
 

است اگر احتمال ابتال  11%برای همان فرد  Bاست واحتمال ابتال به بیماری نوع  9%برای یک نفر   Aاحتمال ابتال به بیماری نوع -1

 نمره(1)                           باشداحتمال آنکه فرد حداقل به یکی از دو بیماری مبتال شود چقدر است؟                 8%به هردو بیماری 
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tetfباکتری ظاهر می شود که tf)( دقیقه tباکتری وجود دارد و بعد از 2000در یک نوع کشت  -2 0402000 /)( .  طی چه

602؟                                                 ) به وجود می آیدکشت محیط باکتری در  4000مدت  /ln                         )(1)نمره                                                                                  
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12تابع    الف(  - 3  xxxf  م کنید. را به صورت چند ضابطه ای بنویسید سپس آنرا رس )(

             نمره(5/1)                                .ای اکیدا نزولی است ای اکیدا صعودی و در چه بازه ب( به کمک نمودار تعیین کنید تابع در چه بازه      
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             نمره(5/1)                                                                                                                     : راحساب کنید هر یکمشتق  –4

xx    الف(            xxey 212   sinln                                       )ب      )tan( 5232 yxxyyx  
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601292نقاط بحرانی تابع    -5 23  xxxxf  نمره(2)                     را بدست آورید.                                          )(
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dcxbxaxxfاگر  -6  ),(را چنان تعیین کنید که نقطه عطف تابع   dوcوbو aباشد ضرایب  )(23 11S باشد و

),(نمودار تابع در نقطه    30A                                                                            .نمره(2) دارای ماکزیمم یا مینیموم نسبی باشد 
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),(معادله ی دایره ای را بنویسید که مرکزش  -7 32C  743باشد  و بر خط  yx  .نمره(5/1)                           مماس باشد  
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03422سهمی به معادله ی  -8  xyy  .  را مشخص کنید و  معادله ی خط هادیو   راسو  مختصات کانونرا در نظر بگیرید

 نمره(5/1)                                                                                                                                 کنید. رسمآنرا  نمودار
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),(معادله ی یک بیضی را بنویسید که نقاط  -9 22 F و),( 24 Fکانون های آن باشند و خروج از مرکز آن
5
3

e. نمره(5/1) باشد 
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036484هذلولی   ی مجانب ها ی معادلهو   ها راس   کانون هامختصات  -11 22  yxyx   رابدست آورید و نمودار آنرا

 مره(ن2)                                                                                                                                                 کنید. رسم
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 نمره(5/2)                                                                                                              انتگرال های زیر را بدست آورید :  -12
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21ا استفاده از نمودار ب -13  xxf حاصل   )(
4
1

dxxf  نمره(1)                                                 را حساب کنید . )(
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