
 

   باسمه تعالی 

 
  نام و نام خانوادگی:

 آزمون: تاریخ دقیقه 75مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 2از  1صفحه   ریاضیرشته:  یازدهم: پایه آمار و احتمال: درسنام 

 بارم سؤال ردیف
 ها ثابت کنید.  الف) به کمک جبر مجموعه 1

A (B C) (A B) (A C)C) (A B) (A C)

Aب) اگر B A CB A C  وA B A CB A C  :ثابت کنیدB C  
 

5/2 

Aالف) اگر  2 y , ,z2 Bو  7 x , ,1 9 Aو  3 B B A    آنگاه بیشترین مقـدار بـرايx y z  را
 بیابید. 

 
Aب) اگر  [ , )2 Bو  3 ( , ]1 B، آنگاه نمودار 2 A  .را رسم کنید 
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هاي زیر را محاسبه کنید:  کنیم. احتمال انتخاب می 100تا 1عددي به تصادف از بین اعداد  3
 پذیر نباشد. بخش 3 رپذیر باشد ولی ب بخش 2الف) عدد انتخابی بر

 
 پذیر باشد. بخش 3و نه بر  2ب) عدد انتخابی نه بر 

 

5/1 

اي ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج، پنج برابر احتمال وقوع هر عدد فرد است. در  یک تاس به گونه 4
 پرتاب این تاس مطلوب است احتمال آنکه: 

 مشاهده شود. 4یا  2الف) عدد 
 

 ظاهر نشود. 5ب) عدد 
 

 ج) عدد اول ظاهر شود. 
 

2 

Aمجموعۀ علی و حسن هر کدام یک عدد به تصادف از  5 , , , , , ,1 2 3 4 5 6  کنند:  انتخاب می 7
 اول را انتخاب کرده است؟ يباشد، به چه احتمالی علی عدد می 9الف) اگر بدانیم مجموع دو عدد انتخاب شده 

 باشد؟  می 9ب) اگر بدانیم علی عدد اول انتخاب کرده است، به چه احتمالی مجموع دو عدد انتخاب شده
 

2 

درصـد   90فرداي آن روز به احتمال   هرمز آرام باشد،جزیرة اي آماري نشان داده است که اگر یک روز ساحل ه بررسی 6
درصد آرام  40درصد طوفانی است و اگر ساحل در یک روز طوفانی باشد فرداي آن روز به احتمال  10آرام و به احتمال 

درصد طوفانی است. اگر امروز ساحل طوفانی باشد، احتمال اینکـه در دو روز بعـد فقـط یـک روز آن      60و به احتمال 
 حل طوفانی باشد چقدر است؟ سا
 

2 



 

باسمه تعالی 

 
  نام و نام خانوادگی:

 آزمون: تاریخ دقیقه 75مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 2از  2صفحه   ریاضیرشته:  یازدهم: پایه آمار و احتمال: درسنام 

 بارم سؤال ردیف
عـدد المـپ    3دوم   جعبۀعدد و در  4اول جعبۀ عدد المپ یکسان موجود است که در  15و  24در دو جعبه به ترتیب  7

دهیم و سپس از این جعبه جدیـد   جدید قرار میجعبۀ المپ به تصادف برداشته و در  6و از دومی  8اند. از اولی  معیوب
جدیـد    جعبۀدوم وارد  جعبۀکنیم. اگر این المپ معیوب باشد، چقدر احتمال دارد که از  یک المپ به تصادف خارج می

 شده باشد؟ 
 

2 

P(A/دو پیشامد مستقل باشند، به طوري که  Bو  Aالف) اگر  8 B) 0 1/B) 0 P(A/و  /1 B ) 0 4/B ) 0 P(A، حاصـل  /4 B )   B ) 
 را بیابید. 

 
نفر را انتخاب کنیم، احتمال اینکه داروي سـاخته شـده    7است. اگر  8/0ب) احتمال موفقیت یک داروي ساخته شده 

 نفر آنها جواب مثبت داشته باشد چقدر است؟  3فقط روي 
 

3 

P(B)باشند و  Sاي  دو پیشامد از فضاي نمونه Bو  Aالف) اگر  9 P(Aثابت کنید:  0 |B) P(A |B)1  
P(B)اي باشند به طوري که  دو پیشامد از فضاي نمونه Cو  Bب) اگر  P(C)و  0 Bو  0 CC   و اگـرA   یـک

P(A|B)باشد به طوري که  Sپیشامد از  P(A |C)  :ثابت کنید 
P(A |B) P(A |B C)C) 
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 20جمع بارم 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

