
  96دي ماهنوبت امتحانی:                             به نام خدا                                           نام:                                                                               
  انسانیشعبه:    یازدهمپایه :                                          فارسآموزش و پرورش  اداره کلنام خانوادگی:                                                       

  عصر 1ساعت شروع:                آموزش و پرورش ممسنی                            اداره                                  فضل اله شفیعی    :    نام دبیر
  9/10/96تاریخ امتحان :                                            نمونه عالمه دهخدادبیرستان                                        آمار وریاضی     نام درس :

  قیقهد   100وقت آزمون:        15 تعداد سواالت:  3 تعداد صفحه :
  نمره باعددنام و نام خانوادگی:                            

  تاریخ و امضا:                                    نمره  باحروف

ظر
د ن

جدی
ت

  

  نام و نام خانوادگی:                        نمره باعدد
  تاریخ و امضا:                                 نمره  باحروف

  نمره  1صفحه:   سؤاالت    ردیف
  است؟ارزش آن را تعیین کنید.کدامیک از عبارات زیر گزاره    1

  درب کالس راببندید. الف) شما متولد چه ماهی هستید؟                                       ب) لطفا

ست.عددي اول است.                                                   د) بهار از همه فصلها بهتر ا 5ج)  

1  

  بنویسید:نقیض گزاره هاي زیر را    2

  الف) ایران در آسیا قرار دارد.

کوچک تر نیست. 20از  13ب) عدد   

1  

  جدول زیر را کامل کنید:  3

  نادرست  درست  گزاره  ردیف

      عددي اول است. 5عددي فرد است و  2  1

      گنگ است. ퟑ√.................................................................................. یا   2

      فرد است آنگاه ........................................................................... 7اگر  3

      عددي اول است و برعکس. 10فرد است آنگاه  2اگر  4
  

1  

  گزاره اي دلخواه باشند، ارزش گزاره هاي مرکب زیر را مشخص کنید. 풓گزاره اي نادرست و  풒گزاره اي درست و 풑اگر   4

풑)	(الف ⇒ 풒) ∧ 풓   
  

풑)	(ب ∨ 풒) ⇒ 풓 

  

풓)	(ج ⟺ 풑) ⇒ (풑 ∧ 풒) 
 

3  

  عبارتهاي زیر رسم کرده هم ارزي را بررسی کنید: هر یک از را برايگزاره جدول ارزش    5

(الف ∼ (풑 ∨ 풒) ≡∼ 풑 ∧∼ 풒 
 

풑)	(ب ∧∼ 풒) ∨ (풑 ⇒ 풒) ≡ 푻 

5/2  
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 صفحه دوم                                                                             

  عبارات زیر را با نماد ریاضی بنویسید:  6

  الف) مجموع معکوس هاي دو عدد بزرگتر یا مساوي مجموع آن دو عدد است.

  ب) حاصلضرب دو عدد حقیقی برابر مجموعشان است.

  از معکوس خود بزرگتر یا مساوي است.ج) هر عدد ناصفري 

 د) جذر حاصل ضرب دو عدد از میانگین آن دو کوچکتر یا مساوي است.
 

2  

  یک از استدالالت زیر جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید تا قیاس استثنایی کامل شود . دلیل  7

  ب) اگر باران ببارد انگاه زمین خیس می شود.گویاست.                          풂ퟐعددي گویا باشد انگاه  풂الف) اگر

   ퟐ
ퟑ

  ..............................عددي گویاست                                                                            ......................................     

  زمین خیس شده است.    ∴..............................................                                                       ∴  

1  

  عکس نقیض عبارت زیر رابنویسید واثبات کنید.  8

  "زوج است. 퐧زوج باشد آنگاه  퐧ퟐاگر "

  عکس نقیض:

  اثبات:

5/1  

풂풙دلیل نادرستی راه حل مقابل را بنویسید.                                                                          9 ퟑ
풂

= 풙+ ퟑ 

  

1  

  جاي خالی را با عبارت مناسب پرکنید:  10

  ................................................................................................................الف) نمایش پیکانی یک رابطه وقتی تابع است که 

0/5  

  نوع توابع زیر را مشخص کنید:  11

  تابع..............................   تومان است. 3000تومان ودر چهار سانس بعدي  2000الف) بلیط در سه سانس اول 

  تابع.............................  ب) به مناسبت روز درختکاري در یک مدرسه هر دانش آموز یک نهال می کارد.

0/5  

 ضابطه تابع زیر را بنویسید.  12

   
 
  

2  

  یک تابع همانی حاصل عبارت زیر را بیابید.   품(풙)اگر   13

                                                                                                                                            품(ퟓ) + 품(−ퟑ)품(ퟐ) = 

1  
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  صفحه سوم                                                                            
풔풊품풏(√ퟖ)حاصل   14 − 풔풊품풏(− ퟓ

ퟕ		
  چقدر است؟ (

  
  
  

1  

  اگر تابع زیر یک تابع ثابت باشد،مقادیر مجهول رابیابید.  15
푓(푥) = (4	,2푚 + 1), (−3	,2	), (1

5	 , 푛 − 4	)   
 
 
 
 

1  

  موفق باشید.                                                                                            
  شفیعی                 
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