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 ردیف  (سواالت در دو صفحه تنظیم شده است) سؤاالت بارم
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  جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید.
  الف) هر زیر مجموعه ي فضاي نمونه اي را، یک ....................... در فضاي نمونه اي می نامیم.

  ب) اگر اعضاي فضاي نمونه اي قابل شمارش باشد، آن را یک فضاي نمونه اي .................... می نامیم.
퐴باشند و  Sدو پیشامد از فضاي نمونه اي  Bو   Aج) اگر  ∩ 퐵 ≠   را دو پیشامد ...................... می نامیم. Bو  Aدر این صورت  ∅

  پیشامد ................. می نامیم.را ∅	پیشامد Sدر فضاي نمونه اي  د)
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  پیشامد وجود یک فرزند پسر در خانواده باشد: Bپیشامد هم جنس بودن دو فرزند اول و  Aفرزند است. اگر  3خانواده اي داراي 
  فضاي نمونه اي این آزمایش تصادفی را مشخص کنید. الف)

  را مشخص کنید.  Bو   Aب) پیشامدهاي 
  پیشامد  ناسازگارند؟ چرا؟ج) آیا دو 
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ال دانش آموز سال اول داوطلب شده اند، به تصادف سه دانش آموز انتخاب می کنیم. احتم 4دانش آموز سال سوم و  5براي تشکیل تیمی 
 آنرا پیدا کنید که:

نفر سال اولی باشد. 1حداکثر )الف  
 ب) هیچکدام از سه نفر انتخاب شده، سال سومی نباشند.
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  است، چقدر احتمال دارد: %15و احتمال اینکه او ناراحتی کلیه داشته باشد  %30اشته باشد، د B+احتمال اینکه شخصی گروه خونی 
  و ناراحتی کلیه داشته باشد.  B+  الف) این شخص گروه خونی
  ناراحتی کلیه داشته باشد.یا   B+ب) این شخص گروه خونی  
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푃(퐴)  اگر 1 = 1
푃(퐵و  3 ) = 3

푃(퐴دو پیشامد ناسازگار باشند، حاصل  Bو Aو  4 ∪ 퐵) .5  را بدست آورید 

25/1  
퐴اگر = {푥|푥 ∈ ℝ	, 5 ≥ 퐵و  {2 =   باشد: (1,2−)

  را تعیین کنید.( راه حل نوشته شود) Aالف) جواب مجموعه ي 
퐴ب) مجموعه ي  ∩ 퐵 .را به وسیله ي بازه نمایش دهید  
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1معادله ي   1 +
3

2 1 =
2
  را حل کنید.  1
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1 
푓(푥)تابع   = 1 − 푥2														푥 > 0

−푥 + 2												푥 <   داده شده است. 0
  را رسم کنید.                 푓الف) نمودار تابع 

  را محاسبه کنید. 푓(푓(−2))ب) مقدار  
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푓(푥)را طوري تعیین کنید که سهمی  푏و 푎مقادیر  = 푎푥2 + 푏푥  بگذرد و تساوي   (3,5)از نقطه ي푓(−1) =  9  برقرار باشد. 3
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푓(푥)اگر  = 푥 + 푔(푥)و  3 = √1 − 푥 :دو تابع باشند  
  را بدست آورید.  푔و푓	الف) دامنه ي توابع 

  را با استفاده از تعریف محاسبه کنید.  푔표푓ب) دامنه ي تابع 
  را بنویسید.  푓표푔ج) ضابطه ي 
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5/1 푡푎푛훼	فرض کنید   = 1
  را محاسبه کنید.  푐표푠2훼زاویه اي حاده باشد، عبارت  훼و 2
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  با استفاده از نمودار زیر، عبارت خواسته شده را محاسبه کنید.
lim
→1

푓(푥) − 3 lim
→0

푓(푥) + 푓(1) 
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 حاصل حدهاي زیر را بدست آورید.

lim	(الف
→2

푥2 − 2푥
3 − √푥 + 7 (ب																									 lim→0

1 − 푐표푠2푥
푥2  

	(ج lim
→

2푥 + √푥 + 1
5푥 + √4푥2 + 1 (د																		 lim→1

3
(푥 − 1)2		 
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푓(푥)پیوستگی تابع  1 =
| 2|

2 																푥 < 2
−1																				푥 = 2
3 − 푥2														푥 > 2

푥را در نقطه اي به طول     =  بررسی کنید.  2
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