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در جاَای خالی عثارت مىاسة قزار دَیذ:
الف)َز سیز مجمًعٍ اس فضای ومًوٍای را یک................................گًیىذ
ب)اگز

ي

ج)پیشامذ

دي پیشامذ................................اس َم تاشىذ،آوگاٌ
را پیشامذ................................يپیشامذ

را پیشامذ................................گًیىذ.

د)اگز اعضای فضای ومًوٍ قاتل شمارش تاشذ ،آن را یک فضای ومًوٍ................................گًیىذ.
2

1/5

خاوًادٌای دارای  3فزسوذ است:
الف)فضای ومًوٍ را تىًیسیذ.
ب) پیشامذ Aکٍ درآن حذاقل دي فزسوذ ایه خاوًادٌ دختز تاشىذ را تىًیسیذ.

3

اس کیسٍای شامل  5مُزٌ سثش ي  4مُزٌ آتی ي  2مُزٌ سرد 3مُزٌ تٍ تصادف خارج میکىیم،مطلًتست

1/5

احتمال ایىکٍ:
الف)َز سٍ مُزٌ َمزوگ تاشىذ.

ب)حذاکثز  2مُزٌ سثش تاشذ.

4

1/5

در یک تیم يالیثال  6وفزٌ چقذر احتمال دارد:
الف)َمٍ در ماٌ خزداد متًلذ شذٌ تاشىذ؟

ب) َیچ  2وفزی در یک ماٌ متًلذ وشذٌ تاشىذ؟
5

عذدی تٍ تصادف اس فضای ومًوٍای
شذٌ ايل یا کمتز اس  8تاشذ.

اوتخاب می کىیم.مطلًتست احتمال ایىکٍ عذد اوتخاب
1/5

 6در جعثٍ  5، Aمُزٌ سفیذ ي  3مُزٌ سیاٌ يجًد دارد ،ي در جعثهٍ  4، Bمُهزٌ سهفیذ ي  2مُهزٌ سهیاٌ يجهًد
دارد.یکی اس ایه دي جعثٍ را تٍ تصادف اوتخاب ي مُزٌای اس آن خارج میکىیم .چقذر احتمهال دارد ایهه مُهزٌ
سیاٌ تاشذ؟

7

1/5

اگز

تاشىذ ،مجمًعٍ َای سیز را تٍ صًرت تاسٌ

ي

وًشتٍ ي ريی محًر اعذاد وشان دَیذ.

8

معادلٍ

9

مجمًعٍ جًاب وامعادلٍی

)1

)2

را حل کىیذ ي مجمًعٍ جًاب را تعییه کىیذ.

1/75

را تٍ صًرت تاسٌ وًشتٍ ي ريی محًر اعذاد وشان دَیذ.

 10سُمی تٍ معادلٍی

مفزيض است ،مقادیز

َا را دروقطٍای تٍ طًل 1قطع کىذ ،ي اس وقطٍ

 11اگز

1

حاصل

سايیٍ ای مىفزجٍ تاشذ ي

ي

را چىان تیاتیذ کٍ سُمی محهًر

ویش تگذرد.

1/75

را تیاتیذ.
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 12درستی تسايی ريتزي را ثاتت کىیذ:

 13اگز
الف)ومًدار تاتع

 14مقذار عذدی عثارت

1

تاشذ:
را رسم کىیذ.

1/75
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ب) مقذار

را تٍ اسای

را تیاتیذ

محاسثٍ کىیذ.

1

