
 باسمه تعالی

 بارم  سئوال ردیف 

 .و درستی یا نادرستی گزاره ها را مشخص کنید مشخص کنید کدام یک از جمالت زیر گزاره هستند 1

 .مربع کامل است 94عدد  (الف

 .قرمز از ماشین سفید زیبا تر استماشین  (ب

 .، عدد اول است15عدد (پ
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 .هرکدام از ترکیب های زیر را مشخص کنید ارزشو  نوع 2

 .عدد اول است 3زوج باشد آنگاه  3اگر (الف

 .روز دارد و جمعه روز آخر هفته است 8هفته (ب

 .سعدی شاعر است یا سعدی اهل همدان است(پ

 .درجه دارد، اگر و تنها اگر سه ضلع مساوی داشته باشد 06سه زاویه مثلث متساوی االضالع (ت
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 .در جاهای خالی از کلمات مناسب استفاده کنید 3

 (استنتاج –نادرست  –درست –عطفی –مغالطه –دوشرطی –نقیض )

 .می گویند....  ار به نتیجه گیری اشتباه شد، آن رجاگر از مقیاسی به شکل نادرست استفاده شده و من(الف

 .هنگامی درست است که هر دو گزاره هم ارزش باشند..... ترکیب (ب

 .آن نادرست است...... اگر یک گزاره درست باشد، (پ

 .باشد به انتفای مقدم ترکیب درست است..... اگر در یک ترکیب شرطی مقدم (ت
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 .است درست همیشه  p~ <= [q~˄(p => q)]با جدول نشان دهید   4
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 .عبارات زیر را به زبان ریاضی بنویسید 5

 .مکعب هر عدد از خود آن عدد کوچکتر است(الف

 .معکوس های دو عدد ، بزرگتر یا مساوی مجموع مربعات آن دو عدد استمجموع (ب

 

5 

.را به زبان ریاضی بنویسید 6    ≤  
 

 
   عبارت
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مرکب زیر را مشخص  گزاره ای دلخواه باشد، ارزش گزاره rگزاره ای نادرست و   qگزاره ای درست و  pاگر  7

 (با راه حل.)کنید
 (p => q) => (p˄r) 
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 .(گزاره ای نا درست می باشد Fگزاره ای درست و  T. )طرف دوم گزاره های زیر را بنویسید  8
1) p ˄ F ≡ 
2) p ˅ ~p ≡ 
3) T ˅ q ≡ 
4) p ˄ T ≡ 
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 .نقیض گزاره زیر را بنویسید 1

 .کوچکتر است و حافظ یک شاعر ایرانی است 53از  7عدد 
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 .نیز زوج است nزوج است، آنگاه  n2به روش عکس نقیض ثابت کنید اگر  11

 

 

5 

  ادامه ی سواالت در صفحه سوم 

  :سواالت امتحان درس 

 2ریاضی و آمار
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1311دی ماه 

 : نام آموزشگاه 

 ( ع)دبیرستان دخترانه امام حسین 

: تاریخ امتحان  یازدهم: پایه تحصیلی اول :نوبت امتحانی  

55/56/44 

 : ساعت شروع 

:    مدت امتحان : تعدادصفحات  انسانی :رشته تحصیلی : نام ونام خانوادگی 

 :تعداد سواالت دقیقه  556



 باسمه تعالی

 بارم  سئوال ردیف 

 (با ذکر دلیل.)اشکال های استدالل های زیر را بیان کنید 11

1)         
  

 
  

   

 
      

2) 
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 تابع  12
             

         
 .باشد A={-1,2}اگر . را در نظر بگیرید  

 .را بنویسید fبرد تابع (الف

 .را به صورت زوج های مرتب بنویسید fتابع (ب
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 .را به دست آورید bو  aمقادیر . تابع ثابت باشد fاگر  13

       

5 

 . را به دست آورید a,b   یک تابع همانی باشد، میانگین f = {(7,5a+2),(-b,3)}اگر  14
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 .به صورت یک تابع چند ضابطه ای بنویسید              تابع  (الف 15

 .نمودار این تابع را رسم کنید (ب

)f(4) – fمقدار  (ج
 

 
 .را بدست آورید (
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 .رسم کنید        را بر اساس نمودار            نمودار  16
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      نمودار تابع چند ضابطه ای ( الف 17
           
              

 .را رسم کنید   

 .را بدست آورید f(-3)و  f(5)و  f(0)حاصل ( ب
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 .را بدست آورید f(π)+f(-4)باشد حاصل  f(x)=[x]اگر  18
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 .ضابطه تابع زیر را بنویسید 11
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 .ضابطه تابع عالمت را بنویسید (الف 21

 آنرا رسم کنید (ب

 .را بدست آورید    )sign  (حاصل (ج
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