


 آمار و احتمال ریاضی یازدهم فصل دوم تشریحی

؟تسا مادک  ،دنشاب لقتسم و  و  و  رگا-1 P(A) = 0٫6P(B) = 0٫3ABP(A ∪ B)

؟ارچ .دنالقتسم دماشیپ ود نیا ایآ  و  و  اب دماشیپ ود  و  رگا-2 ABP(A) =
1

2
P(B) =

1

3
P(A ∩ B) =

1

4

زا رتشیب هدش رهاظ ددع هکنآ لامتحا ،مینکیم باترپ ار سات نیا .تسا دادعا ریاس ربارب ود لوا دادعا ندمآ لامتحا هک میاهتخاس ياهنوگهب ار یسات-3

؟دشاب راهچ

تسد هب ار نآ لامتحا ،میروآ نوریب هبعج زا پمال  يراذگياج نودب و فداصت هب رگا .تسا بویعم اهنآ يات هس هک تسا پمال  لماش ياهبعج-4

:هک دیروآ

دنشاب بویعم پمال هس ره )فلا

.دشاب بویعم پمال کی لقادح )ب

123

زا دادعت هچ رد ؟دراد وضع دنچ هنومن ياضف ؟تسیچ يزاب نیا يارب هنومن ياضف .دننکیم يزاب یچیق ،ذغاک ،گنس هبترم کی مه اب سابع و دمحا-5

؟تسا يزاب ةدنرب دمحا اهدمآرب

)يربا ای فاص( اوه تیعضو ،داب تعرس ،اوه تبوطر ،اوه يامد :دوشیم صخشم زیچ جنپ اب اوه و بآ تیعضو هظحل ره رد ،یسانشاوه هاگتسیا کی رد-6

تبوطر رظن زا ایآ ؟تسا مرگ ای درس امد رظن زا ایآ :مینکیم هصالخ لکش نیا هب ار اوه و بآ تیعضو ،یگداس يارب ام .هتشذگ تعاس  رد شراب رادقم و

يارب ؟ریخ ای تسا هداد خر یگدنراب هتشذگ تعاس  رد ایآ و ؟تسا يربا ای يرباهمین ،فاص اوه ایآ ؟دزویمن ای دزو یم داب ایآ ؟تسا بوطرم ای کشخ

؟دراد وضع دنچ اضف نیا .دیسیونب هعومجم دنچ یتراکد برضلصاح لکش هب ار هنومن ياضف یسانشاوه هاگتسیا کی رد هظحل کی رد اوه تیعضو

24

24

ّدق بیترت طقف ام يارب رگا .دنوشیم نلاس دراو يرگید زا سپ یکی اهنآ دینک ضرف .تسین ربارب يوضع ود چیه دق هک دراد وضع  لابیلاو میت کی-7

دنلب ،دوش یم دراو هک یسک نیلّوا هکنیا لامتحا ،دنشاب هدش نلاس دراو یفداصت ًالماک میت ياضعا رگا .دینک فیصوت ار هنومن ياضف ،دشاب هتشاد تیمها اهنآ

؟تسا ردقچ دشاب میت وضع نیرتدق

14

:دینک تباث ار ریز ياههرازگ ،هدش تابثا يایاضق و لامتحا لوصا زا هدافتسا اب طقف-8

. :میراد  رگا )فلا

. هاگنآ ، رگا )ب

B ⊆ AP(A − B) = P(A) − P(B)

B ⊆ AP(B) ≤ P(A)

:دینک هبساحم ار ریز ياهلامتحا .مینک یم باختنا  ات  دادعا نیب زا فداصت هب يددع-9

.دشاب ریذپشخب  ای  رب یباختنا ددع )فلا

.دشابن ریذپشخب  هب یلو ،دشاب ریذپشخب  رب یباختنا ددع )ب

. رب هن و دشاب ریذپشخب  رب هن یباختنا ددع )پ
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احتمال



ندش رهاظ لامتحا و »ور« ندش رهاظ لامتحا ،هکس نیا باترپ رد .تسا »تشپ« ندمآ لامتحا فصن »ور« ندمآ لامتحا ،ملاسان ۀکس کی باترپ رد-10

.دیروآ تسد هب ار »تشپ«

رتمک ،هدش هدهاشم ددع هکنیا لامتحا ،مینک باترپ اوه هب ار سات نیا رگا .تسا ددع نامه اب بسانتم ،ددع ره ةدهاشم لامتحا ،سات کی باترپ رد-11

.دینک نییعت ار دشاب  زا 4

لامتحا ،دنهد لیکشت  تبسن ردق اب یباسح ۀلابند کی  و  رگا .تسا ياهنومن ياضف  ،یفداصت ۀبرجت کی رد-12

.دیروآ تسدهب ار اهدماشیپ نیا زا مادک ره عوقو

S = {x, y, z}P(y), P(x)P(z)
1

4

هتشاد یفنم باوج دارفا ۀمه يور ،هدش هتخاس يوراد هکنیا لامتحا ،مینک باختنا ار رفن  رگا .تسا  ،هدش هتخاس يوراد کی تیقفوم لامتحا-13

؟تسا ردقچ ،دشاب

0٫910

.دیروآ تسدهب ار  لصاح  و  هک يروط هب دنشاب لقتسم دماشیپ ود  و  رگا-14 ABP(A ∩ B) = 0٫1P(A ∩ ) = 0٫4B′P(A ∪ )B′

؟تسا ردقچ ،دنهد ناشن ار  ددع سات ود ره و ور ،هکس هکنیا لامتحا .دنوشیم باترپ نامزمه روط هب سات ود و هکس کی-15 6

.دشاب  رب ریذپشخب يددع عوقو دماشیپ  و جوز ددع کی دماشیپ  دینک ضرف ،مینکیم باختنا وضع کی  هعومجم زا-16

.دینک یسررب ار  و  ندوب لقتسم

{1, 2, 3, ⋯ , 10}AB3

AB

.دینک هئارا لیلد دوخ خساپ يارب ؟دنشاب لقتسم دنناوتیم  و  ایآ .دنشاب  ياهنومن ياضف زا راگزاسان و یهتان دماشیپ ود  و  رگا-17 ABSAB

دنک فقوت رباع طخ يور ،تسا زمرق ییامنهار غارچ یتقو ،درم ةدننار کی هکنیا لامتحا .دنتسه نز دصرد  و درم اههدننار دصرد  يرهش رد-18

رباع طخ يور ییامنهار غارچ ندوب زمرق ماگنه رهش نیا رد هدننار کی هک نیا لامتحا .دنهدیم ماجنا  لامتحا هب ار یفلخت نینچ اهنز و تسا 

؟تسا ردقچ دنک فقوت

6040

0٫050٫01

رد لاسگرزب نادرم دصرد  و لاسگرزب نانز دصرد  هک مینادیم .تسا درم دصرد  و نز دصرد  ،اتسور کی رد نکاس لاسگرزب تیعمج-19

؟تسا ردقچ دشاب هتشاد روتکارت ۀمانیهاوگ هکنیا لامتحا ،مینک باختنا فداصت هب اتسور نانکاس زا ار یلاسگرزب رگا .دنراد روتکارت ۀمانیهاوگ اتسور نیا

55452070

:دینک تباث ار زیب نوناق-20

.دینیبب ار نآ یتسرد ات ،دینک هدافتسا یطرش لامتحا فیرعت زا يواست فرط ود رد :ییامنهار

P( |A)Bi ==
? P( )P(A| )Bi Bi

P(A)

؟تسا ردقچ دنشاب هتشاد رسپ  ًاقیقد هک نیا لامتحا .تسا رسپ اهنآ نادنزرف زا یکی مکتسد هک مینادیم ،يدنزرفراهچ ياهداوناخ ةرابرد-21 2
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يادتبا زا روشک ياهوردوخ یّنف ۀنیاعم ۀصرع رد لاس نیرتراکرپ لاسما« :درک مالعا  لاس رخاوا رد نارهت ياهوردوخ یّنف ۀنیاعم يزکرم داتس-22

»...دوب اوه یگدولآ اب هزرابم ياهلاس نیرت تخس زا یکی لاسما .دناهدش یّنف ۀنیاعم نارهت رد وردوخ رازه  و هدوب نونکات سیسأت

ياهوردوخ و هدرک هعجارم ياهوردوخ رامآ ریز لودج دینک ضرف .دنتشاد هدهع هب ار کبس ياهوردوخ یّنف ۀنیاعم تیلوئسم زکرم هدزیس ،حرط نیا رد

.)تسا هاگتسد رازه هب دادعت( :دشاب یّنف ۀنیاعم رد يدودرم

زکرم ةرامش

هعجارم دادعت

يدودرم دادعت

.مینکیم باختنا هدرکهعجارم ياهوردوخ زا ار ییوردوخ

؟تسا هدش دودرم یلامتحا هچ هب یباختنا يوردوخ )فلا

؟تسا دنچ لبق لاؤس باوج ،هدرک هعجارم  ةرامش زکرم هب وردوخ نآ مینادب رگا )ب

؟تسا ردقچ دشاب هدرک هعجارم  ةرامش زکرم هب هک نیا لامتحا ،تسا هدش دودرم وردوخ نآ مینادب رگا )پ
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5

5

.دینک باسح ار  ،دنشاب راگزاسان دماشیپ ود  و  و  و  رگا-23 P(A) =
1

5
P(A ∪ B) =

3

4
ABP( )B′

لامتحا مادک اب دنوش یفرعم نانآ نیب زا رفن  فداصت هب رگا .دنتسه نومزآ رد تکرش بلطواد رفن  و  و  و  بیترتهب یشیامزآ هورگ  ره زا-24

؟دناهدش یفرعم رفن کی هورگ ره زا

433214

:تسا بولطم .میزیریم سات کی هاگنآ دیایب تشپ هکس ود ره رگا .مینکیم باترپ مهاب ار هکس ود-25

یفداصت ۀبرجت نیا ياهنومن ياضف )فلا

.دشاب  زا رتکچوک سات ددع و تشپ هکس ود ره ًاقیقد نآ رد هک  دماشیپ )ب

.دیایب ور هکس کی لقادح نآ رد هک  دماشیپ )ج

A3

B

.دنشاب داوساب رفن  اهنآ زا رفن  زا هکنآ لامتحا دنداوساب هعماج دارفا دصرد -26 70206

.میزادنایم ار هکس رگید راب تروصنیا ریغرد میزیریم ار سات هاگنآ .دش رهاظ ور هکس رگا مینکیم باترپ رابکی ار ياهکس-27

.دراد وضع دنچ یفداصت شیامزآ نیا ياهنومن ياضف )فلا

.دیسیونب اضعا اب ار دیایب تشپ هکس ای دشاب جوز سات يور هدش رهاظ ددع نآ رد هک ار  دماشیپ )ب A

ریز ياهتلاح رد رفن  باختنا لامتحا .دراد دوجو اهنآ زا رفن  يارب اهنت مادختسا ناکما لاح نیا اب .دناهدرک اضاقت یلغش يارب درم رفن  و نز -28

:دینک یسررب ار

.دنوش باختنا درم کی و نز  )فلا

.دنوش باختنا نز  )ب

5733

2

3

.دیروآ تسدب ار  و  و  ،دنشاب لقتسم دماشیپ ود  و  رگا-29 ABP(A|B) =
1

2
P(B) =

1

3
P(A ∪ B)

3



هکنیا لامتحا تسا بولطم .مینکیم جراخ يراذگياج نودب و فداصت هب هرهم  ،هایس ةرهم  و درز هرهم  لماش ياهبعج زا-30

.دنشاب گنرمه هرهم ود ره )ب        .دنشاب هایس هرهم ود ره )فلا

792

دصرد دنچ .دناهدنارذگ ار دوخ یسرد ياهدحاو مامت نارسپ دصرد  و نارتخد دصرد  .دنتسه رسپ هیقب و رتخد لوا لاس نایوجشناد دصرد -31

؟دناهدنارذگ ار دوخ یسرد ياهدحاو مامت نایوجشناد لک

556064

.دناهدز نسکاو هاگراک کی نارگراک  .تسا  رگید دارفا هب لاقتنا لامتحا و  دناهدز نسکاو هک يدارفا هب يرسم يرامیب لاقتنا لامتحا-32

؟دوشیم لقتنم يرامیب نیا یلامتحا هچ اب ،دنک تاقالم نارگراک زا یکی اب فداصت هب يرامیب لماح درف رگا

0٫0250٫2
2

5

مادک اب ،دنوش هتشادرب شیامزآ تهج اهنآ نیب زا شوم  یفداصت روطهب رگا .دنوشیم يرادهگن هایس شوم  و دیفس شوم  یهاگشیامزآ رد-33

؟تسا دیفس ،شیامزآ دروم ياهشوم زا یکی طقف لامتحا

354

:هکنآ دماشیپ تسبولطم .مینکیم باترپ اوه هب ار سات ود-34

.دنشاب ناسکی سات ود ره رد هدش ور دادعا )فلا

.دنشاب درف سات ود رد هدش ور دادعا )ب

.دشاب  هدش ور دادعا عومجم )ج 7

:دراد لامتحا ردقچ .مینکیم باترپ اوه هب مهاب ار هکس کی و سات کی-35

.دیایب تشپ هکس و  برضم سات )فلا

.دیایب ور هکس ای  برضم سات )ب

.دیایب ور هکس )ج

3

5

يروط هب دنشاب دماشیپ هس  و  ، و یفداصت شیامزآ کی ياهنومن ياضف  رگا-36

.دیروآ تسدهب ار  رادقم ، و  هک

S = {a, b, c, d, e}A = {a, b}B = {a, b, c, d}C = {a, b, e}

P(A) =
2

7
P(B) =

3

5
P( )C ′

123
4

5

 ،لّوا ۀیحان هب تراد تباصا لامتحا ،تسا هدش میسقت ازجم هیحان جنپ هب هک ورهبور لکش قباطم ،لکش ياهریاد هحفص کی هب تراد کی باترپ رد-37

.دیروآ تسد هب ار هیحان ره هب تراد تباصا لامتحا )فلا :دشاب  ،ُما  ۀیحان هب تباصا لامتحا رگا .دشاب

؟مجنپ ای مود ۀیحان ود هب تباصا ای ،تسا رتشیب مراهچ ای موس ،لّوا ياههیحان زا یکی هب تراد تباصا لامتحا )ب

x

k(2k − 1)x

4



دیروآ تسد هب ار نآ لامتحا ،دهد خساپ یفداصت روط هب تالاؤس مامت هب زومآشناد کی رگا .تسا هدش حرطم لاؤس  ،ياهنیزگجنپ ناحتما کی رد-38

:هک

.دشاب هداد حیحص خساپ اهلاؤس مامت هب )فلا

.دشاب هداد حیحص خساپ لّوا لاؤس جنپ هب اهنت )ب

.دشاب هداد حیحص خساپ اهلاؤس زا یمین هب )پ

10

:هکنیا لامتحا تسبولطم ،دوش ماجنا رفن ود نیا يور لمع نیا رگا .تسا  رگید رامیب يور و  رامیب کی يور هیلک دنویپ لمع تیقفوم لامتحا-39

.دشاب زیمآتیقفوم رامیب ود ره يور )فلا

.دشابن زیمآتیقفوم مادکچیه يور )ب

.دشاب زیمآتیقفوم مود رامیب يور طقف )پ

0٫60٫8

لامتحا تسا بولطم .میروآیم نوریب يراذگياج اب و فداصت هب هرهم ود ،تسا درز ةرهم  و یبآ ةرهم  ،زمرق ةرهم  لماش هک هبعج کی رد-40

:هکنآ

.دنشاب زمرق هرهم ود ره )فلا

.دشاب یبآ هرهم کی لقادح )ب

.دنشاب گنرمه هرهم ود ره )پ

321

؟ارچ ؟دنالقتسم هشیمه زین  و  ایآ .دشاب یهتان ۀعومجمریز ود  و لقتسم دماشیپ ود  و  رگا-41 ABF ⊆ B, E ⊆ AEF

و  ندوب لقتسم دشاب لوا سات رد  ددع ندش رهاظ دماشیپ  و هدش رهاظ دادعا ندوب یلاوتم دماشیپ  رگا یپردیپ روطهب سات ود باترپ رد-42

.دینک یسرب ار 

AB3A

B

.دنالقتسم زین ریز ياهدماشیپ دیهد ناشن ،دنشاب لقتسم دماشیپ ود  و  رگا-43

)فلا

)ب

AB

A, B′

,B′ A′

هب پمال  اههبعج زا مادک ره زا .تسا بویعم پمال  مود ۀبعج رد و پمال  لّوا ۀبعج رد .تسا دوجوم پمال  و  ،بیترتهب هبعج ود رد-44

.دینک هبساحم ار دشاب بویعم ،دیدج ۀبعج زا یباختنا پمال هکنآ لامتحا .میهدیم رارق دیدج هبعج کی رد و باختنا فداصت

1012435

طیارش نیدجاو دادعت رگا .دناهدرک تکرش رهش ياروش تاباختنا رد  رهش رد طیارش نیدجاو دصرد  و  رهش رد طیارش نیدجاو دصرد -45

دهاوخ  رهش زا یلامتحا هچ هب ،دوش باختنا رهش ود نیا ياههدنهديأر نیب زا فداصت هب يدرف و دشاب  رهش طیارش نیدجاو دادعت ربارب هس  رهش

؟دوب

50A80B

ABA

یفداصت روط هب هرهم کی لّوا فرظ زا .دراد دوجو زمرق هرهم  و زبس هرهم  یمود رد و زمرق هرهم  و زبس هرهم  یلّوا رد .میراد فرظ ود-46

؟تسا زبس هرهم نیا یلامتحا هچ اب ؛میروآیم نوریب مود فرظ زا هرهم کی نونکا .مینکیم لقتنم مود فرظ هب ار نآ هدهاشم نودب و میرادیمرب

4335

5



نیا فلتخم تلاح دنچ هب ،مینک هدافتسا دماشیپ  كارتشا لامتحا ۀبساحم يارب نوناق نیا زا میهاوخب رگا .دیسیونب ار دماشیپ  لامتحا برض نوناق-47

؟تسا ماجنا لباق راک

nn

دصرد  لامتحا هب و مارآ دصرد  لامتحا هب زور نآ يادرف ،دشاب مارآ زمره ةریزج لحاس زور کی رگا هک تسا هداد ناشن يرامآ ياهیسررب-48

مارآ لحاس زورما رگا .تسا ینافوط دصرد  لامتحا هب و مارآ دصرد  لامتحا هب زور نآ يادرف دشاب ینافوط زور کی رد لحاس رگا و تسا ینافوط

؟تسا ردقچ دشاب ینافوط لحاس دعب زور ود رد هکنیا لامتحا ،دشاب

9010

5050

:دینک تباث ار دماشیپ هس يارب لامتحا برض نوناق-49

P( ∩ ∩ ) = P( )P( | )P( |( ∩ ))A1 A2 A3 A1 A2 A1 A3 A1 A2

»رطخمک« هورگ و دننکیم فداصت  لامتحا اب لاس کی رد هک »رطخ رپ« هورگ .تسا هدرک میسقت هتسد ود هب ار دوخ نارازگهمیب ،همیب تکرش کی-50

.دنرطخرپ نارازگهمیب دصرد  هک مینادیم .تسا  لاس کی رد اهنآ ندرک فداصت  لامتحا هک

.دیروآ تسدهب ار دنک فداصت هدنیآ لاس رد رازگهمیب کی هکنیا لامتحا )فلا

؟تسا ردقچ دشاب رطخرپ هورگ ءزج هکنیا لامتحا .دشاب هدرک فداصت هتشذگ لاس رد رازگهمیب کی رگا )ب

0٫4

0٫230

اب رایزام دشاب هتفر هاگشزرو هب یلع رگا .دنوریم هاگشزرو هب یشزرو ۀقباسم ندید يارب  و  ياهلامتحا اب بیترتهب مادک ره رایزام و یلع-51

؟تسا هتفرن هاگشزرو هب زین رایزام یلامتحا هچ اب .دشاب هتفرن هاگشزرو هب یلع دینک ضرف .دوریم هاگشزرو هب  لامتحا

0٫40٫3

0٫8

لامتحا .دنهدیم ماجنا ار یناوخهخسن ياهراک دصرد  ، و  بیترت هب هک دنایتاراشتنا هسسؤم کی ناوخهخسن ،ینمچ ،انرب ،يربکا اهمناخ-52

زونه یلو ،هدش یناوخهخسن ياهحفص .تسا  ، ، بیترت هب دنهد ماجنا طلغ نودب ار دوشیم هدرپس اهنآ هب هک ياهحفص رفن هس نیا هکنیا

؟تسا ردقچ دشاب هدوب يربکا مناخ هحفص نآ ندناوخ لوئسم هکنیا لامتحا .دراد طلغ

203050

0٫90٫950٫99

هک نیا لامتحا .تسا رتدنلب کباب زا ریما مینادب رگا .تسین ربارب يرفن ود چیه دق میت نیا رد .دنتسه هسردم لابیلاو يرفن هد میت وضع کباب و ریما-53

؟تسا ردقچ دشاب مهن رفن ،دق رظن زا ریما هکنآ لامتحا ؟تسا ردقچ دشاب میت وضع نیرتدق دنلب ریما

.دشابیم  سات ود عومجم  دماشیپ و  سات ود زا یکی لقادح : دماشیپ سات ود باترپ رد-54

.دیسیونب ار  و  دماشیپ )فلا

.دنتسین لقتسم  و  ياهدماشیپ دیهد ناشن )ب

A6B10

AB

AB

لامتحا دهدن خر باصتعا رگا .دوشیم مامت عقومهب راک  لامتحا هب دهد خر باصتعا رگا  نانکراک باصتعا لامتحا يزاسهار تکرش کی رد-55

.تسا  دوش مامت عقومهب راک هکنیا

؟دشاب هدش باصتعا دراد لامتحا ردقچ ،دشاب هدش مامت عقومهب راک رگا

0٫50٫6

0٫9

.دیبایب ار  لصاح ، و  و  رگا-56 P(A) =
1

4
P(B) =

1

3
P(A ∪ B) =

5

12
P(B|A)

6



.میراد هایس ةرهم طقف موس فرظ رد و هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  فرظ نیمود  رد ،هایس ةرهم  و دیفس ةرهم  دننامه فرظ هس زا فرظ نیلوا رد-57

؟تسا ردقچ دشاب هایس هرهم نیا هکنیا لامتحا .میروآیم نوریب هرهم کی اهفرظ زا یکی زا هتسب مشچ اب

3953

؟تسین ریذپ شخب  رب یلو تسا ریذپ شخب  رب ددع نیا لامتحا مادک اب .میاهتشادرب فداصت هب يددع  ۀعومجم زا-58 S = {1, 2, 3, ⋯ , 500}53

:دراد لامتحا ردقچ تسا دنزرف هس ياراد ياهداوناخ-59

.دنشاب سنج مه نادنزرف ۀمه )فلا

.دشاب رسپ دنزرف ود لقادح )ب

.دشاب رتخد لوا دنزرف )ج

.دشاب رسپ دنزرف  رثکادح )د 2

.دیبایب ار  دشاب  رگا-60 = = = P(A ∩ B)
P(A ∪ B)

4

P( )A′

2

P( )B′

3
P(B)

راب  رگا .مینک یم باترپ تراک ددع دادعت هب ار ياهکس سپس .مینکیم باختنا فداصت هب یتراک  ات  ياههرامش اب تراک راهچ نیب زا دینک ضرف-61

؟تسا ردقچ دشاب  هدش جراخ تراک هرامش هکنیا لامتحا دیایب ور

142

3

:دینک تباث  و دنشاب راگزاسان دماشیپ ود  و  دینک ضرف-62 BCP(A|B) ≤ P(A|C)

P(A|B) ≤ P(A|(B ∪ C)) ≤ P(A|C)

.دینک تباث ،لک لامتحا نوناق طیارش ضرف اب-63

min{P(A| ), … P(A| )} ≤ P(A) ≤ max{P(A| ), … P(A| )}B1 Bn B1 Bn

،دشاب  و  و  و دشاب یفداصت هبرجت کی ياهنومن ياضف  رگا-64

.دیبایب ار 

S = { , , , }a1 a2 a3 a4P( ) =a1

1

7
P({ , }) =a1 a4

2

5
P({ , }) =a1 a3

1

3

P( )a2

7




