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:نمره به عدد   

اءامض:                               نمره به حروف   
  ��رم

 مهره سفيد 2احتمال اينكه هر .مهره با هم به تصادف خارج مي كنيم 2مهره سياه  3مهره سفيد و  5از جعبه اي شامل   1

  باشد چقدر است؟

1  

���اگر   2 ∪ �� = ����و  0/6 = ��|���و  0/2 =   1  .را بيابيد ����باشد آنگاه  0/1

درصد زنان  35درصد مردان و  20درصد آن را زنان تشكيل مي دهند  60درصد كاركنان يك شركت را مردان و  40  3

فرد مورد نظر تحصيالت دانشگاهي داشته باشد  فردي به تصادف انتخاب مي كنيم احتمال اينكه. تحصيالت دانشگاهي دارند

  چقدر است؟

1  

جواب  3جواب داده شده  6احتمال اينكه از . گزينه اي دانش آموز به سواالت به تصادف جواب داده است 4در يك آزمون   4

  صحيح باشد چقدر است؟

1.25  

  1.25  روز دير برسد چقدر است؟ 2است احتمال آنكه در يك هفته  02/0 احتمال آنكه حسن دير به مدرسه برسد  5

�2را چنان تعيين كنيد كه ريشه هاي معادله  �مقدار   6
+ �2� − 2�� + 2� + 1 = قرينه و معكوس هم    0

  .باشند

1  

����نمودار  تابع    7 = |�2
−   5/0  .را رسم كنيد |1

8  
�  نمودار تابع = � + ��

2
2−را در فاصله ي   � ≤ � <   .رسم كنيد  2

1.5  

cosمعادله ي     9 2� + cos � + 1 =   1  .را حل كنيد   0

�در تابع    10 =
2��1

���
  .را چنان تعيين كنيد كه اين تابع وارون خودش باشد  �مقدار    

1.5  

  1.5  .جمله ي ابتداي اين دنباله را بدست آوريد 20مجموع  است 31و جمله دهم   - 19در يك دنباله ي حسابي جمله پنجم   11

12  
معادالت روبرو را حل كنيد     

3��	4

��	2
= ln)                   الف(  1

2

�
+ ln�2� + 1� = ln   )ب(  2

1.5  


رشد يك نوع باكتري از فرمول    13��� = باكتري موجود باشد بعد از چه  1000پيروي مي كند اگر در شروع كار   �25/��

�lnبرابر مي شود؟   8مدتي تعداد باكتري ها  2 = 0/6�   

1.5  

2��2مقدار مشتق ضمني تابع    14
− sin 2� + cos � = � + � +   1.5  .را بدست آوريد ��0,0در نقطه ي  1

�مشتق توابع روبرو را بدست آوريد     15 = ln|�2
− cos �)              الف(  |� = √	� +   )ب(   ��	

1.5  

16  
�در چه نقاطي از نمودار   = �

3�32	9
  ها موازي است؟ �خطهاي مماس بر نمودار با محور    

1.5  

 


