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 .............مهر و امضای دبیر

  صفحه   :تعداد صفحات 

بارم سواالت  ردیف  

 درطتی یا ًادرطتی عثارتِای سیز را هعلْم کٌیذ ؟-1 

 ُویشَ تزای ُز عذد طثیعی اّل هی تاشذ  1+حاصل عثارت (الف

 تزاتز یک هی تاشذ   cot xدر    tan xحاصلضزب xتزای توام اعذادحقیقی (ب

 تزاتز هی شْد  2تزاتز شْد کل دادٍ ُا 2 اگز در خذّل فزاّاًی ُز دادٍ(ج

 تزای هتغییز کوی گظظتَ ًوْدار هیلَ ای هٌاطة اطت(د

 اگز اًذاسٍ خاهعَ تشرگ تاشذ ًوًَْ گیزتا خایگذاری تقزیثا هثل تذّى خایگذاری اطت (ٍ

 در ًوًَْ گیزی خْشَ ای ُویشَ احتوال اًتخاب ّاحذُا تزاتز اطت (خ

 ک فزد تَ تزتیة هتغیز کوی گظظتَ ّ کیفی اطوی هیثاشٌذ تعذاد ضزتاى قلة ّ هذُة ی(ج

 

2.5 

 خذّل ارسشی گشارٍ سیز را رطن کٌیذ؟ -2 

 ⦋(p vq)⇒r⦋⦋p⇒r)∧(q⇒r)(⦋ 
0.5 

 عثارت ریاضی طْر سیز را تٌْیظیذ ّ ًْع طْر را هعلْم کزدٍ ّ طپض اى را ًقیض کٌیذ ؟ -3 

 ، هزتع اى تزاتز خْد عذد هی تاشذ  xتَ اسای ُزهقذار حقیقی           
0.5 

 را ثاتت کٌیذ؟ ( Aتْطط عضْگیزی درطتی عثارت (الف-4 

 (A-B) تا اطتفادٍ اس خثز هدوْعَ ُا ثاتت کٌیذ؟           ( ب    
1 

را تزای دّ هْرد سیز اًدام دُیذ؟  Bضزب دکارتی -5 

A=(1,5)    ,B=        الف) تا رطن شکل 

A={-1 ,1,2}                   B={1,2,3}   ب ) تا ًْشتي اعضا

1 

 1تعذاد افزاسُای یک هدوْعَ چِارتایی را تٌْیظیذ ؟  -6 

ت ّلی طَ دّطت تَ ًام ُای اکثز ، رضا ّ هظعْد تا ُن هظاتقَ هی دٌُذ احتوال تزًذٍ شذى اکثز ّ رضا تا ُن هظاّی اص-7 

احتوال اًکَ اکثز یا هظعْد تزًذٍ شْد ؟  :احتوال تزًذٍ شذى اى دّ ًفز چِار تزاتز هظعْد هی تاشذ هطلْب اطت 
1 

 : تاشذ هطلْب اطت احتوال اًکَ  9اگز هدوْع اعذاد تزاهذٍ اس دّ تاص تیشتز اس .یک خفت تاص طالن دارین -8 

 .تیایذ  6یکی اس تاص ُا عذد حذاقل (ب             .تیایذ  5تاص اّل عذد(الف
1 

. در خعثَ اّل چِارعذد اس اًِا هعیْب ّ در دّهی طَ عذد هعیْب هی تاشٌذ .عذدالهپ دارین  15ّ 24در دّ خعثَ تَ تزتیة -9 

احتوال اًکَ الهپ اًتخاتی اس خعثَ خذیذ . الهپ تزداشتین ّ در خعثَ خذیذی قزار دادین  6الهپ ّ اس دّهی  8اس خعثَ اّل 

هعیْب تاشذ ،را تَ دطت اّریذ؟ 

1 

 .هی تاشذ  ّ ُز سًی در ُواى سهاى   احتوال سًذٍ هاًذى هزدی تا پٌح طال تعذی -10 

 :هطلْب اطت احتوال اًکَ 

 .ُز دّی اًِا تا پٌح طال تعذی سًذٍ تواًٌذ(الف
 .حذاقل یکی اس اًِا سًذٍ تواًذ(ب
 .تعذی سًذٍ تواًذ فقط سى تا پٌح طال(ج

1.5 

اگز درصذ . درصذ تْلیذ هی شْد  30،30، 20تَ تزتیة تا احتوال  A ,B ,Cدر یک کارخاًَ تْلیذی طَ هحصْل -11 

تاشذ؟   Bهطلْب اطت احتوال اًکَ هحصْل تْلیذی طالن اسًْع.درصذ تاشذ 5،4،3هحصْالت خزاب ُز ًْع تَ تزتیة 
1 
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ایي اعذاد .فز اس افزادی کَ در طی یک  رّس تَ اى هزکش هزاخعَ کزدٍ اًذ را ًْشتَ اطت ى 20پششک یک هزکش تِذاشت قذ -12 

 را در خذّلی تا چِار دطتَ طثقَ تٌذی کٌیذ ّ هزکش دطتَ ،فزاّاًی ًظثی ّ تدوعی ّ ًوْدار هٌاطة اى را رطن کٌیذ ؟

    
 

 

 

فزاّاًی 

 تدوعی

 دطتَ ُا فزاّاًی هزکش دطتَ فزاّاًی ًظثی

     

     

     

     

 

67 95 98 89 103 

64 68 104 72 78 

71 82 92 76 101 

89 70 91 89 104 

1.5 

اّ یک ًوًَْ . یک اطتاد داًشگاٍ عالقَ هٌذ اطت کَ هتْطط طي داًشدْیاًی را کَ در طال خاری ثثت ًام کزدٍ اًذ را تذاًذ  -13 

 9/1طال تزاّرد شذ در صْرتی کَ اًحزاف هعیار  20ا پض اس هحاطثَ ًفزی اس اًِا را اًتخاب کزد ّ کَ هیاًگیي طي اًَ 25

درصذی را تزای هیاًگیي هحاطثَ کٌیذ؟  95تاسٍ اطویٌاى .تاشذ 

1 

 ًوزٍ 5/1تا تْخَ تَ دادٍ ُای سیز هیاًَ،هذ ّ ًوْدار خعثَ ای اًِا را رطن کٌیذ؟-14 

12 17 14 13 32 

23 22 19 11 14 

32 36 45 73 39 

29 17 15 17 37 

  

1.5 

 در یک اسهایشگاُی دّ گزٍّ اعذاد سیز را در طی اسهایشی تَ دطت اّردٍ اًذ عولکزد کذام گزٍّ تِتز اطت ؟-15 

 5ّ  4ّ 3ّ 2ّ  1:گزٍّ اّل 

 8ّ  7ّ  6ّ  5ّ  4: گزٍّ دّم 

1.5 

 1.5ًوزٍ  5/1یذ ؟خذّل تزاّرد ًقطَ ای ًوًَْ دّتایی را رطن کي  { 11ّ 9ّ  7ّ 5ّ  3 {تزای هدوْعَ-16 

ّاگز تعذاد دادٍ ُا سیاد شْد ًوْدار . ًوْدار چٌذتز فزاّاًی اى را رطن کٌیذ .فزدی در یک تحقیق تَ ًتایح سیز رطیذٍ اطت -17 

 چٌذتزفزاّاًی تافت ًگاشت تَ چَ فزهی در هی ایذ ؟

  f₁=5                   8تا  4در دطتَ اّل اس 

 f₂=7               12تا  8در دطتَ دّم اس 

          f₃=4      16تا  12در دطتَ طْم اس 

        f₄=9    20تا  16در دطتَ چِارم اس 

 در پٌاٍ خذا "                                                                                         

 "هْفق تاشیذ                                                                                                   

 

1 

 


