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ر دي ف

بارم

شرح سؤاالت
استفاده از ماشین حساب ساده بال مانع است.

1

تا استفادُ اس استذالل استقزایی ثاتت کٌیذ.

2

دىتالِ ٌّذسی هقاتل را در ًظز تگیزیذ ٍ تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ.
الف) هقذار  y ٍ xرا تِ دست آٍریذ.

لطفا در همین برگه پاسخ دهید.
1/5

1 3  5  7  ...  2n  1  n2

4,2,1,x, y,...

2

ب) هجوَع  5جولِ اٍل ایي دًثالِ را تا استفادُ اس فزهَل تِ دست آٍریذ.
ج) حذ هجوَع دًثالِ را هحاسثِ کٌیذ.

3

چْار جولِ ی اٍل دًثالِ هثلثی را تٌَیسیذ.

4

تِ یک لگاریتن تثذیل کٌیذ.

5

هؼادلِ لگاریتوی سیز را حل کٌیذ.

0/5

1

1
log x  log y  4 log z 
2
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تؼذاد ٍاحذّای دسی تل را کِ اس یک صذا تا ضذت

3 108

ٍات در ّز هتز هزتغ ایجاد هی ضَد  ،پیذا کٌیذ.

, I  1012 

 log 3  0/ 477

اگز هیشاى تَرم سالیاًِ  25در صذ تاضذ .قیوت یک کفص کِ در حال حاضز  30000تَهاى است تؼذ اس گذضت 2
سال چِ قیوتی پیذا هی کٌذ؟

8

هختصات هی ًیون تاتغ y  4x2  16

9

فسیلی پیذا ضذُ کِ هقذار کزتي C14

10

تاتغ درآهذ ٍ تاتغ هاّیاًِ یک ضزکت تِ صَرت سیز هی تاضذ.

هقذار اٍلیِ هی تاضذ .ػوز ایي فسیل چٌذ سال است؟

الف) هؼادلِ سَد ایي ضزکت را تٌَیسیذ.

1/5

0/5

را تِ دست آٍریذ.

آى % 25

1/5



نیمه عمر کربن  5700سال

1/5

 log 2  0/ 301

1/5

تاتغ درآهذR  x   15x  x2 :

تاتغ ّشیٌِC  x   16  3x :

ب) چٌذ ٍاحذ کاال تَلیذ کٌذ تا تیطتزیي سَد را داضتِ تاضذ؟
11

یک کارگاُ تَلیذی ٍ xاحذ کاال در ّز هاُ تَلیذ کزدُ ٍ تِ فزٍش هی رساًذ.تاتغ تقاضای هاّیاًِ تا هؼادلِ
 p ( x  600 3pقیوت ٍاحذ کاال تز حسة تَهاى ) دادُ ضذُ است.
الف) تاتغ درآهذ هاّیاًِ ایي کارگاُ را تٌَیسیذ.

ب) ایي کارگاُ چٌذ ٍاحذ کاال تَلیذ کٌذ ٍ تا چِ قیوتی تفزٍضذ تا تیطتزیي درآهذ را داضتِ تاضذ؟
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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ّز یک اس ارقام صفز تا  9را رٍی دُ کارت ًَضتِ ٍ یک کارت تِ تصادف اًتخاب هی کٌین .
الف) فضای ًوًَِ را تٌَیسیذ.

1/5

ب) احتوال ایي کِ ػذد رٍی کارت اٍل تاضذ را تِ دست آٍریذ.
ج) احتوال ایي کِ ػذد رٍی کارت هضزب  3تاضذ را تِ دست آٍریذ.

13

خاًَادُ ای دارای دٍ فزسًذ است .
الف) ًوَدار درختی را رسن کٌیذ.

2

ب) فضای ًوًَِ را تٌَیسیذ.
ج) احتوال ایي کِ حذاقل یک فزسًذ پسز تاضذ را تِ دست آٍریذ.

ت) احتوال ایي کِ فقط یک فزسًذ دختز تاضذ را تِ دست آٍریذ.

14

دٍ تاس را پزتاب هی کٌین احتوال ایي کِ هجوَع اػذاد رٍ ضذُ تزاتز ّطت تاضذ را تِ دست آٍریذ.

15

احتوال ایي کِ اس هیاى ً 5فز حذاقل دٍ ًفز در یک رٍس ّفتِ هتَلذ ضذُ تاضٌذ.
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