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مبانی احتمال1

آمار و احتمال به چه کار می آیند؟
فرض کنید کارشناسان یک کارخانٔه تولید لوازم خانگی می خواهند برای سال آینده تغییراتی در میزان 
نسبت هایی  به چه  کارخانه  که سرمایٔه  کنند  باید مشخص  آنها  آورند؛  به وجود  کارخانه  کاالهای  تولید 
صرف تولید یخچال، کولر، اجاق گاز و... شود. با توجه به اینکه آنها در مورد آنچه در آینده رخ خواهد 
داد، اطمینان ندارند، چگونه می توانند در این مورد تصمیمی درست بگیرند؟ چگونه می توانند از بین دو 

پیشنهاد مختلف یکی را بر دیگری ترجیح دهند؟
ابزار مطالعه و حل چنین مسائلی، که با نا آگاهی نسبی از شرایط و یا وقایع آینده همراه است، علم 

آمار و علم احتمال است.
به کمک علم آمار می توان اطالعات سال های گذشته کارخانه را به درستی جمع آوری کرد و از آنها 
توصیفی مناسب از وضعیت تقاضای کاالهای مختلف به دست آورد و سپس به سؤال هایی مانند »در سال 
آینده تقاضای یخچال، کولر، اجاق گاز و... چگونه خواهد بود؟«، »قدرت خرید مردم و میزان تولید 
شرکت های رقیب چه وضعی خواهد داشت؟« و... پرداخت. در ادامه استفاده از علم احتمال کمک 

می کند که به بهترین تصمیم ممکن برسیم.
به طور خالصه بخشی از این دو علم به نوعی در جهت عکس هم هستند: آن گاه که با جامعه ای 

ناشناخته سر و کار داریم، شناختن جامعه 
کار  یک  داده ها  و  نمونه ها  از  استفاده  با 
بشناسیم  را  جامعه  اگر  ولی  است  آماری 
جامعه  آن  از  نمونه هایی  بدانیم  بخواهیم  و 
چگونه خواهند بود، علم احتمال به کمک 

ما می آید.
علم  دو  این  از  استفاده  مصادیق  البته 
بسیار وسیع تر و متنوع تر از این مثال است.

علم احتمال:  بررسی یک 
یک  از  نامعلوم  نمونۀ 

جامعۀ معلوم

علم آمار:  شناختن جامعۀ 
از  استفاده  با  نامعلوم، 
نمونه های جمع آوری شدۀ 

معلوم
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کار در کالس

کدام یک از سؤال های زیر مربوط به علم آمار و کدام یک مربوط به علم احتمال است؟ در هر مورد با دیگران بحث کنید.

احتمالآمارصورت مسئله
از جعبه  تا سیب  است. چند  از 100 سیب یک جعبه سالم  تا  می دانیم 90  1ــ 

برداریم تا تقریباً مطمئن باشیم که دست کم یک سیب خراب برداشته ایم؟

2ــ درآمد کارمندان شهرداری چقدر است؟

3ــ اگر برای کارمندان شهرداری شهر تبریز تسهیالت نیم بهای قیمت سفر به مشهد 
مقدس فراهم شود، چند نفر از آن استفاده خواهند کرد؟

بیش  با مشارکت  انتخابات 7 اسفند 1394، شهرستان سواد کوه شمالی  4ــ در 
از 98/2 درصد رکورددار بوده است. اگر از 10 نفر واجد شرایط بپرسیم که آیا در 
انتخابات شرکت کرده اند یا خیر، چقدر ممکن است پاسخ بیش از یک نفر منفی باشد؟

احتمال  و  آمار  به درس  یازدهم مدرسه شما  دانش آموزان سال  از  تعداد  5  ــ چه 
عالقه دارند؟

ریاضی دان ها چگونه به علم احتمال می پردازند؟
ریاضی دانان معموالً برای حل مسائل سخت و پیچیده ابتدا کار را از طراحی و حل مسائلی ساده شروع می کنند و سپس قدم 
به قدم با ساختن بنایی استوار از تعاریف، مفاهیم، قضیه ها و... به سراغ مسائلی می روند که شاید در نگاه اولی دست نیافتنی به 

نظر می رسیدند. بیایید مانند ریاضی دان ها مسئله ای ساده که در آن عدم اطمینان وجود دارد را بررسی کنیم:

فعالیت
برق کاری نیاز به یک المپ سالم دارد. دو جعبه داریم که در اولی و دومی، به ترتیب، 5 
و 20 المپ وجود دارد ولی فقط برخی از این المپ ها سالم هستند؛ در اولی 3 المپ و 
در دومی 13 المپ سالم است. او باید یکی از دو جعبه را انتخاب کند و از آن جعبه یک 

المپ، به تصادف، بردارد. به نظر شما، او بهتر است کدام جعبه را انتخاب کند؟ 
جواب این سؤال ساده است: در جعبٔه اول 60 درصد و در جعبٔه دوم …… درصد 

المپ ها سالم هستند پس بهتر است جعبٔه …… را انتخاب کند.
اکنون فرض کنید باز دو جعبه همان شرایط را دارند ولی برق کار از آن جعبه دو المپ، بدون آزمایش، بردارد. به نظر 

شما، او بهتر است کدام جعبه را انتخاب کند؟
در این حالت تصمیم گیری به سادگی حالت اول نیست.
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خواندنی

کار در کالس

به چند حالت مختلف می توان 2 المپ را یکی پس از دیگری از بین 5 المپ جعبٔه اول مذکور انتخاب کرد؟ در چند 
حالت هر دو المپ سوخته است؟ مشابه همین سؤال ها را در مورد جعبٔه دوم بررسی کنید. با توجه به نتایج، انتخاب 

کدام جعبه را برای حالت دوم بهتر می دانید؟
که  است  مسئله ای  همان  شبیه  بسیار  آنها  ماهیت  ولی  هستند  بی کاربرد  ظاهرًا  و  ساختگی  چند  هر  مسائلی  چنین 

کارشناسان کارخانه با آن مواجه بودند: تصمیم گیری برای آینده ای که در مورد وقایع آن اطمینان نداریم.

از احتمال کیفی تا احتمال کمی
واژٔه احتمال و مشابه های آن مانند شانس، بخت، تصادف در بین مردم عامی هم رایج است: »فردا به احتمال 

زیاد باران می بارد«، »تیم والیبال ایران شانس باالیی برای راه یابی به المپیک آینده را دارد« و...
مردم گاهی برای توصیف احساس خود در این موارد از اعداد نیز استفاده می کنند ولی منظور آنها صرفاً 
بیان یک حس کیفی است: »به احتمال 99 درصد هفتٔه بعد طال گران می شود«، »تیم انتهای جدول یک درصد 

هم شانس قهرمان شدن ندارد« و...
یا رسانه ها از عباراتی که معنای احتمال و عدم قطعیت می دهند استفاده  بزنید که مردم  نیز چند مثال  شما 
می کنند. آیا شما مثالی در زندگی روزمرٔه خود سراغ دارید که احتمال را با عدد بیان کنید و منظورتان فراتر از 

صرفاً بیان یک حس کیفی باشد؟
تا در چارچوب علم  به عدد تبدیل می کند  علم احتمال این عدم اطمینان کیفی را کمی می کند یعنی آن را 

ریاضی قرار بگیرد و بتوان با کمک محاسبات ریاضی به نتایجی روشن تر، دقیق تر و قابل اثبات و اتکا رسید.

ترجمۀ زبان گزاره ها به زبان مجموعه ها
معموالً وقتی از احتمال رخ دادن رویدادی صحبت می کنیم، آن رویداد را به شکل یک گزاره بیان می کنیم؛ مثالً می گوییم 
احتمال اینکه »فردا باران ببارد«، احتمال اینکه »نتیجٔه مسابقٔه فوتبال هفتٔه آینده تساوی شود«، احتمال اینکه »متهم دستگیرشده، 

مجرم باشد« و...
ولی ریاضی دانان گاهی به شکلی دیگر احتمال را به کار می برند. برای روشن شدن این موضوع، همان مثال قبلی را به یاد 
بیاورید: فرض کنید برق کار جعبٔه اول را انتخاب کرده و می خواهد از بین 5 المپ یکی را بردارد. المپ ها را شماره گذاری 

می کنیم به نحوی شماره های 1 تا 3 سالم و شماره های 4 و 5 سوخته باشند.
شمارٔه المپی که بیرون کشیده می شود برای برق کار معلوم نیست ولی به هر حال یکی از اعضای مجموعٔه زیر است:

S     ={1,2,3,4,  5}
همان طور که می دانید در علم احتمال به این مجموعه »فضای نمونه« و به هر عضو آن یک »برآمد« گفته می شود.
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برق کار در صورتی راضی می شود که المپ انتخابی سالم باشد و این یعنی اینکه شمارٔه المپ 1، 2 یا 3 باشد. در این صورت 
این اتفاق را هم می توان با یک زیرمجموعٔه فضای نمونه مشخص کرد:

A={1,2,3}
همانطور که در سال های گذشته خوانده اید در علم احتمال به این زیر مجموعه ها »پیشامد« گفته می شود.

در زبان علم احتمال به جای اینکه بگوییم »المپ انتخاب شده سالم باشد«، می توانیم بگوییم »پیشامد A رخ دهد« و به جای 
اینکه بگوییم »احتمال سالم بودن المپ انتخابی«، می توانیم بگوییم »احتمال رخ دادن A«. عبارت اخیر خالصه شدٔه این عبارت 

است »احتمال اینکه شمارٔه المپ انتخابی عضو A باشد«.
پس توجه داشته باشید که اگر A1 و A2 دو پیشامد باشند آن گاه:

   اگر A1 زیرمجموعٔه A2 باشد، رخ دادن A1 رخ دادن A2 را نتیجه می دهد.
   رخ دادن پیشامد A1∩A2 یعنی هر دو پیشامد A1 و A2 رخ دهد.

A1 یعنی دست کم یکی از دو پیشامد A1 و A2 رخ دهد.

∩

A2 رخ دادن پیشامد   

کار در کالس

زهرا و شبنم در مورد سؤالی که دربارٔه پرتاب یک تاس سالم در کالس مطرح شده با هم صحبت می کنند. به نظر شما 
چه کسی درست می گوید؟

   زهرا: فضای نمونه در این مسئله مجموعٔه {6,…,1,2} است.
   شبنم: بله، من هم موافق هستم. سؤالی که خانم معلم پرسیدند این است که اگر تاس را پرتاب کنیم و عدد 4 بیاید 

آیا پیشامد {2,4,6} رخ داده است؟
   زهرا: به نظرم نه، چون 2 و 6 هم عالوه بر 4 عضو این پیشامد هستند.

   شبنم: ولی من فکر می کنم این پیشامد رخ داده است، چون این پیشامد، شامل عدد 4 است.
   زهرا: پس 2 و 6 که نیامدند چه؟

   شبنم: یعنی باید آنها هم در پرتاب تاس آمده باشند تا بگوییم آن پیشامد رخ داده است؟ اصالً این طور که شما فکر 
می کنید، چگونه ممکن است پیشامد {2,4,6} رخ دهد؟ مگر می شود تاسی را پرتاب کنیم و سه مقدار مختلف با هم 

ظاهر شود؟!

تشخیص فضای نمونه
هرگاه بخواهیم مسئله ای را با کمک علم احتمال بررسی کنیم قدم اول شناختن فضای نمونه است. همان طور که گفته شد 
فضای نمونه مجموعه ای است که اعضای آن، که به آنها برآمد می گوییم، مشخص می کنند که نتیجه آزمایش یا مشاهده ای که در 

حال بررسی آن هستیم چه حالت هایی دارد. مثالً در پرتاب یک تاس مجموعٔه {6,…,1,2} فضای نمونه است.
اگر بخواهیم نتایج حاصل از پرتاب دو تاس را بررسی کنیم از عمل ضرب دکارتی مجموعه ها استفاده می کنیم؛ مجموعٔه 
{6,…,1,2} * {6,…,1,2} که 36 عضو دارد فضای نمونه است. البته الزم است که یکی از تاس ها را تاس اول و دیگری 
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را تاس دوم بنامیم تا مشخص شود که معنای برآمد (1,2) چیست. توجه داشته باشید که این برآمد غیر از برآمد (2,1) است.

در صورتی که آزمایشی متشکل از دو آزمایش با فضاهای نمونٔه S1 و S2 باشد فضای نمونٔه مناسب S1×  S2 است. 
مشابه این موضوع برای هر تعداد آزمایش هم زمان نیز درست است.

مثال: یک رانندٔه خطی تاکسی در ایستگاه منتظر می ایستد تا حداکثر چهار مسافر سوار کند. البته ممکن است با کمتر از 
چهار مسافر نیز حرکت کند. در مسیر برگشت نیز همین اتفاق می افتد. فضای نمونه برای توصیف چنین پدیده ای، اگر فقط 

تعداد مسافرها در دو مسیر رفت و برگشت برای ما مهم باشد، چیست؟
حل: با توجه به اینکه تعداد این دو نوع مسافر در رفت و در برگشت عددی بین صفر و چهار است، می توان مجموعٔه زیر 

را فضای نمونه گرفت:
S     ={0,1,2,3,4} * {0,1,2,3,4}  
در این فضای نمونه، منظور از برآمد (1,2) این است که تاکسی با 1 مسافر حرکت کرده و در برگشت 2 مسافر دیگر سوار 
کرده است. به این نکته توجه کنید 25 برآمد این فضای نمونه می توانند هم شانس نباشند. وقتی در درس های جلوتر با احتمال 

غیرهم شانس آشنا شدید این موضوع را بهتر می فهمید.

اصول احتمال
یک  توصیف  برای  نمونه  فضای  شناختن  کلی  حالت  در 
رویداد تصادفی کافی نیست. عالوه بر آن الزم است که بدانیم 
زیرمجموعه های  که  مختلف،  پیشامدهای  دادن  رخ  احتمال 
فضای نمونه هستند، چقدر است. این موضوع را در درس 
بعد که در مورد احتمال غیرهم شانس است بهتر متوجه خواهید 
شد. به عنوان مثال به وضعیت آب و هوای قلٔه دماوند در صبح 
نوروز سال آینده فکر کنید؛ می توان اعضای فضای نمونه را 

این چنین در نظر گرفت:
آفتابی، ابری

آیا چون فضای نمونه دو عضوی است باید احتمال هر کدام 50 درصد باشد؟
ممکن است کسی اعضای فضای نمونه را به شکل زیر انتخاب کند:

آفتابی، ابری بدون بارندگی، بارش باران، بارش برف، بارش تگرگ

در این صورت آیا چون فضای نمونه پنج عضو دارد باید احتمال هر کدام 20 درصد باشد؟
اگر کسی به هر دو سؤال باال جواب مثبت دهد، پس احتمال آفتابی بودن را یک بار 50 درصد و یک بار 20 درصد دانسته 

است!
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یک اشتباه تاریخی
مشهور است که داالمبر1، ریاضی دان، فیزیک دان، فیلسوف و دائرة المعارف نویس فرانسوی قرن هجدهم، 
تصور می کرد که اگر یک سکه را دو بار پرتاب کنیم، احتمال اینکه یک بار رو و یک بار پشت بیاید برابر یک 

سوم است. او این گونه استدالل می کرد:
در چنین آزمایشی سه حالت وجود دارد: »هر دو رو«، »هر دو پشت« و »یک بار رو و یک بار پشت«. در 

نتیجه احتمال وقوع هر یک از این حاالت یک سوم است!

همان طور که گفته شد نکته این است در یک فضای نمونه برآمدهای مختلف ممکن است احتمال برابر نداشته باشند. در این 
حالت محاسبٔه احتمال برآمدها و پیشامدها ممکن است پیچیده تر باشد ولی احتمال پیشامدهای مختلف حتماً باید ویژگی هایی 

داشته باشد که به آنها اصول احتمال می گویند:

برای هر پیشامد مثل A، احتمال رخ دادن آن با P   (A) نمایش داده می شود که عددی حقیقی در بازٔه [0,1] است.
اصول احتمال عبارت هستند از:

P   (S  )=1  1
( ) ( ) ( )= +P A B P A P B 2  برای هر دو پیشامد A و B که ∅=   A∩B ، داریم 

∅=   A∩B، ناسازگاری این دو پیشامد گفته  B فرض شده، یعنی  A و  بند 2 برای دو پیشامد  به خاصیتی که در 
می شود و به این معنی است که رخ دادن هر دوی آنها هم زمان محال است. در غیر این صورت می گوییم A و B سازگار 

هستند.
به P، »تابع احتمال« گفته می شود: تابعی که دامنٔه آن مجموعٔه همٔه پیشامدها است.

قضیه
هر فضای احتمال خواص زیر را دارد:

P  (A  ′)=1-P  (A)  1
P  (∅) =0  2

3  اگر B ،A و C پیشامدهایی دو به دو ناسازگار باشند آن گاه
P  (A ∩

B  

 ∩

C    )=P  (A)+P  (B )+P  (C    )  
(این قسمت را می توان برای هر تعداد پیشامد نیز تعمیم داد).

.P  (A-B )=P  (A)-P  (A∩B ) داریم B و A 4  برای هر دو پیشامد دلخواه
.P  (A ∩

B )=P  (A)+P  (B )-P  (A∩B ) داریم B و A 5  برای هر دو پیشامد دلخواه

 (1783ــ1717) Baptiste le Rond d'AlembertــJean ــ1
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اثبات. برای اثبات 1، به این موضوع توجه کنید که A و ′A دو پیشامد ناسازگار هستند و اجتماع آنها برابر S می شود، 
داریم:

1=P  (S  )=P  (A ∩

A′ )=P  (A)+P  (A′)  
.P  (A′ )=1-P  (A) در نتیجه

شمارٔه 2 در از این نتیجه می شود که ∅ مکمل S است و لذا
P  (∅)=1-P  (S   )=1-1=0  

B نیز دو پیشامد ناسازگار هستند و لذا ∩

C و A برای اثبات شمارهٔ 3 به این توجه کنید که
P(A ∩

B

∩

C    )=P  (A ∩(B ∩

C   ))=P (A)+P (B  

∩

C   )=…  
برای اثبات شمارٔه 4 توجه کنید که A=(A-B ) ∩ (A∩B ) و پیشامدهای A-B و A∩B ناسازگار هستند پس

P  (A)=P  (A-B )+P   (A∩B  )
.P  (A-B  )=P  (A)-P  (A∩B ) و این نتیجه می دهد که

A و به عالوه دو  ∩

B  =A

∩(B-A) برای اثبات شمارٔه 5 توجه کنید که
پیشامد A و B  -A ناسازگار هستند. در نتیجه

 
P  (A ∩

B )=P  (A)+P  (B -A)
با استفاده از شمارٔه 4 به جای جملٔه P  (B-A) مقداری را قرار دهید و اثبات را کامل کنید.

کار در کالس

در هر قسمت دو پیشامدی که آمده است با هم سازگار هستند یا ناسازگار؟
1  دانش آموزی که به تصادف از کالس انتخاب می کنید، A: متولد ماه مهر باشد، B: متولد فصل تابستان باشد.

2  سکه ای که سه بار پرتاب می کنید، A: هر سه بار مشابه بیاید، B: زوج بار رو بیاید.
3  فردا A: خورشید در آسمان دیده شود، B: باران ببارد.

4  تاسی را پی در پی پرتاب می کنید، A: برای اولین بار در مرتبٔه سوم 6 بیاید، B: تا پرتاب سوم دو بار 6 بیاید.

S

 

B

 

A
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تمرین

1  احمد و عباس با هم دو مرتبه سنگ، کاغذ، قیچی بازی می کنند. فضای نمونه مناسب برای این اتفاق چیست؟

آنها یکی پس از دیگری وارد سالن  برابر نیست. فرض کنید  تیم والیبال 14 عضو دارد که قد هیچ دو عضوی  2  یک 
می شوند. اگر برای ما فقط ترتیب قد آنها اهمیت داشته باشد، فضای نمونٔه مناسب چیست؟ اگر اعضای تیم کامالً تصادفی وارد 

سالن شده باشند، احتمال اینکه اولین کسی که وارد می شود کوتاه ترین عضو تیم باشد چقدر است؟

3  در یک ایستگاه هواشناسی، در هر لحظه وضعیت آب و هوا با پنج چیز مشخص می شود: دمای هوا، رطوبت هوا، 
سرعت باد، وضعیت هوا (صاف یا ابری) و مقدار بارش در 24 ساعت گذشته. ما برای سادگی، وضعیت آب و هوا را به این 
شکل خالصه می کنیم: آیا از نظر دما سرد، معتدل یا گرم است؟ آیا از نظر رطوبت خشک، متوسط یا مرطوب است؟ آیا باد 
می وزد یا نمی وزد؟ آیا هوا صاف است یا ابری؟ و آیا در 24 ساعت گذشته بارندگی رخ داده یا خیر؟ برای وضعیت هوا در یک 

لحظه در یک ایستگاه هواشناسی فضای نمونه چیست و چند عضو دارد؟

4  فقط با استفاده از اصول احتمال و قضایای اثبات شده، گزاره های زیر را ثابت کنید:
.P  (A-B  )=P  (A)-P  (B  ) داریم B  ⊂A الف) اگر

.P  (B ) ≤ P  (A) آن گاه B  ⊂A ب) اگر

5  عددی به تصادف از بین اعداد 1 تا 100 انتخاب می کنیم. احتمال های زیر را محاسبه کنید:
الف) عدد انتخابی بر 2 یا 3 بخش پذیر باشد.

ب) عدد انتخابی بر 2 بخش پذیر باشد ولی به 3 بخش پذیر نباشد.
پ) عدد انتخابی نه بر 2 بخش پذیر باشد و نه بر 3.
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نتایج بسیاری از آزمایش ها و اتفاق هایی که در 
ولی  نیست  مشخص  قبل  از  می دهند،  رخ  آینده 
قبل  از  را  آنها  وقوع  احتمال  یا  شانس  می توان 
تعیین کرد. مثاًل در پرتاب یک تاس سالم، شانس 
هستند  برابر  یکدیگر  با  اعداد  از  هرکدام  مشاهده 
قهرمانی  شانس  گروهی،  مسابقه های  در  ولی 

تیم ها، لزومًا با یکدیگر برابر نیست. قبل از برگزاری جام جهانی 2014 فوتبال، شانس قهرمانی تیم ها 
به صورت زیر مشخص شده بود: 

بقیه تیم هاهلندکلمبیافرانسهبلژیکاسپانیا آلمانیآرژانتینبرزیلتیم

0/250/1810/1660/1250/0660/0470/0430/0430/079احتمال قهرمانی

و جالب این است که چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی، از هشت تیم نخست جدول باال بودند. 
دنیای پیرامون ما سرشار از پیشامدهای غیرهم شانس است. به نظر شما احتمال بارش باران و آفتابی 

بودن هوا در تمام روزهای سال با یکدیگر برابر است؟ 

در یک مکعب، روی سه وجه آن عدد 1 نوشته شده است. همچنین 
عدد 2 روی دو وجه و عدد 3 روی وجه باقی مانده قرار گرفته است.اگر 

این مکعب به هوا پرتاب شود، 

1  فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را بنویسید.  
S = {..., ..., ...}

احتمال غیر هم شانس2

فعالیت



2

2  با توجه به اینکه عدد 1 روی سه وجه این مکعب قرار دارد، احتمال اینکه این عدد بعد از پرتاب دیده شود را به دست 
آورید. 

...A { } P(A)

...
= ⇒ =1

 
n(A)P(A) برای محاسبه احتمال وقوع پیشامد A استفاده کنید؟ چرا؟ 

n(S)
= آیا می توانید از رابطه 

 P({a}) ،هر زیرمجموعه تک عضوی از فضای نمونه ای را یک پیشامد ساده می گوییم. در پیشامدهای ساده، معمواًل به جای
.P(a) می نویسیم

٣  مشابه قسمت قبل، یعنی با توجه به تعداد وجوهی از مکعب که اعداد 2 و 3 روی آنها نوشته شده اند، احتمال وقوع 
پیشامدهای ساده B = {2} و C = {3} را به دست آورید. 

... ...P( ) , P( )

... ...
= =1 2

 
٤  آیا احتمال وقوع پیشامدهای ساده B ، A و C با یکدیگر برابرند؟ توضیح دهید

٥  به کمک نتایج قسمت های قبل، مجموع تمام پیشامدهای ساده را به دست آورید. 
P(1) + P(2) + P(3) = ... + ... + ... = ...  

 P(1) + P(2) را به دست آورید. این مقدار را با P(D) ،پیشامد مشاهده اعداد 1 یا 2 در پرتاب تاس باشد D = {1,2} ٦  اگر
مقایسه کنید. همان طور که در فعالیت باال مشاهده می کنید، در فضای نمونه ای S، احتمال وقوع پیشامدهای ساده با یکدیگر 

برابر نیستند. 

هرگاه حداقل دو پیشامد ساده از فضای نمونه ای S= {s1, s2, ..., sn} احتمال نابرابر داشته باشند، S را فضای 
نمونه ای با احتمال غیرهم شانس می گوییم. 

در احتمال غیرهم شانس نیز مانند احتمال هم شانس که در سال های گذشته خوانده ایم، خواص زیر برقرار هستند: 

 A= {a1, a2, ..., ak} فضای نمونه ای و S= {s1, s2, ..., sn} در فضای نمونه ای متناهی با احتمال غیرهم شانس، اگر
یک زیرمجموعه k عضوی S باشد، همواره داریم: 

0≤ P(A) ≤ 1 1
P(S) = 1  2

 P(A) = P(a1) + P(a2) + ... + P(ak)  ٣

با استفاده از خاصیت (2) و (3) می توانیم نتیجه زیر را بگیریم: 
 P(S) = P(a1) + P(a2) + ... + P(an) = 1  

با   c و b, a حضور دارند. اگر احتمال قهرمانی تیم های d و c, b, a مثال: در یک مسابقه چهارجانبه فوتبال، تیم های
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تیم ها را  باشد، احتمال قهرمانی هریک از  تیم های دیگر  برابر هریک از  تیم d، دو  باشند ولی احتمال قهرمانی  برابر  یکدیگر 
به دست می آوریم. 

فرض کنید احتمال قهرمانی تیم x ،a باشد، یعنی P(a) = x. از آنجایی که شانس قهرمانی تیم های b, a و c برابرند، پس 
P(b) = P(c) = x از سوی دیگر احتمال قهرمانی تیم d، دو برابر تیم های دیگر است، پس P(d) = 2P(a) = 2x. با توجه 

به اینکه فضای نمونه ای در این مسئله S = {a, b, c, d} است، بنابراین
P(a) + P(b) + P(c) + P(d) = 1 

x = 1. بنابراین 

5
با جای گذاری احتمال های باال برحسب x، به تساوی x + x + x + 2x = 1 می رسیم. پس 5x = 1 و در نتیجه 

 .P(d) = 2

5
P(a) = P(b) = P(c) = 1 و 

5
احتمال قهرمانی هریک از تیم ها عبارت  است از 

کار در کالس

P({x, z}) = 1، احتمال وقوع هریک از 
2

P({x, y}) = 2 و 

3
1  در یک آزمایش تصادفی، S = {x, y, z} فضای نمونه ای است. اگر 

پیشامدهای ساده را به دست آورید. 

با تـوجه به ایـنکه y, x و z همه اعـضای فـضای نـمونـه ای هستند، بنابراین P(x) + P(y) + P(z) = 1.هـمچنین با توجه بـه 

 .P(z) = ...
...

P(x) + P(y) = 2، بنابراین با توجه به تساوی باال، 

3
P({x, y}) = 2، پـس 

3
فـرض 

... = P(x) به    دست می آید. 
...

P(z) = 1 در این تساوی 

3
P(x) + P(z) = 1. از قراردادن 

2
P({x, z}) = 1، پس 

2
از سوی دیگر، 

 .P(y) = ...
...

P(x) + P(y) = 2 قرار دهید و مقدار P(y) را به دست آورید: 

3
اکنون این مقدار را در تساوی 

2  یک تاس به گونه ای ساخته شده که احتمال وقوع هر عدد زوج، دو برابر احتمال وقوع هر عدد فرد است. در پرتاب این 
تاس، احتمال مشاهده اعداد 2 یا 3 را به دست آورید. 

در این سؤال، P(a) = 3P(b) که در آن a یک عدد زوج و b یک عدد فرد از 1 تا 6 هستند. بنابراین ... = P(1) = P(3) و 
همچنین ... = P(2) = P(4). (چرا؟) بنابراین اگر P(1) = r، سپس P(2) = 3r. از رابطه زیر استفاده کرده و با جای گذاری 

احتمال پیشامدهای ساده برحسب r، مقدار r را به دست آورید. 
P(S) = 1  ⇒  P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 1  

⇒  r + 3r + ... + ... + ... + ... = 1  
⇒  r = ...  

اکنون با محاسبه P(2) و P(3) می توانید P({2, 3}) را تعیین کنید. 
P({2, 3}) = ... + ... = ...  



٤

تمرین

1  در پرتاب یک سکه ناسالم، شانس آمدن »رو« نصف شانس آمدن »پشت« است. در پرتاب این سکه، احتمال ظاهر شدن 
»رو« و احتمال ظاهر شدن »پشت« را به دست آورید. 

2  در پرتاب یک تاس، احتمال مشاهده هر عدد، متناسب با همان عدد است. اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم، احتمال 
اینکه عدد مشاهده شده، کمتر از 4 باشد را تعیین کنید. 

و   B = {a, b, c, d} , A = {a, b} و  تصادفی  آزمایش  یک  نمونه ای  S = {a, b, c, d, e} فضای  ٣  اگر
P(C′) را به دست آورید.  مقدار   ، P(B) = 3

5
و   P(A) = 2

7
که  به طوری  باشند  پیشامد  سه   C = {a, b, e}

 1

4
٤  در یک تجربه تصادفی، S = {x, y, z} فضای نمونه ای است. اگر P(y), P(x) و P(z) یک دنباله حسابی با قدر نسبت 

تشکیل دهند، احتمال وقوع هرکدام از این پیشامدها را به دست آورید. 
٥  در پرتاب یک دارت به یک صفحه دایره ای شکل، مطابق زیر که به پنج ناحیه مجزا تقسیم شده 
است1، فرض کنید احتمال اصابت دارت به ناحیه اول، r باشد. اگر احتمال اصابت به ناحیه k ام، 

r(2k - 1) باشد، 
1ــ احتمال اصابت دارت به هر ناحیه را به دست آورید. 

2ــ احتمال اصابت دارت به سه ناحیه اول، سوم و چهارم بیشتر است یا اصابت به دو ناحیه دوم 
و پنجم؟ 

1ــ مرز بیرونی هر ناحیه را جزء آن ناحیه محسوب کنید. 

١
234

5
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در مسائلی که در آنها با عدم قطعیت و احتمال سر و کار داریم، گاهی با سؤال هایی شرطی مواجه 
شهرستان  دهستان های  روستاهای  برخی  راه  دارد  احتمال  چقدر  ببارد،  برف  فردا  »اگر  هستیم: 
کنگاور مسدود شود؟«، »اگر راننده ای از کمربند ایمنی استفاده نکند، چقدر احتمال دارد پس از 
تصادف دچار نقص عضو شود؟«، »اگر دانش آموزی در سال یازدهم موفق به کسب معدل باالی 18 

شود، چقدر احتمال دارد که در سال گذشته معدلش زیر 15 بوده باشد؟« و...
در همٔه این موارد با دو پیشامد مختلف سر و کار داریم و فرض می کنیم یکی از آنها رخ داده است 

و می خواهیم بدانیم احتمال رخ دادن دومی چه تغییری کرده است. 

1  در یک قرعه کشی بین 20 نفر قرار است از بین کارت هایی با شماره های یک تا بیست یکی را 
به تصادف انتخاب کنند. شمارٔه کارت اکبر 15 و شمارٔه کارت بهرام 7 است.

الف( احتمال اینکه اکبر برنده شود چقدر است؟ احتمال برنده شدن بهرام چقدر است؟
ب( وقتی مجری کارت را انتخاب می کند، قبل از اینکه آن را به دیگران نشان بدهد، می گوید »عدد 

برنده، دو رقمی است!« اکنون اکبر و بهرام احتمال برنده شدن خود را چقدر می دانند؟
٢  در مدرسه ای سه کالس یازدهم، با نام های 11/1، 11/2 و 11/3 وجود دارد که به ترتیب 32، 
33 و 35 دانش آموز دارند. در آزمونی مشترک از این سه کالس، به ترتیب 8، 9 و 6 نفر موفق به 

کسب نمرٔه کامل می شوند. یکی از دانش آموزان را به تصادف انتخاب می کنیم.
الف( فضای نمونه، که شامل همٔه دانش آموزان مقطع یازدهم است، چند عضوی است؟

 )A ب( احتمال اینکه دانش آموز انتخاب شده نمرٔه کامل گرفته باشد )پیشامد
چقدر است؟

پ( احتمال اینکه او، دانش آموز کالس 11/1 باشد )پیشامد B( چقدر است؟
ت( فرض کنید بعد از انتخاب، بفهمید که او دانش آموز کالس 11/1 است. 
در این صورت چقدر احتمال می دهید که او موفق به کسب نمرهٔ کامل شده باشد؟

احتمال شرطی3

فعالیت

درس



٢

در حل قسمت )ت( می توان این طور فکر کرد که فضای نمونه، که متشکل از 100 دانش آموز مقطع یازدهم است، بعد از 
اطالع از اینکه او دانش آموز کالس 11/1 است، به فضای نمونٔه دیگری، که متشکل از 32 دانش آموز کالس 11/1 است، 
کاهش یافته است. سپس باید بررسی کنیم که چند نفر از 32 دانش آموز کالس 11/1 موفق به کسب نمرٔه کامل شده اند. این 

یعنی تعداد اعضای پیشامد ــــ ∩ ــــ را بشماریم. نتیجه را باید به تعداد اعضای مجموعٔه ــــ تقسیم کنیم.
در علم احتمال برای آنچه در قسمت )ب( فعالیت 1 و قسمت )ت( فعالیت 2 پرسیده شد از اصطالح »احتمال شرطی« استفاده 
B »دانش آموز کالس 11/1 بودن« بود آنچه خواسته شد،  A »کسب نمرٔه کامل« و  می کنند. مثالً در فعالیت 2، که پیشامد 

احتمال »کسب نمرهٔ کامل به شرط دانش آموز کالس 11/1 بودن« بود که با )P  )A|B نمایش داده می شود.

کار در کالس

در فعالیت »قرعه کشی« احتمال شرطی کدام پیشامد نسبت به کدام پیشامد مورد سؤال قرار گرفت؟

احتمال شرطی: کاهش فضای نمونه
باز هم به دو فعالیت قبل توجه کنید. در حالتی که فضای احتمال هم شانس است شرطی کردن یک پیشامد نسبت به پیشامد 
B مثل این است که فضای نمونه، یعنی S، را کنار گذاشته و B را فضای نمونه تلقی کنیم. احتمال روی این فضای نمونه نیز 

هم شانس است. به این رویکرد »کاهش فضای نمونه« گفته می شود.

کار در کالس

فرض کنید تاسی را دو مرتبه پرتاب می کنیم.
الف( فضای نمونٔه این آزمایش چند عضوی است؟ آیا این فضای احتمال هم شانس است؟

ب( می دانیم که مجموع عدد دو پرتاب بیشتر از 9 شده است. در این صورت احتمال این که دست کم یک 6 آمده 
باشد چقدر است؟

احتمال شرطی چگونه محاسبه می شود؟
با احتمال هم شانس سر و کار داشته باشیم محاسبٔه )P  )A|B ساده است؛ کافی است تعداد  همان طور که اشاره شد، اگر 
حاالت مطلوب را به تعداد حاالت ممکن تقسیم کنیم ولی باید توجه داشته باشیم که چون می دانیم B رخ داده است دیگر همٔه 

اعضای پیشامد A ممکن نیستند و لذا مجموعٔه حالت های مطلوب در این 
وضعیت A∩B است. پس

( )( | )
( )

n A B
P A B

n B
=



ولی در حالت کلی، که احتمال می تواند هم شانس نباشد چه باید کرد؟

S 

B 

A
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فعالیت
دوباره فرض کنید موضوع بحث احتمال هم شانس باشد؛ آیا می توانید سمت راست فرمول احتمال شرطی در حالت هم شانس 

را به شکلی بازنویسی کنید که به جای تعداد اعضای پیشامدها احتمال آنها آمده باشد؟
( ) ( ) / (........) (...... ......)( | )

( ) ( ) / (........) (......)
= = =

  n A B n A B n P
P A B

n B n B n P
 

اگر فعالیت قبل را به درستی انجام داده باشید به تعریف کلی احتمال شرطی )برای فضاهای هم شانس و فضاهای غیرهم شانس( 
رسیده اید:

 »B به شرط A احتمال« ،A برای هر پیشامد P   )B ( >0 پیشامدی در یک فضای احتمال باشد که B در صورتی که
)که آن را »  P  ی A به شرط B« نیز می خوانیم( به شکل زیر تعریف می شود:

( )( | )
( )

=
P A B

P A B
P B

تذکر: در حالتی که P  )B( =0، احتمال هیچ پیشامدی به شرط B تعریف نمی شود.
مثال: سکه ای را سه بار پرتاب می کنیم. می دانیم که دست کم یک بار رو آمده است. در این صورت احتمال اینکه هر سه 

بار رو آمده باشد چقدر است؟
حل: سه بار رو آمدن سکه را A و دست کم یک بار رو آمدن سکه را B می نامیم. باید )P  )A|B را حساب کنیم. پس با توجه  
به تعریف باید )A∩B(  P و )P  )B را ابتدا محاسبه کنیم. فضای نمونه 8 عضوی است و پیشامد A∩B یعنی سکه سه بار رو 

آمده باشد و به عالوه دست کم یک بار رو آمده باشد و این در واقع یعنی سکه در هر سه پرتاب رو آمده باشد. پس

( ) = 1

8
P A B  

برای محاسبٔه )P  )B بهتر است به پیشامد مکمل آن توجه کنیم؛ پیشامد ′  B یعنی سکه اصالً رو نیامده باشد که فقط یک 
حالت است. در نتیجه

( ) ( )′= − = − =
1 7

1 1
8 8

P B P B  
و لذا

/( | )
/

= =
1 8 1

7 8 7
P A B  

مثال: دو تاس سبز و قرمز را پرتاب می کنیم.
الف( اگر بدانیم مجموع دو تاس 10 شده است، احتمال اینکه تاس سبز 6 آمده باشد چقدر است؟

ب( اگر بدانیم که تاس سبز 6 آمده، احتمال اینکه مجموع دو تاس 10 شده باشد چقدر است؟
این مثال  یعنی مجموع دو تاس 10 شود. پس در   B بیاید و پیشامد  یعنی تاس سبز 6   A حل: الف( فرض کنید پیشامد 
)A|B(  P خواسته شده است و لذا باید )A∩B(  P و )P  )B را ابتدا محاسبه کنیم. فضای نمونه 36 عضو دارد و یک فضای 
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هم شانس است پس باید تعداد اعضای یک پیشامد را برای رسیدن به احتمال آن به دست آوریم.

{ }( , ),( , ),( , ) ( )= ⇒ =
3

4 6 5 5 6 4
36

B P B  

{ }( , ) ( )= ⇒ = A B P A B
1

6 4
36

 
. ( | ) = 1

3
P A B در نتیجه 

. پس ( )P A =
1

6
حل: ب( طبق نمادگذاری قسمت قبل، باید )P  )B|A را محاسبه کنیم. توجه داشته باشید که 

( ) /( | )
( ) /

P A B
P B A

P B
= = =

1 36 1

1 6 6

  

مثال: تیم ملی والیبال ایران، 14 بازیکن دارد که قد هیچ دو نفری برابر نیست. اگر یکی از بازیکن ها را به تصادف انتخاب کنیم.
الف( احتمال اینکه آن بازیکن بلندقدترین بازیکن تیم باشد 

چقدر است؟
ب( بازیکن دیگری را به تصادف انتخاب می کنیم و مشاهده 
صورت  این  در  است.  کوتاه تر  اول  بازیکن  از  که  می کنیم 
احتمال اینکه بازیکن اول بلندقدترین بازیکن تیم باشد چقدر 

است؟
حل: پاسخ سؤال اول ساده است؛ با توجه به اینکه یکی از 14 بازیکن بلندقدترین بازیکن تیم است، احتمال اینکه آن فرد 

1 است.

14
همان باشدکه ما تصادفاً انتخاب کرده ایم 

برای به دست آوردن پاسخ قسمت ب این پیشامد که بازیکن اول بلندقدترین باشد را A و این پیشامد که بازیکن اول از بازیکن 
دوم بلندتر باشد را B می نامیم. باید )P  )A|B را به دست آوریم.

( ) ( ) /( | )
( ) ( ) /

P A B P A
P A B

P B P B
= = = =

1 14 1

1 2 7

 	

کار در کالس

در ادامٔه فعالیت مربوط به دانش آموزان کالس یازدهم، پیشامد »دانش آموز کالس 11/1 بودن« را با B1 می نامیم و 
B2 و B3 را به طور مشابه تعریف می کنیم.

الف( مقدار )P  )A|Bi را برای i  =1,2,3 محاسبه کنید. 
ب( مقدار )P  )Bi|A را برای i  =1,2,3 محاسبه کنید. معنای آنچه حساب کرده اید چیست؟

پ( با اطالعات موجود در مورد سه کالس، دانش آموزان کدام کالس را در آزمون مشترک موفق تر می دانید؟



فصل دوم:  5

خواندنی

نگاهی دیگر به احتمال شرطی: تغییر تابع احتمال
رویکرد کاهش فضای نمونه فقط مناسب فضاهای هم شانس است ولی رویکرد دیگری به احتمال شرطی 
وجود دارد که در همٔه موارد به کار می آید و در آن فضای نمونه تغییری نمی کند، بلکه احتمال پیشامدها تغییر 

می کند.
فرض کنید داخل یک کیسه یک گوی سبز، سه گوی سفید و چهار گوی قرمز وجود دارد و ما یک گوی از 

آن خارج می کنیم.
الف( فضای نمونٔه این آزمایش چیست؟ آیا این فضای احتمال، 

هم شانس است؟
ب( نمودار روبه رو برای توصیف تابع احتمال این فضا رسم شده 
است. ارتفاع سه ستون، سبز، سفید و قرمز باید دقیقاً چقدر باشد؟
احتمال  است،  سفید  یا  سبز  شده  خارج  گوی  بدانیم  اگر  پ( 
سفید بودن و احتمال سبز بودن گوی را با روش شمارش محاسبه 

کنید.
ت( اگر بخواهیم فضای نمونه را همان فضای سه عضوی قبلی بگیریم نموداری که در این حالت فضای 
احتمال را توصیف می کند، چگونه خواهد بود؟ ارتفاع ستون ها باید دقیقاً چقدر باشد؟ چرا ستون قرمز حذف 

شده است؟
ث( نسبت ارتفاع نمودار سبز به ارتفاع ستون سفید در نمودار اول بیشتر است یا دوم؟ چرا؟

ج( آیا می توانید بگویید در این فعالیت نسبت به چه پیشامدی 
شرطی سازی بررسی شده است؟

S یک فضای نمونٔه متناهی )هم شانس یا غیرهم شانس(  گیریم 
باشد. در این صورت هر کدام از برآمدها )اعضای S( احتمال 

رخ دادنی دارند.
اکنون اگر مطلع شویم که پیشامد B رخ داده است، می توانیم 
این گونه فکر کنیم که احتمال رخ دادن تمام برآمدهایی که عضو 

B نیستند، مثل قرمز در فعالیت قبل، صفر شده و احتمال رخ دادن برآمدهایی که عضو B هستند، مثل سبز و 
سفید در فعالیت قبل، با یک ضریب برابر افزایش پیدا کرده اند.

در حالت کلی تر، بعد از شرطی کردن نسبت به B، هر پیشامدی که زیر مجموعٔه ′    B باشد، احتمال رخ دادنش 
صفر می شود و احتمال پیشامدهایی که زیرمجموعٔه B هستند، همه در یک ضریب ثابت مثل C ضرب می شوند. 

در مورد شرطی کردن یک پیشامد دلخواه مثل A می توان آن را به زیرمجموعٔه خودش افراز کرد:
A=)A∩B  ( ∩)A∩B    ′ (  

0
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8

0
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/80
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8

0
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
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و در نتیجه
P )A|B (=P  )A∩B|B (+P )A∩B ′|B (=cP )A∩B (+0  
ضریب c باید به شکلی باشد که احتمال کل، یعنی ) P)S  |B، برابر یک شود و همان طور که در تعریف احتمال 
 است. )منظور از ثابت بودن این ضریب، این است که هر چند مربوط 

( )P B
1 شرطی می بینید این ضریب ثابت 

به پیشامد B است ولی ربطی به پیشامد A ندارد(.

کار در کالس

فرض کنید B پیشامدی با احتمال مثبت باشد.
.P  )A′|B (=1-P  )A|B (  :داریم A نشان دهید برای هر پیشامد )الف

ب( نشان دهید اگر A1 و A2 دو پیشامد ناسازگار باشند: 
P  ))A1

∩

A2(|B  (=P )A1|B  (+P )A2|B  (  

دانستن تعریف احتمال شرطی و درک درستی از مفهوم آن برای حل مسائل احتمال الزم است ولی کافی نیست. در ادامه، با 
سه ابزار آشنا می شویم که در حل مسائل احتمال بسیار مفید هستند. این سه ابزار »قانون ضرب احتمال«، »قانون احتمال کل« 
و »قانون بیز« است. هر سه مورد را، در برخی کتاب ها با عنوان »قضیه« و »فرمول« نیز می شناسند. توجه داشته باشید که شما 

عالوه بر اینکه باید با این سه قانون آشنا شوید این را هم باید بیاموزید که هر کدام در چه مواردی به کار می آیند.
با  باشند که  به قدری ساده  بهتر هر قانون، مثال هایی مطرح خواهد شد که ممکن است برخی  یادگیری  برای  در هر قسمت 
روش های قبلی نیز قابل حل کردن باشند. انتخاب چنین مثال هایی به این دلیل است که مطلب در ابتدا در ذهن شما به درستی 

جا بیفتد. در ادامه برخی مثال های پیچیده تر هم آمده است تا در استفاده از این ابزارها متبحرتر شوید.
در برخی مثال ها، سعی شده است که صورت مسئله تا حدی شبیه یک مسئله واقعی باشد. در چنین مثال هایی فهم درست 
صورت مسئله و تبدیل درست آن به یک مسئلٔه احتمال و تشخیص پیشامدهای مورد بحث و نام گذاری مناسب، بخشی از حل 

مسئله است و شما باید این کار را هم به خوبی فرا بگیرید.

قانون ضرب احتمال
تعریف احتمال شرطی، با یک محاسبٔه ساده به عبارتی تبدیل می شود که به آن »قانون ضرب احتمال« گفته می شود:

.P  )A∩B (=P  )A(P  )B  |A( آن گاه ،P  )A( >0 دو پیشامد باشند که B و A اگر

این قانون را به شکل ) P  )A∩B (=P  )B (P  )A|B نیز می توان نوشت و معموالً وقتی استفاده می شود که بخواهیم عبارت 
سمت چپ تساوی را حساب کنیم.

مثال: در کیسه ای 1 گوی سبز، 3 گوی سفید و 4 گوی قرمز است. از آن دو گوی به ترتیب و بدون جای گذاری خارج 
می کنیم. احتمال اینکه گوی اول سبز و گوی دوم سفید باشد چقدر است؟

حل: برای حل این مثال گیریم A پیشامد سبز بودن گوی اول و B سفید بودن گوی دوم باشد. در این صورت آنچه خواسته 
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شده )A∩B(  P است. با توجه به قانون ضرب احتمال باید )A(  P و )P  )B|A را به دست آوریم:
( )P A =

1

6
 

( | )P B A =
3

5
 

. ( ) /P A B = × =
1 3

0 1
6 5

 و در نتیجه 
قانون ضرب احتمال را می توان به راحتی برای سه پیشامد نیز نوشت:

اگر A2 ،A1 و A3 پیشامدهایی با احتمال ناصفر باشند آن گاه
P   )A1∩A2∩A3(=P   )A1(P )A2|A1(P   )A3|)A1∩A2((  

در یکی از تمرین های آخر درس از شما خواسته شده تا این قانون را ثابت کنید.

کار در کالس

با داده های مثال قبل، اگر سه توپ را به ترتیب و بدون جای گذاری خارج کنیم احتمال اینکه اولی سبز، دومی سفید و سومی 
قرمز باشد چقدر است؟

حل: قسمتی از راه حل مشابه مثال قبل است. کافی است C قرمز بودن گوی سوم بگیریم و در این صورت باید 
)  P  )A∩B∩C را به دست آوریم. با استفاده از قانون ضرب برای سه پیشامد راه حل را ادامه دهید.

کار در کالس

اگر  می کند،  پرتاب  به  اقدام  که  بار  هر  بسکتبالیستی 
احتمال 90 درصد  به  پرتابش  باشد،  داشته  روحیٔه خوبی 
گل  احتمال  باشد،  ضعیف  روحیه اش  اگر  و  می شود  گل 
اگر  او  می دانیم  به عالوه  است.  درصد   60 پرتابش  شدن 
و  دارد  بعدی روحیٔه خوبی  پرتاب  در  کند،  را گل  پرتابی 
در غیر این صورت روحیه اش ضعیف خواهد شد. فرض 
داشته  خوبی  روحیٔه  پرتاب  اولین  در  بسکتبالیست،  کنید 
پرتابش  دو  دقیقاً  اول،  پرتاب  سه  از  اینکه  احتمال  باشد. 
گل شود چقدر است؟ )تصویر مربوط به تیم ملی بسکتبال 

با ویلچر کشورمان در بازی های پارالمپیک 2016 ریو است که در اولین دیدار خود 69 بر 63 آلمان را شکست داد(.
برای حل این مسئله پیشامد گل شدن پرتاب iم را Ai بنامید. آن چه باید محاسبه کنید برابر است با:

P  ))A1∩A2∩A′3( ∩)A1∩A′2∩A3(∩)A′1∩A2∩A3((  
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سه پیشامدی که در این عبارت احتمال اجتماع آنها مد نظر است، دوبه دو ناسازگار هستند، پس می توان نوشت
P  ))A1∩A2∩A′3( ∩)A1∩A′2∩A3(∩)A′1∩A2∩A3(( =P  )A1∩A2∩A′3( +…  

برای محاسبٔه عبارات مورد نیاز باید از قانون ضرب استفاده کنید.
P  )A1∩A2∩A′3( =P  )A1(P  )A2|A1(P  )…|……( =0/8 *…*…= …  
P  )A1∩A′2∩A3( =P  )…(P  )…|…(P  )…|……( =…*…*…= …  
P  )A1∩A2∩A′3( = …  

و در نتیجه احتمال خواسته شده برابر است با...

مثال: فرض کنید سه کارت داریم. دو روی کارت اول سبز و دو روی کارت دوم قرمز است و دو روی کارت سوم یکی 
سبز و دیگری قرمز است. کارتی را به تصادف برمی داریم و مشاهده می کنیم که یک روی آن سبز است. احتمال اینکه هر دو 

روی آن سبز باشد چقدر است؟
باید  انتخابی سبز است.  B روی مشاهده شدٔه کارت  یعنی کارت دو رو سبز است و پیشامد   A حل: فرض کنید پیشامد 
)A∩B(  P و )P  )B را محاسبه کنیم. واضح است که بعد از انتخاب یک کارت و نگاه کردن به یک روی آن، یکی از شش روی 

سه کارت را، با احتمال های برابر، خواهیم دید و چون در مجموع سه روی سبز و سه روی قرمز داریم:

( )P B =
1

2
 

احتمال پیشامد A∩B را به راحتی می توان با استفاده از قانون ضرب به دست آورد:

( ) ( ) ( | )P A B P A P B A= = × =
1 1

1
3 3

  

.ش ( | )P A B =
2

3
در نتیجه 

قانون احتمال کل
رسیدن از داده های جزئی به نتایج کلی بسیار معمول است. مثالً اطالعاتی آماری که در استان های مختلف تهیه شده می تواند بعد 
از انجام برخی محاسبات منجر به آمارهایی در مورد کل کشور شود. یا اطالعاتی در مورد رفتار ترافیکی گروه های مختلف سنی 

و جنسی را می توان جمع بندی کرد و به آماری در مورد کل رانندگان رسید. موضوع قانون احتمال کل چنین چیزهایی است.

فعالیت
فرض کنید کالس های یازدهم 11/1، 11/2 و 11/3 به ترتیب 32، 33 و 35 دانش آموز دارند. طبق گزارش نمایندٔه هر کالس، 

در این سه کالس، به ترتیب، 25 درصد، 33/3 درصد و 20 درصد در یکی از تیم های ورزشی مدرسه عضو هستند.
1  در هر یک از این سه کالس چند دانش آموز در یکی از تیم های ورزشی مدرسه عضو هستند؟

٢  یکی از دانش آموزان کالس یازدهم را به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال اینکه او عضو یکی از تیم های ورزشی مدرسه 
باشد چقدر است؟
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در برخی از مسائل علم احتمال، مانند آنچه در فعالیت قبل دیدید، آنچه به عنوان داده مسئله موجود است، اطالعاتی جزئی 
است و آنچه از ما خواسته می شود، به نوعی، یک جمع بندی کلی است. »قانون احتمال کل«، که در ادامه معرفی خواهد شد، 

ابزاری برای حل چنین مسائلی است.

فرض کنید B2 ،B1، و... Bn پیشامدهایی با احتمال ناصفر باشند که فضای نمونه را افراز می کنند. در این صورت 
برای هر پیشامد دلخواه A، داریم:

( ) ( ) ( | ) ( ) ( | ) ... ( ) ( | ) ( ) ( | )
n

n n k k
k

P A P B P A B P B P A B P B P A B P B P A B
=

= + + + =∑1 1 2 2
1

 

در فعالیت »دانش آموزان کالس یازدهم و تیم های ورزشی«، فضای نمونه، یعنی مجموعٔه دانش آموزان کالس یازدهم، به سه 
پیشامد یعنی عضویت در کالس های 11/1، 11/2 و 11/3 بود، افزار شده بود و مسئله کلی مورد بحث احتمال عضویت یک 

دانش آموز کالس یازدهم در یکی از تیم های ورزشی مدرسه است.

کار در کالس

با انجام مراحل زیر قانون احتمال کل را ثابت کنید:
1  این فرض که B2 ،B1، و... Bn فضای نمونه را افراز می کنند یعنی 

. ...n
k kB= =1 دو به دو ………… هستند و 

٢  در این صورت A∩B2 ،A∩B1، و... A∩Bn دو به دو ……… 
هستند و اجتماع آنها برابر …… می شود. در نتیجه داریم 

( ) (... ...)
n

k

P A P
=

=∑
1



3  اگر جمالت داخل سیگما را به کمک قانون ضرب احتمال بازنویسی کنیم، به قانون احتمال کل می رسیم.

کار در کالس

میوه فروشی ده صندوق سیب از سه باغ مختلف خریده است. 3 صندوق از باغ شمالی، 5 صندوق از باغ مرکزی و 2 صندوق 
از باغ جنوبی. در این سه باغ احتمال اینکه یک سیب لکه دار باشد، به ترتیب، 10 درصد، 3 درصد و 5 درصد است. با فرض 
اینکه تعداد سیب در صندوق های مختلف برابر است، احتمال اینکه سیبی که از این میوه فروشی می خریم لکه دار باشد چقدر 

است؟
برای حل این مسئله گیریم B2 ،B1 و B3، به ترتیب، این پیشامدها باشند که سیب انتخابی از باغ شمالی، باغ مرکزی و باغ 

جنوبی باشد. پیشامد A را نیز لکه دار بودن آن سیب تعریف می کنیم. در این صورت داریم:
P )B1(=… ,           P )B2(=… ,           P )B3(=…  

و
P )A|B1(=… ,           P )A|B2(=… ,           P )A|B3(=…  

S

 

 
A

nBB2
B1
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خواندنی

آنچه در مسئله از ما خواسته شده است )P  )A است که با استفاده از قانون احتمال کل به شکل زیر محاسبه می شود:
P  )A(=P  )B1(P  )A|B1(+                 +                =      +      +      =  

با تکمیل محاسبات جواب به دست می آید.
S را افراز می کنند، لذا ساده ترین شکل قانون احتمال کل در حالت n  =2 به شکل زیر بیان  ′ B فضای  B و  می دانیم که 

می شود:

فرض کنید B پیشامدی باشد که P  )B ( <1>0. در این صورت برای هر پیشامد دلخواه A، داریم:
P)A(=P  )B(P  )A|B(+P  )B  ′(P  )A|B ′(  

مثال: دسته ای کارت شامل 2 کارت دو رو قرمز و 8 کارت یک رو سبز، یک رو قرمز است. کارتی را به تصادف از این 
دسته انتخاب می کنیم و یک روی آن را می بینیم. احتمال اینکه آن رو قرمز باشد چقدر است؟

 P )A( می نامیم. باید B و این پیشامد که دو روی کارت انتخابی قرمز باشد را A حل: این پیشامد که رنگ قرمز دیده شود را
را حساب کنیم. طبق قانون احتمال کل داریم:

P )A(=P  )B(P )A|B(+P  )B  ′(P  )A|B  ′(  
واضح است که A|B(=1(  P و 0/5=)′ A|B(  P و با توجه به تعداد دو نوع کارت داریم 0/2=) B(  P و 0/8=)′ P  )B. پس
P  )A(=0/2×1+0/8×0/5=0/6  

قانون بیز
قانون بیز، که از مهم ترین قوانین در علم احتمال و آمار است، صورت بندی احتماالتی »کسب تجربه« و »تغییر نظر بر اثر 
مشاهده« است. مثالً وقتی شما برای اولین بار با فردی آشنا می شوید، پیش فرض هایی از میزان صداقت او دارید. در طول 
زمان که اعمال و رفتار او را می بینید این پیش فرض ها به شکل مثبت یا منفی تغییر می کند. اگر مربی ورزش دانش آموزی را 
تحت نظر بگیرد، در ابتدا نسبت به توانایی او در ضربه زدن به توپ پیش فرض هایی دارد و هر چه بازی او را مشاهده کند، این 

پیش فرض ها تغییر می کند.

توماس ِبیز1 آماردان، فیلسوف و کشیش انگلیسی است که به دلیل فرمول بندی 
حالت خاصی از قانون بیز، معروف شده است. او البته هیچ گاه کارهایی که در 
نهایت منجر به قانون بیز شد را منتشر نکرد، بلکه بعد از مرگش ریچارد پرایس2، 
فیلسوف و ریاضی دان اهل ولز پس از ویرایش یادداشت های بیز آنها را منتشر 

کرد.

)1761 ــ Thomas Bayes )1702 ــ1
)1791 ــ Richard Price )1723 ــ2
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فعالیت
فرض کنید سه صندوق، با تعداد زیاد سیب، از سه باغ شمالی، مرکزی و جنوبی داریم. در این باغ ها، به ترتیب، 10 درصد، 
3 درصد و 5 درصد سیب ها لکه دار هستند. یکی از صندوق ها را به تصادف انتخاب می کنیم و نمی دانیم که صندوق انتخابی 

مربوط به کدام باغ است.
احتمال اینکه این صندوق مربوط به باغ شمالی باشد چقدر است؟ در مورد دو باغ دیگر این احتمال چقدر است؟

اکنون سیبی را به تصادف از داخل صندوق انتخابی خارج می کنیم و مشاهده می کنیم که لکه دار است. آیا بعد از این مشاهده، 
نظر شما در مورد احتمال اینکه صندوق انتخابی مربوط به باغ شمالی باشد، تغییر کرده است؟

به طور شهودی، فکر می کنید آیا این احتمال نسبت به قبل از مشاهدٔه سیب لکه دار افزایش پیدا کرده است یا کاهش؟

وقوع  احتمال  به  ما  نگرش  تغییر  موجب  پیشامد،  یک  وقوع  آنها  در  که  هستیم  مواجه  مسائلی  با  گاهی  احتمال  علم  در 
اگر شما  مثاًل  بوده اید.  نادقیق، مواجه  و  نگاهی کیفی  با  البته  نوع مسائل،  این  با  پیشامدهای دیگر می شود. شما در زندگی 
خودرویی را ببینید که در کنار خیابان ناشیانه پارک شده است، در مورد تازه کار بودن رانندٔه آن مانند قبل از این مشاهده فکر 

نمی کنید بلکه احتمالی که برای تازه کار بودن راننده در ذهن داشته اید افزایش می یابد.
قانون بیز، که از مهم ترین فرمول ها در علم احتمال است، برای حل چنین مسائلی است. این فرمول مشخص می کند که 
»احتمال های پیش از مشاهده« چگونه به »احتمال های پس از مشاهده« تبدیل می شوند. فرضیات قانون بیز کاماًل مشابه فرضیات 

قانون احتمال کل است:

فرض کنید B2 ،B1، و... Bn پیشامدهایی با احتمال ناصفر باشند که فضای نمونه را افراز می کنند. در این صورت 
برای هر پیشامد دلخواه A و هر i   ≤  n داریم:

( ) ( | )( | )
( )

i i
i

P B P A B
P B A

P A
=  

این قانون توضیح می دهد که چگونه )Bi(  Pها بعد از مشاهدٔه رخ داده پیشامد A، به )P  )Bi  |Aها تبدیل می شوند. 
گاهی قانون بیز را به شکل پیچیده تر زیر می نویسند:

( ) ( | )( | )
( ) ( | )
i i

i n
k kk

P B P A B
P B A

P B P A B
=

=
∑ 1

 

هدف از این نوع نوشتن قانون بیز این است که تصریح شود در یک مسئلٔه مربوط به قانون بیز معموالً داده های موجود )P  )Bkها 
و )A|Bk(  Pها هستند. توجه کنید که آنچه در مخرج عبارت سمت راست آمده است، طبق قانون احتمال کل، همان )P  )A است.

ساده ترین حالت قانون بیز وقتی است که  n برابر ٢ باشد. در این صورت  B1 و B2 دو پیشامد مکمل هستند.

:A پیشامدی باشد که احتمال آن مخالف صفر و یک است. در این صورت برای هر پیشامد دلخواه B فرض کنید

( ) ( | ) ( ) ( | )( | )
( ) ( ) ( | ) ( ) ( | )

P B P A B P B P A B
P B A

P A P B P A B P B P A B
= =

′ ′+
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مثال: دسته ای کارت شامل 2 کارت دو رو قرمز و 8 کارت یک رو سبز، یک رو قرمز است. کارتی را به تصادف از این 
دسته انتخاب می کنیم و فقط یک روی آن را مشاهده می کنیم و می بینیم که آن رو قرمز است. احتمال اینکه کارت انتخاب شده 

دو رو قرمز باشد چقدر است؟
 P  )A( می نامیم. باید B و این پیشامد که دو روی کارت انتخابی قرمز باشد را A حل: این پیشامد که رنگ قرمز دیده شود را

را حساب کنیم. با توجه به اینکه B و ′   B فضای نمونه را افراز می کنند داریم:
P )A(=P )B(P )A|B(+P )B   ′(P )A|B   ′(=0/2×1+0/8×0/5=0/6  

و طبق قانون بیز
( ) ( | ) /( | )

( ) /
P B P A B

P B A
P A

×
= = =

0 2 1 1

0 6 3
 

قرمز  اول سبز، سیب های صندوق دوم  سه صندوق سیب، هر کدام شامل 100 سیب، داریم. سیب های صندوق  مثال: 
است. صندوق سوم شامل 2 سیب سبز و 98 سیب قرمز است. صندوقی را به تصادف انتخاب می کنیم.

الف( اگر بدانیم این صندوق شامل سیب سبز است، احتمال اینکه همٔه سیب های آن سبز باشد چقدر است؟
اینکه همٔه سیب های  ببینیم که سبز است. احتمال  در آوریم و  ب( فرض کنید دست در صندوق کنیم و سیبی را تصادفاً 

صندوق سبز باشد چقدر است؟
حل: قبل از اینکه به طور دقیق مثال را حل کنیم ابتدا به طور شهودی به آن فکر کنید: آیا مشاهدات در دو قسمت الف و ب 
مشابه است؟ در قسمت الف واضح است که گزارٔه »این صندوق شامل سیب سبز است« فقط موجب می شود که بفهمیم با یکی 

. 1

2
از دو صندوق اول و سوم طرف هستیم و در نتیجه پاسخ قسمت الف 

ولی وقتی مشاهدٔه ب رخ می دهد، آیا دو صندوق اول و سوم به طور شهودی هم احتمال هستند؟ آیا اینکه صندوق سوم را 
انتخاب کرده باشیم و سیب انتخابی یکی از 2 سیب سبز در بین 100 سیب باشد کمی بعید نیست؟

اکنون به حل دقیق قسمت ب می پردازیم. فرض کنید پیشامد A یعنی سیب مشاهده شده سبز باشد و پیشامدهای B2 ،B1 و 
B3 به ترتیب به معنی انتخاب صندوق های اول، دوم و سوم باشند.لذا

( ) ( ) ( )P B P B P B= = =1 2 3
1

3
 

و
P)A|B1(=1 ,            P)A|B2(=0 ,            ( | ) /P A B = =3

2
0 02

100
 

برای محاسبٔه )B1|A(  P ابتدا )P  )A را محاسبه می کنیم. طبق قانون احتمال کل

( ) / /P A = × + × + × =
1 1 1

1 0 0 02 0 34
3 3 3

 
در نتیجه

( ) ( | )( | ) /
( ) / /

P B P A B
P B A

P A
= = = ≅1 1

1

1
13 0 9804

0 34 1 02
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مثال بعدی به خوبی نشان می دهد چگونه کسب تجربه موجب تغییر نگرش ما می شود و قانون بیز کمک می کند که این موضوع 
را با عدد توضیح دهیم.

مثال: حنانه ادعا کرده است که توانایی خاصی در بازی گل یا پوچ دارد و می تواند با دقت در دست طرف مقابل، به احتمال 
80 درصد، مشت پوچ را مشخص کند! شما در ابتدا تصور می کنید او به احتمال 
 10 احتمال  به  و  می کند  بازی  شانسی  کامالً  و  ندارد  خاصی  توانایی  درصد   90
او  با  مرتبه  ادعایش، چند  آزمودن  برای  درصد راست می گوید. تصمیم می گیرید 

بازی کنید.
الف( در ابتدا شما چقدر احتمال می دهید که حنانه در بازی اول مشت پوچ را مشخص کند؟

ب( از نظر شما احتمال اینکه در هر 5 بازی اول حنانه درست جواب دهد چقدر است؟
حل: الف( پیشامد راست بودن ادعای حنانه را B و پیشامد درست حدس زدن او در اولین گل یا پوچ را A می نامیم. در 

این صورت با استفاده از قانون احتمال کل داریم:
P )A(=P )B(P  )A|B(+P  )B   ′(P  )A|B   ′(=0/1*0/8+0/9*0/5 = 0/53  
توجه داشته باشید که P )A|B   ′(=0/5 چون اگر حنانه توانایی خاصی در یافتن دست پوچ نداشته باشد، یکی از دو دست را 

به عنوان دست پوچ اعالم می کند و به احتمال پنجاه درصد حدسش درست خواهد بود.
ب( برای حل این قسمت C را این پیشامد می گیریم که حنانه در 5 بازی اول درست حدس بزند. در این صورت

P )C      (=P )B (P  )C   |B (+P  )B   ′(P  )C    |B   ′(=0/1*0/85+0/9*0/55 ≅ 0/06  

کار در کالس

فرض کنید سه صندوق، با تعداد زیاد سیب، از سه باغ شمالی، مرکزی و جنوبی داریم. در این باغ ها، به ترتیب، 10 درصد، 
3 درصد و 5 درصد سیب ها لکه دار هستند. یکی از صندوق ها را به تصادف انتخاب می کنیم و نمی دانیم که صندوق انتخابی 
مربوط به کدام باغ است. سیبی را از آن صندوق خارج می کنیم و مشاهده می کنیم که لکه دار است. در این صورت احتمال 

اینکه صندوق انتخابی مربوط به باغ شمالی باشد، چقدر است؟
برای حل این مسأله این پیشامد که سیب انتخابی لکه دار باشد را با A و اینکه صندوق انتخابی مربوط به سه باغ شمالی، 

مرکزی و جنوبی باشد را به ترتیب با B2 ،B1 و B3 نمایش دهید.

در صورت مسئله چه احتمال هایی مشخص شده است؟ آنها را مشخص می کنیم:
P )B1(=… ,                      P )B2(=… ,                     P )B3(=…  

و
P )A|B1(=… ,                 P )A|B2(=… ,                 P )A|B3(=…  

آن چه در مسئله از ما خواسته شده است )B1|A( P است. ابتدا )P )A را محاسبه می کنیم:
P  )A(=P  )B1(P  )A|B1(+               +                         
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در دو طرف تساوی از تعریف احتمال شرطی استفاده کنید تا درستی آن را ببینید.

کار در کالس

در یک کارخانٔه تولید شیر پاستوریزه، وقتی خط تولید سالم است، تنها 2 درصد از پاکت ها کمتر 297 سی سی شیر دارند ولی 
وقتی یکی از قطعات اصلی خط تولید دچار عیب می شود، این مقدار به 10 درصد افزایش پیدا می کند. تجربه نشان داده است 
که احتمال خراب شدن خط تولید، که تقریباً همیشه ناشی از معیوب شدن آن قطعه است پس از یک ماه، یک درصد است. ماه 

گذشته آخرین باری بوده است که مسئول فنی، خط تولید را به طور کامل سرویس کرده است.
مسئول کنترل کیفیت کارخانه، به تصادف یک پاکت شیر را مورد بررسی قرار می دهد و مشاهده می کند که حاوی کمتر از 

297 سی سی شیر است. در این صورت احتمال خراب بودن خط تولید چقدر است؟
با نام گذاری مناسب به بیان خالصه ای از مسئله برسید:

گیریم B پیشامد معیوب بودن آن قطعه باشد و A این پیشامد که پاکت انتخابی کمتر از 297 سی سی شیر داشته باشد. در این 
صورت داده های مسئله این هاست:

P  )B  (= ………  
P  )A|B  (= ……  
P  )A|B  ′(= ……  

آنچه در مسئله از ما خواسته شده است، )P  )B|A است. لذا
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تمرین

1  دربارٔه خانواده ای چهار فرزندی، می دانیم که دست کم یکی از فرزندان آنها پسر است. احتمال اینکه دقیقًا 2 پسر داشته 
باشند چقدر است؟

٢   ستاد مرکزی معاینٔه فنی خودروهای تهران در 
اواخر سال 1395 اعالم کرد: »امسال پرکارترین سال 
ابتدای  از  کشور  خودروهای  فنی  معاینه  عرصٔه  در 
تهران  در  خودرو  هزار   870 و  بوده  تاکنون  تأسیس 
معاینه فنی شده اند. امسال یکی از سخت ترین سال های 

مبارزه با آلودگی هوا بود …«
فنی  معاینٔه  مسئولیت  مرکز،  سیزده  طرح  این  در 
کنید  فرض  داشتند.  عهده  به  را  سبک  خودروهای 

جدول زیر آمار خودروهای مراجعه کرده و خودروهای مردودی در معاینٔه فنی باشد: )تعداد به هزار دستگاه است(.

1٢345678910111٢13شمارۀ مرکز

60778685797956594850555185تعداد مراجعه

٢8161٢17٢6101414٢930٢٢٢٢18تعداد مردودی

خودرویی را از بین خودروهای مراجعه کرده انتخاب می کنیم.
الف( خودروی انتخابی به چه احتمالی مردود شده است؟

ب( اگر بدانیم آن خودرو به مرکز شمارٔه 5 مراجعه کرده، جواب سؤال قبل چند است؟
پ( اگر بدانیم آن خودرو مردود شده است، احتمال اینکه به مرکز شمارٔه 5 مراجعه کرده باشد چقدر است؟

3  جمعیت بزرگسال ساکن در یک روستا، 55 درصد زن و 45 درصد مرد است. می دانیم که 50 درصد زنان بزرگسال و 
80 درصد مردان بزرگسال در این روستا گواهی نامٔه تراکتور دارند. اگر بزرگسالی را از ساکنان روستا به تصادف انتخاب کنیم 

احتمال اینکه گواهینامٔه تراکتور داشته باشد چقدر است؟

4  دو ظرف داریم. در اولی 4 مهره سبز و 3 مهره قرمز و در دومی 3 مهره سبز و 5 مهره قرمز وجود دارد. از ظرف اول یک 
مهره به طور تصادفی برداشته و بدون مشاهده آن را به ظرف دوم منتقل می کنیم. اکنون یک مهره از ظرف دوم بیرون می آوریم. 

با چه احتمالی این مهره سبز است؟

5  در شهری 60 درصد راننده ها مرد و 40 درصد زن هستند. احتمال اینکه یک رانندٔه مرد، وقتی چراغ راهنمایی قرمز 
است، روی خط عابر توقف کند 0/05 است و زن ها چنین تخلفی را به احتمال 0/01 انجام می دهند. احتمال اینکه یک راننده 

در این شهر هنگام قرمز بودن چراغ راهنمایی روی خط عابر توقف کند چقدر است؟

6  در دو جعبه به ترتیب 10 و 12 المپ موجود است. در جعبٔه اول 4 المپ و در جعبٔه دوم 3 المپ معیوب است. از 
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هرکدام از جعبه ها 5 المپ به تصادف انتخاب و در یک جعبه جدید قرار می دهیم. احتمال آنکه المپ انتخابی از جعبه جدید، 
معیوب باشد را محاسبه کنید.

7  50 درصد واجدین شرایط در شهر A و 80 درصد واجدین شرایط در شهر B در انتخابات شورای شهر شرکت کرده اند. 
اگر تعداد واجدین شرایط شهر A سه برابر تعداد واجدین شرایط شهر B باشد و فردی به تصادف از بین رأی دهنده های این دو 

شهر انتخاب شود، به چه احتمالی از شهر A خواهد بود؟

8  احتمال مبتال به یک بیماری خاص برای کودکی که واکسن زده 0/002 و برای کودکی که واکسن نزده 0/1 است. اگر 
در شهری 90 درصد کودکان، واکسن زده باشند، احتمال اینکه یک کودک از این شهر به این بیماری مبتال شود چقدر است؟

9  امیر و بابک عضو تیم ده نفرهٔ والیبال مدرسه هستند. در این تیم قد هیچ دو نفری برابر نیست. اگر بدانیم امیر از بابک بلندتر 
است، احتمال اینکه امیر بلندقدترین عضو تیم باشد چقدر است؟ احتمال اینکه امیر از نظر بلندی قد، نفر نهم باشد چقدر است؟

10  علی و مازیار هر کدام به ترتیب با احتمال های 0/4 و 0/3 برای دیدن یک مسابقٔه ورزشی به ورزشگاه می روند. اگر علی به 
ورزشگاه رفته باشد، مازیار با احتمال 0/8 به ورزشگاه می رود. فرض کنید علی به ورزشگاه نرفته باشد. با چه احتمالی مازیار 

نیز به ورزشگاه نرفته است؟

11  خانم ها اکبری، برنا و چمنی نسخه خوان های یک مؤسسٔه انتشاراتی هستند که به ترتیب 20، 30 و 50 درصد از کارهای 
نسخه خوانی را انجام می دهند. احتمال اینکه این سه نفر صفحه ای که به آنها سپرده شده را بی غلط تصحیح کنند به ترتیب ،0/9 
0/95 و 0/99 است. صفحه ای نسخه خوانی شده ولی هنوز حاوی غلط است. احتمال اینکه مسئول خواندن آن صفحه خانم 

اکبری بوده باشد چقدر است؟

1٢  فرض کنید از بین چهار کارت با شماره های 1 تا 4 کارتی را به تصادف انتخاب می کنیم و سپس سکه ای را به تعداد عدد 
کارت پرتاب می کنیم. اگر 2 بار رو بیاید احتمال اینکه کارت خارج شده 3 باشد چقدر است؟

13  یک شرکت بیمه، بیمه گذاران خود را به دو گروه تقسیم کرده است؛ گروه »پرخطر« که در یک سال با احتمال  0/4تصادف 
می کنند و گروه »کم خطر« که احتمال تصادف کردن آنها در یک سال 0/2 است. می دانیم که 30 درصد بیمه گذاران پرخطر هستند.

الف( احتمال اینکه یک بیمه گذار در سال آینده تصادف کند را به دست آورید.
ب( اگر یک بیمه گذار در سال گذشته تصادف کرده باشد احتمال اینکه جزو گروه پرخطر باشدچقدر است؟

14  قانون ضرب احتمال برای سه پیشامد را ثابت کنید.

15  قانون ضرب احتمال n پیشامد را بنویسید. اگر بخواهیم از این قانون برای محاسبٔه احتمال اشتراک n پیشامد استفاده 
کنیم، به چند حالت مختلف این کار قابل انجام است؟

16  با فرض شرایط قانون احتمال کل ثابت کنید:
min {P  )A|B1(, … , P  )A|Bn(} ≤ P  )A( ≤ max {P  )A|B1(, … , P  )A|Bn(}  

17  فرض کنید B و C دو پیشامد ناسازگار باشند و )    P  )A|B ( < P  )A|C. ثابت کنید
P  )A|B( < P  )A|)B ∩

C    (( < P  )A|C    (  


