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 نمره به عدد:  نام ونام خانوادگی دبیر:                                                   
 :تاریخ وامضاء:                                                 نمره به حروف  

 نمره سواالت                                                                ردیف
 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. ١

 جمله هاي خبري که دو نوع ارزش درست یا نادرست دارد ،گزاره هستند.الف)
 فقط زمانی درست است که هردو گزاره درست باشد. عطفی،ارزش تر کیب  ب)
 یک تابع ثابت باشدآنگاه اگر    پ)
 اگر طول وعرض یک مستطیل دو برابر شود،مساحت نیز دو برابر می شود. ت)

1 

 جاهاي خالی را پر کنید. ٢
 مقدم ......................باشد. کهاست  ارزش گزاره شرطی زمانی درست الف) 

 برابر..................است. حاصل ب)
 است،تابع............می نامیم.تابعی را که برد آن تنها شامل یک عضو  پ)
 در تابع ..............دامنه وبرد با هم برابرند. ت)

1 

 گزینه درست را انتخاب کنید. ٣
 کدام است؟    درست باشد،حاصل  نادرست و     الف)اگر ارزش   

 )4                          )3                  )نادرست    2        )درست             1
 کدام گزاره داراي ارزش نادرست است؟ ب)

 است. 97)بزرگ ترین عدد اول دو رقمی 3مربع کامل است.                                       aا)عدد طبیعی 
 عددي مرکب است. 37)4است.      4)در مثلث خیام مجموع اعداد سطر سوم برابر2
 
 کدام است؟ a,b,cمیانگین  f={(1,a),(b,3),(b+2,c)}همانیدر تابع  )پ
1(1                              2(2                                3(3                           4(4 
 
 کدام است؟    روي نیم ساز ناحیه اول وسوم باشد،مقدارو)اگر نقطه ي   ت
 -2و-1)4                          -2و1)3                      2و-1)2                       2و1)1
 

2 

گزاره اي دلخواه باشد.ارزش هر گزاره را مشخص rگزاره اي نادرست و  گزاره اي درست و اگر  ۴
 ( الف   کنید.(با ذکر دلیل)                                                                    
 (ب                                                                                                    
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  جدول زیر را کامل کنید. 5

 نادرست درست گزاره                                         ردیف
   گنگ است. ..............................................یاعدد 1
   عددي اول است و.....................................................57 2
   باشدآنگاه ................................................اگر 3
   عددي اول است91.......................................   اگر وتنها اگر   4

 2 

 نقیض هر گزاره را بنویسید. ۶
 مجذور کامل است. 64عددي اول است آنگاه  23الف)اگر 
 روز دارد. 31مرداد  روز دارد وماه 7ب)هفته 

 زوج است. 6عددي مرکب است یا عدد 91پ)
 دو عدد فرد باشند آنگاه مجموع آنها زوج است.ت)اگر 

2 

 عکس نقیض هر گزاره را بنویسید ٧

 آنگاه آن عدد مثبت است. الف) اگر قدر مطلق یک عدد با خودش برابر باشد

 منفی است yاول باشد آنگاه  xب)اگر 

1 

                                         نادرستی استدالل هاي زیر را مشخص کنید.(با ذکر دلیل)درستی یا  ٨
 نیز بخش پذیر است. 2بخش پذیر باشد،آنگاه آن عدد بر  8اگر عددي بر : 1مقدمه الف)

 بخش پذیر است. 2بر  X  : 2مقدمه  
 بخش پذیر است. 8بر xنتیجه:

 متساوي االضالع باشد آنگاه متساوي الساقین استاگر مثلث ي : 1مقدمه ب)
 متساوي الساقین است. ABCمثلث : 2مقدمه 

 متساوي االضالع استABCنتیجه:مثلث 
 : اگر در جلسه کنکور دقت وتمرکز نداشته باشید،آنگاه قبول نخواهید شد.1الف)مقدمه 

 :رضا در کنکور قبول نشده است.2مقدمه
 ت وتمر کز نداشته است.نتیجه:رضا در جلسه کنکور ،دق
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 خطاي محاسباتی هر مورد را مشخص کنید. ٩

 پ)                                                  الف)

 آنگاه ت)                                                  ب)

1 
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 موفق باشید                                                                                                                  

است  تنها یک ریشه داردوآن      دانش آموزي ادعا می کند که معادله ي       ١٠
 خطاي استدالل او را بیابید.(با توضیح)

1( 2(                         3( 

4( 5( 

1 

 1 را نشان دهید.     درستیبا استفاده از جدول ارزش ، 11

 جاهاي خالی را با جمالت مناسب پر کنید. 12

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

 که.................................................ب)نمایش زوج مرتبی یک رابطه وقتی تابع است 

 پ)نمایش مختصاتی یک رابطه وفتی تابع است که....................................................
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     با توجه به ضابطه ودامنه تابع داده شده، برد تابع را به دست آورید. 13

و                              و و                                             و

1 

واگر  14 و و و وتابع ثابت باشد،واریانس داده هاي و  1 را به دست آورید. و

 مقدارهاي زیر را به دست آورید 15
الف        ( ب  

                                                                                                                                                            
                                                                                                    

 پ(                                                                                                                             
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 20 مجموع نمرات                                                                                                                                                                        
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