
 بسمھ تعالی
 زنجان ٢اداره آموزش پرورش ناحیھ 

 دبیرستان پسرانھ غیرانتفاعی سروش
 آزمون درس آمارواحتمال یازدھم ریاضی

 نام ونام خانوادگی:
 تاریخ امتحان:                         شماره صندلی:                

    دقیقھ٨٠مدت امتحان:         نام دبیر:امیرقرجھ لو                        
 با توکل بھ خدا و در آرامش بھ سواالت زیرپاسخ دھید

 نمره) ١(ارزش گزاره ھای زیر را تعیین کنید.-١
(الف                                            (5 ≤ 2+4) ~

) (ب٢ -٣( )۴+٧=١١(
عددی اول است (ج  

و (د  و
............................................................................................................................. 

 نمره) ١نقیض گزاره ھای سوری زیر را بنویسید.( -٢

الف  

ب  
 

............................................................................................................................. 
 نمره) ١٫۵را نشان دھید. (  با استفاده از جدول ارزش درستی -٣
 
 
 
 

............................................................................................................................. 
 نمره) ١٫۵است. ( ۵نیز مضرب  nباشد  ۵مضرب  عدد صحیح و nثابت کنید اگر -۴
 
 
 

 

 
............................................................................................................................. 

 نمره) ١٫٢۵را بیابید. ( nاست  ١۶٠عضوی  n+2عضوی و یک مجموعھ  nمجموع تعداد زیر مجموعھ ھای یک مجموعھ -۵
 
 
 

............................................................................................................................. 
 نمره) ١٫٢۵(  آنگاه  با روش عضوگیری ثابت کنید اگر -۶
 
 
 
 

 
نمره با 

 نمره تجدید نظر   عدد
 : در صورت داشتن اعتراض

  نمره باعدد
نمره با 

  حروف نمره با  حروف
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 شماره صندلی:                
    دقیقھ٨٠مدت امتحان:         نام دبیر:امیرقرجھ لو                        

 
را بدست آورده و نمودارآن  A×Bمجموعھ   ,اگر-٧

 نمره) ٢را رسم کنید.( 
 

............................................................................................................................. 
 
 نمره)٢درستی تساوی زیر را با جبر مجموعھ ھا نشان دھید. (  -٨

 
 
 

............................................................................................................................. 
 نمره) ٠٫۵بنویسید. ( را  مجموعھ توانی ، مجموعھ -٩
 
 

............................................................................................................................. 
در  ۵یا  ٣ال اینکھ عدد م، احتمال وقوع اعداد روی تاس متناسب با مربع آن اعداد است احت مرتاب یک تاس ناسالدر پ -١٠

 نمره) ٢پرتاب تاس دیده شود چقدر است؟ ( 
 
 
 

............................................................................................................................. 
ال اینکھ بعد از قبولی در مرحلھ دوم قبول مدرصد است و احت ۴۵ور دکترا قبول شود کاحتمال اینکھ مھراد در مرحلھ اول کن -١١

فرمول و انتخاب پیشامدھا  ( نوشتننمره)  ٢ت. احتمال اینکھ در ھر دو مرحلھ قبول شود چقدر است؟ ( درصد اس ٢٠نشود 
 الزامی است)

 
 
 

............................................................................................................................. 
بخش پذیر  ۵پذیر بوده و بر  شبخ ٣ن را بیابید کھ بر آعددی را بھ دلخواه انتخاب میکنیم احتمال  ٢٠٠تا  ١در فاصلھ  -١٢

 نمره)٢نباشد. ( 
 

............................................................................................................................. 
 نمره) ٢ (ضمن نوشتن فضای نمونھ ای احتمال ان را بیابید کھ میک تاس و یک سکھ را با ھم پرتاب میکنی -١٣

 الف) تاس عدد زوج و سکھ رو بیاید. 
 زوج یا سکھ رو بیاید.ب) تاس عدد 

 
 

نمره با 
 نمره تجدید نظر   عدد

 : در صورت داشتن اعتراض
  نمره باعدد

نمره با 
  حروفنمره با   حروف

ق دارد در سایھ استراحت کند.                       پایدار باشیدکسی کھ در آفتاب زحمت کشیده ، ح                         
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