
 باسمه تعالی

 بارم  سئوال ردیف 

 (با تکرار ارقام: )7،6،4،2،1با ارقام  1

 توان نوشت؟چند عدد سه رقمی می( الف

  توان نوشت؟چند عدد چهار رقمی زوج می( ب

 

5/0 

5/0  

 ها را در یک قفسه کنار هم بچیند؟کتاب از آن 4تواند به چند طریق می. کتاب مختلف دارد 2علی  2

 

7 

 :کهطوریمهره انتخاب کرد به 3مهرة آبی،  2مهرة سفید و  8توان از بین چگونه می  3

 .هر سه مهره سفید باشند( الف

 .دو مهره سفید و یک مهره آبی باشد( ب

 .مهره هم رنگ باشندهر سه ( پ

 

 

5/0 

5/0 

5/0 
 

توان یک وعده غذایی که به چند روش می. نوع ساالد وجود دارد 3نوع پلو و  4نوع سوپ،  6روی یک میز غذا،  4

 شامل یک نوع سوپ و یک نوع پلو و یک نوع ساالد باشد انتخاب کنیم؟
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 است؟های زیر درست و کدام نادرست کدام یک از تساوی 5

( الف
  

  
          ( ب    

 

5/0 

 .ای را بنویسیدهای زیر فضای نمونهدر هر یک از حالت 6

  پرتاب دو سکه با هم(6 پرتاب یک تاس و یک سکه با هم( 7

 

7 

  ادامه ی سواالت در صفحه دوم 

 :سواالت امتحان درس 

 3ریاضی و آمار  
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1311 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

  (ع)دبیرستان دخترانه امام حسین 

: تاریخ امتحان  دوازدهم: پایه تحصیلی اول :نوبت امتحانی  

2/70/99 

 : ساعت شروع 

:    مدت امتحان : تعدادصفحات  انسانی :رشته تحصیلی : نام ونام خانوادگی 

 :تعداد سواالت دقیقه 770



 
 باسمه تعالی

 بارم   ردیف 

 .در هر قسمت پیشامد مطلوب را هاشور بزنید 7

 .رخ دهند Cو  A  ،B  (الف

 

 .رخ ندهد Cرخ دهد ولی  Bیا  A( ب
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 :فرزند است 3ای دارای خانواده 8

 یک پسر داشته باشند، چیست؟ فقطاحتمال اینکه ( ا

 یک پسر داشته باشند، چیست؟ حداقلاحتمال اینکه ( 6
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5/0 

 :مطلوب است احتمال اینکه. نفره تشکیل دهیم 3خواهیم یک گروه کارمند مرد می 4کارمند زن و  5از بین  1

 .نفر زن باشند 3هر ( الف

 .نفر مرد باشند 3هر ( ب

 .زن باشند 6مرد و  7( پ

  

 

5/0 

5/0 

5/0  

 .چرخه علم آمار در حل مسائل را نام ببریدگام های مختلف (الف 11

 

 ی نادرست کدام گام چرخه آمار است؟هر یک از موارد زیر، اجرا( ب

 .های متفاوتی از اهداف پژوهش دارندبه شکلی بیان شده که اجراکنندگان، برداشتمسئله  (7

 .شده استاوت کیلوگرم و پوند انجام ی وزن افراد نمونه با دو واحد متفگیراندازه (6

7 

 

7 

 
 

  سومادامه ی سواالت در صفحه  

  :سواالت امتحان درس 

 3ریاضی و آمار
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6آموزش و پرورش ناحیه اداره 

 1311دی ماه 

 : نام آموزشگاه 

 ( ع)دبیرستان دخترانه امام حسین 

: تاریخ امتحان  دوازدهم: پایه تحصیلی اول :نوبت امتحانی  

2/70/99 

 : ساعت شروع 

:    مدت امتحان : تعدادصفحات  انسانی :رشته تحصیلی : نام ونام خانوادگی 

 :تعداد سواالت دقیقه  770



 
 باسمه تعالی

 بارم   ردیف 

 های مقابل رسم کنیدبرای داده یک نمودار بستنی برعکس 11

 هاداده:  70،8،2،1،9

7 

 .ها جدول زیر را کامل کنیدتوجه به دادهبا  12

 متغیر داده ها شاخص های مرکزی پراکندگی شاخص های

دامنه 

 تغییرات
SD IQR میانگین میانه مد 

7،6،3،4،5،3،3،4،6،

77 

مقدار درآمد 

 (میلیون تومان)
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 .مشخص کنید ها را، مدل ریاضی هر یک از مسائل زیر باشد، دامنه هر کدام از آنfاگر تابع  13

 سال اخیر 70تغییرات سطح آب دریاچه در ( الف

 ℝزیر مجموعه    ℝزیر مجموعه 

 سانتی متر xحجم مکعبی به ضلع ( ب

  ℝزیر مجموعه    ℝزیر مجموعه 

 

65/0 

 

65/0  

 : 5و1و9و77و73و....برای جمالت دنباله مقابل  14

 .رابطه بازگشتی دنباله را مشخص کنید( الف

 

 .دست آوریدضابطه تابعی دنباله را به( ب
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5/0 

 

 

 .چهار جملة اول دنبالة زیر را بنویسید 15
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  چهارم ادامه ی سواالت در صفحه 

  :سواالت امتحان درس 

 3ریاضی و آمار 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1311دی ماه 

 : نام آموزشگاه 

 ( ع)دبیرستان دخترانه امام حسین 

: تاریخ امتحان  دوازدهم: پایه تحصیلی اول :نوبت امتحانی  

2/70/99 

 : ساعت شروع 

:    مدت امتحان : تعدادصفحات  انسانی :رشته تحصیلی : نام ونام خانوادگی 

 :تعداد سواالت دقیقه  770



 باسمه تعالی

 بارم   ردیف 

 .را بنویسید           چهار جملة اول دنبالة ( الف 16

 

 

 .نمودار مربوط به قسمت الف را رسم کنید( ب
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   و              اگر  17
  

     
 7 .دست آوریدرا به       حاصل عبارت . باشد 

کنیم تعداد کل فرض می. دهدمیاند را نشان گروه سنی که در یک مسابقة تلویزیونی شرکت کرده نمودار زیر سه 18

 :نفر بوده باشد، به سواالت زیر پاسخ دهید 760شرکت کنندگان 

 سال هستند؟ 40تا  60چند درصد افراد شرکت کننده، بین ( الف

 

 است؟این نمودار مربوط به گام چندم چرخه آمار در حل مسائل ( ب

 

 

7 

 .موفق باشید جمع

 
21 

 

 :سواالت امتحان درس 

  3ریاضی و آمار 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مقدسمشهد  6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1311دی ماه 

 : نام آموزشگاه 

 ( ع)دبیرستان دخترانه امام حسین 

: تاریخ امتحان  دوازدهم : پایه تحصیلی اول :نوبت امتحانی  

2/70/99 

 : ساعت شروع 

:    مدت امتحان : تعدادصفحات  انسانی :رشته تحصیلی : نام ونام خانوادگی 

 :تعداد سواالت دقیقه  770

 سال 02زیر 

 سال 02باالی 

 02بین 

 02تا 

 سال


