
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ىفاُیو زیر را تعریف کٍیدو شپس ىثال بیاورید. 1

 انف(گزاره

 ىثال:

 ب(ىجيوعَ جواب

 ىثال:

1 

 1 .را بررشی ٌيائید        ی  درشت باطد، ارزش گزاره         ُرگاه گزاره   2

واحد بیظتر اشت.  88عضوی     عضوی از تعداد زیر ىجيوعَ ُای یک ىجيوعَ     اگر زیر ىجيوعَ ُای یک ىجيوعَ  3

 را بیابید. kىلدار 
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 بٍویصید. ٌلیض راگزاره ُای شوری زیر را تعییً ٌيایید و شپس  ارزش 4

                   انف(

                      ب(

2 

 توان بَ دو زیرىجيوعَ افراز کرد؟ عضوی را بَ چٍد طریق ىی 5ىجيوعَ  5

 
1 

 .     . در ایً صورت   باطٍد و  Uدو ىجيوعَ با ىجيوعَ ىرجع  B  و Aفرض کٍید  6

 
1 

 .ُا عبارات زیر را ثابت کٍید با اشتفاده از كواٌیً ىجيوعَ 7

[        ] انف(  [        ]    

                      ب(

 

2 

 .را رشو ٌيایید            باطٍد، طکم حاصم از ىجيوعَ  [       و [   ]  اگر  8
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 با ُو ىصاوی اٌد؟ {           }و  {    }دو ىجيوعَ   aچٍد ىلدار  ازای بَ 9

 

1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

  یازدهن ریاضی هقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه  2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 آمار و احتمال نام درس:

 مرجان یغمایی نام دبیر:

 10/1399 /22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10: 00.  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20بارم : جمع 

10 
شَ جيهَ ىتوانی یک دٌبانَ یک دٌبانَ ٍُدشَ با كدرٌصبت      و      ،      و  {  و و  }   اگر 
 

 
 را بدشت آورید.  {   }  باطٍد، ىلدار  
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 کٍیو . احتيال آن کَ عدد اٌتخابی :{ عددی بَ تصادف اٌتخاب ىی0,1, ... ,022از ىجيوعَ اعداد } 11

 پذیر ٌباطد.بخض 7پذیر باطد ونی بر بخض 0انف ( بر 

 . پذیر باطدبخض 7یا  0ب( بر 

2 

12 
 طوٌد، ىطهوب اشت :ىی با ُو ریختَ شانو دو تاس

 بخض پذیر باطد. 6انف(احتيال آٌکَ ىجيوع دو عدد رو طده بر 

 باطد. 12احتيال آٌکَ ىجيوع دو عدد رو طده حداكم ب( 

5/1 

، ىطهوب اشت ىحاشبَ        3     0     باطٍد و داطتَ باطیو  دو پیظاىد   و    اگر  13
      

      
. 
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 کدام اشت؟  {   }  و      8     3     0     و {       }   اگر  14
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 2از 2صفحه ی 
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