


  

احتوال رخ زازى یک اتفاق   
تعساز حالتْای هغلَب

تعساز حالتْای هوکي
 

  و احتمال آمار
 علن جوع آٍری اعالعات، سازهاًسّی ٍ تررسی آًْا است. اعالعات جوع آٍری شسُ را زازُ ّای آهاری  هی گَیٌس. علن آهار 

  .ًوَزار هیلِ ای  ) ترای هقایسِ تعساز، پیسا کرزى 1ترای هقایسِ ٍ تررسی تْتر زازُ ّای  آهاری از اًَاع ًوَزار ّا استفازُ هی کٌٌس .

. ًوَزار ذظ شکستِ ) ترای ًوایش  تغییر ّا هثال تغییرّا زر تازار هالی،قیوت عال،ًفت ٍ سْام 2زارز.(  تیشتریي ٍ کوتریي زازُ کارترز

ٍ چَى از  تصَیر استفازُ هی . ًوَزار تصَیری)ترای  هقایسِ زازُ ّای آهاری  تسرگ کِ تقریة هی زًین استفازُ هی شَز 3کارترز زارز.(

. ًوَزار زایرُ ای )ترای ًشاى زازى تعساز زازُ ّا ًسثت تِ کل استفازُ هی شَز ٍتِ )4 فْن تر است. کٌین ترای کن سَازاى یا تیسَازاى قاتل

 (هرٍر شَز. کتاب 116)فعالیت صفحِ   شکل زایرُ است  

  .پیشاهس: آى چِ کِ قرار است پیش تیایس را اتفاق یا پیشاهس هی  ًاهٌس 

 )غیر هوکي است رخ زّس(. پیشاهس غیر هوکي 3 )هوکي است رخ زّس ٍلی حتوی ًیست(زفی. پیشاهس تصا2 )حتوا رخ هی زّس(پیشاهس حتوی .1

 

  حالت ّای  ّن شاًس، حالت  تِ)اتفاق ّای ّن شاًس: ٍقتی  یک سکِ را هی اًسازین، زٍ حالت ّن شاًس هوکي است اتفاق تیفتس، رٍ یا پشت

 (ّای  هشاتِ ّن گفتِ هی شَز.

 :احتوال رخ زازى یک اتفاق             .عسزی تیي صفر ٍ یک، یک ٍ یا صفر هی تاشس 

    ِزیر پاسد زّیس.سَاالت حاال ت   

 زرستی یا ًازرستی جوالت زیر را هشرص کٌیس. -1

 هی ًاهٌس.  .......   "علن آهار  "الف( علن جوع آٍری، سازهاًسّی ٍ تررسی اعالعات را 

 تا ّن هساٍی  ّستٌس. ....... "رٍ  "ٍ  "پشت "ب( زر  پرتاب یک سکِ، احتوال آهسى 

 ج( زر ّر پیشاهس، هجوَع احتوال ّای هوکي تراتر یک هی تاشس. .......

 هی آیس. .......  "رٍ  "تیایس، تار سیسزّن حتوا  "رٍ  "تار پرتاب کٌین ٍ  12ز( اگر یک سکِ را  

 جاّای ذالی را تا کلوات یا اعساز هٌاسة کاهل کٌیس. -2

  هساٍی ......... است.احتوال تَلس یک ًَزاز زر یکی از  هاُ ّای  سال ب(              احتوال ٍقَع ّر پیشاهس، عسزی تیي ........ ٍ ......... هی تاشس.الف( 

 زرجِ ............ است. 200احتوال زًسگی  کرزى اًساى زر زهای  ز(       هساٍی .......... هی تاشس. 3زر  پرتاب  یک تاس، احتوال آهسى عسز ج(  
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 رًگ تٌفش زرز هشکی آتی قرهس سثس

 ذظ ًشاى  ////   //// ///

 تعساز 5  9 7  

 کاهل کرزُ ٍ تِ سَاالت زیر پاسد زّیس.جسٍل هقاتل را 

 الف(چٌس ًفر زر  ایي کالس تِ رًگ تٌفش عالقِ زارًس؟

 ب( کسام رًگ از  ّوِ تیشتر عرفسار زارز؟

 )زر زفتر(ج(ًوَزار هیلِ ای  هٌاسة ترای ایي جسٍل را رسن کٌیس. 

 

 باسمٍ تعالی

                          ( 9فصل )کاربرگ قلم چی           

 ریاضی َفتم 

 

 وام ي وام خاوًادگی: .....................

 وام کالس:.............



 

  

 هْرُ تِ تصازف ذارج کٌین. احتوال ّای زیر را تٌَیسیس.هْرُ سثس زارین. اگر یک  3هْرُ قرهس ٍ  5هْرُ آتی،  6زر یک کیسِ  -4

 .قرهس تاشس 

 .آتی ًثاشس 

 .قرهس یا سثس تاشس 

 

          تاشس چیست؟ 5یک عسز اًتراب  هی  کٌین، احتوال ایي کِ آى عسز هضرب  30تا  1از تیي اعساز عثیعی تیي                  -5

 

 

 

 هْرُ آتی ٍ تعسازی هْرُ سثس ٍجَز زارز. 5زر یک کیسِ                   -6

احتوال ایي کِ هْرُ آتی تاشس یک هْرُ تِ تصازف تیرٍى هی آٍرین،                 
1
3

 است. تعساز هْرُ ّای  سثس چٌس تا است؟   
 

 

2 یک تاس عَری عراحی شسُ است کِ احتوال آهسى عسز زٍج زر  آى  -7
3

 تا تَجِ تِ ایي کِ هجوَع ّوِ احتوال ّا ّویشِ یک هی تاشس. است.  

 احتوال آهسى عسز فرز زر ایي تاس چقسر است؟

            

 

8-  

 

 ظاّر شَز چقسر است؟    3یا  2یا 1احتوال ایي کِ تاسی را پرتاب کٌین ٍ یکی از اعساز 

 

 

 تیایس چقسر است؟ 3احتوال ایي کِ عسز زٍج هضرب  زر پرتاب یک تاس -9
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 اهکاى ٍقَع ّر پیشاهس زیر را رٍی  هحَر هقاتلش ًشاى زّیس. -10

   تیایس. 2هضرب   الف(زر  پرتاب تاس

 

  ب(هرگ پسرتچِ ای  کِ از عثقِ تیستن سقَط کرزُ است.

 

 

1 0 

1 0 

 اگٍ گفتید  شباَت دماسىج با يرقٍ امتحاوی در چیست؟                                          

َر دي يقتی بٍ صفر می رسىد ته آدم می لرزد!!        


