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ً -1وایش ٌّذسی دٍ تازُ

را رٍی هحَر رسن کٌیذ سپس حاصل

ٍ

را تٌَیسیذ)0/75( .
 -2در یک دًثالِ حساتی جوالت سَم ٍ ّشتن تِ ترتیة  74 ٍ 19است .دًثالِ را هشخص کٌیذ)0/75( .
ٍ

 -3اگر

زاٍیِای در ًاحیِ دٍم هثلثاتی تاشذ ًسثتّای دیگر هثلثاتی زاٍیِ

را تیاتیذ.

()0/75
را ًشاى دّیذ)0/75( .

 -4درستی تساٍی
 -5جای خالی عالهت >  < ،یا ; قرار دّیذ)0/75( .
√⃝

√⃝ √ (ب

√ (پ

⃝

 -6حاصل سادُ شذُ عثارت زیر را تذست آٍریذ)0/75( .
√

√√

 -7عثارت  2x2 + 3x +1را تجسیِ کٌیذ)0/5( .
 -8هعادلِ x2 -4x +1 ; 0را حل کٌیذ)0/5( .
ً -9وَدار سْوی
 -10عثارت

را رسن کٌیذ)0/75( .
را تعییي عالهت کٌیذ)0/75( .

 -11هجوَعِّای { B ;}4،6{ ٍ A;}2،3،4دادُ شذُاًذ)1( .
الف) تِ کوک ًوَدار ٍِى یک راتطِ از  Aتِ  Bارائِ کٌیذ کِ تاتع ًثاشذ.
ب) یک راتطِ تٌَیسیذ کِ تاتعی از  Aتِ  Bتاشذ ٍ آى را تِ کوک زٍجّای هرتة ًشاى دّیذ.

(الف

ج) تاتعی تٌَیسیذ کِ ترد آى فقظ یک عضَ داشتِ تاشذ.
 -12ترای یک تاتع خطی هیداًین ً f (0) =3 ٍ f (2) =1وَدار ایي تاتع را رسن کٌیذ ٍ ًوایش جثری آى
را تٌَیسیذ)1( .
{

 -13الف) ًوَدار تاتع

را رسن کٌیذ)1( .

ب) هقادیر ) f (-1) ٍ f (5را تذست آٍریذ.
2

 -14داهٌِ ٍ ترد تاتع  fرا تِ صَرت تازُ تٌَیسیذ.
1 2 3

ً -15وَدار تاتع

| |

را تا استفادُ از اًتقال تاتع | |

-2 -1

رسن ًوَدُ ٍ ترد آى را تیاتیذ.

()0/5
 -16تا ارقام  ٍ 7 ٍ 6 ٍ 0 ٍ 3 ٍ 2تذٍى تکرار ارقام ()1/25
الف) چٌذ عذد چْار رقوی
 -17حاصل عثارت

ب) چٌذ عذ سِ رقوی زٍج هیتَاى ًَشت؟

را تذست آٍریذ ()0/5

 -18در یک لیگ فَتثال  16تین قرار دارًذ .در پایاى ایي لیگ تینّای اٍل تا سَم تِ چٌذ حالت هختلف
هیتَاًٌذ هشخص شًَذ؟()0/75
 -19گل فرٍشی در فرٍشگاُ خَد ًَ 8ع گل هختلف دارد .اٍ در ّر دستِ گل از  3تا  5شاخِ گل هتوایس
قرار هیدّذ اٍ چٌذ دستِ گل هختلف هیتَاًذ درست کٌذ؟ ()1
 -20هجوَعِ { A ; }1،2،3،4،5،6چٌذ زیرهجوَعِ  3عضَی دارد؟ ()0/5
 -21یک تاس ٍ  2سکِ را تا ّن هیاًذازین:
الف) فضای ًوًَِای چٌذ عضَ دارد؟ (تا راُ حل)
ب) پیشاهذ آى کِ ّر دٍ سکِ پشت ٍ تاس زٍج تاشذ را تٌَیسیذ.
ج) پیشاهذ آى کِ ّر دٍ سکِ رٍ یا تاس عذد  2تیایذ را تٌَیسیذ)1( .

 -22خاًَادُای دارای  3فرزًذ است .فضای ًوًَِای هرتَط تِ فرزًذاى ایي خاًَادُ را ٍ پیشاهذ آى کِ یکی
از فرزًذاى پسر تاشذ را تٌَیسیذ)1( .
 -23در جعثِای  5هْرُ آتی ٍ  3هْرُ قرهس ٍجَد دارد .اگر از ایي جعثِ  3هْرُ تِ تصادف خارج کٌین
چقذر احتوال دارد کِ:
الف) ّر سِ هْرُ آتی

ب) ّر سِ هْرُ ّورًگ

ج) دقیقاً  2هْرُ ّورًگ تاشٌذ)1/5( .

 -24جاهعِ را تعریف کٌیذ ()0/5
ًَ -25ع ّر یک از هتغیرّای زیر را تعییي کٌیذ)1( .
الف) کیفیت یک ّلَ

ب) اقَام ایراًی

ج) تعذاد داًشآهَزاى یک هذرسِ

ت) شاخص تَدُ تذى

