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 :پدیده تصادفی

و  نیگفت قوان توانیتر مواضح یبه معنا .ستین ینیبشیقابل پکه رفتارشان  شودیگفته م ییهاستمیبه س یاتفاقیا  یتصادفپدیده 

 یقادر به بررس ،یکاف شعدم دان لیبه دل یفراوان و گاه یهایدگیچیپ لیبه دل یما نقش دارند که گاه بررسی مورد در مسئله ییپارامترها

از عدد تاس  دیتوانیقبل از پرتاب تاس نم چگاهی. شما هدیریتاس را در نظر بگ کیفهم بهتر مطلب پرتاب  ی. به عنوان مثال، برامیستیها نآن

مانند: سرعت پرتاب تاس،  گذارندیتاس اثر م یبر رو یخواهد بود چون عوامل متعدد ۵عدد رو شده : دییمثالً بگو د،یرو شده مطمئن باش

با  میتوانیرو چون نم نی. از اباشدیم دهیچیپ اریبس کیزیف ازمندیها نآنو محاسبه  دنیکه فهم گر،یاز عوامل د یاربسی و تاس چرخشنحوه 

شود  اختهس یدستگاه یاست. اما اگر روز ی: مقدار عدد رو شده در پرتاب تاس تصادفمییگویکه عدد رو شده چند است م مییبگو تیّقطع

 .ستین یعدد رو شده در پرتاب تاس تصادف مییگومی گاه آن بدهد، ما به را شده رو عدد و دهد انجام را محاسباتکه همه 

 فضای نمونه:

 ( است که آن را با نمادیتصادف دهی)پد یتصادف شیآزما کیممکن از  جیتمام نتامجموعه به  یانمونه یفضا اینمونه  یاحتمال فضا هیدر نظر

S  یا  یاU یاز اعضا یکیتنها  ،یتصادف شیهر آزما امدی. پدهندینشان م S  یپرتاب سکه، فضا شیآزما یخواهد بود. به عنوان مثال، برا 

 کردیرو کی در{ است. 1،2،3،4،۵،6}  با مجموعه ابرنمونه بر یفضا ،یتاس شش وجه کی یخط{ و برا ر،ینمونه برابر است با مجموعه }ش

 یکه فضا یزمان فیتعر نیحال، ا نی. با ادینام تصادفی شامدیپ کی توانینمونه را م یاز فضا یامجموعه ریهر زساده به احتماالت، 

 د.شویساز مباشد مشکل ینمونه نامتناه

 مثال:

را به گونه ای تعریف کنید که تعداد  Aفضای نمونه فرزندان یک خانواده سه فرزندی را بنویسید و سپس در این فضای نمونه، پیشامد تصادفی 

 فرزندان پسر بیشتر از فرزندان دختر باشد. 

 پاسخ:

 نماد فرزندان پسر است.( bنماد فرزندان دختر و  gفضای نمونه به صورت زیر خواهد بود: )

S:{(g,g,g)(g,g,b)(g,b,g)(b,g,g)(b,b,g)(b,g,b)(g,b,b)(b,b,b)} 

A:{(b,b,b)(b,b,g)(b,g,b)(g,b,b)} 

 محاسبه تعداد اعضای فضای نمونه:

 n2 بار پرتاب سکه  nسکه یا  nپرتاب 

n6 بار پرتاب تاس nتاس یا  nپرتاب   

n2 فرزندی  nجنسیت فرزندان یک خانواده   

 



 

pg. 3                                                                                                                                                                                     09127622396-تالیف: سعید اشرفی-ریاضی پایه دهم یتک برگ

 اعمال روی پیشامدها:

 اشتراک پیشامدها 

 

 رخ دهد. Bهم پیشامد  ورخ دهد  Aبه طور هم زمان رخ دهند. یعنی هم پیشامد  Bو  Aاین است که دو پیشامد  BAمنظور از 

 اجتماع پیشامدها 

 

هردوی آنها رخ دهند. همچنین در صورتی که گفته شود، حداقل یکی از  یا Bپیشامد  یا Aاین است که  پیشامد  BAمنظور از 

 رخ دهد، منظور اجتماع دو پیشامد است. Bو  Aدو پیشامد 

 پیشامد های ناسازگار 

نمی توانند باهم اتفاق بیافتند و به آنها پیشامدهای ناسازگار گفته  Bو  Aتهی باشد، یعنی دو پیشامد  Bو  Aاگر اشتراک دو پیشامد 

 می شود. اما اگر دو پیشامد با یکدیگر اشتراک داشته باشند، به آنها سازگار یا مستقل می گوییم.

 همچنین سه پیشامد که دو به دو ناسازگار باشند به صورت زیر نمایش داده می شوند: 

 ACCBBA  

 متمم یک پیشامد 

 
رخ  Aزمانی رخ می دهد که  Aنمایش می دهند. پیشامد  A، متمم آن پیشامد می گویند و آن را با Aبه پیشامد رخ ندادن پیشامد 

 ندهد. متمم یک پیشامد و خود پیشامد ناسازگارند. 

 فضای نمونه است.( Sخواص پیشامد متمم: )منظور از 

 

 









SAA

AA 
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 تفاضل دو پیشامد 

 
 .ندهدرخ  Bرخ دهد ولی پیشامد  Aنمایش می دهند و منظور از آن این است که پیشامد  B-Aرا با  Aاز پیشامد  Bتفاضل پیشامد 

 

 احتمال:

 .شودیحادثه گفته م کیبه شانس وقوع  یسیبه انگلت طور ساده، احتماالبه

مورد نظر  یهاگزاره .میستیها مطمئن نآن قتیاست که ما از حق ییهانگرش ذهن نسبت به گزاره فیتوص یمعموالً مورد استفاده برا احتمال

است.  "رخ خواهد داد؟ دادیرو نیکه ا میدار نانیچقدر اطم"و نگرش ذهن ما از فرم  "دهد؟یخاص رخ م دادیرو کی ایآ"معموالً از فرم 

هر چه احتمال  .مینام یرا گرفته و آن را احتمال م 1و  0 نیب یعدد مقدار نیکه ا باشدیم یبه صورت عدد فیما، قابل توص نانیطما زانیم

( اتفاق یواقعه )تصادف کی نکهیما از ا نانیاطم زانیرخ خواهد داد. در واقع م دادیبود که آن رو میباشد، ما مطمئن تر خواه شتریب دادیرو کی

 .خواهد افتاد

که با  Aنمایش می دهند. برای محاسبه این احتمال کافی است، تعداد اعضای مجموعه  P(A)را با  Sدر فضای نمونه  Aاحتمال رخ دادن پیشامد 

n(A)  بر تعداد اعضای فضای نمونه یعنی  نام دارد تعداد حالت های مطلوبنمایش داده می شود وn(S)  تعداد تمام حالت های که

  است، تقسیم کنیم.  ممکن

)(

)(
)(

Sn

An
AP  

)()(است، بنابراین  Sزیر مجموعه ای از فضای نمونه  Aاز آنجایی که پیشامد  SnAn 0 .بنابراین همان طور که باال نیز اشاره  خواهد بود

10شد،   )(AP  .خواهد بود 

 است. Aپیشامد  %100و  و احتمال یک به معنی وقوع قطعی Aپیشامد  )غیر ممکن بودن( احتمال صفر به معنی اتفاق نیافتادن
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 آمار:

علم و عمل استخراج، بسط،  دی. آمار را باپردازدیها مداده یدهارائه و سازمان ر،یتفس ل،یتحل ،یاست که به گردآور اتیاضیاز ر یاآمار شاخه

و  یریگ)حاصل از اندازه یتجرب یدادهها لیپرورش، و تحل م،ی، تنظیگردآور یهابا استفاده از روش یانسان یتجرب دانشهای و توسعه

است، اما  یکه اگرچه احتمال یجیآورن نتادستها به منظور بهآن لیو تحل یکمّ یها( دانست. علم آمار، علم فن فراهم کردن دادهشیآزما

 در خور اعتماد است.
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 خود آ تا که دریابی خدا، در خویشتن پیداست...به 


