
  تعالیباسمه 
  صبح  8   :ساعت شروع   دقیقه 120: مدت امتحان    ریاضی فیزیک:  رشته   جبر و احتمال : درس   نهایی سؤاالت  امتحان 

  2: تعداد صفحه   1398/ 06/ 13 : تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی    سال سوم آموزش متوسطه   

  وپایش کیفیت آموزشیسنجش  مرکز    1398سال  ماهشهریور نوبت در آزاد سراسرکشور و داوطلبانبزرگسال  دانش آموزان
http://aee.medu.ir       

  .بالمانع است) اصلی ، جذر و درصد داراي چهار عمل ( استفاده از ماشین حساب  ساده  :توجه 
  نمره    سؤاالت   ردیف

 

 

  :   ثابت کنید n ، براي هر عدد طبیعیاستقرااصل  با استفاده از   1

   2+6+10+………….+ 4n-2 =2n2  
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  ".مجموع دو عدد زوج همواره عددي زوج است"با استفاده از استدالل استنتاجی نشان دهید 
  

75/0  

  .است؟ براي احکام نادرست مثال نقض ارائه دهیدکدام یک از احکام زیر درست و کدام یک نادرست   3
  .هر دو زاویه متقابل به راس با هم برابرند) الف

n ،12براي هر عدد طبیعی) ب nعددي اول است.  
1  

4 
  

  ".استعددي گنگ 3"با استفاده از روش استداللی برهان خلف ثابت کنید 
  

1  
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BABAA:  به کمک جبر مجموعه ها ثابت کنید. ندباشدو مجموعه Bو Aاگر   )(   5/1  

6 
  

],[مجموعه هاي  23Aو],( 12B حاصلضرب دکارتی. را در نظر بگیریدAB 1  .را در دستگاه مختصات رسم کنید  

7 
  

  :به صورت زیر تعریف شده است  ℝ2روي  Rرابطه 
(퐚, 퐛)푹(풄, 풅) ⇔ 풂풃 = 풄풅 

  .یک رابطه هم ارزي است Rثابت کنید ) الف

  .را مشخص کنید 1،2– کالس هم ارزي ) ب
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را  ".یا هر دو اتفاق بیفتد Bیا  A "پیشامد  ,با رسم نمودار ون, باشند Sنمونه ايدو پیشامد در فضاي Bو  Aاگر 8
 1  .نمایش دهید

 دیگر سکه رادر غیر این صورت یک بار  . می ریزیم آن گاه تاس را  , اگر سکه رو ظاهر شد  .سکه اي را پرتاب می کنیم 9

  :مطلوب است. می اندازیم 
  فضاي نمونه اي این آزمایش تصادفی) الف

  .که در آن عدد ظاهر شده روي تاس زوج باشد Aپیشامد) ب
  .که در آن حداقل یک بار پشت ظاهر شودBپیشامد ) ج

2  

  .کنیدجاهاي خالی را با عبارت مناسب کامل  10
  .آن پدیده می نامیم.............................  مجموعه تمام نتایج ممکن یک پدیده تصادفی را ) الف 

  .است..................  تعداد اتومبیل هایی که در ساعت مشخصی از مقابل مدرسه می گذرند یک پدیده ) ب
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  »ادامه سواالت در صفحه دوم « 
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که حداکثر  یکی از احتمال آن  .  مهره به تصادف با هم بیرون می آوریم 2  .مهره قرمز است 3سفید و مهره  4در ظرفی    11
  .آن ها سفید باشد را محاسبه کنید

  

2  

  5/1  ؟نوشته شود فرد چقدر احتمال دارد که عددي . رقمی می سازیم 3عدد ) بدون تکرار (  1, 2, 3, 4 , 5با ارقام   12
 اگر  13 dcbaS ,,, فضاي نمو نه اي یک تجربه ي تصادفی و ({ , }) ,p b d p b 

1 1
2 })  و 3 , })p b c 

2
  باشد  3

 آنگاه apرا به دست آورید.  
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}),(|,{بر روي مستطیل  14 111  yxyxS  احتمال این که . یک نقطه را به طور تصادفی انتخاب می کنیم

3   داشته باشیم
1

3
21  xyx

  
  .را به دست آورید 
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است و احتمال % 33و عضو تیم هندبال باشد % 24در یک دبیرستان احتمال آن که دانش آموزي عضو تیم والیبال باشد   15
احتمال آن که دانش آموزي عضو هر دو تیم باشد را . است% 29, این دو تیم باشد آن که دانش آموزي حداقل عضو یکی از

  .به دست آورید
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 20  جمع نمره»                                                             موفق باشید « 

  
 

 

 

 

 

 




