شمردن حاالت، 

طريق انجام داد و نتوان ايـنmkطريق و ... و كار آخر را به m2طريق، كار ديگري را به m1اگر بتوان كاري را به اصل جمع: 

تـوان بـه   هـا را مـي  بنـدي نشـود، همـه ايـن كـار     ها را بـاهم انجـام داد و بـا انجـام هـر مرحلـه كـار تمـام شـود و مرحلـهكار

km m ... m� � �1 كنيم.استفاده مي» يا«طريق انجام داد. براي اصل جمع اغلب از حرف 2

خودكـار بـا چهـار رنـگ      4نـويس را از بـينيك روانيايك مداد ياتوانيد فقط يك خودكار شما به چند طريق ميمثال: �

انتخاب كنيد؟ (كتاب درسي)هاي متمايزنويس با رنگروان 3هاي متفاوت و مداد با رنگ 5مختلف، 

بـه  Aتوان از راه دريايي وجود دارد. به چند طريق مي 2راه هوايي و  4راه زميني،  B7به Aبراي مسافرت از شهر مثال: �

B(تاليفي) مسافرت كرد؟

Aرا در دو گـروهداران و هيئت امنانفر از سهام15گيري درباره توسعه شركت، مديرعامل يك شركت براي تصميممثال:�

توانـد  عامل به چند طريق مـيگيرند. مديرقرار ميBنفر ديگر در گروه  8و Aها در گروه نفر از آن 7كند. بندي ميدستهBو 

(كتاب درسي)نفر مشورت بگيرد؟15فقط از يكي از اين 

m2طريـق، مرحلـه دوم را بـهm1مرحله تقسيم كرد به طوري كه مرحله اول را به kاگر انجام كاري را بتوان به اصل ضرب: 

ــه  ــق و ... و مرحل ــه kطري ــيmkام را ب ــه م ــاالتي ك ــل ح ــداد ك ــام داد، تع ــق انج ــرطري ــار را انجــام داد براب ــن ك ــوان اي ت

km m ... m� � �1 مرحله بايد انجـام شـوند تـاkت و همه است. توجه كنيد كه پس از انجام هر مرحله كار تمام نشده اس2

كنيم.استفاده مي» و«كار تمام شود. براي اصل ضرب اغلب از حرف 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

درس اختصاصـي   3درس عمومي ارائه شده، يك درس عمومي و از ميان  2خواهد از بين فرض كنيد دانشجويي ميمثال: �

؟ يك درس اختصاصي خود را انتخاب كند وتواند يك درس عمومي ارائه شده، يك درس را انتخاب كند. او به چند طريق مي

(كتاب درسي)

تـوان يـك وعـده غـذايي كـه      نوع ساالد وجود دارد. به چند روش مـي 3نوع پلو و  4نوع سوپ،  2روي يك ميز غذا مثال: �

)92 -شامل يك نوع سوپ، يك نوع پلو و يك نوع ساالد باشد انتخاب كنيم؟ (نهايي خرداد

Aداران و هيئت امنا را در دو گـروهنفر از سهام15گيري درباره توسعه شركت، مديرعامل يك شركت براي تصميممثال: �

گيرنـد. اگـر مـديرعامل بخواهـد از هـر دوقرار ميBنفر ديگر در گروه  8و Aها در گروه نفر از آن 7كند. بندي ميدستهBو 

توانـد ايـن كـار را انجـام     نفر نظرش را با او در ميان بگذارد، به چند طريق مـي 1گروه گروه مشورت بگيرد به شرط آنكه از هر 

(كتاب درسي)دهد؟ 

كند. توليد مينوع مختلف جلو داشبورد 3حجم موتور و  2رنگ، با  7يك كارخانه خودروسازي خودروهايي در مثال: �

انتخاب دارد؟ (كتاب درسي)يك خريدار براي خريد خودرو از اين كارخانه چند الف) 

(تاليفي)توان خريداري كرد؟از اين خودرو با رنگ سفيد مينوعها سفيد باشد، چند ب) اگر يكي از رنگ

خـتم  » گـردي «تـوان نوشـت كـه بـه     و بدون تكرار حروف، چند كلمه شش حرفي مي» جهانگردي«با حروف كلمه مثال: �

                                                                                 شوند؟ (تاليفي)
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خير) است. فـردي قصـد دارد بـه–اي (بله گزينه 2سوال  5اي و گزينه 4سوال 10اي شامل گزينهيك آزمون چندمثال: �

)93 -و مشابه نهايي خرداد(تاليفيتواند اين كار را انجام دهد اگر: ها به صورت تصادفي جواب دهد. او به چند روش ميسوال

ها پاسخ دهد؟الف) مجبور باشد به همه سوال

ها را بدون جواب هم بگذارد؟ب) بتواند سوال

(به خصوص در مسائل عدد سـازي وقتـي رقـمبندي كنيمدر برخي مسائل نياز است مسئله را به چند حالت تقسيمنكته: �

كنيم. همچنين توجه داشته باشـيد كـه دراز اصل ضرب و جمع در كنار هم استفاده مي. در اينگونه مسائلصفر داشته باشيم)

پردازيم.كنيم سپس به شمارش حاالت باقي مانده ميها را لحاظ ميمسائل شمارش، ابتدا محدوديت

: تـوان به چنـد طريـق مـي    .كه همه دوطرفه اندهايي وجود داردراهEو B ،C، D، هاي A، ميان شهرمطابق شكلمثال: �

(كتاب درسي)

؟سفر كردDو از طريق شهر Cبه شهر Aاز شهر الف) 

؟سفر كردCبه شهر Aاز شهر ب) 

؟مسافرت رفت و برگشت انجام دادBو از طريق شهر Cبه شهر Aاز شهر پ) 

مسافرت كرد؟Aبه شهر Eبدون عبور از شهر Dت) از شهر 

E 

A 
B 

D C 
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طريـق از 20توجه بـه شـكل، بتـوان بـهرا طوري تعيين كنيد كه با Aبه Eو از شهر Cبه Bها از شهر تعداد راهمثال: �

سفر كرد. (كتاب درسي)Dبه شهر Aشهر 

 :مفروض اند. با اين ارقام 5و  4، 3، 2، 1، ارقاممثال: �

)88 -و مشابه انساني خارج(كتاب درسي ؟توان نوشتميبدون تكرار ارقامند عدد پنج رقمي چالف) 

)89 -و مشابه نهايي خردادتوان نوشت؟ (تاليفيب) چند عدد پنج رقمي مي

توان نوشت؟ (كتاب درسي)پ) چند عدد پنج رقمي و فرد، بدون تكرار ارقام مي

)89 -و شهريور90 -خردادنهاييو مشابهتوان نوشت؟ (كتاب درسيتكرار ارقام ميت) چند عدد پنج رقمي و زوج، بدون 

توان نوشت؟ (كتاب درسي)، بدون تكرار ارقام مي5ث) چند عدد پنج رقمي مضرب 

توان نوشت؟ (تاليفي)مي10پذير بر ج) چند عدد چهار رقمي بخش

توان نوشت؟ (تاليفي)ايز ميبا ارقام متم2500چ) چند عدد چهار رقمي بزرگتر از 

C 

A

B 

E D 
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تواند اينچنين باشد.تواند صفر باشد ولي در ساخت رمز ميدر ساخت عدد چند رقمي، رقم سمت چپ نمينكته:�

(تاليفي)توان ساخت؟) چند رمز سه رقمي ميح

(تاليفي)توان ساخت؟) چند رمز چهار رقمي زوج با ارقام متمايز ميخ

باشد.مي28و 26، 32تعداد حروف الفباي فارسي، انگليسي و عربي به ترتيب برابر نكته:�

)دست آوريد: (تاليفيهاي زير بهتعداد حاالت ممكن براي رمز يك دستگاه را در حالتمثال: �

است.ها يك رقم و گزينه ديگر يك حرف الفباي فارسي) اين رمز از دو گزينه تشكيل شده كه يكي از گزينهالف

غير تكراري و دو گزينه دوم حروف انگليسي غير تكراري اند.رقامكه دو گزينه اول ارمز از چهار گزينه تشكيل شده) اين ب

در برخي مسائل، شمارش مستقيم تعداد حاالت دشوار يا غيرممكن است. در چنين مسائلي از اصل متمم استفادهاصل متمم: 

كنيم.و حاالت نامطلوب را از آن كم ميب كردهكنيم يعني كل حاالت را حسامي

وجود دارد؟ (تاليفي) 4چند عدد سه رقمي شامل رقم مثال: �

شمارش مستقيم:

در » گـرد «بـارت  تـوان نوشـت كـه ع   و بدون تكرار حروف، چند كلمه پنج حرفـي مـي» جهانگردي«با حروف كلمه مثال: �

(تاليفي)ابتداي كلمه نباشد؟



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

اگر تعداد حاالت يك جايگاه هنگام شمارش به جايگاه ديگر وابسته شود به طـوري كـه نتوانـد بـه طـوربسته: هاي واهجايگا

است. 1كند و تعداد حاالت آن جايگاه مستقل حاالت متمايز داشته باشد، ديگر حاالت جديدي در شمارش ايجاد نمي

. چنـد عـدد سـه رقمـي     343گان آن برابر باشند ماننـدگوييم اگر رقم يكان و صديك عدد سه رقمي را متقارن ميمثال: �

ارن داريم؟ (تاليفي)متق

در تهران به صورت                     است كه هر ستاره نمايش يك رقم غير صـفر» ب«پالك اتومبيل سواري سري تست: �

رقم فرد شروع و به رقم زوج ختم شود؟ (سراسري انساني)توان ساخت كه باو در تهران چند پالك مي» ب«است. در سري 

1 (11664      2 (14580

3 (15480      4 (18225

�مجموعها ارقام بتست: � �, , , , ,1 2 4 6 7 )98 -خارجانساني؟ (توان نوشت، بدون تكرار ارقام ميچند عدد پنج رقمي فرد8

1 (120          2 (180

3 (240          4 (300

,با ارقامتست: � , , , ,, , , , ,1 2 3 4 )98 -انساني داخل(توان نوشت؟ ، بدون تكرار ارقام مي5پذير بر چند عدد چهار رقمي بخش5

1 (72             2 (96

3 (108          4 (120

,با ارقام تست: � , , , ,5 4 3 2 ؟  توان نوشتو بدون تكرار ارقام مي300چند عدد سه رقمي بزرگتر از 1

)90 -تجربي داخلسراسري انساني و مشابه (

1 (40           2 (60

3 (80            4 (120

**ب***ت                     است                     استهرانت                     اس
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در هر رمز باشد؟Sتوان ساخت به طوري كه حرف چند رمز عبور چهار حرفي ميDANESHبا حروف كلمه تست: �

)97 -(انساني داخل

1 (240         2 (250

3 (260          4 (270

ميان داراي رنگ درها يكيتوان پنج خانه كنار هم را رنگ كرد به طوري كه خانهرنگ متمايز به چند طريق مي 5با تست: �

يكسان باشند؟ (تاليفي)

1 (20            2 (25

3 (150          4 (55

!n           شود:نماد فاكتوريل ! است و براي اعداد حسابي به صورت مقابل تعريف ميفاكتوريل:  n (n ) ...� � � � �1 1

�1!�!شود:مي1صفر فاكتوريل برابر قرارداد:�

n           نكته:                                                                                                                        � (n )! n!� � �1

)90و89 -نهايي خردادو دست آوريد. (كتاب درسيهاي زير را بهحاصل عبارتمثال: �

                                                                                                                                                !�5

                                                                                                                                           ! !� �4 3

                                                                                                                                           ! !� �5 3

                                                                                                                                               !
!
�

10
7

                                                                                                                                       n!
(n )!

�
� 3

                                                                                                                                      !
! !
� �

�
�

8 7 6                 2 7
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حاصل عبارات زير را با استفاده از نماد فاكتوريل بنويسيد. (تاليفي)مثال: �

                                                                                                                                     � � �11 10 9

                                                                                                                n(n )(n )(n )� � � �1 2 3

)96و 95و 92 -نهايي خردادو كدام يك از موارد زير درست و كدام نادرست است؟ (تاليفيمثال: �

                                                       ! !� �3 4 4                                                          ! ! ! !� � �1 3 4 8

                                                       ! !� �2 3 6                                                                ! ! !� �8 4 2

                                                           ! !
!
�

8 24                                                                 ( !) !�23 9

n)از رابطه مثال: � )!
(n )!
�

�
�

1 1
1 دست آوريد. (سراسري انساني)را بهn، مقدار 6

�!nتست: � � 40اگر  )و مشابه سراسري انسانيكدام است؟ (تاليفيn، مقدار 18

1 (5              2 (6

3 (7              4 (8

x)هاي معادله مجموع جوابتست: � x)!2 � �2 (تاليفي)كدام است؟1

2) 2) صفر          1

3 (2-            4 (4-
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ها كنـار هـم يـك جايگشـت (تبـديل) از آنداشته باشيم، به هر حالت چيدن آنمتمايزاگر چند شيء جايگشت (تبديل): 

 .ترتيب قرار گرفتن مهم استدر مسائل جايگشت،گوييم. اشياء مي

اشياي يكسان جايگشت ندارند.: تذكر (مهم!)�

بندي مسائل جايگشت:دسته

را كنـارمتمـايز شيء nتوان تعداد حاالتي كه مي:شيء متمايز)nشيء از n(جايگشت متمايزشيء nالف) جايگشت 

nP         هم چيد برابر است با:                                                                                                          n!�

. (كتاب درسي)!nشيء متمايز برابر است با nتايي از nهاي د تعداد كل جايگشتثابت كنيمثال: �

پذير است؟بخواهند در يك همايش سخنراني كنند، اين عمل به چند طريق امكانCو B، Aاگر افراد مثال: �

(كتاب درسي)

,با ارقاممثال: � , , ,6 5 4 7 توان نوشت؟ (كتاب درسي)عدد پنج رقمي (بدون تكرار ارقام) ميچند 2

)91 -توانند در يك رديف كنار هم عكس بگيرند؟ (نهايي خردادنفر دوست مي 6به چند راه مختلف مثال: �

و بدون تكرار حروف: (كتاب درسي)» واليت«با حروف كلمه مثال: �

توان نوشت؟الف) چند كلمه پنج حرفي مي

شوند؟ختم » ل«شروع و به » و«توان نوشت كه با ب) چند كلمه پنج حرفي مي
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را كنار هم چيد برابر است با:متمايزشيء nشيء از rتوان تعداد حاالتي كه مي:متمايزشيء nشيء از rب) جايگشت 

                                                                                                                            n!P(n, r)
(n r)!

�
�

r)شيءnشيء از بين rهاي نشان دهيد تعداد انتخابمثال: � n)(ترتيب)كه جابجايي�r  ه اهميـت  شيء انتخـاب شـد

!nداشته باشد برابر است با 
(n r)!�

. (كتاب درسي)

P(n,nدرستي تساوي مثال: � ) P(n,n)� )94 -را نشان دهيد. (نهايي خرداد�1

,با ارقاممثال: � , , , , ,7 9 8 6 4 2 توان نوشت؟ (تكرار مجاز نيست.) چند عدد سه رقمي مي1

)98 -و مشابه نهايي شهريور(كتاب درسي

تواننـد مشـخص   حالت مـي هاي اول تا سوم به چند تيم حضور دارند. در پايان اين ليگ تيم18در يك ليگ فوتبال مثال: �

)89 -و مشابه نهايي شهريورشوند؟ (تاليفي

ختم شوند؟» ي«توان نوشت كه به و بدون تكرار حروف چند كلمه سه حرفي مي» واليت«با حروف كلمه مثال: �

)90 -شهريورنهاييو مشابه(كتاب درسي

ها باهم بازي داشته باشند، شود. اگر همه تيمنجام ميتيم به صورت رفت و برگشتي ا10يك دوره بازي فوتبال بين مثال: �

در پايان دوره چند بازي انجام شده است؟ (كتاب درسي)

,P(nرا از تساوي nمقدار مثال: � ) �1 )96 -نهايي خردادبيابيد. (6
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كنار هـم باشـند يـا نباشـند. در ايـن حالـت آنخواهند تعدادي از اشياءايگشت ميدر برخي مسائل جج) جايگشت جعبه:

كنيم.دهيم و جايگشت آن جعبه با ساير اشياء و اشياي داخل جعبه را حساب مياشياي خاص را درون جعبه قرار مي

كتاب فيزيك متمايز را در يك قفسه قرار داد به طوري كه: (تاليفي) 2كتاب رياضي و  4توان به چند طريق ميمثال: �

هاي رياضي كنار هم باشند؟ (مشابه سراسري رياضي)كتابالف) 

هم كنار هم باشند؟هاي رياضيهاي فيزيك كنار هم و كتابب) كتاب

هاي رياضي كنار هم نباشند؟ج) كتاب

د) دو كتاب فيزيك در سمت راست باشند؟

و بدون تكرار حروف: (تاليفي)» جهانگردي«با حروف كلمه مثال: �

كنار هم قرار داشته باشند؟» ي«و » د«ها حروف توان نوشت كه در آنكلمه هشت حرفي ميالف) چند

چهار حرف اول باشند؟» جهان«ها حروف كلمه توان نوشت كه در آنب) چند كلمه هشت حرفي مي



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

دقيقا يكي اختالف داشته باشند:در اينگونه مسائل بايد تعداد اعضاي دو گروه باهم برابر يا ميان: درهاي يكيد) جايگشت

!nكنيم:               ش را با همان گروه آغاز مياگر تعداد اعضاي يك گروه يكي بيشتر بود، شمار (n )!� � تعداد حاالت�1

ها را طبق اصـلو جواباما اگر تعداد اعضاي دو گروه برابر بود، شمارش را يكبار با گروه اول و بار ديگر با گروه دوم شروع كرده

توان جواب حاصل از شمارش حالت شود مييكسان مي ،كنيم. البته چون همواره جواب حاصل از دو حالتجمع باهم جمع مي

!n                                        (ويژه تست!)اول را مستقيما دو برابر كرد. n! n! n! n! n!� � � � � � تعداد حاالت�2

)سراسري انسانيدرميان كنار هم چيد؟ (متمايز را يكيعلميكتاب  3و ادبيكتاب  4توان به چند طريق ميمثال: �

ميان كنار هم قرار داد؟ (تاليفي)درخودكار متمايز را يكي 4مداد و  4توان به چند طريق ميمثال: �

,ابجايي ارقام با جمثال: � , , , ,5 7 6 2 2 درميان قرار گيرند؟يكي 2هاي قمتوان ساخت كه ررقمي ميچند عدد شش 2

)89 -(رياضي خارج

نفر را جهت مشاركت در سه مورد متمايز در امور مدرسه انتخـاب 3توان آموز نمونه، به چند راه مينفر دانش12از تست: �

)91 -كرد؟ (انساني خارج

1 (1320       2 (660

3 (330         4 (220

,P(nمقدار تست: � r)
P(n , r )� �1 كدام است؟ (سراسري انساني)1

1 (
n �

1
1     2 (r

n

3 (
(n )!�

1
1  4 (r

n
�
�

1
1  



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

تـوان در يـك قفسـهشيمي متمايز را به چند طريق مـيكتاب  2كتاب متمايز فيزيك و  2كتاب متمايز رياضي،  3تست: �

هاي هر درس پهلوي هم باشند؟ (سراسري رياضي)قرار داد به طوري كه كتاب

1 (36            2 (54

3 (72            4 (144

به شرط آنكه حروف يكسان كنـار هـم قـرار گيرنـد كـدام» DAMDARAN«هاي حروف كلمهتعداد جايگشتتست: �

)84 -تجربي داخلانساني داخل و مشابه ؟ (است

1 (120          2 (180

3 (240          4 (360

هـا  Sتوان بدون توجه به مفهوم آن طوري كنـار هـم قـرار داد كـهرا به چند طريق مي» ASSIST«حروف كلمه تست: �

در ميان باشند؟ (سراسري انساني)يك

1 (8              2 (9

3 (10            4 (12

تعداد افراد حاضـرباشد، تا 72ايستند. اگر تعداد حاالت ايجاد شده درميان صف مييكيتعداد يكساني دختر و پسرتست: �

كدام است؟ (تاليفي)در صف

1 (3              2 (4

3 (5              4 (6



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

n محاسبه سريع
r
	 

� �
 �

: با استفاده از !)ويژه تست(به روش پيشروي در ضرب
nn

r n r

	 
	 

� � �� � � �� �  �

ا عـدد پـاييني تركيـب راابتد  

كنـيم و درسپس در صورت كسر جواب، برابر عدد پاييني در مراحل ضرب فاكتوريلي عدد باال پيشروي ميكنيم و ميكوچكتر

كنيم.دهيم و ساده ميمخرج كسر جواب، فاكتوريل عدد پاييني را به صورت ضربي قرار مي

هاي زير را به روش پيشروي در ضرب محاسبه كنيد. (تاليفي)حاصل تركيبمثال: �

                                                           	 

�� �

 �

7
5                                                                       	 


�� �
 �

5
2

                                                                                                                                              	 

�� �

 �

8
4                 

nاز معادله مثال: � n	 
 	 

�� � � �

 �  �
مقدار 2 8 7nدست آوريد. (سراسري رياضي)را به

nCاگرتست: � P(n , )� �4 1 )و مشابه سراسري تجربي84 -انساني داخلكدام است؟ (nعدد، باشد3

1 (23            2 (24

3 (34           4 (43

اگر تست: �
xx x

	 
 	 

�� � � �� �� �  � �

2

5 5
1

كدام است؟ (تاليفي)xباشد، اختالف كوچكترين و بزرگترين مقدار 

1) 2) صفر        1

3 (3           4 (4



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

؟ دهيمكتاب انتخاب كنيم و به دوستمان هديه  7كتاب را از بين  3توانيم به چند طريق ميمثال: �

)98 -و شهريور95 -كتاب درسي و مشابه نهايي خرداد(

؟ نفره تشكيل دهيم 3توانيم يك كميته علمي شيميدان به چند طريق مي 4فيزيكدان و  3رياضيدان،  5ميان از مثال: �

)96 -نهايي خرداد(

نفـره   6اب كنيم و يـك تـيمافرادي را انتخدوازدهمآموز پايه دانش 6آموز پايه يازدهم و دانش 5خواهيم از بين ميمثال: �

(كتاب درسي)توانيم اين تيم را تشكيل دهيم هرگاه:واليبال تشكيل دهيم. به چند طريق مي

يه يازدهم و دوازدهم در تيم حضور داشته باشند؟اآموز پالف) به تعداد مساوي دانش

مشابه سراسري انساني)(نفر از اعضاي تيم از پايه يازدهم باشند؟ 2ب) فقط 

(مشابه سراسري انساني)فرد مشخصي از پايه دوازدهم باشد؟ ،) كاپيتان تيمپ

)90 -(مشابه تجربي خارجآموز پايه دوازدهم باشند؟نفر از اعضاي تيم، دانش 4) حداقل ت

آموز پايه يازدهم باشند؟نفر از اعضاي تيم، دانش 3حداكثر ) ث



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

اي نفره انتخاب شود بـه گونـه 2قرار است يك كميته جغرافيامدرس  2و فلسفهمدرس  2مدرس رياضي،  2از بين مثال: �

)تاليفيرشته نباشند. چند حالت براي انجام اين كار وجود دارد؟ (كه دو نفر انتخاب شده هم

(كتاب درسي)ط: نقطه متمايز وجود دارد. مشخص كنيد با اين نقا12روي محيط يك دايره مثال: �

توان تشكيل داد؟الف) چه تعداد مثلث مي

گويند.)كند، وتر ميتوان تشكيل داد؟ (به پاره خطي كه دو نقطه از محيط دايره را به هم وصل ميب) چه تعداد وتر مي

سـابقات علمـي   آموزان كه همگي داراي شرايط علمي خوبي اند، داوطلب حضور در مدر يك كالس تعدادي از دانشمثال: �

تواند از بين داوطلبـان انتخـابروش مي28نفر را به  2نفر را به تصادف انتخاب كند. او اين  2مدرسه هستند. معلم قصد دارد 

)تاليفيكند. تعداد داوطلبان چند نفر بوده است؟ (

)93 -جاي داد؟ (انساني خارجنفره  1نفره و  2نفره،  3هاي كارمند جديد را در اتاق 6توان به چند طريق ميتست: �

1 (45            2 (54

3 (60            4 (72

)93 -بچه، با تعداد يكسان تقسيم كرد؟ (انساني داخل 3بازي متمايز را بين عدد اسباب 6توان به چند طريق ميتست: �

1 (54            2 (60

3 (72            4 (90



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

 4گويي انتخاب كـرد بـه شـرط آنكـه حـداقلپرسش را جهت پاسخ 8توان موجود، به چند طريق ميپرسش 10از تست: �

)89 -پرسش اول انتخاب شود؟ (رياضي داخل 5پرسش از 

1 (25            2 (30

3 (32            4 (35

  با نقاط داده شده در شكل مقابل:

تشكيل داد؟ (تاليفي)توان مثلث به چند طريق ميتست: �

1 (40            2 (45

3 (50            4 (60

توان ساخت؟ (تاليفي)ميAو فاقد راس Bچند مثلث شامل راس تست: �

1 (10            2 (12

3 (14            4 (20

نفـر انتخـاب كـرد بـه      3از بـين آنـانتوان نفر در اردويي شركت دارند. به چند طريق مي 4مدرسه نمونه،  5از هر تست: �

)92 -و مشابه رياضي و تجربي داخل98 -طوري كه هيچ دو نفر انتخاب شده از يك مدرسه نباشند؟ (تجربي خارج

1 (135          2 (270

3 (320          4 (640

كنـد. ايـن آشـپز    طعم مخصوص درست ميها يكتا از اين ادويه 3نوع ادويه دارد. او با استفاده از هر 10يك آشپز : تست�

ادويه باشند كه نبايد هر سه باهم استفاده شوند؟ (تاليفي) 3تواند درست كند هرگاه چند طعم مي

1 (119          2 (120

3 (720          4 (820

A 

B 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

ها در زير آمده است.ز آندر برخي مسائل نياز به استفاده همزمان از جايگشت و تركيب داريم كه چند تيپ مهم انكته: �

و » پ«ها دو حـرفتوان نوشت كه در آنچند كلمه چهار حرفي ميو بدون تكرار حروف» گل پيرا«با حروف كلمه مثال: �

(تاليفي)كنار هم آمده باشند؟» ر«

سـاخت بـه طـوري كـه      زبا ارقـام متمـاي  توان يك عدد پنج رقميبه چند طريق مي 9، ... و 3، 2، 1با ارقام متمايز تست: �

)94 -رقم آن زوج باشد؟ (رياضي داخل و مشابه خارج 2درست 

1 (6400        2 (7200

3 (8400        4 (9600  

توان ساخت؟ (تاليفي)ميkو فاقد حرف pچند كلمه سه حرفي شامل حرف » speak«با حروف كلمه تست: �

1 (6              2 (18

3 (24            4 (36

نفر جهت سخنراني ثبت نام كرده اند. به چند طريق ترتيب سخنراني بـراي آنـان وجـود دارد بـه 5در يك همايش تست: �

)87 -، فقط يك نفر سخنراني كند؟ (رياضي داخلbو aطوري كه بين سخنراني دو فرد مورد نظر 

1 (20            2 (24

3 (36            4 (40



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

n                     عضوي برابر است با:nعضوي يك مجموعه rهاي مجموعهتعداد زيرنكته(مهم!): � n!
r r!(n r)!
	 


�� � � �
                 

�مجموعه مثال: � �A a,b,c,d,e,f�: (تاليفي)

)98 -و نهايي خرداد و ديتمرين كتاب درسي، تجربيانساني، عضوي دارد؟ (مشابه سراسري 3الف) چند زيرمجموعه 

كتاب درسي)(مشابهباشد؟aعضوي دارد كه شامل  3ب) چند زيرمجموعه 

باشد؟dو فاقد fو bعضوي دارد كه شامل  4ت) چند زير مجموعه 

عضوي دارد؟ 4چند زيرمجموعه حداقل ث)

عضوي دارد؟ 2چند زيرمجموعه حداكثر ج) 

nزيرمجموعه55عضوي nيك مجموعه تست:� كدام است؟ (سراسري انساني)nعضوي دارد. �2

1 (8              2 (9

3 (10            4 (11

عضوي آن برابـر باشـد، ايـن مجموعـه 6هاي عضوي يك مجموعه با تعداد زيرمجموعه 4هاي اگر تعداد زيرمجموعهتست:�

عضوي دارد؟ (تاليفي) 5چند زيرمجموعه 

1 (252          2 (254

3 (256          4 (258



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

نيسـت،  ها قبل از اجراي آزمايش به طور قطع مشـخصهايي كه نتيجه آنها يا آزمايشبه پديدهپديده (آزمايش) تصادفي: 

هاي ممكن اطالع داريم اما از اينكه كدام حالت قطعـاهاي تصادفي از همه نتيجهگويند. در پديدهپديده يا آزمايش تصادفي مي

دهد اطمينان نداريم. مانند پرتاب سكه، تولد فرزند، پرتاب تاس، بيرون آوردن مهره از كيسه و ...رخ  مي

ظاهر خواهد شد اما قبل از انجام آزمـايش بـه طـور قطـع 6تا  1انيم يكي از اعداد دبراي مثال در آزمايش پرتاب يك تاس مي

ظاهر خواهد شد. 6تا  1توانيم بگوييم كدام يك از اعداد نمي

ها قبل از اجراي آزمـايش بـه طـور قطـع مشـخص باشـد،هايي كه نتيجه آنها يا آزمايشبه پديدهپديده (آزمايش) قطعي: 

رود يـا اگـر ازگوييم. مثال اگر سنگي را به داخل استخر بيندازيم بدون شك به داخل آب فـرو مـيميآزمايش يا پديده قطعي

اي خارج كنيم، قطعا مهره خارج شده آبي خواهد بود.هاي آن آبي هستند مهرهكيسه اي كه تمام مهره

گوييم.به هريك از نتايج ممكن براي يك آزمايش تصادفي برآمد ميبرآمد: 

هاي زير آزمايش تصادفي و كدام يك آزمايش قطعي است؟ (كتاب درسي)كدام يك از پديدهمثال: �

حك شده باشد. 2و در طرف ديگرش عدد  1اي كه در يك طرف آن عدد الف) در ابتداي مسابقه فوتبال، پرتاب سكه

سال باشد در كالس دوازدهم.10آموزي كه سن او بيشتر از ب) وجود دانش

ه يك آزمون چهار جوابي كه نيمي از سواالت آن را شانسي پاسخ داده ايم.پ) نتيج

ت) مقداري آب را حرارت دهيم تا به بخار تبديل شود.

ث) در يك بازي ساده دو نفره يكي از دو نفر مراحل زير را انجام دهد:

كنـد. نتيجـه   واحد كم مـي 2از عدد حاصل كند.كند. حاصل را دو برابر ميكند. سه واحد به آن اضافه ميعددي را انتخاب مي

كند. در مرحله آخر فرد دوم به جاي شخص محاسبه دست آمده عدد اوليه را كم ميكند. از حاصل بهدست آمده را نصف ميبه

كند.كننده پاسخ را اعالم مي



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

تعداد اعضاي آن را هاي زير را مشخص كنيد و كنيم). پيشامدكنيم (يا تاسي را دوبار پرتاب ميپرتاب ميدو تاس رامثال: �

دست آوريد:به

)98 -باشند ولي زوج نباشند. (نهايي دي) پيشامد اينكه عدد رو شده از هر دو تاس يكسان الف

)98 -باشد. (نهايي دي و مشابه شهريور 4ب) مجموع اعداد برآمده از دو تاس برابر 

)98 -پذير باشند. (نهايي شهريوربخش 3اعداد رو شده از دو تاس بر ) پ

) حاصل تقسيم اعداد برآمده از دو تاس برابر صفر شود. (تاليفي)ت

باشد. (كتاب درسي)37اعداد برآمده از دو تاس كمتر از حاصل ضرب ) ث

,هر يك از اعداد دو رقمي را كه با ارقاممثال: � , ,1 2 3 نويسيم و پس از مخلوط كـردنهايي ميتوان نوشت روي كارتمي4

كنيم: (كتاب درسي)ها يك كارت را به طور تصادفي خارج ميكارت

دست آوريد.اين آزمايش تصادفي را مشخص كنيد و تعداد اعضاي آن را بهالف) فضاي نمونه 

باشد را مشخص كنيد و تعدا اعضاي آن را بيابيد. 6كه در آن عدد روي كارت مضرب Aب) پيشامد 

كه در آن عدد روي كارت اول باشد را بيابيد و تعداد اعضاي آن را مشخص كنيد.Bپ) پيشامد 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

فرزند است: (كتاب درسي) 3داراي ايخانوادهمثال: �

)98 -الف) فضاي نمونه مناسب براي تركيب جنسيت فرزندان اين خانواده چيست؟ (مشابه نهايي خرداد

كه در آن هر سه فرزند از يك جنس باشند را با تعداد اعضا مشخص كنيد.Aب) پيشامد 

اعضا مشخص كنيد.يك فرزند دختر باشد را با تعداد كه در آن فقطBپ) پيشامد 

C فرزند پسر باشند را با تعداد اعضا مشخص كنيد. 2كه در آن حداقل ت) پيشامد

كه در آن حداكثر يك فرزند دختر باشد را با تعداد اعضا مشخص كنيد.Dث) پيشامد 

E مشخص كنيد.كه در آن تعداد فرزندان دختر بيشتر از تعداد فرزندان پسر باشد را با تعداد اعضا ج) پيشامد

آمـوز سـال دوازدهـم شـركت     دانش 4آموز سال يازدهم و دانش 6آموز سال دهم، دانش 5در يك برنامه كوهنوردي، مثال: �

هـاي زيـر را مشـخص    هاي پيشـامد ها براي صعود انتخاب كنيم. تعداد عضونفره از بين آن 3دارند. قرار است يك گروه پيشتاز 

كنيد: (كتاب درسي)

آموز پيشتاز از سه پايه مختلف باشند.نفر دانشالف) سه 

آموزان سال يازدهم باشند.آموز در اين گروه پيشتاز از دانشدانش 2ب) حداقل 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

(قابل تعميم به بيش از دو پيشامد)باشند:Sدو پيشامد در فضاي نمونه Bو Aهرگاه ها: اعمال روي پيشامد

B Aالف) پيشامد  Bهاي دهد كه پيشامدوقتي رخ ميA وB.هردو رخ دهند

                                             � �A B x S| x A x B� � � � � ����B �B xx

B Aب) پيشامد  Bهاي دهد كه پيشامدوقتي رخ ميA ياB.حداقل يكي از دو پيشامد رخ دهند)A ياB(رخ دهد

                                             � �A B x S| x A x B� � � � � ����B �B xx

�

�

Aپ) پيشامد  Bدهد كه پيشامد وقتي رخ مي�A رخ دهد ولي پيشامدB.فقط پيشامد رخ ندهد)A(رخ دهد

                                             � �A B x S| x A x B� � � � � � �

رخ ندهد.Aدهد كه پيشامد وقتي رخ مي(پيشامد متمم)�Aت) پيشامد 

                                                              � �A x S| x A�� � � �

Aباشند بـه طـوري كـهSدو پيشامد ناتهي در فضاي نمونه Bو Aهرگاه دو پيشامد ناسازگار:  B � �     B � در اينصـورت  �

)يا زوج و فردو شبتوانند باهم رخ دهند مانند روز گوييم.(دو پيشامد ناسازگار هرگز نميرا ناسازگار ميB و Aهاي پيشامد

هاي زير را با تعداد اعضا مشخص كنيد: (كتاب درسي)كنيم. هر يك از پيشامدتاسي را پرتاب ميمثال: �

)98 -الف) پيشامد اينكه عدد رو شده زوج و اول باشد. (نهايي خرداد

ب) پيشامد اينكه عدد رو آمده زوج يا اول باشد.

S 

BA

A B 

وروز
S

A 

S 

پ
S 

BA

S 

BA



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

)98 -اول باشد ولي زوج نباشد. (نهايي خردادپ) پيشامد اينكه عدد رو آمده 

باشد. 6مجموع اعداد برآمده از دو تاس يا 5ها ) پيشامد اينكه يكي از تاست

اندازيم.ريزيم. در غير اينصورت يك بار ديگر سكه ميكنيم. اگر رو ظاهر شد آنگاه تاس مياي را پرتاب ميسكهمثال: �

(كتاب درسي)تصادفي را مشخص كنيد.الف) فضاي نمونه اين آزمايش 

(كتاب درسي)كه در آن عدد ظاهر شده روي تاس زوج باشد يا سكه پشت بيايد را با اعضا مشخص كنيد.Aب) پيشامد 

هـا بـه طـور    نويسيم و پس از مخلوط كردن كـارترا روي يك كارت مي20هر يك از اعداد طبيعي فرد كوچكتر از مثال: �

داريم. مطلوبست تعيين: (كتاب درسي)ميت را برتصادفي يك كار

 .الف) فضاي نمونه اين آزمايش تصادفي

A باشد. 3كه در آن عدد روي كارت مضرب ب) پيشامد

كه در آن عدد روي كارت، مجذور كامل باشد.Bپ) پيشامد 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

Aهايت) پيشامد BB وA B�.را با اعضا مشخص كنيد

ناسازگار اند؟Bو Aهاي ث) آيا پيشامد

(كتاب درسي)اي بنويسيد.هاي زير يك عبارت توصيفي و يك عبارت مجموعهبراي هر يك از پيشامدمثال: �

هاي زيـر را روي نمـودار ون سـايهباشند. هر يك از پيشامدSسه پيشامد در فضاي نمونه Cو Bو Aفرض كنيد مثال: �

(كتاب درسي)اي مربوط به هر پيشامد را بنويسيد.بزنيد سپس عبارت مجموعه

رخ ندهند.Cيا Bهاي رخ دهد و پيشامدAالف) فقط پيشامد 

رخ ندهد.Cرخ دهند ولي پيشامدBو Aهاي ب) پيشامد

رخ ندهد.Cرخ دهند ولي پيشامد Bيا Aهاي ج) پيشامد

S 

B 

A 

C 

S 
B A 

ا
C 

S 
B A 

C 

S 
B A 

C 

S 
B A 

C 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

هاي آن در آزمايش تصادفي به وقوع بپيوندد.يكي از برآمدكافي استبراي اينكه يك پيشامد رخ دهد، نكته: �

(كتاب درسي)هاي زير رخ داده است؟شود، كدام يك از پيشامدنمايان  2كنيم. اگر عدد تاسي را پرتاب ميمثال: �

                                                      � �C , , ,� 1 3 4 5                       � �B � 2                     � �A , ,� 3 2 5

)89 -است؟ (انساني خارجنادرستكدام بيان براي فضاي نمونه يك آزمايش تصادفي تست: �

) مجموعه تمام نتايج ممكن يك آزمايش تصادفي است.2هاي آن صفر است.          ) احتمال وقوق الاقل يكي از برآمد1

هاي ممكن، برابر فضاي نمونه است.رآمد) اجتماع تمام ب4است.           1هاي آن ) احتمال وقوع حداكثر يكي از پيشامد3

)97 -انساني خارج؟ (هاي فضاي نمونه كدام استكنيم. تعداد عضودو سكه و يك تاس را با هم پرتاب ميتست: �

1 (10            2 (12

3 (18            4 (24  

هـا كـدام   شده است. تعداد تـاس144برابر پرتاب تعداد مساوي سكه و تاس، تعداد اعضاي فضاي نمونه آزمايش در تست: �

است؟ (تاليفي)

1 (1              2 (2

3 (3              4 (5  

�فضاي نمونهتست: � �S a,b, ,� 2 چند پيشامد غيرحتمي دارد؟ (تاليفي)5

1 (8             2 (12

3 (14            4 (16  



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

پيشامد ظاهر شدن عـدد زوج در تـاس و پشـتBپيشامد رو آمدن هر دو سكه، Aكنيم. اگر دو سكه و يك تاس را پرتاب مي

پيشامد ظاهر شدن عدد مربع كامل در تاس باشد:Cآمدن سكه اول و 

A)پيشامد تست: � C) B� B(تاليفي)چند عضو دارد؟

1 (5              2 (6

3 (10            4 (12  

رخ ندهد را كدام نمودار ون صـحيحBرخ دهد يا Aباشند، پيشامد فقط Sدو پيشامد از فضاي نمونه Bو Aاگر تست: �

(تاليفي)دهد؟نمايش مي

1      (                         2(                        3      (                               4 (

است؟ (تاليفي)عبارتباشند، نمودار ون مقابل معادل كدام Sسه پيشامد از فضاي نمونه Cو B، اگر Aتست: �

1( A B C� � �B C� �B C    2 ((A B C)�B C)�

3( A B CB C        4 ((A B C) (A C B) (B C A)� � �B C) (A C B) (B C A)C) (A C B) (B CC) (A C B) (B C

(تدهد؟
S 

BA

S 

BA

S 

BA

S 

BA

S 
B A 

C 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

استفاده از اصل جمع و ضرب:الف) 

احتمال دارد كه:ايستد. چقدر ناحيه مي 8عقربه دستگاه چرخنده زير پس از به حركت درآمدن روي يكي از مثال: �

الف) عقربه روي يك عدد اول بايستد؟ (كتاب درسي)

ب)عقربه يك عدد اول يا فرد را نشان دهد. (كتاب درسي)

كنيم. مطلوب است محاسبه احتمال اينكه:يك سكه و يك تاس را با هم پرتاب ميمثال: �

الف) تاس زوج بيايد. (كتاب درسي)

)98 -(نهايي دي) سكه پشت و تاس زوج بيايد. ب

)98 -باشد. (نهايي دي 3) عدد ظاهر شده براي تاس حداكثر ج

سرنشين است. مطلوب است محاسبه احتمال اينكه: (كتاب درسي) 5يك تاكسي داراي مثال: �

ها در ماه فروردين متولد شده باشند.الف) هر پنج نفر آن

شند.ها در يك ماه از سال متولد شده باب) هر پنج نفر آن

ها در يك روز نباشد.پ) تولد هيچ دو تاي آن

12 
3 
4 5 6 

7 
8 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

ب) استفاده از جايگشت:

سازيم. چقدر احتمال دارد كه كلمه ساخته شـدهحرفي مي 4بدون تكرار حروف يك كلمه » پهلوان«با حروف كلمه مثال: �

باشد؟ (تاليفي)» ن«فاقد حرف 

ايستند. مطلوب است محاسبه احتمال اينكه: (تاليفي)كنار هم ميآموز براي عكس يادگاري دانش 3معلم و  3مثال: �

ها كنار هم قرار گيرند. (مشابه سراسري رياضي)الف) معلم

آموزان هم كنار هم قرار گيرند.ها كنار هم و دانشب) معلم

درميان بايستند.آموزان يكيها و دانشج) معلم

ايـم. چنانچـه ايـن    را حك كـرده 7تا  1هاي ها شمارهايم و روي ميلهپرچم نصب كردهميله  7پرچم مختلف را به  7مثال: �

هـاي غيـر اول درهـا بـا شـماره   است محاسبه احتمال اينكه ميلـه پـرچم  ها به طور تصادفي كنار هم قرار بگيرند، مطلوبپرچم

هاي زوج باشند. (كتاب درسي)مكان



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

ج) استفاده از تركيب:

پيـراهن زرد در يـك 2پيـراهن آبـي و 4پيـراهن قرمـز،    4روشگاه ورزشي تعدادي پيراهن ورزشي شـاملدر يك فمثال: �

پيراهن انتخاب كند و براي او بفرستد. مطلـوب 3كند كه فروشنده به طور تصادفي آويز قرار دارند. شخصي درخواست ميرخت

(كتاب درسي)است محاسبه احتمال اينكه:

وت باشد.پيراهن متفا 3الف) رنگ 

پيراهن از يك رنگ باشند. 3ب) 

پيراهن قرمز باشند. 2پ) حداقل 

پيراهن آبي باشند. 2ت) حداكثر 

ست محاسبه احتمال اينكه:داريم. مطلوبسيب به تصادف برمي 4دار، سيب لكه 2سيب سالم و  9ل شاماي از جعبهمثال: �

سيب سالم باشند. (مشابه كتاب درسي) 4هر الف) 

)98 -و مشابه نهايي دي98 -دار باشد. (نهايي خردادسيب لكه 1سيب سالم و  3ب) 

دار بيشتر باشد. (مشابه كتاب درسي)هاي لكههاي سالم از تعداد سيبج) تعداد سيب



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

ردن، دار كـ گيرند و پس از نشـانها را ميتا از آن 5قوچ وحشي وجود دارد. 20در يك پارك جنگلي حفاظت شده، مثال: �

دار را هـاي نشـان  خواهند تعداد قـوچگيرند و ميها را ميتا از آن 7بانان به طور تصادفي كنند. بعد از مدتي محيطرهايشان مي

دار باشند. (كتاب درسي)قوچ نشان 2بشمارند. مطلوب است محاسبه احتمال اينكه حداكثر 

 2نفـر راي مخـالف و 3نفر راي موافـق، 5د. به يك برنامه خاص، عضو دار10انجمن اولياء و مربيان يك دبيرستان مثال: �

كنيم. مطلوب است محاسبه احتمال اينكه: (كتاب درسي)نفر انتخاب مي 3ها به طور تصادفي نفر راي ممتنع دادند. از بين آن

نفر از افراد انتخابي موافق برنامه باشند. 2الف) حداقل 

مشابه هم نباشد.ها ر هيچ دو نفري از آنب) نظ

)98 -فرزند است. مطلوب است محاسبه احتمال اينكه: (نهايي خرداد 2اي داراي خانوادهمثال: �

الف) هر دو فرزند از يك جنس باشند.

ب) حداكثر يك فرزند پسر باشد.

د) استفاده همزمان از جايگشت و تركيب:

ايستند تا عكس يادگـاري بيندازنـد. چنانچـهتصادفي كنار يكديگر مييازده بازيكن تيم فوتبال مدرسه شما به طور مثال: �

بـان ونفـر بـين دروازه   4بان و كاپيتان تيم دو نفر متفاوت باشند، مطلوب است محاسبه احتمال اينكه در عكـس دقيقـادروازه

كاپيتان حضور داشته باشند. (كتاب درسي)



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

هـاي زوج را كنـار   ها نوشته شـده اسـت، دو كـارت بـا شـماره     برروي آن20تا  1كارت يكسان كه اعداد 20از بين تست: �

)95 -آوريم. با كدام احتمال عدد اين كارت زوج است؟ (انساني داخلكشيم. از بين بقيه به تصادف يك كارت بيرون ميمي

1 (4
9            2 (1

2    

3 (5
9            4 (7

18  

است. اگـر يـك المـپ بـه     Bو Aوات از توليدات دو كارخانه 100وات و 60هاي موجود جدول مقابل تعداد المپتست: �

)87 -خلو مشابه دا90 -واتي است؟ (انساني داخل100پ تصادف برداشته شود، با كدام احتمال اين الم

1 (7
15          2 (8

15    

3 (3
5            4 (5

9  

شود؟  ظاهر مي 3و عدد تاس مضرب شوند. با كدام احتمال سكه رو يك سكه و يك تاس با هم پرتاب ميتست: �

)98 -(انساني داخل

1 (1
12          2 (1

6    

3 (1
4            4 (1

3  

)92 -اند؟ (انساني خارجفاوتهر سه عدد رو شده متكنيم. با كدام احتمال تاس متمايز را همزمان پرتاب مي 3تست: �

1 (1
3            2 (4

9    

3 (5
9            4 (2

3  

وات60وات100
1420A
3422B



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

قرار دارند. يك گوي به تصادف خارج كرده و شـماره آن 9و 000، 2، 1، هايگوي يكسان با شماره10در ظرفي تست: �

نويسـيم.  گردانيم. گوي ديگري خارج كرده، شماره آن را سمت راست رقم قبلي ميكنيم و دوباره به ظرف برميرا يادداشت مي

)86 -است؟ (انساني داخل55با كدام احتمال عدد حاصل بزرگتر از 

1 (4/0          2 (44/0

3 (45/0        4 (48/0

بار رو بيايد كدام است؟ (سراسري انساني) 3اندازيم. احتمال اينكه فقط بار مي 5اي را سكهتست: �

1 (8
32          2 (10

32    

312  (32          418  (32

)90 -تجربي داخل؟ (فرزند دختر هستند 3فرزند پسر يا  2فرزندي، با كدام احتمال  4در يك خانواده تست: �

1 (3
8            2 (5

8    

3 (9
16           4 (3

4

اي را تصادفا صحيح انتخاب نمايد، چند برابر احتمال انتخـاب صـحيحتست دوگزينه 5احتمال آنكه شخصي جواب تست: �

اي است؟ (سراسري انساني)تست چهارگزينه 5تصادفي 

1 (4              2 (8    

3 (16            4 (32  



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

سازيم. احتمال اينكه ارقام آن متمايز و دقيقـا دو رقـم آن زوجيك عدد چهار رقمي مي 6و  5، 4، 3، 2، 1با ارقام تست: �

)تاليفي؟ (باشد كدام است

1 (1
18          2 (1

6    

3 (1
2            4 (5

36  

) را حساب كرد. در اينگونـه مسـائلn(A)(اغلبn(S)يا n(A)توان به كمك روابط شمارش، در برخي مسائل نمينكته: �

بايد با نوشتن پيشامد مورد نظر، تعداد اعضاي آن را محاسبه كنيم.

شود. (تاليفي)12ضرب اعداد رو شده برابر حاصلكنيم. احتمال آن را بيابيد كهيك تاس را دو بار پرتاب ميمثال: �

در پرتاب يك سكه و يك تاس، مطلوب است محاسبه احتمال اينكه تاس زوج يا سكه رو بيايد. (كتاب درسي)مثال: �

هـيم. سـپس بـا پرتـاب دو     را نسبت مـي 12و 000، 4، 3، 2هاينفره، به هر شخص يكي از شماره11در يك بازي مثال: �

شود: (كتاب درسي)ها نفر برنده مشخص ميس و مجموع اعداد برآمده از آنتا

اي نسبت به بقيه بيشتر است؟الف) احتمال برنده شدن چه شماره

ها از همه كمتر است؟ب) احتمال برنده شدن كدام شماره



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

پ) آيا كسي كه احتمال برنده شدنش كمتر است، ممكن است برنده شود؟ چرا؟

دستگاه مختصاتي رسم كنيد و روي محور افقي، مجموع اعداد برآمده از دو تاس و روي محور عمودي، احتمال متنـاظر بـات) 

اي مربوط به آن را رسم كنيد.ها را بنويسيد. سپس نمودار ميلههر يك از آن

�xرابر شود بxدر پرتاب دو تاس، تعداد حاالتي كه مجموع اعداد رو شده برابر نكته تستي:� �6 است.7

باشد؟ (تاليفي)مي 7كنيم. با كدام احتمال جمع دو عدد رو شده برابر يك تاس را دو بار پرتاب ميتست: �

1 (1
3           2 (1

6

3 (5
12          4 (7

36

)98 -باشد؟ (انساني خارجمي10كنيم. با كدام احتمال جمع دو عدد رو شده كمتر از دو تاس را با هم پرتاب ميتست: �

1 (5
9            2 (7

12

3 (3
4            45  (6

)84 -شود كدام است؟ (انساني داخل11ها احتمال آنكه در پرتاب دو تاس، اعداد رو شده برابر بوده يا مجموع آنتست: �

1 (3
10          2 (2

9

3 (4
11           4 (5

12



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

,هر يك از اعدادتست: � , , ...,1 2 3 ها بيرون آوريم بـا كـدامگوي نوشته شده است. اگر يك گوي از بين آن20بر روي 20

)97 -پذير نيست؟ (انساني خارج و مشابه داخلبخش 3احتمال عدد آن زوج است ولي بر 

1 (3/0          2 (35/0

3 (4/0           4 (45/0

كشـيم، شـماره آن راموجود است. به تصادف يك مهره از جعبه بيرون مـي 4تا  1هاي مهره با شماره 4اي در جعبهتست:�

دهـيم. بـا كـدام    گردانيم. مهره ديگري بيرون كشيده، شماره آن را در كنار عدد قبلي قـرار مـييادداشت كرده و به جعبه برمي

)94و 92 -و مشابه داخل96 -است؟ (انساني داخل 3رقمي حاصل، مضرب احتمال عدد دو

1 (5
16        2 (7

16

3 (1
4            4 (1

3

P(A                                                                                               احتمال پيشامد متمم:  ) P(A)� � �1  

32مثال: � است. مطلوب اسـت محاسـبه احتمـال    49احتمال اينكه ريحانه امشب سريال شبكه يك سيما را تماشا نكند برابر 

اينكه ريحانه امشب سريال را تماشا كند. (كتاب درسي)

ها تصادفي باشد، احتمال اينكـه حسـن ونشينند. اگر ترتيب نشستن آنحسن و حسين و تقي روي يك نيمكت ميمثال:�

حسين كنار هم نباشند چقدر است؟ (مشابه سراسري رياضي)



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

پيـراهن زرد در يـك 2پيـراهن آبـي و 4پيـراهن قرمـز،    4فروشگاه ورزشي تعدادي پيراهن ورزشي شـاملدر يك مثال: �

پيراهن انتخاب كند و براي او بفرستد. مطلـوب 3كند كه فروشنده به طور تصادفي آويز قرار دارند. شخصي درخواست ميرخت

درسي)(كتاب است محاسبه احتمال اينكه رنگ هر سه پيراهن آبي نباشد.

P(Aدشوار P(A)در برخي مسائل محاسبه مستقيم نكته: � ئل اغلب كنيم. در اينگونه مسارا حساب �(است و بهتر است 

متمم كنيم.آن را بايد خورد كه به چشم مي »حداكثر«يا  »حداقل«عبارت 

)87 -احتمال اينكه الاقل دو رقم آن يكسان باشند چقدر است؟ (انساني داخلدر يك عدد سه رقمي بدون صفر، مثال: �

باشد چقدر است؟ (سراسري انساني) 3در پرتاب دو تاس باهم، احتمال اينكه مجموع دو عدد رو شده بزرگتر از مثال: �

. چقدر احتمال دارد كه دسـت كـمكنيمه تصادف خارج ميبمهره  3مهره قرمز  4مهره آبي و  5از يك كيسه حاوي مثال: �

يك مهره آبي باشد؟ (تاليفي)

 2كنيم. چقدر احتمال دارد كه حـداكثرمهره به تصادف خارج مي 3مهره قرمز  4مهره آبي و  5از يك كيسه حاوي مثال: �

مهره قرمز باشند؟ (تاليفي)



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

2تست: � ؟ (سراسري رياضي)اشد، احتمال آمدن باران چقدر استب3اگر نسبت احتمال آمدن باران به نيامدنش 

1 (1
3            2 (1

2

3 (3
4            4 (2

5

مورد با خطـاي ديـد مـامور، اشـتباه رخ داده اسـت. اگـر       18علت سرعت زياد، راننده به3000در بررسي تخلفات تست: �

)91 -اي با اعمال اين تخلف جريمه شود، با كدام احتمال تخلف وي واقعي است؟ (انساني داخلراننده

1 (984/0       2 (988/0

3 (992/0      4 (994/0

50و150،90،70هـاي د، آبي، قرمز و سـياه بـه ترتيـب بـا زاويـهرنگ سفي 4دار با اي شكل عقربهصفحه دايرهتست: �

)85 -گيرد؟ (انساني داخلدرست شده است. با چرخش تصادفي، با كدام احتمال عقربه در ناحيه سفيد قرار نمي

1 (5
12          2 (4

9

3 (5
9            4 (7

12

)92 -شوند؟ (انساني داخليا هردو ظاهر مي 6يا  5در پرتاب دو تاس، با كدام احتمال اعداد تست: �

1 (1
3            2 (4

9

3 (5
9            4 (11

18



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

نفر از آنان در يك ماه از سال متولد شده انـد؟ 2آموز نشسته اند. با كدام احتمال الاقل دانش 4بر روي يك نيمكت تست: �

)92 -مشابه خارجو 96 -(انساني خارج

1 (41
96          2 (23

48

3 (25
48          4 (55

96

)95 -سكه با هم، احتمال ظاهر شدن الاقل يك رو كدام است؟ (انساني داخل 3در پرتاب تست:�

1 (3
8            2 (5

8    

3 (6
8            4 (7

8  

)93 -كنيم. با كدام احتمال اعداد رو شده الاقل در دو تاس يكسان هستند؟ (انساني خارجتاس را پرتاب مي 4تست:�

1 (5
18          2 (7

18    

3 (11
18           4 (13

18



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

مروري بر برخي مفاهيم آمار سال دهم:

ها:انواع متغير

كيفي ترتيبي -2كيفي اسمي  -1الف) كيفي: 

كمي نسبتي -2اي فاصلهكمي  -1ب) كمي: 

هاي قبل از آن برابـر اسـت. پـس از مرتـبهاي بعد از آن با تعداد دادهعددي است كه تعداد داده: )Q2ميانه يا چارك دوم(

و اگـر تعـداد   اي اسـت كـه در وسـط قـرار داردها عددي فرد باشد، ميانه دادهها از كوچك به بزرگ، اگر تعداد دادهكردن داده

ها زوج باشد برابر ميانگين دو داده وسط است.داده

هـاي قبـل از ميانـه را چـارك     ها از كوچك به بزرگ، ميانه دادهپس از مرتب كردن داده: )Q3) و سوم(Q1هاي اول(چارك

ناميم.) ميQ3هاي بعد از ميانه را چارك سوم(داده) و ميانه Q1اول(

IQR                                                                                                       :(IQRدامنه ميان چاركي( Q Q� �3 1

x(                                                                                                                :  nxميانگين( x xx
n

� � � � � �
� 1 2

R                                                                                                                   :(Rدامنه تغييرات( max min� �

n(x):                                                                   �2واريانس( x) (x x) (x x)
n

� � � � ��� � �
� �

2 2 2
2 1 2

n(xگويند.               به جذر واريانس انحراف معيار ميانحراف معيار:  x) (x x) (x x)
n

� � � � �� � � �
� �

2 2 2
1 2

ها نخواهند بـود واگر داده دور افتاده (پرت) داشته باشيم، ميانگين و انحراف معيار، معيار مناسبي براي توصيف دادهنكته: �

ميان چاركي(معيار پراكندگي) استفاده كنيم. همچنين در اين حالت براي نمـايشبه مركز) و دامنهبايد از ميانه(معيار گرايش 

كنيم.مياي استفادهها از نمودار جعبهداده



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

nxداده آماريnدر  :خم بهنجار)–(منحني نرمال ها در اطراف ميانگيننحوه پخش داده ,x ,..., x1 و xبا ميانگين2

� داريم:انحراف معيار

x)ها در محدودهداده68تقريبا % , x )�� �� ،

x)ها در محدودهداده96تقريبا % , x )� � � �2 2

x)ها در محدودهداده100و تقريبا % , x )� � � �3 قرار دارند.3

) و بزرگتـرينQ3و Q1،Q2اول، دوم (ميانه) و سـوم (هاي)، چاركminترين داده (كوچكبا مشخص شدن اي: ودار جعبهمن

اي معروف است.توان نموداري مانند شكل زير رسم كرد كه به نمودار جعبه) ميmaxداده (

اي است.هاي كمي، نمودار جعبهترين نمودار براي متغيربهترين و مطمئننكته: �

باشد، براي محاسبه زاويـهnها برابر كنيم. اگر تعداد كل دادههاي كيفي استفاده ميبراي متغيراز اين نمودار اي:نمودار دايره

f                                                                                  داريم:fمركزي مربوط به داده با فراواني 
n

� � � 360

كنيم. براي رسم ايـن نمـودار دو محـور عمـودهاي كيفي و هم كمي استفاده مياز اين نمودار هم براي متغيراي: نمودار ميله

كنيم.ها را مشخص ميبرهم رسم كرده، روي يكي نام متغير و روي ديگري فراواني آن

تـوانيم  هاي مناسبي براي توصيف هستند، ميهايي كه ميانگين و انحراف معيار شاخصدر دادهيك نمودار كاربردي در آمار: 

از نموداري استفاده كنيم كه بلندي مستطيل آن نشان دهنده ميانگين و ميله خطاي آن به اندازه انحراف معيار روي مستطيل 

نه)(نمودار بستني واروباال آمده باشد.

max min n

هاداده%25 هاداده25%ها  هاداده25%هاه  هاداده25%هاده   

%34%34  

%14  %14  
%2  %2  



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

هاي چرخه آمار در حل مسائل: گام

گام اول: بيان مسئله -1

كنيم.اي را كه در دنياي واقعي وجود دارد به صورت يك مسئله شفاف و دقيق آماري مطرح ميمسئله

درسـتي  ترين گام رسيدن به پاسخ است. بنابراين پيش از هر چيز بايد مسئله به طرح يك پرسش دقيق و شفاف مهمنكته: �

طور دقيق تعريف و بيان گردد. يعني با توجه به اهـداف، بودجـه، زمـان و ديگـر شـرايط موجـود، جامعـهدرك شود و سپس به

كنيم.آماري را محدود و هدف مطالعه را مشخص مي

ريزيگام دوم: طرح و برنامه -2

انديشيم.گيري متغير و چگونگي توصيف نتايج مياندازهگيري، شيوه كنيم. به نمونهراهي براي رسيدن به پاسخ مسئله پيدا مي

گيـري در واقـع سـعيها و بررسي متغير مورد نظر است. در اندازهگيري يا سنجش، اولين قدم براي يافتن دادهاندازهنكته: �

كنيم اطالعات توصيفي (كيفي) را تا حد ممكن به اطالعات كمي (عددي) تبديل كنيم.مي

هاي مورد نظر، دربـاره انـدازه نمونـه، چگـونگيگيري متغيرريزي، عالوه بر توافق درباره چگونگي اندازهبرنامهدر مرحله طرح و

شود.گيري ميها تصميمگيري و همچنين شيوه تحليل دادهنمونه

ناميم.ونه ميتعداد اعضاي جامعه را اندازه جامعه و تعداد اعضاي نمونه را اندازه نماندازه جامعه و اندازه نمونه: 

هرچه پراكندگي متغير مورد بررسي در جامعه بيشتر باشد، براي حصول اطمينان از وجود تنوع در نمونه، بـه انـدازهنكته:   �

تري نياز داريم.نمونه بزرگ

هاگام سوم: گردآوري و پاكسازي داده -3

شويم.ها مطمئن ميكنيم و تا حد ممكن از درستي آنها را گردآوري ميداده



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

هاگام چهارم: تحليل داده -4

هـاي  هـا و ويژگـي  هاي كارمان، نـوع متغيـرايم، نتايج را متناسب با هدفها، نمودارها و مفاهيمي كه آموختهبا استفاده از معيار

كنيم.ها گزارش ميداده

و ديگر نتايج آماري است.ها و ارائه نمودارهاصرفا گزارش معياردر واقع هامنظور از تحليل داده -1نكته: سه�

هاي گرايش بـه مركـزهاي كمي بايد هم معيار گرايش به مركز و هم معيار پراكندگي گزارش شود. معياربراي توصيف داده -2

كننـد  هاي پراكنـدگي بـه مـا كمـك مـي     ها در كجا متمركز اند و معياركنند بدانيم دادهمانند ميانگين و ميانه به ما كمك مي

ها چگونه متراكم يا پراكنده شده اند.دهبدانيم دا

هاي كيفي(اسمي يا ترتيبي)، گزارش درصد بايد هميشه با گزارش تعداد همراه باشد.براي توصيف داده -3

گيريگام پنجم: بحث و نتيجه -5

كنيم.كنيم و پاسخي براي پرسش اصلي پيدا ميدست آمده را تفسير مينتايج به

Nبه  اي با اندازه Nاز جامعهنكته:�
n
	 

� �
 �

داشته باشيم.nهايي با اندازه نمونهيمتوانطريق مي

هاي حل مسـئله مـرتبط بـا آمـار، الزم اسـت مسـئله مـورد بررسـي،         در تمامي گاميكپارچگي چرخه آمار در حل مسائل: 

ون كـار گروهـي و همكـاري كارشناسـان زمينـه پـژوهش مـوردها را خوب بشناسيم. اين امر بـدها و عوامل مرتبط با آنمتغير

بررسي ممكن نيست.

گيري كنيم، به اصـطالحهاي يك نمونه آماري، براي جامعه آماري مرتبط با آن نتيجههنگامي كه بر اساس دادهتعميم نتايج: 

گوييم نتايج را تعميم داده ايم.مي



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

دست آمده اسـت. ميانـه، چـاركخانوار در يك دوره بر حسب متر مكعب به 9گيري زير ميزان مصرف آب در نمونهمثال: �

اي و نمـودار بسـتني   چاركي را يافته و نمـودار جعبـهاول و سوم، ميانگين، واريانس، انحراف معيار، دامنه تغييرات و دامنه ميان

,                                  با تغيير)  98 -وارونه آن را رسم كنيد. (نهايي شهريور , , , , , , ,130 65 75 120 50 30 70 110 40

اي آموز با تلفن هوشمند به صورت نمـودار ميلـههاي انجام شده توسط تعدادي دانشنتايج نظرسنجي درباره فعاليتمثال: �

35چـاركي آندقيقـه، و دامنـه ميـان   70زير گزارش شده است. در نمونه مورد بررسي، ميانه ميزان استفاده از تلفن هوشمند 

Qدقيقه ( �1 Qو 65 �3 )است: (كتاب درسي)100

كنند؟دقيقه در روز با تلفن هوشمند خود كار مي100آموزان به طور متوسط بيش از دانشالف) چند درصد از 

اي، بيشترين و كمترين فراواني مربوط به كدام فعاليت است؟ب) با توجه به نمودار ميله

شود؟بيشتر مي100ها از اي، مجموع درصد فراوانيج) چرا در اين نمودار ميله

يتماس تلفني س
زبازي

عكاسي
نتماشاي فيلم يا گوش دادن به موسيقي وش م

هاي اجتماعيشبكه
20 40 60 80 

خواندن كتاب الكترونيك

آموزاندرصد دانش



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

كارمنـد دارد. ميـانگين حقـوق ماهانـه31و ديگري 30ها نرگش پيشنهاد كار داده اند كه يكي از آندو شركت بهمثال: �

از ميليون تومـان اسـت.    4ميليون تومان و ميانگين حقوق ماهانه كارمندان شركت دوم تقريبا  6/1كارمندان شركت اول تقريبا 

ميليون تومـان درآمـد خـواهي 4كن چون به طور متوسط هرماه : شركت دوم را انتخاب دگويكند و او مياعظم نظرخواهي مي

داشت.

اي گويد: به نظرمن اين اطالعات كافي نيست. گزارش معيار گرايش به مركز بدون گزارش معيار پراكندگي چـه فايـدهمريم مي

دارد؟

كننـد وور تصادفي انتخـاب مـي  گيرند شرايط را كمي بيشتر بررسي كنند. پس در هر شركت چند نفر را به طها تصميم ميآن

كنند: (كتاب درسي)اطالعات زير را گردآوري مي

شركت را روي يك محور رسم كنيد.اي حقوق ماهيانه كارمندان اين دو هاي جدول، نمودار جعبهالف) با استفاده از داده

نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد:ب) با توجه به قسمت الف، درستي يا 

كاركنان شركت دوم كمتر از كمترين حقوق كاركنان شركت اول است.50حقوق تقريبا % -1

هايشان انتخاب كنند، س شايستگياگر نرگس سطح تحصيالت و تجربه مناسبي داشته باشد و اين دو شركت افراد را بر اسا -2

شركت اول براي او مناسب است.

در شركت دوم، ميانگين، معيار گرايش به مركز مناسبي است. -3

حقوق كارمندان
شركت اول8/11/139/14/17/12/15/11
شركت دوم8/09/01/106/18/01/12817/0



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

نفـره بـا انتخـاب    28خـواهيم در يـك كـالسهاي مختلف حمل و نقل بر محيط زيست، مـيبا توجه به تاثير شيوهمثال: �

هاي زير به مدرسه آمده اند: (كتاب درسي)گذشته بيشتر به كدام يك از شيوهها بپرسيم در هفتهنفر از آن 9تصادفي 

با سرويس مدرسه يا خودروي شخصي -3با وسايل حمل و نقل عمومي  -2پياده يا با دوچرخه  -1

الف) در اين مطالعه، جامعه آماري، نمونه آماري، اندازه جامعه و اندازه نمونه را مشخص كنيد.

را انتخاب كنيم؟توانيم اين نمونهريق ميچند طب) به

اي/ نسـبتي) آن راگيري (فاصـله پ) متغير تصادفي مورد بررسي اين مطالعه چيست؟ نوع متغير (كمي/ كيفي) و مقياس اندازه

مشخص كنيد.

هايي براي گزارش نتايج اين مطالعه مناسب اند؟ها و آمارهت) چه نمودار

    آمـوزان ايـن كـالس در كـل سـال تحصـيلي تعمـيم دهـيم (مـثال بـهنتايج را به شيوه رفت و آمد دانشتوانيم اين ث) آيا مي

سال)؟ توضيح دهيد.هاي پايان نيمهاي مختلف يا زمان برگزاري آزمونفصل



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

آموزان مدرسه، از خارج مدرسه نيز عضـوخواني از دو سال پيش به غير از دانشاي براي ترويج فرهنگ كتابمدرسهمثال: �

اي زير نشان دهنده روند تغييرات فراواني اعضاي جديد در دو گروه مذكور است: (كتاب درسي)پذيرد. نمودار ميلهمي

مدرسه عضو كتابخانه شده اند؟الف) سال گذشته چند نفر از خارج 

آموزان اين مدرسه عضو كتابخانه شوند؟كنيد سال آينده چه تعداد از دانشبيني ميب) با توجه به روند اين تغييرات، پيش

اي جداگانه رسم كنيد.اي داده شده، براي هريك از اين سه سال يك نمودار دايرههاي ميلهپ) با استفاده از نمودار

60
50
40 
30
20 

اني
راو

 ف

آموز مدرسهساير اعضا       دانش
 امسال

آموزدانش
 پارسال

سه
پيشدو سال  



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

هاي مورد نظر، درباره انـدازه نمونـه،گيري متغيردر كدام مرحله از چرخه آمار، عالوه بر توافق درباره چگونگي اندازهتست:�

شود؟ (تاليفي)گيري ميها تصميمگيري و همچنين شيوه تحليل دادهچگونگي نمونه

گيري ) بحث و نتيجه4ها             گردآوري و پاكسازي داده) 3ريزي              ) طرح و برنامه2) بيان مسئله             1

چند مورد از عبارات زير نادرست است؟ (تاليفي)تست:�

ترين گام رسيدن به پاسخ است.طرح يك پرسش دقيق و شفاف مهم -1

ها و بررسي متغير مورد نظر است.گيري يا سنجش، اولين قدم براي تحليل دادهاندازه -2

كنيم اطالعات كمي را تا حد ممكن به اطالعات كيفي تبديل كنيم.گيري در واقع سعي مياندازهدر  -3

هرچه پراكندگي متغير مورد بررسي در جامعه بيشتر باشد، براي حصول اطمينان از وجود تنوع در نمونه، بـه انـدازه نمونـه -4

تري نياز داريم.كوچك

يار گرايش به مركز و هم معيار پراكندگي گزارش شود.هاي كمي بايد هم معبراي توصيف داده -5

ها و ارائه نمودارها و ديگر نتايج آماري است.در واقع صرفا گزارش معيارهامنظور از تحليل داده -6

هاي كمي، گزارش درصد بايد هميشه با گزارش تعداد همراه باشد.براي توصيف داده -7

  5) 4                     4) 3        1) 2) صفر                 1

ها كدام است؟ (تاليفي)با توجه به نمودار مقابل، واريانس اين دادهتست:�

1 (2         2 (2 2    

3 (2            4 (8

)ها در محدوده نمودار مقابل مربوط به تعدادي داده نرمال است. تقريبا چند درصد دادهتست:� , )2 قرار دارند؟ (تاليفي)22

1 (68           2 (82    

3 (84            4 (98  



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

�مرتبط با اين فصل 99هاي كنكور تست�

ها مجاز به رانندگي باشند؟ نفر آن 3توانند بنشينند به طوري كه نفر به چند طريق مي 5در يك اتومبيل معمولي، تست:�

)99 -(انساني داخل

1 (60            2 (72    

3 (75            4 (84  

 2كنيم. بـا كـدام احتمـال    مهره خارج مي 3مهره سياه يكسان قرار دارند. به تصادف  4مهره سفيد و  5اي در جعبهتست:�

)99 -شود؟ (انساني داخلمهره سفيد و يك مهره سياه خارج مي

1 (5
14           2 (3

7    

310  (21           411  (21

خورده نادرست است؟ سه مجموعه باشند. كدام مورد براي قسمت سايهCو B، مطابق شكل زير فرض كنيد Aتست:�

)99 -(انساني خارج

1 ((A B) (A C)� �(A C)(A    2 (A (B C )� �(B C )� �CC         

3 (A (B C)� C)              4 (A (B C)� C)  

و عدد روشده در تـاس فـرد باشـد كـدام» پشت«ها سكه، احتمال اينكه الاقل يكي از سكه 2در پرتاب يك تاس و تست:�

)99 -ساني خارجاست؟ (ان

1 (3
8            2 (5

12    

3 (1
2            4 (5

8

S 
B A 

C 



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

)99 -با ارقام غيرتكراري كدام است؟ (رياضي داخل 5پذير بر تعداد اعداد طبيعي چهار رقمي بخشتست:�

1 (948          2 (952    

3 (968          4 (972  

مهره سـياه قـرار 5مهره سفيد و  4مهره سياه و در سومي  9مهره سفيد، در دومي  9سه ظرف داريم. در ظرف اول تست:�

است؟  آوريم. با كدام احتمال الاقل يكي از اين دو مهره سياهمهره بيرون مي 2دارد. به تصادف از يك ظرف 

)99 -(رياضي داخل

1 (1
3            2 (11

18    

325  (36          4 (13
18

)99 -باشند، كدام است؟ (رياضي خارج 5تعداد اعداد چهار رقمي با ارقام غير تكراري كه شامل رقم تست:�

1 (1848        2 (1792    

3 (1748        4 (1658  

كدام است؟  6بار عدد كنيم. احتمال رو شدن حداقل يكيك تاس سالم را سه بار به طور متوالي پرتاب ميتست:�

)99 -خارج(رياضي 

113  (36          2 (41
108    

3 (91
216        4 (31

72  



آمار و احتمال–) 3رياضي و آمار(

نخواهنـد  دوست صميمي خود را به مهماني دعوت كرد، به طوري كه دو نفر آنان  9نفر از  5توان به چند طريق ميتست:�

)99 -با هم در مهماني شركت كنند؟ (تجربي داخل

1 (84            2 (87    

3 (91            4 (95  

كتاب زبان انگليسي، به تصادف در يك قفسه كنار هم چيده شده اند. با كـدام احتمـال 3پنج كتاب زبان فارسي و تست:�

)99 -ربي داخلگيرند؟ (تجزبان كنار هم قرار ميهاي همكتاب

1 (1
14          2 (1

21    

3 (1
28          4 (1

56

دريافـت  نفر توزيع كرد، به شرط آنكه هر نفـر حـداقل يـك كتـاب 3كتاب متمايز را بين  5توان به چند طريق ميتست:�

)99 -كند؟ (تجربي خارج

1 (105          2 (125    

3 (135          4 (150  

ها در كنار هم نيستند؟ نفر در يك صف ايستاده اند. با كدام احتمال دو فرد مورد نظر از آن10تست:�

)99 -(تجربي خارج

1 (2
3            2 (3

4    

            4  




