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 بارم سؤال شماره

1 
های کنیم. جدول توزیع احتمال تعداد مهرهی زرد وجود دارد. دو مهره خارج میمهره 9ی سفید و مهره 4ی قرمز، مهره 5ای در کیسه

 سفید را بنویسید.
 نمره 1

1 
نفر از  9یا  1فرد مستعد مالقات کند، با کدام احتمال  4است. اگر بیماری با  1.1مستعد احتمال انتقال ویروس از فرد بیمار به افراد 

 شوند.ها مبتال میآن
 نمره 1

9 
Aباشند، به طوریکه  Sای دو پیشامد از فضای نمونه A,Bاگر  B ،

1
P(A)

3
  و

3
P(B)

4
  باشند، آنگاهP(B A )  کدام

 است؟

1.15 
 نمره

4 
دانیم کند. میتیر رها می 9تیر رها کند، و در غیر اینصورت  4در پرتاب یک تاس اگر عدد زوج ظاهر شود، یک تیرانداز مجاز است 

احتمال موفقیت در هر تیر رها شده 
2

3
 شود.بار موفقیت حاصل می 1است. با کدام احتمال فقط  

1.5 
 نمره

5 
 5..1 فرزند پسر باشند کدام است. 9باشد. اگر فرزند اول پسر باشد، احتمال اینکه هر فرزند می 9ای دارای خانواده

 نمره

2xی های معادلهمکعب ریشه های آنی دومی بیابید که ریشهی درجهمعادله 9 x 3 0   .نمره 1 باشند 

. 
 نمودار توابع زیر را رسم کنید.

yالف(  x                                               )بy log x  
1.5 
 نمره

8 

 نامعادالت زیر را حل کنید.معادالت و 

xالف(  2 x 4                               )ب  x 1 x 2 4    

32sinج(  x sin x 0                                 )دx xe 2 5 3e    

 نمره 4

logاگر  6 x ،log(x 3)  وlog4x 2ی عددی بدهند حاصل تشکیل یک دنباله

x 1

(2x 2)
log 


 نمره 1 را بیابید. 

11 
 1.5 ی یازدهم این تصاعد را بیابید.است، جمله 91ی بعدی آن جمله 5و مجموع  15 ی اولجمله 4در یک تصاعد حسابی، مجموع 

 نمره

2fوارون تابع  11 (x) ln(x x 1)   .1.5 را بیابید 
 نمره

11 
 مشتق توابع زیر را بیابید.

sinالف(  x 2f (x) e x 4                           )2بg(x) ln(4 tan x)   
 نمره 1

خط مماس بر منحنی  19
2x 4y xe  ای به طول را در نقطهx 2 .نمره 1 واقع بر منحنی بیابید 

 شاد و پیروز باشید
11 
 نمره
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