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13.సంభావ్యత 
సంభావ్యత :- సంభాఴయతను మొట్టమొదట్ి సరిగ 1795లో మర్ వభసన్ లాలే స్ నియవచంచాడు. 16ఴ వతాఫదంలో 
జె.కయడన్ అను ఇట్య్కి చ ందిన భౌతిక ళస్రలేత్, గణితజ్ఞు డు “ The Book on Games of Chance “ ుస్కనిన లాముట్తో 
సంభాఴయత ఒక ళస్రంగ ఉదబవంచంది. జేమ్సస ఫెరననయౌ , ఎ.డ్.భావమర్ భరిము మర్ వభసన్ లు కూడా 
సంభాఴయత అధయమనానికి కృఴ చేళయు. 
నిరవచనము :- సధాయణ వచక్షణను గణనలలోకి భాయచడమే సంభాఴయత.--- మర్ వభసన్ లాలే స్ 

( లేక ) 

సంభాఴయత అనగ నభమకం యొకక కొలత. 
ఉదా :- ఒక వధాయరిి దో  తయగతి గణిత ళస్రంలో 100కు 90 భాయుకలు ఴస్ మనే నభమకం ఴుంది. 90 భాయుకలు 
ను ందడం అనేది అతని నభమకం. అతడి నభమకం కొలఫడుత ంది. అందుకే నభమకం యొకక కొలతను సంభాఴయత 
అందుయు. 
యాదృచ్చిక ప్రయోగం :- ఒక యాోగంలో యాోగ పయౌతాలు భుందే త యౌవ ఴుండి, యాోగం చేసు్ ననుడు ఏ 
పయౌతం భుందు ఴసు్ ందోచ లేనిద ై ఴుండి , ఆ యాోగనిన ఎనినసరెలేనా చేమడానికి వీలుంట్ే, అట్ుఴంట్ి యాోగనిన 
మాదృచచక యాోగం అంట్ాయు. 
ఉదా :- నిష్పాక్షిక నాణేనిి ఎగరవేయడం :- ఈ యాోగంలో పయౌతాల జాబితా ( ఫొ భమ , ఫొ యుసు ) భుందే త లుసు కనీ 
నాణేలను ఎగుయలేసు్ ననుడు ఏది ఴసు్ ందో  చ లేభు. ఈ నాణేనిన ఎనినసయేయనా ఎగుయలేమఴచుచ. కఴున ఇది 
మాదృచచక యాోగభు. 
ఘటన :- ఒక మాదృచచక యాోగం యొకక తాి యాఴసనానిన ఘట్నగ చ ఴచుచ. 

ఘటన రకపలు :-  
ససంభవ్ ఘటనలు :- ఏద ైనా మాదృచచక యాోగంలోని ఘట్నలనినంట్ినీ సంబవంచడానికి సభాన అఴకవం ఴుంట్ే ఆ 
ఘట్నలను సభసంబఴ ఘట్నలు అంట్ాయు. 
ఉదా:- 1) ఒక నాణేనిన ఎగుయలేవనుడు ఫొ భమ లేదా ఫొ యుసు రఴడానికి సభాన అఴకవం ఴుంట్ుంది. 
2) ఒక నుచకను దొరిేంచనుడు దాని భుఖం ై 1,2,3,4,5,6  అనే అంకెలోే  ఏద ైనా ఒకట్ిరఴడానికి సభాన అఴకవం 
ఴుండును. 
ప్రసార వ్ర్జిత ఘటనలు :- ఏద ైనా మాదృచచక యాోగంలోని ఘట్నలోే  ఒక ఘట్న సంఫవంచడం మిగియౌన 
ఘట్నలను నిరోదివల్ , అలాంట్ి ఘట్నలను యసయ ఴరిిత ఘట్నలు అంట్ాయు. 
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ఉదా :- 1) నుచకను దొరిేంచే యాోగంలో మొత్ం ఆయు ఘట్నలు ఒక దానికొకట్ి యసయ ఴరిిత ఘట్నలు. నుచక 
భుఖం ై ఏద ైనా ఒక అంకె రఴడం మిగియౌన అంకెలు రఴడానిన నిరోదిసు్ ంది. 
ప్ూరక ఘటనలు :- ఒక యాోగంలో ఒక ఘట్న యొకక అనుకూల యాఴసనాలు కని తాియూ ఆఴయణంలోని మిగియౌన 
అనిన యయఴసనాలు గల ఘట్నలను మొదట్ి దాని యొకక ూయక ఘట్న అంట్ాయు. 
P(E) అనునది A యొకక సంభాఴయత అయన P( 𝐸  ) అనునది A  యొకక ూయక ఘట్న సంభాఴయత అగును. 
ఉదా:- నాణేనిన ఎగుయలేవనుడు ఒక ఘట్న ఫొ భమ అయన దాని ూయకఘట్న ఫొ యుసు అగును.  

 ఎలేుడు P(E) + P( 𝐸  ) = 1 

ప్ూరణ ఘటనలు :- ఒక యాోగంలోని అనిన ఘట్నల సమేమళనభు తాియూ ఆఴయణభు అయన, లనిని 
ూయణఘట్నలు అంట్ాయు. 
ఉదా :- ఒక నేణనిన ఎగుయలేవనుడు  

1) A అనునది ఫొ భమ డే ఘట్న 

2) B అనునది ఫొ యుసు డే ఘట్న అయన  
A భరిము B లు ూయణఘట్నలు అఴుతాయ. (యాోగం చేవనుడు ఈ రెండు ఘట్నలలో కనీసం ఒకకట్ ైనా 
జయుగుత ంద)ి 

ఖచ్చిత ఘటన :- ఒక యాోగంలో ఒక ఘట్న యొకక సంబఴభు ఖచచతభు భరిము సంభాఴయత 1 అయన దానిని 
ఖచచత లేక దృడ ఘట్న అంట్ాయు. 
ఉదా :- నుచకను ఒకకసరి దొరిేంచనుడు 6 లేక 6 కనాన తకుకడే సంభాఴయత 

అసపధ్య ఘటన :- ఒక యాోగంలో ఒక ఘట్న ఎుడూ సధయడక నోు తే దానిని అసధయ ఘట్న అంట్ాయు.  
ఉదా :- నుచకను దొరిేంచనుడు 7 డే సంభాఴయత. 
నాణయం యొకక ఫొ యుసు, ఫొ భమలను ఈ కిరంది చతంాలో చూడఴచుచ. 
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నుచకను ఈ కిరంది చతంాలో చూడఴచుచ. 

 
తాియూ ఆఴయణభు :- నాణెభును ఎగుయలేముట్ అనేది ససంబఴ యయఴసనాలు గల యాోగంగ రిగణిస్ భు. 

అనగ తాిసరి రెండు సభసంబఴ యయఴసనాలు ఴుంట్ాయ. ఈ యయఴసనాల సభూహభును తాియూ ఆఴయణభు 
అంట్ాయు. 

 

సంభావ్యతను గణ ంచుట :- T అనే ఘట్న యొకక వ ైదాధ ంతిక సంభాఴయతను P( T ) అని లాస్ భు. 
 

అనగ 𝑃   𝑇  =  
ఘట్న 𝑇కు అనుకూల యయఴసనాల సంఖయయాోగంలో

 సధయడు అనిన యయఴసనాల సంఖయ 
లక భుకకలు కయుడ లు సంభాఴయత :- 

ఒక లక కట్టలో మొత్ం 52 కయుడ లు ఴుంట్ాయ. లట్ిలో ఒకొకకకట్ి 13 కయుడ లు గల 4 వభాగలు ఉంట్ాయ. 

 

 ై చతంాలో ఆ వభాగలు గుయు్ లు నలుు వలడ్  ఎయుు హృదమం  ఎయుు డ ైభండ్  నలుు 

కఱాఴయులు  
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 ఖచచత ఘట్న యొకక సంభాఴయత 1. 

 అసంబఴ ఘట్న యొకక సంభాఴయత 0. 

 ఘట్న E యొకక సంభాఴయత P( E ) సంఖాయతమకం భరిము 0 ≤ 𝑃  𝐸  ≤ 1 

 ఒకే ఒక అనుకూల యయఴసనభు గల ఘట్నను నుాథమిక ఘట్న అంట్ాయు. ఒక యాోగంలో అనిన నుాథమిక 

ఘట్నల సంభాఴయతల మొత్ం 1 అగును. 

 E ఒక ఘట్న అయన Eకదు అను ఘట్న 𝐸  తో సూచస్ యు. దీనిని ూయక ఘట్న అంట్ాయు. 
𝑃   𝐸  +  𝑃( 𝐸  ) = 1 

 

 

 

 

 

 


