
 

 

 

 

 

 

 
 ردیف

 

                          بارم                                                                        سواالت                                                                              

 درستی یا ًادرستی ّر عبارت را هشخص کٌیذ .  1

 الف( یک گرارُ ّن هیتَاًذ درست ٍ ّن ًادرست باشذ .

 .است    یا       آًگاُ        ب( اگر

 ج( بِ ّر عضَ از فضای ًوًَِ ای یک پیشاهذ هی گَیٌذ .

 ًشاى هی دّین        را بِ صَرت« را دارا هی باشذ   pای خاصیت  xّر » ت( گسارُ 
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 کاهل کٌیذ :  2

 دارای .................... حالت است .  p  ٍq   ٍsالف( جذٍل ارزش گسارُ 

 دارای.................. افراز است . Aباشذ هجوَعِ   A= { a,b,c}ب( اگر 

 .................... است .  Bباشذ آًگاُ هجوَعِ         Aپ( اگر 

                   دٍ پیشاهذ .................... باشٌذ   A   ٍB ت( اگر 
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 5.75 باشذ        را طَری هثال بسًیذ کِ  A  ٍB  ٍCهجوَُ ّای  7
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 بیابیذ 

 

 

 

1 

 دانش آموز عسیس شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir 
 

 آمار و احتمال                                                                                                                

 971023-103                100ریاضی و تجربی                                                                          یازدهم                        



 بِ کوک جبر هجوَعِ ّا ثابت کٌیذ . 9

 الف         ( 

 B';)            ب 
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 را رسن کٌیذ      باشذ ًوَدار      ∞-)=A=[-2,2]  ٍBاگر  15
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 دٍ هجوَعِ دلخَاُ باشٌذ ثابت کٌیذ : A  ٍBاگر 11
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 1       ثابت کٌیذ   باشٌذ ٍ  دٍ هجوَعِ با هرجع  A ٍBفرض کٌیذ 12

 یک سکِ ٍ یک تاس را با ّن پرتاب هی کٌین هطلَب است : 13

 الف( فضای ًوًَِ ای 

 ب( پیشاهذ آى کِ عذد رٍی تاس فرد باشذ.

 باشذ . اٍل پ( پیشاهذ آى کِ سکِ رٍ ٍ تاس عذد
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فرزًذ است هطلَب است احتوال ایٌکِ : 3خاًَادُ ای دارای  14  
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دختر داشتِ باشذ. 2ب( فقط   
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را بذست آٍریذ . 5ٍ  4اعذاد تاس احتوال هشاّذُ   
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