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 2تعداد صفحات  10ساعت شروع: 

 نام ونام خانوادگی طراح: نمره به حروف نمره به عدد

 صبور رستمی

 رديف
 بارم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئواالت

1 
 هر يک را بنويسید.ارزش گزاره های سوری زير را تعیین کنید و نقیض 

𝒙∀الف( ∈ ℝ; 𝑥2 > 0 

𝑦∃ب( ∈ ℝ; 𝑦 < 0 ∧ 𝑦2 ≤ 1 

1 

2 

 مجموعه های زير را که شامل شکل های هندسی در صقحه هستند، در نظر بگیريد:

𝑨 = {𝒙 ⎸یک مستطیل است 𝒙}         𝑩 = {𝒙⎸یک لوزی است 𝒙}           𝑪 = {𝒙⎸یک مربع است 𝒙} 

 کدام يک از روابط زير درست است؟ )با ذکر دلیل(

𝑨)الف ⊆ 𝑪                                     ب( 𝑪 ⊆ 𝑩 

5/0 

3 

 سواالت تستی:

𝑨)حاصل  − 𝑩) ∪ (𝑨 ∩ 𝑩) کدام گزينه است؟ 

 Aد(                                   'Aج(                                   Bب(                             ∅الف( 

واحد افزايش می يايد 48اضافه کنیم تعداد زير مجموعه های آن  Aمفروض است، اگر دو عضو به اعضای  Aمجموعه متناهی 

A چند عضوی است؟ 

 16د(                                    2ج(                               8ب(                            4الف( 

 Aمهرۀ به صورت پی در پی و بدون جايگذاری بیرون می آوريم اگر  2ۀ قرمز است مهر 8مهرۀ آبی و  5از جعبه ای که شامل 

 پیشامد قرمز بودن دومین مهره باشد احتمال اينکه هر دو پیشامد رخ دهد چقدر است؟ Bپیشامد آبی بودن مهرۀ اول و 

40( الف

169
10ب(                            

156
10ج(                               

39
10د(                                    

49
 

می شود. چه عددی را کنار  15دادۀ باقی مانده  7است. اگر يکی از اعداد کنار بگذاريم میانگین  14داده برابر  8میانگین 

 گذاشته ايم؟

 14د(                                    8ج(                               11ب(                            7الف( 

2 

4 

 سواالت کامل کردنی:

 برای متغیر های پیوسته از نمودار .................................. استفاده می شود.

 برای متغیر های کیفی از نمودار های ................... و ...................... استفاده می شود.

 واريانس داده ها ............................... است. 4باشد و میانگین آنها  2داده برابر  10تغییرات اگر ضريب 

 

1 

5 
𝑨اگر  = {𝑦 + 2,5, 𝑧}  و𝑩 = {𝑥 + 1,4, را  (x+y+z)بیشترين مقدار برای  A×B=B×Aدر اينصورت، با فرض  {2−

 بیابید.
1 

6 
(𝒑 ∧ 𝒒 ⇒ 𝒑) = 𝑻 

 کنید. درستی گزارۀ زير را به کمک جدول ارزش گزاره ها بیان
1 

𝐴اگر  sاز فضای نمونۀ  BوAبرای دو پیشامد  7 ⊆ 𝐵 :ثابت کنید ، 

P(B-A)=P(B)-P(A) 
1 

8 
,𝐏({𝐜فضای نمونه ای يک تجربۀ تصادفی  S={a,b,c,d}اگر  𝐝}) =

𝟏

𝟑
،𝐏 = ({𝐛, 𝐝}) =

𝟏

𝟐
،𝐏({𝐛, 𝐜}) =

𝟐

𝟑
باشد، آنگاه  

P({a}) .را بدست آوريد 
1 

 5/1کارت بدون جايگذاری بیرون می آوريم. سپس کارت دوم را خارج می کنیم.  1کارت سبز به تصادف 4کارت سفید و  3از بین  9



 

 احتمال آن را بیابید که هر دو کارت هم رنگ باشند.

10 
 موجود است. سه مهره به تصادف خارج می کنیم. مطلوب است احتمال آن که: مهرۀ سفید  4و مهرۀ آبی  6در جعبه ای 

 مهره آبی باشند. 2الف( حداقل 

 ب(هیچ کدام از مهره ها آبی نباشند.

5/1 

11 
 در جدول زير زاويۀ مربوط به دستۀ سوم در نمودار دايره ای چقدر است؟ 

12 10 8 6 4 xi 

6 7 10 4 3 fi  

1 

12 
 برای داده های زير بدست آوريد.مد و میانه را 

 47و53و42و59و60و72و46و53و48و51و43
25/1 

13 
را با نمودار جعبه ای نمايش دهیم. انحراف معیار اعداد داخل  11و14و18و15و12و9و14و16و17و15و11اگر داده های آماری 

 جعبه چه قدر  است؟
5/1 

14 
 باشد، مطلوب است: 340آن ها و مجموع مربعات  100دادۀ آماری برابر  40اگر مجموعه 

 الف( واريانس 

 ب( ضريب تغییرات

1 

 75/0 تعريف کنید.نمونه گیری اريب را همراه با يک مثال  15

16 

از آن انتخاب می کنیم. نام  n=20عضو تشکیل شده باشد و می خواهیم يک نمونه به اندازۀ  N=100فرض کنید جامعه ای از 

 هر روش نمونه گیری را بگويید.

 تايی تقسیم می شود و بخواهیم از هر قسمت نمونۀ تصادفی ده تايی امتخاب کنیم. 50الف( جامعه به دو قسمت 

 قسمت مساوی تقسیم کنیم و دو قسمت را به عنوان نمونه انتخاب کنیم. 10ب( اگر جامعه را به تصادف به 

1 

17 
 6تايی از جامعه ای که دارای انحراف معیار  n=64( بر اساس حجم نمونه 𝞼�̅� )اگر بخواهیم انحراف معیار میانگین نمونه ای

 است به نصف کاهش يابد حجم نمونه بايد چندتا شود؟
2 

 20 موفق باشید جمع


