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 خواه آقای وطندبیر:                          حسابان
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 آقای شکیبدبیر:                    آمار و احتمال
 

),[فرض کنید -1 51A و },{ 11B در اینصورت نمودارBA .را رسم کنید 

 ها، درستی هم ارزی زیر را نشان دهید. اده از جدول ارزش گذاری گزارهبا استف -2

 Tpqp  )(  

)(])([)(       را تا حد امکان ساده کنید. مقابلعبارت  -3 ABBABBA   

 چند زیرمجموعة محض دارد؟ Aمجموعة یابد. می واحد افزایش 84های آن  اضافه کنیم، تعداد زیرمجموعه Aعضو به مجموعة 2اگر  -4

 ته و ارزش هر کدام را مشخص کنید.نوش  و های زیر را با استفاده از نمادهای عبارت -5

 ل است.هر عدد زوج، عددی غیر اوّ ب(  د.الف( وجو دارد عدد اوّلی که زوج باش 

),[اگر -6 113 شد ومجموعه مرجع با),[),[ 10631 A باشد، مجموعةA .را مشخص کنید 

 ز مجموعة اعداد صحیح بنویسید که:افرازی ا -7

 مجموعه باشد. 8ب( شامل   مجموعه باشد. 2الف( شامل  

xدارای Aاگر مجموعة -8
3

)(دارای Bعضو و مجموعةة  44
114

9 1


x     هةای  عضةو باشةد، تعةداد زیرمجموعةهBA  را

 محاسبه کنید. 

ABBAاگر -9  و},{ baA  },{و 2 abB 21  دیرباشد، مقاa وb .را به دست آورید 

},,,...,{عددی به تصادف از مجموعة اعداد طبیعی -11  کنیم. احتمال اینکه: انتخاب می 1000321

 پذیر نباشد، چقدر است؟ بخش 5پذیر باشد امّا بر  بخش 3الف( این عدد بر  

 ؟ 3پذیر است و نه بر  بخش 5نه  بر  ب( با چه احتمالی این عدد 

},,...,{عددی را به تصادف از مجموعة -11 6321S کنیم: انتخاب می 

     اول است؟ 33الف( با چه احتمالی این عدد نسبت به  

 این عدد است؟ بمضر 33ب( با چه احتمالی  
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 برابةر احتمةال وقةوع هةر عةدد غیةر اول اسةت.        3ای ساخته شده است که احتمال وقوع هةر عةدد اول    تاسی به گونه -12

 را محاسبه کنید. AP)(باشد، 8پیشامد وقوع عددی کوچکتر از A اگر در یک پرتاب این تاس، 

 خواهد بود؟ کنیم. با چه احتمالی این نقطه درون قسمت سبز  ای به تصادف از درون دایرة مقابل انتخاب می نقطه -13

 (Oزمرک ) .دایره است 

 

 نوشته شده است. با چه احتمالی:  1و  2و  2و  3و  3و  3روی یک تاس ارقام  -14

 شود؟ ر این تاس عددی اول ظاهر میبا 1الف( در پرتاب  

 خواهد بود؟ 8بار این تاس، مجموع اعداد ظاهر شده  2ب( در پرتاب  

 شود؟ ظاهر نمی 3بار این تاس، اصالً عدد  3 ج( در پرتاب 

برابةر   2کنند. اگر شانس برنده شدن هر دونةده بةا شةماره فةرد      در یک مسابقه شرکت می 5تا  1های  دونده به شماره 5  -15

 برنده شوند، چقدر است؟ 5یا  2هر دونده با شماره زوج باشد، احتمال اینکه دوندة شماره  نشانس برنده شد 

 در هةةر دو درس نمةةره کامةةل  % 86در درس ریاضةةی و % 56آمةةوزان در درس فیزیةةک،  دانةةش% 36یةةک کةةالس در  -16

 آموز که نمره کامل فیزیةک را کسةک کةرده اسةت برخةورد کنةیم، بةا چةه احتمةالی           اند. اگر با یک دانش دریافت کرده 

 اضی نیز نمره کامل را گرفته است؟او در درس ری 

 آمده باشد، چقدر است؟ 1ها  باشد، احتمال اینکه یکی از تاس 5همزمان اگر مجموع دو تاس  تاس به طور 2در پرتاب  -17

 یک خانواده سه فرزندی با کدام احتمال، حداقل دو فرزند دختر دارد در صورتی که بدانیم حداقل یکی از فرزندان دختر است؟   -18

 کنةیم.  ره از این جعبه به تصادف و با جایگةذاری انتخةاب مةی   مه 2مهرة قرمز وجود دارد.  3مهرة آبی و  5در یک جعبه،  -19

 اند؟ مستقل Bو Aبه ترتیک پیشامدهای مشاهدة مهرة آبی در انتخاب اوّل و دوّم باشند، آیا  Bو Aاگر 

فرزند اول آنها نیز دختر باشد، 2فرزند آخر آنها دختر است. احتمال آنکه  2دانیم که  فرزند است و می 8ای دارای  خانواده -21

 چقدر است؟ 

 آبی
 قرمز

 سبز
 مشکی

45 

O 
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 دبیر: آقای شکیب                     2هندسه 

 های هر نقطه داخل مثلث از سه رأس، از نصف مجموع سه ضلع مثلث بزرگتر است. ثابت کنید مجموع فاصله -1

 کنند. قطع می 2و  1ثابت کنید در هر مثلث، هر دو میانه یکدیگر را به نسبت  -2

 یعنی در شکل مقابل داریم: 

    
2
1


BO

ON

OC

MO
 

 ها از بزرگترین ضلع این مثلث را بدست آورید. واحد است. فاصله نقطة تالقی میانه 4و  3ای اضالع مثلث قائم الزاویه -3

 ه میانه مثلث در یک نقطه همرسند.ثابت کنید هر س -4

 مراحل رسم نیمساز یک زاویه را به کمک خط کش و پرگار توضیح دهید.  -5

 را شرح دهید. BCنظیر پاره خط ثابت  چگونگی رسم کمان درخور زاویة مشخصی  -6

در مثلث  -7


ABC  ضلعaBC   زاویة ،Â  و ارتفاعahAH  اند. مثلث را رسم کنید.  داده شده 

 )مراحل ترسیم را توضیح دهید( 

 قضیه: اندازه هر زاویة ظلی، برابر نصف کمان مقابل آنست. -8

رابر نصف مجموع اندازة دو کمانی از دایةره اسةت   آید ب ای که از برخورد دو وتر درون یک دایره پدید می قضیه: اندازة زاویه -9

 اند. های آن زاویه محدود که به ضلع

   d | | ACدر این نقطه بر دایره مماس باشد ثابت کنید:  dباشد و خط   C (O,R)از دایرة  ACوسط کمان  Bاگر نقطة  -11

 

 

 

 

11- ),( 42A  و),( 31 B  و),( 64C های یک مثلث هستند: رأس 

),(),(الف( تصویر این مثلث را تحت انتقال   31   yxyxT .بدست آورید 

ب( طول اضالع مثلث  


ABC .و طول اضالع تصویرش را با هم مقایسه کنید 

ج( شیک اضالع مثلث  


ABC  را با هم مقایسه کنید.و شیک اضالع تصویرش 

A 

B 

C 

N 
M 

O 

A 

B 

C 

d 
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تصویر نقطة  Tتحت اثر انتقال  -12
1

3


A  و
4
5

B باشد: می 

ب( تصویر نقطة    الف( ضابطة این انتقال را بدست آورید. 
1
4

C تحت این انتقال چیست؟ 

),(),(انتقال  -13 12  yxyxT بگیرید: را در نظر 

 بدست آورید. T( را تحت انتقال 2و1( و )1و  1های ) الف( تصویر نقطه 

 ( باشند.2و8( و )3و1نقاط ) Tهایی را مشخص کنید که تصویر آنها تحت تبدیل  ب( نقطه 

),(),(انتقال  -14 32  yxyxT :را در نظر بگیرید 

),(های  الف( تصویر نقطه  13 A  و),( 25 B  را تحت انتقالT .بدست آورید 

 را با طول و شیک پاره خط تصویر آن مقایسه کنید. ABب( طول و شیک پاره خط  

),(),(تبدیل  -15 33  yxyxT  و نقاط),( 24C  و),( 31D :مفروضند 

DCو تصویرش  CDالف( پاره خط    .را رسم نمائید 

DCCDب( آیا چهار ضلعی      متوازی االضالع است؟ چرا؟ 

),(),(ها را بیابید که تصویر آن تحت انتقال  yای از محور  نقطه -16 32  yxyxT  روی محورx.ها واقع شود 

),(),(ترکیک دو انتقال  -17 241  yxyxT  و),(),( 122  yxyxT  نقطة
2
3

A کند؟ ای تصویر می را به چه نقطه 

18- ),( 12J  و),( 23 K  و),( 10L های یک مثلث هستند: رأس 

),(),(را تحت بازتاب  LkJالف( مختصات تصویر مثلث   xyyxR  .بدست آورید 

 ب( طول و شیک اضالع مثلث را با طول و شیک اضالع تصویرش مقایسه کنید. 

19 - ),( 20A  و),( 05B  و),( 53 C  و),( 32 D های یک مربع اند: رأس 

),(),(الف( مربع و تصویرش را تحت بازتاب   xyyxR  م کنید.رس 

 ب( مساحت مربع و تصویرش را مقایسه کنید. 

اگر نقطة  -21
1
1

B  تصویر بازتاب نقطة
3
5


A  نسبت به خطL :باشد 

 را بدست آورید.  Lالف( معادلة خط  

ب( تصویر بازتاب نقطة  
2
4

C  نسبت به خطL  .را بیابید 
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 نسب جعفری: آقای دبیر                   یکفیز
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 نادری: آقای دبیر                        شیمی
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