نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی
تعاریف فصل  1درس اول

❖تعریف گزاره  :گزاره جمله ای خبری است به طوری که بتوان دقیق و بدون ابهام ارزش درستی یا نادرستی آن را
مشخص کرد ،هرچند در حال حاضر نتوان ارزش آن را تعیین کرد.
جمالتی که کامل نیستند و جمله های پرسشی  ،امری و عاطفی و بیان کننده احساسات گزاره محسوب نمیشوند.
❖تعریف حدس یا انگاره:گزاره ای است که ارزش درستی یا نادرستی آن در حال حاضرمعلوم نیست و تاکنون کسی نه
این گزاره را ثابت کرده و نه رد کرده است(به عبارت دیگر مثال نقضی برای آن پیدا نشده است)
❖تعریف گزاره نما :هر جمله خبری که شامل یک یا چندمتغیر است و با جایگذاری مقادیری به جای متغیر به یک گزاره
تبدیل شود ،گزاره نما نامیده می شود .گزاره نماها را بر حسب تعداد متغیرهای به کاررفته در آن ها ،یک متغیره ،دومتغیره و
 ....می نامند.
❖نقیض یک گزاره :عبارت است از ساختن یک گزاره جدیدی که ارزش آن دقیقا مخالف ارزش گزاره اصلی باشد
نقیض گزاره  pرا با p

نمایش می دهند.

❖دو گزاره هم ارز :دو گزاره  q, pرا هم ارز منطقی (هم ارزش ) می گوییم هرگاه ستون مربوط به هر کدام از این دو
گزاره در جدول ارزش درستی یکسان باشد.
 مثال  : 6کدام جمله یک گزاره نیست؟
1
)1در پرتاب یک تاس سالم احتمال آنکه عدد ظاهر شده مضرب  3باشد برابر
3

است.

)2ای کاش میتوانستم در یک هوای پاک زندگی کنم
)3هرمعادله درجه  2دارای دو ریشه حقیقی است
)4هرعددزوج بزرگ تر از  2را میتوان به صورت حاصل جمع دو عدد اول نوشت.
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 مثال  : 7کدام یک از گزینه ها گزاره نما نیست؟
 a )1عددی زوج است.

1
 )2در پرتاب یک تاس؛ احتمال رخداد پیشامد  Aبرابر
2

است.

 )3همه اعداد اول فرد هستند)4 .حاصل جمع سه برابر عددی با دو برابر عدد دیگر برابر  6است.

گزاره های مرکب
-1ترکیب عطفی :برای دو گزاره دلخواه  q, pگزاره مرکب )  pو  ( qرا ترکیب عطفی میگوییم و با نماد  p  qنمایش
میدهیم .ارزش آن فقط و فقط وقتی درست است که هردو درست باشند.

-2ترکیب فصلی :برای دو گزاره دلخواه  q, pگزاره مرکب )  pیا  ( qرا ترکیب فصلی میگوییم و با نماد  p  qنمایش
میدهیم .ارزش آن فقط و فقط وقتی نادرست است که هردو نادرست باشند.

 مثال  :ارزش گزاره های زیر را مشخص کنید
 3)1عددی فرد است و  5عددی گویا است.
 )2خورشید به دور زمین می چرخد و سنندج مرکز استان کردستان است.
2
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 7)3عددی اول است و a  a, b, c

)4پاریس پایتخت انگلستان است یا تهران پایتخت ایران است.
 3 )5عددی حقیقی است یا  2عددی اول نیست.
)6عدد  گویا است یا در مستطیل دو قطر برهم عمودند.

 مثال  :ارزش کدام گزاره مرکب درست است؟

( 5  3 )  ( x2 + 1 = 0) )2

(2  3 )  ( 4 + 3 = 10) )1
3
  (1 2, 3, 4) )3
6

1
 
2

 مثال  :اگر گزاره p  q
q )1

یک گزاره نادرست باشد ،ارزش کدام یک از گزاره های زیر نادرست است؟

p )2

 مثال  :اگر p  q
q )1

)

2  R  (1  1, 2, 3) )4

p

(

p  q )3

q )4

p

گزاره ای درست باشد ،کدام یک از گزاره های زیر درست است؟
p  q )2

p  q )3

q )4

p

 مثال  :هرگاه ارزش گزاره  p  qدرست و ارزش  qنادرست باشد ،در مورد ارزش گزاره  Pچه می توان گفت؟

3
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 -3ترکیب شرطی :برای دو گزاره دلخواه  q, pگزاره مرکب (اگر  pآنگاه  ) qرا ترکیب فصلی میگوییم و با نماد p  q

نمایش میدهیم.
 pرا مقدم و  qرا تالی مینامیم .ارزش آن فقط و فقط وقتی نادرست است که مقدم درست و تالی نادرست باشد.

نکته :اگر مقدم نادرست باشد(  ن)ارزش این ترکیب شرطی همواره درست است .در این حالت میگوییم به
انتفای مقدم درست است.
نکته  :2اگر تالی درست باشد ارزش ترکیب شرطی همواره درست است .یعنی د   همواره درست است.
 مثال  :اگر عکس گزاره  q  pنادرست باشد ،ارزش کدام گزاره نادرست است؟
q  q )1

p  q )2

q )3

p

p  q )4

تبدیل یک گزاره شرطی به ترکیب فصلی
p q
مثال  : 1با جدول نشان دهید p  q

4

p q 

pq 
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 مثال :گزاره )  p  ( ( p  q )  pبا کدام گزاره هم ارز است؟
p  q )2

p )1

q  p )3

)4همواره درست است.

 مثال :گزاره  ( q  p )  pمعادل با کدام است؟
p )2

p )1

q )3

)4همواره درست است.

 مثال  :به کمک جدول ارزش گزاره ها نشان دهید گزاره زیر همواره درست استp  ( q  p )  ( q  p ) .

 مثال  :به کمک جدول ،ارزش گزاره  p  ( p  q )  q را مشخص کنید.

 مثال  :گزاره  p  ( q  p )  q هم ارز است با :
)1

q p

5

p  q )2

p )3

q  p )4
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 مثال  :بدون استفاده از جدول و با کمک ویژگی ها هم ارزش مقابل را ثابت کنید.
)q  p)  ( r  p

(

p  (q  r ) 

 مثال  :اگر ارزش گزاره  p   q  ( r  q )درست و ارزش گزاره  qنادرست باشد ،ارزش گزاره  p  rرا با
ذکر دلیل بیان کنید.

 مثال  :هرگاه p

نادرست باشند ،باذکر دلیل و بدون استفاده از جدول ارزش گزاره ) ( p  q )  ( p  q

q,

را

تعیین کنید

 مثال  :نشان دهید برای هرسه گزاره دلخواه  r, q, pگزاره های زیر همواره درست اند.
الف) ) p  ( q  p  q

ب) ) ( p  q )  ( p  q
پ) ( p  q )  ( p  r )   p  ( q  r )
6
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 مثال :برای سه گزاره  r, q, pهم ارزی های منطقی زیر را بدون جدول ثابت کنید.

الف) ( p  r )  ( q  r )  ( p  q )  r

ب) ) p  ( q  r )  ( p  q )  ( p  r

پ) ( p  r )  ( q  r )  r  r

ت) p  ( q  r )  ( p  q )  r

ث) ) p  ( q  r )  q  ( p  r

 مثال  :اگر 𝑞 و 𝑝 دو گزاره باشند ارزش گزاره 𝑝 ⟹ )𝑞 ∼∧ 𝑝( کدام است؟
F )2

T )1

 T )3است اگر  Pدرست باشد

 F )4است اگر  Pدرست باشد

 مثال  :اگر 𝑞 و 𝑝 دو گزاره دلخواه باشند ارزش گزاره )  p  ( p  qهم ارزش با کدام یک از گزاره های زیر
است؟
p  q )1

7

p  q )2

p  q )3

q  p )4
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 مثال  :اگر𝑝 درست 𝑞 و 𝑟 گزاره های دلخواه باشند کدام یک از گزا ره های زیر همواره درست است؟
p  q )  r )1

(

p  q )  r )2

(

( p  q )  r )3

( p  q )  r )4

 مثال  :اگر گزاره  ( p  q )  ( p  q )  Xهمواره درست باشد ،گزاره  Xکدام است؟
q )2

p )1

q )4

p )3

 مثال :کدام یک از گزاره های زیر درست است؟

(2 +1 = 4)  ( 5  13 ) )1

2  3  −4  −6 )2

 )3اگر  4فرد است آنگاه مجموع زوایای داخلی مثلث  180است و برعکس
3  5  4 1, 2, 3 )4

عکس یک ترکیب شرطی  :گزاره  q  pرا عکس ترکیب شرطی  p  qمی گوییم .یعنی برای عکس
ترکیب شرطی کافی است جای مقدم و تالی را عوض کنیم.
ارزش عکس یک ترکیب شرطی ربطی به ارزش ترکیب شرطی ندارد.

نقیض یک ترکیب شرطی :برای هر دو گزاره دلخواه  q, pنقیض ترکیب شرطی  p  qعبارت است از
q

p

q
8
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 مثال  :با جدول نشان دهیدp q :

نام دبیر  :فاطمه سرایی

( p  q) 

 مثال  :نقیض گزاره های زیر را بنویسید.
 )1عدد  4فرد است و  3عددی اول است.
 )2قطرهای مستطیل برابرند یا  عددی گویاست.
 مثال  :کدام گزینه در مورد گزاره ) )  p  ( q  ( p  qدرست است؟
)1هم ارز با  p  qاست.

)2هم ارز با p  q

 )3همواره نادرست است.

 )4همواره درست است.

است.

 مثال  :نقیض گزاره )  ( p  q )  ( q  pکدام گزینه است؟
p  q )1

p  q )2

q )3

p

p  q )4

 مثال :نقیض گزاره  p  qدرکدام گزینه به درستی آمده است؟
p  q )1
9

p  q )2

q  p )3

p  q )4
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 مثال  :ارزش گزاره زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید و سپس نقیض آن را بنویسید.
) 0)  ( x  R; x2  0

2

(x  R; x

 مثال  :نقیض گزاره𝑞 ⟹ 𝑝 کدام است؟
p  q )1

p  q )2

q )3

 مثال  :اگر 𝑞 و 𝑝 دو گزاره باشند ،گزاره ) p
p  q )1

p  q )2

q )3

p

( q

p  q )4

هم ارز با کدام یک از گزاره ی زیر است؟

p

p  q )4

 مثال  :اگر 𝑞 و 𝑝 دو گزاره باشند ،گزاره)𝑞 ⟹ 𝑝 ∼( ∨ 𝑝 ∼ هم ارز است با :
p  q )1

p  q )2

p )3

p

p  q )4

 مثال  :نقیض گزاره "اگر 𝑎 زوج باشد  a +1 ،فرد است ".کدام است؟
 )1نه 𝑎 زوج است و نه  a +1فرد است.

 )2هم 𝑎 زوج است و هم  a +1فرد است .

 𝑎)3زوج است ولی  a +1فرد نیست.

 𝑎 )4زوج نیست ولی  a +1فرد است.

عکس نقیض یک ترکیب شرطی :گزاره ی q  p

را عکس نقیض ترکیب شرطی  p  qمیگوییم.

در واقع میتوان نشان داد که هر گزاره شرطی با عکس نقیض خودش هم ارز است.

10
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 مثال : 3با جدول نشان دهید( p  q)  ( q  p) :

 مثال  :عکس نقیض گزاره ی "اگر او متدین باشد ،آنگاه درستکار است ".کدام گزینه است؟
)1اگر او درستکار باشد ،آنگاه او متدین است.
)2اگر او متدین نباشد ،آنگاه او درستکار نیست.
 )3اگر او درستکار نباشد ،آنگاه او متدین نیست.
 )4او درستکار نیست ولی او متدین است.
 مثال  :اگر 𝑞 و 𝑝 دو گزاره باشند ،عکس نقیض گزاره q  p

( p  q ) )1

p  q )2

q )3

p

با کدام یک از گزاره های زیر هم ارزاست؟
p  q )4

ترکیب دو شرطی :برای هر دو گزاره دلخواه  ، q, pترکیب )  ( p  q )  ( q  pرا ترکیب دو شرطی
مینامیم و با نماد  p  qنشان میدهیم.

) p  q  ( p  q )  (q  p

ارزش آن وقتی درست است که هر دوطرف  دارای ارزش یکسان باشند .یعنی اگر دو طرف  ارزش
متفاوت داشته باشند نادرست است.
برای اثبات درستی گزاره  p  qکافی است نشان دهیم  . p  qدر این صورت گزاره درست دوشرطی  p  qرا قضیه
دوشرطی مینامیم.
11
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 مثال  :با جدول نشان دهیدp  q  ( p  q )  ( q  p ) :

مثال  :جدول زیر قسمتی از یک جدول ارزش گزاره ها را نشان می دهد .گزاره  Xکدام می تواند باشد؟
p  q )1

q  p )2

q  p )3

p  q )4

مثال  :بدون استفاده از جدول هم ارزی ثابت کنید:


x2 − 4
= x − 2
;( p  r )  ( q  r )  ( p  q )  r    x  R
x +2
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مثال  :برای سه گزاره دلخواه  r, q, pبدون استفاده از جدول نشان دهید هر یک از گزاره های زیر یک قضیه
دوشرطی هستند( .راهنمایی :کافی است نشان دهید دو طرف هرگزاره دوشرطی هم ارز منطقی هستند).
الف) ( p  q )  ( p  q )  p

ب) ( p  q )  ( p  r )  ( p  q )  r 



مثال  :به کمک جدول ارزش گزاره ها نشان دهید گزاره دو شرطی زیر یک گزاره همیشه درست است.
( p  q )  ( p  q )  p

صورت های مختلف بیان شرطی
درست.
درصورتی که گزاره دوشرطی  p  qدرست باشد ،آن را به صورت های زیر بیان میکنند:
❖اگر  pآنگاه  qوبرعکس

❖ اگر  qآنگاه  pوبرعکس

❖

 pاگر وتنها اگر q

❖

❖

 pیک شرط الزم و کافی برای  qاست.

❖

❖یک شرط الزم وکافی برای  qعبارت است از p
13

❖

اگر وتنها اگر p

 qیک شرط الزم وکافی برای  pاست.

یک شرط الزم و کافی برای  pعبارت است از q
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نقیض ترکیب دو شرطی:
برای دو گزاره دلخواه  q, pداریم:

pq
p q

( p  q) 
( p  q) 

 مثال  :به کمک جدول رابطه باال را ثابت کنید.

سورها



سورعمومی :گزاره ای که خاصیتی را در مورد همه عضوهای یک مجموعه بیان میکند را "گزاره کلی" یا "گزاره با سور

عمومی" می گویند.
❖ اگر )  p ( xگزاره نمایی باشد که خاصیتی را در مورد عضوهای دامنه متغیرگزاره نمای بیان میکند .گزاره ای که این
خاصیت را به همه عضوهای دامنه نسبت می دهد سور عمومی نامیده می شود و به صورت زیر نمایش داده میشود.
) x : p ( x

و اینگونه خوانده می شود * :همه  xهایی که در خاصیت )  p ( xصدق میکند.
* به ازای هر  xای ،عبارت )  p ( xبرقرار است.
14
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 سوروجودی :گزاره ای که خاصیتی را در مورد بعضی از عضوهای یک مجموعه بیان میکند را "گزاره با سور وجودی"
می گویند.
❖اگر )  p ( xگزاره نمایی باشد که خاصیتی را در مورد عضوهای دامنه متغیرگزاره نمای بیان میکند .گزاره ای که این
خاصیت را به برخی از عضوهای دامنه نسبت می دهد سور وجودی نامیده میشود و به صورت زیر نمایش داده میشود.
) x : p ( x

و اینگونه خوانده می شود ❖ :وجود دارد  xای که در خاصیت )  p ( xصدق میکند.

❖

به ازای بعضی مقادیر  xای ،عبارت )  p ( xبرقرار است.

 مثال  :ارزش گزاره های سوری زیر را تعیین کنید.
الف) )= 16 )  ( x  N ; x2  1

2

( x  Z ; x

ب) ) a, b  Z ; ( a  b  a2  b2

پ) x  R ; tan x.cot x =1
ت) ) 1)  ( x  Z ; x2 = 9



2

(x  N ; x

نقیض سورعمومی:

)p ( x

; (x; p ( x ))  x

نقیض "همه  xها در خاصیت )  p ( xصدق میکنند" عبارت است از "وجود دارد  xکه در خاصیت )  p ( xصدق
نمیکند" .
 نقیض سور وجودی:

)p ( x

;( x; p ( x ))  x

نقیض گزاره "به ازای بعضی مقادیر  xعبارت )  p ( xبرقرار است ".عبارت است از "به ازای هر  xای عبارت ) p ( x

برقرار نیست".
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گزاره با سورعمومی وقتی درست است که نتوان مثال نقضی برایش پیدا کرد به عبارتی S = D

گزاره با سور وجودی وقتی درست است که بتوانیم حدااقل یک عضو از دامنه یافت که به ازای آن گزاره نما به
گزاره درست تبدیل شود.
 مثال  :ارزش کدام یک از گزاره های زیر نادرست است؟
1
)1
x

x  Z ; x2  x )2

= x  Z ; x

1
= −2 )4
x

x  R ; x2  0 )3

x  R ; x +

 مثال  :نقیض گزاره  x  0; x2  xرا بنویسید.

 مثال  :نقیض گزاره های زیر را بنویسید
 2)1عددی گویا است.
 2 )2عددی گنگ است.
)3سعدی یک ریاضی دان است.

 مثال  :نقیض گزاره همه دانشجویان بعضی از دانشگاه های تهران باهوشند ،کدام است؟
 )1همه دانشجویان همه دانشگاه های تهران باهوش نیستند.
 )2بعضی دانشجویان بعضی از دانشگاه های تهران باهوش نیستند.
 )3بعضی از دانشجویان هر دانشگاهی در تهران باهوش نیست.
 )4ال اقل یکی از دانشجویان همه دانشگاه های تهران باهوش نیست.
16
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 مثال  :نقیض گزاره "مریم ریاضی دان است"  ،کدام گزینه نیست؟
)1مریم ریاضی دان نیست.

) 2این طورنیست که مریم ریاضی دان است.

)3مریم ریاضی کار نمی کند)4 .مریم ریاضی نمی داند.

 مثال  :گزاره "این طورنیست که  5عددی اول نیست" معادل با کدام گزینه است؟
)1ممکن است  5عددی غیراول باشد.

 5 )2عددی اول است.

 5 )3عددی مرکب است.

 5 )4عددی اول نیست.

 مثال :نقیض گزاره زیر را بنویسید.

)

(

1


 Z   x  R; x  R
;  x  Z
x −1



 مثال  :نقیض گزاره سوری زیر را بنویسید.

 مثال  :ارزش گزاره سوری  x  R y  R ; x + y 0را مشخص کنید و سپس نقیض آن را بنویسید.
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 مثال  :نقیض گزاره سوری )  x y ; p ( x )  q ( yرا بنویسید.

 مثال  :گزاره سوری "عددی حقیقی وجود دارد که از هر عدد دیگر بزرگتر است" را به زبان ریاضی بنویسید.
سپس نقیض آن را بنویسید.

 مثال  :عکس نقیض گزاره شرطی زیر را بنویسید.

) ( a, b  Z ; a  b )  ( a, b  Z ; a2  b2

 مثال  :ثابت کنید گزاره های زیر همیشه درست اند.
الف) )x ; p( x)  x ; p( x

ب) x; p ( x )  x; q ( x ) x;  p ( x )  q ( x )

دامنه متغیر گزاره نما :در هر گزاره نما به مجموعه مقادیری که میتوان آن ها را به جای متغیر(های) آن قرار
داد تا این گزاره نما تبدیل به گزاره شود؛ دامنه متغیر گزاره نما می گویند و آن را با حرف  Dنمایش می دهند.
مجموعه جواب گزاره نما :در هر گزاره نما به مجموعه عضوهایی از دامنه که به ازای آنها گزاره نما تبدیل به
گزاره ای با ارزش درست شود ،مجموعه جواب گزاره نما می گویندو و آن را با حرف  Sنمایش میدهند .بدیهی است که
18
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SD

 مثال :دامنه متغیر گزاره نمای  2 − x  1کدام است؟

( −2, 2) )1

( −1,1) )2

 مثال  :مجموعه جواب گزاره نمای  1

 −1,1 )1

 −2, 2 )3

( −1,1) )2

1
2− x

)4

R −  −2, 2

کدام است؟

( −2, 2) )3

 −2, 2 )4

 مثال  :مجموعه جواب هرکدام از گزاره نماهای زیر را با توجه به دامنه متغیر گزاره نما مشخص کنید.
1
)1در پرتاب یک تاس احتمال آنکه پیشامد  Aرخ دهد برابر با
2

استD = 1, 2, 3, 4, 5, 6 .

 x )2مضرب  7استD = Z .

x 2 + 4 x = 2 )3

D=R

1
 )4در پرتاب یک تاس
6

x + 1  2 )5
2x + 1
 −1 )6
3
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= )P ( x

D = 1, 2, 3, 4, 5, 6

D = 0,1, 2, 3
D=Z
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) ( p  q)  r  p  (q  r
) ( p  q)  r  p  (q  r

 مثال  :خاصیت شرکت پذیری را با کمک جدول ارزش ها نشان دهید.

 مثال  :خاصیت توزیع پذیری (پخشی) را با کمک جدول ارزش ها نشان دهید.
) p  (q  r )  ( p  q)  ( p  r
) p  (q  r )  ( p  q)  ( p  r

 مثال :قانون جذب و شبه جذب(همپوشانی) را با کمک جدول نشان دهید.
الف) جذب

20

p  ( p  q)  p
p  ( p  q)  p
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ب) شبه جذب

p  q)  p  q

(p 

p  q)  p  q

(p

 مثال :قانون دمرگان را با جدول ارزش ثابت کنید.
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

q

p

q

p

( p  q) 
( p  q) 
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مجموعه
❖ تعریف مجموعه  :دسته ای از اشیا معین است که بدون هیچ ابهامی می توان معلوم کرد که یک شی معین در آن قرار
دارد یا نه
❖ نکات مهم :
 )1اشیایی که با هم مجموعه را تشکیل می دهند ،عضو یا عضوهای آن مجموعه نامیده می شوند.
 ) 2در مجموعه ترتیب مهم نیست و نباید اعضای تکراری وجود داشته باشد .بنابراین :

= 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1
 )3اگر  Aیک مجموعه باشد در صورتی که عضوی مانند  xدر مجموعه  Aوجود داشته باشد ،می نویسیم x  A :
و در صورتی که  xمتعلق به مجموعه  Aنباشد می نویسیم x  A :

نماد  به معنای عضویت است.
 مثال :کدام یک از گزاره های زیر یک مجموعه را بیان نمی کند ؟
 )1دسته اعداد فرد طبیعی کوچکتر از عدد 20

 )2دسته اعداد اول یک رقمی

 ) 3دسته شامل اعداد بزرگ

 )4دسته اعداد طبیعی مربع کامل بزرگتر از عدد 50





 مثال :اگر  A = x,x , yآنگاه کدام گزینه نادرست است؟

x  A )1

22

x  A )2

y  A )3

y  A )4
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 مثال :کدام یک از گزاره های زیر یک مجموعه را بیان نمی کند؟
 )1دسته افراد فرد طبیعی کوچکتر از عدد20

)2دسته شامل اعداد بزرگ

)3دسته اعداد اول یک رقمی

)4دسته اعداد طبیعی مربع کامل بزرگتر از عدد 50

تعریف مجموعه مرجع :در هر مجموعه معین ،عناصری قرار می گیرند که همه آن ها عضوهای یک مجموعه به
نام مرجع ( عام  ،جهانی ) می باشند .مجموعه مرجع را با حرف  Uنشان می دهیم.
❖ معموالً مجموعه مرجع را با مستطیل و سایر مجموعه های داخل مجموعه مرجع را با دایره یا بیضی نمایش می دهیم.
 مثال :اگر مجموعه مرجع را اعداد طبیعی فرض کنیم ،متمم مجموعه  A = x  N ; x2  3 x چند عضو دارد؟
1)1

3)3

2)2

)4صفر

تعریف مجموعه تهی  :مجموعه ای که هیچ عضوی نداشته باشد مجموعه تهی نام دارد .و با نماد  نمایش داده

بنابراین  :

میشود.

 =

 مثال :کدام مجموعه تهی است؟
A =  x  Z ; x2 = 4 , 3 x = 6 )1

B =  x  Z ; x + 5 = 5 )2

C = x  Z ; x  3 , 2x  10 )3

D =  x  N ; x2 = 8 x )4
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روش های مشخص کردن یک مجموعه  :معموالً به یکی از دو روش زیر عمل می کنیم:
❖ نام بردن ( فهرست کردن) اعضای مجموعه
❖ معرفی خاصیت مشترک عضوهای مجموعه با زبان ریاضی (گزاره نما) توجه شود که در این روش باید مجموعه مرجع
مشخص باشد.
 مثال :هریک از مجموعه های زیر را با نوشتن اعضای آنها مشخص کنید.
4)B = n  Z |n 3 = n

3)A = x  Z | x  2

 Sفضای نمونه ای پرتاب یک تاس است| 6)D = a  S

5)C = x  R |x 3 − x = 0

 x2 + 4

8)F = 
 Z |x  N , x  5
 3x + 2


10)H = x  N | x 3 + 1 = 0

24

7)E = 2x  3y |x, y  N , x + y = 5

9)G = x  Z | x 2 − 12x + 35 = 0  x 2  10
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12)J = x  Z |n 3 + 2n = 3n 2

نام دبیر  :فاطمه سرایی





11)I = x  Z | ( x 2 − 4)( x 2 − 2) ( 2x + 1) = 0

 مثال :اگر  A = a, a , bآنگاه کدام گزینه نادرست است؟

a  A )1

b  A )3

a  A )2

b  A )4

 مثال :مجموع تمام عضوهای مجموعه  A = k 2 + 1 ; k  N , k  5کدام است؟
34)1

36)3

35)2

37)4

 مثال :هر یک از مجموعه های زیر را به صورت گزاره نما (به زبان ریاضی) نمایش دهید.



3, − 3



= 14)B

13)A = −8, −1,0, 1, 8, 27,...

 مثال :هر یک از مجموعه های زیر را به صورت گزاره نما نشان دهید.
A = −101
, , , 8, 27,...
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B = − 2, 2
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 مثال :کدام یک از مجموعه های زیر ناتهی است؟



= 9)  ( 2x = 4) )1

2

x  Z | ( x

x  Z | x + 8 = 8 )2
= −7x )4

x  Z | x  x )3

2

x  N | x

 مثال :دو مجموعه  B =  1, 2 , −3 , 3 , A = x  Z | x  3مفروضند .درستی یا نادرستی هر یک از
موارد زیر را مشخص کنید.
3) 3  B

2) 3  A

1) 2  A

6) − 2  A

5) − 3  B

4) 1, 2  B

 مثال :اگر  An = m  Z , m  −n , 2m  2n  , n  Nانگاه مجموعه  ( A8 − A4 ) A1چند عضو دارد؟
(کنکورریاضی8)1 )96
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5)2

6)3

7)4
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زیرمجموعه :مجموعه  Aرا یک زیرمجموعه  Bمینامیم اگر وتنها اگر هر عضوی از  ، Aعضوی از  Bباشد که در این
صورت می نویسیم A  B :پس:

❖

) A  B x; ( x  A  x  B

چنانچه عضوی در  Aوجود داشته باشد ،به طوری که آن عضو متعلق به مجموعه  Bنباشد ،در این صورت A

زیرمجموعه  Bنیست و مینویسیم  A  Bپس:

) A  B  x; ( x  A  x  B

 مثال :اگر  A = x, x , x, xکدام یک از گزاره های زیر درست و کدام نادرست است؟(باذکر دلیل)

الف) x  A

ب) x  A

 مثال :اگر  A = 2و  B = 2, 2و  C = 2 , 2, 2سه مجموعه باشند ،کدام رابطه نادرست است؟
B  C )1

A  B )2

B  C )4

A  B )3

 مثال :اگر چهار مجموعه  xمستطیل است  A =  xو  xلوزی است  B =  xو  xمربع است  C =  xو
 xمتوازی االضالع است  D =  xمفروض باشند ،آنگاه کدام گزینه درست است؟
A  C )1

C  B )2

D = A B )4

A  B )3

 مثال :اگر  C = a, b, b , a, b, B = a, b, a, b, A = a, bکدام گزینه درست است؟
A B

A B
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 مثال :فرض کنید  E = 3, 5 , D = 3, 4, 5 , C = 1, 3, 5, 7, 9 , B = 2, 4, 6, 8 , A = 1, 2,..., 9در هر یک از
حالت های زیر مشخص کنید  Xمی تواند کدام یک از این مجموعه ها باشد؟
 X , Bعضو مشترکی ندارند.

 X  Aولی X  C

 X  Dولی X  B

 X  Cولی X  A

 مثال :مجموعه های  B, Aرا طوری مشخص کنید که:
الف) A  B, A  B

ب) A  B, A  B

پ) A  B, A  B

 مثال :کدام گزاره نادرست است؟
  

 = 

, ,,,

  

 مثال :مجموعه های  C = 2 , 3, 5 , 2 , B = 3, 5, 2, A = 2مفروض اند  ،کدام بیان در مورد آن ها
نادرست است؟
A  B )1
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B  C )3
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دو مجموعه مساوی :دو مجموعه  B, Aبا مرجع  Uرا مساوی میگوییم اگر و تنها اگر هر عضو  ، Aعضوی از
A = B  x; ( x  A  x  B ) 
 Bو هر عضو  ، Bعضوی از  Aباشد .به عبارت دیگر :
A = B  ( A  B )  ( B  A) 

 مثال :فرض کنید  A = 1, 2با ذکر دلیل توضیح دهید کدام یک از مجموعه های زیر با مجموعه  Aمساوی است؟
− 3 x + 2 = 0

2

x  Q x

x  R 1  x  2

+ 3 x + 1 = 0

2

 x  Q 2x

x  N 1  x  2

 مثال :اگر  A = B, B = 4, 5, x − y , A = 2, x + 2y, 4در این صورت دوتایی )  ( x, yکدام است؟

) (2, 3

)(2,1

) (1, 3

)( 3,1

 مثال :اگر  . A = B , B = 4, 5, x − y , A = 2, x + 2y, 4در این صورت دوتایی )  ( x, yکدام است؟

( 2, 1) )1
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(1, 3 ) )3

( 3,1) )4
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تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه:

❖
❖اگر از زیر مجموعه های یک مجموعه  ،خود مجموعه را کنار بگذاریم ،سایر زیرمجموعه ها را زیرمجموعه محض یا سَره
اگر  Aیک مجموعه  nعضوی باشد ،تعداد زیرمجموعه های  Aبرابر است با 2n :

آن مجموعه میگوییم.
 مثال :مجموعه  A = a, a , چند زیر مجموعه دارد؟ تمام آنها را بنویسید.

 مثال :تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه های )  ( k + 3عضوی  56واحد بیشتر از زیرمجموعه های یک مجموعه
 kعضوی است k .را بیابید.

 مثال :اگر  2عضو به اعضای مجموعه  Aاضافه کنیم ،تعداد زیرمجموعه های آن  48واحد افزایش می یابد .در این
صورت مجموعه  Aدارای چند زیر مجموعه سره ناتهی است؟
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :اگر تعداد زیرمجموعه های مجموعه  64 ، Aبرابر تعداد زیرمجموعه های مجموعه  Bباشد و این دو مجموعه
روی هم  10عضو داشته باشند ،تعداد عضوهای این دو مجموعه به صورت دوتایی )  ( A, Bکدام است؟

 مثال :اگر تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه  2kعضوی 48 ،واحد کمتر از تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه 3k

عضوی باشد ،آنگاه برای  kچند جواب وجود دارد؟

 مثال :اگر  2عضو از مجموعه  Aحذف کنیم ،تعداد زیر مجموعه های آن  384واحد کم می شود .مجموعه  Aچند
زیر مجموعه دارد؟

 مثال :تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه  nعضوی برابر با  83n −8است .تعداد زیر مجموعه های محض مجموعه
 n + 2عضوی را بیابید.؟
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 مثال :مجموعه  A = a, b, c, d , e, f چند زیرمجموعه شامل عضو  aو فاقد عضو  bدارد؟
62

32

14

16

 مثال :اگر  ، A = a, b, a , a, bمجموعه  A −  Aچندزیرمجموعه سره غیرتهی دارد؟
7

2

14

6

 مثال :اگر  B = a, b , A = a, b, a , a, bمجموعه ی  A − Bچند زیر مجموعه ی سره ی غیر تهی دارد ؟
14)2

2)1

6)3

7)4

ریاضی89

 مثال :اگر  A = a, b, a , bباشد مجموعه ی  A −  Aچند زیر مجموعه ی سره ی غیر تهی دارد ؟ ریاضی
خارج 89
14)2

2)1

32

6)3

7)4
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 مثال :چند زیر مجموعه از مجموعه ی  A = a, b, a, b , b, aعضو  a, bندارد ؟ ریاضی91
6)2

4)1

12)4

8)3

 مثال :تعدادزیرمجموعه های محض مجموعه زیررابنویسید.





A = 5 x + 2 y x, y  N , x + y = 3

مجموعه توانی :مجموعه همه زیرمجموعه های مجموعه  Aرا  ،مجموعه توانی  Aمینامیم و با ) P ( Aنمایش
میدهیم:

P ( A) =  X X  A

❖ واضح است که اگر مجموعه  Aدارای  nعضو باشد ،در این صورت ) P ( Aدارای  2nعضو است.

❖

نتیجهX  P ( A)  X  A :

 مثال :اگر  A = a, bمجموعه ) ) P ( P ( Aچند عضو دارد؟
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 مثال :مجموعه های  B = , 3 , A = , , 3مفروض اند
الف) مجموعه  A Bرا با نوشتن اعضا مشخص کنید ب) مجموعه توانی  Aرا بنویسید

 مثال :اگر  ، B = , , 3 , A = , 3آنگاه مجموعه )  P ( A Bدارای چند زیرمجموعه دارد؟

 مثال :اگر  A = aباشدتعدادعناصر )) p( p( Aوتعدادزیرمجموعه های آن رابیابید.
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❖ اجتماع و اشتراک تعدادی مجموعه با الگویی خاص:
... A n

A2

Ai = A1

n

A2

... A n
i =1

 مثال :اگر  Ai =  −i,10− i و  i 1, 2, 3,...,10آنگاه مجموعه های Ai

 مثال :اگر )  n  N , An = ( −n, nآنگاه Ai

6
i =1

Ai ,

6
i =1

i =1

Ai ,

10
i =1

 مثال :اگر  n  Nو )  ، An = m  Z ( −n  m )  (2m  nآنگاه تعداد عضوهای A4

عضوهای  A1 A2است؟ 7

35

6

5

i =1

را مشخص کنید.

را مشخص کنید.





10

Ai = A1

n

 A3چه تعداد بیشتر از تعداد

4
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9−i
 مثال :اگر , i  1, 2, 3,..., 9
2 

نام دبیر  :فاطمه سرایی

 ، Ai = −i,آنگاه مجموعه )  ( A2 A5 ) − ( A1 A7را مشخص کنید.


 مثال :اگر  An = x  Z − n  x  n , n  Nآنگاه )  A2 − ( A1 A3را بیابید.

 مثال :اگر  ، An = k  Z − n  k , 2k  2 , n  Nآنگاه Ai

4

16

8

3

Ai −

i =1

3
i =1

دارای چند زیر مجموعه است؟

1

 مثال :اگر  An = m  Z m  −n , 2m  2n , n  Nباشد ،مجموعه  ( A8 − A4 ) A1چند عضو دارد؟(کنکور)96
6)2

5)1

36

7)3

8)4
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 مثال :اگر  An = m  Z , m  n , 2  2nانگاه مجموعه  ( A6 − A4 ) A1چند عضو دارد ؟ (کنکور ریاضی )94
5)2

4)1

 مثال :اگر

7)4

6)3

 An = m  Z m  −n , 2m  n , n  Nانگاه مجموعه  A3 A4چند زیر مجموعه دارد ؟ (کنکور

ریاضی) 88
16)2

8)1

36)4

32)3

 مثال :اگر  Ai = m  Z , − i  m  8 − iمجموعه ی Ai

14)2

12)1

37

15)3

8
i =1

Ai −

8
i =1

چند عضو دارد ؟ کنکور ریاضی خارج87
16)4
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9−i
 مثال :اگر , i  1, 2, 3,..., 9
2 

نام دبیر  :فاطمه سرایی

 Ai = −i,آن گاه مجموعه ی )  ( A2 A5 ) − ( A1 A7به کدام صورت است؟


(ریاضی)92

 −2, −1) (1, 2 )1

 −2, −1 1, 2 )2

 −1,1 )3

 )4

افراز یک مجموعه
بخش بندی یک مجموعه به زیر مجموعه های نا تهی ،که دو به دو با هم اشتراک ندارند واجتماع همه آنها برابر با مجموعه
اولیه است ،افراز یک مجموعه است.

فرض کنیم  Aیک مجموعه ناتهی است و  A1 ,A2 ,....,Anزیر مجموعه های  Aباشند در این صورت میگوییم  Aبه n
زیر مجموعة  A1 ,A2 ,....,Anافراز شده است هرگاه سه شرط زیر برقرار باشد:
i 1  i  n : Ai   )1

A j =  ) )2

A i = A )3

n
i =1

i, j ( i  j  Ai

= ... A n

A2

A1

 مثال :فرض کنید  A = a,b,c,d,e,f ,gباشد ،کدام یک از موارد زیر یک افراز برای مجموعه  Aنیست؟

a,b,c,d,e,f ,g )1

a,b,c,d,e,f ,g )2

a,b,e,g,c,d,f  )3

a,e,g,c,d,b,e,f  )4
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❖ نکته  :برای یافتن تمام افرازهای یک مجموعه  nعضوی ،کافی است افرازهای یک مجموعه ای(یک بخشی) افرازهای دو
مجموعه ای (دوبخشی) و  ...............و افرازهای  nعضوی آن مجموعه رابیابیم.
❖ برای پیدا کردن تعداد افرازهایی که مجموعه را به  kقسمت (زیرمجموعه) افراز میکند ابتدا حالت های کلی که میتوان
مجموعه را به  kقسمت تقسیم کرد پیدا میکنیم و سپس با استفاده از آنالیز ترکیبی(شمارش بدون شمردن) مساله را حل و
فصل میکنیم.
به طور مثال اگر بخواهیم مجموعه  a,b,c,d,eرا به سه زیر مجموعه افراز کنیم حاالت کلی زیر ممکن است:

 5  3  1
    
 2  2  1 = 15
!2

 5  4   3 
    
 1  1   3  = 10
!2

 مثال :تمام افرازهای مجموعه  A = 1, 2را بیابید.

 مثال :تمام افرازهای مجموعه  B = a,b,cرا تعیین کنید.

 مثال :مجموعه  A = 1, 2, 3, 4دارای چند افراز فاقد مجموعه یک عضوی است؟
5 )2

4)1

6)3

7)4

❖نکته:
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 مثال :اگر مجموعه a,b,a,b,c

نام دبیر  :فاطمه سرایی

یک افراز از مجموعه  Aباشد ،آنگاه مجموعه  Aدارای چند افراز

دو عضوی است؟
7)2

6 )1

5)4

2)3

 مثال :برای مجموعه  ، A = a, b, c, d , eچند افراز مختلف وجوددارد به طوری که سه عضو  c, b, aدر یک مجموعه
قرار داشته باشند؟
4

5

8

7

 مثال :مجموعه  A = a, b, c, d دارای چند افراز سه عضوی است؟
7

6

5

4

 مثال :یک مجموعه  6عضوی چند افراز  2عضوی و چند افراز  3عضوی و چند افراز  4عضوی دارد؟
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قوانین بین مجموعه ها

همان گونه که میتوان در مجموعه اعداد حقیقی دو یا چند عدد را جمع ،ضرب یا تفریق نمود و اعدادی جدید به دست آورد،
در مورد مجموعه ها هم می توانیم مشابه این اعمال را انجام دهیم و مجموعه هایی جدید به دست آوریم.
❖ اجتماع دو مجموعه :مجموعه ای است که عضوهای آن "متعلق به  Aیا متعلق به  Bیا متعلق به هر دو" می باشد .با
نماد  A Bنمایش داده میشود و عبارت است از A B =  x U x  A  x  B

یعنیx  ( A B )  x  A  x  B :

❖

اشتراک دو مجموعه :مجموعه ای است که عضوهای آن "متعلق به  Aو متعلق به  " Bمی باشد .با نماد A B

نمایش داده میشود و عبارت است از  A B = x U x  A  x  Bیعنی:
x ( A B)  x  A  x  B

❖ تعریف تفاضل دو مجموعه  :تفاضل دو مجموعه  B,Aمجموعه ای است که اعضای آن متعلق به  Aمی باشند ولی
در مجموعه  Bقرار ندارند و آن را به صورت  A − Bنشان می دهیم و داریم:
A − B = x  U | x  A  x  B
به بیان دیگرx  A − B  ( x  A  x  B) :
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جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

❖

نام دبیر  :فاطمه سرایی

تعریف تفاضل متقارن دو مجموعه :

)(B − A

)A  B = ( A − B

 مثال :اگر  C,B,Aسه مجموعه دلخواه از مرجع  Uباشند ،آن گاه هریک از موارد زیر را به کمک نمودار ون نمایش
دهید .و بیان جبری آنها را بنویسید.
الف) عضوهایی که فقط در  Aباشند.

ب) عضوهایی که فقط در یکی از مجموعه ها باشند.

پ) عضوهایی که در  C,Aباشند ولی در  Bنباشند.

ت) عضوهایی که در  Aیا  Bباشند ولی در  Cنباشند.

ث) عضوهایی که فقط متعلق به دو مجموعه باشند.

ج) عضوهایی که حدااقل به ئو مجموعه تعلق داشته باشند.
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 مثال :در نمودارهای ون رسم شده ،قسمت هاشورزده را به کمک جبرمجموعه ها مشخص کنید.

قوانین جبر مجوعه ها

= 'A
=A

A

3)A
=A

= 'A

2)A

= ' )'1) ( A

U

5)A

4)A

6)A

A
A

B=B
B=B

U

A
 جا به جایی اجتماع و اشتراک )7
A

اثبات:

B) C

B) C

C) = ( A

C) = ( A

(B
(B

A
 شرکتپذیری اجتماع و اشتراک )8
A

اثبات:
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)C

)C

)B

(A
B) ( A

C) = ( A

C) = ( A

(B
(B

نام دبیر  :فاطمه سرایی

A
 توزیع پذیری(پخشی) اجتماع و اشتراک نسبت به هم )9
A

اثبات:

B) = A

(A

A

B) = A

(A

 Aقوانین جذب )10

اثبات:

B) = A B

(A

B) ' = A B

 ( Aقوانین دمورگان )11

اثبات:
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جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

متمم دومی

اولی

'B

12) A − B = A

اثبات:

 مثال :درستی تساوی های زیر را ثابت کنید.

الف) A  B  A B = B

ب) A  B  A B = A

پ) A − B = B − A
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 مثال :با کمک جبرمجموعه ها ثابت کنید.

)( B − C

) B) − C = ( A − C

(A

 مثال :با کمک جبرمجموعه ها ثابت کنید.

( A − B) − C = ( A − C ) − B

 مثال :با کمک جبرمجموعه ها ثابت کنید.

)( A − C

46
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جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :با کمک جبرمجموعه ها ثابت کنید.
)B

B) − ( A

( A − B) ( B − A ) = ( A

 مثال :با کمک جبرمجموعه ها ثابت کنید.
A) = A

( B

)B

(A

 مثال :برای سه مجموعه  C, B, Aاز مرجع  Uثابت کنید:
A

) ( A − B ) ( A − C ) = ( B − C

 مثال :اگر  B, Aدو مجموعه دلخواه از مرجع  Uباشند ،حاصل  ( A B) Aبرابر کدام است؟


A
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B

U
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :اگر  B, Aدو مجموعه دلخواه از مرجع  Uباشند ،مجموعه ) ( A B ) ( B Aبرابر است با:


B

A

U

 مثال :اگر  B, Aدو مجموعه دلخواه از مرجع  Uباشند ،حاصل ) ( A B ) ( A Bبرابر کدام است؟


A

B

U

 مثال :اگر  B, Aدو مجموعه دلخواه از مرجع  Uباشند ،حاصل ) ( A B ) ( B Aبرابر کدام است؟


B

A

U

 مثال :اگر  B, Aدو مجموعه دلخواه از مرجع  Uباشند ،مجموعه ) A ( B Aبرابر کدام است؟


B

A

U

 مثال :اگر  B, Aدو مجموعه دلخواه از مرجع  Uباشند ،حاصل )  ( A B) ( B A)  ( A Bکدام است؟




B

A

U

 مثال :اگر  B, Aدو مجموعه باشند و داشته باشیم B − ( B − A) = A :آنگاه ثابت کنیدA  B :

 مثال :اگر 𝐵 و 𝐴 دو مجموعه ی غیر تهی و  A B = B Aآن گاه مجموعه ی  ( AB ) − Aکدام است؟ (ریاضی
خارج )90
 )1

A )2
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :ثابت کنید( :تفاضل از راست داریم)

الف) ) ( B − C

) B) − C = ( A − C

(A

(A

) B) − C = ( A − C

ب) ) ( B − C

 مثال :ثابت کنید( :تفاضل از چپ قانونی ندارد)

الف) ) ( A − C

)A − ( B C ) = ( A − B

 مثال :توزیع پذیری اشتراک روی تفاضل را ثابت کنید:

49

ب) ) ( A − C

)A − ( B C ) = ( A − B

) B) − ( A C

(B −C) = ( A

A
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جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :ثابت کنید رابطه های زیر همواره برقرارند:
الف) ) B ) − ( A B

ب) B

( B − A) = A

( A − B ) ( B − A) = ( A

)A B =   ( A − B

ج) ( A − B ) ( B − A) = 

د) A − B = B − A  A = B

 مثال :اگر 𝐵 و 𝐴 دو مجموعه ی غیر تهی باشند مجموعه ی   A ( A B ) ( B A) ( B − A)برابر کدام
است؟ (ریاضی )89
A − B )1
50

 )2

A )3

( A − B ) )4
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :اگر  C, B, Aسه مجموعه ی غیرتهی باشند به طوریکه  A  Bآن گاه مجموعه ی
)B C

( B − C )) − ( A

 ( Aکدام است؟ B )1

A )3

A C )2

A C  )4

ریاضی90

 مثال :اگر 𝐵 و 𝐴 دو مجموعه ی غیر تهی باشند)𝐴  (𝐴 ∩ 𝐵′) − (𝐵 −برابر کدام مجموعه است؟ ریاضی خارج 91
B  )1

 )2

A − B )4

A B )3

 مثال :متمم مجموعه  ( B − A) − Aکدام است؟ ریاضی خارج 88
A B )1

A B )2

B )4

A )3

 مثال :نمودار ون مربوط به مجموعه  C − ( A B )کدام میتواند باشد؟
الف)

ب)

پ)

ت)
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

تعریف زوج مرتب
هر دوتایی مانند )  ( a,bرا که در آنها ترتیب هم مهم است زوج مرتب مینامیم a .را مولفه یا مختص اول و  bرا مولفه یا
مختص دوم می نامیم.
❖ دو زوج مرتب در صورتی با هم برابرند که مولفه های نظیر آنها با هم برابر باشند یعنی :

) ( a,b ) = ( c,d )  ( a = c )  ( b = d

 مثال :اگر ) (( x − 1) + ( y − 2) , 3) = (0,z + x
2

2)1

2

3)2

باشد ،حاصل  x + y + zکدام است؟

4 )3

5 )4

 مثال :اگر )  ، (22x + y , 27 ) = (128, 32x − yآنگاه  x + yبرابر کدام است؟
5
)1
2

7
)2
2

 مثال :اگر ) + y2 , 6) = (13, xy

52

9
)3
2

2

(x

11
)4
2

 ،آنگاه مقادیر مثبت  y, xرا بیابید.
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

تعریف ضرب دکارتی دو مجموعه

❖برای دو مجموعه  B,Aضرب دکارتی مجموعه  Aدر مجموعه ، Bمجموعه ای است شامل تمام زوج های مرتبی که
مولفه اول آنها از  Aو مولفه دوم آنها از  Bمی باشد یعنی :

A  B = ( x, y ) |x  A  y  B

B

-1
2
A
تعریف می شود:
زیر
صورت
به
خودش
در
❖در حالت خاص ضرب دکارتی یک مجموعه مانند
A
a
)( a,−1
)( a,2
b A2 =( b,−1
( b,2
) = ( x,
AA
y ) )|x  A  y  A

❖در حالتی که عضوی در ضرب دکارتی باشد داریم:

( x , y )  ( A  B )  ( x  A  y  B )
❖ در حالتی که عضوی در ضرب دکارتی نباشد:

( x , y )  ( A  B )  ( x  A  y  B )  ( x  A  y  B )  ( x  A  y  B )
 مثال :اگر  B = a,b , A = 1, 2, 3باشند ،آنگاه حاصلضرب دکارتی  B  Aو

را تشکیل دهید .چه

نتایجی می گیرید؟

نتیجه مهم :
53
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جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

❖

نام دبیر  :فاطمه سرایی

 5ویژگی مهم ضرب دکارتی:

-1اگر  Aمجموعه ای دلخواه از مرجع  UباشدA  =  A =  :

 -2برای دو مجموعه  B, Aاز مرجع  Uداریم:
 -3برای چهار مجموعه ناتهی D, C, B, A

از مرجع  Uداریم( A  C  B  D )  ( A  B )  (C  D ) :

 -4ضرب دکارتی روی تمام عملگرهای مجموعه ای )  ( −, ,توزیع پذیر است ،هم از راست و هم از چپ.
) A ( B  C ) = ( A B)  ( A C
 -5برای چهار مجموعه ناتهی  D, C, B, Aاز مرجع  UداریمC )  ( B D ) :

( A B ) (C  D) = ( A

 مثال :هرگاه  B = x + y,1 , A = x − y, 3وداشته باشیم A  B = B  A :مقادیر  y, xرابیابید.

 مثال :اگر  A = 2n n  N  n  4و  B = 2k + 1 k  Z  k  1آنگاه  A  Bدارای چند عضو است؟
9)2

8)1

12)3

6)4

 مثال :مجموعه  Aدارای  63زیرمجموعه محض و  Bدارای  5عضوباشد  A Bچندعضودارد؟
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جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :اگر  B = x x  N , x2  10 , A = 2k k  N , k  2الف)عضوهای مجموعه  A2 − B2رامشخص کنید.
ب)  A2 − B2چندزیرمجموعه دارد؟

 مثال :اگر  B = 3k − 2 k  Z ,1  k  4 , A = x  N 5  x2  50باشد تعداد زیر مجموعه های
) ( A  B ) ( B  Aکدام است؟ ریاضی 93
4)1

16)3

8)2

32)4

 مثال :اگر B = k  Z k − 3  2 , A = 2k −1 k  Z ,1  k  5

باشد آنگاه مجموعه ی )( A  B ) ( B  A

چند عضو دارد؟ ریاضی 92
8)2

6)1

55

9)3

16)4
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :اگر  B = 2k : k  Z ;0  k  3 , A = k : k  N ; k  5باشد ،مجموعه های  A  A , B  Bچند عضو
مشترک دارند؟
1)2

5)1

9)3

4)4

 مثال B = x2 x  Z  x  2 , A = 4x x  Z  −1  x  1 :آنگاه مجموعه ) ( A  B ) ( B  Aدارای چند
زیرمجموعه سره غیرتهی است؟

❖ نکته در مورد مساوی بودن ضرب دکارتی دو مجموعه
A  B = B A  A =   B =   A = B

 مثال :اگر  B = x + 1, 4, −2,A = y + 2, 5,zدر این صورت با فرض  A  B = B  Aبیشترین مقدار برای
 x + y + zکدام است؟
2 )2

1 )1

56

3 )3

4 )4
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جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :اگر  B = 23 x −2y , 81 , A = 512, 32x + y و  ، A  B = B  Aآنگاه حاصل عبارت  5 x + 4 yکدام است؟
57
)2
7

51
)1
7

59
)3
7

61
)4
7

نمودار مختصاتی ضرب دکارتی دو مجموعه

❖دو مجموعه  B,Aاز مرجع  Uرا در نظر میگیریم به کمک تعریف ضرب دکارتی ،مجموعه ) ( A  Bرا تشکیل می
دهیم.
 )1در صورتی که عضوهای مجموعة  A  Bبه صورت زوج مرتب باشد ،هر عضو را همانند مختصات یک نقطه در دستگاه
مختصات نمایش می دهیم( .توجه کنید برای انجام این کار ،عضوهای مجموعة اول ،در اینجا مجموعه  ، Aروی محور افقی
(  xها) و عضوهای مجموعة دوم،در اینجا مجموعه  ، Bروی محور عمودی مشخص می شود).
 )2درصورتی که عضوهای مجموعة ) ( A  Bبه کمک بازه های حقیقی نمایش داده شوند ،بازه متعلق به مجموعة  Aرا
روی محور  xها و بازه متعلق به مجموعة  Bرا روی محور عمودی در نظر میگیریم .به این ترتیب معموالً یک سطح حاصل
میشود.
 مثال :اگر  B = −1, −2,0 , A = 1, 2آنگاه مجموعه های  A  B , B  Aرا مشخص نمایید و سپس نمودار مختصاتی
هرکدام را رسم کنید.

57

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :اگر  A = 2x x  Z , x  1و  B = x  Z x2 + x − 20 = 0آنگاه نمودار مختصاتی  A  B , B  Aرا رسم
کنید.

 مثال :فرض کنیم  B = 1, 2,A = (1, 4در این صورت تعریف مجموعه های  B2 ,A2 ,B  A,A  Bرا تشکیل
و نمودار هندسی آنها را رسم کنید.

 مثال :اگر  B = 1, 3,A = 0, 2باشند ،نمودارهای  B  A , A  Bرا رسم کنید.

 مثال B = 4 , A = x  R 1  x  3 :آنگاه نمودار مختصاتی  A  Bرا رسم کنید.
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 مثال :فرض کنیم  B =  −1, 2 , A = −1, 2تعریف مجموعه های  B  A,A  Bرا تشکیل و نمودار هندسی
آنها را رسم کنید.

 مثال :در هر یک از موارد زیر نمودار مجموعه های  B  A,A  Bرا رسم کنید.

( A = R , B = 2, 3الف

( A = N , B = 1, 4ب

 مثال :اگر  A = x  R 1  x  3آنگاه نمودار مختصاتی  A 2را رسم کنید.
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 مثال :اگر  B = 2k + 1 | k  Z  k  1 , A = 2n |n  N  n  4آنگاه  A  Bدارای چند عضو است؟
9 )2

8)1

12 )3

6)4

 مثال :اگر  B = 0, 1 , A = 0, 1باشند ،نمودار مختصاتی  B  A,A  Bرا رسم کنید.

 مثال :اگر  B = 3, 5 , A = 1, 4باشند ،نمودارهای مختصاتی  B2 ,A2را رسم کنید.
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 مثال :اگر B = 2, 3 , A = 2, 3, 4, 5, 6
4)2

است؟ 3)1

نام دبیر  :فاطمه سرایی

( A − B)  ( B − A ) = 6 , A
5)3

تعداد عضوهای مجموعه  Bکدام
6)4

 مثال :اگر  ، B = x  N | x 2  10 , A = 2k | k  N  k  2آنگاه مجموعه )  ( B2 − A2چند عضو دارد؟
8 )2

9 )1
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علم آمار و علم احتمال

❖علم آمار در پی شناخت جامعه نامعلوم با استفاده از نمونه های جمع
آوری شده معلوم است.
پدیده هایی که با شمارش و تعداد سر و کار دارند مربوط به علم آمار
هستند

❖علم احتمال در پی بررسی یک نمونه نامعلوم از یک جامعه معلوم است و
به نوعی در جهت عکس علم آمار است.
پدیده هایی که میخواهیم امکان و شانس آن ها را بررسی کنیم مربوط به علم
آمار هستند.
 مثال" :کارخانه هایی که سهام خود را در بورس عرضه کرده اند" و "امکان پایین آمدن شاخص داوجونز در بورس
وال استریت در سال آینده" هر کدام مربوط به کدام علم است؟
)1علم آمار -علم آمار

 )2علم احتمال -علم احتمال

)3علم آمار -علم احتمال

 )4علم احتمال -علم آمار

 مثال :کدام گزینه مربوط به علم احتمال است؟
 )1تعداد افراد حاضر در کالس درس

 )2بلندقد ترین دانش آموز مدرسه

 )3امکان ظاهرشدن  2رو در  4پرتاب

 )4باالترین نمره در کارنامه درسی
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 مثال" :تعداد دانش آموزان عالقه مند به درس ریاضی" و "شانس گرفتن نمره باالتر از  18در آزمون پایان ترم
درس آمار" به ترتیب مربوط به کدام علم میشود؟
)2آمار -احتمال

)1آمار-آمار

)3احتمال – آمار

 )4احتمال – احتمال

فضای نمونه ای

پدیده ای که قبل از رخ دادن ،نتیجه اش معلوم نیست ولی مجموعه نتایج ممکن آن مشخص است آزمایش تصادفی نامیده
میشود .مانند پرتاب سکه ،پرتاب تاس ... ،مجموعه همه نتایج ممکن در یک آزمایش تصادفی را فضای نمونه می نامند وبا S

نشان می دهند و هریک ازعضوهای آن را یک برآمد می نامند.
از آنجاییکه فضای نمونه یک مجموعه است ،پس به دو روش زیر میتوان آن را مشخص کرد:
معرفی خاصیت مشترک برآمدها به زبان ریاضی (گزاره نما)

نام بردن (فهرست کردن) برآمدها

 مثال :یک راننده تاکسی در ایستگاه منتظر میماند تا حداکثر  4مسافر سوار کند .البته ممکن است با کم تر از  4مسافر
هم حرکت کند .اما در مسیر برگشت هرگز خالی برنمیگردد .اگر فقط تعداد مسافرها در دو مسیر رفت و برگشت برای ما
مهم باشد ،فضای نمونه ای برای توصیف چنین پدیده ای چند عضو دارد؟
12)2

20)1

9)3

25)4

 مثال :برای هریک از پدیده های زیر فضای نمونه ای را مشخص کنید.
الف) پرتاب یک سکه
ب)خانواده تک فرزندی
پ)ریختن یک تاس
ت) خارج کردن یک المپ به تصادف ازجعبه ای شامل  5المپ با شماره های  1تا 5
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 مثال :فضای نمونه ای هر یک از پدیده های زیر را مشخص کنید.
الف) پرتاب دو سکه با هم ( دوبار پرتاب یک سکه)
ب) پرتاب سه سکه با هم ( سه بار پرتاب یک سکه)

 مثال :فضای نمونه ای آزمایش پرتاب دو تاس با هم ( دوبار پرتاب یک تاس) را مشخص کنید.

 مثال :در پرتاب یک سکه و یک تاس با هم فضای نمونه ای چند برآمد دارد؟

 مثال :در یک ایستگاه هواشناسی در هر لحظه وضعیت آب و هوا با پنج چیز مشخص میشود:
• دمای هوا :سرد یا گرم

• رطوبت هوا :خشک یا مرطوب

• سرعت باد :باد میوزد یا باد نمیوزد

• وضعیت هوا:صاف ،نیمه ابری ،یا ابری

• مقدار بارش :بارندگی یا عدم بارندگی
الف) فضای نمونه را برای یک لحظه تصادفی در این ایستگاه هواشناسی مشخص کنید.
ب) این فضای نمونه چندبرآمد دارد؟

 مثال :سکه ای را یک بار پرتاب میکنیم .اگر "پشت" بیاید آنگاه تاس را میریزیم .و اگر "رو" بیاید سکه را دوبار
دیگرپرتاب میکنیم.
فضای نمونه را مشخص کنید.
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پیشامد
هر زیرمجموعه از فضای نمونه ای را یک پیشامد می نامند .یعنی پیشامد بخشی از فضای نمونه است که مطلوب مساله
است .بنایراین اگر فضای نمونه آن دارای  nعضو باشد ،برای آن میتوان  2nپیشامد در نظر گرفت.
یعنی هر عضو از فضای نمونه می تواند در پیشامد حضور داشته باشد یا نداشته باشد.
هرپیشامد تک عضوی را ساده مینامیم.
 مثال :تاسی را پرتاب میکنیم .پس از ظاهر شدن عدد روی تاس ،به تعداد همان عدد سکه پرتاب میکنیم .فضای نمونه
ای این آزمایش چندعضوی است؟
126 )1

642 )3

484 )2

384 )4

 مثال :از مجموعه اعداد طبیعی  10,11,12,..., 49, 50عددی را به تصادف انتخاب و ارقام آن را درهم ضرب می
کنیم و از این حاصل ضرب ها یک مجموعه می سازیم .کدام عدد در فضای نمونه این آزمایش وجود ندارد؟
32)1

18)3

21)2

30)4

 مثال :اگر  S = 1, 2, 3, 4فضای نمونه ای و  B = 3, 4 , A = 1, 2, 3دو پیشامد در  Sباشند ،پیشامد
) ( A B) ( A Bکدام است؟

1, 2, 4 )2 1, 2, 3, 4 )1
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اگر  B, Aدو پیشامد در فضای نمونه ای  Sباشند ،آنگاه نمودار مقابل مربوط به کدام پیشامد است؟
A B )1

B ) − ( A B ) )3

A B )2

( A − B) ( B − A) )4

(A

 مثال" :پیشامد  Aرخ ندهد یا  Bرخ ندهد" به کدام صورت زیر نوشته میشود؟
B ) )1

(A

( A − B ) ( B − A ) )2

B ) )3

( A

A B )4

 مثال :اگر  Aپیشامد زوج بودن یک عدد طبیعی و  Bپیشامد مضرب  3بودن یک عدد طبیعی باشد ،پیشامد آن که
عدد مضرب  6باشد ،کدام است؟
A B )1

A B )2

A B )3

)4

 مثال :در فضای نمونه ای  ، S = 1, 2, 3, 4, 5, 6با ظاهر شدن عدد  3چند پیشامد رخ می دهد؟
36 )2

5 )1

32)3

64)4

 مثال :در فضای نمونه ای  S = 1, 2, 3,..., 9اگر پیشامد  A = 1, 2, 3رخ داده باشد  ،چند پیشامد در  Sرخ نداده
است؟
128 )2

64 )1
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 مثال :درپرتاب دو تاس ،اگر  Aپیشامد "ظاهر شدن دست کم یک عدد "3و  Bپیشامد "آمدن مجموع زوج باشد" ،
 A − Bچندعضو دارد؟
7)2

6 )1

8)3

9)4

 مثال :سکه ای را پرتاب می کنیم .اگر رو بیاید دو سکه دیگر را نیز پرتاب می کنیم .تعداد کل پیشامدهای ممکن کدام
است؟
8)2

5 )1

32)3

64)4

 مثال :یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب میکنیم .پیشامد آنکه تاس کمتر از  3نیاید یا سکه رو بیاید چند عضو دارد؟
10)2

2 )1

12)3

9)4

 مثال :در پرتاب دو تاس سالم ،اگر  Aپیشامد آمدن اعداد متمایز و  Bپیشامد مجموع بیش تر از  7باشد ،پیشامد
 A Bچند برآمد دارد؟
16)2

18)1

14)3

12)4

 مثال :در پرتاب دو سکه با هم ،هر دو پشت آمده اند .چند پیشامد از فضای نمونه این آزمایش رخ داده است؟
1)2

16)1
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 مثال :جعبه ای شامل  15عدد المپ به شماره های  1تا  15است .المپی به تصادف از جعبه بیرون می آوریم.
الف) پیشامد  Aکه در آن "عدد روی المپ یک عدد اول باشد" را مشخص کنید.

ب) پیشامد  Bکه در آن "عدد روی المپ فرد و مضرب  3باشد" را مشخص کنید.

 مثال :در آزمایش پرتاب دو تاس با هم :
الف) پیشامد  Aکه در آن "مجموع دو عدد ظاهر شده برابر  8است" را مشخص کنید.

ب) پیشامد  Bکه در آن "هر دو عدد ظاهر شده یکسان اند" را مشخص کنید.

پ) پیشامد  Cکه در آن "مجموع دو عدد ظاهر شده عددی اول است" را مشخص کنید.

نکته در مورد مجموع اعداد رو شده در دو تاس :

 مثال :در بازی سنگ کاغذ قیچی  ،بین دو نفر به نام های : b, a
الف) فضای نمونه را مشخص کنید.
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 مثال :فرض کنید  C, B, Aسه پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند .هر کدام از پیشامدهای زیر را با جبرمجموعه ای
نشان دهید.
الف) پیشامدهای  B, Aرخ بدهند و پیشامد  Cرخ ندهد
ب) فقط پیشامد  Aرخ بدهد.
پ) حدااقل یکی از سه پیشامد رخ دهد.
ت) حداکثر یکی از سه پیشامد رخ دهد.

 مثال :سکه ای را سه بار متوالی پرتاب میکنیم:
الف) پیشامد  Aکه در آن هر سه بار مشابه بیاید را مشخص کنید.

ب) پیشامد  Bکه در آن زوج بار رو بیاید را مشخص کنید.

پ)  A Bرا تشکیل دهید.

 مثال :یک سکه سالم را سه بار می اندازیم،مطلوبست:
الف)فضای نمونه ای این تجربه تصادفی
ب)پیشامد  Aکه درآن فقط دوبارروبیاید.
ج)پیشامد  Bکه درآن اقال" دوبارپشت بیاید.
د)پیشامد  A − Bرامشخص کنید.
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 مثال :یک تاس را  3بار پرتاب میکنیم.

الف) پیشامد  Aکه در آن "تاس برای اولین بار در مرتبه سوم  6بیاید" را مشخص کنید.

ب) پیشامد  Bکه در آن "تاس تا پرتاب سوم ،دوبار  6بیاید" را مشخص کنید.

 مثال :فضای نمونه ای آزمایش پرتاب یک تاس شامل چندپیشامد است که دارای برآمدهایی(اعضای) فردهستند ؟
31)2

9 )1

55)3

56)4

 مثال :یک سکه را  10بارپرتاب میکنیم .پیش آمداینکه سکه موردنظر دقیقا سه باررو بیاید و در بار دهم نیزرو آمده
باشد ،چندعضودارد؟
ب)64

الف)36

ج)81

د)108

 مثال :یک سکه رامی اندازیم اگر روبیاید یک تاس رامی اندازیم واگرپشت بیاید سکه رادوباره می اندازیم.این پیشامد
چندعضودارد؟
10)2

8)1

16)3

18)4

 مثال :تاسی رادوبارپرتاب میکنیم.پیش آمداینکه مجموع اعداد ظاهرشده بر 5بخش پذیرباشد چندعضودارد؟
5)2

4)1

6)3

7)4

نکتهی مجموع دو تاس فراموش نشود.
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 مثال :در آزمایش پرتاب دوتاس با هم دو پیشامد زیر را درنظر گرفته ایم.
 : Aمجموع دو عدد ظاهر شده فرد است.
 : Bمجموع دو عدد ظاهر شده اول است.
در این صورت پیشامد "  Aاتفاق بیفتد و  Bاتفاق نیفتد" چند عضو دارد؟
4)2

2 )1

14)4

8)3

احتمال و اصول آن

احتمال یک عدد حقیقی است که به یک پیشامد نسبت داده میشود و بیان گر میزان اطمینان از وقوع آن پیشامد است.
برای هر پیشامد مانند  Aاحتمال رخ دادن آن با ) P ( Aنمایش داده میشود که عددی حقیقی متعلق به بازه  0,1است.
در واقع احتمال تعداد حالت های مطلوب به تعداد کل حالت هاست.

)n (A
)n ( S

= )P(A

❖اصول احتمال ( اصول کولموگروف)
 -1احتمال رخ دادن پیشامد حتمی برابر  1است .یعنیP ( S ) =1 :
 -2برای دو پیشامد ناسازگار  B, AداریمP ( A B ) = P ( A) + P ( B ) :

2
1
 مثال :احتمال مسافرت شخصی با هواپیما برابر و با قطار برابر
3
5

است .احتمال این شخص با هواپیما یا قطار

مسافرت کند چقدر است؟
1
)1
15

3
)2
15
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15
بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل دوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :یک عدد از مجموعه  s = 1,2,...,10به تصادف انتخاب میکنیم احتمال آنکه عدد انتخاب شده کمتر از  7یا زوج
باشد را بیابید؟

 مثال 5 :مهره سفید و  5مهره سیاه را در ظرفی ریخته ایم .به تصادف  2مهره را از ظرف خارج می کنیم .با کدام
احتمال هر دو مهره هم رنگ هستند؟
2
)1
5

4
)2
9

5
)3
9

3
)4
5

نکته هم رنگ :

 مثال :از  12کتاب که  5عدد آنها در مورد ادبیات و  7عدد آنها در مورد تاریخ است ،به طور تصادفی  5کتاب انتخاب
کرده ایم .احتمال اینکه  3کتاب ادبیات و  2کتاب تاریخ انتخاب شده باشد ،کدام است؟
15
)1
66

17
)2
66

35
)3
132

37
)4
132
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 مثال :دو تاس را با هم می ریزیم .با کدام احتمال جمع دو عدد رو شده ،یک عدد اول است؟

 مثال :دوتاس را با هم پرتاب میکنیم .با کدام احتمال مجموع اعداد رو شده مضرب  4است؟

 مثال :ازمیان  9نفردانش آموزکه  5نفرسال سوم و 4نفرسال دوم می باشند  5نفرانتخاب می کنیم ،احتمال اینکه 3
نفرسال سوم ودونفرسال دوم باشند.

 مثال :درپرتاب دومکعب باهم مشروط براینکه مجموع دوعددروشده برابر 6باشد،احتمال اینکه هردوعددروشده زوج
باشند.

 مثال :در پرتاب سه سکه سالم با هم  ،احتمال آنکه زوج بار رو بیاید چند برابر احتمال رخ دادن پیشامد هر سه سکه
مشابه بیاید است؟
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 مثال :در جعبه ای  6مهره سفید و  9مهره سیاه موجود است .دو مهره متوالیا و بدون جایگذاری از آن بیرون می آوریم.
با کدام احتمال بدون توجه به اولین مهره ،دومین مهره ی خارج شده سفید است؟

 مثال :در کیسه ای  5مهره با شماره های  1تا  5وجود دارد .این مهره ها را به طور تصادفی و پی در پی و بدون
جایگذاری خارج میکنیم .با کدام احتمال دو مهره با شماره های فرد متوالیا خارج نمیشود؟
0/15)2

0/1)1

0/2)3

0/25)4

 مثال :دوتاس راباهم می اندازیم.احتمال آنکه مجموع دوعددبزرگتراز  4باشد.

نکته ی متمم :
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 مثال :یک تاس همگن را سه بار می ریزیم .احتمال اینکه اولین بار در مرتبه سوم عدد  6ظاهر شود را ) P ( Aو
احتمال آنکه تا پرتاب سوم 2 ،بار عدد  6ظاهر شود را )  P ( Bمی نامیم .حاصل )  P ( A) + P ( Bکدام است؟
5
)2
27

7
)1
27

11
)3
54

15
)4
54

 مثال :یک سکه ویک تاس را با هم پرتاب میکنیم،مطلوبست احتمال اینکه
الف)سکه پشت وتاس عدد بزرگتراز  3ظاهرشود.
ب)سکه پشت یا عددروشده بزرگتراز 3باشد.

تذکر  :فرق اصل جمع (یا) و اصل ضرب (و) را دقت کنید
 مثال :از بین  9کارت به شماره های  1تا  9به تصادف دو کارت برمیداریم .احتمال اینکه مجموع شماره های روی
کارت برابر  11باشد چقدر است؟

 مثال :ظرفی شامل  6مهره یکسان به شماره های  1تا  6است .دومهره به تصادف از ظرف خارج می کنیم .احتمال
اینکه مجموع شماره های روی این این دو مهره زوج باشد ،چقدر است؟
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 مثال :از بین دانش آموزان یک دبیرستان 3 ،نفر از کالس دهم 4 ،نفر از کالس یازدهم و  3نفر از کالس دوازدهم
داوطلب شرکت در یک مسابقه اند .اگر  3نفر از بین آنها به تصادف انتخاب کنیم ،با کدام احتمال از هر کالس یک نفر
انتخاب می شوند؟

 مثال :ازکیسه ای محتوی  2مهره سفید و 3مهره سیاه است .دومهره باهم وبدون جایگذاری بیرون می آوریم .احتمال
اینکه این دومهره همرنگ نباشند ،چقدراست؟

 مثال :می خواهیم ازبین  5فوتبالیست و 5دونده یک تیم  4نفره درست کنیم.احتمال اینکه دراین تیم الاقل یک
فوتبالیست حتما"حضورداشته باشد ،چقدراست؟

 مثال :درسؤال قبل احتمال اینکه یک فوتبالیست خاص دراین تیم حضورداشته باشدچقدراست؟

نکته اشیا خاص در انتخاب ها

 مثال :درکیسه ای  3مهره آبی و 4مهره زرداست .مهره ها را یکی پس از دیگری ازکیسه بیرون می آوریم احتمال آنکه
مهره ها یکی درمیان آبی وزرد باشد.
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 مثال :ازیک جعبه محتوی  95المپ سالم و  5المپ معیوب  ،سه المپ رابه طور تصادفی بیرون می آوریم .مطلوبست
احتمال آنکه هرسه المپ معیوب باشد.

ثانیا"حداکثر  2المپ معیوب باشد.

ثالثا  :حداقل  2المپ معیوب باشد.

 مثال :درداخل کیسه ای  4مهره قرمزو  5مهره سفیدوجوددارد 3 .مهره ازکیسه خارج میکنیم .مطلوبست احتمال
آنکه
الف)هرسه مهره همرنگ باشند.

ب)دومهره همرنگ باشند.

 مثال :جعبه ای شامل  10المپ یکسان است که  4تای آنها معیوب است .به تصادف سه المپ از جعبه خارج میکنیم.
احتمال رخ دادن اینکه هر سه المپ سالم باشند را بیابید.
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 مثال :در یک کالس  32دانش آموز در  4ردیف روی نیمکت نشسته اند .دو نفر به تصادف از دانش آموزان این کالس
انتخاب میشوند .احتمال رخ دادن هر یک از پیشامدهای زیر را بیابید.
الف) هر دو نفر ازردیف اول باشند.

ب) هر دونفر یک ردیف باشند.

پ) یکی از ردیف اول و یکی از ردیف دوم باشد.

 مثال :روی هر یک از چند کارت یکسان ،ترکیب های چهارحرفی از مجموعه  a, b, c, d , e, f , g , h, iرا نوشته و به
تصادف یک کارت از بین آنها برمیداریم .احتمال اینکه حروف  i, aبا هم روی این کارت باشند چقدر است؟

 مثال :از ظرفی شامل  4مهره سفید و  2مهره سیاه ،به تصادف مهره ای برمیداریم و پس از مشاهده رنگ آن به کیسه
برمیگردانیم .سپس مهره دیگری انتخاب میکنیم .با کدام احتمال این دو مهره هم رنگ نمی باشند؟

نکته اشیایی که میخواهیم کنار هم باشند:
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 مثال :پنج نفر به نام های  e, d , c, b, aبه طور تصادفی در یک ردیف قرار می گیرند.
الف) احتمال اینکه  b , aکنار هم باشند چقدر است؟

قضیه های احتمال



اگر  Aپیشامدی دلخواه از فضای نمونه  Sباشد ،آنگاه :

 قضیه دوم :برای هردو پیشامد  B, Aاز فضای نمونه داریم:

برای دو پیشامد  B, Aاز فضای نمونه داریم:
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)P ( A ) = 1− P ( A

) P ( A − B ) = P ( A) − P ( A B

) P ( A B ) = P ( A) + P ( B ) − P ( A B
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 مثال :کیسه ای شامل 3مهره سفید و  4مهره سیاه و  5مهره سبز است .اگر  3مهره به تصادف از این کیسه انتخاب
کنیم ،با کدام احتمال هر سه مهره هم رنگ نیستند؟

 مثال :در پرتاب دو تاس سالم با هم ،با کدوم احتمال مجموع دو عدد ظاهر شده کمتر از 10میباشد؟
1
)1
6

1
)2
3

5
)3
6

2
)4
3

 مثال :احتمال قبولی در درس آمار و احتمال برابر با  0/8و احتمال قبولی در درس هندسه برابر  0/7است .اگر احتمال
قبولی در هر دو درس برابر  0/65باشد،
الف) احتمال قبولی در حدااقل یکی از دو درس چقدر است؟

ب) احتمال قبولی فقط در درس آمار و احتمال چقدر است؟

پ) احتمال قبولی فقط در یکی از دو درس چقدر است؟
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 مثال :درون جعبه ای  9گوی یکسان به شماره های  1تا  9قرار دارند .به طور تصادفی دو گوی از جعبه بیرون میآوریم.
احتمال آنکه شماره های روی هر دو گوی زوج باشند کدام است؟
1
)2
4

1
)1
3

3
)3
8

1
)4
6

 مثال :در ظرفی  4مهره سفید و  5مهره سفید موجود است .به تصادف  3مهره از ظرف خارج می کنیم .با کدام احتمال
مهره های خارج شده هم رنگ هستند؟

 مثال :دو تاس سالم را با هم پرتاب می کنیم .احتمال این که مجموع دو عدد ظاهر شده زوج بوده و حدااقل در یک
تاس عدد  6آمده باشد کدام است؟

 مثال :دو تاس را با هم میریزیم .با کدام احتمال جمع دو عدد رو شده ،یک عدد اول است؟
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 مثال :اعداد 9و8و...و2و 1بر روی  9کارت یکسان نوشته شده است .به تصادف دو کارت از بین آنها بیرون می آوریم .با
کدام احتمال مجموع این دو کارت برابر  11است؟

 مثال :از اعداد 6و5و4و3و2و 1بر روی شش گوی یکسان نوشته شده است .به طور متوالی و تصادفی تمام گوی ها را از
جعبه خارج می کنیم .با کدام احتمال اعداد فرد یا زوج یک در میان خارج می شوند؟(سراسری )94

 مثال :در جعبه ای  7مهره سفید و  5مهره سیاه و  2مهره قرمز موجود است .به تصادف  4مهره از آن بیرون میآوریم .با
کدام احتمال یک مهره قرمز و حداقل  2مهره سفید خارج شده است؟

1
 مثال :اگر  B, Aدو پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند و
4

1
3

= )  P ( A B ) = , P ( A − Bآنگاه )  P ( Aکدام

است؟
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 مثال :برای دو پیشامد  B, Aاز فضای نمونه ای  ، Sحاصل )  P ( A − B ) − P ( A Bکدام است؟
P ( B ) )1

P ( B ) )2

− P ( B ) )4

− P ( B ) )3

 مثال :اگر  B, Aدو پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند به طوری که  P ( A B) =0 / 2و  P ( B ) =0 / 4باشند،
) P ( A Bکدام است؟ 0/4 )1

0/5)2

0/7)4

0/6)3

تذکر :گاهی اوقات در سوال الزم است به متمم چیزی که خواسته شده فکر کنید .این نکته در بسیاری از
سواالت و تست ها کاربرد دارد.
5
 مثال :اگر  B, Aدو پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند و
7

1
7

= ) P ( A) = 3 P ( B ) , P ( B A) = , P ( A Bباشد،

حاصل )  P ( A Bکدام است؟
1
)2
2

1 )1

6
)3
7

13
)4
14

 مثال :اگر  B, Aدو پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند به طوری که  P ( A) =0 / 6و  P ( B ) =0 / 7و
 P ( A B) =0 / 2باشند ،آنگاه )  P ( A Bکدام است؟
0/3)2

0/1)1
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 مثال :در یک مدرسه با  60دانش آموز 35 ،نفر مجله  30 ، Aنفر مجله  Bو  15نفر هر دو مجله را میخوانند .یک
دانش آموز به تصادف از این مدرسه انتخاب میکنیم .احتمال آنکه او هیج مجله ای را نخواند کدام است؟
1
)1
6

1
)2
3

1
)3
2

1
)4
10

نکته مضرب ها :

 مثال :از مجموعه  1, 2, 3,...,100عددی به تصادف انتخاب میکنیم احتمال اینکه عدد انتخابی بر  2یا  3بخشپذیر
باشد چقدر است؟

 مثال :از مجموعه  1, 2, 3,...,100عددی به تصادف انتخاب میکنیم احتمال اینکه عدد انتخابی بر  4یا  6بخشپذیر
باشد چقدر است؟
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 مثال :از مجموعه  1, 2, 3,..., 500عددی به طور تصادفی انتخاب میکنیم .با کدام احتمال عددانتخابی مضرب  4یا
مضرب  7است؟

 مثال :از مجموعه , , ,..., 200
 100101102عددی به تصادف انتخاب میکنیم احتمال اینکه عدد انتخابی بر  2یا 3

بخشپذیر باشد چقدر است؟

 مثال :عددی به تصادف از بین اعداد طبیعی  1تا  100انتخاب میکنیم .احتمال رخ دادن هر یک از پیشامدهای زیر را
محاسبه کنید.
الف) عدد انتخابی بر  2بخش پذیر باشد ولی بر  3بخش پذیر نباشد.
پ) عدد انتخابی نه بر  2و نه بر  3بخش پذیر باشد.
ت) عددانتخابی بر  2یا  3بخش پذیر باشد ولی بر  6بخش پذیر نباشد.
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احتمال غیرهم شانس

هرگاه حدااقل دوبرآمد از فضای نمونه ای  Sدارای احتمال نابرابر باشند ،آنگاه  Sرا فضای نمونه ای غیرهم شانس می نامیم.
برای محاسبه احتمال در فضاهای نمونه ای غیر هم شانس دو موضوع زیر را در نظر می گیریم:
الف) تمام احتمال های نسبت داده شده به هر یک از عضوهای  Sاعداد حقیقی نا منفی اند
ب)مجموع تمام احتمال های نسبت داده شده برابر یک است.
❖در حل این نوع سواالت احتمال یکی از برآمد ها را  xمیگیریم و سپس بقیه را بر حسب  xبه میآوریم .سپس جمع
تمام احتمال ها را برابر  1میگیریم.
1
1
 مثال :درصورتی که  S = a, b, cمطلوبست محاسبه ) P(aاگر = )P(b, c) = , P(b
4
5

 مثال :در پرتاب یک سکه ناسالم ،احتمال آمدن "رو" نصف احتمال آمدن "پشت" است .در پرتاب این سکه؛ احتمال
ظاهر شدن "رو" و احتمال ظاهر شدن "پشت" را به دست آورید.

 مثال :سه دونده باهم مسابقه میدهنداحتمال برد نفراول نصف احتمال بردنفردوم واحتمال برد نفردوم یک سوم احتمال
برد نفرسوم است .احتمال آنکه دونده اول برنده نشود ،چقدراست؟
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 مثال :سه دونده  c, b, aباهم مسابقه میدهند،فرض کنیم احتمال برد  aچهاربرابراحتمال برد  bواحتمال برد b

دوبرابراحتمال برد  cباشد.
الف)احتمال بردهرکدام چقدراست؟

ب)احتمال برد  bیا  cچقدراست؟

 مثال :پنج نفردونده  a5 , a4 , a3 , a2 , a1دریک مسابقه شرکت میکنند.می دانیم:احتمال برد  a2دوبرابر  a1و  a3سه برابر
 a2و  a4چهار برابر  a3و  a5پنج برابر  a4است ،مطلوبست :الف) احتمال آنکه دونده  a1یا  a4برنده شود .ب)هیچ یک
ازدونده های  a5 , a4 , a3برنده نشوند.

 مثال :تاسی به گونه ای ساخته شده که وقوع هرعدداول  3برابراحتمال وقوع هرعددغیراول باشد.اگر  Aپیشامد وقوع
عددی کوچکتراز  4باشد P(A) ،رابیابید.

3
2
 مثال :در یک آزمایش تصادفی ،فضای نمونه ای  S = a, b, c, d , eاست .اگر = )، P (a, b
5
7

= )P (a, b, c, d 

و پیشامد  Aبه صورت  A = a, b, eتعریف شود ،آنگاه )  P ( Aچقدر است؟
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 مثال :در یک آزمایش تصادفی متشکل از سه برآمد ،فضای نمونه ای به صورت  S = a, b, cاست .اگر
1
)  P ( c ) , P ( b ) , P ( aیک دنباله حسابی با قدرنسبت
4

تشکیل دهند ،احتمال وقوع هرکدام از برآمدها را بیابید.

 مثال :فضای نمونه ای یک پدیده تصادفی متنار با سه برآمد به صورت  S = x, y, zاست .اگر احتمال های متناظر با
1
این سه برآمد یک دنباله هندسی با قدر نسبت
4

تشکیل دهند P ( x, z) ،کدام است؟

 مثال :اگر  pیک تخصیص قابل قبول برای فضای نمونه ای  S = a1, a2 , a3 باشد و )  P (a1, a2) = 3 P ( a3مقدار
)  P ( a3چقدراست؟

 مثال :احمدوعلی ورضا به یک هدف تیراندازی می کنند.احتمال به هدف زدن علی  2برابراحمدواحتمال به هدف زدن
1
رضا
3

علی است .احتمال انکه احمدبه هدف بزندچقدراست؟
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 مثال :یک تاس طوری ساخته شده است که احتمال وقوع هرعدد متناسب باهمان عدداست احتمال عدد 3کدام است؟
درسؤال قبل احتمال آنکه عددزوج باشدچقدراست؟

 مثال :فرض می کنیم  S = a, b, cمطلوبست ) P(a), P(bدرصورتی که داشته باشیم:
1
5

= ) P ( a ) = 2P ( b ) , P ( c

 مثال :دو مرد و سه زن دریک مسابقه شطرنج شرکت می کنند .افراد هم جنس دربرد مسابقه هم احتمال هستند ،ولی
احتمال برنده شدن هرمرد دوبرابر هر زن است .احتمال برنده شدن یک زن راپیداکنید.

 مثال :فرض می کنیم  S = a, b, cفضای نمونه ای یک تجربه تصادفی باشد وداشته باشیم:
1
1
)P(b), P(b) = P(c
10
10

89

= ) P(aمقدار ) P(bرامحاسبه کنید(.دی)83

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل دوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :تاسی به گونه ای ساخته شده است که احتمال آمدن هرعددغیراول دوبرابر احتمال آمدن هرعدد اول است
اگردرپرتاب این تاس پیشامد  A = 2,4,5باشد P(A) ،رامحاسبه کنید(.شهریور)83

 مثال :تاسی به گونه ای ساخته شده است که احتمال آمدن عددهای فرد،پنج برابر احتمال آمدن عددهای زوج
است.احتمال آمدن هرکدام ازاعداد راحساب کنید( .خرداد )84

 مثال :فرض می کنیم  s = a, b, c, d فضای نمونه ای یک تجربه تصادفی باشدوداشته باشیم:
3
8

)  ، P ( d ) = , P ( a ) = P ( b ) = 7P ( cمقدار ) p(bرامحاسبه کنید(.شهریور)84

 مثال :سه دانش آموز  C, B, Aباهم مسابقه دومیدانی می دهند.احتمال برنده شدن  C, Aیکسان ولی احتمال برنده
شدن هرکدام سه برابراحتمال برنده شدن  Bاست.احتمال اینکه  Cیا  Bبرنده شوند چقدراست؟ (خرداد)85
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) P ( 2) P ( 3 ) P ( 4
 مثال :اگر  S = 1, 2, 3, 4فضای نمونه و
=
=
2
3
4

0/5)2

0/3 )1

0/7)3

نام دبیر  :فاطمه سرایی

= ) P (1آنگاه ) P (1, 4کدام است؟
0/9)4

احتمال شرطی

در برخی مسائل اعالم میشود که پیشامدی مثل  Bرخ داده است و از ما میخواهند احتمال رخ دادن پیشامد دیگری مانند
 Aرا با توجه به این که پیشامد  Bرخ داده است ،محاسبه نماییم .به عبارت دیگر ،احتمال رخ دادن پیشامد  Aبه تنهایی
مورد نظر نیست .در این صورت می گوییم احتمال رخ دادن  Aبه شرط رخ داد  Bو مینویسیم  P ( A B ) :که به آن
احتمال شرطی می گوییم.
❖قانون احتمال شرطی به لحاظ مفهومی عبارت است از:
(رخ دادن اولی دومی رخ بدهد)  ( . Pاولی رخ بدهد) (= Pوقوع توام دو پیشامد) P

❖ توجه کنید نماد "

" در )  P ( A Bبه صورتِ "به شرطِ" خوانده می شود.

❖ در احتمال شرطی )  P ( A Bچون اعالم شده است پیشامد  Bرخ داده است پسB   :

❖در برخی مسائل با کاهش فضای نمونه میتوان به سادگی مسائل را حل کرد.
❖ فرمول احتمال شرطی :
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 مثال :تاسی را پرتاب کرده ایم .زوج آمده است .احتمال آمدن عدد بزرگتر از  3کدام است؟
2
)2
3

1
)1
2

1
)3
3

1
)4
4

 مثال :میوه های باغی بر حسب نوع و کیفیت مطابق جدول زیر می باشند .میوه ای به تصادف از این باغ انتخاب می
شود .اگر از نوع  Bباشد ،چقدر احتمال دارد دارای کیفیت متوسط باشد؟

 مثال :سازنده قطعات یدکی یک کارخانه از روی تجربه میداند که احتمال این که سفارشی به موقع برای ارسال آماده
شود  0/9است و احتامل اینکه سفارشی به موقع برای ارسال آماده و به موقع به مشتری تحویل داده شود برابر  0/6است.
احتمال اینکه سفارشی به موقع تحویل مشتری شود به شرط آنکه به موقع ارسال شده باشد ،چقدر است؟

 مثال :یک تولید کننده از روی تجربه میداند احتمال آنکه کسی آگهی تبلیغاتش را بخواند برابر  0/7و احتمال اینکه
کسی محصول این تولید کننده را بخرد به شرط آنکه تبلیغاتش را خوانده باشد ،برابر  0/45است .احتمال اینکه کسی آگهی
تبلیغات این تولید کننده را خوانده باشد و محصوالتش را بخرد چقدر است؟

92

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

جزوه فصل دوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :ظرفی شامل  4مهره سفید و  3مهره سیاه است .دو مهره به طور تصادفی پی در پی و بدون جایگذاری از ظرف
خارج می کنیم .اگر مهره اول سفید باشد ،با کدام احتمال دومی نیز سیاه است؟

 مثال :در پرتاب دوتاس سبز و قرمز اگر بدانیم مجموع دو عدد ظاهر شده برابر  10است ،احتمال اینکه تاس سبز 6
آمده باشد چقدر است؟

 مثال :در یک خانواده سه فرزندی ،اگر دست کم یک فرزند آنها دختر باشد ،با کدام احتمال هر سه فرزند آنها دختر
است؟

 مثال :دو تاس سالم را انداخته ایم .اگر اعداد رو شده از دو تاس مساوی نباشند ،احتمال این که مجموع دو عدد ظاهر
شده برابر  8باشد ،کدام است؟

 مثال :در پرتاب یک تاس اگر برآمد حاصل؛ مضرب  3نباشد احتمال آنکه زوج بیاید کدام است؟
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 مثال :دو تاس را با هم پرتاب می کنیم .میدانیم مجموع اعداد ظاهر شده  6است ،احتمال آن که هر دو تاس زوج آمده
باشد کدام است؟

 مثال :دو تاس را با هم پرتاب می کنیم .هیچ یک از اعداد رو شده مضرب  3نیست .احتمال اینکه مجموع اعداد رو شده
 9باشد ،چقدر است؟

 مثال :دو تاس همگن را پرتاب می کنیم .اگر مجموع اعداد ظاهر شده بزرگ تر از  4باشد ،چقدر احتمال دارد تاس ها
یکسان آمده باشد؟

 مثال :دو تاس را پرتاب می کنیم .اگر اعداد رو شده یکسان نباشند ،احتمال اینکه هر دو زوج باشند ،کدام است؟
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 مثال :دو تاس همگن را انداخته ایم .اگر حاصل جمع شماره های رو شده کم تر از  6باشد ،احتمال آنکه شماره یکی از
تاس های رو شده  2باشد ،کدام است؟

 مثال :در خانواده ای با  4فرزند ،اگر فرزند اول پسر باشد ،احتمال اینکه این خانواده حدااقل  3پسر داشته باشد ،کدام
است؟

 مثال :در خانواده ای با  3فرزند ،یکی از فرزندان پسر است .احتمال آنکه هر سه فرزند خانواده پسر باشد ،کدام است؟

 مثال :پدر علی  3بچه دارد .احتمال آنکه تعداد دختران او بیشتر از پسرانش باشد ،کدام است؟

1
1
 مثال :اگر  S = a, b, c, d , eفضای نمونه ای یک آزمایش تصادفی باشد و = )  P ( aو
2
4

= ) ، P (a, b, cآنگاه :

الف) ) P (a a, b, cرا محاسبه کنید .ب) ) P (b, c, d  a, b, cرا بیابید.
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :اگر  B, Aدو پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند و  P ( B A) = 0 / 7 , P ( B ) = 0 / 22 , P ( A) = 0 / 2و آن گاه
) P ( A Bو ) P ( B Aرا بیابید.

نکته:
) P ( A B ) = 1− P ( A B

اثبات :

 مثال :احمد و علی هر کدام با احتمال های به ترتیب  0/4و  0/3برای دیدن مسابقة فوتبال به ورزشگاه می روند .اگر
احمد به ورزشگاه رفته باشد ،علی با احتمال  0/7به ورزشگاه می رود .فرض کنید احمد به ورزشگاه نرفته باشد ،با چه
احتمالی علی نیز به ورزشگاه نرفته است؟
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 مثال :کیسه ای شامل  2گوی سبز 4 ،گوی قرمز و  5گوی آبی است .از این کیسه به طور تصادفی سه گوی به ترتیب و
بدون جایگذاری بیرون می آوریم .الف) احتمال اینکه گوی اول سبز ،گوی دوم قرمز و گوی سوم آبی باشد چقدر است؟

ب) احتمال اینکه فقط گوی اول و سوم آبی باشد چقدر است؟

 مثال :جعبه ای شامل  12المپ است که  3تای آنها معیوب است .اگر به تصادف  3المپ از جعبه  ،پی در پی و بدون
جایگذاری بیرون آوریم ،با کدام احتمال :الف) هر سه المپ معیوب اند؟

ب) حدااقل یک المپ معیوب است؟

 مثال :جعبه ای شامل  6المپ سالم و 4المپ معیوب است .اگر سه المپ به طور پی در پی و بدون جایگذاری از این
جعبه به تصادف خارج کنیم ،با کدام احتمال به طور یک در میان سالم و معیوب اند؟
8
)1
15

4
)2
10
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :یک بازیکن فوتبال در هنگام زدن ضربات پنالتی اگر روحیه خوبی داشته باشد ،به احتمال  90درصد و اگر روحیه
خوبی نداشته باشد ،به احتمال  60درصد گل میزند .اگر این بازیکن یک ضربه پنالتی را وارد دروازه کند ،روحیه خوبی داردو
در غیراین صورت روحیه خوبی ندارد .اگر این بازیکن قبل از اولین ضربه ،روحیه خوبی داشته باشد ،با کدام احتمال از سه
ضربه متوالی او :
الف) دقیقا دو ضربه آخر گل میشود؟

ب) فقط ضربه آخر گل میشود؟

پ) فقط ضربه اول گل میشود؟

 مثال :علی و رضا عضو تیم ده نفری فوتبال مدرسه اند .در این تیم قد هیچ دو نفری برابر نیست .اگر علی از رضا بلندتر
باشد ،با کدام احتمال از نظر بلندی قد ،نفر چهارم تیم است؟
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1
 مثال :اگر  S = a, b, c, d , eفضای نمونه یک آزمایش تصادفی باشد و
4

نام دبیر  :فاطمه سرایی

= )  P (d , e) = , P ( aباشد ،حاصل
1
3

) P (b, c, e a, b, cکدام است؟

 مثال :یک سکه سالم را  5بار پرتاب کرده ایم .اگر دقیقا  3بار رو آمده باشد ،احتمال اینکه در هیچ دو پرتابی متوالی رو
نیامده باشد ،چقدر است؟

 مثال :در تجربه پرتاب دو تاس اگر بدانیم حاصل ضرب دو تاس زوج است ،با کدام احتمال هر دو تاس زوج می آیند؟
(سراسری(88

قانون احتمال کل(مسائل چند مرحله ای)
در بسیاری از مسائل احتمال ،با بیش از چند تصادف مواجه ایم که پشت سرهم اتفاق می افتند مخصوصا آزمایش هایی که
نتیجه اولی روی دومی تاثیرگذار است .در چنین مواردی که نتایج آزمایش اول روی آزمایش دوم تاثیرگذار است و نتیجه
آزمایش دوم منوط به آزمایش اول است ،بهتر است از نمودار درختی استفاده کنیم .در این نوع مسائل بعد از پرکردن
احتمال ها در درخت ،اعداد سرشاخه های متوالی را در هم ضرب و اعداد شاخه های موازی را با هم جمع میکنیم.
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جزوه فصل دوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :دو ظرف همانند ،مطابق شکل مفروض است .یکی از ظرف ها را به تصادف انتخاب و مهره ای از آن خارج
میکنیم .احتمال آنکه قرمز باشد ،کدام است؟ (احتمال کل نوع اول)

 2سبز و  6قرمز

B

3سبز و  5قرمز

A

 مثال :دو ظرف همانند داریم .اولی شامل  2مهره سفید و  3مهره سیاه و دومی شامل  5مهره سفید و  4مهره سیاه
است .یکی از دو ظرف را به تصادف انتخاب می کنیم و مهره ای از آن خارج می کنیم .احتمال سفیدبودن این مهره چقدر
است؟

 مثال :در اولین ظرف از سه ظرف همانند 3 ،مهره سفید و  5مهره سیاه  ،در دومین ظرف  4مهره سفید و  2مهره سیاه
و در ظرف سوم فقط مهره سیاه وجود دارد .با چشم بسته از یکی از ظرف ها مهره ای به تصادف انتخاب میکنیم .احتمال
سیاه بودن این مهره چقدر است؟
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :دو ظرف مشابه داریم .اولی شامل  4مهره سفید و  2مهره سیاه و دومی شامل  5مهره سفید و  4مهره سیاه
است .به طور تصادفی از یکی از ظرف ها دو مهره با هم بیرون می آوریم .احتمال اینکه هر دو مهره سفید باشند چقدر است؟

 مثال :در کارخانه ای سه دستگاه  C, B, Aبه ترتیب  20و  30و  50درصد محصوالت را تولید می کنند .و می دانیم
محصوالت این سه دستگاه به ترتیب 10و10و 20درصد معیوب اند .احتمال اینکه محصولی که از این کارخانه انتخاب میشود
سالم باشد چقدر است؟

 مثال :تکمیل بنای یک ساختمان ممکن است به دلیل اعتصاب کارگران به تاخیر افتد .فرض کنید احتمال اینکه
اعتصابی رخ بدهد برابر  0/7است .اگر اعتصاب رخ بدهد با احتمال  0/4و اگر اعتصاب نباشد با احتمال  0/9عملیات
ساختمانی به موقع تکمیل می شود .با کدام احتمال تکمیل بنای این ساختمان به موقع صورت می پذیرد؟
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 مثال :دو ظرف همانند مطابق شکل داریم .یک مهره به تصادف از ظرف  Aبرداشته و در ظرف  Bمی گذاریم و
سپس از ظرف  Bمهره ای خارج می کنیم .احتمال آن که مهره خارج شده از ظرف  Bقرمز باشد ،کدام است؟ (احتمال
کل نوع دوم)

4آبی و  3قرمز

3سبز و 2قرمز و
1بنفش A

B

 مثال :دو ظرف داریم .اولی شامل  4مهره سفید و  5مهره سیاه و دوم شامل  7مهره سفید و  10مهره سیاه است .از
ظرف اول یک مهره به طور تصادفی برداشته و بدون مشاهده ،آن را در ظرف دوم قرار می دهیم .اکنون یک مهره از ظرف
دوم برمیداریم .احتمال اینکه این مهره سفید باشد ،چقدر است؟

 مثال :در ظرف  2 ، Aمهره آبی و  3مهره قرمز و در ظرف

 3 ،مهره آبی و  1مهره قرمز وجود دارد .از ظرف  Aسه

مهره به تصادف خارج کرده و در ظرف  Bقرار می دهیم .حال یک مهره به تصادف از ظرف  Bخارج می کنیم .احتمال
این که این مهره قرمز باشد کدام است؟( احتمال کل نوع سوم)

3آبی و  1قرمز

B
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 مثال :دو ظرف همانند  B, Aمطابق شکل مفروضند 4 .مهره از  Aو  3مهره از  Bبرداشته و در یک ظرف خالی مانند
 Cمی ریزیم .سپس از ظرف  Cیک مهره به تصادف خارج می کنیم .احتمال قرمز بودن آن کدام است؟(احتمال کل نوع
چهارم)

3سبز و  4قرمز و
 1آبی B

 3آبی و  5قرمز

A

 مثال :در دو جعبه به ترتیب  10و  12المپ موجود است .در جعبه اول  4المپ و در جعبه دوم  3المپ معیوب است.
از جعبه اول  3المپ و از جعبه دوم  5المپ به تصادف برمیداریم و در یک جعبه جدید قرار می دهیم .احتمال آنکه المپ
انتخابی از جعبه جدید معیوب باشد چقدر است؟

 مثال :در یک کارخانه  60درصد محصوالت را ماشین  30 ، Aدرصد را ماشین  Bو باقی محصوالت را ماشین C

تولید می کند .اگر ماشین های  C, B, Aبه ترتیب  3درصد  4 ،درصد و  2درصد محصول معیوب تولید کنند ،احتمال آنکه
محصولی که به تصادف از این کارخانه انتخاب میشود معیوب باشد ،کدام است؟(احتمال کل درصدی)
3/6% )1
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :جمعیت یک روستا  55درصد زن و  45درصد مرد هستند .می دانیم  70درصد زنان و  60درصد مردان در این
روستا دفترچه سالمت دارند .اگر فردی به تصادف از ساکنان روستا انتخاب شود ،با کدام احتمال دفترچه سالمت دارد؟

 مثال :در شهری  90درصد افراد واکسن زده اند .احتمال ابتال به بیماری برای افرادی که واکسن زده اند  0/002و برای
افرادی که واکسن نزده اند  0/1است .اگر شخصی به تصادف از این شهر انتخاب شود ،با کدام احتمال به بیماری مبتال می
شود؟

 مثال:

3
7
مردان و
5
10

زنانِ یک روستا در انتخابات شورا شرکت کرده اند .اگر جمعیت مردان روستا دو برابر جمعیت

زنان روستا باشد ،چقدر احتمال دارد شخصی که به تصادف از اهالی روستا انتخاب می شود در انتخابات شرکت کرده
باشد؟(احتمال کل نسبتی)
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 مثال :سکه ای را پرتاب می کنیم .اگر رو آمد یک تاس و درغیراینصورت دو سکه پرتاب می کنیم .احتمال آنکه دقیقا
یک رو ظاهر شده باشد کدام است؟ (احتمال کلِ اگر ....درغیراینصورت )....
3
)2
8

3
)1
4

7
)3
8

5
)4
8

 مثال :دو ظرف با محتویات زیر مفروضند .یک تاس همگن را میریزیم .اگر  1بیاید ظرف اول و در غیر این صورت ظرف
دوم را انتخاب میکنیم .سپس از ظرف انتخابی مهره ای به تصادف خارج می کنیم .احتمال سفید بودن این مهره چقدر
است؟

 1آبی و  4قرمز
ظرف دوم

2آبی و  3سفید
ظرف اول

یک توضیح خیلی خیلی مهم
اگر مهره یا مهره هایی را بدون دیدن رنگ آنها از یک جعبه کنار بگذاریم ،این اتفاق هیچ تاثیری روی احتمال مهره هایی که
بعد از آن از جعبه خارج می کنیم نخواهد داشت و می توانیم این طور فرض کنیم که هیچ اتفاقی برای جعبه نیفتاده است و
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همه مهره ها درون جعبه هستند{ چون فضای نمونه همه حالت های ممکن است و تا زمانی که یک برآمد لو نرفته باشد
همچنان جزو فضای نمونه است و هنگامی که افشا شود آن را از فضای نمونه کنار میگذاریم}

 مثال :در ظرفی  5مهره قرمز و  8مهره سبز وجود دارد .یک مهره به تصادف از این ظرف خارج کرده و بدون دیدن
رنگ آن ،آن را کنار میگذاریم .سپس مهره ای دیگر خارج می کنیم .احتمال آن که این مهره قرمز باشد ،کدام است؟

 مثال :کیسه ای شامل  4مهره سفید و  5مهره سیاه است .به تصادف سه مهره بیرون می آوریم و بدون مشاهده رنگ
آن ها مهره چهارمی خارج می کنیم .احتمال آن که مهره آخر سفید باشد کدام است؟

 مثال :دو ظرف همانند ،مطابق شکل مفروضند .یکی از ظرف ها را به تصادف انتخاب کرده و مهره ای از آن خارج می
کنیم .اگر مهره خارج شده قرمز باشد ،چقدر احتمال دارد از ظرف  Aخارج شده باشد؟
5
)1
11

3
)2
10

3
)3
8

5
)4
16

106

(فرم شرطی احتمال کل)

2سبز و  6قرمز

 3سبز و  5قرمز

B

A
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

قانون بیز

در برخی مسائل همانند آنچه که در قانون احتمال کل بیان شد ،فضای نمونه ای به پیشامدهایی افراز شده است .اما نتیجه
آزمایش در مرحله آخر اعالم می شود و احتمال رخ دادن یکی از افرازها با توجه به این که نتیجه آزمایش معلوم است،
مورد نظر می باشد .یعنی مطلوب مساله یک احتمال شرطی است ،که برای یافتن آن ،با توجه به شرط داده شده(همان
نتیجه آزمایش که اعالم شده است) روی نمودار درختی ،حالت های ممکن را مشخص می کنیم و سپس به محاسبه احتمال
مطلوب می پردازیم .این موضوع را قانون بیز می نامیم ❖ .یادتان باشد همواره مخرج احتمال کل است.

 مثال :دو ظرف همانند داریم .اولی شامل  4مهره سفید و  4مهره سیاه و دومی شامل  5مهره سفید و  3مهره سیاه
است .به تصادف یکی از دو ظرف را انتخاب می کنیم و مهره ای از آن خارج می کنیم .اگر این مهره سفید باشد ،با کدام
احتمال از ظرف اول خارج شده است؟

107

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

جزوه فصل دوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :سه جعبه مشابه هر کدام شامل  10مهره یکسان است .مهره های جعبه اول آبی و مهره های جعبه دوم قرمز و
مهره های جعبه سوم  2عدد آبی و  8عدد قرمز اند .به تصادف یک جعبه انتخاب می کنیم و مهره ای از آن خارج می کنیم.
اگر این مهره آبی باشد ،چقدر احتمال دارد که از جعبه اول انخاب شده باشد؟

 مثال :در یک کارخانه وقتی خط تولید سالم است2 ،درصد محصوالت و وقتی خط تولید دچار نقص است 10 ،درصد
محصوالت معیوب اند .به طور تجربی مشخص شده است که احتمال آن که خط تولید در این کارخانه دچار نقص فنی شود،
 5درصد است .اگر محصولی به تصادف از این کارخانه انتخاب کنیم و مشاهده شود که معیوب است ،با کدام خط تولید دچار
نقص میشود ؟

 مثال :دانش آموزی در  25درصد مواردپیاده و در  75درصد مواقع سواره به مدرسه می رود .اگر پیاده برود در 50
درصد مواقع به موقع به مدرسه میرسد و اگر سواره برود در  25درصد مواقع دیر می رسد .اگر روزی دیر رسیده باشد ،با
کدام احتمال پیاده رفته است؟
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 مثال :در یک دبیرستان 70درصد دانش آموزان کالس  Aو  80درصد دانش آموزان کالس  Bدر انتخابات دانش
آموزی شرکت کرده اند .اگر تعداد افراد کالس  Aسه برابر تعداد افراد کالس  Bباشد و فردی به تصادف از بین رای
دهندگان این دو کالس انتخاب شود ،با کدام احتمال این فرد از دانش آموزان کالس  Aاست؟

 مثال :در جامعه ای  10درصد افراد تحصیالت دانشگاهی دارند که  2درصد آنها بیکارند .درصد بیکاری سایر افراد
جامعه  20درصد است .یک نفر به تصادف از این جامعه انتخاب میکنیم .اگر بیکار باشد ،با کدام احتمال تحصیالت
دانشگاهی دارد؟

 مثال :احتمال ارسال صفر و یک در یک دکل مخابراتی به ترتیب  0/7و  0/3است .چون خطا وجود دارد .احتمال اینکه
صفرِ ارسال شده همان صفر دریافت گردد 0/9 ،و احتمال آن که یکِ ارسال شده همان یک دریافت شود 0/8 ،است .اگر در
گیرنده صفر دریافت شده باشد ،با کدام احتمال صفر نیز ارسال شده است؟
0/2)2

0/4)1
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پیشامدهای مستقل و وابسته:

❖دو پیشامد را مستقل گوییم هرگاه رخ دادن یکی تاثیری در رخ دادن دیگری نداشته باشد ،به عبارت دیگر نتیجه این
دو پیشامد ربطی به هم ندارند.
در واقع دو پیشامد  B, Aبا احتمال های غیرصفر از فضای نمونه ای  Sمستقل اند اگر و تنها اگر :
)P ( A B ) = P ( A

و

) P ( B A) = P ( B

 مثال :در پرتاب دو تاس سالم قرمز و آبی با هم:
الف) اگر بدانیم تاس قرمز زوج آمده است ،باکدام احتمال در تاس آبی عدد  6ظاهر شده است؟

ب) اگر بدانیم تاس آبی آمده است ،با کدام احتمال در تاس قرمز عددی زوج ظاهر شده است؟

 مثال :در آزمایش پرتاب یک سکه سالم و یک تاس سالم با هم،
الف) اگر سکه "رو" شود ،با کدام احتمال تاس عدد  6می آید؟

ب) اگر تاس عدد  6ظاهر شود ،با کدام احتمال سکه "رو" می آید؟

 مثال :یک سکه سالم را صدبار انداخته ایم و هر صدبار رو آمده است .احتمال اینکه در پرتاب صد و یکم "رو" بیاید
چقدر است؟
 مثال :در پرتاب یک سکه سالم و یک تاس سالم با هم ،با کدام احتمال سکه "رو" و تاس  6می آید؟

110

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل دوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :در پرتاب دو تاس سالم با هم ،با کدام احتمال هیچ کدام از اعداد ظاهر شده مضرب  3نیستند؟

 مثال :دو نفر با نام های  B, Aبا احتمال های قبولی به ترتیب  0/7و  0/8در یک آزمون شرکت می کنند .با کدام
احتمال:
الف) هر دو قبول می شوند؟

پ) هیچ کدام قبول نمی شوند؟

ب)دست کم یکی قبول می شود؟

ت)فقط  Aقبول می شود؟

 مثال :اگر  B, Aدو پیشامد مستقل باشند و  ، P ( A B ) = 0 / 4 , P ( A B ) = 0 / 2آنگاه )  P ( Bرا بیابید.

 مثال :احتمال موفقیت عمل پیوند کلیه روی بیمار  Aبرابر  0/6و روی بیمار  Bبرابر  0/8است .اگر این عمل پیوند
روی این دو نفر انجام شود ،مطلوبست احتمال اینکه :الف) روی هر دو بیمار موفقیت آمیز باشد.

ب) روی حدااقل یکی موفقیت آمیز باشد.
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 مثال :اگر  B, Aدو پیشامد مستقل باشند به طوری که  ، P ( A B) = 0 / 4 , P ( A B ) = 0 / 1حاصل ) P ( A Bرا
بیابید.

 مثال :در جعبه  2 ، Aمهره سفید و  3مهره سیاه و در جعبه  3 ، Bمهره سفید و  4مهره سیاه قرار دارد .از هر یک از
این دو جعبه یک مهره بیرون می آوریم .احتمال آن که مهره های خارج شده هم رنگ باشند چقدر است؟

 مثال :در ظرفی  5مهره سفید و  3مهره سیاه و در ظرف دیگر  4مهره سفید و  2مهره سیاه وجود دارد .به تصادف از
هر ظرف دو مهره بیرون می آوریم .با کدام احتمال  4مهره هم رنگ خارج شده است؟

 مثال :نشان دهید اگر  B, Aدو پیشامد مستقل و  ، A  Bآنگاه  P ( A) =0یا P ( B ) =1

 مثال :نشان دهید اگر  B, Aدو پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند و ) ، P ( A B ) = P ( A Bآنگاه  B, Aدو
پیشامد مستقل هستند.
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 مثال :از مجموعه  1, 2, 3,...,10عددی به تصادف انتخاب میشود .فرض می کنیم  Aپیشامد "عدد انتخابی زوج
است" و  Bپیشامد "عدد انتخابی مضرب  3است" در نظر گرفته شود .آیا  B, Aمستقل اند؟

 مثال :در پرتاب دو تاس به طورمتوالی ،اگر  Aپیشامد متوالی بودن اعداد ظاهر شده و  Bپیشامد ظاهر شدن عدد 3
در تاس اول باشد ،مستقل بودن  B, Aرا بررسی کنید.

 مثال :جعبه ای شامل  3مهره قرمز 2 ،مهره آبی و  1مهره زرد است .به طور پی در پی دو مهره به تصادف و با
جایگذاری بیرون می آوریم .مطلوبست احتمال آنکه:
الف)هر دو مهره قرمز باشند

ب) حداقل یک مهره آبی باشد

پ)هر دو مهره هم رنگ باشند

ناسازگاری و استقالل

می دانیم دو پیشامد ناسازگار ،هیچ برآمد مشترکی ندارند .به عبارت دیگر دو پیشامد  B, Aناسازگارند هرگاه
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 P ( A B ) =0یا A B = 

یعنی رخ دادن توام آنها غیرممکن است.
بنابراین واضح است که ناسازگاری دو پیشامد ربطی به مستقل بودن آنها ندارد .چون اگر  B, Aدو پیشامد مستقل باشند
آنگاه )  ، P ( A B ) = P ( A) .P ( Bیعنی رخ دادن توام آنها قابل قبول است.
حال اگر فرض کنیم دو پیشامد ناسازگار و مستقل اند آنگاه P ( A) .P ( B ) =0 :و لذا  P ( A) =0یا P ( B ) =0

و به عبارت دیگر حدااقل یکی از این دو پیشامد غیرممکن ( نشدنی) است .پس ناسازگاری پیشامدها ربطی به مستقل
بودن آنها ندارد و برعکس.
❖متمم گیری استقالل پیشامدها را حفظ می کند.
قضیه :اگر  B, Aدو پیشامد مستقل از فضای نمونه ای باشند آنگاه:
الف)  B, Aنیز دو پیشامد مستقل اند.

ب)  B, Aنیز دو پیشامد مستقل اند.

پ)  B, Aنیز دو پیشامد مستقل اند.
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❖سه پیشامد مستقل:

سه پیشامد  C, B, Aاز یک فضای نمونه ای مستقل هستند هرگاه:

) B ) = P ( A ) .P ( B
) C ) = P ( A ) .P ( C
) C ) = P ( B ) .P ( C
) B C ) = P ( A ) .P ( B ) .P ( C

P ( A

P ( A

P ( B
P( A


این چهار شرط باید همگی برقرار باشند .ممکن است سه تای اول برقرار باشد یعنی دو به دو مستقل باشند اما سه تا با هم
مستقل نباشند.

5
7
و احتمال اینکه  Bبه هدف بزند برابر
 مثال :در یک مسابقه تیراندازی ،احتمال اینکه  Aبه هدف بزند،
7
10

است.

اگر هر کدام یک بار تیراندازی کنند ،باکدام هدف:
الف) هر دو به هدف می زنند؟
ب) فقط  Aبه هدف می زند؟
پ) فقط یکی به هدف می زند؟
ت) هیچ کدام به هدف نمی زنند؟

1 1
 مثال :اگر  B, Aدو پیشامد مستقل با احتمال های به ترتیب ,
3 4
1
)1
4

3
)2
4
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باشند ،حاصل ) P ( A Bکدام است؟
2
)4
3
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 مثال :سه تیم کوهنوردی  C, B, Aبا احتمال موفقیت به ترتیب  40و  45و  50درصد به طورجداگانه به جهت صعود
به قله دماوند ،اعزام می شوند .احتمال اینکه حدااقل یکی از این تیم ها موفق به صعود شوند چقدر است؟

 مثال :یک سکه و دو تاس همگن را به طور هم زمان پرتاب می کنیم .احتمال اینکه این سکه "رو" و هر دو تاس 6
ظاهر شوند ،چقدر است؟
 مثال :خانواده ای دارای  4فرزند است.
الف) احتمال اینکه هر  4فرزند این خانواده دختر باشد چقدر است؟
ب) احتمال اینکه فقط فرزند اول و آخر این خانواده دختر باشند ،چقدر است؟

 مثال :احتمال موفقیت یک داروی ساخته شده 0/9 ،است .اگر این دارو بر روی  10نفر امتحان شود ،با کدام احتمال
روی همه آنها جواب منفی می دهد؟

 مثال :در یک کالس  10نفری احتمال اینکه
الف) همگی روز شنبه متولد شده باشند-،چقدر است؟

ب) همگی در یک روز هفته متولد شده باشند ،چقدر است؟

آزمون برنولی
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هرآزمایشی که فقط دو نتیجه موفقیت و شکست برای آن در نظر گرفته شود ،آزمون برنولی نامیده می شود.
*اگر احتمال موفقیت در هر بار تکرار یک آزمون برنولی برابر  درنظرگرفته شود ،آنگاه احتمال  kبار موفقیت در  nبار
تکرار یک آزمون برنولی عبارت است از:
n−k

بار شکست

k

بارپیروزی

انتخاب

k

بارموفقیت از

n

بار تکرار

n
n−k
) ( =    k . (1 − دقیقا  kبار موفقیت در  nبار تکرار یک آزمون برنولی) P
k 

 مثال :یک سکه سالم را ده بار می اندازیم .احتمال این که نیمی از پرتاب ها "رو" ظاهر شود چقدر است؟

 مثال :در یک خانواده  6فرزندی با کدام احتمال  4فرزند پسر است؟

 مثال :در پرتاب چهار سکه سالم با هم ،با کدام احتمال  3بار "رو" یا "پشت" ظاهر می شود؟

 مثال :در پرتاب یک سکه سالم ،اگر رو بیاید یک تیرانداز مجاز است  5تیر رها کند و اگر پشت بیاید  3تیر رها می کند.
3
احتمال اصابت هر تیر رها شده به هدف برابر
5
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است .با کدام احتمال فقط یک تیر به هدف اصابت می کند؟
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 مثال 60 :درصد کارکنان یک سازمان مرد و  40درصد آنان زن هستند .می دانیم  20درصد مردان و  45درصد زنان
تحصیالت دانشگاهی دارند .اگر از بین آن ها  3نفر انتخاب شود ،با کدام احتمال  2نفر آن ها تحصیالت دانشگاهی دارند؟
0/189)1

0/172)2

0/141)4

0/156)3

اصطالحات اولیه
❖ واقعیت هایی درباره یک شئ یا فرد که در محاسبه  ،برنامه ریزه و پیش بینی به کار میروند داده نام دارد.
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❖هر ویژگی از اشیا یا افراد که در اعضای جامعه یکسان نیستند و معموال از یک عضو به عضو دیگر تغییر میکند ،متغیر
نام دارد.
❖ عددی که به آن ویژگیِ یک عضو از جامعه نسبت داده میشود مقدار متغیر یا به اصطالح مشاهده میگویند.
❖ به مجموعه تمام افراد یا اشیایی که میخواهیم در مورد آنها داده ها را گردآوری کنیم جامعه آماری گفته میشود و
به تعداد افراد یا تعداد اعضای یک جامعه آماری اندازه جامعه میگوییم.
❖به هر زیرمجموعه از جامعه آماری که به روشی مشخص انتخاب شده باشد ،نمونه میگویند و به تعداد عضوهای یک
نمونه  ،اندازه نمونه گفته میشود.
 مثال :هر ویژگی از اشیا یا افراد که در اعضای یک جامعه یکسان نیستند و معموال از یک عضو به عضو دیگر تغییر
میکند چه نامیده میشود؟
الف) داده

ب) نمونه

ت)مقدار متغیر

پ) متغیر

 مثال :کدام یک از تعاریف زیر صحیح نیست؟
داده ها :واقعیت هایی درباره یک شی یا فرد هستند که در محاسبه  ،برنامه ریزی و پیش بینی به کار میروند.
متغیر :هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که در اعضای جامعه یکسان نیست و معموال از یک عضو به عضو دیگر تغییر می کند.
فراوانی یک داده :تعداد دفعاتی که هر داده مشاهده می شود را فراوانی آن داده می گویند.
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انواع متغیر

انواع متغیر
کیفی

کمّی

غیرقابل اندازه گیری هستند

قابل اندازه گیری هستند

ترتیبی

اسمی

دارای نوعی ترتیب

دارای هیچ ترتیب

طبیعی است

طبیعی نیست

مقام های یک ورزشکار

گروه خونی

میزان لذت از آشپزی

رنگ چشم

مراحل رشد
مراحل تحصیل
درجه افسران

ملّیت
جنسیت
نوع آلودگی هوا

پیوسته

گسسته

اگر دو مقدار را بپذیرد

اگر دو مقدار را بپذیرد

هر مقداری بین آنها را

بعضی مقدارها را بین آن

میپذیرد

دو نمیپذیرد

تعداد طبقات خانه

وزن و قد و سن

درصد یک درس

قطر تنه درختان
حجم آب

تعداد مسافرین

دما و زمان

تعداد غایبین امروز
تعداد نامه های ارسالی

میزان آلودگی هوا

 مثال :قطر تنه درختان یک باغ یک متغیر تصادفی است .نوع متغیر کدام است؟
 )1کمی گسسته

ب)کمی پیوسته

پ)کیفی ترتیبی

ت) کیفی اسمی

 مثال :میزان بارش باران چه نوع متغیری است؟
 )1کمی گسسته
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 مثال :نوع کدام متغیر با سایرین فرق دارد؟
الف) نوع آالینده های هوا

ب)مقام های یک ورزشکار

پ)میزان لذت از آشپزی ت)درجه سربازان در ارتش

فراوانی و فراوانی نسبی

❖

تعداد دفعاتی که هر داده تکرار میشود را فراوانی میگوییم و با  fنمایش میدهیم

❖

f
با تقسیم فراوانی هر داده به تعداد کل داده ها ،فراوانی نسبی به دست میآید .که با  Fنمایش میدهیم
n

❖

مجموع همه فراوانی ها برابر تعداد کل داده هاستf1 + f2 + ... + f k = n .

❖

مجموع همه فراوانی نسبی ها برابر  1است.

=F

F1 + F2 + ... + Fk = 1

اگر فراوانی نسبی ها را در  100ضرب کنیم درصد داده ها به دست میآید که اصطالحا درصد فراوانی گفته میشود.
درصدفراوانی را با  Pنمایش میدهیم و داریم:

P1 + P2 + ... + Pk = 100

 مثال :اگر فراوانی نسبی یک داده  0/5و فراوانی آن  40باشد ،تعداد کل داده های چند تاست؟

 مثال :یک موسسه  60کارمند دارد که  15نفر دارای مدرک دکتری و  30نفر کارشناسی ارشد و  6نفر کارشناسی و 9
نفر دیپلم هستند .اطالعات مربوط به فراوانی و فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی را در یک جدول نشان دهید.
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 مثال :جدول فراوانی نسبی گروه خونی  80دانش اموز به صورت روبرو است .گروه خونی چند دانش اموز از نوع A

است؟

 مثال :از  nنفر کارمند یک اداره  12نفر دارای گروه خونی  ، Aتعدادی دارای گروه خونی  10 ، Bنفر دارای گروه
خونی  ABو  3نفر دارای گروه خونی  Oهستند .اگر  37/5درصد افراد دارای گروه خونی  Bباشند ،تعداد کل کارمندان
کدام است؟

 مثال :اگر  70درصد از  119داده آماری دارای یک ویژگی باشند ،فراوانی نسبی این داده های کدام است؟
الف) 0/5

ب)0/6

پ)0/7

ت)0/4

 مثال :در یک نمونه گیری از اتومبیل های در حال حرکت ،اطالعاتی مطابق جدول زیر به دست آمده است؟ چند درصد
اتومبیل ها بیش از سه سرنشین دارند؟
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 مثال :جدول زیر مربوط به ارقام تصادفی حاصل از  40بار پرتاب یک تاس است .چند بار عدد رو شده عددی اول است؟
ب)21

الف)15

پ)20

ت)18

نمودارها
 برای متغیرهای کمّی گسسته یا متغیرهای کیفی میتوان نمودار میله ای رسم کرد
روی محور افقی با فاصله های مساوی متغیرها را نشان میدهیم و رویمحور عمودی فراوانی یا فراوانی نسبی یا درصد داده ها
را نشان میدهیم
 برای متغیر های کمّی گسسته و متغیرهای کیفی میتوان نمودار دایره ای بر اساس درصد داده ها رسم کرد
دایره را به  10قسمت مساوی تقسیم میکنیم که هر قسمت نشان دهنده  10درصد داده هاست .مثال اگر داده های 15
درصد بود یک و نیم قسمت را رنگ میکنیم.
 نمودار بافت نگاشت ( هیستوگرام) برای داده های کمّی پیوسته کاربرد دارد
روی محور افقی حدود دسته های داده شده و روی محور عرض ها به اندازه فراوانی آن دسته این مستطیل را باال میبریم.
در این روش معموال چند مستطیل رنگی به هم چسبیده به دست میآید.
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 مثال :جدول روبرو مربوط به داده های  25بار پرتاب یک تاس است .نمودار میله ای را برای فراوانی داده ها رسم کنید.

 مثال :نمودار میله ای را برای فراوانی نسبی داده های مثال قبل رسم کنید.

 مثال :در یک شرکت دارویی جدول توزیع کارکنان به صورت روبرو است .نمودار دایره ای رارسم کنید.

 مثال :جدول زیر ،زاویه مرکزی  90داده آماری در نمودار دایره ای است .فراوانی دسته سوم چقدر است؟
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 مثال :رسم نمودار دایره ای که ترتیب کنار هم قرار دادن نواحی ان اهمیت نداشته باشد ،برای کدام یک از متغیرها
مناسب است؟
الف) قدافراد

ب)وزن افراد

ت)گروه خونی افراد

پ)تعداد تصادفات

 مثال :در یک نمودار دایره ای تعداد هر یک از داده هارا  10برابر می کنیم .چه تغییری در نمودار به وجود می آید؟
الف) هر قسمت از نمودار ،ده برابر می شود.

1
ب)هرقسمت از نمودار
10

پ) هر قسمت نمودار  36برابر می شود

ت) تغییری نمی کند.

برابر میشود.

 مثال :دو نفر با نام های  b, aبه جشن تولد  xدعوت شده اند .این سه نفر قرار گذاشته اند که
کیک را به نسبت سن شان ،بین خودتقسیم کنند .اگر 13 ، aسال و  2ماه و
 8 ، bسال و  4ماه داشته باشد و کیک تولد به شکل زیر تقسیم شده باشد x ،چند ساله شده است؟
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 مثال :نمودار دایره ای روبه رو متناسب با تعداد کارکنان سازمانی با گروه خونی متمایز است .گروه خونی  32نفر از انها
تعیین نشده است .چند نفر از آن ها دارای نوع خون  Bهستند؟
الف) 35

ب)30

پ)36

ت)40

 مثال :جدول زیر مربوط به فراوانی و درصد داده های شاخص کیفیت هوای تهران )  ( AQIدرچند روز متوالی در سال
 97در تهران است .مقدار  xکدام است؟

 مثال :نمودار بافت نگاشت مربوط به فراوانی جدول فراوانی زیر را رسم کنید.

126

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :نمودار میله ای زیر برای گروه خونی یک نمونه  40نفری از افراد یک شرکت رسم شده است.اگر تعداد افرادحاضر
در نمونه گیری دوبرابر شود ،بلندی گروه میله مربوط به  ABبه  0/35می رسد.
چند نفر به این گروه اضافه شده است؟
الف)15

ب)18

پ)12

ت)22

 مثال :از داده های آماری با نمودار بافت نگاشت مقابل سه داده  16 ،14و  16حذف شده است.
در نمودار دایره ای داده های جدید ،بزرگترین زاویه مرکزی چند درجه است؟

 مثال :با توجه به نمودار بافت نگاشت مقابل ،فراوانی نسبی دسته وسط کدام است؟
الف)0/5

ب)0/05

پ) 0/04

ت)0/4
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میانگین  :اگر  nداده ی  x n ,..., x2 , x1داشته باشیم میانگین(متوسط یامعدل) داده ها را
با  xنمایش دهیم و داریم:

x x + x 2 + ... + x n
x= i = 1
n
n
میانه  :عدد وسط داده ها را میانه میگوییم .اگر تعداد داده ها زوج باشد دقیقا عدد وسطی
میانه است و اگر تعداد داده ها فرد باشد میانگین دو عدد وسطی میانه خواهد بود.

 مثال :در نمودار میله ای رو به رو  ،اگر میانگین داده ها برابر  6باشد ،در آن صورت میانه کدام است؟
الف) 11

ب)7

پ)4

ت)نمیتوان چیزی گفت

 مثال :میانگین مساحت های مربع های شکل زیر چقدر از مربع میانگین اندازه اضالع انها بزرگ تر است؟

 مثال :علی برای شروع یادگیری زبان روز اول  3لغت و روز دوم  4لغت و همین طور هر روز یک لغت بیشتر یاد می
گیرد .او در پایان ماه  nام میانگین تعداد تمام لغت هایی را که یاد گرفته است محاسبه می کند و  18به دست می آید n .را
بیابید.
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 مثال :در جدول زیر ،قطر خارجی یک لوله بر حسب میلی متر توسط  6کولیس که از  6شرکت مختلف تهیه شده است
 ،ثبت گردیده است .میانگین قطر خارجی این لوله کدام است؟

 مثال :نمرات اختصاصی یک دانش آموز سال یازدهم به صورت زیر است .معدل دروس اختصاصی او را با احتساب
ضرایب حساب کنید.

 مثال :جدول زیر فراوانی نسبی تعداد سرنشینان تاکسی های گذری در مسیر ونک به تجریش را نشان می دهد .میانگین
تعداد سرنشینان این تاکسی ها کدام است؟
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 مثال :اگر میانگین داده های  2x1 −1, 2x2 −1,...., 2x5 −1برابر  9باشد ،در این صورت میانگین داده های
 3 x1 + 2 , 3 x2 + 2 ,..., 3 x5 + 2کدام است؟
الف) 17

ب)16

پ)18

ت)13

 مثال :میانگین  8داده آماری  14است .اگر داده های  8و  20را به این داده ها اضافه کنیم ،میانگین جدید کدام است؟
الف) 13

ب)14

پ)15

ت)16

 مثال :میانگین  8داده آماری  14است .اگر داده های  18و  20را به این داده ها اضافه کنیم ،میانگین جدید کدام است؟
الف) 14

ب)15

پ)16

ت)15/5

 مثال :اگر میانگین داده های  20و  23و  aو  24و  14و  24و 15برابر با  19است a .کدام است؟
الف) 15
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جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :جدول زیر نمرات درس یک دانشجوی ترم  6مهندسی عمران در دانشگاه تهران را نشان می دهد .اگر معدل او
اکنون  18باشد و او بااعتراض به برگه های امتحانی خود نمره درس فاضالب را  2نمره و نمره درس بتون را  3نمره افزایش
دهد ،معدل او چقدر خواهد شد؟
الف)19

ب)19/2

پ)18/5

ت)18/4

 مثال :اگر میانگین داده ها در جدول مقابل ،برابر  4باشد ،درصد فراوانی نسبی دستة آخر کدام است؟

 مثال :میانه داده های 7و11و11و23و17و15و 2از میانه داده های 2و7و9و3و11و5و9و 8چقدر بزرگ تر است؟
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :اگر میانه داده های  e, d , c, b, aبرابر  7باشد ،میانه داده های  2e −1, 2d −1, 2c −1, 2b −1, 2a −1کدام است؟
الف) 14

ب)13

ت)7

پ)15

 مثال :اگر میانه داده های  x1, x2 ,...., x9برابر  18باشد و داده های  7, 8, 20, 21را به داده ها اضافه کنیم ،میانه داده های
جدید کدام است؟
الف) 17

ب)19/5

ت)18

پ)19

 مثال :در داده های  13,13,11, 9, 9,12,13, 9, 8,10, 8, 9مجموع چارک اول و چارک سوم کدام است؟

 مثال :اگر در داده های  x1, x2 , x3 ,....., x20دامنه میان چارکی برابر  12باشد در داده های 2x1 + 1, 2x2 + 1,...., 2x20 + 1

دامنه میان چارکی کدام است؟
الف) 12
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :در داده های  x1, x2 , x3 ,...., x22تعداد داده های بزرگتر از چارک اول و کوچک تر از چارک سوم کدام است؟
ب)11

الف)10

ت)13

پ)12

 مثال :در نمودار جعبه ای زیر دامنه میان چارکی کدام است؟

 مثال :در نمودار جعبه ای  23داده آماری ،میانگین دنباله های سمت چپ و سمت راست به ترتیب  21/6و  33و
میانگین داده های داخل جعبه و روی جعبه  25می باشد .میانگین کل داده ها کدام است؟
الف) 27/8

ب)26

ت)26/2

پ) 26/1

 مثال :در نمودار جعبه ای  36داده آماری ،میانگین داده های دو طرف جعبه ،جداگانه به ترتیب  22و  30می باشد .اگر
میانگین تمام داده ها  27/5باشد ،آنگاه میانگین داده های داخل جعبه کدام است؟
الف) 29/5
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پ)29
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :نمودار بافت نگاشت نمرات  IQکودکان یک مهد کودک به صورت روبرو است .با توجه به این نمودار ،به سواالت
زیر پاسخ دهید:
الف) تعداد کل کودکان که نمره  IQآنها مورد بررسی قرار گرفته است ،چند نفر است؟
ب) نمره  IQدر کدام رده بیشترین و در کدام رده کمترین فراوانی را دارد؟
پ)چند درصد کودکان دارای نمره  IQبین  110تا  140هستند؟
ت) جدول فراوانی آن را رسم کنید.

 مثال :جدول فراوانی روبرو مربوط به وزن  80ورزشکار است .این جدول را کامل کنید.

معیارهای پراکندگی
واریانس یکی از بهترین شاخص ها در تشخیص پراکندگی داده هاست

)

2

(

)

2

2

− x + .... + x n − x
n

x − x) + (x
(
=

2

1

2

جذر واریانس یعنی  را انحراف معیار میگوییم.
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جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی
 مثال :واریانس داده های آماری  6,1, 4, 5, 3, 4, 6, 3کدام است؟
الف)1/75

پ)2/25

ب)2

ت)2/5

 مثال :اگر انحراف معیار داده های  a, 4, d , c, bکوچک تر از واحد بوده و با واریانس انها برابر باشد ،میانگین داده های
d
4

 a2 , b , c , , 9کدام است؟
ب)6

الف)7

پ)4

ت)3

 مثال :واریانس داده های , , 26,17
 23,14, 29, 2011کدام است؟

الف) 12

ب)6

پ)4

ت)36

 مثال :جدول زیر مربوط به تعداد باجه های  5بانک مختلف و تعداد افراد در انتظار هر کدام از انها می باشد .واریانس
افراد در انتظار چقدر است؟
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

3
3
3
 مثال :اگر واریانس داده های  x1, x2 ,....., x10برابر  16باشد ،انحراف معیار داده های x1 + 1, x2 + 1,..., x10 + 1
4
4
4

کدام

است؟

 مثال :انحراف معیار  12داده آماری  3و میانگین آنها  7است .اگر دو داده آماری 11و 3را از میان داده ها حذف کنیم،
واریانس داده های جدید کدام است؟
الف) 7/5

ب)7/6

پ)7/4

ت)7/8

 مثال :واریانس داده های  a, b, c, 6برابر  5و میانگین انها  3است .واریانس داده های  c, b, aکدام است؟
7
الف) 3ب)
3
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پ) 4

8
ت)
3

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

نام دبیر  :فاطمه سرایی

آمار استنباطی

 مثال :می خواهیم وزن ماهی های یک حوضچه پرورش ماهی را تخمین بزنیم .بدین منظور  5ماهی از میان آنها صید
می کنیم و وزن آنها را اندازه گیری می کنیم .این  5ماهی معرف  ...............و هر ماهی درون حوضچه  ........و کل ماهی های
درون حوضچه معرف  .........و وزن تک تک ماهی های درون حوضچه  .........است.
الف) واحد آماری – داده – جامعه آماری – متغیر
ب) نمونه – واحد آماری  -جامعه آماری – داده های آماری
پ) نمونه – متغیر  -جامعه آماری – واحد آماری
ت) نمونه – واحد آماری  -جامعه آماری – اندازه جامعه
 مثال :در بررسی ویژگی های مگسهای سفید مزاحم تهران ،هر مگس یک  ........است و  200مگس جمع آوری شده
معرف یک  .......است.

 مثال :در هر سال تقریبا  15درصد قبول شدگان کنکور از شهر  Aهستند .در این گزارش آماری ،جامعه آماری کدام
است؟
137

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل چهارم آمار و احتمال یازدهم ریاضی
الف) دانش آموزان شهر  Aکه به دانشگاه می روند.

ب) دانش آموزان شهر  Aکه در کنکور شرکت می کنند.

پ) کل دانش آموزانی که در کنکور شرکت می کنند.

ت) کل دانش آموزانی که در کنکور قبول می شوند.

 مثال :کدام دلیل برای استفاده از نمونه گیری به جای سرشماری ،دلیل مناسبی نیست؟
الف) هزینه بر بودن سرشماری

ب) بزرگ بودن اندازه جامعه آماری

پ) در دسترس نبودن همه اعضای جامعه ت) گسسته نبودن متغیر مورد مطالعه
 مثال :نمونه گیری  .......روشی است که در آن همه واحدهای نمونه گیری برای انتخاب شدن در نمونه ،احتمال یکسان
دارند.
الف) تصادفی ساده

ب)خوشه ای

پ)طبقه ای

ت)سامانمند

تصادفی ساده:

خوشه ای:

طبقه ای:

سیستماتیک:
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل چهارم آمار و احتمال یازدهم ریاضی
 مثال :کدام یک از گرینه های زیر نادرست است؟
الف) نمونه گیری تصادفی ساده زمانی که اندازه جامعه بزرگ باشد ممکن است هزینه بر باشد

ب) دسترسی به اعضای انتخاب شده زمانی که اندازه جامعه بزرگ باشد ونمونه گیری تصادفی ساده باشد ،ساده و راحت است.
پ) در روش نمونه گیری تصادفی اسده همه واحد های نمونه گیری شانس انتخاب شدن برابر دارند.
ت) احتمال انتخاب شدن همه واحدهای نمونه گیری در نمونه گیری تصادفی ساده برابر است.
 مثال :روش نمونه گیری که در آن واحدهای نمونه گیری در گروه ها باشند ،نمونه گیری  .....است.
الف) تصادفی ساده

ب)خوشه ای

ت)سامانمند

پ)طبقه ای

 مثال :در مورد مزایای روش نمونه گیری خوشه ای به روش نمونه گیری تصادفی ساده کدام گزینه درست است؟
الف) سریع تر است

ب)دقیق تر است

ت) هیچکدام

پ) کم هزینه تر است

 مثال :زمانی که برای نمونه گیری از یک جامعه ،ان را به زیرجامعه های مجزا طبقه بندی کنیم و از هر زیرجامعه یک
نمونه تصادفی ساده انتخاب کنیم ،از روش نمونه گیری  .......استفاده کرده ایم.
الف) تصادفی ساده

ب)خوشه ای

ت)سامانمند

پ)طبقه ای

 مثال :زمانی از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده می کنیم که بخواهیم ....
الف) احتمال انتخاب شدن تمام اعضای نمونه برابر باشد.
پ) تمام اعضای یک گروه را بررسی کنیم.

ب) به سرعت نمونه گیری را انجام دهیم.

ت) از تمامی گروه ها عضوی در نمونه باشد.

 مثال :در مورد نمونه گیری سامانمند یا سیستماتیک کدام گزینه نادرست است؟
الف) نوعی نمونه گیری طبقه ای است.

ب) در این روش نمونه گیری اندازه طبقات با هم برابر است.

پ) در طبقه اول واحد آماری به تصادف انتخاب می شود.

ت) در همه طبقات هریک از واحدها به تصادف انتخاب میشوند.
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل چهارم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :کمیته ملی المپیک میخواهد از چند ورزشکار اعزامی به المپیک تست دوپینگ بگیرد ،این کمیته لیست
ورزشکاران هر رشته ورزشی را در اختیار دارد .مناسب ترین روش برای نمونه گیری کدام است؟
ب)خوشه ای

الف) تصادفی ساده

پ)طبقه ای

ت)سامانمند

 مثال :اگر برای بررسی وضعیت درس ریاضی در تهران بخواهیم نمونه ای از دانش آموزان پایه یازدهم انتخاب کنیم و
مطمئن باشیم از تمامی مناطق تهران به تعداد یکسان دانش آموز در نمونه وجوددارد ،از کدام روش نمونه گیری باید استفاده
کنیم؟
ب)خوشه ای

الف) تصادفی ساده

پ)طبقه ای

ت)سامانمند

 مثال :میخواهیم از بین  90مسافر یک پرواز 20 ،نفر را به طور تصادفی انتخاب کنیم و یک پرسش نامه در مورد
وضعیت پرواز تکمیل کنیم .بهتر است از چه نوع نمونه گیری استفاده کنیم؟ این نمونه گیری چه مزیت و چه محدودیت
هایی دارد؟

 مثال :در کالسی  60دانش آموز وجود دارد و این دانش آموزان در ردیف های  10نفری نشسته اند .فرض کنید می
خواهیم نمونه های از  10دانش آموز داشته باشیم  .برای این کار یک تاس سالم را پرتاب می کنیم و با توجه به عدد ظاهر
شده تاس ،ردیف مورد نظر را انتخاب می کنیم .در این جا با روش نمونه گیری تصادفی عمل کرده ایم .چون هر یک از دانش
1
آموزان دارای احتمال های برابر
6
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جزوه فصل چهارم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

نام دبیر  :فاطمه سرایی

 مثال :می خواهیم از میان  200دانش آموز یک مدرسه 25 ،نفر را به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب کنیم.
احتمال انتخاب هر کدام از واحدهای آماری کدام است؟
1
ب)
8

1
الف)
200

1
پ)
25

ت) نامشخص است

 مثال :کدام گرینه در مورد نمونه گیری خوشه ای درست نیست؟
الف) احتمال انتخاب خوشه ها با هم برابر است.
ب) در جوامع بزرگ کم هزینه تر از نمونه گیری تصادفی ساده است.
پ) زمانی استفاده می شود که فهرست افراد جامعه در دسترس باشد.
ت) خوشه ها از تنوعی شبیه کل جامعه برخوردارند.
 مثال :می خواهیم نمرات درس حسابان کل دانش آموزان پایه یازدهم شهر شیراز را بررسی کنیم .می دانیم در این شهر
 1000نفر در مدارس غیرانتفاعی 300 ،نفر در مدارس تیزهوشان 2000 ،نفر در مدارس نمونه دولتی و  4200نفر در مدارس
دولتی در رشته ریاضی پایه یازدهم در حال تحصیل هستند .برای انتخاب یک نمونه  150نفری به روش نمونه گیری طبقه
ای چند نفر از مدارس تیز هوشان باید انتخاب کنیم؟
ب)8

الف) 6
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پ)5

ت)7
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نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل چهارم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :برای رای گیری نهایی اهدای جایزه اسکار به اصغر فرهادی  500نفر از منتقدان سینمای امریکا روی  500صندلی
با شماره های  1تا  500نشسته اند .در انتخاب یک نمونه  20نفری از انها با روش سیستماتیک ،نفر سومی که انتخاب می
شود روی صندلی شماره  68نشسته است .نفردهمی که انتخاب می شود روی کدام صندلی نشسته است؟
الف)254

پ)248

ب)238

ت)243

 مثال :می خواهیم میانگین نمرات زبان انگلیسی همه دانش آموزان پایه دوازدهم شهر اصفهان را محاسبه کنیم .اگر
فهرست همه دانش آموزان را نداشته باشیم ولی فهرست مدارس موجود باشد ،کدام نوع نمونه گیری مناسب است؟
الف) تصادفی ساده

ب) خوشه ای

پ)طبقه ای

ت)سیستماتیک

 مثال :فرض کنید که محله ای دارای  250خانوار است که  175 ، 25و  50خانوار به ترتیب درآمد کم  ،متوسط و زیاد
دارند .توضیح دهید چگونه میتوانیم نمونه ای متشکل از  20خانوار انتخاب کنیم؟ از هر قشر چند نفر انتخاب می شوند؟

 مثال :کدام نمونه گیری نااریب است؟
الف) نمونه گیری از ماهی های سطح یک دریاچه به منظور بررسی وزن ماهی ها
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ب) نمونه گیری از دانش آموزان شهر تهران به منظور بررسی میانگین نمره ریاضی کشور
پ) نمونه گیری از دانشجویان برای بررسی تاثیر تحصیالت دانشگاهی بر هوش هیجانی
ت) نمونه گیری ازتاکسی های تهران برای بررسی میانگین عمر وسایل نقیله شهری
 مثال :کدام نمونه گیری نااریب است؟

الف) بررسی میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان یک مدرسه با نمونه گیری از تعدادی دانش آموز حاضر در کتابخانه
ب) بررسی آالینده های خودروهای در حال تردد در شهر با نمونه گیری از خودروهای یک تعمیرگاه
پ) بررسی تعداد اعضای خانواده با نمونه گیری از سرپرستان خانواده
ت) بررسی میانگین درآمد افراد با نمونه گیری از کارمندان یک سازمان
 مثال :در کدام گزینه ،نمونه گیری مناسبی وجود دارد؟
الف) موضوع مورد مطالعه :سطح نمرات ریاضی کالس های پایه دهم
نمونه  :کالسی از یک منطقه آموزش و پرورش که به طور تصادفی انتخاب شده است.

ب) موضوع مورد مطالعه :کیفیت پخت یک نوع برنج
نمونه :پخت  500گرم از آن نوع برنج

پ) موضوع مورد مطالعه :میزان اهمیت نقش پدر و مادر در اداره خانواده
نمونه :افسران یک پادگان نظامی
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ت) موضوع مورد مطالعه :کیفیت محصوالت یک کارخانه
نمونه :خانواده کارکنان آن کارخانه
 مثال :کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟
الف) در نمونه گیری خوشه ای احتمال انتخاب واحدهای آماری برابر است.
ب) در نمونه گیری خوشه ای احتمال انتخاب خوشه ها برابر است.
پ) نمونه گیری خوشه ای یک روش نمونه گیری احتمالی است.
ت) در نمونه گیری خوشه ای تمام اعضای خوشه ی انتخاب شده ،در نمونه حضور دارند.

 مثال :کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟
الف) احتمال انتخاب واحدهای آماری در نمونه گیری طبقه ای برابر است.
ب) احتمال انتخاب هر طبقه در نمونه گیری طبقه ای برابر است.
پ) نمونه گیری به روش طبقه ای یک نمونه ای احتمالی است.
ت) در نمونه گیری طبقه ای ،طبقات اشتراک ندارند.
 مثال :به گرد آوری داده ها  .......گفته می شود و کسی که این کار را انجام می دهد  ......گویند.
 مثال :فرآیند انتخاب همه واحدهای آماری را  .........گویند.
 مثال :مرسوم ترین ابزار گرفتن اطالعات از مردم  ........است.
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 مثال :جمع آوری داده ها به کدام طریق مورد قبول نیست؟
الف) مصاحبه

پ) دادگان

ب) مشاهده

ت) پرسش هدایت کننده

 مثال :کدام طریق برای جمع آوری داده مناسب نیست؟
الف) مصاحبه

پ) مشاهده

ب) الگوی خاص

ت) پرسش نامه

 مثال :در موضوع های "قرمز ،رنگ مورد عالقه بیش تر مردم است" و " میزان رضایت دانش آموزان یک کالس از معلم
ریاضی خود" بهترین روش جمع آوری داده کدام است؟
الف) پرسش نامه – دادگان

ب) پرسش نامه – مشاهده

پ) مشاهده – پرسش نامه

ت) پرسش نامه – پرسش نامه

 مثال" :میزان بارندگی در شهر  Aدر سالهای  1370تا  1380تقریبا  %30کاهش یافته است"  ،در این گزارش روش
جمع آوری داده ها کدام است؟
الف) پرسش نامه کتبی

ب) مشاهده

پ) استفاده از دادگان

ت) انجام آزمایش

 مثال :کدام روش برای گردآوری اطالعات در مورد زمان خواب دانش آموزان سال دوازدهم یک دبیرستان مناسب است؟
الف) مشاهده

ب)مصاحبه

پ)پرسش نامه

ت)دادگان

 مثال :کدام گزینه زیر متغیر نیست؟
الف) تعداد غایبین یک کالس مشخص در یک هفته ب) بیماران مراجعه کننده به یک پزشک
پ) میزان آلودگی هوا در ساعت ده صبح صبح جمعه
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 مثال :کدام یک از گزینه های زیر متغیر نیست؟
الف) رنگ پیراهن دبیران مدرسه شما

ب) مراحل تحصیلی دانش آموزان

پ) افرادی که از مقابل مدرسه شما عبور می کنند.

ت) تعداد دانش آموزان کالس شما

 مثال :در کدام گزینه زیر تمام متغیرها کمی هستند؟
الف) مزه غذا – میزان آلودگی هوا

ب) مقاومت یک ترانزیستور – مراحل تحصیل یک فرد

پ) سن دانش آموزان یک کالس – رنگ اتومبیل ها

ت) دمای هوای اتاق – تعداد مکالمات تلفنی یک اداره

 مثال :کدام گزینه نادرست است؟
الف) پارامترهای یک جامعه همیشه ثابت اند

ب) در  3نمونه با اندازه یکسان میتوان  3آماره متفاوت به دست آورد

پ) در هیچ دو نمونه ای از یک جامعه آماره ها یکسان نیستند.
ت) از آماره ها برای تخمین پارامتر استفاده می شود.
 مثال :در یک کتاب هندسه تعدادی مربع رسم شده است .اگر ضلع یک نمونه شش تایی از آنها مطابق شکل زیر باشد،
برآورد نقطه ای میانگین محیط مربع های به کار رفته در این کتاب را بیابید.
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 مثال :داده های یک جامعه به صورت  0,1, 3 , 4هستند .اگر بخواهیم میانگین این جامعه را با انتخاب نمونه های دوتایی
برآورد کنیم ،چندبرآورد مختلف برای پارامتر جامعه پیدا می شود؟

 مثال :فرض کنیم می خواهیم میانگین در آمد یک جامعه را پیدا کنیم .اگر در آمد افراد جامعه  0,1, 2 , 4 , 5 , 6میلیون
تومان باشد ،در این صورت چند نمونه دوتایی از این جامعه میانگین را  3برآورد می کند؟

 مثال :فرض کنید می خواهیم بعد چند خانوار را که در جدول زیر تعداد عضوهای آن ها آمده است ،بررسی کنیم .چند
نمونه دو عضوی بعد خانوار را  3برآورد می کند؟

 مثال :در یک جامعه با اندازه  6مجموعه مقادیر متغیرها  0,1, 2 , 3 , 4 , 5می باشد ،از این جامعه یک نمونه به اندازه 2
انتخاب می کنیم .پارامتر جامعه میانگین مقادیر متغیر است .چه قدر احتمال دارد برآورد نقطه ای ما از پارامتر جامعه با
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پارامتر جامعه برابر باشد؟
1
ب)
15

الف) صفر

2
پ)
15

ت)

 مثال :تعداد فرزندان  6خانواده به صورت  7و  4و  3و  3و  2و  2می باشد .برای محاسبه میانگین این جامعه آماری
نمونه گیری سه تایی از این جامعه انجام می شود .کدام نمونه برآورد دقیق تری از پارامتر جامعه ارائه می دهد؟
الف) 7و4و2

ب)4و2و2

پ)4و3و3

ت)7و2و3

 مثال :در یک نمونه گیری  2تایی از جامعه  6نفری ،نمودار زیر برای برآوردهای میانگین رسم شده است .دقیق ترین
برآورد برای پارامتر جامعه کدام است؟
الف) 0/4
پ) 9

ب)0/2
ت)8یا10
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 مثال :در اعداد صحیح  0تا  ، Nپنج عدد  8و  5و  2و  6و  4به تصادف انتخاب شده اند .برآورد نقطه ای از  Nبا
کمک پارامتر میانگین کدام است؟
ب)8

5)1

ت)12

پ)10

 مثال :در یک جامعه با اندازه  6مجموعه مقادیر متغیرها  0,1, 2 , 3 , 4 , 5می باشد .از این جامعه یک نمونه به اندازه 3
انتخاب می کنیم .پارامتر جامعه میانگین مقادیر متغیرهاست .چه قدر احتمال دارد برآورد نقطه ای ما از پارامتر جامعه با
پارامتر جامعه برابر باشد؟
1
ب)
20

الف) صفر

2
پ)
20

3
ت)
20

 مثال :اگر انحراف معیار برآورد میانگین جامعه ای با یک نمونه  100عضوی  2/7 ،باشد ،انحراف معیار جامعه کدام
است؟
الف) 0/27

ب) 2/7

ت)270

پ)27

 مثال :اگراندازه نمونه را  100برابر کنیم ،انحراف معیار برآورد میانگین چند برابر می شود ؟
الف)100
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1
پ)
10

1
ت)
100
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 مثال :اگر در یک نمونه  200عضوی انحراف معیار برآورد میانگین جامعه  8/1باشد و بخواهیم انحراف معیار برآورد ما 3
باشد  ،نمونه ما باید چه اندازه ای داشته باشد؟
الف) 243

ب) 486

پ) 729

ت) 1458

 مثال :اگر انحراف معیار برآورد میانگین جامعه  9/1باشد ،اندازه نمونه را باید چند برابر کنیم تا این انحراف معیار 1/3
شود؟
الف) 7

1
پ)
7

ب) 49

1
ت)
49

 مثال :اگر بداتیم واریانس وزن افراد یک شهر  4/41است ،با انتخاب یک نمونه  400نفره از این جامعه ،انحراف معیار
برآورد میانگین وزن افراد جامعه چقدر است؟
الف)0/12
پ)0/15

ب) 0/18
ت)0/1

 مثال :می دانیم انحراف معیار حقوق کارکنان یک شرکت  3میلیون تومان است .اگر  9نفر از آنها را به عنوان نمونه
انتخاب کنیم و حقوق آنها  1و  2و  2و  3و  4و  5و  6و  6و  7میلیون باشد ،بازه ای که میانگین حقوق کل کارکنان شرکت
با اطمینان باالی  95درصد در آن قرار دارد ،کدام است؟

الف) 2 / 5 , 6 / 5
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پ) 2 , 6

ت) 2 / 4 , 6 / 4
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 مثال :برآورد بازه ای دقیق تر است اگر .....
الف) فاصله دو عدد بازه بیشتر و ضریب اطمینان کمتر باشد.
ب) فاصله دو عدد بازه کمتر و ضریب اطمینان بیشتر باشد.
پ) فاصله دو عدد بازه بیشتر و ضریب اطمینان بیشتر باشد.
ت) فاصله دو عدد بازه کمتر و ضریب اطمینان بیشتر باشد.
 مثال :اگر با اطمینان بیش از  %95بدانیم برآورد ما از میانگین جامعه در بازه ) (0 / 6 , 2 / 2قرار دارد ،برآورد نقطه ای ما
از میانگین جامعه کدام است؟
الف)2/8

ب)1/4

پ)1/6

ت)0/8

 مثال :اگر برآورد نقطه ای ما از میانگین جامعه ای  2/3باشد و انحراف معیار برآورد میانگین جامعه  0/7باشد ،برآورد ما
از بازه میانگین جامعه با اطمینان بیش از  %95کدام است؟

الف) ) (1 / 6, 3
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ب) ) (0 / 9, 3 / 7

پ) )(1 / 95 , 2 / 65

ت) )(0 / 5 , 5 / 1
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 مثال :رئیس یک دانشگاه عالقه مند است متوسط سن دانشجویانی که در موقع فوق لیسانس ثبت نام کرده اند را بداند.
او یک نمونه  100تایی از دانشجویان ثبت نام شده انتخاب میکند و میانگین سن انها را  24سال برآورد می کند  .اگر از
بررسی های گذشته انحراف معیار سن دانشجویان این دانشگاه برابر  5/7باشد ،بازه اطمینان  95درصد برای میانگین سن
جامعه کدام است؟

الف) )(12 / 6 , 35 / 4

ب) )(23 / 43, 24 / 57

پ) )(21 / 72, 26 / 28

ت) )(22 / 86, 25 / 14

 مثال :انحراف معیار جامعه چقدر بزرگ باشد تا برآورد ما با اطمینان بیش از  %95از میانگین جامعه با یک نمونه 100
عضوی در بازه )  ( 5 / 76 , 6 / 88قرار بگیرد؟
ب)2/8

الف) 1/4

ت)1/12

پ)5/6

 مثال :اگر یک برآورد بازه ای با اطمینان بیش از  %95برای میانگین جامعه داشته باشیم ،اندازه نمونه را چند برابر کنیم
تا طول بازه برآورد نصف شود؟
ب)4

الف) 2
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پ)6

ت)8
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 مثال :اگر با اطمینان بیش از  % 95میانگین جامعه در بازه ) ( 4,10قرار داشته باشد و اندازه نمونه را  100برابر کنیم
آنگاه با همان ضریب اطمینان ،میانگین جامعه در چه بازه ای قرار می گیرد؟

الف) ) ( 6 / 7 , 7 / 3

پ) ) ( −23 , 37

ب) )(0 / 4 ,1

ت) )( 40,100

 مثال :اگر برآورد از میانگین جامعه با اطمینان بیش از  % 95بازه ) ( 8,14باشد ،اندازه نمونه را حدااقل چند برابر کنیم تا
با همین ضریب اطمینان برآورد ما از میانگین جامعه بزرگتر از 10باشد؟
الف) 2

پ)4

ب)3

ت)9

 مثال :اگر واریانس وزن افراد یک جامعه  2/56باشد ،با انتخاب یک نمونه  2500نفره از این جامعه ،طول بازه اطمینان
باالی  95درصدی میانگین وزن افراد جامعه ،کدام خواهد بود؟
الف) 0/128

ب) 0/156

پ)0/144

ت)0/112

153

بدون حل تمرین کالس تشریف نیاورید  -سرایی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

نام دبیر  :فاطمه سرایی

جزوه فصل چهارم آمار و احتمال یازدهم ریاضی

 مثال :اگر با یک نمونه گیری  100تایی از یک جامعه آماری  ،بازه اطمینان باالی  95درصدی میانگین به صورت
 5 / 2, 6 / 8به دست امده باشد ،انحراف معیار این جامعه چقدر بوده است؟

 مثال :از یک جامعه یک نمونه  6نفری با درآمدهای  1و  2و  3و  5و  4و  3میلیون انتخاب شده است .اگر انحراف معیار
جامعه را همان انحراف معیار نمونه فرض کنیم ،بازه اطمینان باالی  95درصدی برای خط فقر در این جامعه کدام است؟

)

10 = 3 / 15

(

الف) 1 / 5, 2 / 5
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ب) 2 / 5, 3 / 5

پ) 1 / 25, 2 / 25

ت) 1 / 45, 2 / 05
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