هب انم خدا

آزمون ردس :آماروریاضی دوازدهم انسانی

انم وانم خانوادگی:
ردیف

زمان 09 :دقیقه

سواالت

 1مطابق شکل زیر میان چهارشهر
الف)ازشهر به شهر وازطریق شهر
ب) ازشهر به شهر سفر کرد؟

بارم

راه هایی وجود دارد مشخص کنید به چندطریق می توان:
سفرکرد؟
1

 2کسرمقابل را ساده کنید:
1

 3با ارقام 1و2و0و3و4و5و6
الف) چندعدد 4رقمی زوج بدون تکرار ارقام میتوان نوشت؟

1
ب) چند عدد  4رقمی کوچکتراز  5000بدون تکرارارقام می توان نوشت؟

 4روی محیط دایره زیر ده نقطه قرار دارد چندمثلث بااین نقاط می توان ساخت؟
0/5

 5در شکل زیرپیشامد

یا

رخ دهد ولی پیشامد

رخ ندهد را سایه بزنید.
0/5
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 6خانواده ای سه فرزنددارد،پیشامدهای زیر را مشخص کنید:
الف) پیشامد اینکه دوفرزند خانواده پسرویک فرزند دخترباشد.
2
ب) پیشامد اینکه جنسیت همه فرزندان یکی باشد.

 7از  11بازیکن فوتبال با چه احتمالی:
الف) روزتولد هیچ یک از بازیکنان دریک روز ازسال نباشد.
2
ب) ماه تولد همه آنها دیماه باشد.
 8ازجعبه ای که شامل  12سیب سالم و  5سیب لکه داراست  3سیب به طورتصادفی برداشته ایم مطلوبست محاسبه
احتمال آنکه:
الف) هرسه سیب سالم باشند.
2

ب) دوسیب سالم و یک سیب لکه دار باشد.
ج) حداکثر دوسیب لکه دارباشد
د)حداقل یک سیب لکه دارباشد.
 9گام های چرخه آماردرحل مسائل رافقط نام ببرید.

2

 10نمودار میله ای تعدادنفرات برتریک پایه را درسه آزمون نشان می دهد ،نمودار دایره ای آن را رسم کنید.

1/5
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 11برای داده های زیر نمودارجعبه ای رسم کنید.
 5و 11و 4و 6و 18و  10و  20و  15و  38و  28و  14و 44و  35و 2و 23و  13و 29

1/5

 12جمله عمومی (ضابطه تابع) دنباله های زیررا حدس بزنید.
و
و

و

و و
و

و
و

13

 4جمله اول دنباله بازگشتی

زوج

{

را به ازای

فرد

(الف
(ب 1/5

و
و

و

(ج

بیابید.

1

14

با توجه به دنباله های

)

(

حاصل

و

رابیابید.
1

 15برای دنباله با جمله عمومی
الف) پنج جمله اولیه دنباله رابنویسید.

موارد زیررابیابید:

ب) یک رابطه بازگشتی برای آن بنویسید.
1/5
ج) نموداردنباله را در صفحه شطرنجی صفحه بعدرسم کنید.
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