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.  باشذ جولِ دّن آى را پیذاکٌیذ 2ٍقذرًسبت آى  5اگزجولِ اٍل یک دًبالِ عذدی  1
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.  ٍیسیذ ٍ هجوَع دُ جولِ اٍل دًبالِ فیبًَاتچی را بٌَیسیذدًبالِ ّای فیبًَاتچی ٍهثلثی راتا دُ جولِ بي 5/1

 

3 

. عبارت سیز را بِ یک لگاریتن تبذیل کٌیذ 1
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.هعادلِ لگاریتوی سیز را حل کٌیذ 1  

  111  ))((log xx  
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د شذُ آى چقذر است؟ ریشتز گشارش شذُ است هقذار تقزیبی اًزصی آسا 2/7سلشلِ ای  بِ شذت  5/1
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سال  10درصذ باشذ جوعیت ایي شْز را پس اس  2هیلیَى ًفز ٍ آٌّگ رشذ جوعیت  2اگز جوعیت یک شْز  2

 . حساب کٌیذ 
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درصذ عٌصز اٍلیِ باقی هی هاًذ؟  10سال باشذ پس اس گذشت چٌذ ًین عوز ،  5700اگزًین عوزکزبي  2

 . سهاى سپزی شذُ را ًیش هحاسبِ ًوائیذ 
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 9 . ٍ حاصلضزب شاى هیٌیون باشذ را هشخص کٌیذ  16دٍ عذد کِ تفاضل آًْا  1

. تعذاد ٍاحذ کاالست  xقیوت ّز ٍاحذ کاال ٍ  pدر یک شزکت تَلیذی  2

pxهعادلِ تقاضای آى بِ صَرت    15240  ار بِ اسای کذام هقذ. استx تابع درآهذ هاکشیون هی گزدد ؟ 
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: احتوال ایٌکِ عذد رٍ شذُ . تاسی را پزتاب کزدُ این  2

سٍج باشذ چقذر است ؟  (الف 

فزد باشذ چقذر است؟  (ب

 باشذ چقذر است؟ 4کَچکتز اس  (ج
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بِ شْز  xبِ چٌذ طزیق هی تَاى اس شْز . راُ ٍجَد دارد  z  ،3بِ شْز  yراُ ٍ اس شْز  y  ،2بِ شْز  xاس شْز  1

z  رفت. 
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.  هْزُ قزهش ٍجَد دارد  2هْزُ سبش ٍ 3هْزُ سیاُ ،  9در کیسِ ای  2

: هْزُ بِ تصادف اس آى خارج کٌین  2ٍاّین هی خ

هْزُ ساُ باشذ چقذر است؟  2احتوال ایٌکِ  (الف 

هْزُ سبش باشذ چقذر است ؟  2احتوال ایٌکِ  (ب
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فضای ًوًَِ آى چٌذ عضَ دارد؟ . یک سکِ ٍ یک تاس را با ّن پزتاب هی کٌین  5/0
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