
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف

 .ارزی منطقی زیر برقرار است نشان دهید هم ها، با استفاده از جدول ارزش 1
                     

1.1 

 .های زیر را بنویسید نقیض گزاره 2

 .عددی منفی باشد، آنگاه مربع آن مثبت است aاگر ( الف

 .االضالع است، اگر و فقط اگر قطرهایش منصف یکدیگر باشند یک چهارضلعی متوازی( ب

1 

 .های سوری زیر را تعیین کنید، سپس نقیض هر یک را بنویسید ازرش گزاره 3

 الف)           

 ب)                        

1.1 

 1 (به روش عکس نقیض)  .عددی فرد است mفرد باشد، آنگاه    و     ثابت کنید اگر   4

، آنگاه    و     ثابت کنید اگر . باشند Uچهار مجموعه با مجموعه مرجع  A, B, C, Dفرض کنید  1

 (با روش عضوگیری دلخواه. )        

1 

 .زیر را بررسی کنیدها، درستی تساوی  با استفاده از جبر مجموعه 6
                     

1 

 :دو مجموعه دلخواه باشند، ثابت کنید Bو  Aاگر  7

          یا            

1 

 1 .را در صفحه نمایش دهید    و     های  باشند، نمودار مجموعه         و         اگر  8

پیشامد رو شدن اعدادی  B پیشامد رو شدن اعداد اول در هر دو پرتاب و Aاگر . کنیم یک تاس را دوبار پرتاب می 9

 (با راه حل کامل)باشند؟ چرا؟  دو پیشامد ناسازگار می B و Aاست، آیا  4ها کمتر از  باشد که مجموع آن

1 

 :مطلوب است احتمال آن که عدد انتخابی. کنیم انتخاب می 1111تا  1عددی به تصادف از بین اعداد  11

 .پذیر باشد بخش 1بر ( الف

 .پذیر باشد یا هر دو بخش 7یا  4بر ( ب

 .پذیر نباشد بخش 6پذیر باشد ولی بر  بخش 1بر ( پ

1.1 

سه جمله متوالی یک دنباله  p(c)و  p(b)و  p(a)ای یک آزمایش تصادفی و  فضای نمونه          اگر  11

حسابی با قدر نسبت 
 

 
 .رخ دهد را حساب کنید {b, c}باشند، احتمال آن که پیشامد  

1 

 1 شود؟ ظاهر می 2باشد، با چه احتمالی عدد  1در پرتاب دو تاس، اگر حداقل یکی از اعداد رو شده  12

آمار و : سواالت امتحان درس 

 احتمال

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399خرداد 

 1، واحد (ع)امام حسین : آموزشگاه نام 

: تحصیلی پایه دوم:   امتحانی نوبت

 یازدهم

: تاریخ امتحان  ریاضی: رشته تحصیلی

21/3/99 

 9: ساعت شروع 

:    مدت امتحان 2 : تعدادصفحات  :تعداد سواالت : شماره صندلی  : نام خانوادگی  و نام

 دقیقه 111



درصد  71درصد زنان و  61. دهند تشکیل میدرصد بقیه را مردان  41درصد جمعیت کشوری را زنان و  11 13

اگر شخص انتخاب شده باسواد باشد، . کنیم شخصی به تصادف از بین آنان انتخاب می. باشند مردان با سواد می

 آنگاه احتمال آن که مرد باشد چقدر است؟

1.1 

ها در کنکور قبول شود، چقدر  احتمال این که حداقل یکی از آن. است 1.9و  1.8نفر در کنکور  2احتمال قبولی   14

  است؟ 

1 

را         ، حاصل            و            دو پیشامد مستقل باشند به طوری که  Bو  Aاگر  11

 .به دست آورید

1 

  .ها پاسخ دهید را به دلخواه انتخاب کرده و به آن B یا  Aفقط یک دسته از سواالت  

  A: دسته اول 
1-A  مهره به تصادف و با جایگذاری بیرون  3مهره رزد است، 7مهره آبی و  4مهره قرمز،  4در یک جعبه که شامل

 .دو مهره اول آبی و مهره سوم زرد باشد را به دست آورید: مطلوب است احتمال آن که. آوریم می

1 

2-A  اگرA  وB ای  دو پیشامد از فضای نمونهS  و           باشند به طوری که                ،

 .را به دست آورید       مقدار 

1 

3-A  مجموعه متناهیA واحد  96های آن  ای آن اضافه کنیم، تعداد زیرمجموعهعضو به اعض 2اگر . ا در نظر بگیریدر

 چند عضوی است؟ Aمشخص کنید . یابد افزایش می

1 

4-A  زیرمجموعه افراز کرد؟ تمام افرازهای ممکن را  3توان به  می را به چند طریق             مجموعه

 .بنویسید

1 

  B: دسته دوم 
1-B های آماری زیر با توجه به داده: 

 8و 11و 9و 1و 6و 6و 3و 8و 12و 1و 1و 9

 ها کدام است؟ میانه داده( الف

 .دامنه میان چارکی را به دست آورید( ب

1 

2-B 1 .را به دست آورید 6، 6، 6، 6، 6، 6، 8، 4های  ضریب تغییرات داده 
3-B باشد، تعداد نمونه باید چقدر باشد تا انحراف معیار میانگین جامعه برابر  2 ای اگر انحراف معیار برآورد در جامعه

 شود؟ 1.18

1 

4-B  درصدی برای یک نمونه به اندازه  91فاصله اطمینان بیش ازn=100 آموزان یک مدرسه که میانگین  نفر از دانش

𝛿و       ها به ترتیب برابر با  وزن و انحراف معیار آن  دام بازه است؟باشد، ک می     

1 

 

                  موفق باشید                                                                                                                                                                                        

 جمع بارم 

21 


