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سؤاالت

دو تاس را با هم می اندازیم .فضای نمونه ای این آزمایش را بنویسید و احتمال های زیر را حساب کنید:
1
2

الف -اعداد رو شده هر دو تاس مضرب  3باشند؟

ب -اعداد رو شده دو تاس یکسان نباشند؟

اگر  𝑃(𝐵) =./3 ، 𝑃(𝐴) =./1و  Aو  Bدو پیشامد مستقل باشند  P A  B را محاسبه کنید

2
1

در جعبه ای  5المپ ساااالم و  4المپ معیوب وجود دارد .از این جعبه دو المپ خارج می کنیم مطلوب اسااا
3

الف -هردو سالم باشند

احتمال آنکه :

1/5

ب -تنها یکی سالم باشد

حسان و احمد و  5نفر دیگر در یک ردیف در کنار هم ایساتاده اند احتمال آنکه حسن و احمد کنار هم نباشند
4

چقدر اس

1/5

؟

احتمال اینکه مردی تا ده سال آینده زنده باشد  ./4و احتمال اینکه زنی تا ده سال آینده زنده باشد  ./5می باشد ،
مطلوبس
5

احتمال آنکه :

الف)هر دو تا ده سااال آینده زنده باشااند.

ب)حداقل یکی از آنها تا ده سااال آینده زنده باشااد1/5 .

ج)هیچ کدام تا ده سال آینده زنده نباشند.
خانواده ای  4فرزند دارد .مطلوب اس
6

احتمال آنکه:

الف -هر  4فرزند این خانواده پسر باشند .ب -تعداد دخترهای این خانواده بیشتر از تعداد پسرها باشد.

2

 sin 22/5و  𝑐𝑜𝑠 75را محاسبه نمایید.
7

8

1/5
معادله

8
𝑥 2 +2𝑥−3

=

𝑥−1
𝑥+3

−

𝑥+3
𝑥−1

را حل کنید.
1/5
𝑥𝑡𝑜𝑐 =

𝑥𝑠𝑜𝑐1+𝑐𝑜𝑠2𝑥+

9

درستی اتحاد روبرو را نشان دهید.

11

𝑥2 + 1 𝑥 < 1
{ = )𝑥(𝑓 را رسم کنید و )) 𝑓(𝑓(−1را بدس
نمودار تابع
2𝑥 − 1 𝑥 ≥ 1
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥+𝑠𝑖𝑛2

1/5

آورید.
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سؤاالت
𝜋

) ( tan(3𝑥 +ب

دامنه توابع را تعیین کنید.

3

نمره
𝑥 2 +3𝑥+2
𝑥−3

√ = )𝑥(𝑓 ( الف

1/5

مقاادیر  aو  bو  cرا چناان مشااانی کنیاد تاا تاابع 𝑐  𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 +از نقاا از )𝐴 = (1, −1
و) 𝐵 = (2,1و بگذرد و محور  yها را به عرض  1قطع کند.
اگر  𝑓(𝑥) = √2𝑥 + 4و

1/5

𝑥

5

𝑥−3

2

= )𝑥(𝑔 باشند ،ضابطه و دامنه ی 𝑔𝑜𝑓 و مقدار) ()

𝑔𝑓−
𝑓

( را محاسبه
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نمایید.

موفق باشید
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