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 درص ریبضی - ًین سبل اًلیسئٌاالت اهتحبى

 دقیقو0100هذت 0 --------سبػت ضزًعػلٌم جتزثی  پیص داًطگبىی رضتو   0هقطغ 

 93-94دیوبه سبل حتصیلی - هذیزیت آهٌسش ًپزًرش ضيزستبى دىلزاى–دخرتاًو سزای داًص هذرسو غیز اًتفبػی داًص آهٌساى پیص داًطگبىی 

 ثبرم  سئٌاالت  

هزداى حتصیالت داًطگبىی داضتو %9سًبى ً%8اگز . ثقیو راهزداى تطکیل هی دىنذ%48مجؼیت کطٌری را سًبى 52%ً 1
 .ًذارًذثبضنذ ،چنذ درصذ مجؼیت ایي کطٌر حتصیالت داًطگبىی 
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ضبثطو (الف0  تؼذاد هٌش ىبی سفیذ خبرج ضذه استx.هٌش اسثیي آهنب خبرج هی کنین2ثو طٌر تصبدفی .هٌش سفیذ هٌجٌد است4هٌش سیبه 6ًدرآسهبیطگبىی  2
 . یک هٌش سفیذ خبر ج ضذه ثبضذ حذاکثزهقذار احتوبل آى را ثذست ثیبًریذ ثطٌریکو (ة.   تبثغ تٌسیغ احتوبل راثنٌیسیذ
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 1 .سٌال پبسخ درست دىذ راثذست ثیبًریذ4سٌال تستی سو گشینو ای ،ثو طٌر تصبدفی پبسخ هی دىذ احتوبل اینکو فقط ثو 6داًص آهٌسی ثو  3

 5/1 .را ثذست آًریذP(B)ثبضنذ آًگبه هقذار B)=./6 p(A∪،  P(A)=./2  ًP(BlA)=./1اگز 4

𝒎𝒙𝟐را چنبى ثیبثیذ کو درهؼبدلوmهقذار (الف 5 + 𝟑𝒙 + 𝒎𝟐 =   .  ریطو ىب هؼکٌص یکذیگز ثبضنذ 𝟐

𝒇(𝒙) ضبثطو ًارًى تبثغ (ة =
𝟐𝒙+𝟏

𝒙−𝟏
 .  را هطخص کنیذضبثطو هؼکٌصداهنو ًثزد . را ثذست آًریذ

5/1 

𝒚منٌدار  6 =  𝒄𝒐𝒔𝒙   𝟎را در ثبسه ≤ 𝒙 ≤ 𝝅1/5 رسن کزده ، تؼییي کنیذ درچو ثبسىبیی صؼٌدی ً درچو ثبسىبی ًشًلی هی ثبضذ ؟ 

𝟏  (هؼبدهلبی سیزراحل کنیذ  الف 7 − 𝟐𝒙 = 2𝒄𝒐𝒏𝟐𝒙   (  ج   ln(2x-1)+ln(x-7)=ln7(  ة𝟓− = 𝒔𝒊𝒏𝒙 −  2 (جٌاة کلی)𝟏

تؼییي کنیذ ثؼذ چنذ دقیقو . ثذست هی آیذf(t)=2000𝒆./𝟎𝟏𝟐𝒕دقیقو اسهؼبدلوtتؼذاد ثبکرتیيب دریک ًٌع کطت در  8
 (ln5=1/68)هیطٌد؟10000تؼذادثباکرتی ىب ثزاثز 

1 

𝒂𝐧دًجبلو  9 =
𝟐𝐧𝟐+𝟑

𝐧𝟐+𝟏
𝟑𝟓 مجلو چنذم دًجلو ثزاثز ثب (الف0 را درًظز ثگیزیذ 

𝟏𝟕
.  مهگزایی ایي دًجبلو را ثزرسی کنیذ (ة.  هی ثبضذ

  آیب ایي دًجبلو کزاًذار است ؟چزا؟(دایي دًجلو صؼٌدی است یب ًشًلی ؟ چزا؟   (ج

2 

𝒚    (الف0 هطتق تٌاثغ سیزرا حسبة کنیذ 10 =  𝒍𝒏(𝐬𝐢𝐧𝟐𝒙)𝒆𝒄𝒐𝒔𝒙          𝟖(ة𝒚𝟐𝒙 − 𝒚𝒙𝟑 − 𝟏𝟔 =  2/5 (xثزحست yتبثغ ضونی)         𝟎

 =yاثغ ت 11
𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝟏, 𝒙 ≥ 𝟐

𝒙𝟑,                     𝒙 < 2
 1/5 .را ثذست آًریذa,bهطتق پذیز ثبضذ اػذاد ثبثت x=1اگز ایي تبثغ در ًقطو . هفزًض است 

 1/5 .ىب ثذست آًریذxآى ثب حمٌر  را در ًقطو تالقی y=ln(2x-5)هؼبدلو خط ػوٌد ثزهنحنی ثو هؼبدلو ی 12

 1 .قذر ًسجت ایي دًجبلو راثیبثیذ. ثزاثز جموٌع سو مجلو اثتذای آى دًجبلو است 9جموٌع ضص مجلو اثتذای یک دًجبلو ىنذسی  13

 20 .در پنبه حق هٌفق ًهٌیذ ثبضیذ


