باسمه تعالی
سال (( 97سال حمایت از کاالی ایرانی))

سؤاالت امتحان درس :ریاضیات گسسته

وزارت آموزش و پرورش

نام ونام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی

ساعت شروع 8 :صبح

رشته  :ریاضی و فیزیک

مدت امتحان  110 :دقیقه

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شوط

شماره داوطلب:

تاریخ امتحان97/2/15 :

پایه :چهارم دبیرستان

مرکز پیش دانشگاهی خاقانی

تعداد صفحه 2 :

نام طراح :مخندی

محل مهر مدرسه

نوبت امتحانی  :خرداد ماه 1397

ردیف

نمره

سؤاالت

1

نمودار زير مربوط به گراف )  G (V ,Eاست :
الف -مجموعه رئوس و مجموعه يالهاي گراف را مشخص كنيد.
ب -دو دور به طول  5در اين گراف بنويسيد.
ج -دنباله درجات رئوس اين گراف را به صورت يك دنباله نزولي بنويسيد.

2

2

با قيمانده تقسيم  360بر  5را بدست آوريد.

1

3

معادله سياله  3x  2y  7را در

4

چند عضو از مجموعه

5

چند عدد طبيعي كمتر از  500وجود داردكه نسبت به آن اولند؟

z

حل كنيد.

n  N :1 n  1262

6
7

مجموعه } A  {a,b,c,dو رابطه R

ب-رابطه

ROR

1/5

نه بر  3و نه بر  5بخشپذيرند؟

1/5

 x1  x2  x3  12را با شرط x 1  2و  x 2  0وx 3  1

تعداد جوابهاي صحيح و مثبت معادله

تعريف شده است
الف – گراف جهت دار متناظر با رابطه

2

R

روي

A

بصورت

بدست آوريد.

2

})R  { (a,b ),(a,c ),(b,b ),(d ,d ),(d ,a

2

را رسم كنيد.

را بدست آوريد.

8

دو ظرف همانند داريم اولي شامل 3مهره سفيد و  4مهره قرمزو دومي شامل  5مهره سفيد و  3مهره قرمز است.از ظرف اول  3مهره و
از ظرف دوم  2مهره به تصادف خارج مي كنيم و در ظرف جديدي قرار مي دهيم .اگر از ظرف جديد مهره اي به تصادف خارج كنيم:
الف -احتمال اينكه مهره سقيد باشد چقدر است؟
ب -اگر مهره خارج شده از از ظرف جديد سفيد باشد احتمال اينكه از ظرف دوم باشد چقدر است؟

9

جدول توزيع احتمال متغير تصادفي به صورت زير است مقدار را بدست آوريد.
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10

احتمال قبولي فردي در امتحان شيمي دو سوم و در درس رياضي يك چهارم ودر هردو درس يك ششم است.مطلوبست احتمال آن
كه:
ب -در هيچ يك از دو درس قبول نشود.
الف-فقط در درس رياضي قبول شود
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11

جعبه اي محتوي  4مهره سفيد و  3مهره سياه است  .دو مهره به تصادف و بدون جايگذاري از جعبه بيرون مي آوريم.احتمال اينكه
مهره دوم همرنگ مهره اول باشد را بيابيد.
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12

سكه اي همگن را سه بار مي اندازيم اگر  Aپيشامد رخ دادن پشت در پرتاب سوم باشد و  Bپيشامد رخ دادن دقيقا  2پشت در 3
پرتاب باشد :

1/5

الف -

) p (A ), p (B

را محاسبه كنيد

ب -آيا دو پيشامد A,Bمستقل اند؟
20

موفق باشید
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