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 رباني - صفريدبير: 

 

 بارم سوالات رديف
 جملات زير را مشخص كنيد. درستي يا نادرستي 1

  اگر عددي منفي باشد، ريشه پنجم آن مثبت است.) الف
 است. 1برابر عدد  مقدار  ب)
 .ها است آوري داده اولين قدم در استفاده از علم آمار جمع پ)
 نامند. هاي مرتب يك تابع را دامنه آن تابع مي زوج دومهاي  همه مولفه همجموع ت)

1 

 .گزينه صحيح را انتخاب كنيد 2
 چه نام دارد؟  ℝمجموعه الف) 
 اعداد گويا) 4                 اعداد حسابي )3                  اعداد اصم )2               اعداد حقيقي )1       

تعداد كالاي توليد شده  به دست مي آيدكه در آن  در يك شركت توليدي، سود حاصل از رابطه ب) 
 است. بيشتر از چند كالا توليد شود تا شركت به سوددهي برسد؟

       1( 24                          2( 25                          3(26                               4 (27 
 مضرب كداميك از عبارت هاي زير است؟ عبارت پ) 

       1(                    2(                     3 (                       4(   
 برابر كدام يك از اعداد زير است؟  Οمقدار ت) 

 يك) 4صفر                             ) 3                          سه) 2                وجود ندارد) 1      

1 

 .صل كنيدمتغير در ستون سمت راست را به نوع آن در ستون سمت چپ متهر  3
 كيفي ترتيبيالف)                                                             ميزان بارندگي -1

 ب) كمي گسسته                               )3،درجه2،درجه1كيفيت ميوه ( درجه -2

 پ) كمي پيوسته                                       آموزان يك مدرسه  دانشتعداد  -3

 ت) كيفي اسميسطح تحصيلات                                                           -4

1 

 .مناسب كامل كنيد عبارت هايرا با  جاهاي خالي 4
 ناميم ........ مي...........هاي  مجموعه هايي را كه تعداد اعضاي آنها يك عدد حسابي است، مجموعهالف) 
 ناميم. را دو پيشامد ............... مي Bو  A، در اينصورت  باشند و  Sپيشامد از فضاي نمونه  ود Bو  Aاگر ب) 
 گويند. تعداد اعضاي جامعه را ........................ مي پ)

 گويند. ........................ ميشود،  عددي را كه به ويژگي يك عضو نسبت داده ميت) 

1 

 سوالات زير پاسخ كوتاه بدهيد:به هر يك از  5
 چگونه است؟ و  ، علامت  θالف) در ناحيه دوم مثلثاتي براي زاويه دلخواه 

 نمايش داد، چه نوع تابعي است؟ ب) هر تابع كه بتوان آن را به شكل 
 هاي مختلف چندتا است؟ مداد رنگي از رنگ 9هاي  پ) تعداد جايگشت
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 در دنباله حسابي زير با مشخص كردن قدرنسبت، دو جمله بعدي را بنويسيد و سپس جمله عمومي آن را به دست آوريد. 6
    ، ... ، ....16  ،11  ،6 ،1 

1 

 1 عدد تواندار زير را به شكل راديكالي بنويسيد.                                                                               7

                                                                     ل عبارت زير را بدست آوريد.                     حاص 8
 

1   

                                     عبارت روبرو را تعيين علامت كنيد.                                              9
 

1 
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                                                                  به دست آوريد. دلخواهزير را با روش  همعادلجواب  10
 
 

1 

 (الف                      هاي زير را رسم كنيد.                                                 نمودار هر يك از تابع 11
 
 

 (ب  

 
 
 
 

2 

 و  يك تابع خطي باشد كه  hاگر  12
 الف) ضابطه آن را بيابيد.

 
 تعيين كنيد. را  ب) 

1 

 0و  3و  2و  7با ارقام  13
 توان نوشت؟ الف) چند عدد سه رقمي فرد با ارقام غيرتكراري مي

 
 توان نوشت؟ ب) چند عدد سه رقمي زوج با ارقام غيرتكراري مي
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تواند  د. به چند طريق اين كميته ميواي علمي انتخاب ش دان قرار است كميته شيمي 4دان و  فيزيك 5دان،  رياضي 7از ميان  14
 انتخاب شود هرگاه:

 نفر در آن عضو باشند؟ 2و از هر رشته باشد نفره  6ميته الف) ك
 

 هر رشته حداقل يك نفر در آن عضو باشند؟ نفره باشد و از 3ب) كميته 
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 اندازيم. دو تاس را با هم مي 15
 اي چند عضو دارد؟ الف) فضاي نمونه

 باشد، را مشخص كنيد. 7موع عددهاي روي دو تاس ب) پيشامد اينكه مج
 

 يا هر دو زوج باشند؟ 7پ) چقدر احتمال دارد مجموع اعداد دو تاس 
 

2 

 را به تصادف كنار هم قرار دهيم، چقدر احتمال دارد: "جهانگردي"اگر حروف كلمه  16
 آخر باشد؟ "ي"الف) حرف 

 
 كنار هم باشند؟ "د"و  "ي"ب) دو حرف 

 
 ختم شود؟ "ي" شروع و به حرف "ج"پ) با حرف 
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  موفق و سلامت باشيد 
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