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 بارم یا حسیه                                                                                   سوال حشر  ردیف

 گشارُ را تعزیف کٌیذ. 1
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 اس تیي جولِ ّای سیز گشارُ را هطخص کزدُ ٍ ارسش آًزا تعییي کٌیذ. 2

الف( در پزتاب دٍ سکِ احتوال آًکِ ّز دٍ تار رٍ تیایذ 
4
1

 است. 

 ب( آیا حافظ ضاعز خَتی است؟

 ج( ساری هزکش هاسًذراى است.

 د( تِ تِ عجة َّای خَتی
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 تزکیة عطفی ٍ تزکیة فصلی را تعزیف کٌیذ. 3

 

5/1 

)(جذٍل ارسش گشارُ  4 qpp   را تطکیل دادُ ٍ ًطاى دّیذ ایي گشارُ ّوَارُ ًادرست است؟ 
 

 

1 

 تا استفادُ اس جذٍل ارسش گشارُ ّا هَارد سیز را ثاتت کٌیذ: 5

)الف )()( rpqrqp   

)ب rqprprp  )()()(  

 

2 

 است. 5آًگاُ  ًیش هضزب  nتاضذ  5هضزب  2nعذدی صحیح ٍ  nثاتت کٌیذ ّزگاُ  6

 

1 

 گشارُ سیز را تِ ستاى فارسی تٌَیسیذ : 7

  LaMnNM
n

0  

1 

 ارسش گشارُ سیز ار تعییي کزدُ ٍ ًقیض آًزا تٌَیسیذ. 8

zxRx  :  

1 

  با عدد نمره تجدیدنظر  با عدد نمره ورقه : 

  با حروف  با حروف

 نام دبیر و امضاء                                تاریخ تاریخ                            نام دبیر و امضاء    
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 بارم شرح سوال ردیف

ٍاحذ کن هی ضَد. تعذاد اعضا ٍ تعذاد سیز هجوَعِ  896کن کٌین، تعذاد سیز هجوَعِ ّای آى  Aاگز سِ عضَ اس هجوَعِ  9

 را هطخص کٌیذ. Aّای هجوَعِ 

 

1 

توام افزاسّای هجوَعِ  10 cbaA ,, .5/1 را تٌَیسیذ 

 تساٍی سیز را تِ کوک جثز هجوَعِ ّا ثاتت کٌیذ : 11

CBACBBA  )()()( 

5/1 

اگز  12 251 ,,),(  AB دکارتی، ًوَدار حاصل ضزب BA .1 را رسن کٌیذ 

اس هجوَعِ اعذاد  13 150321 ,...,,,A  5عذدی تِ تصادف اًتخاب هی کٌین. هطلَتست احتوال آًکِ عذد اًتخاتی تز 

 تخص پذیز ًثاضذ. 3تخص پذیز تاضذ ٍلی تز 

 

5/1 

14 
اگز 

5
2

7
3

5
1

 )(,)(,)( ApBpBAp : تاضذ، هطلَتست 

)(الف(   BAp                                              )ب)( BAp  
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15 
اگز  dcbaS ,,,   ٍ ُفضای ًوًَِ ای یک آسهایص تصادفی تَد

3
1

)(, ap    
2
1

3
2

 ),(,),( bapcap 

 را تیاتیذ. dp)(تاضذ آًگاُ 

 

1 

سَهیي ضیز در ّفتویي پزتاب ٍ ضطویي ضیز در دٍاسدّویي  کِ تار پزتاب هی کٌین. احتوال آًزا تیاتیذ 14سکِ ای را  16

 پزتاب ظاّز ضَد را تیاتیذ.

 

1 

                                    

 به امیدی که رسد روزی و در سایه عدل              گرگ گوید ندریم و بره گوید بچریم

 حکمتی ***–*** پیروز باشید و سربلند 
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