
 

   علوم انسانی :رشته 

  دوازدهم:پایه 

  )3(و آمار اتیاضیر: نام درس 

  :.....................یخانوادگنام و نام 

  

  

  یسمه تعالب

  پرورش وزارت آموزش و

  کرمانستان ا سازمان آموزش وپرورش

  ناحیه یک وپرورشت آموزش یریمد                    

 دبیرستان خاص فرهنگ

     1397/....../.....: خ یتار  

  17:تعداد سواالت 

  دقیقه  80وقت امتحان 

  هاشمی نژاد:دبیر

  :شعبه

  

  بارم   :نمره    ردیف 

      

  . مفاهیم زیر را تعریف کنید  1

  متغیر کمی پیوسته )الف

  

  جامعه آماري )ب

  

  :پیشامد نا سازگار )پ

  

1.5  

  .به دلخواه توضیح دهیدحل مسائل آماري به صورت چرخه کامل شامل چه گامهایی است؟یکی را   2

  

  

  

1.5  

  . جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید  3

B,باشند به طوري که  Sدو پیشامد از فضاي نمونه   BوA اگر) الف A B A B A     در این صورت دو

  .می نامند....................... را  Bو Aپیشامد  

) ب   ........ , ........p p s    

  .است....................................همترین گام رسیدن به پاسخ م)ج

  ...........................شئ متمایز برابر است با  nتعداد جایگشت هاي )د.  

1  

  . درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را تعیین کنید  4

  . رخ ندهد Aزمانی رخ می دهد که پیشامد  Aباشد، پیشامد  Aمتمم پیشامد  Aاگر پیشامد ) الف

  . متغیریک مفهوم است که فقط یک ارزش به آن اختصاص داده می شود) ب

  .، حتمی است 6پرتاب یک تاس ، پیشامد رو شدن عددي بزرگتر از  يدر فضاي نمونه ا) پ

  .است 32با پنج برآمد برابر تعداد پیشامدهاي یک پدیده تصادفی ) ت

1  

  رخ دهد ، کدام است؟ Bیا فقط  Aدو پیشامد از فضاي نمونه اي باشند، پیشامد فقط  Bو Aاگر   5

1 (A B             2 (   A B B A            3 (A B            4 (A B  

5./  

سکه را یک بار پرتاب می کنیم ؛ اگر رو بیاید ، تاس را می ریزیم و اگر پشت بیاید ، سکه را دو بار دیگر پرتاب می   6

  .  فضاي نمونه اي مر بوط به این آزمایش تصادفی را بنویسید. کنیم

  

  

1  

احتمال آن را بیابید که . کنیمبه تصادف خارج می  مهره 2ز است ، مهره قرم 3مهره آبی و  2از یک جعبه که شامل   7

  .حداقل یک مهره آبی باشد) ب.    یک مهره آبی و یک مهره قرمز باشد) الف:   

  

1  


