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  3ریاضی و آمار  شماره صندلی:

 آقای بخشی نام دبیر مربوطه:  کالس:
 نمره: دوازدهم انسانی پایه ورشته تحصیلی: 
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 ا عبارات مناسب کامل کنید .خالی را ب جای

 باید همیشه با گزارش ......... همراه باشد.اده ها ی کیفی گزارش درصد برای توصیف د-

Aباشند و Sدو پییشامد از فضای نمونه ای  Bو  Aاگر  _ B   در این صورتA  وB  ....... می نامیمرا دو پیشامد ..................... 

انتخاب و اگر بخواهیم هم نوع پیراهن موجود است. اگر بخواهیم فقط یک نوع )کت یا شلوار( بخریم  ...........  4نوع کت و  3لباس فروشی _

 ........ انتخاب داریم ،بخریم .......و هم شلوار  کتکت 

0 

 را مشخص کنید ست یا نادرست بودن عبارات زیردر 2

  یک پیشامد حتمی است . 6زرگتر از ر فضای نمونه ا ی پرتاب یک تاس ، پیشامد رو شدن عددی بد-

Aباشند ، پیشامد  sدو پیشامد از فضای نمونه ای   Bو Aاگر - B  زمانی رخ می دهد که پیشامدA  رخ دهد ولی پیشامدB    .رخ ندهد 

  است. 4/1نرود است. احتمال آن که به مدرسه  16/1برود احتمال آن که  علی به مدرسه -

  طرح پرسش های دقیق و شفاف ، مهم ترین گام رسیدن به پاسخ است. -

 

 

 

 

0 

باشد و همه ی جاده ها یک طرفه باشند، به چند طریق می  Eو  Dو Cو  Bو Aاگر شکل زیر نشان دهنده ی جاده های بین شهر های  3

 رفت؟ Eبه شهر  Aتوان از شهر 
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 و بدون تکرار ارقام: 5و  4و  3و  2و  0و  1با ارقام  4

 ( چند عدد چهار رقمی فرد می توان نوشت؟الف

 ( چند عدد چهار رقمی زوج می توان نوشت؟ب

 می توان نوشت؟ 5رقمی مضرب ( چند عدد چهار ج
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 و بدون تکرار: "درخشان"با حروف کلمه ی  5

 ختم شود. "د"حرف شروع و به  "خ"حرفی می توان نوشت که با حرف  4( چند کلمه ی الف

 کنار هم باشند.  "د ر"وف حرحرفی می توان نوشت که 6( چند کلمه ی ب
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  نقطه روی محیط یک دایره قرار دارند:  01 6

 باشند. این نقاط  از  سم کرد که رئوس چهار ضلعیمی توان رچهار ضلعی چند 
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ار هم کنهای تاریخ کنار هم و علمی کتاب علمی را به چند طریق می توان کنار یکدیگر قرار داد به طوری که کتاب  4کتاب تاریخی و  3 9

 باشند.
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مجموعه ی  8 , , , , ,A a b c d f g  عضوی از مجموعه ی 4را در نظر بگیرید. چند زیر مجموعه یA  وجود دارد که شاملa 5/1 باشد؟ 

 . یک تاس و یک سکه را باهم پرتاب میکنیم مطلوبست : ) پیشامد ها( 7

 فضای نمونه ای این پدیده تصادفی را مشخص کنید

 سکه رو بیاید .  و   آنکه عدد تاس زوج  Aیشامد پ

 .سکه رو بیاید  یا   عدد تاس زوج آنکه B یشامد پ
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 فرزند دارد . ) پیشامد ها ( 3خانواده ای  01

 اعضای  فضای نمونه ای را بنویسید              

  فرزند دختر باشد را مشخص کنید دو که در آن حداقل B پپیشامد 

0 

 رخ ندهد را روی نمودار ون سایه بزنید Bرخ دهند ولی  Cیا  Aباشند پیشامد آنکه  Sسه پیشامد در فضای نمونه   A , B , Cاگر  00
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 (دوتاس سالم را با هم پرتاب میکنیم ، مطلوبست: ) احتمال 02

  باشند 9احتمال آنکه  مجموع عداد رو شده  الف(

 اعداد ظاهر شده مساوی نباشند  ( ب
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مهره آبی میباشد سه مهره را به تصادف انتخاب  می کنیم مطلوبست احتمال آنکه : )  2مهره قرمز و  3مهره سفید ،  4از جعبه ای که دارای   03

                                                                                                                             احتمال(                                                                                                                      

 باشندو یک مهره آبی دو مهره سفید  الف( 

 ( رنگ های متفاوت خارج شود ب
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 میگیرند تا عکس یادگاری بگیرند دروازه بان و کاپیتان دو بازیکن متفاوتیازده بازیکن فوتبال تیم مدرسه بطور تصادفی کنار هم قرار  04

 نفر بین دروازه بان و کاپیتان حضور داشته باشند. 4هستند مطلوب است احتمال اینکه در عکس دقیقا 
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  فقط نام ببرید.را آماردرحل مسائل چرخه ی گام های  05
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 25/1 بررسی متغیر مورد نظر ، چیست؟اولین قدم برای یافتن داده ها و  06

 نفر در درس ریاضی یک کالس هستند.  01داده های زیر نمرات 09

  03و  00و 06و  01و  01و  05و  21و  7و  00و  5

 الف(  میانگین و انحراف معیار نمرات را بیابید 

  مودار  چوب بستنی آن ها را رسم کنیدب( سپس ن
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 … , 15 , 11, 7 , 3برای دنباله  08

 رابطه ی بازگشتی و ضابطه تابعی آن را بنویسید. سپس نمودار آن را رسم کنید
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07 𝑏𝑛 = (
−1

2
)𝑛+1, 𝑎𝑛 و = 𝑛2 − 𝑏4اگر  باشند حاصل      1 ×  𝑎3   را بدست آورید 
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 5/1 جمله اول دنباله فیبوناتچی را بدست آورید5مجموع  21

20 

  

0 

22 
𝑎𝑛در دنباله = {

𝑛2 − 1                𝑛فرد

3𝑛 + 1             𝑛زوج
 جمله ی اول دنباله را مشخص کنیدچهار   
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