
 بنام بزرگترینی که نزدیکترین است

 انارشهرستان  نمونه دولتی امام حسین )ع(دبیرستان                                                           شهرستان انار                  کارشناسی امتحانات متوسطه 

 81/20/95تاریخ:  دومنوبت امتحان:  چهارم ریاضیسال  ریاضیات گسسته امتحان االتسو نام:

 صبح 1 : ساعت شروع  87 : تعداد سؤاالت  0تعداد صفحات:  دقیقه 822مدت امتحان:  نام خانوادگی:

 نمره .خدا نباید اطاعتشان کرد نیکی به پدر و مادر واجب و الزم است اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت : امام رضا )ع( ردیف

8 
𝒗  با Gگراف ساده  = {𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅, 𝒆}5/2 مفروض است. این گراف حداکثر چند یال می پذیرد؟ 
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 برقرار است این گراف چند یال دارد؟ p+q=01رابطه ی  qو اندازه ی  pمنتظم از مرتبه  5در گراف ساده ی 

8 
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 جاهای خالی را کامل کنید.

a) 𝝋(501)   )تابع حسابی اویلر(                  =

b)  اگرA   وB ای نمونه فضای از دلخواه شامدیپ دو S باشند آنگاه .............. 𝒑(𝑨|𝑩) + 𝒑(𝑨 ́│𝑩) = 

c)  اگرA   وB ناسازگار باشند،  شامدیپ دوA   وB یا .....گاه ..مستقل هستند هر .......................... 

d)  اگرn ک عدد مرکب باشد، آنگاه یn دارد. ....... یا مساوی با آن.لیه اول کوچکتر از ......حداقل یک مقسوم ع 

8 
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i.  7( 4                         6( 3                    5( 0                      4( 8 چند تا است؟      6تعداد درخت های از مرتبه ی 

ii.  تکرار شده است؟ ، رقم صفر چند مرتبه  3در مبنای  67در نمایش عدد                                                                                       

 ( فاقد رقم صفر4                             3( 3                        0( 0                                8( 8

iii.  کدام است؟ 88بر عدد  384باقی مانده ی تقسیم عدد                                                                                                                          

8 )5                               0 )6                        3 )7                              4 )1  

iv.  نان را بین سه نفر تقسیم کرد به طوری که به هر کدام الاقل یک نان برسد؟ 80به چند طریق می توان                                                                                          

8 )55                            0 )41                       3 )45                           4 )36    

0 
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2𝑥معادله ی سیاله ی  − 7𝑦 =  را در مجموعۀ اعداد صحیح حل کنید. 81
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𝑨مجموعه ی  =  را در نظر بگیرید. {5,2,3,8}

 بنویسید که بازتابی و متقارن باشد ولی ترایایی نباشد. Aی روی االف( رابطه 

 .باشدو نه پاد متقارن متقارن بنویسید که نه  Aی روی ارابطه  ب(
8 

7 

𝑨مجموعه ی  = 𝑹صورت ب 𝑨روی  Rو رابطه ی  {5,2,3,8} = {(5,5), (5,2), (2,3), (3,3),  است. {(3,8)

 را بنویسید. RORرابطه ی و سپس 𝑴(𝟐) و  M(R) ماتریس
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 راه حل( )با؟6تقسیم پذیر باشد و نه بر  5چند عدد طبیعی سه رقمی وجود دارد که نه بر 
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 ؟ باشد اول 62 به نسبت که دارد وجود 8122 از تر کوچک یعیطب عدد چند
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 .مشخص کنید« »های نادرست را با عالمت و جمله« »های درست را با عالمت جمله

A)  اگرA   وB باشند  شامدیپ دو𝒑(𝐁 − 𝐀) = 𝒑(𝑩) − 𝐩(𝐀) 

B) R   بازتابی است اگر و تنها اگر𝑰𝒏 ≪ 𝑴 
5/2 

88 

𝑥5تعداد جوابهای صحیح معادله ی  + 𝑥2 + 𝑥3 = 𝑥5با شرط   51 ≥ 2 , 𝑥3 >   را پیدا کنید. 8

8 
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تصادف  به Bظرف  است. از اهیس مهره 3 و دیسف مهره 6 حاوی Bوظرف  اهیس مهره 5 و دیسف مهره 7 حاویA   ظرف

 خارج Aظرف  از ای مهره تصادف به سپس میانداز یم Aظرف  در آن به کردن نگاه بدون و برداشته را ای مهره

 باشد؟ دیسف Aاز  شده خارج مهره که نیا احتمال م . مطلوبستیکنیم
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 32داوطلب و زنان از درصد  02نفر مرد هستند. این شرکت  62نفر داوطلب شده اند که  822رای استخدام در یک شرکت ب

درصد از مردان داوطلب را استخدام خواهد کرد، اگر فردی به تصادف انتخاب کنیم احتمال اینکه این فرد در شرکت 

 8 استخدام شود چقدر است؟

84 

 است؟ Xول زیر جدول جرم احتمال متغیر تصادفی ، جدa ه ازای چه مقدارب

    0                 8                2    𝑋𝑖 
5
2

            3a                
5
1
 𝑝𝑖 

 

8 

85 

تا به  3پرتاب،  4است. تعیین کنید با چه احتمالی از  1/2وشکی چنان ساخته شده است که احتمال اصابت آن به هدف م

 هدف اصابت می کند؟
8 

86 

در پرتاب دو تاس متغیر تصادفی را به صورت زیر تعریف می کنیم. جدول توزیع احتمال را نوشته و آنرا نیز به شکل جبری 

 iX 5/8 =بزرگترین عدد ظاهر شده در دو تاس                                           بیان کنید.                                                        

87 

 می باشد.  32و   52،  02به ترتیب  Cو  A , Bر یک شرکت بسته بندی کاال، درصد محصوالت تولیدی با سه دستگاه د

عیوب درصد محصوالت آنها معیوب می باشد. اگر یک کاال را به تصادف انتخاب کنیم و م 4و  6 , 3می دانیم به ترتیب 

 5/8 باشد چقدر است؟ Bباشد، احتمال اینکه از دستگاه 
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 * امید ، تالش ، توکل ، رمز پیروزی *                                            * موفق و پیروز باشید *
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