
احتمال–1فصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب 8

ردشوانسبتاًهايسؤال

.سوال پاسخ دهند5سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ ) 7یا (6سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند8از سوال به بیش 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

ي سفید مهره3ي سیاه و مهره4اي که شامل اي خارج کرده و در جعبهي سفید، مهرهمهره5ي سیاه و مهره2اي شامل از جعبه-1
دوم، سفید باشد، کدام ي خارج شده در بار که مهرهاحتمال آن. کنیماي خارج میي دوم مهرهسپس از جعبه. دهیماست، قرار می

است؟

1 (13
282 (26

493 (15
284 (25

49
نفر 4نفر اما از ایران 3از هر کدام از کشورها . کار هستندکشور خارجی مشغول به4المللی افرادي از ایران و در یک شرکت بین- 2

ها توان انتخاب نمود که هیچ دو نفري ملیت یکسان نداشته و سرپرست آنکار هستند، به چند طریق تیمی سه نفره میمشغول به
ایرانی باشد؟

1 (2162(4803(1204(512
0از کنار هم قرار دادن ارقام متمایز-3 1 2 3 4, , , احتمال این که این عدد زوج باشد، . سازیمیک عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می,

کدام است؟ 

1 (132 (353 (584 (12
کارمندي، «و » کارمند زنی، تحصیالت دانشگاهی داشته باشد«هاي آن که احتمال. انداي مطابق جدول زیر توزیع شدهکارمندان اداره-4

به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ » زن و تحصیالت دانشگاهی داشته باشد

1 (2 1
39 9,2 (2 2

39 39,

3 (1 1
9 9,4 (1 2

9 39,

نفره تشکیل دهیم، به طوري که بهترین بازیکن حتماً انتخاب شود و بدترین بازیکن حتماً 4خواهیم تیمی فوتبالیست، می10از بین -5
انتخاب نشود، این عمل به چند طریق قابل انجام است؟ 

1 (
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93 (








4
84 (








4
9

که در این خانواده فرزند اول پسر و فرزند آخر دختر احتمال آن. فرزند دختر است2فرزند پسر و 4اي داراي دانیم که خانوادهمی-6
باشد، کدام است؟ 

1 (16
12 (15

43 (4
14 (16

3

6072312/90%19%59

768998/93%19%59

7817710/93%36%51

513411/94%38%47

585198/91%12%47

541371/92%9%46

زنمرد
دانشگاهی1510

تحصیالت
کمتر از دانشگاهی9080
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سطحیهاي سهمجموعه کتاباحتمال–1فصل 
9

ریاضی عمومی
5430: کد کتاب 

. کنیمگذاري و به تصادف خارج میدرپی و بدون جايمهره پی3از این کیسه . ي قرمز وجود داردمهره3ي آبی و مهره4اي در کیسه-7
کدام است؟،هاي اول و سوم همرنگ باشنداحتمال این که مهره

1 (472 (37
3 (3144 (514

قدر است؟ هاي پشت آمده برابر باشد، چههاي رو آمده با تعداد سکهکه تعداد سکهاحتمال آن. کنیمسکه را با هم پرتاب می4- 8

1 (
2
12 (

8
3

3 (4
14 (

8
5

نوشته و به تصادف یکی از این هایی ساخت، روي کارت1و 2، 4، 6، 8توان بدون تکرار ارقام با ارقام تمام اعداد طبیعی دو رقمی را که می- 9
باشد، کدام است؟6که عدد نوشته شده روي این کارت مضرب احتمال این. کنیمها را انتخاب میکارت

1(
20
72(4

1

3(10
34(5

1

پذیر بخش4که مجموع دو تاس بر احتمال این. ها، عددي زوج استي تاسضرب اعداد رو شدهدانیم حاصلدر پرتاب دو تاس می-10
باشد، کدام است؟ 

1 (132 (518
3 (294 (5

27
که فرزندان دختر پشت سر هم به گاه احتمال آناگر دو تا از فرزندان این خانواده پسر باشند ، آن. فرزند است4یک خانواده داراي - 11

دنیا آمده باشند، کدام است؟ 

1 (122 (13
3 (144 (16

باشد؟ 6ها توان نوشت که مجموع ارقام آنچند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می-12

1 (182 (20
3 (214 (24

ترین یک از پیشامدهاي زیر بیشبرابر با مجموع دو عدد ظاهر شده باشد، آنگاه کدامXدر پرتاب دو تاس، اگر متغیر تصادفی -13
احتمال را دارد؟ 

1 (10X2 (5X
3 (X 4.باشد3مضرب (X باشد4مضرب.

هاي هاي سیاه و اتومبیلاحتمال آنکه اتومبیل. انداتومبیل سفید، در یک ردیف، به تصادف کنار هم پارك شده3اتومبیل سیاه و 14-3
سفید یک در میان قرار گرفته باشند، کدام است؟

1(
10
12(

12
1

3(
20
14(

24
1

513411/94%36%43

239145/91%20%43

551457/91%19%42

630357/93%19%40

630006/91%18%40

620148/92%12%40

585198/91%20%38

551457/91%20%35



احتمال–1فصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب 10

که سه عدد متوالی رو شود کدام است؟در پرتاب همزمان سه تاس سالم، احتمال آن- 15

1(
6
12(

63
43(

9
14(

36
1

یک در میان باشد، کدام است؟ ) از نظر رو و پشت آمدن(ها ي پرتابکه نتیجهاحتمال آن) بار1بیش از (بار پرتاب یک سکه nدر -16

1 (
n2
12 (12

1
n

3 (
2
14 (

n4
1

: صورت زیر تعریف کنیمرا بهBوAکنیم؛ اگر دو پیشامدسکه را همزمان پرتاب می17-3

A :ها به پشت بنشیندحداقل یکی از سکه.

B :اندهایی باشد که به پشت نشستهتر از سکهاند بیشهایی که به رو نشستهتعداد سکه .

، کدام است؟BAآنگاه احتمال پیشامد

1 (
4
12 (

8
33 (

2
14 (

16
7

قدر احتمال این که فرزند اول خانواده، پسر باشد، چه. فرزند این خانواده پسر است2دانیم فقط می. فرزند است4اي داراي خانواده-18
است؟

1 (142 (123 (134 (25
که حداکثر یک نفر عمل نفر این عمل انجام شود، احتمال آن3درصد باشد و روي 80اگر احتمال موفقیت در انجام یک عمل جراحی -19

آمیز نداشته باشد، کدام است؟موفقیت

1(384/02 (896/03 (640/04 (512/0

قدر است؟ که چهارمین خط در دوازدهمین پرتاب ظاهر شود، چهاحتمال این. کنیماي را بارها پرتاب میسکه- 20

1 (12
2
1

4
12

)(






2 (12
2
1

3
11

)(








3 (11
2
1

3
11

)(






4 (11
2
1

4
12

)(








هاي یکان و صدگان این عدد با هم برابر باشند، کدام که رقماحتمال آن. کنیمرقمی را به تصادف انتخاب می3یکی از اعداد طبیعی -21
است؟

1(
9
12 (

10
13 (

100
94 (

36
5

724458/92%15%35

239145/91%14%35

552487/90%16%34

913969/93%29%33

618158/90%15%31

633411/93%10%31

626738/90%13%31



سطحیهاي سهمجموعه کتاباحتمال–1فصل 
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ریاضی عمومی
5430: کد کتاب 

گذاري از این کیسه بیرون آوریم، احتمال آن که فقط دو اگر سه مهره با جاي. ي آبی استمهره4ي سفید و مهره5اي شامل کیسه-22
مهره سفید باشند، کدام است؟ 

1 (729
252 (729

100

3 (243
254(243

100

؟نباشدگیر که حداقل یک نفر کشتیطوريبهنفر انتخاب کرد 3توان بردار به چند روش میوزنه5گیر و کشتی7از میان - 23

1 (37
442 (7

44

3 (1224 (21
22

اند؟ها در روز شنبه به دنیا آمدهکدام احتمال دقیقاً دو نفر از آناي با سه فرزند، با در خانواده-24

1 (18
3432 (6

343

3 (54
3434 (36

343
ي عدد روشده، به تعداد آن سکه پرتاب سپس با مشاهده. کنیماي طراحی شده که ابتدا یک تاس را پرتاب مییک آزمایش به گونه- 25

اي این آزمایش چند عضو دارد؟فضاي نمونه. کنیممی

1 (1262 (8
3 (634 (42

که تعداد فرزندان پسر و دختر حداقل دو تا اختالف داشته باشند، چقدر است؟فرزندي، احتمال آن5ي در یک خانواده-26

1 (
2
12 (

8
3

3 (
16
74 (

16
5

گذاري، به تصادف و بدون جاي. اندازیماي میها را درون کیسهیک مهره نوشته و مهرههر کدام از اعداد طبیعی یک رقمی را بر روي - 27
ي انتخابی زوج است؟با کدام احتمال مجموع اعداد روي دو مهره. کنیمي دوم را خارج میآوریم و سپس مهرهاي بیرون میمهره

1 (
9
52 (

9
4

3 (
18
54 (

18
7

درصد و همین احتمال براي فرزندي که در 20هایی به رنگ روشن متولد شود، با چشم» الف«ي احتمال آنکه فرزندي در خانواده-28
هر دو خانواده در انتظار تولد فرزندي هستند، با چه احتمالی فقط یکی از این دو . درصد است75شود متولد می» ب«ي خانواده

دارد؟ هایی به رنگ روشن فرزند، چشم

1 (650/2 (60 /
3 (620/4 (4750/

که تر از عدد تاس در مرتبه دوم نباشد، احتمال ایناگر بدانیم عدد تاس در مرتبه اول بیش. کنیمتاسی را دو بار پرتاب می-29
عددي فرد باشد کدام است؟ضرب اعداد رو شده، حاصل

1 (272 (37
3 (254 (35

585198/91%12%31

647539/93%17%29

642753/94%15%28

505498/89%13%27

768998/93%14%26

692557/92%19%25

552487/90%16%25

595273/94%16%25
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ردشواي هاسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

که دو رقم از عدد سه رقمی ساخته شده احتمال آن. سازیمهاي تکراري می، اعداد سه رقمی بدون رقم9و 8، 6، 5، 3، 2با ارقام -30

زوج باشد، کدام است؟ 

1 (4/02 (45/0
3 (5/04 (35/0

1ياز مجموعه- 31 2 3 4 5 6{ , , , , , که یکی از اعداد انتخاب شده مضرب احتمال آن. کنیم، دو عدد متمایز را به تصادف انتخاب می{

دیگري باشد، کدام است؟

1 (152 (25

3 (7154 (815
هستند، اگر احتمال داشتن رنگ چشم (b)و یک ژن رنگ چشم مغلوب(B)پدر و مادري هر یک داراي یک ژن رنگ چشم غالب - 32

فرزند خانواده، فقط یک فرزند رنگ چشم مغلوب دارد؟ 3غالب سه برابر احتمال داشتن رنگ چشم مغلوب باشد، با چه احتمالی از 

1(9162 (27
64

3 (27
324 (364

فرزندي 3ي خون فقط یکی از فرزندان یک خانوادهRHخون منفی باشند، آنگاه با چه احتمالی RHهاي درصد عامل40اگر - 33
مثبت است؟ 

1 (065124/02 (061238/0
3 (062236/04 (064512/0

نفر مستعد با فردي که حامل بیماري است 4اگر . است2/0احتمال انتقال نوعی بیماري مسري از فرد بیمار به افراد مستعد برابر - 34
3P(Xشوند، حاصلتعداد افرادي باشد که به این بیماري مبتال میXمالقات کنند و متغیر تصادفی  )چقدر از یک کمتر است؟

1(0272/02(272/0
3(9827/04(09827/0

692557/92%14%24

618518/90%10%24

724458/92%18%23

6300010/91%17%23

488953/94%15%23
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سطحیهاي سهمجموعه کتاباحتمال–1فصل 
13

ریاضی عمومی
5430: کد کتاب

a}يعضوي مجموعه3هاي مجموعهیکی از زیر- 35 ,b ,c ,d ,e ,f عضو این زیر aکه احتمال آن. کنیمرا به تصادف انتخاب می{
عضو آن نباشد، کدام است؟ bمجموعه باشد، ولی 

1 (1/02 (2/03 (3/04 (5/0
آموزي را به دانش. انددرهر دو درس تجدید شده% 15شناسی و در درس زیست% 25آموزان یک کالس در درس شیمی، دانش% 20- 36

شناسی زیستکه در درس اگر بدانیم که در درس شیمی تجدید شده است، احتمال آن. کنیمها انتخاب میطور تصادفی از بین آن
قبول شده باشد کدام است؟

1(15/02 (2/03 (24/04 (25/0
ساخته ) هابدون توجه به معنی آن(حرفی 9دهیم تا کلمات طور تصادفی کنار هم قرار میرا به"logarithm"ي حروف کلمه- 37

، کدام است؟نشوددیده "log"ي ساخته شده، عبارت که در کلمهاحتمال آن. شود

1 (892 (827

3 (71
724 (71

144
ظاهر شود، کدام است؟ 4که حداقل یک بار عدد احتمال آن. کنیمزمان پرتاب میسه تاس را هم- 38

1(13
362(91

216

3(25
364 (101

216
عضوي یک ... هاي عضوي، با تعداد زیرمجموعه8ي هاي سه عضوي و چهار عضوي یک مجموعهمجموع تعداد زیرمجموعه- 39

.استبرابرعضوي ... ي مجموعه

1 (3-92 (5-83 (4-84 (5-9

طور متوالی ها را به تصادف، بهحال این کارت. ایمها را درون یک کیسه قرار دادههاي یکسان نوشته و آنرا روي کارت5تا 1اعداد - 40

؟ شوندنمیطور متوالی خارج به4و 2با کدام احتمال اعداد . کنیمن جایگذاري از کیسه خارج میو بدو

1(2/02 (25/0

3 (4/04 (6/0

ها انتخاب صورت متوالی سه موش از بین آنبه تصادف و به. شوندداري میموش بیمار نگه6موش سالم و 4در آزمایشگاهی - 41

اگر بدانیم که موش اول بیمار است، با کدام احتمال دو موش دیگر هر دو سالم یا هر دو بیمار خواهند بود؟. کنیممی

1 (492 (32
90

3 (4104 (32
100

552487/90%11%23

505498/89%10%23

626738/90%17%22

607231/91%17%22

725809/92%16%22

620148/92%14%22

464313/90%15%21
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که از هر خانواده، شود، به طوريکنند، انتخاب خانوار در آن زندگی می7نفره از ساکنان یک آپارتمان که 3قرار است یک شوراي - 42

پذیر است؟تواند عضو این شورا شود، این کار به چند طریق امکانتنها زن یا شوهر می

1 (352 (70

3 (1404 (280

که حداقل بار پرتاب کنیم، احتمال آن4اگر این تاس را . وجه آن قرمز است4وجه آن آبی و 2اي طراحی شده که یک تاس به گونه- 43

یک بار وجه آبی رو شود، کدام است؟

1(65812 (16
813 (48

814 (11
27

3ي از مجموعه-44 4 5 6 30{ , , , , ..., احتمال آنکه دو عدد زوج متوالی انتخاب شوند، کدام . کنیم، دو عدد متمایز به تصادف انتخاب می{

است؟

1(13
15 29

2(13
14 27

3(14
15 27

4(14
15 29

هایی که تعداد مثلث. کنیمي متمایز مشخص مینقطه4و 3، 2ترتیب بهACو AB ،BC، روي هر یک از اضالع ABCدر مثلث - 45

ها هستند، کدام است؟هاي آنشده رأسنقاط مشخص

1(632 (693 (794 (84

طوري که هیچ دو توپ توپ صورتی متمایز را در یک ردیف کنار هم قرار داد به3توپ سفید متمایز و 5توان به چند طریق می-46
؟نباشندصورتی کنار هم 

1 (2402 (24003(144004 (120

1تواند مقادیرکه میXتوزیع احتمال متغیر تصادفی- 47 2 3 4 5 6, , , , را اختیار کند، از دستور,

6
k

P(X k)
n

 
 
  کندپیروي می .

است؟کدامnمقدار 

1 (352 (36

3 (634 (64

با کدام احتمال، حداکثر در دو . کنیمدو تاس سالم را تا زمانی که براي اولین بار هر دو عدد رو شده فرد باشند، با هم پرتاب می-48

شود؟پرتاب این نتیجه حاصل می

1 (5162 (3163(7164 (116

552487/90%5%21

585198/91%15%20

551457/91%13%20

6846410/91%12%20

7613710/92%11%20

724458/92%11%19

6072310/92%10%20



سطحیهاي سهمجموعه کتاباحتمال–1فصل 
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ریاضی عمومی
5430: کد کتاب

رتردشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ ) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند4سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

عضوي دارد؟8تا 2ي مجموعهعضوي، چند زیر9ي یک مجموعه-49

1(5122 (256

3 (5014 (245

کنیم و به جاي آن دو مهره از اي به تصادف انتخاب میاز این جعبه مهره. ي آبی وجود داردمهره5ي قرمز و مهره3اي در جعبه-50

رنگ است؟ي اولیه همبا چه احتمالی این مهره با مهره. کنیمبه تصادف از جعبه انتخاب میاي حال مهره. دهیمرنگ دیگر قرار می

1 (13
722 (31

723 (13
364 (31

36

1ارقام- 51 2 3 4 5, , , 6احتمال آن که عدد ساخته شده مضرب . رقمی ساخته شود5چینیم تا اعداد طور تصادفی کنار هم میرا به,

باشد، کدام است؟ 

1 (4152 (1213 (1104 (25

احتمال این که تعداد فرزندان پسر این دو خانواده برابر . فرزند است4داراي » ب«ي فرزند و خانواده3داراي » الف«ي خانواده- 52

باشد، کدام است؟ 

1(35
1282 (23

128

3 (29
1284(14

هاي فروردین یا اردیبهشت به دنیا آمده باشند، ها در یکی از ماهکه دقیقاً سه نفر از آنآموزان، احتمال ایننفر از دانش6از میان -53

قدر است؟ چه

1(
3

6
5
6

2 (
3

6
520
6

3 (6
1120
12

4 (6
120
2
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1اي طراحی شده که نسبت احتمال آمدن رو به احتمال آمدن پشت،یک سکه به گونه-54
بار پرتاب شود، 3اگر این سکه . است2

؟احتمال آنکه دقیقاً دوبار پشت بیاید، کدام است

1(492(893(4274(827

منفی RHنفر داراي 2نفري، حداقل 3احتمال آن که از یک گروه . اندخون منفیRHي عامل کنندههاي تعییندرصد ژن55-40

رقم اعشار کدام است؟4باشند، با 

1 (0700/02 (0676/0

3(0668/04 (0686/0

. است4/0و به زنان 2/0احتمال انتقال بیماري از فرد بیمار به مردان . دهنددرصد جمعیت را مردان تشکیل می50در یک روستا -56

شود؟نفر برخورد کند، با کدام احتمال حداکثر یک نفر از آنان به بیماري مبتال می3اگر یک بیمار به طور تصادفی با 

1(784/02(884/0

3(574/04(441/0

4n(A)، اگر بدانیمBو Aبراي دو پیشامد مستقل-57 ،9n(B) که حداقل یکی از دو پیشامد و پیشامد اینA وB روي دهد

اي چند عضو دارد؟فضاي نمونه. عضو دارد12

1(302 (363 (604(72

تیر به سمت هدف پرتاب کند، 4که او در یک مسابقه در صورتی. خوردتیر او به هدف می3پرتاب یک تیرانداز، 5دانیم از هر می-58

که حداکثر یک تیر به هدف بخورد کدام است؟احتمال آن

1(46 0 6( / )2 (47 0 6( / )

3 (46 0 4( / )4(47 0 4( / )

ي کارمندان آن ساکن این شهر هستند، اي که همهدر اداره. درصد زنان مبتال به چاقی هستند15درصد مردان و 20در یک شهر، - 59

شود، مبتال با کدام احتمال، کارمندي که به تصادف از این اداره انتخاب می. کارمندان زن استبرابر تعداد 5/1تعداد کارمندان مرد، 

به چاقی است؟

1 (16/02 (17/0

3 (18/04 (19/0

505498/89%10%16

7613710/92%10%16

595273/94%9%16

768998/93%12%15

585198/91%9%15

618518/90%10%14
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ریاضی عمومی
5430: کد کتاب

باشد کدام است؟ 4که مقدار این متغیر برابر احتمال آن. به صورت زیر استXجدول توزیع احتمال متغیر تصادفی -60

1(132(14

3(154(12

اگر . کنیمگذاري از کیسه انتخاب میهم و با جايدو مهره به تصادف پشت سر. ي سیاه داریممهرهkي سفید و مهره2اي در کیسه-61

کدام است؟kدرصد باشد، 48ها احتمال غیرهمرنگ بودن مهره

1(22(33(44(5

<عدد رو شده در پرتاب اول«شرط که بین اعداد رو شده در سه بار پرتاب کنیم، احتمال اینیک تاس سالم را سه بار پرتاب می-62

برقرار باشد، کدام است؟» عدد رو شده در پرتاب سوم<عدد رو شده در پرتاب دوم

1(13
542(11

54

3(5544 (754
دانش آموز دوم 4آموز اول دبیرستان و دانش5صندلی باشد، به چند طریق 7اگر در یک سالن دو ردیف صندلی و هر ردیف شامل-63

ها در ردیف اول باشند؟که اولیها بنشینند طوريتوانند روي آندبیرستان می

1(12 9!2 (21 9!

3 (7354 (735 9!

توانند در یک ردیف کنار هم بنشینند به طوري که زهرا بین مریم نفر از دوستانشان به چند طریق می3مریم، زهرا و مینا به همراه -64

؟قرار گیرند) نه لزوماً بالفاصله(و مینا 

1 (3602 (1803 (1204 (240

به صورتXي وجه رو شده باشد، آنگاه تابع توزیع احتمال ، شمارهXاي طراحی شده که اگر متغیر تصادفی یک تاس به گونه-65

1 1 212
1 3 46

5 6

; k ,

P(X k) ; k ,

k
; k ,

b

 

  






؟ کدام استb. است

1(5/52 (333 (114 (22

231966/91%9%14

768998/93%8%14

692557/92%9%12

630357/93%7%12

7817710/93%5%12

585198/91%5%8

642X

24a2aaP(X x)




