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57/0  درجاهای خالی عبارت مناسب قراردهید. 

 .... می نامیم.اگراعضای فضای نمونه ای قابل شمارش باشد آن رایک فضای نمونه ای الف. 

,𝐴ب. اگر 𝐵  دوپیشامدازفضای نمونه ای𝑆  باشند و𝐴 ∩ 𝐵 ≠ ,𝐴باشد دراین صورت  ∅ 𝐵 
 رادوپیشامد............................... می نامیم.

 ج. هرزیرمجموعه از فضای نمونه ای را ........................................... می نامیم.
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پیشامد وجودیک  𝐵پیشامد هم جنس بودن فرزنداول وآخرباشد و  𝐴فرزنداست اگر3خانواده ای دارای  1

,𝐴 الف.     :فرزنددختردرخانواده باشد 𝐵 .ب. استقلال        رامشخص کنید𝐴, 𝐵 .رابررسی کنید 

2 

57/1  چقدراحتمال دارد:است 3/0شود نو احتمال آن که حسن درکنکورقبول  6/0 احتمال آن که علی درکنکورقبول شود 

 درکنکورقبول شود. ب. فقط یکی از آن ها    الف. لااقل یکی از آن ها درکنکور قبول شود؟
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75/0  4 نفردریک روز هفته باشدچقدراست؟3احتمال اینکه روزتولد  

57/1 مهره به تصادف انتخاب می 3مهره قرمز وجوددارد ازاین کیسه 5مهره سیاه و3مهره سفید و4درکیسه ای  
 کنیم چقدراحتمال دارد:

 . هرسه مهره همرنگ باشند؟ب      مهره هم رنگ باشند؟5.لااقل  الف
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7/1  تاسی راسه بار می اندازیم مطلوب است احتمال آن که: 

 متمایز باشند)هیچ دوعددی مثل هم نباشند(.روشده الف. هرسه عدد 

 نباشد. 17از  ب. مجموع اعداد روشده سه تاس کوچکتر 
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7/1  نفر آن هابرادریکدیگرند دریک ردیف کنارهم می ایستند، چقدراحتمال دارد:3نفر که  6 

 الف. سه برادرکنارهم قرارگرفته باشند؟   ب. سه برادربه صورت یک درمیان قرارگرفته باشند؟ 
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𝐴اگر  1 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑅, 𝑥 ≤ 𝐵و    {1− = {𝑥|
𝑥5−𝑥

5
≤  باشد: {3

 راتعیین کنید)راه حل نوشته شود(. 𝐵الف. مجموعه 

𝐴ب. مجموعه  ∩ 𝐵  .رابه وسیله بازه نشان دهید 
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57/1 معادله  
𝑥5−5𝑥+5

𝑥5−5𝑥
−

1+𝑥

𝑥
=

𝑥−1

𝑥−5
 راحل کنید.   

5 

𝑦نمودارتابع  1 = |5𝑥 − 1| +  81 رارسم کنید. 5

    درستی برابری زیرراثابت کنید: 1

cot
𝑥

5
− tan

𝑥

5
= 5 cot

𝑥

5
 

88  

57/0   sin 28 درجه رامحاسبه کنید. 55/7°  

57/0 f(x)اگر  = {
1 − 𝑥5   𝑥 > 1
−𝑥 + 3  𝑥 < 1

 باشد:  

 رابه دست آورید. 𝑓(𝑓(−1))ب.      رامحاسبه کنید. 𝑓الف. دامنه تابع 

83 

7/1 نامعادله  
3

𝑥−3
−

7

𝑥5−9
>

8

𝑥+3
 راحل کنید  

48  

57/0  
𝑦تابع  دامنه =

√−𝑥
3

√4−𝑥5  .راتعیین کنید 
98  

𝑓(𝑥)اگر  1 = 𝑥5 − 3𝑥  و𝑔(𝑥) =
𝑥+3

𝑥5−6𝑥
باشد دامنه تابع  

𝑔

𝑓
 رامشخص کنید. 

68  

𝑓(𝑥)اگر  5 = 𝑐𝑜𝑠𝑥  و𝑔(𝑥) = √1 − 𝑥5  باشد: 

 رابااستفاده ازتعریف به دست آورید. 𝑔𝑜𝑓راتشکیل دهید. ب. دامنه تابع  𝑔𝑜𝑓الف. ضابطه 

)ج. حاصل 
3𝑓−5𝑔

𝑔5  رابه دست آورید. (0)(

78  

𝑦دوتابع اگر  1 = 𝑥2 + (𝑏 − 8)𝑥 − 2𝑎  و𝑦 = −3𝑥 + 𝑎  بادامنه𝑹  داده شده اند ،𝑎, 𝑏 

 همدیگرراقطع کنند.  1هابه طول  𝒙راطوری محاسبه کنید که نمودارهای این تابع همدیگررادرروی محور 

18  

 جمع موفق وپیروز باشید. فولادی 21
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