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 نام خدابه 

 وز درباره احتماله.امردرس 

ه حتما با کلمه احتمال آشنا هستید. اگه بخوایم به زبون ساده بگیم، احتمال به معنی اینه ک

 چقدر امکان داره که یه رخداد اتفاق بیفته.

که ه ، احتمال اومدن شیر چقدره؟ یعنی چقدر امکان دارکنیممیمثال وقتی شیر یا خط بازی 

 وقتی سکه پایین میاد شیر باشه.

چقدره؟ چقدر امکان داره که عدد  5احتمال اومدن عدد  کنیممیوقتی یه تاس رو پرتاب 

 بیاد.  5

 یاد بگیریم که چطوری احتمال این رخدادها رو پیدا کنیم. خوایممیدر اینجا 

 .کنیممیشانس رو تعریف هم اول حالتهای

 شانس به چه حالتهایی گفته میشه؟حالتهای هم

اینکه خط  ، احتمال اینکه سکه شیر بیاد با احتمالکنیممیوقتی یه سکه سالم رو پرتاب 

ون شانس گفته میشه. یعنی احتمال رخ دادنشبیاد برابره. به این حالتها، حالتهای هم

 برابره.

ممکنه احتمال رخ دادن شیر و خط با هم برابر نباشه، در اون مثال اگه سکه کج باشه 

 شانس نیستن.صورت اینها هم

 ن.شانس هستهمعددها با هم برابره. یعنی در پرتاب یه تاس هم احتمال رخ دادن 

احتمال یا اندازه گیری 

 شانس
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 :محاسبه احتمال رخ دادن پیشامد
 

 یاج داریم:دو تا عدد احتبرای اینکه احتمال رخ دادن یک پیشامد رو به دست بیاریم به 

 تعداد همه حالتهای ممکن .1

 یعنی کال چند تا حالت ممکنه پیش بیاد. مثال : 

 میشه. 2در پرتاب یه سکه، دو حالت داریم: شیر و خط. پس تعداد حالتهای ممکن 

. پس تعداد  1و  2و  3و  4و  5و  6در پرتاب یه تاس ، شیش تا حالت داریم ، 

 هست. 6یک تاس برابر  حالتهای ممکن در پرتاب

 تعداد حالتهای مطلوب .2

 اتفاق بیفته خوایممییعنی اون چیزی که ما 

تفاق میفته. ببینیم با چه احتمالی شیر ا خوایممیمثال فرض کنید در پرتاب سکه، 

 هست. 1پس حالت مطلوب ما در اینجا رخ دادن شیر میشه. و تعداد این حالتها 

ه. ببینیم احتمال رخ دادن عدد زوج چقدر خوایممییا فرض کنید در پرتاب تاس، 

 3. چند تا شدن؟  6و  4و 2پس حالتهای مطلوب ما عددهای زوج هستن. یعنی 

 میشه. 3تا . پس تعداد حالتهای مطلوب ما 

بعد از اینکه این دو تا عدد به دست اومد، احتمال رخ دادن یه پیشامد به صورت 

 زیر به دست میاد:
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 ینیم. چند تا مثال بب

 :کنیممیاز مثالهای ساده شروع 

 در پرتاب یک سکه سالم احتمال رخ دادن خط چقدر است؟

 دو تا عدد مورد نیاز رو به دست میاریم:

 خط( –)شیر  2تعداد همه حالتهای ممکن = 

 )خط( 1تعداد حالتهای مطلوب = 

 بنابراین:

1

2
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال رخ دادن خط 

 

 مثال بعد:

 احتمال رخ دادن عدد فرد در پرتاب یک تاس چقدر است؟

 ( 1و  2و  3و  4و  5و  6)عددهای   6تعداد همه حالتهای ممکن = 

 ( 1و  3و  5) عددهای  3تعداد حالتهای مطلوب = 

 بنابراین :

3

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال رخ دادن عدد فرد 
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 تا توپ داریم توی جعبه. 5میشه؟ چون  5، چرا  5تعداد همه حالتهای ممکن = 

 تعداد حالتهای مطلوب = ؟

 اینکه شماره توپ زوج باشه.حالت مطلوب برای ما چیه؟

  4و توپ شماره  2وجه؟ توپ شماره شون زکدوم توپها شماره 

 یعنی دو تا توپ . بنابراین:

  2داد حالتهای مطلوب = تع

2

5
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال بیرون امدن توپ زوج 

 

 

 تعداد حالتهای ممکن = ؟

 خرداد ، 3خرداد ،  2خرداد ،  1دوست حمید در چه روزهایی ممکنه به دنیا اومده باشه؟ 

 براین :روز . بنا 31خرداد . چند روز میشه  31خرداد ، ....  4 

 31تعداد حالتهای ممکن = 
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 تعداد حالتهای مطلوب = ؟

خرداد به دنیا اومده باشه، چند روز  15حالت مطلوب در اینجا اینه که دوست حمید در 

 روز . بنابراین: 1مطلوب ماست؟ 

 1تعداد حالتهای مطلوب = 

 پس داریم:

1

31
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 خرداد باشد 15ینکه روز تولد = احتمال ا 

 

 
 گفتیم برای به دست اوردن احتمال ، به دو تا عدد احتیاج داریم. 

اولین عدد، تعداد همه حالتهای ممکنه، در اینجا همه حالتهای ممکن چند تاس؟ تعداد 

میشه.  8تا میشه. پس مخرج همه کسرهای محاسبه احتمال  8برشهای دایره رو میشماریم، 

 :کنیممیکی حالتهای مطلوب رو حساب حاال یکی ی
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 :عقربه روی آبی بایستد اینکه احتمال 

در اینجا تعداد حالتهای مطلوب چند میشه؟ حالت مطلوب اینه که عقربه روی خونه آبی 

 تا .  4بایسته، چند تا خونه آبی داریم؟ 

 بنابراین:

احتمال اینکه عقربه روی آبی بایستد = 
4

8
 

 قسمت بعد: 

 آبی نایستد.احتمال اینکه عقربه روی 

 ما اینه که عقربه روی آبی نباشه حالت مطلوب برای

 پس کجاها میتونه باشه؟ یا نارنجی یا سفید.  

 میشه ) سه تا سفید، یه نارنجی( . پس: 4بنابراین تعداد حالتهای مطلوب برابر 

احتمال اینکه عقربه روی آبی نایستد = 
4

8
 

 برای قسمتهای بعد هم به همین صورت حل میشه:
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 مثال:

 
 33تعداد حالتهای ممکن = 

 الف:

 (33) به تعداد عددهای فرد کوچکتر از   15تعداد حالتهای مطلوب= 

15

30
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال اینکه مهره فرد باشه 

 ب: 

 رو بشمارید( 5)مضربهای  6 = تعداد حالتهای مطلوب

6

30
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 باشه 5= احتمال اینکه مضرب  

 ج:

 13تعداد حالتهای مطلوب = 

 { 2و  3و  5و  1و  11و  13و  11و  12و  23و  22:}  33عددهای اول کوچیکتر از 

10

30
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال اینکه عدد اول باشه 
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 نظر بدیم. تونیممینقسمت الف نادرسته، چون با قطعیت 

 

چرخونیم و هر سه تا رنگ هم اندازه بار می 333قسمت ب درسته، با توجه به اینکه 

 روی زرد بایسته. بار 133انتظار داریم تقریبا هستن، 

 

رابره ولی با با هم ب احتمال اینکه عقربه روی هر سه رنگ بایستهقسمت ج هم نادرسته، 

 بگیم حتما این اتفاق میفته. تونیممینقطعیت 

 

 

 131حل تمرین صفحه 

 گیری شانساحتمال یا اندازه
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 6تعداد حالتهای ممکن در پرتاب تاس = 

  الف:

 لتهای مطلوب = ؟تعداد حا

 5که روی تاس هستن فقط ، بین اعدادی هبودن 5مضرب در اینجا حالت مطلوب 

 بنابراین: .مضرب پنجه

 1تعداد حالتهای مطلوب = 

 پس داریم:

1

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 باشه 5= احتمال اینکه مضرب  

 ب:

 تعداد حالتهای مطلوب = ؟

باشه، بین اعدادی که روی تاس هستن  6اینجا اینه که عدد، شمارنده  حالت مطلوب در

 هستن، بنابراین: 6شمارنده  6و  3و  2فقط 

 3تعداد حالتهای مطلوب = 

 پس داریم:

3

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 باشه 6= احتمال اینکه شمارنده  

 ج:

 تعداد حالتهای مطلوب = ؟
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باشه، آیا بین اعدادی که روی تاس  1ینجا اینه که عدد بزرگتر از حالت مطلوب در ا

 وجود داره؟ خیر . بنابراین: 1هستن عددی بزرگتر از 

  3تعداد حالتهای مطلوب = 

 پس داریم:

0

6
= 0  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 باشه 1= احتمال اینکه بزرگتر از  

 

 

 

 
 

قبل دیدیم که برای محاسبه احتمال یک پیشامد به دو تا عدد احتیاج داریم که  قسمتدر 

مورد این  بیشتر در خوایممی قسمتبود. در این  "تعداد حالتهای ممکن"یکی از اونها 

 مطلب صحبت کنیم.

 ، چه حالتهایی میتونه به وجود بیاد؟کنیممیبار پرتاب  2فرض کنید یه سکه رو 

 : یا شیر میاد یا خط:کنیممیبار اول سکه رو پرتاب برای 

 

 بررسی حالتهای ممکن
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 ، چه حالتهایی داریم؟ بازم شیر یا خطکنیممیحاال سکه رو برای بار دوم پرتاب 

 :نویسیممیاین حالتها رو در ادامه پرتاب اول 

 

 اینا حالتهای مختلف برای پرتاب دو سکه هست.

اگه بخوایم این حالتها رو بنویسیم باید هر شاخه رو تا انتها بریم و بعد بریم سراغ شاخه  

 بعدی. مثال 

 شیر .  –شیر  داریم: اولدر شاخه 

 خط . –داریم شیر  دومدر شاخه 

 .شیر  –در شاخه سوم داریم خط 

 خط . –داریم خط چهارم شاخه در 

 بنابراین بطور کلی: 

 هخط {= حالتهای مختلف پرتاب دو سک –شیر ، خط  –خط ، خط  –شیر ، شیر  –} شیر 

 

ا باید ادامه ، چه اتفاقی میفته؟ شاخه های مکنیممیحاال فرض کنید سکه رو سه بار پرتاب 

 پیدا کنن، بنابراین داریم:
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 شیر ،-شیر-خط ، خط-خط-شیر ، شیر-خط-خط ، شیر-شیر-شیر ، شیر-شیر-}شیر

 خط {-خط-خط شیر ،-خط-خط ، خط-شیر-خط 

 حالت 8تعداد کل حالتها چند تاس؟ 

 احتمال زیر رو محاسبه کنیم: خوایممیفرض کنید 

 احتمال اینکه در پرتاب سه سکه ، دو بار خط بیاید:

تعداد حالتهای  و تعداد کل حالتهاطبق مطالبی که جلسه قبل گفتیم دو تا عدد الزم داریم، 

 مطلوب.

 هست. 8تعداد کل حالتها که 

باید تعداد حالتهای مطلوب رو بدست بیاریم، یعنی باید ببینیم در چند حالت از حالتهایی 

 داریم. کدوم حالتها میشه؟ دو تا خطکه نوشتیم 

 خط-شیر-شیر ، خط-خط-خط ، خط-خط-شیر
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 بنابراین: تا .  3چند حالت شد؟ 

3

8
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 خط 2= احتمال رخ دادن  

 مطلب مهم:یه 

ما برای اینکه تعداد کل حالتها رو به دست بیاریم، نمودار درختی رو کشیدیم و حالتهای 

 23اب تعداد حالتهای پرت خوایممیمختلف رو به دست آوردیم و شمردیم، فرض کنید 

 سکه رو به دست بیاریم، آیا میشه از نمودار درختی استفاده کنیم؟ قطعا نه!

 چرا؟

ن خیلی بزرگ میشه و هم احتمال اشتباه کردنمون به شدت باال میره. چون هم درختمو 

 .کنیممیبه جای این کار از یه راه ساده تر استفاده 

ا ، مهر تعداد که سکه ها پرتاب شده بودنحالت وجود داره، حاال  2در هر پرتاب سکه  

 3که، س 3، مثال برای پرتاب کنیممیرو در خودش ضرب  2عدد هم به همون تعداد  

 :کنیممیضرب  خودشرو در  2عدد  بار

 سکه 3= تعداد حالتهای پرتاب  2×  2×  2

 سکه 4= تعداد حالتهای پرتاب  2×  2×  2×  2

 سکه 5= تعداد حالتهای پرتاب  2×  2×  2×  2×  2

 سکه 6= تعداد حالتهای پرتاب  2×  2×  2×  2×  2×  2

 

 تونیممیه از روش نمایش زیر هم سک 2برای نشون دادن حالتهای مختلف پرتاب 

 استفاده کنیم:
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م که دو تا رخداد استفاده کنی تونیممیتوجه داشته باشید این روش نمایش رو فقط زمانی 

لی برای از این روش استفاده کنیم. و تونیممیداریم، مثال برای پرتاب سه تا سکه ن

 س.مسائل دو تایی قابل استفاده

 تاس مثال پرتاب یک سکه و یک

 و .... انتخاب یک لباس و یک شلوار

 

 

 

 

 

 

 134حل تمرین صفحه 

 بررسی حالتهای ممکن
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 : الف

 دو چرخه داریم دو مدل

 دوچرخه داریم سه رنگ

 دوچرخه داریم دو اندازه

 بنابراین تعداد انواع مختلف دوچرخه های تولید شده در این کارخانه برابر است با:

12  =2  ×3  ×2 

 24اندازه  –زرد زنگ  –مثال دوچرخه کوهستان 

 26اندازه  –زرد زنگ  –دوچرخه کوهستان 

 24اندازه  –زرد زنگ  –دوچرخه جاده 

 26اندازه  –زرد زنگ  –دوچرخه جاده 

 24اندازه  –قرمز  –دوچرخه کوهستان 

 26اندازه  –زرد زنگ  –دوچرخه کوهستان 

 و .... . 

 حالت رو باید بتونیم بنویسیم. 12 

 ب : 

 هست. 12تعداد کل حالتها 
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هست.  26تعداد دوچرخه های کوهستان آبی رنگ اندازه تعداد حالتهای مطلوب برابر 

داریم. )چون هم مدل ، هم رنگ و هم اندازه دوچرخه رو  یک حالت مطلوبپس فقط 

 حالت این خصوصیات رو دارن( 12گفته و فقط یکی از اون 

1

12
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 هده عکس دوچرخه مورد نظر= احتمال مشا 
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 ب :

 قرمز-6قرمز ، -4قرمز ، -2

 حالت این اتفاق میفته. 3بنابراین در 

 

 
 

 الف:

 (2)اعداد از صفر تا   13تعداد کل حالتها : 

 )چون رمز فقط یکی از این اعداده(  1تعداد حالتهای مطلوب : 

 بنابراین:

1

10
  =

تعداد حالتهای مطلوب

دادتع همه حالتهای ممکن
 = احتمال 

 

 ب : در این حالت رمز ما عدد دو رقمی هست. تعداد کل حالتهای ما چند تاس؟

 رقم اول رو هم صفر انتخاب کنیم( تونیممی، در واقع ما  22تا  33تا ) از  133

 ) چون فقط یکی از این اعداد رمز هست( 1تعداد حالتهای مطلوب : 
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 بنابراین:

1

100
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال 

 

 
 الف :

 

 ب:

 هست. 36تعداد کل حالتها 
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باشه،  5و یه تاس  3حالتهایی هست که یه تاس  دتعداتعداد حالتهای مطلوب برابر 

 ( 5و  3( ، ) 3و  5این حالتها رو در جدول پیدا میکنیم: )

 حالت مطلوب داریم، بنابراین: 2

2

36
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال خواسته شده 

 ج(

  36تعداد کل حالتها = 

 (5و  5حالت )) فقط  1تعداد حالتهای مطلوب = 

1

36
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال 

 د( 

دو  در قسمت ب، .هتفاوت قسمت ج و د به خاطر تفاوت در تعداد حالتهای مطلوب

 حالت ممکنه اتفاق بیفته و در حالت ج، یک حالت

 

 
 4سکه =  2تعداد کل حالتها در پرتاب 

 تعداد حالتهای مطلوب = ؟ 

 .  تا 2د یا یا یکی رو بیایکی رو بیاد، یعنی  دست کمداشته باشید که گفته توجه 

 پشت هست، یعنی:-رو ، رو-رو ، پشت –پس حالتهای مطلوب ما: رو 
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 . بنابراین: 3تعداد حالتهای مطلوب = 

3

4
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال دست کم یک رو 

 
سکه چند حالت بوجود میاد، چون در پرتاب  5این دقیقا مشابه اینه که بگیم در پرتاب 

سکه هم در هر مرحله از هر خط دو تا خط خارج میشه، بنابراین طبق مطالبی که برای سکه 

 ها گفتیم:

 قسمت 5= تعداد حالتها پس از  2×  2×  2×  2×  2

 25یا برابر : 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


