هب انم خدا
اداره كل آموزش ورپورش استان اصفهان
اداره آموزش ورپورش فالورجان

نام درس :آمار و احتمال

پایه

ورشته :یازدهم ریاضی و فیزیک

نام......................... :
نام خانوادگی......................... :
کالس :شهید..........................
نمره با عدد:

دبيرستان شاهد ارشاد
امتحانات پاياني نوبت اوّل سال تحصيلي 79-79

نمره با حروف:

توجّه :سئواالت در  4صفحه است.

امضاء:

ردیف

ســــــــــــــــــــواالت

بارم

.1

تاریخ امتحان0316/01/25:
ساعت شروع 8 :صبح
مدّت امتحان 81:دقيقه
طراح :آقاي غفارپور

درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را با عالمت در ستون مربوطه مشخص کنید.
گـــــــــزاره

ردیف

درست

نادرست

ب

گزاره های نظیر   p  p یا  p ~ p را گزاره های همیشه درست می نامیم.

پ

گزاره نمای با سور وجودی،وقتی درست است که هیچ مثال نقضی نداشته باشد.

ت
ث
.5

اگر و

دو مجموعة دلخواه باشند آن گاه

احتمال هر پیشامد مثل  Aعددی حقیقی در بازة  , 1است.

هر مورد  ./52نمره

الف منطق ریاضی،مطالعة ساختار جمله هایی است که در ریاضی به کار برده می شود.

.

جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.

ب) جمله های پرسشی.................،و عاطفی گزاره محسوب نمی شوند.
پ) اگر  nگزاره داشته باشیم،در این صورت جدول ارزش های آن گزاره ها......................حالت دارد.

ت)مجموعة A  2, 2, 2,2دارای....................عضو است.

هر مورد  ./52نمره

الف) در ریاضیات به مسئلة حل نشده که پروندة آن در جهان باز است........................می گویند.

به هر عضو فضای نمونه یک.......................می گویند.
.3

تعریف کنید.
1

الف)گزاره نما:
ب)انتفای مقدم:

.4

0/52

پ)افراز:

0/52

ت) دو پیشامد ناسازگار:

0/2

نقیض گزاره های زیر را بنویسید.

1

الف) همة دانش آموزان ،فعّال یا با هوش هستند.
نقیض الف)....................................................................................................
ب)
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

نقیض ب)...............................................................
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.2

با استفاده از هم ارزی

ثابت کنید اگر

و

زوج باشد،آن گاه

عددی

1

زوج است.

.6

جدول ارزش گزارة

.5

به کمک جدول ارزش گزاره ها درستی هم ارزی زیر را ربرسی کنید.

.8

اگر  2عضو به مجموعة متناهی اضافه کنیم ،تعداد زیرمجموعه های آن  483واحد افزایش می یا بد.تعیین کنید

را کامل کنید.

1

1/2

چند عضو دارد؟

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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1

.9

الف) به روش عضوگیری ثابت کنید:

1/2

ب) یک افراز دو عضوی و یک افراز سه عضوی از مجموعة

.10

بنویسید.

با استفاده از قوانین و خواص(جبر مجموعه ها) درستی تساوی زیر را ثابت کنید.

.11

اگر

.15

اگر

و

1

5

دو مجموعه باشند،مجموعه های زیر را با اعضا مشخص کنید.

(الف
=

(ب
(پ
(ت

،

و

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

،نمودار مجموعه های

و

را رسم کنید.
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1

.13

اگر و

،

دو پیشامد از یک فضای نمونه باشند به طوری که

،

و

1

را به دست آورید.

.14

اگر

فضای نمونه و

این فضا باشند،

را به دست آورید.

و

دو پیشامد از

تاسی به گونه ای ساخته شده که احتمال وقوع هر عدد زوج دو برابر احتمال وقوع هر عدد فرد است.در

1

1/2

پرتاب این تاس احتمال مشاهدة عدد اوّل را به دست آورید.

موفّق و پیروز باشید.

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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