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  نمره  1صفحه سواالت  ردیف

  جاهی خالی را با عبارات مناسب پر کنید.  1

  ........................ می نامیم. پیشامد را یک ∅پیشامد  S فضاي نمونه اي درالف)

  می نامیم................ را دو پیشامد  Bو  A. در این صورت ∅=A∩Bباشند و  Sدو پیشامد از فضاي نمونه اي  Bو  Aب)اگر 

1  

ساخت، روي کارتهاي متمایزي نوشته و در یک کیسه قرار می توان  8و5و3) را که با ارقام بدون تکرارتمام اعداد دو رقمی(  2
  می دهیم. سپس یکی از این کارت ها را به تصادف خارج می کنیم. مطلوبست:

                                                                                   الف)فضاي نمونه اي این پدیده تصادفی      
                   باشد. 5آن عدد روي کارت مضرب  که در Aب)پیشامد 

  بزرگتر باشد.         50که عدد روي کارت از  B)پیشامد ج
   A-B) پیشامد د

2  

푃(퐴)دو پیشامد مستقل باشند که  Bو  Aاگر   3 푃(퐴و  = ∪ 퐵) 푃(퐵. آنگاه =   1  را به دست آورید. (

است. چقدر  15/0و احتمال این که او نارحتی قلبی داشته باشد  3/0داشته باشد  Bاحتمال آن که شخصی گروه خونی   4
               احتمال دارد:                                                                                                                 

ه باشد.                                                                                             و نارحتی قلبی داشت Bالف) این شخص گروه خونی 
  یا ناراحتی قلبی داشته باشد.B ب) این شخص گروه خونی 

1  

  معادالت زیر را حل کنید و مجموعه جواب را به صورت بازه نشان دهید. نا  5

(ب                                                       > (الف                                                1 | | < 1  

2  

+   جواب معادله x=1اگر   6   را به دست آورید. kباشد مقدار   =
  

1  

sin                                                 درستی رابطه مقابل را ثابت کنید.       7 푥 + cos 푥 = √2 sin(푥 + )	  1  

tanفرض کنید   8 훼 = sinزاویه اي حاده باشد. حاصل  αو    2훼 .5/1  را به دست آورید 
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 نمره  2سواالت صفحه ردیف

푓(푥)تابع   9 = 푥 − 1						,					푥 ≥ 1
푥 + 2								,					푥 < داده شده است.                                                                              1

  را به دست آورید. f(f(1))ب)مقدار \را رسم کنید.                                           fالف)نمودار تابع 

5/1  

푔(푥)اگر     10 = 2푥 − 푓(푥)  و 4 = √푥 −    است:  باشد. مطلوب 6
    fogتابع  ضابطهج)                          fogتابع ب)دامنه                        		 تابع دامنهالف)

5/1  

푓اگر  11 = {(2, −1), (3,4), 푔و   {(4,1) = {(2,0), (4,2), باشند. هر یک از توابع زیر را به صورت  {(1,4−)
  		ج)                 f+gب)                 fogزوج مرتب نشان دهید:    الف)  

5/1 

  5 سواالت چهار گزینه اي( همراه با روش حل)  12

  عضوي چند تاست؟            10عضوي یک مجموعه  2تعداد زیر مجموعه هاي  -1
   120د)           90ج)          45ب)          20الف)

ختم شود و حرف  >>ن<<که کلمه حاصل به را کنار هم می نویسیم. احتمال آن  >>س و ر ا ن <<حروف  -2
       د)               ج)               ب)             در وسط قرار گیرد کدام است؟  الف) >>ر<<

  نفره چقدر احتمال دارد همه در یک روز از هفته به دنیا آمده باشند؟ 6در یک تیم والیبال  -3
1د)               !ج)               ب)            الف) −  

푓	اگر  -3 = {(1,3), (1,푚 − 2m), (−1,4), (m,   کدام است؟ f(m-4)یک تابع باشد. مقدار  {(7
  7د)            3ج)            4ب)           1الف)

푦دامنه تابع  -4 = log(푥 −   کدام است؟ (2
  x≤3≥2د)                 x≤3>2ج)                 x≤3ب)           x<2  الف)

ی      جمع و ب . ......... ..... .................... ... ....... ید....... ا ق ب   20  و
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