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 سؤاالت

بارم
 

 را نیز مشخّص کنید.  باشد و ارزش آن یک گزاره می کدام  1

 تر هستند. های الکترونیک برای مطالعه مناسب کتابب(                                .ها با سواد هستند ی انسان الف( همه

۲ ج(    ۳ √۴  کاش فردا باران ببارد.   د( ای                                                   ۹ 

1 

2 

                    

 2                رو را رسم کنید. ی روبه جدول ارزش گزاره

 بنویسید و ارزش هر یک را با ذکر دلیل توضیح دهید.  ∃و  ∀های زیر را با استفاده از نمادهای  گزاره 3

 تر از صفر است.  ، مجذورش کوچک aالف( برای برخی اعداد طبیعی مانند 

 .استیا مساوی تر  اش از خودش بزرگ ب( به ازای هر عدد حقیقی، قدرمطلق

2 

 ها را بنویسید. سور دار زیر را تعیین کنید ) با ذکر دلیل ( و نقیض آنهای  ارزش گزاره 4

[ ]   ℤ  ∃    ∀(الف          نماد جزء صحیح است( [])              

ℤ  ∀    ∀ب(         ∘     
  1

 
 ∘    

2 

 k +1 عدد بیشتر از تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه  192عضوی،  k+3اگر تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه  5

 دارد؟ تک عضوی عضو چند زیرمجموعه k +2 عضوی باشد، مجموعه ای با 

5/1 

 ها روابط زیر را ثابت کنید. مجموعهبه کمک جبر  6

                     (ب                                                                (الف

2 

را      و  در این صورت مقدارهای با هم برابر باشند؛           ۵  ۴    و      ۴   ۲    ۲    اگر  7

 تعیین کنید.

1 

  را رسم کنید.       ضرب دکارتی  حاصل [۲  ۱     و   ۳  ۱]    فرض کنید 8
1 

۳   ]    فرض کنید  9  مطلوب است : [  

۱ الف(       ۲   ۳   ۴                             

۱ ب(   ۲   ۳   ۴    
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 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهم ریاضی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمار و احتمالنام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 های زیر را محاسبه کنید. کنیم، احتمال انتخاب می 111تا  1به تصادف از بین اعداد  عددی 11

 پذیر باشد. بخش 5یا  2الف( عدد انتخابی بر 

 پذیر نباشد. بخش 5پذیر باشد ولی بر  بخش 2ب( عدد انتخابی بر 

 . 5پذیر باشد و نه بر  بخش 2ج( عدد انتخابی نه بر 

2 

تیم با  این احتمال برد. است 6/1و احتمال برد یوونتوس با حضور او  8/1ی این هفته  در مسابقهاحتمال حضور رونالدو  11

 شرط حضور رونالدو چقدر است؟

1 

12 
       اگر  
۱

۴
     و    

۳

۴
 را تعیین کنید.     |     مقدار   
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 کنیم، المپ به توالی از جعبه خارج می 3 .ها معیوب است عدد از آن3المپ وجود دارد که  21ای  در جعبه 13

 که المپ اوّل و دوّم سالم و سوّمی معیوب باشد. الف( احتمال این

 که هر سه المپ معیوب باشد. ب( احتمال این
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 2از 2صفحه ی 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان
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 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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