
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ف
ردی

 

                                                                                                  سؤاالت           

بارم
 

1 

 ها را تعیین کنید؟  ها را مشخص کنید و ارزش آنهای زیر گزارهاز بین جمله

 الف( فردوسی شاعر قرن چهارم هجری است

 

ب(  42 1 18   

 

 پ( چه هوای سردی است!

 

 های روبرو هم اندازه هستند.اویهاالضالع زت( در هر متوازی

 

2 

2 

 های زیر را ثابت کنید؟  به کمک جدول ارزشی گزاره

p)الف(  q) p q    )بp q q p    
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 های سوری زیر را تعیین کنید؟  نقیض گزاره

ynالف(  ; n n    yب(   3 p; y   2 1 5   
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم ریاضی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمارو احتمالنام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 711مدت امتحان : 
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 Aشود، مشخص کنید که مجموعه واحد اضافه می 291های آن اضافه کنیم، تعداد زیرمجموعه Aاگر دو عضو به مجموعة متناهی 

 چند زیرمجموعه محض دارد؟ 
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 های زیر را بنویسید؟  عضوهای مجموعه

الف(  A x x   ب(   3 B x x x    2 3 2 0 
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 ها ثابت کنید؟  به کمک جبر مجموعه

A)الف(  B) (B A)     )ب،،(A B) (A B) B    
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اگر  A , 3 Bو 2 ( , ] 21  مفروض باشند نمودار(A B) (B A)  را رسم کنید؟ 
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اگر  A , , , 12 3  مفروض باشد کلیه افزارهای این مجموعه را بنویسید؟ 4
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کنیم مطلوبست احتمال اینکه مهره قرمز وجود دارد سه مهره به تصادف و یکجا از کیسه خارج می 5مهر آبی و  7ای در کیسه

 حداقل دو مهره آبی انتخاب شود؟
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باشد.  Cبرابر بُرد  1ها برابر باشد و احتمال بُرد هرکدام از آن Bبا  Aدهند. اگر احتمال بُرد با هم مسابقه می Cو  A ،Bسه دونده 

 چقدر است؟ Cاحتمال برنده شدن 
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