
 

 

  
  
  
  

  هوالعليم

آزمون و سواالت دفترچه پيش  
)1394ارديبهشت  25( نيمه نهايي ي آزمون مرحله  

ابتدايي ششمي  ي عمومي پايه رشته  
گويي مدت زمان پاسخ صفحهعنوان  

هاآزمونپيش 2ـ12  دقيقه 15   
اختصاصي براساس25تا16عمومي، سواالت 15تا  1 سواالت 

11ـ16 آزمونپيش دقيقه 40   

بندي نهايي يكي از  شود پس از جمع بنابراين توصيه مي. ي سواالت به صورت گروهي است گويي به كليه اسخپ
.برگ را داشته باشد ها در پاسخ اعضاي گروه مسووليت وارد كردن پاسخ  

.رود پاسخ اشتباه، امتياز يك پاسخ صحيح از بين مي 4به ازاي هر   
   

  .دگرد به صورت تركيب علوم پايه و رياضي برگزار مي ششم ليگ يكنفره در  5هاي  قالب گروه در ابتداييدر مقطع  پاياعلمي  ليگ
  .آزمون است آزمون، سواالت عمومي و سواالت پيش پيش شامل ليگ علمي پايا از مرحله اين

 انفرادي صورت ده و بهآزمون مربوط به خود را از دفترچه جدا نمو برگ پيش بايد گروه اعضاي از كدام در قسمت اول آزمون هر )1
 .بسپارند خاطر به و دننماي دقيقه مطالعه 15در مدت زمان  را خود) آزمون پيش( آموزشي مطلب

به هاي درسي و منابع معرفي شده  اي از مطالب كتاب گزينه 5 تستي سوال 15گويي به  دوم آزمون شامل پاسخ قسمت )2
 .باشد آموزان به صورت گروهي مي دانش

 استناد به با و هم كمك به گروه اعضاي ي همه اي است كه گزينه 5تستي  سوال 10 گويي به شامل پاسخ، سوم سواالت بخش )3
 .دهند مي پاسخ ها آن به اند كرده مطالعه قبل بخش در كه آموزشي مطالب
آزمون محسوب  باشند و در غير اين صورت تخلف در ها مي آزمون هر يك از اعضاي گروه ملزم به مطالعه يكي از پيش. 1تذكر 

  .شود مي
را نيز بر  5آزمون  آزمون مربوط به خود مسووليت پيش نفره باشد يكي از اعضاي گروه عالوه بر مطالعه پيش 4چه گروهي  چنان. 2تذكر 

  .عهده دارد
و گروه مجاز به  را برعهده بگيرد 4آزمون  تواند مسووليت مطالعه پيش نفره باشد يكي از اعضاي گروه مي 3چه گروهي  چنان. 3تذكر 

   .باشد نمي 5آزمون  مطالعه پيش
  .باشد آموزان نمي ها از دانش آزمون پيش آوري معجگويي به سؤاالت نياز به  هنگام پاسخ. 4تذكر 
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  : 1 آزمون شيپ
ز اي يا ا ان آوردهرا به زب» قدر خوش شانس است لي چهع«يا » ي آوردمسعجب شان«به حال عبارت  تا شك بي

خوشحال شدي و  6با ظاهر شدن عدد . اي هايي را با مهره و تاس انجام داده يا بازي. اي ت شنيدهزبان دوستان
  . ناراحت 1با  ظاهر شدن عدد 

، به نقش شانس در زندگي پي برده بوده و در زندگي رهاي بسيار دو رسد كه بشر از زمان به نظر مي
انتخاب  يك انتخاب را بر توان مواردي كه نميحتي امروزه در . كرده است ن استفاده مياش از آ روزمره

كشي انتخاب  كالس با قرعه ي مثالً در برخي مدارس، نماينده. شود ديگري ترجيح داد از شانس استفاده مي
. شود وع بازي از پرتاب سكه استفاده ميبراي شر... در اغلب مسابقات ورزشي مانند كشتي، فوتبال و  .شود مي

شانس را مورد بررسي دقيق قرار دادند و به  ي دانشمندان مسئله ،ت علم و دانشبا گذشت زمان و پيشرف
ياد كردند و احتمال اتفاق افتادن  احتمالشانس تحت عنوان  ها از آن. ي جالبي دست پيدا كردندنتايج علم

  . شوي ها آشنا مي با آن 5تا  1هاي  آزمون تادن يك پديده را اندازه گرفتند كه در پيشيا نيف
  .در نظر بگير آزمايش يك پرتاب تاس را در يك بازي فكري به عنوان ياورزشي  ي رتاب سكه را در يك مسابقهپ

             
كني، تا زماني كه سكه يا تاس روي زمين يا ميز قرار نگيرند، از  يا سكه را پرتاب مي اندازي وقتي تاس را مي

ها وجود  اين آزمايش  ي هايي كه براي نتيجه اما تمام حالت. ي شدهها مطلع نخوا پرتاب و انداختن آن ي نتيجه
 سكه آمدن» پشت«آمدن يا » رو«ي اين پرتاب  داني كه نتيجه مي در آزمايش پرتاب سكه. داني دارد را مي

 6يا  5، 4، 3، 2، 1ي آن ظاهر شدن يكي از عددهاي  داني كه نتيجه مي ،انداختن تاسدر آزمايش است و 
  . است آزمايش تصادفيب سكه يا انداختن تاس يك پس پرتا. است

هايي  كرد ولي تمام حالتبيني  توان پيش ي آن را نمي است كه نتيجه يآزمايش تصادفي، آزمايش
  .دانيم ن آزمايش وجود دارد را ميي اي نتيجهكه براي 

ه كه المپ را روشن نكرد مصرف بخرد، تا زماني يا به فروشگاه برود و يك المپ كمبه عنوان مثال، اگر پدر پور
. ي اين آزمايش از دو حالت خارج نيست داند كه نتيجه ن نيست ولي مياز سالم بودن يا نبودن آن مطمئ

  . المپ يا سالم است يا سوخته
  .سه آزمايش تصادفي در محيط اطرافت پيدا كن و بنويس: مثال
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  : 2 آزمون شيپ
اي يا از  را به زبان آورده» است قدر خوش شانس علي چه« يا» آوردم عجب شانسي«شك تا به حال عبارت  بي

خوشحال شدي و  6با ظاهر شدن عدد . اي را با مهره و تاس انجام داده هايي يا بازي. اي زبان دوستانت شنيده
  . ناراحت 1با ظاهر شدن عدد 

ن اش از آ زندگي روزمرهبرده بوده و در  اي دور، به نقش شانس در زندگي پيه رسد كه بشر از زمان به نظر مي
توان يك انتخاب را بر انتخاب ديگري ترجيح داد از  در مواردي كه نمي هحتي امروز. كرده است استفاده مي

به عنوان مثال، در اغلب مسابقات ورزشي براي شروع از پرتاب سكه استفاده . شود نس استفاده مياش
  . كنند مي

 .يافتندست بررسي كردند و به نتايج جالبي د شانس را ي ئلهبا گذشت زمان و پيشرفت علم، دانشمندان مس
. ديا نيفتادن يك پديده را اندازه گرفتنافتادن ياد كردند و احتمال اتفاق  احتمالها از شانس تحت عنوان  آن

   . گيري احتمال الزم است مطالبي را ياد بگيري براي اندازه
هايي كه براي  بيني كرد ولي تمام حالت توان پيش نميي آن را  ت كه نتيجهآزمايشي اس :آزمايش تصادفي

  . دانيم ي اين آزمايش وجود دارد را مي نتيجه
بيني كرد ولي  ي پرتاب را پيش توان نتيجه چون نمي. پرتاب سكه يك آزمايش تصادفي است ،به عنوان مثال

  . »پشت«آيد يا  مي» رو«يا . نتيجه از دو حالت خارج نيستاين 
  چرا؟  نداختن تاس يك آزمايش تصادفي است؟ابه نظر شما 
ناميم و آن  اي مي يك آزمايش تصادفي وجود دارد را فضاي نمونه ي نتيجههايي كه براي  تمام حالت

  .دهيم نمايش مي Sف التين با حررا 

  : اي پرتاب يك سكه عبارت است از فضاي نمونه
   S= } ، پشت رو { 

  : ست ازا عبارت اي انداختن يك تاس فضاي نمونه
{ , , , , , }1 2 3 4 5 6S =   

 اي تولد يك نوزاد را بنويس مونهآيا تولد يك نوزاد آزمايش تصادفي است؟ فضاي ن .  
  . بنويسيبايد  را هاي اتفاق افتادن يك پديده اي تمام حالت كه در فضاي نمونه به اين نكته توجه كن: تذكر

  ! اي؟ آيا تا به حال اسم چرخنده را شنيده
اي  صفحه  چرخنده چرخد اما در رياضيات و آمار اي است كه مي ، وسيلهاست پيدا نامشطور كه از  همان
اي چرخان روي آن سوار  تقسيم شده و عقربهرنگي يا نامساوي  هاي مساوي اي شكل است كه به قسمت دايره
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د به توانن ا ميه اين قسمت. ايستد هاي رنگي مي نده، عقربه روي يكي از قسمتپس از چرخاندن چرخ. است
  . جز رنگ، با عدد، شكل يا ميوه از هم جدا شوند

  
  . نويسيم زير را مي ي اي چرخنده براي مثال فضاي نمونه

  
اي آن   نهضاي نموفپس هاي زرد، آبي، قرمز و سبز خواهد ايستاد،  از رنگ چرخنده روي يكي ي چون عقربه

  :به شكل زير است
S}سبز ، قرمز ، آبي ، زرد {  =   

  اي آن چگونه خواهد شد؟  حال اگر دو سكه را همزمان با هم پرتاب كنيم، فضاي نمونه
  . هاي پرتاب دو سكه را بنويسيم بايد تمام حالت. كامالً درست است

S}پشت رو ، پشت پشت ، رو پشت ، رو رو {  =   
 ي هر يك از موارد زير بنويسا فضاي نمونه. 
 ي زير ايستادن عقربه روي يكي از اعداد چرخنده.  

  
 هاي سال آموز در يكي از ماه بيمار شدن يك دانش.  
 زرد و سبز داردهاي قرمز مهره به رنگ 3اي كه  سهبيرون آوردن يك مهره از كي ، . 
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  : 3 آزمون شيپ
اي يا از  را به زبان آورده» شانس است قدر خوش علي چه«يا » شانسي آوردمعجب «شك تا به حال عبارت  يب

خوشحال شدي و  6ظاهر شدن عدد  با .اي هايي را با مهره و تاس انجام داده يا بازي. اي زبان دوستانت شنيده
  . ناراحت 1با ظاهر شدن عدد 

ز آن اش ا و در زندگي روزمرهبوده برده  به نقش شانس در زندگي پي هاي دور رسد كه بشر از زمان به نظر مي
از  ،نتخاب ديگري ترجيح داديك انتخاب را بر ا توان در مواردي كه نمي هروزحتي ام. كرده است استفاده مي

  . شود شانس استفاده مي
  . كنند به عنوان مثال، در اغلب مسابقات ورزشي براي شروع از پرتاب سكه استفاده مي

 .يافتندشانس را بررسي كردند و به نتايج جالبي دست  ي با گذشت زمان و پيشرفت علم، دانشمندان مسئله
  .يا نيفتادن يك پديده را اندازه گرفتند افتادن ها از شانس تحت عنوان احتمال ياد كردند و احتمال اتفاق آن

  . گيري احتمال الزم است مطالبي را ياد بگيري براي اندازه
هايي كه براي  بيني كرد ولي تمام حالت توان پيش ي آن را نمي آزمايشي است كه نتيجه: ايش تصادفيآزم

  . دانيم ي اين آزمايش وجود دارد را مي نتيجه
ناميم  اي مي ي يك آزمايش تصادفي وجود دارد را فضاي نمونه هايي كه براي نتيجه تمام حالت: اي نمونه فضاي

  . دهيم نمايش مي Sو آن را با حرف التين
بيني كرد ولي  ي پرتاب را پيش توان نتيجه چون نمي ،به عنوان مثال پرتاب سكه يك آزمايش تصادفي است

  .»پشت«آيد يا  مي »رو«اين نتيجه از دو حالت خارج نيست يا 
   

  
  

  : اي اين آزمايش به شكل زير است پس فضاي نمونه
S} رو ، پشت{     =  

مثالً در پرتاب سكه . شود گفته مي پيشامدگيرد يك  اي قرار مي به هر يك از اتفاقاتي كه در فضاي نمونه
. يشامد استيك پ 5تاس، ظاهر شدن عدد  يك در پرتاب. آمدن سكه يك پيشامد است» رو«يا  »پشت«

  . است ديگري پيشامد نيز 1ظاهر شدن عدد 
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مثالً . افتند  پذير نيست ولي بعضي از پيشامدها حتماً اتفاق مي دادن بعضي از پيشامدها امكان رخ كلي به طور
پيشامد  6تا  1پيشامد غيرممكن و ظاهر شدن يكي از عددهاي  7پرتاب يك تاس ظاهر شدن عدد در 

  . حتمي است
  . دارد آبي وجود ي قرمز و كه در آن چند مهره اي را در نظر بگير كيسه ديگر به عنوان مثال

  
شانس . دهي در واقع به هر مهره شانسي مي داري، اي را بر مي اخل كيسه، مهرهوقتي بدون نگاه كردن به د

          ي آبي را  ي قرمز يا مهره تم مهرهدر اين حالت شما به طور ح. ب نشدنانتخاب شدن يا شانس انتخا
   .افتد به طور حتم اتفاق ميرمز ي آبي يا ق د برداشتن مهرهپس پيشام. داري ميبر

پس پيشامد برداشتن . اي با اين رنگ وجود ندارد چون مهره. داري ي سفيد برنمي اما مطمئناً شما مهره
   .افتد به طور حتم اتفاق نميي سفيد  مهره

     به احتمال، ز بدون نگاه كردن يك مهره برداريي قرم مهره 4ي آبي و  مهره 7از بين  يحال اگر بخواه
هاي قرمز كمتر از تعداد  چون تعداد مهره. داري ميرا بر ي قرمز مهره به احتمال كمتري آبي و  مهره تربيش
  . هاي آبي است مهره

ي قرمز يا آبي  ، مهرهي قرمز بدون نگاه كردن يك مهره برداري مهره 5ي آبي و  مهره 5اما اگر بخواهي از بين 
  . داري ميبراحتمال برابر  با را

  . كنيم ، در هر يك از موارد زير وقوع پيشامد را مشخص ميعنوان مثالبه 
  
 افتد به طور حتم اتفاق نمي          .ي يك بنز باشد راننده ،گربه . 
 افتد اتفاق مي حتم طور به    .شود به زمين برگردد يك توپ كه به هوا انداخته مي . 
  افتد ر اتفاق ميبه احتمال كمت      .بار يك سكه فقط رو ظاهر شود 10در پرتاب. 
 افتد به احتمال برابر اتفاق مي      .در پرتاب يك تاس عدد فرد يا زوج ظاهر شود . 
 افتد تر اتفاق ميبه احتمال بيش        .يك نوزاد روز پنجشنبه به دنيا نيايد . 
 
 وقوع پيشامدهاي زير را مشخص كن.  
 در يكي از روزهاي تابستان برف ببارد . 
 رودنويد روز شنبه به مدرسه ب . 
  بدرخشدخورشيد در آسمان  ،شبدر .   
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  : 4 آزمون شيپ
اي يا از  ان آوردهرا به زب» قدر خوش شانس است لي چهع«يا » ي آوردمسعجب شان«شك تا به حال عبارت  بي
خوشحال شدي و  6با ظاهر شدن عدد . اي هايي را با مهره و تاس انجام داده يا بازي. اي بان دوستانت شنيدهز

  . ناراحت 1شدن عدد  با  ظاهر
اش از آن  و در زندگي روزمره بوده برده هاي دور به نقش شانس در زندگي پي رسد كه بشر از زمان به نظر مي
از  ،اب را بر انتخاب ديگري ترجيح داديك انتخ توان اردي كه نميدر مو هحتي امروز. كرده است استفاده مي

  . شود شانس استفاده مي
 .يافتندست بررسي كردند و به نتايج جالبي د را ي شانس فت علم، دانشمندان مسئلهبا گذشت زمان و پيشر

  . نمودند و احتمال اتفاق افتادن يا نيفتادن يك پديده را اندازه گرفتند دها از شانس تحت عنوان احتمال يا آن
آگاه  آن پرتاب ي شود از نتيجه وقتي سكه پرتاب مي. ورزشي را در نظر بگير ي  پرتاب سكه در يك مسابقه

يك  »پشت«يا  »رو«به ظاهر شدن . »پشت«شود يا  ظاهر مي »رو«داني كه در نهايت يا  ي ولي مينيست
  . شود گفته مي پيشامد

. در پرتاب سكه »پشت«يا  »رو«افتند مثل پيشامد ظاهر شدن  بعضي از پيشامدها به طور حتم اتفاق مي
برخي از . در پرتاب يك تاس 7ل ظاهر شدن عدد د مثنافت برخي از پيشامدها به طور حتم اتفاق نمي

حتمال وقوع ولي ا ،مانند آفتابي بودن هوا در فصل تابستان افتند پيشامدها هم به احتمال زياد اتفاق مي
   .بيمار شدن آقاي معلم و نرفتن او به مدرسهمانند  ها كم است برخي از آن
  : كنيري احتمال به مثال زير توجه گ براي اندازه
كيسه يك مهره را بيرون بدون نگاه كردن به داخل . دارد وجودآبي  ي مهره 10ي قرمز و  مهره 5اي  در كيسه

جدداً همين كار م .گردانيم كنيم و مهره را به داخل كيسه برمي آوريم، رنگ آن را در جدول يادداشت مي مي
اين  .گردانيم ره را به داخل كيسه برمينماييم و مه جه را در جدول يادداشت مينتي دهيم، را انجام مي
   . كنيم تكرار ميبار ديگر  8آزمايش را 

  



 

 

ين
ي ب

علم
گ 

ه لي
دور

ن 
تمي

هش
 

پايا
لي 

لمل
ا

  

8 8

  
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  نوبت
  آبي  قرمز  قرمز  آبي  آبي  قرمز  آبي  قرمز  آبي  آبي  رنگ

ي  تر مهرهبيني نيست ولي به احتمال بيش پيشي آن قابل  نتيجه ر اين آزمايش را تكرار كنيم،اگر يك بار ديگ
  . هاي قرمز بيشتر است هاي آبي از تعداد مهره چون تعداد مهره. ي خارج خواهد شدآب

. كنيم بار ديگر تكرار مي 10را قبل آزمايش  كنيم و زرد به كيسه اضافه ميي  مهره 7ي سبز و  مهره 5حال 
كنيم و مهره را به داخل  ي آن را در جدول يادداشت مي داريم، نتيجه هر بار بدون نگاه كردن يك مهره بر مي

  . گردانيم ميكيسه بر
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  نوبت
  زرد  سبز  قرمز  آبي  سبز  قرمز  زرد  آبي  زرد  آبي  رنگ

ي آبي  تر مهرهبيني نيست ولي به احتمال بيش پيشي آن قابل  اگر براي بار يازدهم يك مهره برداريم نتيجه
هاي رنگي به  حال نسبت تعداد مهره. استها  هتر از ساير مهرهاي آبي بيش چون تعداد مهره. شد خارج خواهد

  .كنيم ها را پيدا مي تعداد كل مهره
10 7
27 27= =   

  
5 5
27 27= =  

10آبي از كيسه  ي پس احتمال بيرون آوردن مهره. كسرهاي فوق همگي بين صفر و يك هستند
ي  مهره،  27

7زرد 
5ي قرمز ، مهره27

5ي سبز مهره و 12
ي  تر از مهرهي آبي بيش رتيب شانس انتخاب مهرهبه اين ت. است 27

  . ي سبز و قرمز نيز با هم برابر است شانس انتخاب مهره. قرمز و سبز است ،زرد
0ي سفيد  بيرون آمدن مهرهاحتمال 

رنگ مهره مهم نيست، (از هر رنگي   و احتمال بيرون آمدن يك مهره 27

27) تواند يكي از چهار رنگ موجود در كيسه باشد مي
  . است 1يعني  27

وقوع يك پيشامد را با يك كسر  كه در رياضيات احتمالتوان نتيجه گرفت  با توجه به اين مثال مي
و اگر غير  1اگر پيشامدي قطعاً اتفاق بيفتد احتمال آن را با عدد . كنند تر از واحد بيان مي كوچك

  . دهيم ممكن باشد احتمال آن را با عدد صفر نشان مي
  چرا؟ ايستد؟  تقريباً چند مرتبه روي رنگ نارنجي مي  بار بچرخانيم، عقربه 400اگر اين چرخنده را  

 

  هاي آبي تعداد مهره
 ها تعداد كل مهره

  هاي زرد مهرهتعداد 
 ها تعداد كل مهره

  هاي سبز مهرهتعداد 
 ها تعداد كل مهره

  هاي قرمز مهرهتعداد 
 ها تعداد كل مهره
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  : 5 آزمون شيپ
اي يا از  ان آوردهرا به زب» قدر خوش شانس است لي چهع«يا » ي آوردمسعجب شان«شك تا به حال عبارت  بي
خوشحال شدي و  6با ظاهر شدن عدد . اي را با مهره و تاس انجام داده هايي يزبايا . اي ن دوستانت شنيدهزبا

  . ناراحت 1با  ظاهر شدن عدد 
اش از آن  و در زندگي روزمرهبوده برده  هاي دور به نقش شانس در زندگي پي سد كه بشر از زمانر به نظر مي
از  ،داد يك انتخاب را بر انتخاب ديگري ترجيح توان ي امروزه در مواردي كه نميحت. كرده است استفاده مي

  . شود شانس استفاده مي
 .يافتندست بررسي كردند و به نتايج جالبي د را ي شانس با گذشت زمان و پيشرفت علم، دانشمندان مسئله

  . نمودند و احتمال اتفاق افتادن يا نيفتادن يك پديده را اندازه گرفتند دها از شانس تحت عنوان احتمال يا آن
آگاه  آن پرتاب ي شود از نتيجه وقتي سكه پرتاب مي. ورزشي را در نظر بگير ي پرتاب سكه در يك مسابقه

يك  »پشت«يا  »رو«به ظاهر شدن . »پشت«شود يا  ظاهر مي »رو«ني كه در نهايت يا دا ي ولي مينيست
  . شود گفته مي پيشامد

. در پرتاب سكه »پشت«يا  »رو«ل پيشامد ظاهر شدن افتد مث دها به طور حتم اتفاق ميبعضي از پيشام
برخي از . يك تاس در پرتاب 7افتند مثل ظاهر شدن عدد  ا به طور حتم اتفاق نميبرخي از پيشامده

حتمال وقوع برخي از ولي ا مانند آفتابي بودن هوا در فصل تابستان افتند پيشامدها به احتمال زياد اتفاق مي
  . مانند بيمار شدن خانم معلم و نرفتن او به مدرسه ها كم است آن

  . زير توجه كن احتمال به مثال ي اي ساده براي محاسبه گيري احتمال و پيدا كردن رابطه براي اندازه
بدون نگاه كردن به . ي زرد وجود دارد مهره 6ي سبز و  مهره 4ي آبي،  مهره 7ي قرمز،  رهمه 3اي  در كيسه

. گردانيم ميبر كنيم و آن را به داخل كيسه ، رنگ آن را يادداشت ميآوريم بيرون ميداخل كيسه يك مهره 
  . كنيم هده ميكنيم و نتيجه را مشا بار تكرار مي 10اين آزمايش را 

  
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  نوبت
  آبي  زرد  آبي  سبز  قرمز  زرد  آبي  قرمز  سبز  آبي  رنگ
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  .دهد نشان مياحتمال بيرون آمدن هر مهره را  ،ها ه هاي رنگي به تعداد كل مهر نسبت بين تعداد مهره
3 7
20 20= =   

  
4 6
20 20= =  

  
» س« و سبز را با »ز« ، زرد را با »آ« ا، آبي را ب »ق«قرمز را با (اي در اين مثال برابر است با  هفضاي نمون
  )دهيم نشان مي

S} ، س، س، س، ز، ز، ز، ز، ز، ز، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، ق ، ق، ق س{  =   
  . است تا20ها  كه تعداد آن

ت تعداد اعضاي پيشامد مورد بسكافي است ن ،پيشامد وقوع يك ي احتمال سبهپس به طور كلي براي محا
با را  Aو احتمال پيشامد Aاگر پيشامد مورد نظر را با . دست آوريم نظر را به تعداد اعضاي فضاي نمونه به

( )P A خواهيم داشت ،نشان دهيم :  
  

)  يعني    Aاحتمال پيشامد  = )P A =   

  
  : ي چرخنده روي عدد زوج برابر است با به عنوان مثال احتمال ايستادن عقربه

  
3 1
6 2= =   زوجروي عدد   احتمال ايستادن عقربه =

  
 كه اين  قدر است؟ احتمال اين باشد، چه 5تر از  كه عدد ظاهر شده بزرگ در پرتاب يك تاس احتمال اين

  قدر است؟  باشد، چه 10تر از  و كوچك 7عدد بزرگتر از 

  ي قرمز مهرهتعداد 
 ها تعداد كل مهره

  ي آبي  مهرهتعداد 
 ها تعداد كل مهره

  ي زرد مهرهتعداد 
 ها تعداد كل مهره

  ي سبز مهرهتعداد 
 ها تعداد كل مهره

   Aتعداد اعضاي پيشامد
 اي تعداد اعضاي فضاي نمونه

   Aتعداد اعضاي 
  Sتعداد اعضاي

  تعداد اعداد زوج
 اعداد روي چرخنده تعداد
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 عمومي سؤاالت 

ABC ،ACدر مثلث   .1 CD=  وˆ ˆCAB ABC- =   كدام است؟ BADˆي  اندازه. 030

1 (030    2 (020  

3 (/ 022 5    4 (015  

5 (/17 5   

 .بوده اسـت ها درست و بقيه غلط  از آن 60%  طوري جواب داده كهاز سواالت يك آزمون  45%آموزي به  دانش .2
ي مثبت و به هـر پاسـخ غلـط يـك      نمره 3اگر به هر پاسخ درست . شده است 126اين آزمون  دري او  نمره
  داده است؟ غلط جواب، چند سؤال به ي منفي اختصاص داده شده باشد، او نمره

1 (30  2 (32  3 (34  4 (36  5 (38   

ـ   داده شده با نقطهجايي جسم به مكان نشان  پس از جابه هاي زير يك از شكل در كدام .3 تري چين، انـرژي بيش
   شود؟  يدر جسم ذخيره م

1 (  2 (    

3 (  4 (      

5 (  

قطر كوچك هر لوزي، يك ششم قطر مربـع  . ها، وسط اضالع مربع هستند در شكل زير، رئوس مشترك لوزي  .4
  ي رنگ شده كدام است؟ يهمتر باشد، مساحت ناح سانتي 21اگر ضلع مربع . است

    مترمربع سانتي 117) 2      مترمربع سانتي 107) 1

  مترمربع سانتي 147) 4    مترمربع سانتي 127) 3

  مربعمتر سانتي 137) 5
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دقيقـه   20دقيقه دويدن و  30تواند انرژي معادل  با توجه به جدول زير مصرف مواد غذايي در كدام گزينه مي .5

  شنا كردن را تأمين كند؟ 

  انرژي مصرفي بر حسب كيلوژول بر ساعت  فعاليت  انرژي بر حسب كالري  ي غذايي ادهم

  300  خوابيدن  125  يك ليوان شير

  2800  دويدن  5/12  يك عدد شكالت

  650  راه رفتن  25  يك عدد خرما

  2400  شنا كردن  75  يك قاشق عسل

  480  ايستادن  50  يك عدد كلوچه

    دو عدد كلوچه و يك عدد خرما  يك ليوان شير ، چهار عدد شكالت ،) 1

  دو ليوان شير ، چهار عدد كلوچه، دو عدد خرما و دو عدد شكالت) 2

    دو عدد كلوچه و دو عدد خرما ،دو ليوان شير ، دو قاشق عسل) 3

  يك ليوان شير ، سه عدد كلوچه ، سه عدد خرما و يك قاشق عسل ) 4

  ك قاشق عسل سه عدد خرما، سه عدد كلوچه، يك ليوان شير و ي) 5

چند برابـر مسـاحت    ABCDمساحت چهارضلعي . باشد  مي BCوسط  Nو  ADوسط  Mزير  شكلدر   .6

  است؟ MBNDچهارضلعي 

    برابر 3) 2  برابر  2) 1

    برابر 5/2) 4  برابر 4) 3

  برابر 5/0) 5

 شود؟ بي وزن مي» پر«هنگامي يك  چه .7

 .ي ماه قرار بگيرد روي كره) 2  .باد آن را با خود ببرد) 1

  .دوري از زمين قرار بگيرد خيلي خيلي ي در فاصله) 4  .هاي بسيار ريزي تبديل شود تكهبه ) 3

  . دروي سطح زمين قرار بگير) 5
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. افـزايش يافـت   15%كاهش و ديگري  5%قيمت يكي . است  فروشي، قيمت دو كتاب با هم مساوي در يك كتاب .8
  تر چقدر است؟ اكنون قيمت كتاب ارزان. تومان شد 600بعد از اين تغييرات، اختالف قيمت دو كتاب 

1 (150  2 (600  3 (2850  4 (3000  5 (3850  
بعد از . شود متر از ارتفاع آن آب مي سانتي 2متر داريم كه در هر دقيقه  سانتي 25شمعي مكعب شكل به ابعاد  .9

  ؟شود ميمترمكعب  مانده چند سانتي كند، حجم شمع باقي طي مي 012شمار  ي دقيقه كه عقربه آن

1 (13125  2 (1215  3 (625  4 (2500  5 (1325  
 5مسئله حـل كـرد و سـروش     8سپهر . رياضي شركت كردند ي و سروش در يك مسابقهسپهر، سامان، سينا  .10

هايي كه سروش حل كرد از  يي كه سپهر حل كرد از بقيه بيشتر و تعداد مسئلهاه تعداد مسئله. مسئله حل كرد
  سئله دارد؟رياضي چند م ي شركت كننده حل شده باشد، اين مسابقه 3هر مسئله دقيقاً توسط اگر . بقيه كمتر بود

1 (9  2 (8  3 (15  4 (11  5 (6 

6/مانده  حذف شود تا ميانگين اعداد باقي 11و  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1كدام عدد بايد از ميان عددهاي  .11   شود؟ 1

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  5 (8  

ليتر آب اكسيژنه به آرامـي داخـل ليـوان     ميلي 8. ايم دانه بلور پتاسيم پرمنگنات را داخل آب يك ليوان حل كرده 5 .12
  تواند علت را توضيح دهد؟  يك مي كنيم، كدام كنيم ولي اتفاق خاصي مشاهده نمي ريزيم، كمي صبر مي مي

  . مقدار پتاسيم پرمنگنات حل شده كم بوده است) 1

  .گيرد واكنش رنگبري در محيط اسيدي انجام مي) 2

  . ده استمقدار آب اكسيژنه زياد بو) 3

  . مقدار آبي كه پتاسيم پرمنگنات را در آن حل كرديم كم بوده است) 4

 .  واكنش، در محيط خنثي انجام شده است) 5

 كردند؟ هاي بزرگ غذاپزي را از مس تهيه مي هاي بسيار قديم، ديگ چرا از زمان .13

 .كند پذير است و گرما را به خوبي منتقل مي فلز مس بسيار چكش) 1

 .اي خوبي براي برق است و مقاومت زيادي داردمس رسان) 2

 .شود مس اگر سفيدكاري شود، به راحتي شسته مي) 3

  .شود كند و ذوب نمي اوان است و در برابر گرما مقاومت ميفر) 4

   4و 2هاي  گزينه) 5
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يرو  كدام ن. شوند مي) ب(كنيم، مانند شكل  ا يك پارچه پشمي خشك خوب تميز ميرا ب) الف(بادكنك شكل  2 .14

 كند؟  بادكنك را از هم دور مي 2اين 

 ي رانش مغناطيسيورني) 1

 نيروي الكتريكي) 2

 نيروي اصطكاك ) 3

  نيروي باالبري) 4

  نيروي مقاومت هوا ) 5

  

كه پشت چراغ قرمز ايستاده، مانند كدام شكل  يچگونگي نيروي اصطكاك الستيك و آسفالت را براي اتومبيل .15

 توانيم در نظر بگيريم؟ مي

1 (

 

  2 (   3 (  

4 (  5 (  
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  سواالت اختصاصي

  تر است؟ شدر كدام چرخنده، احتمال ايستادن عقربه روي عدد فرد بي .16

1 (  2 (  3 (  4 (  5 (  

  چند عضو دارد؟ » سكه به طور همزمان پرتاب كردن يك تاس و دو«اي  نمونهفضاي  .17

1 (16  2 (8  3 (14  4 (18  5 (24  

در كدام گزينه احتمال اين كه تير به رنگ . به شكل زير طراحي شده است» تير«يك مسابقه پرتاب  هاي هدف .18
  سياه بخورد برابر است با احتمال اين كه تير به رنگ سفيد بخورد؟ 

1 (  2 (  3 (  4 (  5 ( 

  هاي زير يك آزمايش تصادفي نيست؟  يك از گزينه كدام .19

  ميزان بارندگي در هفته آينده) 2    هزمان وقوع زلزل) 1

  طلوع كردن خورشيد) 4  ريختن يك جفت تاس) 3

  چرخنده روي يك رنگ ي ايستادن عقربه) 5

  تر است؟ شامدهاي زير بيشيك از پي احتمال وقوع كدام .20

  .شمسي به زمين نزديك شود  ترين سياره منظومه بزرگ) 1

    .در يكي از روزهاي زمستان، باران ببارد) 2

  . ماهي روي درخت آواز بخواند) 3

    ي همزمان هم در مدرسه باشد و هم در پارك محله عل) 4

  . در يكي از روزهاي تابستان باران ببارد) 5

شانس پيـروزي در  . باشد 6شرط پيروزي در يك بازي اين است كه مجموع اعداد ظاهر شده در پرتاب دو تاس  .21
  قدر است؟  اين بازي چه
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  . آموز است دانش 100گروه خوني  ي جدول زير، نشان دهنده .22

B+
  AB  O  B  A  گروه خوني  

  آموزان تعداد دانش  12  23  35  20  10

  قدر است؟  باشد چه +Bآموزان انتخاب كنيم، احتمال اين كه گروه خوني او  آموز به تصادف از بين اين دانش اگر يك دانش

1 (12/0  2( 35/0  3 (20/0  4( 10/0   5( 23/0  

}هـاي   قسمت مسـاوي بـا شـماره    6قسمت و  5ترتيب به  دو چرخنده را در نظر بگيريد كه به .23 , , , , }1 2 3 4 و  5

{ , , , , , }1 2 3 4 5 كه هر دو عقربـه روي   احتمال اين. چرخانيم هاي هر دو چرخنده را مي عقربه. اند تقسيم شده 6

  قدر است؟  هناحيه اعداد مساوي قرار نگيرند، چ

1 (5
6   2 (1

6   3 (11
30   4 (21

30   5 (6
30   

  ت؟ قدر اس باشد، چه 7كه رقم يكان اين عدد  احتمال اين. كند پرهام يك عدد سه رقمي انتخاب مي .24

1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  5 (5/0  

ي سفيد است، يك مهـره بيـرون    مهره 8ي سبز و  مهره 3ي آبي،  مهره 5ي قرمز،  مهره 7اي كه شامل  از كيسه .25

  حداقل چند مهره بيرون بياوريم تا مطمئن شويم كه اين مهره سفيد است؟ . آوريم مي

1 (16  2 (26  3 (12  4 (8  5 (7  

  

  

  

  


