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تعذاد صفحه4 :

-1الف) بیي دٍ ػذد  29 ٍ -13پٌح ٍاسطِ حسابی درج کٌیذ (ً 0/5ورُ)

ب)هدوَع سِ خولِ اٍل دًبالِ ٌّذسی با خوالت غیر صفر  ،برابر هدوَع سِ خولِ ی دٍم ایي دًبالِ است.قذر
ًسبت ایي دًبالِ را بذست آٍریذً 1( :ورُ)

 -2اگر

باشذ،آًگاُ حاصل ػبارت

 -3هؼادلِ ی خطی را بٌَیسیذ کِ هحَر

را بذست آٍریذً 1(.ورُ)

ّا را در ًقطِ ای بِ طَل  3قطغ کردُ ٍ با خْت هثبت هحَر

ّا زاٍیِ

 60درخِ بسازدً 0/5(.ورُ)

 -4حاصل ػبارت زیر را بذست آٍریذ (ً 1/5ورُ)
√

1

√

√

√

 -5ػبارت زیر را گَیا کٌیذ (ً 0/5ورُ)
√

 -6در سْوی زیر ابتذا هرکس تقارى را بذست آٍریذ ،سپس سْوی را رسن کٌیذً 1( :ورُ)
𝑦=2

ّوَارُ هٌفی باشذ.

 -7حذٍد را چٌاى تؼییي کٌیذ کِ هؼادلِ ی درخِ دٍم
(ً 1ورُ)

 -8اگر دادُ شذُ زیر تابغ باشذ هقادیر
}

 -9الف) اگر

ب) اگر

را بیابیذً 1( :ورُ)
{

را بیابیذً 0/75( :ورُ)

دادُ شذُ زیر تابؼی ّواًی باشذ هقادیر

تابؼی ّواًی ٍ تابؼی ثابت باشذ ٍ داشتِ باشین

کٌیذً 0/5(.ورُ)

2

باشذ ،هقذار

را حساب

 -10بِ کوک اًتقال تَابغ دادُ شذُ زیر را رسن کٌیذ(.داهٌِ ٍ برد آًْا را هشخص کٌیذ) ً 1(.ورُ)
√

(الف

(ب

ً -11وَدار تابغ دادُ شذُ زیر را رسن کٌیذً 0/75( :ورُ)
{

 - 12با ارقامً 1( :4ٍ2ٍ5ٍ5ٍ5ٍ1ٍ0ورُ)
الف) چٌذ ػذد 7رقوی هی تَاى ًَشت:
ب)چٌذ ػذد  7رقوی زٍج هی تَاى ًَشت:
ج)چٌذ ػذد  7رقوی هضرب  5هیتَاى ًَشت:

 -11اگر فردی بخَاّذ برای خشي تَلذش از بیي  14دٍست خَد ً 11فر را دػَت کٌذ ،بِ چٌذ طریق هیتَاًذ ایي
کار را اًدام دّذ با ایي فرض کِ بذاًین دٍ تا از دٍستاى اٍ با ّن قْر ّستٌذ ٍ ًوی تَاًٌذ با ّن بِ ایي هدلس
دػَت شًَذ؟ (ً 1ورُ)

 -12هقذار

 -13هدوَػِ }

را از رابطِ ی زیر بذست آٍریذً 1( :ورُ)

{

را در ًظر بگیریذ هطلَب استً 1( :ورُ)

الف) تؼذاد زیر هدوَػِ ّای هدوَػِ
ب) تؼذاد زیر هدوَػِ ّای  3ػضَی هدوَػِ
3

ج)تؼذاد زیر هدوَػِ  3ػضَی شاهل ػضَ

د) تؼذاد زیر هدوَػِ  3ػضَی شاهل ػضَ ٍ فاقذ ػضَ

 -14اگر در کیسِ ای  5هْرُ قرهس ٍ 6هْرُ سفیذ داشتِ باشین ٍ 3هْرُ بِ دلخَاُ اًتخاب کٌین  ،هطلَب است
احتوال ایٌکًِ 1/5( :ورُ)
الف) ّر سِ هْرُ ّن رًگ باشٌذ:

ب) حذ اقل دٍ هْرُ قرهس باشذ:

 -15اگر احتوال ایٌکِ یک ًفر بِ ٍرزش فَتبال ػالقِ داشتِ باشذ
داشتِ باشذ

ٍ احتوال ایٌکِ بِ ٍرزش ٍالیبال ػالقِ

ٍ احتوال ایٌکِ حذاقل بِ یکی از ایي دٍ ٍرزش ػالقِ هٌذ باشذ

باشذ،احتوال ایٌکِ ایي

فرد بِ ّر دٍ رشتِ ی ٍرزشی ػالقِ هٌذ باشذ را بذست اٍریذً 1/5( .ورُ)

 -16از بیي  6هَش سفیذ ٍ  4هَش سیاُ  3 ،هَش بِ تصادف اًتخاب هی کٌین هطلَب است احتوال ایٌکِ فقط
یک هَش سفیذ باشذ:
(ً 1ورُ)

ًَ -17ع ّر یک از هتغیر ّای زیر را هشخص کٌیذ(کوی -کیفی) ٍ (پیَستِ -گسستِ) (ً 1ورُ)
 ٍزى ًاهِ ّای رسیذُ بِ ادارُ تؼذاد اػضای خاًَادُ در آهذ یک راًٌذُ تاکسی در پایاى هاُ درخِ هیَُ ّای یک باؽ (ػالی –خَب).....-4

