


 آمار و احتمال ریاضی یازدهم فصل چهارم تشریحی سري 2

؟دراد دروآرب رد يریثأت هچ یفداصت ۀنومن ياضعا دادعت شیازفا و دینک فیرعت ار هعماج رتماراپ ياهطقن دروآرب-1

.دینک صخشم ار ریز تالمج ندوب تسردان ای تسرد-2

.دباییم شهاک دروآرب رایعم فارحنا ،هنومن مجح شیازفا اب )فلا

.میراد نیگنایم دروآرب يارب يرتمک ياطخ ،هنومن مجح شهاک اب )ب

.میراد هدش دروآرب رتماراپ زا يرتقیقد دروآرب ،هنومن شیازفا اب )ج

.تسا رتهب دروآرب نآ ،رتمک دروآرب رایعم فارحنا ردق ره )د

.دشابیم .................. تعرس و .................. تقد ياراد ،هداس یفداصت يریگهنومن اب سایق رد ياهشوخ يریگهنومن-3

.دنیوگ هعماج مجح  .................. هب و   ..................   هعماج یگژیو هب و ..................  هعماج رد هعلاطم دروم عوضوم هب-4

.دیهد هئارا لامتحا و رامآ سرد رد مهدزای لاس نازومآشناد يارب رتماراپ و هرامآ يارب لاثم کی-5

؟تسا تباث هشیمه هرامآ ایآ ؟تسیچ رد رتماراپ اب هرامآ نیب قرف-6

.دینزب لاثم ؟تسیچ ریغتم و هداد نیب قرف-7

؟تسا دنچ اههداد دوخ رایعم فارحنا .دشابیم  اب ربارب هدش دروآرب ياههداد نیگنایم رایعم فارحنا يوضع  هنومن کی رد-8 1694٫2

.دینک نایب ار يرامشرس هب تبسن يریگهنومن يایازم-9

؟تسیچ يرامآ هعماج-10

؟تسیچ يریگهنومن اب يرامشرس ياهتوافت-11

؟تسیچ شور نیا بیع و تسیچ هنومن زا تاعالطا يروآعمج شور نیرتجیار-12

؟دنتسه ییاهریغتم عون هچ بیترتهب یلیصحت لحارم و ینوخ هورگ-13

ۀعماج زا ییات  ۀنومن و لوا ۀعماج زا ییات  ۀنومن اب میهاوخیم .تسا  رایعم فارحنا ياراد یمود و  رایعم فارحنا اب یلوا ،میراد هعماج ود-14

؟تسا مود ۀعماج ربارب دنچ لوا ۀعماج ةدش دروآرب نیگنایم رایعم فارحنا .مینک دروآرب ار گرزب ۀعماج ود نیا نیگنایم ،مّود
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آمار استنباطى



؟دشاب یعقاو نیگنایم ربارب يوضع هس ياههنومن طسوت هدش دروآرب نیگنایم دراد لامتحا ردقچ  يوضع  يرامآ ۀعماج کی رد-15 5{1, 2, 3, 4, 5}

؟تسا ردقچ  رادقم .تسا هدش ربارب  هدش دروآرب نیگنایم رایعم زا رایعم فارحنا و میدرک ربارب  ار هنومن ةزادنا-16 (2x + 1)
1

13
x

ياهنومن رگا .تسا رفن نویلیم  و  و  و  و  و  و  و  هب اهناتسا تیعمج و تسا ناتسا  ياراد هک يروشک زا يریگهنومن کی میهاوخیم-17

.دنوشیم باختنا رفن دنچ تیعمج نیرتشیب اب رهش ود زا يریگهنومن نیا رد و دینکیم داهنشیپ ار يریگهنومن عون هچ ،میهاوخب يوضع 

823113424

200

؟دبای شیازفا  هب  زا هعماج نیگنایم دروآرب رایعم فارحنا ات مینک ربارب دنچ ار هنومن ةزادنا-18 2٫424

يوضع  ياههنومن لّوا ۀعماج زا .تسا مّود ۀعماج رد دارفا نزو رایعم فارحنا ربارب ود دارفا نزو رایعم فارحنا لوا ۀعماج رد ،میراد هعماج ود-19

رایعم فارحنا .مینکیم دروآرب ار نیگنایم و هتشادرب يوضع  ياههنومن مود ۀعماج زا و مینکیم دروآرب يوضع  ياههنومن اب ار نیگنایم و هتشادرب

؟دشابیم مود ۀعماج ةدش دروآرب نیگنایم ربارب دنچ لوا ۀعماج ةدش دروآرب نیگنایم

64

64256

رایعم فارحنا تسا مرگ  ةزادنا هب مه زا اهبیس نزو رایعم فارحنا میدرک هدهاشم و میتشادرب رابنا کی ياهبیس زا يددع  ۀنومن کی-20

؟تسا ردقچ رابنا ياهبیس نزو ةدش دروآرب نیگنایم

6415

.دینک صخشم ار ریز تالمج یتسردان ای یتسرد-21

.تسا رتقیقدان هجیتن ،دشاب رتمک يدصرد  نانیمطا ةزاب لوط هچ ره )فلا

.دشابیم  ةزاب وضع نیگنایمً اعطق )ب

.تسا هعماج نیگنایم، يواسمان رد )ج
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؟تسیچ ام هعماج .دشاب دشر ناتسریبد نازومآشناد ناردپ نس لاؤس دروم عوضوم رگا-22

دنچ هزاب نیا .میهد هئارا دصرد  نانیمطا اب  اب گرزب ياهعماج زا  و  و  و  و  ياههنومن يارب نیگنایم يارب ياهزاب میهاوخیم-23

؟تسا

32221σ = 0٫595

 هنومن کی رد دروآ تسدهب نایناریا نیب رد  ۀمانرب ياشامت نیگنایم يارب  ِنانیمطا اب ،نامز زا ياهزاب کی دهاوخیم روپیسودرف لداع-24

هعلاطم اب( .دیروآ تسدب هقیقد هب ار يدصرد  ةزاب .دننکیم هدهاشم ار  ۀمانرب زا هقیقد  هنومن نیا رد نیگنایم تروصهب هک دش هجوتم يرفن

).دشابیم  مینادیم هتشذگ ياهلاس

0٫9590400

509095

σ = 10

.دشابیم يرفن  هعماج کی رامآ سرد ةرمن هب طوبرم ریز ياههداد-25

 و  و  و  و 

.دیروآ تسدب يوضع  ياههنومن يارب ار ریداقم لامتحا نیگنایم رادومن و ریداقم لودج ،دشاب تارمن نیگنایم هعماج نیا رتماراپ رگا
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2



عون هچ .میهد رارق ناشرایتخا رد ناشردپ لغش دروم رد ياهمانشسرپ و مینک باختنا ناتسریبد مّود هرود نازومآشناد زا یفداصت هنومن میهاوخیم-26

.دیبایب ار شور نیا ياهداریا و اهتیزم ،دینکیم داهنشیپ ار يریگهنومن

يریگهنومن هچ .دنهد خساپ ناریبد یملع تیعضو دروم رد ياهمانشسرپ و مینک باختنا ار رفن  ،هرفن  سالک کی نازومآشناد نیب زا میهاوخیم-27

؟دراد ییاهتیدودحم و اهتیزم هچ و دینکیم هیصوت ار

307

تروصهب وضع دنچ طسو هقبط زا دشاب يوضع  ام ۀنومن میهاوخب رگا  و  ، ، ، ياههزادنا هب هقبط 5 اب ياهقبط يریگهنومن رد-28

؟دوشیم باختنا یفداصت

202530354050

)لاثم اب( .دینک فیرعت ار یفیک و یمک یفداصت ياهریغتم-29

.دینک صخشم ریز دراوم زا کی ره رد لماک تروصهب ار ریغتم عون-30

یلیصحت لحارم )ج             ینوخ هورگ )ب          اوه يامد )فلا

دق )و         سالک تیعمج )ه             مشچ گنر )د

.تسا هتفرگ تروص تاعالطا يروآعمج یشور هچ اب دینک صخشم ریز دراوم زا مادک ره رد-31

.هسردم هب دورو لاح رد یکنیع نازومآشناد ندرک صخشم )فلا

.ییاهن ناحتما رد نازومآشناد لدعم یسررب )ب

.دناهدید امنیس رد شیپ هظحل دنچ هک یملیف دروم رد دارفا رظن )ج

.ياهمیب لئاسم يارب یلام تاعالطا ندروآ تسدب )د

ار هنومن ناونع هب درف ره باختنا لامتحا و صخشم ار يریگهنومن عون تلاح ره رد .مینک يریگهنومن رفن  میهاوخیم يرفن  هعماج زا دینک ضرف-32

.دینک هبساحم

.مینک باختنا یفداصت تروص هب وضع  )فلا

.میرادرب یسناش تروص هب یکی تمسق ره زا و مینک میسقت ییات تمسق  هب ار هعماج )ب

.میرادرب لماک تروص هب ار تمسق کی و مینک میسقت ربارب تمسق  هب ار هعماج )ج

355
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ییات يهنومن کی روظنم نیا يارب .دروآ تسدب شبویعم ياهپمال دصرد زا دصرد  نانیمطا اب هزاب کی دهاوخیم يزاسپمال ۀناخراک کی-33

.دینک صخشم ار هزاب نیا .دنتسه بویعم ات  درک هدهاشم و درک باختنا

9510

2

روشک دراو نامز رورم هب هک ار ییاهوردوخ زا دصرد هد دهاوخیم ،اهنآ زمرت هناماس درکلمع یسررب يارب نیگنس ياهوردوخ هدننکدراو تکرش-34

.دینک هئارا راک نیا يارب ار بسانم يریگهنومن شور کی .دنک یسرزاب دنوشیم

3



.دینک لصتم رگیدکی هب طخ کی اب ار مه هب طوبرم ياهترابع-35

یطابنتسا رامآ .

شزرا ياراد هدنیآ اب رضاح لاح رد هک يربخ ۀلمج .

.دشاب تسردان ای تسرد

نکمم ياهشور زا یکی کمک هب اههداد يروآدرگ .

دم .

يریگرامآ .فلا

.دشاب هتشاد ار یناوارف نیرتشیب هک ياهداد .ب

هعماج ياهرتماراپ ةرابرد يریگهجیتن دنیآرف .پ

هنومن ساسارب

هرازگ .ت

1

2

3

4

:تسا ریز تروصهب ناموت نویلیم بسحرب اهنآ هنایهام دمآرد هک تسا هدش لیکشت رفن  زا ياهعماج مینک ضرف-36

؟تسا ردقچ نآ رادقم و تسیچ رتماراپ .فلا

؟تسا کیدزن رتماراپ رادقم هب دروآرب اههنومن زا کی ره ساسارب ایآ .ب

6

350214

.دینک لصتم رگیدکی هب طخ کی اب ار مه هب طوبرم ياهترابع-37

سناش يرامآ ياهدحاو ۀمه هک تسا يریگهنومن .

.دنراد باختنا يارب يربارب

ياههنومن زا هدافتسا اب مولعمان ۀماج نتخانش .

مولعم ةدش يروآعمج

باوج ۀعومجم .

دم . 

هب امنهرازگ کی اهنآ يازا هب هک يریداقم .فلا

.دوش لیدبت تسرد ياهرازگ

.دشاب هتشاد ار یناوارف نیرتشیب هک ياهداد .ب

یلامتحا يریگهنومن .پ

رامآ ملع .ت

1

2

3

4

:مینک باختنا هنومن ناونع هب ار بیس  میهاوخب رگا .دناهدش بترم زیر هب تشرد زا اهبیس هک يروطهب میراد بیس زا رپ ياهسیک-38

؟دشاب هسیک رد دوجوم ياهبیس ۀمه زا یبوخ فرعم یباختنا هنومن هک دینکیم داهنشیپ ار یشور هچ

.دشاب یبیرا ياراد هک دیسیونب ار يریگهنومن یعون

5

؟دشاب ربارب یلصا نیگنایم اب هدش دروآرب نیگنایم هک دراد لامتحا ردقچ .مینکیم باختنا  ۀعومجم زا يوضع  ۀنومن کی-39 2{2, 4, 6, 8, 10, 12}

.مینک باختنا کیتامتسیس شور هب هنومن ناونع هب رفن  میهاوخیم .میراد  ات  ياههرامش اب زومآشناد  ياهسردم رد-40

؟تسا ردقچ نامزمه روط هب  رفن اب  رفن ندش باختنا لامتحا )فلا

؟تسا ردقچ ُما رفن و ُما رفن و ُما رفن ندش باختنا لامتحا )ب

200120010

2129

34363

یعقاو نیگنایم هکنیا اب دشاب نیرتمک دروآرب هکنیا لامتحا فالتخا  هعماج زا يوضع  ۀنومن کی اب نیگنایم دروآرب کی رد-41

.دیروآ تسدب ار دشاب

3A = {3, 4, 6, 8, 9}

4



ار دشابیم هزاب نیا وضع نیگنایم ،دصرد  نانیمطا هب هک ياهزاب لوط ،نیگنایم دروآرب يارب يوضع  ۀنومن و  رایعم فارحنا اب ياهعماج رد-42

.دیروآ تسدب

0٫340095

؟تسا ردقچ ام ۀنومن نیگنایم ،دشاب  ةزاب رد دصرد  نانیمطا اب هعماج زا ام نیگنایم دروآرب رگا-43 95(3٫2, 4٫4)

هعماج نیگنایم يارب يدصرد  نانیمطا ةزاب کی میهاوخیم .میراد رایتخا رد  و  و  و  و   و  و  و  و  تروصهب يوضع  ۀنومن کی-44

.میهد هئرا

976654331195

 هنومن کی راک نیا يارب ،مینک ادیپ دنوشیم راوس نویلیم  يالاب لیبموتا هک يدارفا دصرد يارب يدصرد  ياهزاب میهاوخیم دینک ضرف-45

هئارا يدارفا نینچ دصرد يارب يدصرد  ةزاب کی دشاب گرزب یفاک ةزادنا هب ام هعماج ةزادنا رگا .دندوب یگژیو نیا ياراد رفن  و دش باختنا يرفن

.دیهد

9550100

3695

و يوضع  ياههنومن يارب نیگنایم رایعمفارحنا لضافت قلطم ردق ،هدوب  اههداد رایعمفارحنا مینادب گرزب يریگهزادنا اب هعماج کی رد رگا-46

.دیهد حیضوت ؟تسا ردقچ يوضع 

4400

10000

لامتحا - نیگنایم رادومن و نیگنایم دروآرب لودج .دشاب  و  و  و  و  تروص هب نویلیم هب يوضع  هعماج کی دارفا دمآرد نازیم مینک ضرف-47

.دیروآ تسدب يوضع  ياههنومن يارب ار

543312

3

تسدب يوضع  ياههنومن يارب لامتحا نیگنایم رادومن و ریداقم لودج .میراد  و  و  و  و  و  تروص هب وضع  اب ياهعماج دینک ضرف-48

.دیروآ

66543213

رد هدش باختنا ۀبتر نیرتدب ،دوش باختنا  رفن رگا ،مینک باختنا کیتامتسیس تروص هب ار رفن  ،روکنک لوا رفن  نیب زا میهاوخب رگا-49

؟تسا دنچ رفن  نیا نیب

50025172

500

هدش تبث هدننکتکرش ره يارب متسیس رد ياهرامش کمایپ لاسرا نامز بیترت هب و دناهدرک تکرش یکمایپ هقباسم رد رفن نویلیم کی  همانرب رد-50

؟تسا ردقچ درف ره باختنا لامتحا لدم نیا رد .دیهدیم داهنشیپ ار يریگهنومن عون هچ ،میهدب هزیاج هدننکتکرش  هب میهاوخب رگا .تسا
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