
  باسمه تعالي
  پيش دانشگاهي و دبيرستان دخترانه آبسال

                                  رياضي  عمومي            : موضوع امتحان 
                                                                                                                                                             پيش دانشگاهي تجربي     : رشته وپايه 

  بارم  : شماره كارت :                                      نام كالس :                 نام دبير :                          نام و نام خانوادگي 
  )ع(    حضرت علي  .           ، پس آنها را دريابيد فرصتها چون ابرهاي بهاري مي گذرند 

  : گروه زير را در نظر بگيريد . داده هاي دو-١
  ١گروه      : ١٠- ١٢-١٤- ١٦-١٨
  ٢گروه   : ١٢-١٤-١٦-١٨-٢٠

  . نيد واريانس هر دو گروه را محاسبه و با يكديگر مقايسه ك) الف 
  . ارتباط اعضاي دو گروه چه تاثيري بر روي ميانگين هاي آنها دارد ) ب 

٢٥/١  

  .  است ١ثابت كنيد مجموع فراواني هاي نسبي برابر -٢
  

٥./  

  ي دو گروه زير چه تفاوتي با هم دارند ؟انمودار دايره -٣
   

٧٥./  

 مطلوب است احتمال آنكه سه فرزنـد ديگـر خـانواده دختـر            خانواده أي داراي چهار فرزند است ، اگر فرزند اول پسر باشد           -٤
  باشند ، چرا دو پيشامد اين مساله مستقل هستند ؟

   

١  

) با احتمال وقوع  ( Bو يك ژن رنگ چشم غالب ) با احتمال وقوع  ( bفرض كنيد پدر و مادري داراي يك ژن رنگ مغلوب -٥
  . شند ، جدول توزيع تعداد رنگ چشم هاي مغلوب را بدست آوريد باشند ، اگر اين پدر و مادر صاحب سه فرزند با

٥/١  

  ١  . دستگاه خطي سه معادله سه مجهولي زير را به روش دلخواه حل كنيد -٦

  ١  : با استفاده از استقراي رياضي ثابت كنيد -٧

  ١  . نمودار تابع  را در رسم كنيد -٨

  ١  . ز مربع ريشه هاي معادله يك واحد كمتر باشند معادله درجه دومي بنويسيد كه ريشه هاي آن ا-٩

  ٢٥/١  . حاصل  را به ساده ترين صورت بنويسيد -١٠

  ) هم كران باالو هم كران پائين داشته باشد ( دنباله اي مثال بزنيد كه كراندار باشد ) الف -١١
  دنباله ي نزولي است يا صعودي ؟ چرا ؟ ) ب 

٢٥/١  

  ر است ؟ اگر آنگاه چه قد) الف - ١٢
  آيا معادله لگاريتمي  جواب حقيقي دارد ؟ ) ب 

٥/١  

  ٢  .تمام مجانب هاي منحني هاي را بدست آوريد -١٣

  ١٥  جمع كل بارم 

 .موفق و موید باشید 
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