
 رشتِ ادتیات ٍ علَم اًساًی تسوِ تعالی 3ت اهتحاى درس ریاضی ٍ آهار سَاال

 97تاریخ اهتحاى :دی   ًام ٍ ًام خاًَادگی :

 گزٍُ ریاضی استاى کزهاى

 تارم سَاالت ردیف

تزای رفتي اس کزهاى تِ هشْذ هی تَاى اس سِ ًَع اتَتَس یا دٍ ًَع قطار یا چْار  1

اى اس کزهاى تِ هشْذ هسافزت    کزد ، تِ چٌذ طزیق هیتًََع َّاپیوا استفادُ 

 کزد ؟
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 :  1،2،3،4،5،6تا ارقام  2

 الف( چٌذ عذد سِ رقوی تا تکزار ارقام هیتَاى ساخت ؟

تاشذ هی تَاى  2ب(چٌذ عذد چْار رقوی تذٍى تکزار ارقام کِ رقن یکاى آى 

 ساخت ؟ 
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 سیز درست ٍ کذام یک ًادرست است ؟ کذام یک اس تساٍی ّای 
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 .حاصل عثارت ّای سیز را تِ دست آٍریذ  4

  
  

  
 ()الف1!+  4!) -      

 

 )ب6!+ 2!   
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 ّفت ًقطِ، رٍی یک هحیط دایزُ قزار دارًذ . هشخص کٌیذ : 5

 الف( تا ایي ّفت ًقطِ چِ تعذاد ٍتز هی تَاى تشکیل داد ؟

   Aب( چٌذ چْارضلعی تِ رئَس ایي ّفت ًقطِ هی تَاى کشیذ کِ شاهل راس 

 تاشذ .

 

1 

 چٌذ عذد چْار رقوی ٍ سٍج )تذٍى تکزار ارقام( هی تَاى 0،1،2،3،4تا ارقام  6

 ًَشت ؟  
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 جاّای خالی را کاهل کٌیذ  7

هجوَعِ ی شاهل ّوِ ی حالت ّای هوکي در تِ ٍقَع پیَستي یک پذیذُ  -الف

 تصادفی را ............. هی ًاهیذ .

ًوًَِ ای ایي آسهایش  ب( یک تاس ٍ یک سکِ را تا ّن هی اًذاسین، فضای

 تصادفی دارای ........... عضَ است .

 n(A)+n(Á)=تاشذ ، آًگاُ .............  Sیک پیشاهذ اس فضای ًوًَِ ای  Aج( اگز 

 د( تِ ّزیک اس ًتایج هوکي تزای یک آسهایش تصادفی، .......... هی گَیٌذ . 

 

1 

 دٍ تاس سالن را ّوشهاى پزتاب هی کٌین :  8

 الف( فضای ًوًَِ ای چٌذ تزآهذ دارد ؟ 

 ظاّز شَد چقذر است ؟ 4در پزتاب اٍل عذد  فقطب( احتوال ایٌکِ 

تاشذ چقذر  10ج( احتوال ایٌکِ هجوَع اعذاد ظاّز شذُ در ّز دٍ تاس تشرگتز اس 

 است ؟
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ًفزُ، ّیچ دٍ ًفزی در یک هاُ اس سال هتَلذ  5چقذر احتوال دارد در یک تین  9

 ُ تاشٌذ ؟ ًشذ
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است . هطلَب است هحاسثِ ی احتوال ایٌکِ  2/0احتوال ایٌکِ فزدا تاراًی تاشذ  10

 . ًثاشذفزدا تاراًی 
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سیة تِ تصادف تز  3سیة خزاب است ،  4سیة سالن ٍ  8اس جعثِ ای کِ شاهل  11

 هی دارین، احتوال ایٌکِ دٍ سیة سالن ٍ یک سیة خزاب تاشذ چقذر است ؟ 

 

1 

 جاّای خالی را کاهل کٌیذ  12

 الف( هْن تزیي گام تزای رسیذى تِ پاسخ ...................... است .

 ب( ................... ، اٍلیي قذم تزای یافتي دادُ ّا ٍ تزرسی هتغیز هَرد ًظز است .

 برابر ................ است. 6،6،17،7،7،8،12ج( هیاًگیي دادُ ّای 

نذازه اطریق می توان نمونه هایی با به ............ 011ا انذازه ی ای ب د( از جامعه

 انتخاب کرد . 3ی 

 
 

 

1 



 : 18،15،19،،17،18،16،17،15،19،15،16،17تا تَجِ تِ دادُ ّای  13

 الف( هیاًِ، هیاًگیي را تِ دست آٍریذ .

 .ب(داهٌِ ی هیاى چارکی ٍ اًحزاف هعیار حساب کٌیذ 

 .را رسن کٌیذ ج( ًوَدار جعثِ ای

 

 

2 

هذرسِ ای تزای تزٍیج فزٌّگ کتاب خَاًی، اس دٍ سال پیش تِ غیز اس داًش  14

آهَساى هذرسِ، اس خارج اس هذرسِ ًیش عضَ هی پذیزد. ًوَدار هیلِ ای سیز ًشاى 

 کتاتخاًِ در دٍ گزٍُ هذکَر است : اعضای جذیذ یدٌّذُ ی رًٍذ تغییزات فزاٍاً

 

 

 
 ًفز اس خارج هذرسِ عضَ کتاتخاًِ شذُ اًذ ؟ الف( سال گذشتِ چٌذ

ب( تا استفادُ اس ًوَدارّای هیلِ ای دادُ شذُ، تزای ّز یک اس ایي سِ سال یک 

 ًوَدار دایزُ ای جذاگاًِ رسن کٌیذ .

 

2 

 برای جوالت دنباله ی زیر 5 15

 2و4و32و38و342...و

 الف(رابطه ی دنباله بازگشتی را هشخص کنیذ.

 ب(ضابطه ی تابعی دنباله را به دست آوریذ.   

 

 

1 

 

 

 



 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ. 81

 الف(جوع اعذاد سطر هفتن در هثلث خیام پاسکال چه قذر است؟

 جوله هشتن دنباله فیبوناتچی چنذ است؟ب(

 ؟جمله چهارم چند است n3=na+  8پ(با توجه به ضابطه ی دنباله  

اگر میسان استفاده دانش آموزان یک مذرسو از اینترنت در ىر ساعت تابع مذل ت(
 دامنو ی آن را مشخص کنیذ.,ریاضی باشذ 
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 دنباله زیر را در نظر بگیریذ 5 82
8

  
 6    8             a8 =3              

 

 الف(چهار جوله اول دنباله را بنویسیذ.

 رسن کنیذ. n≤4ب(نوودار دنباله را برای 
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 32 جوع نورههوفق باشیذ                                 

 






