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 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

  دومیانی پاامتحانات:      دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                                         نام و نام خانوادگی:

 تاریخ امتحان:           ریاضیرشته:         یازدهمپایه:         آمار و احتمالامتحان:                   کالس:

 دقیقه  120مدت زمان:                                                   شماره صندلی:                                                             

 2تعداد صفحات:                  نام دبیر:                                                                                                    

 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هاپیامبر مهربانی فرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات بر ردیف

 اهیم زیر را تعریف کنید: مف 1

 نما                                ب( پارامتر جامعه الف( گزاره
1 

  . ها ثابت کنیدبه کمک جدول ارزش گزاره 2

~ (𝑝 ⇔ 𝑞) ≡ ~𝑝 ⇔ 𝑞   

 

1 

 ها ثابت کنید. مجموعهبا استفاده از قوانین جبر  3
(𝐴 − 𝐵) ∩ (𝐴 − 𝐶) = 𝐴 − (𝐵𝑈𝐶) 

 

1 

𝐴در هر یک از موارد زیر نمودار  4 × 𝐵   .را رسم کنید 

𝐴   ( الف = {1 ، 2}       𝐵 = [1 ، 4) 

𝐴     (ب = (1 ، 3]       𝐵 = [2 ، 4] 

1 

𝐴ی  تعداد افرازهای مجموعه 5 = {𝑎 ، 𝑏 ، 𝑐 ، 𝑑}  ها  که در آن𝑏 ، 𝑎  1 محاسبه کنید. نار هم باشند راک 

ها را کنار هم چید؛ به توان این گلگل قرمز متمایز در اختیار داریم. با کدام احتمال می 3گل زرد متمایز و  5 6

 مز کنار هم قرار نگیرند؟ های قرطوری که گل
1 

مهره از  3 ایم. به تصادف و بدون جایگذاریی قرمز ریختهمهره 3ی آبی و مهره 4ی سبز، مهره 5در ظرفی  7

 که: کنیم. مطلوب است احتمال آنظرف خارج می

 الف( هر سه مهره همرنگ باشند.

 ب( حداقل یک مهره قرمز باشد.

 ها از سه رنگ مختلف باشند.ج( مهره
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کنیم. مطلوب است نوشته شده است. تاس را دوبار پرتاب می 3،3،3،2،2،1روی وجوه یک تاس همگن  اعداد  8

 باشد؟  5که مجموع اعداد روشده کمتر از احتمال آن
1 

𝑝(𝐴 6/0دو پیشامد مستقل باشند، به طوری که  𝐵و   𝐴اگر  9 ∩ 𝐵) =  ، 2/0 𝑝(𝐴 ∩ 𝐵ˊ) حاصل   =

𝑝(𝐴 ∪ 𝐵ˊ)   .را بدست آورید 
1 

آموزی  دانش 10
1

4
مواقع پیاده و    

3

4
اگر سواره  درصد موارد و 50رود. اگر پیاده برود در مواقع سواره به مدرسه می   

 احتمال پیاده رفته است؟ رسد. اگر روزی دیر به مدرسه رسیده باشد، با کدامدرصد موارد دیر می 25برود در 

 

1 

 کنیم. میانگین جدید را بیابید.  ها کم میواحد از آن 40های زیر را سه برابر کرده و سپس تمام داده 11

96 – 94 – 92 – 85 – 81 – 80 

108 – 104 – 103 – 100 – 100 – 97 

5/1 

 

 جای مهر



های ای نشان دهیم، واریانس دادهرا با نمودار جعبه 11،15،17،16،14،9،11،12،15،18،14های آماری اگر داده 12

  داخل جعبه را بدست آورید.
5/1 

ها را است. میانگین مساحت این مثلث  19 و واریانس آن   9 االضالع های متساویمیانگین طول اضالع مثلث 13

 محاسبه کنید. 
5/1 

دقت عمل کدام کارگر بیشتر  به صورت زیر است. توضیح دهید که  𝐵و   𝐴نمرات آزمون مهارت فنی دو کارگر  14

  است؟

𝐴:  19،17،16،15،14،15  

𝐵:  18،17،14،17،14،16  
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 5/1 گیری به چه معنا است؟ گیری را نام برده و توضیح دهید اریبی در نمونهانواع نمونه 15

ای به میلیون باشد و بر اساس نمونه  2،5،3،1،0،7ها  ی  آننفر اگر حقوق ماهیانه 6ای متشکل از در جامعه 16

 میانگین حقوق این جامعه را برآورد کنیم مطلوب است:  2ی اندازه

 ب( رسم نمودار و رسم جدول برآورد                         الف( پارامتر جامعه و مقدار آن

 

2 

 


