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 سواالت ریاضی
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1(      2( 

3(       4( 

 )کدام است  کمترین (مینیمم) مقدار تابع-2

 )صفر2     2)1

3(5-     4(7- 

3( 

    و  )2     و  1)1

 و       )4       و  1 )3

 به ترتیب کدام گزینه است ؟        وقتی    و      بع حد توا-4

 )صفر و تعریف نشده2    ) صفر وصفر1

 1و 1)4   )تعریف نشده و صفر3

 )کدام است  مقدار اگر -5

1(3-     2(2- 

3(2     4(3 

6( 

1(5     2(6 

3(7     4(8 

 یک مجموعه ي چند عضوي است ؟-A×B، مجموعه ي   B={1,3,5,7,9}و   A={1,2,3,4} اگر -7

1(20     2(10 
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3(4     4(2 

 ادف انتخاب می کنیم . احتمال آنکه این عدد حداقل یک رقم تکراري داشته باشد کدام است از میان اعداد سه رقمی عددي را به تص-8

1(72/0     2(30/0 

3(70/0     4(28/0 

 رقمی بدون تکرار می نویسیم . با کدام احتمال دو عدد زوج کنار هم نمی باشند؟ 5یک عدد  1،2،3،4،5با ارقام -9

1(      2( 

3(      4( 

 کدام است ؟P(Aمقدار =P(A\B)و 3P(Aکه  Bو Aبراي دو پیشامد مستقل از هم -10

1(      2( 

3(      4( 

اگر دو  P(B)=0/8و احتمال اینکه تیر ، تیرانداز دوم به هدف بخورد /P(A)=0ل به هدف بخورد احتمال اینکه تیر ، تیرانداز او-11
 )تیرانداز با هم به هدف تیراندازي کنند ، احتمال اینکه الاقل یک نفر به هدف بزند چند است 

1(72/0     2(98/0 

3(17/0     4(8/0 

متهمان   0/درصد اوقات بی گناهان را محکوم می کند . اگر  1رمین واقعی را محکوم می کند و درصد اوقات مج 95دادگاهی -12
 )مجرم باشند . مطلوب است احتمال اینکه یک فرد محکوم واقعا مجرم باشد 

1(      2( 

3(     4( 

13- G  منتظم از مرتبه  -3گرافیP  واحد کمتر است . در این صورت کدام  4برابر مرتبه ي  آن  2است و اندازه این گراف از
 )گزینه صحیح است 

1(q – p = 4    2(q – p = 5 

3( q – p = 3    4( q – p = 2 
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به کدام  8در مبناي نوشته می شود . نمایش عدد   562بصورت  و مربع این عدد در همان مبنا 23بصورت  bعددي در  -14
 )صورت است 

1(31   2(42   3(61    4(100 

 )کدام گزینه نتیجه می شود  و از روابط همنهشتی -15

1(      2( 

3(      4( 

 کدام است ؟و  آنگاه حاصلضرب داخلی دوبردار = =      ,      اگر  -16

1(-4      2( 4 

3(12      4(-12 

 ، آنگاه کدام گزینه درست است ؟بردارهایی با خاصیت  cوbوaاگر -17

1(      2( 

 )در یک صفحه اند4    )دو به دو بر هم عمودند3

Aمعادله صفحه اي که از دو نقطه -18 Bو (  ها می گذرد کدام است ؟yموازي محور (

1(x=1      2(x+y=2 

3(x+z=2     4(y=1 

 )مشتق پذیر است x=0کدام تابع در -19

1(y= 

2(y= 

3( y= 

4( y= 

 )کدام است خروج از مرکز بیضی به معادله -20
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