
 بسمه تعالی
دقيقه100نام و نام خانوادگی:                                    دبيرستان:                                مدت امتحان:  

 نام دبير:                                                                                            تاريخ امتحان :
يا نادرستی هرعبارت را مشخص کنيد.درستی  1.5  

 ی است.متناهنيز نامتناهی باشد. Aمجموعه ای نامتناهی و  Uالف)اگر
    a-=زوج باشد nمنفی و  aب)اگر 

 پ)اگر دامنه و برد تابع مساوی باشد.تابع همانی است.
 C(10,3): ورزشکار برابر است با 10ت)تعداد حالت های انتخاب نفرات اول تا سوم از بين 

 ث)َ 
 را سه پيشامد ناسازگار می ناميم. A,B,Cباشد. Aج)اگر 
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 2 در ناحيه چهارم باشد. ساير نسبت های مثلثاتی را بدست آوريد.xباشد و  اگر  1.5

 مقاديری تعريف نشده است.ه ازای چه ب =Aالف)مشخص کنيد عبارت گويای  1.5

 را گويا کنيد. ب)مخرج کسر 
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 4 همواره منفی باشد. a-3+(2ax-(a+2)را طوری تعيين کنيد که عبارت ( aحدود  1
 5                              را به وسيله بازه ها نمايش دهيد.مجموعه جواب نامعادله ی مقابل  1.5

 تابع است.رابطه ی  1.5
 را به دست آوريد.X,Yالف)

 ب)دامنه و برد تابع را مشخص کنيد.
 پ)نمودار تابع را رسم کنيد.
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5./  دامنه و برد تابع های زير را با استفاده از بازه ها نمايش دهيد.  
Y= +3 
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1.5 

=F(x)نمودار تابع 
و

و
و

 را  رسم کنيد.
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ميتوان اين کار را  قمدير,ميخواهيم کميته ای تشکيل دهيم.به چند طري 6کارافرين و 6مهندس.6از ميان  1
 انجام داد هرگاه:

 نفر درآن عضو باشند:2نفره بوده و از هرشغل  6الف)کميته 
 نفره بوده که هرسه دارای يک شغل باشند : 3ب)کميته 

 ج)کميته دونفره بوده که دارای شغل های متفاوتی باشند:
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 سکه ای را می اندازيم اگر رو بيايد تاس و اگر پشت بيايد دوبار ديگر سکه را پرتاب ميکنيم. 1
 الف)فضای نمونه ای اين ازمايش تصادفی را بنويسيد.

 تاس فرد بيايد را بنويسيد . آن که Aب)پيشامد 
 آن که سکه حاقل دوبار پشت بيايد را بنويسيد. Bپ)پيشامد 

 ت)پيشامد آن که تاس فرد نيايد را بنويسيد.
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 نقطه مطابق شکل روی محيط دايره قرار گرفته اند.با اين نقاط:8  1.5
 انتخاب شوند؟الف)چند پاره خط ميتوان ساخت که ابتدا و انتهای آنها از اين نقاط 

 باشد؟ Aب)چند مثلث ميتوان ساخت که يکی از راس های آن ها 
 يکی از قطرهای آن باشد؟ AFپ)چند چهارضلعی ميتوان ساخت که 
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و  %37و احتمال اينکه در فيزيک قبول شود  %48احتمال اين که علی در درس رياضی قبول شود. 1.5

 است.%25احتمال قبولی در هردو 
 اينکه در حداقل يکی از دو درس قبول شود چقدر است. الف)احتمال

 ب)احتمال اينکه در فيزيک قبول نشود چقدر است؟
 پ)احتمال اينکه در هيچ کدام از دو درس قبول نشود چقدر است؟
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 رقمی به صورت تصادفی ميسازيم.مطلوب است:4عدد.و بدون تکرار ارقام  5و4و3و2و1و0باارقام  1
 عدد زوج باشد؟الف)احتمال آن که 

 باشد؟4000ب)احتمال آن که عدد کمتر از 
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 (هر متغير به دوتا ستون از سمچ وصل شود.)هر متغير سمت راست را به نوع آن در سمت چپ وصل کنيد. 2
 وزن نامه های رسيده به اداره                                                       کمی

 کيفی                                                                تعداد افراد خانواده    
 درآمد يک راننده ی تاکسی در پايان ماه                                            پيوسته 
 درجه ی ميوه های باغ (يک..دو...)                                                گسسته

 ترتيبی                                                                                         
 اسمی                                                                                         
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P(Aاگر  1.5 , P(باشد .P(B) .15 را بدست آوريد 

 

 شهريار سندانی باميد موفقيت شما عزيزان.هر که در افتاب زحمت کشيد حق دارد در سايه استراحت کند.                     
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