
 

  
           

  
 

 

 

 

 

 پايه يازدهم تجربي 2جزوه كار رياضي 
 فصل هفتم : آمار و احتمال دبير رياضي : 

  احتمال)فصل هفتم (آمار و  7
است ، احتمال آنكه يكي از تاس ها  9دو تاس را پرتاب مي كرده ايم. اگر بدانيم مجموع دو عدد رو شده  - 216

  آمده باشد چقدر است؟ 4

 

كه دو تاس يكسان  دو تاس را پرتاب كرده ايم. اگر بدانيم مجموع دو عدد رو شده زوج است ، احتمال آن - 217
  آمده باشند چه قدر است؟

  

مهرة ســبز وجود دارد. دو مهره به تصــادف از كيسه خارج  1مهرة قرمز و  2مهرة آبي ،  5در يك كيســه  - 218
  مي كنيم :

  الف ) اگر بدانيم رنگ دو مهره متفاوت است، احتمال اينكه يكي از مهره ها سبز باشد چه قدر است؟

  

  در است؟ب ) اگر بدانيم دو مهره همرنگ اند ، احتمال آنكه آبي باشند چه ق

  

در يك خانواده دو فرزندي مي دانيم حداقل يكي از فرزندان پســر اســت. احتمال آن را حساب كنيد كه  - 219
  اين خانواده فرزند دختر داشته باشد.

  

نيست. احتمال آن را حساب كنيد كه  3يك تاس را پرتاب كرده ايم و مي دانيم كه عدد رو شده مضرب  - 220
  آمده باشد. 2



 

  
           

  
 

 

 

 

 

 پايه يازدهم تجربي 2جزوه كار رياضي 
 فصل هفتم : آمار و احتمال دبير رياضي : 

و احتمال آن كه در  0/3يك مســابقة موتورســواري احتمال آنكه موتور سوار در مسابقه صدمه نبيند در  –221
است. اگر بدانيم يك موتور سوار در مسابقه صدمه نمي  0/12طول مســير صــدمه نبيند و در مســابقه اول شود 

  بيند ، احتمال آنكه در مسابقه اول شود چه قدر است؟

  

  

آمده اســت . احتمال آنكه مجموع اعداد  2دو تاس را پرتاب مي كنيم. اگر بدانيم حداقل يكي از تاس ها  – 222
  بخش پذير باشد ، چه قدر است؟ 3دو تاس بر 

  

مهره به تصــادف از كيســه خارج مي  3مهرة ســبز داريم.  3مهرة قرمز و  2مهرة آبي و  3در يك كيســه  – 223
  ه ها آبي است . احتمال آنكه هر سه مهره ناهم رنگ باشند چه قدر است؟كنيم. اگر بدانيم يكي از مهر

  

ســه تاس را پرتاب مي كنيم. اگر بدانيم هر ســه عدد رو شده يكسان نيستند ، احتمال آنكه يكي از تاس  – 224
  آمده باشد چه قدر است؟ 6ها 

  

درصد و احتمال اينكه فردي به اين بيماري مبتال و درمان  6احتمال سرايت نوعي بيماري در يك كشور  – 225
  درصد است. اگر فردي به اين بيماري مبتال شده باشد احتمال اينكه درمان شده باشد چه قدر است؟ 1/5شود 

  

ن آنها انتخاب مي كنيم. اگر حاصــل كارت به تصــادف از بي 3را نوشــته ايم .  9تا  1روي نه كارت اعداد  – 226
  باشد چه قدر است؟ 5ضرب اعداد روي سه كارت زوج باشد ،احتمال آنكه يكي از كارت ها عدد 

  



 

  
           

  
 

 

 

 

 

پايه يازدهم تجربي 2جزوه كار رياضي 
 فصل هفتم : آمار و احتمال دبير رياضي : 

درصــد و احتمال آنكه تيم آرژانتين در مســابقات جام  60احتمال آنكه تيم آرژانتين ، تيم برزيل را ببرد  – 227
درصد است . با  50از بردن تيم برزيل در جام جهاني اول شود ،  درصد و احتمال اينكه بعد 40جهاني اول شود 

  كدام احتمال حداقل يكي از اين دو اتفاق براي تيم آرژانتين مي افتد؟

  

در پرتاب يك تاس تعيين كنيد هر كدام از پيشــامدهاي زير ( دو به دو ) نســبت به هم چه وضــعيتي  – 228
  دارند؟ (مستقل ، وابسته يا ناسازگار)

 :	A  باشد. 4پيشامد آن كه عدد رو شده بزرگتر از  

: B .پيشامد آن كه عدد رو شده فرد باشد  

:	C  بخش پذير باشد. 3پيشامد آن كه عدد رو شده بر  

:	D .پيشامد آن كه عدد رو شده اول باشد  

  

  

در پرتاب دو تاس تعيين كنيد هر كدام از پيشـــامد هاي زير ( دو به دو ) نســـبت به هم چه وضـــعيتي  – 229
  دارند؟

:	A  باشد . 7پيشامد آن كه مجموع اعداد دو تاس برابر  

:	B  باشد . 5يا  2پيشامد آن كه تاس اول  

:	C  باشد . 12پيشامد آن كه حاصل ضرب اعداد دو تاس برابر  

  

چهار بار پرتاب مي كنيم . اگر در پرتاب اول ، دوم و سوم پشت بيايد احتمال آنكه در پرتاب  يك سكه را – 230
  چهارم رو بيايد چه قدر است؟



 

  
           

  
 

 

 

 

 

پايه يازدهم تجربي 2جزوه كار رياضي 
 فصل هفتم : آمار و احتمال دبير رياضي : 

درصد و احتمال آنكه پدرش نمايندة شوراي شهر  70شــود ،  20احتمال آنكه ماندانا در امتحان رياضــي  – 231
  ن دو اتفاق براي ماندانا مي افتد؟درصد است. با كدام احتمال حداقل يكي از اي 20شود 

  

 20شــود ، سه برابر احتمال آن است كه اميد در اين امتحان  20در امتحان رياضــي  رضــااحتمال آنكه  – 232
شدن هر  20درصــد باشــد. احتمال  68شــوند ،  20شــود . اگر احتمال آن كه حداقل يكي از اين دو در امتحان 

  كدام در امتحان چه قدر است؟

  

ــود و به احتمال 0/6تانيا به احتمال  – 233 ــه انتخاب مي ش ــم  0/8براي تيم واليبال مدرس براي اجراي مراس
  جشن درخت كاري دعوت مي شود. احتمال آن را بدست آوريد كه :

  الف ) براي هر دو كار انتخاب شود.

  .نشودب ) براي هيچ كدام انتخاب 

  پ ) فقط براي تيم واليبال انتخاب شود.

  براي يكي از اين دو كار انتخاب شود. ت ) حداقل

  ث ) فقط براي يكي از اين دو كار انتخاب شود.

  

  

نيز    ,و   ,و   ,مســتقل باشــند پيشــامدهاي   و  ثابت كنيد كه اگر دو پيشــامد   – 234
  مستقل اند. 

  

 



 

  
           

  
 

 

 

 

 

 پايه يازدهم تجربي 2جزوه كار رياضي 
 فصل هفتم : آمار و احتمال دبير رياضي : 

|و  0/6و  0/3اگر  – 235 ∪باشد مقادير  0/25 			و	 ∩

  را به دست آوريد. 		و	

  

∪مستقل باشند  مقادير  و  و  0/4و  0/6اگر  - 236 			و	 ∩

  را به دست آوريد. 		و	

  

ـــند  مقدار   و   و  0/28و  0/4اگر  - 237 ـــتقل باش ∪مس را به  	
  دست آوريد.

  

  برابر كدام است؟ باشد . آنگاه  |اگر  – 238

  د)                ج)                ب)               الف) 

  

  درستي يا نادرستي گزاره هاي زير را تعيين كنيد. - 239

  ها باشد تمام داده ها با هم برابرند.الف) اگر ميانگين داده ها برابر يكي از آن 

  ب) ميانة داده ها همواره برابر يكي از آن هاست.

  پ) چارك اول ميانة داده هاي قبل از ميانه است.

  ت) ميانگين قدر مطلق اختالف داده ها از ميانگين، همواره برابر صفر است.

  ث) واحد ضريب تغييرات همان واحد داده هاست.

  براي ارزيابي پراكندگي، ضريب تغييرات است.ج) بهترين شاخص 

  چ) اگر داده هاي دور افتاده داشته باشيم، ميانگين شاخص بهتري نسبت به ميانه است.



 

  
           

  
 

 

 

 

 

پايه يازدهم تجربي 2جزوه كار رياضي 
 فصل هفتم : آمار و احتمال دبير رياضي : 

  ضريب تغييرات هر يك از داده هاي زير را به دست آوريد: -240

الف 	3,4,4, ب												4,6,7, پ																														8,10,12,14	 ت																						1,2,3,4,5	 	1,3,5,7,9 

 

 

,1در داده هاي  -241 2, …   داريم: ,

  0/25، ضريب تغييرات  4، انحراف معيار  16، واريانس  15، دامنة تغييرات  16ميانگين 
  زير را پيدا كنيد.، دامنة تغييرات ، واريانس، انحراف معيار و ضريب تغييرات هر كدام از داده هاي ميانگين 

الف 	 1 2	, 2 2	, … , ب																											2 	3 1, 3 2, … , 3

پ 		
1
2 1 3	, 	13 2 3	, … , 	13 ت																	3 	 2 1 1	, 2 2 1, …	 , 2 1	

,3,4,8,10است. واريانس داده هاي  8برابر با  ,3,4,8,10ميانگين داده هاي  -242 , را به دست آوريد. 13,17

  
است. ميانگين تمام اين داده ها را پيدا كنيد. 36دادة ديگر برابر  5است و ميانگين  24داده برابر  7ميانگين   -243

  
  تر است؟پراكندگي كدام گروه از داده هاي زير از همه بيشتر و پراكندگي كدام گروه از همه كم  -244

A 	21,22,24, ,25																								B 	21,23,25,27																														C 	41,43,45,47			 



 

  
           

  
 

 

 

 

 

 پايه يازدهم تجربي 2جزوه كار رياضي 
 فصل هفتم : آمار و احتمال دبير رياضي : 

,1انــحــراف مــعــيــار داده هــاي  -245 2, … , 9, ــــت. ميــانگين داده هــاي آمــاري   10 ـــفر اس بــرابر ص
1, 3, 5, 7, 9,  را پيدا كنيد. 16

 
 
 
 

  

  گزاره هاي زير را تعيين كنيد.درستي يا نادرستي  -246

  جمع مي شود. √جمع شوند، انحراف معيار با  الف) اگر تمام داده ها با عدد ثابت 

  جمع شوند، ضريب تغييرات كوچك تر مي شود. ب) اگر تمام داده ها با عدد ثابت 

  ضرب مي شود. ضرب شوند، ضريب تغييرات در  پ) اگر تمام داده ها در عدد ثابت 

  جمع مي شود. cجمع شوند، ميانه با عدد  ت) اگر تمام داده ها با عدد ثابت 

  تقسيم مي شود. cتقسيم شوند، انحراف معيار بر عدد  ث) اگر تمام داده ها بر عدد ثابت 

 ضرب مي شود.  ضرب شوند، ميانگين در  ج) اگر تمام داده ها در عدد ثابت 

  
  دوست نزديك بابك و رضا را نشان مي دهد. 5فتگي جدول زير پول تو جيبي ه -247

براي اين كه ببينيد برنامه ريزي براي تفريحات مشــترك براي رضــا ســاده تر اســت يا بابك، كدام شــاخص آماري را 
 محاسبه مي كنيد؟ با محاسبة اين شاخص نظر خود را در اين باره اعالم كنيد.

  بابك  60 80 70 180  110
  رضا  80  70  110  100  90

 
 

  



 

  
           

  
 

 

 

 

 

 پايه يازدهم تجربي 2جزوه كار رياضي 
 فصل هفتم : آمار و احتمال دبير رياضي : 

و انحراف  15000با ميانگين طول عمر  ســارا براي خريد باتري موبايل خود دو گزينه دارد. يكي باتري برند  -248
ساعت. به  2000ســاعت و انحراف معيار  14000با ميانگين طول عمر  ســاعت و ديگري باتري برند  3000معيار 

  نظر شما سارا بهتر است كدام باتري را انتخاب كند؟ چرا؟

  
  

  


