
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 5/1 وجَد دارد 255تا  355چيد عدد شً رقهی زوج بدون رقم تکراری بیو   5،4،3،2،1،0نظخع کيید با ارقام   1

خَاٌیم در یک قفصً بچیيیم.اگر بخَاٌیم کتاب ٌای ادبیات کيار ٌم کتاب ادبیات نختلف را نی  3کتاب ریاضی نتهایز و  1 2

 ىباطيد ایو کار بً چيد طکل رخ نی دٌد
5/1 

 )اگر  3
 
)  5/1 را بیابید   nباطد ،                 

   Bبً    Aرا ىظان نی دٌد .نظخع کيید بً چيد طکل نی تَان از طٍر    A,B,C,Dطکل نقابل راه ٌای نَجَد بیو طٍرٌای  4

 رفت.

 

 

5/1 

 5/1 باطد؟ 7و بزرگتریو عضَش  3عضَی دارد کً کَچکتریو عضَش  0چيد زیر نجهَعً        A={1,2,3,4,5,6,7}نجهَعً  5

تاشی را پرتاب نی کيیم ،اگر زوج آند تاشی دیگر و اگر فرد آند دو شکً پرتاب نی کيیم.فضای ىهَىً ایو پدیده تػادفی را  6

 بيَیصید
5/1 

 5/1 ىفر در یک نٍهاىی خضَر دارىد.اختهال ایيکً ٌر چٍار ىفر نتَلد تیر باطيد کدانصت؟ 1 7

 5/1 ليگً از آن ٌا برنی داریم اختهال ایيکً یک جفت کفض برداطتً باطیم چقدر اشت؟ 3جفت کفض داریم.بً تػادف  2 8

 5/1 دارد خداقل یک زن اىتخاب طَد زن شً ىفر بً تػادف اىتخاب نی کيیم .چقدر اختهال 2نرد و  1ازبیو  9

     اگر  11
 

 
      و      

 

 
 5/1 را بیابید          ىاشازگار باطيد خاغل    A,Bو     

 5/1 گام ٌای چرخً آنار را ىام ببرید و در نَرد گام تدلیل داده ٌا تَضیح دٌید 11

 1 اشت.ىهَدار نربَط بً ایو بررشی را رشم کيیدبدشت آنده  1و واریاىس  45در یک بررشی آناری نیاىگیو  12

 5/1 را بدشت آورید             و            جهلً چٍارم دىبالً بازگظتی   13

   نظخع کيید جهلً چيدم دىبالً   14
    

    
برابر         

  

  
 1 اشت.   

 1از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دوازدهن انسانی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شواره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دانش واحد رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 3ریاضی و آمارنام درس: 

 29/12/1399 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 28:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 92مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 دوازدهن انساني ریاضي و آهارنام درس: 

 10/1399/ 09تاریخ اهتحان: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحان: 

 دقیقه 90هدت اهتحان: 



 


