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ةارم

 -1درشحی یا هادرشحی ير عتارت را مظخع کوید.
الف) ةى پیظامديایی کى ححماً اجفاق می افحد ،پیظامد ححمی می گٌیود.
ب) مریم جاشی را  15ةار پرجاب کرد .در این  15ةار پرجاب امکان هدارد  6ةیاید.

2

ج) اححمال رخ دادن یک اجفاق ،عددی ةراةر غفر ،یک و یا عددی ةین غفر و یک اشث.
د) در یک کیصى  100مًره داریم .یکی از مًره يا شفید و ةقیى شیاه اشث ،اححمال ایوکى مًره ای ةى جػادف ةیرون
آوریم شفید یا شیاه ةاطد ،یکصان اشث.
 -2جايای خالی را ةا عتارت مواشب کامل کوید.
الف) همٌدار  ..................ةرای هظان دادن جغییرات در یک مدت مظخع ةى کار می رود.
ب) اگر  Aاححمال آمدن عدد زوج در پرجاب یک جاس و  Bاححمال آمدن عدد اول در پرجاب جاس ةاطد .آهگاه

2

اشث.
ج) اححمال آمدن  5در پرجاب یک جاس  ................اشث .پس پیض ةیوی می طٌد در  30ةار پرجاب یک جاس  ........ةار
عدد  5ةیاید.
 -3ةرای ير یک از مٌارد زیر یک مثال ةزهید.
الف) اجفاقی کى اححمال رخ دادن آن غفر ةاطد.
ب) اجفاقی کى اححمال رخ دادن آن کمحر از
ج) اجفاقی کى اححمال رخ دادن

1
2

1
2

ةاطد.

2

ةاطد.

د) اجفاقی کى اححمال رخ دادن آن یک ةاطد.

و دشحى ةودی داده يا ،در همٌدار شحٌهی زیر مظخع طده اشث.

30
25

الف) چى جعداد از المپ يای مٌرد آزمایض ،ةیض از  3ماه

20
15

عمر کرده اهد؟
ب) چى جعداد از المپ يای مٌرد آزمایض ،گمحر از  5ماه

10
5

عمر کرده اهد؟

طٌل عمر المپ

ج) جعداد المپ يای مٌرد آزمایض چود جا ةٌده اشث؟

يا

جعداد المپًای مٌرد آزمایض يا

 -4طٌل عمر جعدادی از المپ يای یک کارخاهى پس از آزمایض
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 -5میزان محػٌالت یک زمین زراعی در جدول زیر آمده اشث .جدول را کامل کوید و همٌدار دایره ای آهرا رشم کوید.
هٌع محػٌل

گودم

ذرت

جٌ

غیفی

میزان ةرحصب جن

48

24

36

12

درغد
کصر جقریتی ةا مخرج 10
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 -6ةا جٌجى ةى جدول زیر ،اةحدا ير عدد را ةا جقریب کمحر از از  1000گرد کوید ،شپس ةا رشم یک آدمک ةرای ير  1000هفر

ةارم

جمعیث

همٌدار جػٌیری آهرا رشم کوید.
روشحا

روشحا A

روشحا B

روشحا C

روشحا D

جمعیث

3282

5689

6917

3012

2

مقدار جقریتی
هام روشحا
ير هظان ديودة  1000هفر

 -7ير یک از طکل يای زیر یک غفحى چرخوده را هظان می ديد اگر غفحى را  1200ةار ةچرخاهیم.
الف) در ير طکل اححمال ایوکى چرخوده روی قصمث
رهگی ةایصحد ،چقدر اشث؟

2

ب) در ير طکل اهحظار داریم ،چرخوده روی چود ةار
روی قصمث رهگی ةایصحد؟
 -8در یک کیصى  7مًرة شفید 5 ،مًرة شیاه و  4مًرة زرد وجٌد دارد.
الف) اگر یک مًره از کیصى ةیرون ةیاوریم اححمال ایوکى مًره شیاه ةاطد ،چقدر اشث؟
ب) اگر یک مًره از کیصى ةیرون ةیاوریم و مجدد ًا آهرا ةى کیصى ةرگرداهیم و مًرة جدیدی را خارج کویم اححمال ایوکى

2

مًره دوم شفید ةاطد ،چقدر اشث؟
ج) اگر یک مًره از کیصى ةیرون ةیاوریم اححمال خارج طدن کدام رهگ ةیظحر ةیظحر اشث؟
د) حداقل چود مًره از کیصى ةیرون ةیاوریم ،جا مطمئن طٌیم از ير شى رهگ خٌايیم داطث؟
 -9در یک کیصى جعدادی مًره رهگی وجٌد دارد .می خٌايیم یک مًره را ةى جػادف از آن خارج کویم ،می داهیم
4

اححمال شتز ةٌدن مًره اشث.
9

2

الف) اححمال شتز هتٌدن مًره را حصاب کوید.
ب) آیا می جٌاهید جعداد مًره يای درون کیصى را ةیاةید؟ چرا؟

 -10جاشی را  300ةار پرجاب می کویم.
الف) اهحظار داریم چود ةار طمارهدة عدد  6ةیاید.
ب) در  3000ةار پرجاب شکى اححمال ججرةی ةى اهحظار ما هزدیک جر اشث یا  30ةار ةار پرجاب شکى؟ چرا؟
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