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 )1نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (        رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                     
 

 ): شمارش 1درس ( 
 مقدمه: 
تواند در ميمسائل زيادي وجود دارند كه در آنها دانستن تعداد حاالت موجود و چگونگي قرار گرفتن اشياء، اعداد يا افراد،    

پذير ن مسائلي شمردن تمام حاالت مورد نظر هميشه امكانگيري نقش مهمي ايفا كند. براي حل چنيريزي و تصميمبرنامه
 هاي محاسباتي و روابط رياضي شمارش اين حاالت آسانتر خواهد شد. استفاده نيست، بنابراين با استفاده از روش

 از دو اصل جمع و ضرب كه به اصول شمارش معروفند در اين زمينه كارساز است.
 اصل جمع: 

، در طوريكه اين دو عمل را نتوان با هم انجام دادطريق انجام داد،   طريق و عمل ديگري را به اگر بتوان عملي را به 
توان به بيش از دو عمل نيز عمل دوم را انجام داد. ( اين اصل را مي »يا«توان عمل اول طريق مي اين صورت به 

 تعميم داد)
 يك نفرآموز سال دهم، قرار باشد دانش 3يا دانش آموز سال يازدهم  5ز بين آموزي ااگر براي انتخاب رئيس شوراي دانش مثال:��

 برگزيده شود، تعداد حالتهاي اين انتخاب را بيابيد.
  كنيم.استفاده مي جمعپس از اصل آموز يازدهم يا دهم) ( يا دانشهستيم  يك نفرچون فقط مجاز به انتخاب  پاسخ:

5                   حالت وجود دارد.        8بنابراين  3 8 

شناگر معرفي كرده  8گير و كشتي 6واليباليست،  12تكواندوكار،  5براي شركت در مسابقات ورزشي كشوري، استان تهران  مثال:��
 را به عنوان نماينده گروه در مراسم افتتاحيه انتخاب كرد؟   يك نفرتوان از بين اين افراد است. به چند طريق مي

  كنيم.استفاده مي جمعپس از اصل ، هستيمبه عنوان نماينده گروه  يك نفرقط مجاز به انتخاب چون فپاسخ: 

5حالت انتخاب وجود دارد.            31بنابراين    12 6 8 31 
براي  در وجود دارد. هر تماشاگر 3در و در ضلع شمالي  1در، ضلع شرقي  2براي ورود به يك استاديوم ورزشي در ضلع غربي  مثال:��

 توانند وارد شود؟ورود به استاديوم به چند طريق مي
 

پرستاري قرار است يك نفر براي اجراي همايشي علمي انتخاب  5دندانپزشكي و  3دانشجوي پزشكي،  4از بين  مثال:��
 توان مجري انتخاب كرد؟شود. به چند طريق مي

 
اتوبوس يا دونوع قطار يا يك پرواز با هواپيما به مقصد  تواند از طريق سه نوعشخصي براي رفتن به مسافرت مي مثال:��

 تواند به مقصد برسد؟برسد. او از چند طريق مي
 

خودكار به رنگهاي آبي، مشكي و سبز و دو مداد به رنگهاي مشكي و قرمز و يك روانويس مشكي  3دانش آموزي  مثال:��
 تواند داشته باشد؟دارد. براي نوشتن چند انتخاب مي
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 )2رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (         
 

 اصل ضرب: 

  در مرحله دوم هر كدام از اين  »و«طريق  كه در مرحله اول به اگر عملي طي دو مرحله انجام پذير باشد، طوري

 توان به بيش از طريق قابل انجام است. (اصل ضرب را مي روش قابل انجام باشد، در كل آن عمل از    بهطريق 

 دو عمل نيز تعميم داد)

سارا سه مانتو به رنگهاي مشكي، سفيد و سبز و دو شلوار به رنگهاي مشكي و سفيد دارد. براي پوشيدن يك دست  مثال:��

 لباس كامل چند انتخاب دارد؟

 ضرب مانتو و شلوار را پوشيد پس از اصل همزمانچون براي پوشيدن يك دست لباس كامل الزم است به طور خ: پاس

3مدل انتخاب وجود دارد.         6بنابراين  كنيم.استفاده مي 2 6 

 چند طريقدر يك مهماني شام، دو نوع پلو، سه نوع خورشت، چهار نوع ساالد و سه نوع نوشيدني موجود است. به مثال: �

 توان از بين اين موارد يك شام كامل خورد؟مي 

 توان:اند، به چند طريق ميهاي مختلفي وجود دارد كه همه دو طرفهمطابق شكل زير راه بين پنج شهر  مثال:�� 
 

 راه) 4طريق (از  4سفر كرد؟ به  به شهر  از شهر الف) 
 

 سفر كرد؟ چون دو انتخاب در يق شهر و از طر به شهر  ب) از شهر 
 راه از  2و  به  راه از  4دو مرحله بايد انجام شود پس اصل ضرب است.   

4پس جواب برابر است با    به   2 8 
 

2سفر كرد؟ مشابه قسمت قبل    و از طريق شهر  به شهر  ج) از شهر  2 4 
 

2سفر كرد؟    ق شهر و از طري به شهر  د) از شهر  1 2 
 

 سفركرد؟ به شهر  ه) از شهر 
به شهر   يا  يا توان از طريق ي حالتهاي قبل را بايد با هم جمع كنيم. يعني ميچون گذشتن از شهر خاصي را ذكر نكرده، همه

 رسيد.  
4 2 2 2 2 1 8 4 2 14 

 
 گذشت؟  آنكه از شهرمسافرت كرد بدون  به شهر  و) از شهر 

4گيريم. را در نظر مي و  فقط دو حالت گذشتن از  2 2 1 8 2 10 
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)3رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (           
 

 مسافرت كرد؟ به شهر  ر بدون عبور از شه ز) از شهر 
 رفت. پس: آخر به  و سپس به  و ابتدا به  راه دارد يا بايد از  4رفت كه  مستقيما به  بايد از  يا با دقت در مسيرها

4 2 2 2 4 8 12  
 ؟ به صورت رفت و برگشت مسافرت كرد به شرط گذشتن از  به شهر  ح) از شهر 

 شود. برگشت انتخاب در چند مرحله و پشت سرهم است از اصل ضرب استفاده ميچون عمل رفت و 
4 2 2 4 64 

 كه مسيرهاي رفت و برگشت يكسان نباشد كرد؟به صورت رفت و برگشت مسافرت كرد طوري و از طريق به شهر  از شهر  )ط
ه شده براي برگشت حذف شود پس در برگشت تفاوت اين قسمت با قسمت قبل در اين است كه راهي كه براي رفت استفاد

4شود.     يكي از تعداد راهها كم مي 2 1 3 24 

توان پاسخ داد به شرط آنكه جواب دادن به تمام سواالت اي با دو سوال را به چند طريق ميگزينه 4يك آزمون  مثال:��

 الزامي باشد؟

-سواالت بررسي مي تمام توان پاسخ داد، چون در آزمونهات ميحال 4سوال دوم را نيز به  و حالت 4 سوال اول را بهپاسخ: 

4استفاده كنيم.  ضربشوند، پس بايد از اصل  4 16 

سوال موجود است. براي پاسخگويي به سواالت اين آزمون چند راه وجود دارد، در صورتي  2يك آزمون درست و نادرست با  مثال:��

 نمودار درختي مربوطه را رسم كنيد.سوال پاسخ داده شود.  2كه قرار باشد به هر 

سواالت مورد  تمامانتخاب دارد.( درست، نادرست)، چون قرار است  2سوال دوم و انتخاب 2در اين آزمون سوال اول پاسخ: 

2حالت براي پاسخگويي به اين آزمون وجود دارد.   4استفاده مي كنيم. پس ضرببررسي قرار گيرد پس از اصل  2 4 

 هاي انتهايي را بشماريد با تعداد ختي اگر تعداد سرشاخهدر نمودار در

 حالتهاي انتخاب برابر است.

 

                                                                                                                                                                              

سوال موجود است. براي پاسخگويي به سواالت اين آزمون چند راه وجود دارد، در صورتي  3يك آزمون درست و نادرست با  مثال:��

 شود.  سوال پاسخ داده 3كه قرار باشد به هر 

 انتخاب دارد.( درست يا نادرست)، چون  2انتخاب و سوال سوم نيز  2انتخاب، سوال دوم 2در اين آزمون سوال اول پاسخ: 

2استفاده مي كنيم.    ضربسواالت مورد بررسي قرار گيرد پس از اصل  تمامقرار است  2 2 8 

 

 درست

 درست

 درستنا

 درستنا

 درست

 درستنا
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 )4آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه ( رياضي دوازدهم انساني              فصل اول :          
 

 ي تعداد سواالت در هم ضربها را به اندازهحالت براي پاسخگويي به اين آزمون وجود دارد. در واقع تعداد پاسخ 8پس 

23كنيم.      اده ميبار ضرب كرديم. براي سهولت در محاسبه از توان استف 3را  2كنيم. مي  8 

 سوال را رسم كنيد. 3آزمون درست و نادرست با  نمودار درختي�
 
 

 
 ي زير استفاده كرد:توان از رابطهاي ميبراي تعيين تعداد حاالت پاسخگويي به سواالت چند گزينهتذكر: 

هاگزينه سواالتتعداد  تعداد حاالت تعداد

 سوال مطرح شده است. 10سوال داراي چهار گزينه است، در يك آزمون تستي كه هر  مثال:��
  گويي وجود دارد؟الف) به شرط آنكه تمام سواالت پاسخ داده شود، چند راه براي پاسخ

 410برابرا است با  تعداد راههاي پاسخگوييپاسخ: 

 ب) اگر داوطلب مجاز باشد به سواالت پاسخ ندهد،چطور؟
 حالت انتخاب وجود دارد به صورت زير:  5ت نيز مجاز است، پس براي هر سوال چون پاسخ ندادن به سواالپاسخ: 

         □بدون پاسخ        □د         □ج        □ب        □الف 
  راه براي انتخاب وجود دارد.510 بنابراين

،0،1يك قفل رمزدار داراي رمز سه رقمي با ارقام  مثال:� 2، ،  ن قفل را ندانيم، چند حالت براي امتحان كردنباشد اگر رمز ايمي 9
 اين رمز وجود دارد؟ 

 
 

 نمايش را به صورت  تا  1ضرب اعداد طبيعي و متوالي از يك عدد طبيعي باشد، حاصل اگر فاكتوريل: 
 دهيم. به عنوان مثال داريم:مي 

1 1  
2 2 1 

3 3 2 1 
4 4 3 2 1 

5 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 1 
 

0قرارداد:  1 
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 )5رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

 براي سرعت عمل بيشتر بهتر است اعداد زير را به خاطر بسپاريم: توصيه: 
2 2           3 6            4 24           5 120        6 720                              1 1 

 
 حاصل عبارات زير را تعيين كنيد. مثال:��

 3 4 3 2 1 4 3 2 1 6 24  (الف 30

6
3

6 5 4 3 2 1
3 2 1

720
6 9                                   (ج 120 5 2 9 120 2  (ب 127

 
 درستي يا نادرستي عبارات زير را تعيين كنيد. (با ذكر دليل) مثال:�

6الف) 
2 3    

3ب)  2 5 
5ج)  6 6 
8د)  7 6 8 

شود به ها اعمال محاسباتي به صورت مستقيم روي اعداد با فاكتوريل انجام نميدقت كنيد در محاسبه ي فاكتوريلتذكر: 

4توان يعنوان مثال نم  برابر دانست، چون حاصل برابر ندارند. 6را با  2

 همچنين براي سهولت در محاسبه در مباحث بعدي گاهي الزم است فاكتوريلها را تا جايي كه الزم است باز كنيم. مانند: 
6 6 5                  6 6 5 4              6 6 5 4 3                                        

 كنيم.پس با توجه به نيازي كه در مسئله وجود دارد، عمل مي

 شود.نيز وجود دارند به همين صورت عمل مي دقت كنيد در مورد فاكتوريلهايي كه در آنها نمادهايي مانند 

 جاي خالي را به صورت مناسب پر كنيد.مثال: ��

: 9 8 7 6
6 9 8 6خ                           پاس               7 9 8  (الف 7

9 9كنيم تا با مخرج ساده شود و فقط باز مي 6را تا    8  در جواب باقي بماند. 7
 

   75
7 6 5

5 7 6 7                                            :پاسخ  42
 (ب 5

 صورت ساده كنيم. 5نيم و سپس با باز ك 5را تا  7در اين قسمت الزم است 

1
1

1  (ج 1                              :پاسخ                                               

 1مخرج  كنيم، سپس از صورت وباز مي 1است بنابراين فاكتوريل صورت را تا  1بزرگتر از  چون 
 شود.ساده مي
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 )6رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

 درستي يا نادرستي عبارات زير را تعيين كنيد. (با ذكر دليل) مثال:�
8الف)  9 9 

1ب)  1 

1ج)  2 3
2 1 

1د)  1 

 جاي خالي را به صورت مناسب پر كنيد. مثال:�

 2الف) 

3ب) حاصل عبارت 
 برابر است با ............. 5

 جايگشت:
 توانند به حالتهاي مختلفي در كنار يكديگر قرار گيرند، به عنوان مثالدر نظر بگيريد، اين سه حرف ميرا  و  سه حرف 

 
 

هر كدام از اين حالتها يك توانند كنار هم قرار گيرند. به مختلف مي حالت 6حرف به  3توان دريافت اين با كمي دقت مي

 گويند. مي حرف 3تايي از اين  3جايگشت 

شيء گويند. تعداد اين  تايي از آن  شيء متمايز يك جايگشت  به طور كلي به هر حالت از كنار هم قرار گرفتن  پس 
 است.    ها برابر با جايگشت

 

3به  حرف (شيء متمايز) در اختيار داشتيم 3در مثال قبل كه   حالت اشياء كنار  6

3هم قرار گرفتند. پس   6 

توانند با جابجايي همه جا قرار گيرند و حالتهاي در مسائل مربوط به جايگشت تمام اشيائي كه در اختيار داريم ميتذكر: 

 مختلفي را بسازند. ترتيب قرار گرفتن اشياء در كنار هم مهم است. 

ها در كنار يكديگر تلف در اختيار شما قرار گرفته باشد، به هرحالت  از چينش اين كتابفرض كنيد چهار كتاب مخ مثال:��
 ييك جايگشت چهارتايي از آنها گويند. براي تعيين تعداد كل حاالت قرار گرفتن اين كتابها يا تعداد كل جايگشتها از رابطه

 كنيم.زير استفاده مي 
4 4 4 3 2 1 24 
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 )7دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (رياضي           
 

 توان نوشت؟ ( با معنا بودن كلمات الزم نيست)  ي چهار حرفي ميچند كلمه "عينك "ي با حروف كلمه مثال:��

پس  دارند.و جابجايي با هم كه همگي قابليت انتخاب ( ع، ي، ن، ك)  ستحرف مختلف تشكيل شده ا 4عينك از  پاسخ:

     توان ساخت برابر است با:تعداد كلماتي كه ميتايي حروف را بايد بدست آوريم و  4جايگشت 

                                             4 4 4 3 2 1 24 
 ؟ساختتوان حرفي مي ششي هچند كلم "دبستان "يبا حروف كلمه مثال:��

 تايي  6جايگشت  پس دارند.و جابجايي با هم كه همگي قابليت انتخاب  حرف مختلف تشكيل شده است 6از  دبستان پاسخ:

    توان ساخت برابر است با:تعداد كلماتي كه مي حروف است و

                             6 6 6 5 4 3 2 1 720 
3ام با ارق مثال:�� 4 6 7  توان نوشت؟ رقمي و بدون تكرار ارقام مي 5چند عدد  9

 با پنج رقم داده شده اعداد پنج رقمي بايد بسازيم پس جايگشت است و داريم:  پاسخ:

5 5 5 4 3 2 1 120 
-مي طريق اين سه نفر اند، به چندآقايان محمدي، افشار و رضايي به عنوان سخنران در يك همايش دعوت شده :مثال�

 توانند سخنراني كنند؟

 
 توان نوشت؟ رقمي و بدون تكرار ارقام مي 7چند شماره تلفن  2315497با ارقام شماره تلفن  :مثال�

 

را  شيءبراي مكان مورد نظر آن  شيءشود مانند آن است كه با انتخاب هر در مثالهاي باال عملي كه انجام ميتذكر مهم: 

جاي  4حرف دارد بايد  4كه  "عينك "ي ي اشياء وجود دارد. به عنوان مثال در كلمهحق انتخاب براي بقيه كنار گذاشته و

انتخاب ديگر باقي  3( ع، ي، ن، ك) پر كنيم، اگر يكبار از حرف (ن) استفاده كنيم آن حرف حذف شده و خالي را با حروف 

4                    توان نوشت:                         ماند. پس ميمي 3 2 1  تعداد انتخابها    24

 كنيم.پس براي راحتي كار از فاكتوريل استفاده مي
فضاي كافي وجود ندارد يا شرطهايي براي انتخابها گذاشته شده است از روش باال استفاده  اشياءي اما در مسائلي كه براي همه

 كنيم.مي
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 )8انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه ( رياضي دوازدهم          
 

 و بدون تكرار حروف: "دانشجو "ي با حروف كلمه مثال:��
 توان نوشت؟ حرفي مي 6ي الف) چند كلمه

6) چون تمام حروف قابل انتخاب شدن هستند پس:   1( پاسخ 6 6 5 4 3 2 1 720 

6) 2( پاسخ 5 4 3 2 1  تعداد انتخابها               720

 توان نوشت؟حرفي مي 5ي ب) چند كلمه

5جاي خالي نياز داريم، پس   5حرفي به  5ي براي نوشتن كلمه پاسخ: 4 3 2 1 120  

 توان نوشت.ميكلمه  120

 توان نوشت؟حرفي مي 4ي ج) چند كلمه

4جاي خالي نياز داريم، پس   4حرفي به  4ي براي نوشتن كلمه پاسخ: 3 2 1 توان ي مختلف ميكلمه 24

 نوشت.

 ختم شود؟ "د"شروع و به حرف  "ج"حرف توان نوشت كه با حرفي مي 5ي چند كلمهد) 

ماند، با هر بار جاگذاري حرف باقي مي 4حرف حذف شده و  2پس  .براي اولين و آخرين حرف فقط يك انتخاب داريم پاسخ:
 توان ساخت.                    ي مختلف ميكلمه 24شود. يك حرف كم مي

                                                                                                   1 4 3 2 1 24 

 در وسط آن باشد. "ش"توان نوشت كه حرف حرفي مي 3يكلمهه) چند 

ي ماند، در مرحلهحرف باقي مي 5شود و دهيم پس يكي از تعداد حروف كم ميرا در وسط قرار مي "ش"ابتدا حرف پاسخ:

5ماند.    حرف مي 4شود و بعد يكي ديگر از حروف كم مي 1 4 20 

 :و بدون تكرار حروف »فاكتوريل« با حروف كلمه  :مثال�

 نوشت؟   توانحرفي مي 8الف) چند كلمه 

   ختم شوند؟  » ل«شروع و به » ت«نوشت كه با  توانحرفي مي 6چند كلمه ب) 

 ختم شوند؟» ي«نوشت كه به  توانحرفي مي 5چند كلمه ج) 

 نوشت كه با حرف بدون نقطه شروع شوند؟ توانحرفي مي 4چند كلمه د) 

 د ج

ش
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 )9اضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (ري          
 

 كتاب زبان در اختيار داريم. 4كتاب روانشناسي و  3 مثال:��
 توان تمام كتابها را در قفسه كنار هم چيد؟الف) به چند طريق مي

7تاست پس تعداد انتخابها برابر است با           7تابها تعداد كل ك پاسخ: 7 5040 

 ب) چند راه براي چيدن كتابها وجود دارد كه كتابهاي هر رشته هميشه كنار هم باشند؟

 با توانند دسته كتاب مي 2اند، اين حالت ديگر قابل جابجايي 4حالت و كتابهاي زبان به  3كتابهاي روانشناسي به  پاسخ:

3هم نيز جابجا شوند، پس تعداد حالتها برابر است با          4 2 6 24 2 288  

 توان ساخت كه:چند عدد سه رقمي بدون تكرار ارقام مي 8، 6،  5، 3، 2با ارقام  مثال:��

 باشد. 2همگي يكان الف) 

 پس از اين انتخاب يكي از تعداد اعداد اولين رقم از سمت راست يكان عدد است. براي يكان فقط يك انتخاب داريم. پاسخ:

 ماند.                  عدد باقي مي 4شود و كم مي

                                                                                4 3 1  تعداد انتخابها    12

 زوج باشد.) عدد ب

  3پس يكان  )8، 6، 2م ( عددي زوج انتخاب كرد. در بين اعداد سه عدد زوج داري براي ساختن عدد زوج بايد يكان را پاسخ:

  گيرد.انتخاب دارد اما در نهايت يكي از اين اعداد در يكان قرار مي

4 3 3 36  تخابهاتعداد ان                                                                                        

 ج) عدد مورد نظر فرد باشد. 
 پس يكان )5، 3م (براي ساختن عدد فرد بايد يكان را عددي فرد انتخاب كرد. در بين اعداد دو عدد فرد داري پاسخ: 

4. انتخاب دارد 2  3 2 24  خابهاتعداد انت                                                                       

 باشد. 5مضرب عدد مورد نظر د) 
انتخاب كرد. در بين اعداد صفر كه وجود ندارد پس  5باشد بايد يكان را صفر يا  5براي ساختن عددي كه مضرب  پاسخ:

4باشد.             5تواند يكان فقط مي 3 1 12  تعداد انتخابها                                           

                   

 

 

 2يكان

 8يا  6يا  2

 5يا  3 

 5فقط  
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 )10رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

 تكرار ارقام:و بدون  9،  7 ، 4،  5، 2، 1،  0با ارقام  :مثال��

  توان نوشت؟الف) چند عدد چهار رقمي مي

 تواند در اولين جايگاه از سمت چپ قرارچون بين اعداد صفر وجود دارد بايد دقت بيشتري داشته باشيد زيرا صفر نمي پاسخ:

توانند انتخاب رقم ديگر مي 6شود. پس گيرد. اگر صفر در اين جايگاه قرار گيرد عدد چهار رقمي به سه رقمي تبديل مي

 كنيم. صفر را انتخاب كنيم و يكي از اعداد ديگر را كه انتخاب كرديم حذف مي توانيمشوند. اما در انتخاب بعدي مي

6 6 5 4  تعداد انتخابها                          720

 
 توان نوشت؟ ب) چند عدد چهار رقمي فرد مي

 يكان بايد فرد باشد و اولين عدد از سمت چپ غير صفر باشد .                پاسخ:

                                                                              5 5 4 4 400 
 

 

 توان نوشت؟چند عدد چهار رقمي زوج ميج) 
 هاي زوجرقمي 4ها = تعداد رقمي 4تعداد كل  _هاي فرد رقمي 4تعداد  روش اول:                     پاسخ:

720 400 320  هاي زوجرقمي 4= تعداد                                                                             
 

  ي مستقيم)                روش دوم: (محاسبه
 زوجند. اما براي بدست آوردن جواب 4و 2، 0دانيم عددي زوج است كه يكانش زوج باشد. در بين اعداد داده شده مي پاسخ:

 حالت زير را در نظر بگيريم و سپس جوابها را با هم جمع كنيم. 2بايد 
 حالت اول: اگر يكان صفر باشد در اين حالت داريم:

6 5 4 1  تعداد انتخابها                                                      120
   

 باشد در اين حالت داريم: 4يا  2حالت دوم: اگر يكان 
 

5 5 4 2  تعداد انتخابها                                                                                  200
 

120پس در حالت كلي  200  عدد زوج چهار رقمي 320
 توان نوشت. مي

 غير از صفر

 9يا  7يا  5يا  1 غير از صفر

 صفر

 4يا  2 غير از صفر
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 )11نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (  رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                        
 

 توان نوشت؟مي 5چند عدد چهار رقمي و مضرب د) 
 حالت زير را در نظر 2پس انتخاب كرد. 5باشد بايد يكان را صفر يا  5دانيم براي ساختن عددي كه مضرب مي پاسخ:

 گيريم و سپس جوابها را با هم جمع كنيم.مي

 ر يكان صفر باشد در اين حالت داريم:حالت اول: اگ
6 5 4 1  تعداد انتخابها                                                      120

   
 باشد در اين حالت داريم: 5حالت دوم: اگر يكان 

 
5 5 4 1  تعداد انتخابها                                                                                  100

 
 

120پس در حالت كلي  100  توان نوشت. مي 5عدد چهار رقمي و مضرب  220
 

 :تكرار ارقامو بدون  7 ، 5،  4،  3، 2، 1،  0با ارقام  :مثال��

 توان نوشت؟مي 50000الف) چند عدد پنج رقمي بزرگتر از 

 باشد.  7يا  5از پنجاه هزار است كه اولين رقم سمت چپ آن  با توجه به صورت سوال عددي بزرگتر پاسخ:

                                                                  2 6 5 4 3  تعداد انتخابها     720
 

 توان نوشت؟مي 40000ب) چند عدد پنج رقمي كوچكتر از 

 باشد.  3يا  2يا  1از چهل هزار است كه اولين رقم سمت چپ آن  با توجه به صورت سوال عددي كوچكتر پاسخ:

3 6 5 4 3 1080  تعداد انتخابها                                        

 
 چند عدد پنج رقمي: تكرار ارقامو بدون  8 ، 5،  3، 2، 1،  0با ارقام   :مثال�

 توان نوشت؟مي 30000از  الف)  بزرگتر
 

 توان نوشت؟مي 80000چند عدد كوچكتر از ب) 
 

 توان نوشت؟ج) چند عدد زوج مي
 
 

 صفر

 5 غير از صفر

 7يا  5

 3يا2يا 1
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 )12رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

 شيء) ز بين شيء ا شيء: ( جايگشت  شيء از بين  تبديل 

 نمايش  شيء متمايز (كه جابجايي يا ترتيب انتخاب مهم باشد) را با نماد  شيء از بين  تعداد انتخابهاي
 )شود: (دهند و براي محاسبه آن از رابطه زير استفاده ميمي

 
 
 
 
 

 1حسابدار و  1منشي،  1توان اين افراد به چند طريق مي اند. از بيننفر براي استخدام داوطلب شده 8در يك شركت خصوصي  :مثال��
 مسئول روابط عمومي انتخاب نمود، طوريكه هر نفر حداكثر يك شغل داشته باشد.

نفر انتخاب كنيم كه هر يك سمت و شغل خاصي داشته باشند، در اين انتخاب ترتيب  3نفر،  8پاسخ: قرار است از بين 
 آيد پس داريم:غل افراد حاالت جديدي بوجود مياهميت دارد زيرا با عوض شدن ش

   8 3 8
8 3

8
5

8 7 6 5
5  تعداد راههاي انتخاب    336

 
توانند پارك خودروي مختلف به چند طريق مي 4قرار دارند كه در كنار يكديگر  جاي خالي 10در يك پاركينگ با  :مثال��

 كنند؟
 ر پاركينگ داراي ترتيب است يعني اگر خودروها جاي پارك خود را عوض كنند حالت جديديپاسخ: قرار گرفتن خودروها د
 آيد پس داريم: در مدل پارك آنها بوجود مي

10 4 10
10 4

10
6

10 9 8 7 6
6  تعداد راههاي انتخاب    5040

 
كه هيچ دو نفري ت اول تا سوم را مشخص نمود طوريي يك مسابقه، نفرادونده 7توان از بين به چند طريق مي :تست��

 زمان به خط پايان نرسند؟  هم

 210د)           336ج)            512ب)             222الف) 
 ي نفرات در مسابقات ترتيب اهميت دارد، پس داريم: پاسخ: در تعيين نفرات برتر يا مشخص كردن رتبه

   
7 3 7

7 3
7
4

7 6 5 4
4  تعداد راههاي انتخاب    210

 گزينه (د) درست است.
 توان نوشت؟حرفي مي 3و بدون تكرار چند كلمه » دانشجو« با حروف كلمه  :مثال��

 پاسخ: 
6راه اول:                                                              5 4  تعداد راههاي انتخاب   120
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 )13رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

 شود كه كلمات جديديحرفي نوشته شود، چون جابجا شدن حروف باعث مي 3ي حرف قرار است كلمه 6راه دوم: از بين 
 يت دارد پس: ساخته شود و ترتيب اهم

6 3 6
6 3

6
3

6 5 4 3
3 6 5 4   تعداد راههاي انتخاب    120

 
 كتاب انتخاب كرد و در قفسه چيد؟ 9كتاب را از بين  4توان به چند طريق مي :مثال�

 
 
 

1از بين ارقام   :مثال� 2، 3، 5، 6، 8،  ان اين كار را انجام داد؟تورقمي بسازيم به چند روش مي 5خواهيم اعداد مي9
 
 
 

 خواهند در يك رديف صف تشكيل دهند، اين كار به چند طريق امكان پذير است؟نفر مي 10آموز دانش 15از بين  :مثال�

 
 

 حاصل عبارات زير را بيابيد.                                                                               :مثال�

 12 4 9  (الف  3
 

 (ب  
 

 (ج 1

0درستي رابطه  :مثال�  را نشان دهيد. 1

 

  شيء:  شيء از بين  تركيب 
شيء متمايز كه جابجايي اشياء انتخاب شده حالت جديدي را توليد نكرده و ترتيب  شيء از بين  هاي تعداد انتخاب

شيء متمايز از  تايي از بين   هايتركيب تعدادي دهند. براي محاسبهنمايش مي  اهميت نداشته باشد را با نماد
 شود:رابطه زير استفاده مي
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 شود. استفاده مي از نماد  گاهي اوقات به جاي نماد تذكر:  
 نفره براي كوهنوردي انتخاب كرد؟ 3نفر يك تيم  12توان از بين به چند طريق مي :مثال��

 پس از تركيبسازد پاسخ: چون انتخاب افراد گروه كوهنوردي داراي ترتيب خاصي نيست و جابجايي آنها گروه جديدي را نمي
 كنيم.استفاده مي

12 3 12
3 12 3

12
3 9

12 11 10 9
3 9

12 11 10
6 220 

1عضوي  7مجموعه  مثال:�� 2 3 4 5 6  ي چهارعضوي دارد؟چند زيرمجموعه  7
 

 كنيم.پس از تركيب استفاده ميآورد و مهم نيست ها حالت جديدي را بوجود نميچون جابجا شدن اعضا در مجموعه پاسخ:
 

7 4 7
4 7 4

7
4 3

7 6 5 4
4 3

7 6 5
6 35 

 عضوي دارد.  4زير مجموعه  35

 مهره خارج كرد؟  2توان مهره قرمز است به چند طريق مي 4مهره سفيد و  2از يك كيسه كه شامل  مثال:�
 
 
 

 ار دارند. با استفاده از اين نقاط: هفت نقطه روي محيط يك دايره قر مثال: ��
 توان رسم كرد؟الف) چند وتر مي

 توان كشيد؟ب) چند مثلث مي

آيد. روي دايره به يكديگر، يك وتر بدست مي از وصل كردن هر دو نقطه مانند  الف) پاسخ: چون

 داريم: آيد و ترتيب مهم نيست پسوتر جديدي بدست نميبا جابجا كردن نقاط 

7 2 7
2 7 2

7
2 5

7 6 5
2 5

7 6
2 21 

 نقطه انتخاب كنيم، ترتيب قرار گرفتن راسهاي مثلث اهميت ندارد پس: 3ب) براي تشكيل مثلث بايد 

7 3 7
3 7 3

7
3 4

7 6 5 4
3 4

7 6 5
6 35 

اگر ابتدا و انتهاي كرديم زيرا ي ترتيب استفاده ميشد بايد از رابطهبردار گفته مي به جاي وتر، )الف(اگر در قسمت تذكر: 

7آيد.          بردار جابجا شود بردار جديدي بوجود مي 2 7
7 2

7
5

7 6 5
5  تعداد انتخابها 42
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 )15و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه ( رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار          
 

 نويسيم مي  به جايدر مسائل تركيب از اين پس براي راحتي كار تذكر:  

التهاي انتخاب را در هر تعداد حكنيم. مهره خارج مي 2مهره قرمز است به تصادف  4مهره سفيد و  2از يك كيسه كه شامل : مثال��
 مورد تعيين كنيد.

 ها مهم نباشد. رنگ مهرهالف) 
 كنيم. هيچ ترتيبي در برداشتن و انتخاب مهره تاثير نداردمهره انتخاب مي 6مهره را از بين  2ها مهم نيست پس پاسخ: چون رنگ مهره

 كنيم.بنابراين از تركيب استفاده مي
6
2

6
2 6 2

6
2 4

6 5 4
2 4

6 5
2  تعداد انتخابها             15

 
 ب) يكي سفيد و ديگري قرمز باشد. 

 قرمز برداشته شود. پس  4يك قرمز از بين و سفيد  2مهره انتخاب كنيم كه يك سفيد از بين  6مهره از بين  2پاسخ: قرار است 
 

2
1

4
1

2
1 2 1

4
1 4 1

2
1 1

4
1 3 2 24

6 2 4 8 
 

 هر دو مهره قرمز باشد.  ج)

 مهره قرمز انتخاب شود. پس 4مهره قرمز از بين  2پاسخ: 

4
2

4
2 4 2

4
2 2

4
2 2

24
4  تعداد انتخابها               6

 هاي انتخاب شده همرنگ باشند.د) مهره

 هر دو قرمز باشند. يا يا دو مهره سفيد باشند  پاسخ: دو مهره همرنگ باشند يعني

2
2

4
2

2
2 2 2

4
2 4 2

2
2 0

4
2 2 1 6 7 

 تعداد راههاي نفره تشكيل شود. 3آموز دوازدهم قرار است يك شوراي دانش 5آموز يازدهم و دانش 6آموز دهم، دانش 4از بين : مثال��

 ب آنكه از هر پايه يك نفر انتخاب شود را بيابيد. ممكن براي انتخا

4پاسخ:  يكي دهم 
6و يكي يازدهم   1

5و يكي دوازدهم  1
 كنيم.                         انتخاب مي 1
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 )16زهره صفار                   صفحه ( رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم:          
 

 4
1

6
1

5
1

4
1 3

6
1 5

5
1 4 4 6 5 120 

 1ي خيلي مهم و كاربردي   رابطهتذكر: 

هاي ممكن براي انتخاب تعداد راه داور براي مسابقات آسيايي انتخاب شوند 2داور خارجي قرار است  5داور ايراني و  3از بين  :مثال��

 حداقل يك داور ايراني را بيابيد.

 پاسخ: حداقل يك ايراني يعني يكي و بيشتر. پس دو حالت داريم:

3الف) يك داور ايراني 
5و يك داور خارجي  1

3باشد.             1
1

5
1 3 5 15 

 يا

3                          داور ايراني باشند.                         2ب) هر 
2

3
2 3 2

6
2 1 3 

15پس تعداد راههاي انتخاب برابر است با    3 18 

 توان اين كار را انجام داد؟اگر در مثال باال قرار باشد حداكثر يك داور ايراني انتخاب شود به چند راه مي دقت كنيد:��

 پس دو حالت داريم:تر. پاسخ: حداكثر يك ايراني يعني يكي و كم

3الف) يك داور ايراني 
5و يك داور خارجي  1

3باشد.                   1
1

5
1 3 5 15 

 يا

5داور خارجي باشند)                  2ب)  هيچ داوري ايراني نباشند (پس هر 
2

5
2 5 2

5
2 3

120
2 6 10 

15انتخاب برابر است با   پس تعداد راههاي  10 25 

 را بيابيد.  حاصل  :مثال��

0پاسخ:                                                           1 1 
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 )17ال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتم          
 

 حاصل را بيابيد. :مثال� 

 (الف 0

5 0 7 1 4  (ب 3

 درستي تساوي زير را نشان دهيد: مثال:�
0  

 
 

 هاي شامل و فاقد: انتخاب
ها باشد، ابتدا عضو مورد نظر را شدهكه همواره يك شيء خاص در بين انتخاب ءشي شيء از بين  براي انتخاب  �

ها برابر شيء انتخاب كنيم. پس تعداد كل انتخاب 1مانده شيء باقي 1كنيم، حال كافي است از بين انتخاب مي

1با 
 � كند)(شامل از هر دو قسمت كم مياست.  1

 كدام است؟ عضو  شامل هاي سه عضوي از مجموعه تعداد زير مجموعه :تست��

 15د)       12ج)       10ب)        8الف) 

6سه عضوي از مجموعه شش عضوي برابر  هايحل: تعداد زيرمجموعه
باشند به  است كه اگر قرار باشد هميشه شامل  3

6 1
3 5شود يعني:  تبديل مي 1

2  پس گزينه (ب) صحيح است. .10

 

 كنيم.ها را تعيين ميي زير تعداد حالت، از رابطهباشدشيء خاص بين اشياء انتخاب شده  اگر قرار باشد  �

 شيء از بين  شيء مورد نظر (داراي)  شاملتعداد انتخابهاي   

 
بان و معرفي كند. با فرض آنكه دروازه نفره انتخاب 20بين تيم بازيكن را از  11خواهد ليست فوتبال مي يك مربي مثال:��

 هاي انتخاب بازيكنان را محاسبه كنيد.و كاپيتان مشخصي از اين تيم ثابتند و حتما جزء نفرات انتخابي هستند، تعداد راه

20بان و كاپيتان ثابتند و حتما جزء نفرات انتخابي هستند پس به  حل: چون دروازه 2
11 2

18
حالت انتخاب وجود  9

 دارد.
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 )18رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

 گذاريم، سپس تعداد اشياء مورد مي ، ابتدا آن شيء را كنارنباشداگر قرار باشد يك شيء خاص بين اشياء انتخاب شده  � 

  � كند)كم مي باال قسمت است. (فاقد از 1ها برابر با پس تعداد كل انتخابكنيم. نظر را از انتخاب مي
رياضيخواهيم از بين كتابهاي مي مثال:�� عربي، زبان، جغرافيا، اقتصاد، كتاب انتخاب كنيم طوريكه كتاب  4 فلسفه،

 شود؟ء آنها نباشد. اين كار به چند طريق انجام ميفلسفه جز

رياضيكنيم پس فقط به كتابهاي پاسخ: از همان ابتدا كتاب فلسفه را حذف مي عربي، زبان، جغرافيا، نياز داريم  اقتصاد،

 كنيم. كتاب انتخاب مي 5كتاب را از بين  4ماند. حال كتاب برايمان باقي مي 5يعني 

6 1
4

5
4

5
4 1

120
24 5 

گذاريم، سپس از بين اشياء شيء را كنار مي، ابتدا ايننباشدشيء خاص بين اشياء انتخاب شده  اگر قرار باشد  �

  �كند)ميباال كم قسمت  فقط از فاقد(كنيم. تعداد شيء مورد نظر را انتخاب ميمانده، باقي

رياضيهاي خواهيم از بين كتابمي مثال:�� عربي، زبان، جغرافيا، اقتصاد، كتاب انتخاب كنيم طوريكه كتابهاي  4 فلسفه،

 شود؟فلسفه و عربي جزء آنها نباشد. اين كار به چند طريق انجام مي

رياضيكنيم پس فقط به كتابهاي پاسخ: از همان ابتدا كتاب فلسفه و عربي را حذف مي زبان، جغرافيا، م نياز داري اقتصاد،

 كنيم. كتاب انتخاب مي 4كتاب را از بين  4ماند. حال كتاب برايمان باقي مي 4يعني 

6 2
4

4
4

4
4 0

120
120 1 

 ب دو حالت باال:مثالي از تركي �

1عضوي از مجموعه  4هايتعداد زير مجموعه مثال:�� 2 3 4 5 6 ا نباشند ر 7شامل عدد باشند اما  3عدد  شاملكه  7

  تعيين كنيد.

7شود.              ي گفته شده استفاده ميپاسخ: از دو نكته 1 1
4 1

5
3

5
3 2

120
12 10 

 روابط زير همواره برقرارند. تذكر:��

0 1        ،   1 1       ،1     ،     0 1 
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 )19رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

 اول، فصل اول: نمونه سواالت امتحانات نهايي درس 

 :99خرداد 

 )25/0( درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص كنيد. -1

6ي تساوالف) 
31  پاسخ: نادرست    همواره برقرار است. 2

 )75/0كتاب انتخاب كرد. ( 9كتاب را از بين  4توان به چند طريق مي -2

9پاسخ:  4 9
4

9
4 9 4

9 8 7 6 5
24 5 126                                        

 )1توان نوشت؟ (ي بدون تكرار ارقام ميرقم 3چند عدد  9و7و 8و  6و4و2و1با ارقام  -3

7پاسخ:                                           6 5  تعداد راههاي انتخاب   210

 )1توپ آبي انتخاب كرد؟ ( 4توپ قرمز و  5توپ همرنگ را از بين  3توان به چند طريق مي -4

5آبي باشند    3هر  يا توپ قرمز 3پاسخ: هر 
3

4
3

5
3 2

4
3 1

120
6 2

24
6 10 4 14 

 )1توان تشكيل داد. (نقطه چه تعداد وتر مي 5نقطه وجود دارد، مشخص كنيد با اين  5روي محيط يك دايره  -5

 نقطه نياز داريم. 2پاسخ: براي كشيدن هر وتر دايره به 

5
2

5
2 3

120
2 6

120
12 10 

 )1كتاب متمايز، انتخاب كنيم و به دوستمان هديه بدهيم؟ ( 7كتاب را از بين  3توانيم ريق ميبه چند ط -6

7پاسخ:                          
3

7
3 4

7 6 5 4
3 4

7 6 5
6 35 

 : 99شهريور 

 )25/0( درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص كنيد. -1

0اكتوريل را به صورت ت) براي اعداد صفر و يك، ف 1و  1  كنيم.  تعريف مي 1

 پاسخ: درست

  و بدون تكرار حروف ( با معني و بي معني): "خورشيد"با حروف كلمه  -2
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 )20صفحه (    رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                         
 

 )1( ختم شوند؟ "د"توان نوشت كه به حرفي مي 3الف) چند كلمه  

 )1ختم شوند؟ ( "خ"شروع و به  "ي"با توان نوشت كه حرفي مي 4ب) چند كلمه 

5 پاسخ: الف) 4 1 20  تعداد انتخابها                                            

 

1 ب) 4 3 1  تعداد انتخابها                                                         12

 

 خودروي كاميون يك خودرو انتخاب كنيم. به چند طريق  6خودروي وانت و  12خودروي سواري،  10خواهيم از بين مي -3

 )1توانيم اين خودرو را انتخاب كنيم؟ (مي

10.                كنيمپاسخ: از اصل جمع استفاده مي 12 6 28 

1عضوي  8مجموعه  -4 2 3  )1عضوي دارد؟ ( 3چند زير مجموعه  8

8كنيمچون ترتيب قرار گرفتن اعضا مهم نيست از تركيب استفاده ميپاسخ: 
3

8
3 5

8 7 6 5
6 5 56 

 : 98شهريور 

 جاي خالي را با پاسخ درست كامل كنيد. -1

9عبارت  الف) حاصل
 )5/0باشد. (.................. مي 6

9پاسخ:                                     
6

9
6 3

9 8 7 6
6 6 84 

 )1( كتاب انتخاب كنيم؟ 8كتاب را از بين  3توانيم الف) به چند طريق مي -2

8پاسخ:                                  
3

8
3 5

8 7 6 5
6 5 56 

 )1عددي چهار رقمي ساخت؟ (تكرار مجاز نيست) ( 7تا  1با ارقام  توانبه چند طريق ميب) 

7                                              پاسخ:   6 5 4 840 

 : 98دي 

1عضوي  مجموعه پنج -1 2 4 6  )2عضوي دارد؟ (چند زير مجموعه دو  8

5كنيم        استفاده مياز تركيب  پاسخ:
2

5
2 3

120
2 6 10 

 د 

 خ  ي 
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 : احتمال2درس 

بيني و در برخي ديگر غيرقابل دهند كه در بعضي از آنها نتيجه رخداد قابل پيشهايي رخ ميهپيرامون ما پديدمقدمه: 

آيد، اما شود قطعا به سمت پايين ميكه سنگي به باال پرتاب ميبيني است. به عنوان مثال به علت وجود جاذبه هنگاميپيش

 بيني نيستند.هاي ديگر به طور قطعي قابل پيشاز پديدهكشي، پرتاب يك تاس و بسياري هايي مانند نتيجه يك قرعهپديده

 تصادفي: هايپديده
 هايي كه نتيجه آنها قبل از اجراي آزمايش به طور قطع مشخص نيست، پديده يا آزمايش تصادفيها يا آزمايشبه پديده

 گوييم. به هر يك از نتايج ممكن براي يك آزمايش تصادفي، برآمد مي گويند.مي 

مانند  دهد، اطمينان نداريم.هاي ممكن اطالع داريم اما از اينكه كدام حالت رخ ميي نتيجههاي تصادفي از همهدهدر پدي
 پرتاب يك سكه يا يك تاس.

 هاي قطعي: پديده
 توان به طور قطع مشخص كرد. هاي قطعي، نتيجه آزمايش يا مشاهده را قبل از وقوع ميدر پديده

 :فضاي نمونه
 دهند. نمايش مي Sآن آزمايش گويند كه با  ييك آزمايش تصادفي را فضاي نمونهام نتايج ممكن در مجموعه تم

 دهند.نمايش مي را با  تعداد اعضاي فضاي نمونه 

 هاي تصادفي را مشخص كنيد و تعداد اعضاي آنها را بدست آوريد.ي پديدهفضاي نمونهمثال: ��

پشت  2        سكه:يك پرتاب  الف) ،  رو

1 6  تاس:يك پرتاب  ب) 2 3 4 5 6 

دختراي با يك فرزند: ج) خانواده پسر، 2 

پشت،پشتد) پرتاب دو سكه:  پشت رو، پشت،رو رو،رو 4 

پسر،پسرفرزند:  2اي با در خانواده پسر دختر، پسر،دختر ر،دختردخت 4 

سكه را با هم پرتاب كنيم تعداد اعضاي فضاي نمونه  3يعني اگر ،  2سكه  در پرتاب به طور كلي  تذكر:

23برابر    شود. حالت مي 8

،پ پ،پ پ،پ،ر پ،ر،پ پ،پ ر، ر،ر،پ ر،پ،ر پ،ر،ر ر،ر،ر 8 
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 )22رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

  
. است 2اي برابر تعداد اعضاي فضاي نمونه بار بيندازيم هيچ فرقي ندارد و سكه را با هم بيندازيم يا يك سكه را  اگر  

تاس را با هم پرتاب كنيم تعداد اعضاي فضاي نمونه  2يعني اگر  6تاس:  در پرتاب به طور كلي  تذكر:

62برابر    شود. حالت مي 36

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 5 6 6  
23فرزند  3اي با است. به عنوان مثال در خانواده 2فرزند   ي تولد در فضاي نمونه تذكر: 8
 شود.به صورت نمايش داده مي كه اعضاي 

،پ پ،پ دپ،پ، پ،د،پ پ،پ د، د،د،پ دد،پ، دپ،د، د،د،د 8 

2 رتبا هم تعداد فضاي نمونه به صو تاس سكه و  در پرتاب  تذكر:  خواهد بود.  6

21به عنوان مثال در پرتاب يك سكه و يك تاس:  61  است. 12

ر 1 ر 2 ر 3 ر 4 ر 5 ر 6 پ 1 پ 2 پ 3 پ 4 پ 5 پ 6  

22سكه و يك تاس :  2در پرتاب  61  است. 24

  را رسم كنيد.نمودار درختي پرتاب دو سكه مثال: ��
 
 
 

 

 

 

 

 سكه را رسم كنيد. 3نمودار درختي پرتاب  مثال:�

 

 

 

 

 

 سكه اول

 پشت

 پشت

 رو

 رو

 پشت

 رو

 سكه دوم

 پشت

 پشت
 رو

 پشت

 پشت

 رو

 رو

 پشت

 رو

 پشت

 پشت
 رو

 رو

 رو

 سكه سوم  سكه دوم  سكه اول 
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 پيشامد: 
   را يك پيشامد گويند. ي اي نمونهاز فض مانند  هر زير مجموعه

 به عنوان مثال آمدن پشت در پرتاب يك سكه يك پيشامد است يا ظاهر شدن عدد زوج 
 دهيم.در پرتاب يك تاس يك پيشامد است. پيشامدها را با حروف بزرگ التين نمايش مي

 سه پيشامد در پرتاب يك تاس بنويسيد. مثال:�
 
 

  :برابر است يعني ي فضاي نمونههاي ا با تعداد زير مجموعهتعداد پيشامده تذكر:

2  تعداد پيشامدها                                                 

  در پرتاب يك سكه تمام پيشامدها را بنويسيد.مثال: ��
پشتبيايد پس  دانيم در پرتاب يك سكه ممكن است دو حالت پيش آيد، سكه پشت يا روپاسخ: مي ،  چون  رو

22ها برابر است پس تعداد زيرمجموعه 2    شود:خواهد بود. پس پيشامدها به صورت زير نوشته مي 4
پشت رو پشت ، رو  

 تاست. 4تعداد پيشامدها برابر 
 ، هميشه در پيشامدها حضور دارد.  ي تهي، دقت كنيد مجموعه

 اي خالي را به صورت درست كامل كنيد.جاه مثال:��
 الف) در پرتاب يك تاس تعداد پيشامدها برابر ........... است. 

1 شود، حالت ديده مي 6پاسخ: در پرتاب هر تاس  2 3 4 5 26پس تعداد پيشامدها برابر 6 است. پس در  64
 را بنويسيم.  64جاي خالي بايد عدد 

 اد پيشامدها برابر ............ است.ب) در پرتاب دو سكه تعد
24است پس تعداد پيشامدها برابر  4آيد و حالت مختلف بوجود مي 4سكه  2پاسخ: در پرتاب  است، پس  16

 را بنويسيم.  16در جاي خالي بايد عدد 

 سكه، پيشامد آن را بنويسيد كه:در پرتاب يك  مثال: ��

 پشتخ: الف) پشت ظاهر شود.        پاس 

پشتب) پشت يا رو ظاهر شود.    پاسخ:   رو،

 در پرتاب يك تاس پيشامدهاي زير را بنويسيد: مثال:��
2الف) عدد زوج بيايد.             پاسخ:      4 6 

2ب) عدد اول بيايد.              پاسخ:      3 5 
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 )24فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (             رياضي دوازدهم انساني           
 

 در پرتاب دو تاس پيشامدهاي زير را بنويسيد: مثال:��
 الف) اعداد مساوي ظاهر شوند.

1پاسخ:                                            1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 
 

 بيشتر شود.8 ب) مجموع دو عدد از 

3پاسخ:             6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6 

 هر دو عدد اول باشند.ج) 
2پاسخ:                    2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5 

 باشد.  36ضرب اعداد برآمده برابر د) حاصل

6پاسخ:                                                                                    6 

 در پرتاب دو سكه پيشامدهاي زير را بنويسيد. مثال:��

پبار رو ظاهر شود.               پاسخ:    الف) حداقل يك ر، پ،ر  ر،ر

پپاسخ:                        بار پشت ديده شود.    ب) فقط يك ر،  پ،ر

پبار رو ظاهر شود.               پاسخ:  ج) حداكثر يك ر، پ،ر پ  پ،

 اي با سه فرزند، پيشامدهاي زير را بنويسيد.در خانوادهمثال: �
 الف) حداقل يكي از فرزندان دختر باشد.

 

 شده باشد.ب) دقيقا يك دختر در اين خانواده متولد 

 

 ج) حداكثر يكي از فرزندان دختر باشد.
 

 است. پيشامدي كه امكان وقوع آن وجود نداشته باشد را غيرممكن گويند. چنين پيشامدي برابر پيشامد غيرممكن: 
پذير در پرتاب دو تاس با هم كه امكان 12در پرتاب يك تاس، بدست آوردن مجموع بيشتر از  7مانند ظاهر شدن عدد 

 .ت و  نيس
مانند  است. به پيشامدي گويند كه امكان وقوع آن قطعي باشد، در اين صورت پيشامد حتمي پيشامد حتمي: 

 شود.در پرتاب يك تاس كه تمام حاالت يك تاس مي 7ظاهر شدن عدد طبيعي كوچكتر از 
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 در پرتاب دو تاس پيشامدهاي زير را بنويسيد: مثال:��
1الف) هر دو عدد مربع كامل بيايد.                                پاسخ:    1 1 4 4 1 4 4 

 باشد.       36ضرب اعداد برآمده بزرگتر از حاصلب) 

 دهد، اين پيشامد غير ممكن است.  پاسخ: چنين حالتي رخ نمي

 باشد.          13ج) مجموع اعداد رو شده كوچكتر از 
 است.        است. اين پيشامد حتمي و برابر  13شوند مجموع اعداد كوچكتر از پاسخ: در تمام حاالتي كه دو تاس ظاهر مي

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 5 6 6  
 

داريم، تعداد عضوهاي مهره را به طور تصادفي برمي 2مهره سفيد است،  3مهره قرمز و  7اي كه شامل از كيسه مثال:��
 پيشامدهاي زير را مشخص كنيد.

7 ها متفاوت باشد.                        پاسخ: الف) رنگ مهره
1

3
1 7 3 21 

3  پاسخ:ب) هر دو مهره سفيد باشند.                    
2

3
2 1

6
2 3 

 كارت را به طور تصادفي 3كارت قرمز است،  3كارت سفيد و  4كارت سبز،  5اي كه در آن از جعبه مثال:�
 پيشامدهاي زير را مشخص كنيد.داريم، تعداد عضوهاي برمي

 رنگ يك كارت انتخاب شود.الف) از هر 

 
 كارت قرمز باشد. 1كارت سبز و  2ب) 

 
 كارت سفيد باشند. 3ج) هر 

 
 كارت قرمز باشند.  2د) حداقل 

 
 

 كارت همرنگ باشند. 3ه) هر 
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 پيشامدها و اعمال روي آنها:

  هاي كه اين دو پيشامد زير مجموعهتعريف شده باشند، از آنجايي اي در فضاي نمونه فرض كنيد پيشامدهاي 

 گيري را روي آنها انجام داد.توان اجتماع، اشتراك، تفاضل و عمل متممهستند پس مي

                           يشامد: الف) اشتراك دو پ
 اتفاق بيفتد.  و هم  دهد كه هر دو پيشامد با هم اتفاق بيفتد، يعني هم هنگامي رخ مي پيشامد 

 
 بيايد. 2عدد بزرگتر از  وكنيم، پيشامد آن را بنويسيد كه تاس عدد زوج يك تاس را پرتاب ميمثال: ��

2                                                                  پاسخ:                        4  عدد زوج بيايد   6

                                                                                              3 4 5  بيايد 2عدد بزرگتر از   6

4 6  2عدد بزرگتر از  وتاس عدد زوج                                                                            

 هر دو عدد اول بيايد. و 5دو تاس برابر  اعداد برآمده از مجموع كنيم، پيشامد آن را بنويسيد كهدو تاس را پرتاب ميمثال: ��

1                                                            پاسخ: 4 2 3 3 2 4  باشد 5مجموع دو عدد  1

2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5  هر دو عدد اول باشند                               

                                                            2 3 3  هر دو عدد اول و 5 دو تاس برابر مجموع     2
 ب) اجتماع دو پيشامد: 

 يا هر دو اتفاق بيفتد.  يا  دهد كه حداقل يكي از پيشامدها اتفاق بيفتد، يعني يا هنگامي رخ مي پيشامد 
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 )27فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (  رياضي دوازدهم انساني                      
 

 رو بيايد. ياكه سكه پشت  كنيم، پيشامد آن را بنويسيديك سكه را پرتاب ميمثال: ��
 سكه پشت بيايد    پشت                                                                             پاسخ:

 سكه رو بيايد   رو                                                                                        

پشت ، رو  رو بيايد ياسكه پشت                                                                            
 

 بيايند. 3ر از كتكوچيا اعداد يكسان كنيم، پيشامد آن را بنويسيد كه دو تاسو تاس را پرتاب ميدمثال: ��
1                       پاسخ: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6  دو تاس يكسان بيايند        6

                                              1 1 1 2 2 1 2  بيايند 3دو تاس اعداد كوچكتر از      2

  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 2  بيايند 3ر از كتكوچاعداد يا يكسان دو تاس   1

  اتفاق نيفتد، يا به عبارتي فقط  اتفاق بيفتد ولي  دهد كه هنگامي رخ مي پيشامد پ) تفاضل دو پيشامد: 

  اتفاق بيفتد.

 
 در پرتاب يك تاس پيشامد آن را بنويسيد كه عدد ظاهر شده زوج باشد اما اول نباشد. ل:مثا��

2پاسخ:                                                                         4  تاس زوج بيايد    6

                                                                               2 3  عدد اول باشد      5
                                            2 4 6 2 3 5 4  عدد زوج باشد اما اول نباشد   6

 توانيد جواب را به صورت ذهني حساب كرده و بنويسيد. تذكر: با در نظر گرفتن شرايط مي
 نباشند. 5نويسيد كه اعداد رو آمده هر دو يكسان باشند اما هر دو بزرگتر ازدر پرتاب دو تاس پيشامد آن را ب مثال:��

1پاسخ:                                       1 2 2 3 3 4 4 5 5 6  اعداد يكسان بيايند  6

                                                                                      6  باشند 5هر دو بزرگتر از   6

             1 1 2 2 3 3 4 4 5  نباشند. 5هر دو يكسان باشند اما هر دو بزرگتر از    5

 

 

���������	
���	���	��www.riazisara.ir



 )28صفحه (       رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                      
 

زماني  دهيم، نمايش مي فرض كنيم، متمم آن را با  Sاي را در فضاي نمونه پيشامد  اگر ت)متمم يك پيشامد:

 اتفاق نيفتد.                   افتد كه پيشامد اتفاق مي

 و               و                                       

 در پرتاب يك تاس پيشامد آن را بنويسيد كه عدد اول نيايد. مثال:��

1دانيم فضاي نمونه پرتاب يك تاس پاسخ: مي 2 3 4 5 2است اگر پيشامد آمدن عدد اول  6 3  باشد پس 5

1دهيم و داريم:  نمايش مي اول را با  متمم آن يعني نيامدن عدد 4 6 

 در پرتاب دو سكه پيشامد آن را بنويسيد كه هر دو يكسان ظاهر نشوند.  مثال:�

پ،پپاسخ:                                    يكسان ظاهر شوند  ر،ر

پ                                       ر،  يكسان ظاهر نشوند    پ،ر

حذف و پيشامد را  را از فضاي نمونه  توان به صورت ذهني پيشامد مي يعني  تذكر: براي تعيين متمم پيشامد 

 نوشت.

2در پرتاب يك تاس عدد ظاهر شده مربع كامل نباشد. پاسخ:                   مثال:� 3 5 6  

باشند. هر يك از پيشامدهاي زير را روي نمودار ون سايه  سه پيشامد در فضاي نمونه  فرض كنيد  ل:مثا �
 اي مربوط به آن را بنويسيد.بزنيد.سپس عبارت مجموعه

  پاسخ:    . رخ دهد الف) پيشامد 
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 رخ ندهد. پاسخ:   رخ دهد اما پيشامد  ب) پيشامد 

                                                                  
 

 رخ ندهد.    پيشامد رخ دهند ولي  يا  ج) پيشامدهاي 
                           پاسخ: 

                                                                                                     
 

 رخ ندهند. يا  رخ دهد و پيشامدهاي  د) فقط پيشامد 
                                                                پاسخ: 

  

                                                                
 رخ ندهد.  و  ه) پيشامد 

 پاسخ: 
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 باشند هر يك از پيشامدهاي زير را روي نمودار ون سايه بزنيد. سه پيشامد در فضاي نمونه  اگر  مثال:�
 
 الف)  

 
 ب) 

 
 ج) 

 
 

 د) 

 
 تذكر مهم: 

 توان نوشت:دلخواه باشند مي سه پيشامد اگر 
 جمله ي معادل به فارسي نماد رياضي

 هر سه با هم رخ دهندو   
 رخ دهد يا  يا   
 رخ دهد فقط  
 رخ دهد فقط  
 رخ دهد فقط  
 رخ ندهد رخ دهد ولي  يا   
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در اين صورت  و  باشد، طوريكه  ر فضاي نمونه دو پيشامد ناتهي د هرگاه  مثال:��
 را محاسبه كنيد. پيشامد

عضو مشتركي ندارند زيرا پس از انجام عمل  پيشامدهاي ناتهي هستند، با توجه به شرايط داده شده پاسخ: چون 
   تفاضل هيچ عضوي از آنها كم نشده است. پس 

 
 امد ناسازگار:دو پيش

 را دو پيشامد ناسازگار گويند، هرگاه اشتراك آنها تهي باشد.  اي از فضاي نمونه  و پيشامدهاي 
 توانند با هم رخ دهند، مانند پيشامد ظاهر شدن اعداد زوج و اعداد فرد در پرتاب يك تاس.چنين پيشامدهايي نمي

 
 به دو ناسازگار گويند، هرگاه اشتراك هر دو پيشامد تهي باشد.را دو  و   و سه پيشامد تذكر: 

                 
 براي ناسازگاري دو به دو پيشامدها كافي نيست توجه كنيد شرط 

 
 كنيم. پيشامدهاي زير را بنويسيد.سه سكه را با هم پرتاب مي مثال:��

 طوريكه هر سه سكه يكسان ظاهر شوند. پيشامد الف) 
 طوريكه فقط يك سكه پشت بيايد. ب) پيشامد 
 ها رو بيايد.آنكه حداقل يكي از سكه ج) پيشامد 

 پاسخ: 
پ،پ،پالف)   ر،ر،ر

ر،ر،پب)  ر،پ،ر  پ،ر،ر

پ،پ،رج)   پ،ر،پ ر،پ،پ پ،ر،ر ر،پ،ر ر،ر،پ  ر،ر،ر

 : در مثال قبل با توجه به پيشامدهاي  مثال:��

 ناسازگارند؟    پاسخ: بله، زيرا هيچ عضو مشتركي ندارند.  الف) آيا پيشامدهاي 

ر،ر،پناسازگارند؟      پاسخ: خير، زيرا عضو مشتركي دارند.  ب) آيا پيشامدهاي  ر،پ،ر  پ،ر،ر

 ر،ر،رپاسخ: خير سازگارند، زيرا عضو مشترك دارند.  ناسازگارند؟       ي ج) آيا پيشامدها
 

A B

S 

C
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 پيشامدهاي زير را بنويسيد. در پرتاب يك سكه و يك تاس مثال:��
   الف) سكه پشت و تاس زوج بيايد. 
پپاسخ:    2 پ 4 پ 6 

 ب) تاس عدد فرد يا سكه رو بيايد.

رپاسخ:   1 ر 2 ر 3 ر 4 ر 5 ر 6 پ 1 پ 3 پ 5 

 ج) سكه پشت بيايد.

پپاسخ:   1 پ 2 پ 3 پ 4 پ 5 پ 6 
 

 فرزند پيشامد آن را بنويسيد كه تعداد پسران از دختران بيشتر نباشد. 3اي با خانوادهدر  مثال:��
 
 
 

 گيري شانس)احتمال: (اندازه

كنيم و تصور روشني از مفهوم آن داريم. ازهاي روزانه از كلمه شانس استفاده ميزنيهمه ما كم و بيش در گفتگوها و گمانه
 بندي روي آن مرسوم بوده است. اين امر باعث شدبقه يا رقابت يا يك رويداد و شرطزدن نتيجه يك مساديرباز حدس 

 تر به آن پرداخته شود.تر و دقيقي جديدي به نام علم احتماالت در رياضي بوجود آيد كه با نگاهي علميشاخه

را با  حتمال وقوع پيشامد باشد در اين صورت ا اي پيشامدي در فضاي نمونه كنيم  فرضاحتمال يك پيشامد: 

پيشامدكنيم:           نمايش داده و چنين تعريف مي  عضوهاي تعداد
نمونه فضاي عضوهاي  =   تعداد

 
 ايم، مطلوبست محاسبه احتمال آنكه:تاسي را پرتاب كرده مثال:��

 الف) تاس عدد زوج بيايد.
 

2پاسخ:    4 6 3 6 3
6

1
2 

 ظاهر شود. 2ب) عدد بزرگتر از 
 پاسخ:

                           3 4 5 6 4 4
6

2
3 
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عقربه نوشته شده است،  8تا  1ه هشت قسمت مساوي تقسيم شده و روي قسمتهاي آن به ترتيب اعداد ب يداري عقربهصفحه مثال:��

 به سواالت زير پاسخ دهيد: چرخانيم.را مي
 بايستد.  5 ربه روي عددالف) احتمال آن را بيابيد كه عق

5پاسخ:  1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1
8

 بايستد. 3و مضرب احتمال آن را بيابيد كه عقربه روي عدد زوج ب) 

6پاسخ:    1 8 1
8

 عدد اول را نشان دهد. كه عقربه ) احتمال آن را بيابيدج

2پاسخ:                         3 5 7 4 8 4
8

1
2 

 ايم، مطلوبست محاسبه احتمال آنكه:دو تاس را با هم انداخته مثال:��

 شود. 8ضرب اعداد ظاهر شده روي دو تاس برابر حاصلالف) 

2                 پاسخ:   4 4 2 2 36 2
36

1
18 

 باشد. 4ب) مجموع اعداد دو تاس حداكثر 

 پاسخ: 
1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 6 36 6

36
1
6  

 
 
  تذكر:��
0داريم:             براي هر پيشامد دلخواه در فضاي نمونه  -1 1 

توان نوشت: است در واقع مي 1پيشامدي قطعي باشد  و اگر  0پيشامدي غير ممكن باشد  اگر  -2

 
0 1 

 
 درصد است. 100فر درصد و احتمال رخ دادن پيشامد حتمي برابر به بيان ديگر احتمال رخ دادن پيشامد غيرممكن برابر ص
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 نكه:اندازيم. مطلوبست احتمال آيك سكه و يك تاس را با هم مي مثال:��
 الف) سكه رو بيايد.

 پاسخ:
1،ر     2ر، 3ر، 4ر، 5ر، 6ر، 6 12 6

12
1
2 

 

 ب) سكه پشت و تاس فرد بيايد.

پ   پاسخ:                1 پ 3 پ 5 3 12 3
12

1
4 

 ه پشت يا تاس فرد بيايد.ج) سك

پپاسخ:  1 پ 2 پ 3 پ 4 پ 5 پ 6 ر 1 ر 3 ر 5 9 

12 9
12

3
4 

 احتمال پيشامد متمم: 

 ا با باشد،در اين صورت احتمال رخ ندادن آن پيشامد ر در فضاي نمونه  احتمال رخ دادن پيشامد  اگر 

 دهيم و داريم: نمايش مي

1  
 متمم يكديگرند)  و  (

توان نوشت: همچنين مي

 1 1                                            

2اگر  مثال:��
 را بدست آوريد. باشد مقدار  3

1پاسخ:                                           1 2
3

1
3 

5اگر احتمال قبول شدن سارا در يك امتحان برابر  مثال:��
 باشد، احتمال قبول نشدن او در اين امتحان چقدر است؟ 7

 شود.مي يم، پس قبول نشدن او كنرا قبول شدن سارا فرض مي پاسخ: پيشامد 

1 1 5
7

2
 احتمال قبول نشدن   7
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 ا بيابيد كه در پرتاب دو تاس اعداد ظاهر شده يكسان نباشند. احتمال آن ر مثال:��

-يابيم كه تعداد حاالتي كه دو تاس اعداد متفاوتي را نشان ميپاسخ: با دقت در حاالت بوجود آمده در پرتاب دو تاس درمي

 كنيم.دهند بيشتر از يكسان بودن اعداد رو شده است بنابراين از پيشامد متمم استفاده مي

                    1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6  يكسان بودن اعداد رو شده در دو تاس  6

 متمم  يكسان نبودن اعداد در دو تاس 

36 6 30 

30
36

5
6 

1اگر با ارقام   مثال:�� 2 6  يك عدد چهار رقمي بسازيم، احتمال آن كه اين عدد زوج باشد را تعيين كنيد. 8

4توان نوشت برابر است با  رقمي كه مي 4پاسخ: تعداد كل اعداد  24 

3=   18رقمي برابر است با               4تعداد اعداد زوج  2 1 3    = 

18پس: 
24

3
4 

 اندازيم، احتمال آن را بيابيد كه:دو سكه را با هم مي مثال:��

 الف) حداقل يك بار پشت بيايد.

2پاسخ:                                            2 4 

پ ر، پ،ر پ،پ 3 
3
4 

 .حداكثر يك بار پشت بيايدب) 

پپاسخ:                                         ر، پ،ر ر،ر 3 

3
4 

 

 

 8يا 6يا  2 
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 كنيم. احتمال آن را بيابيد كه:المپ به تصادف خارج مي 3المپ سوخته است،  3المپ سالم و  8اي كه حاوي جعبه از مثال:��

 المپ سالم باشند. 3الف) هر 
 المپ انتخاب كنيم پس تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر است با: 11المپ از بين  3خواهيم پاسخ: مي

11
3

11
3 8

11 10 9 8
3 8 165 

 كنيم:المپ سالم انتخاب مي 8باشند پس از بين المپ سالم  3چون قرار است هر 

8
3

8
3 5

8 7 6 5
6 5 56 56

165 

 المپ سوخته باشد. 2ب) 

 المپ سالم: 1 والمپ سوخته  2باشد يعني مانده بايد سالم المپ انتخابي سوخته باشد، يك المپ باقي 2پاسخ: اگر 

3
2

8
1 3 8 24 24

165 

 كنيم. احتمال آن را بيايبد كه:مهره زرد است، دو مهره به تصادف خارج مي 3مهره سفيد و  4اي كه شامل از جعبه مثال:��

 الف) دو مهره همرنگ نباشند.
 

 سفيد باشد. ب) حداقل يك مهره
 
 
 

1از مجموعه  مثال:�� 2 3 كنيم. احتمال آن را بيابيدكه عدد انتخاب شده اول يا عددي به تصادف انتخاب مي 9
 باشد. 3مضرب 

 

ايم. مطلوبست احتمال آنكه كلمه ساخته شده با هاي چهارحرفي (بدون تكرار) ساختهكلمه flowerبا حروف كلمه  مثال:��
 .شروع شودw "" حرف 
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 اي داراي سه فرزند است. احتمال آن را بيابيد كه:خانواده مثال:��

 الف) تعداد پسرها حداكثر يكي باشد.

 باشد. ب) فرزند اول دختر

 

 نفري احتمال آن را بيابيد كه: 4در يك جمع  مثال:��

  متولد شده باشند. روز يكشنبهالف) همه افراد در 

انتخاب دارند.  7توانند در يكي از روزهاي هفته به دنيا آمده باشند پس به طور كلي هر كدام نفر مي 4پاسخ: هر كدام از اين 

   برابر است با: پس تعداد اعضاي فضاي نمونه گيريم، ر نظر ميبراي هر كدام از اين افراد يك جايگاه د

7 7 7 7  : تعداد كل انتخاب افراد 74

آن انتخاب روز يكشنبه است توانند داشته باشند و براي تعيين تعداد اعضاي پيشامد، هر كدام از افراد فقط يك انتخاب مي

1پس:  1 1 1  : تعداد انتخابها 1

1
7

4 1
74                        

1تر براي هر شخص سهم كه به صورت ساده
  نوشت:توان در نظر گرفت و احتمال را به صورت زير نيز مي 7

1
7

1
7

1
7

1
7

1
74 

 ب) همگي در يك روز از هفته متولد شده باشند.

 تواند انتخاب شود.پاسخ: چون روز مشخصي از هفته مشخص نشده است بنابراين هر يك از روزهاي هفته مي

1به عنوان مثال روز شنبه:    
7

1
7

1
7

1
7

1
1يكشنبه:   روز                74

7
1
7

1
7

1
7

1
74 

1روز دوشنبه :    
7

1
7

1
7

1
7

1
1. . .     روز جمعه:                           74

7
1
7

1
7

1
7

1
74 

 بار تكرار شده است بنابراين احتمال برابر خواهد بود با: 7پس اين حالت 

7 1
74

7
74

1
73 

 
 

 يكشنبه

���������	
���	���	��www.riazisara.ir



 )38رياضي دوازدهم انساني              فصل اول : آمار و احتمال                نگارش وتنظيم: زهره صفار                   صفحه (          
 

 ج) همگي در يك فصل از سال متولد شده باشند.

 توانند انتخاب شوند. ها ميفصل تشكيل شده كه هر كدام از آن 4پاسخ: يك سال از 

1نفر بهار بدنيا آمده باشند.   4هر 
4

1
4

1
4

1
4

1
44    

... 

1نفر زمستان بدنيا آمده باشند. 4هر   
4

1
4

1
4

1
4

1
44 

4پس                                                                          1
44

4
44

1
43 

 متولد نشده باشند.  ماهد) هيچ دو نفري در يك  

ماه سال تمام  12ي افراد بايد متفاوت باشد. نفر اول از بين ماه است، در اين حالت ماه تولد همه 12پاسخ: يكسال شامل 

تواند انتخاب كند. به مانده را ميماه باقي 11دهد و تواند انتخاب كند اما نفر دوم يك انتخاب را از دست ميماهها را مي

 شود پس داريم:همين ترتيب با انتخاب ماه تولد براي هر نفر يك انتخاب كم مي

12
12

11
12

10
12

9
12

990
123 

 نفره احتمال آن را بيابيد كه: 6در يك تيم ورزشي  مثال:��

 ند.الف) هر شش نفر در ماه مهر به دنيا آمده باش

 
 ب) هيچ دو نفري در يك روز از سال به دنيا نيامده باشند.
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 نمونه سواالت امتحانات نهايي درس دوم، فصل اول:

 :99خرداد 

 ) 25/0جاهاي خالي را با عبارات مناسب تكميل كنيد. (هر مورد  -1

 گوييم.را  ..................... مي باشد، دو پيشامد  الف) اگر 

 اي پرتاب يك تاس و دو سكه  ................. عضو دارد.ب) فضاي نمونه

 رخ ندهد. دهد كه پيشامد پ) پيشامد ................. وقتي رخ مي

6پاسخ: الف) ناسازگار       ب)  2 2  پ)       24

 ) 25/0(هر مورد  درستي يا نادرستي هر يك از عبارات زير را مشخص كنيد. -2

 مهره سفيد است، يك پيشامد حتمي است. 5اي كه در آن مهره سفيد از جعبه 2ب) خارج كردن 

 نشدني است. 6د رو شدن عددي بزرگتر از اي پرتاب يك تاس، پيشامپ) در فضاي نمونه

 پاسخ: 

 ب) درست       پ) درست 

 نمره)1فرزند است. ( 3اي داراي خانواده -6

 اي براي تركيب جنسيت فرزندان اين خانواده را بنويسيد.الف) فضاي نمونه

 ب) مظلوبست احتمال آنكه هر سه فرزند از يك جنسيت نباشند.

 پاسخ:  

،پ         الف)              پ،پ دپ،پ، پ،د،پ پ،پ د، د،د،پ دد،پ، دپ،د،  د،د،د

د،د،د                                            ب) ،پ پ،پ 6
8

3
4 

 د. يا رو بياي 3احتمال آنكه تاس حداكثر  كنيم، مطلوبست محاسبهيك تاس و يك سكه را با هم پرتاب مي -7

 12 1،ر  2ر، 3ر، 4ر، 5ر، 6ر، 1 پ 2 پ 3  پ
9
12

3
4 
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 :99شهريور 

 ) 25/0با عبارات مناسب تكميل كنيد. (هر مورد  جاهاي خالي را -1

 گوييم.الف) به هر يك از نتايج ممكن براي يك آزمايش تصادفي  ..................... مي

 اي پرتاب سه سكه  ................. عضو دارد.ب) فضاي نمونه

 د.رخ دهن و   دهد كه پيشامد پ) پيشامد ................. وقتي رخ مي
 پاسخ: 

2الف) برآمد       ب)  2 2 23  پ)       8

 ) 25/0درستي يا نادرستي هر يك از عبارات زير را مشخص كنيد. (هر مورد  -2

 ايم يك پيشامد حتمي است.اي كه نيمي از سواالت را شانسي پاسخ دادهنتيجه يك آزمون چهارگزينه) پ

 هاست. ث) تهي زيرمجموعه تمام مجموعه
 پاسخ: 

 ) درست ثدرست      نا) پ

نفره واليبال تشكيل دهيم.  6دانش آموز پايه يازدهم يك تيم  4دانش آموز پايه دوازدهم و  5خواهيم از بين مي -5

 )5/1آموز پايه يازدهم باشند.(نفر از اعضاي تيم دانش 2آموز پايه دوازدهم و نفر از اعضاي تيم دانش 4مطلوبست احتمال انكه 

5خ:                                پاس
4

4
2 5 6 9و             30

6
9

3 6 84 

30
84 

ها به طور تصادفي يك كارت را روي يك كارت نوشته و پس از مخلوط كردن كارت 15تا  1هر يك از اعداد فرد طبيعي  -6

 نمره) 1( باشد. 3سبه احتمال اينكه عدد روي كارت مضرب داريم. مطلوب است محارا برمي

3پاسخ:                                                
8       3 9 15      1 3 5 7 9 11 13 15  

 نمره) 5/1در پرتاب دو تاس پيشامدهاي زير را مشخص كنيد. ( -7

 باشد. 10الف) مجموع اعداد رو شده مساوي 

 ب) اعداد رو شده از هر دو تاس يكسان و هر دو زوج باشند. 

4پاسخ: الف)    6 5 5 6 2ب)                  4 2 4 4 6 6 
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 تست:��

 ) 99(انساني   است؟ نادرستاند. كدام مورد براي قسمت سايه خورده مطابق شكل زير مفروض هاي مجموعه -1

1 ( 

2 ( 

3 ( 

4 ( 

مهره  2كنيم. با كدام احتمال ، ره خارج ميمه 3مهره سياه يكسان قرار دارد. به تصادف  4مهره سفيد و  5اي در جعبه -2

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

1 (5
14                     2 (3

7                   3 (10
21              4 (11

21 

 است؟  نادرسته خورده كدام مورد براي قسمت ساي سه مجموعه باشند، فرض كنيد  ،مطابق شكل زير -3

  )99(انساني،خارج  

1(     

2  ( 

3  (      

4( 

 و شده در تاس، فرد باشد، كدام است؟و عدد ر» پشت«ها سكه، احتمال اين كه الاقل يكي از سكه 2در پرتاب يك تاس و  -4

1 (3
8                     2 (5

12                   3 (1
2              4 (5

 )99(انساني، خارج                                                  8

0با ارقام  -5 1 2 3 4  )98؟ ( انساني توان نوشت، ميها، بدون تكرار رقم5پذير بر چند عدد چهار رقمي بخش 5

1( 72                   2 (96                   3( 108                4 (120 

 )98( انساني  شود؟ظاهر مي 3و عدد تاس مضرب » رو«شود، با كدام احتمال سكه يك سكه و يك تاس با هم پرتاب مي -6

1( 1
12                     2 (1

6                    3 (1
4                     4 (1

3 
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 )98 ، خارج( انسانيباشد؟مي 10كنيم. با كدام احتمال جمع دو عدد رو شده، كمتر از دو تاس را با هم پرتاب مي -7

1 (5
9                      2 (7

12                     3 (3
4                   4 (5

6 

1با ارقام موجود در مجموعه  -8 2 4 6 7   توان نوشت؟ها، مي، بدون تكرار رقمچند عدد پنج رقمي فرد 8

     )98 ، خارج( انساني                             300) 4                240 )3                   180) 2                   120 )1 

 باشد كدام است؟ 7كنيم. احتمال اينكه مجموع دو عدد رو شده برابر يك تاس قرمز و يك تاس سبز را با هم پرتاب مي -9

 ) 97(انساني  

1 (1
6                      2 (2

9                     3 (1
4                   4 (5

18 

1قمي اعداد يك ر -10 2 3 كارت يكسان نوشته شده است. اگر يك كارت از بين آنها بيرون آوريم احتمال  9بر روي 9

 )97پذير باشد، كدام است؟ ( انساني بخش 3يا  2اينكه عدد آن بر 

1( 3
5                       2 (2

3                     3 (3
4                      4 (5

9 

 اند؟اند. با كدام احتمال الاقل دو نفر از آنها در يك ماه از سال متولد شدهدانش آموز نشسته 4برروي يك نيمكت   -11

 1 (41
96                     2 (23

48                   3 (25
48              4 (55

 )96(انساني خارج                                            96

  در هر رمز باشد؟ توان ساخت به طوري كه حرف ، چند رمز عبور چهار رقمي ميبا حروف كلمه  -12

      )97( انساني                                     270) 4                260 )3                   250) 2                   240 )1  

 ) 95(انساني  كدام است؟» رو«در پرتاب سه سكه با هم، احتمال ظاهرشدن الاقل يك  -13

1 (3
8                      2 (5

8                     3 (6
8                   4 (7

8 

 )95انساني (ظاهر شدن دو عدد غير مساوي كدام است؟احتمال  دو تاس با هم، پرتاب در -14

1( 5
12                       2 (2

3                     3 (7
9                      4 (5

6 
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