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 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 1
الف) در منطق ریاضی به هرجمله خبري که دقیقاً داراي یکی از دو ارزش درست یا نادرست باشد ............ می گویند. 

 را .............. می گویند . را مقدم و  ،   ب) در گزاره شرطی   
 ج) تعداد حالت هاي ارزشی سه گزاره  .............. تا است .

د) در نمایش مختصاتی یک رابطه ، وقتی تابع است که هر خط قائم نمودار را  .............. در یک نقطه قطع کند.        
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 کدام یک از جمالت زیر گزاره است ؟در صورت گزاره بودن ارزش آن را تعیین کنید.  1
 عددي گویاست . 6الف) 

 ب) لطفا سکوت را رعایت فرمایید .
 همواره عددي مثبت است .   1ج) عدد  

 د) فصل زمستان شادي بخش است.
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     را بنویسید. زیرنقیض گزاره  0/5
 درسهاي یازدهم انسانی است .ریاضی یکی از 
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با استفاده از جدول ارزش ها درستی رابطه هم ارزي زیر را نشان دهید . 1/5
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 داراي ارزش نادرست باشد . ارزش گزاره هاي زیر را تعیین کنید .  در صورتیکه   1

 ب)                                    و    ارزش گزاره هاي الف )   
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5/1 هاي استثنایی یا مغالطه جاي خالی را کامل کنید . سپس بنویسد که روش استدالل درست  با استفاده از استدالل  
 است یا خیر ؟

 اگر دانش آموزي در کالس ریاضی فعالیت کند آنگاه در امتحان نمره بهتري کسب می کند .الف ) 
   ...................................................................... 

 علی در امتحان ریاضی نمره بهتري کسب کرده است  
 ب) اگر دو عدد فرد باشند آنگاه مجموع آنها زوج است .

  زوج است . حاصل 
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   ………………………………….. 
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گزاره اي دلخواه باشند . ارزش هریک از گزاره هاي مرکب   گزاره اي درست  و   گزاره اي نادرست و    اگر   2
 زیر را در صورت امکان مشخص کنید .

الف                                      ب
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 جدول زیر را کامل کنید . 1/5
نادرست درست گزارهردیف

      عددي فرد است و  ....................................... 25 1
      زوج است . 7اگر ....................................... آنگاه  2
   عددي اول است و برعکس 8فرد است آنگاه  2اگر  3
     عددي مرکب است یا ....................................... 91 4
    مربع کامل است .  9مربع کامل است  آنگاه   9اگر  5
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مجموع معکوس هاي دو عدد بزرگتر یا مساوي مجموع آن دو عدد  را به صورت نماد ریاضی بنویسید. مقابلعبارت  1
 است .
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5/1 .استدالل شود برابر می 4نیم مساحت آن نیز برابر ک 4دانش آموزي ادعا می کند که اگر طول و عرض یک مستطیل را  
 او در زیر آمده است دلیل نادرستی استدالل او را بنویسید. و استدالل او را اصالح کنید .

طول عرض مساحت  
4 4 4 است شده برابر چهار مساحت  
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 11 ".  زوج است    زوج باشد آنگاه    2اگر   "با استفاده از عکس نقیض گزاره ، ثابت کنید  1/5

2تابع با ضابطه   2 1و     2 1 2 را در نظر بگیرید . ابتدا برد تابع را تعیین    2
 .کنید سپس نمودار مختصاتی آن را رسم کنید 
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 مشخص کنید که کدام یک از توابع زیر ثابت ، همانی یا چند ضابطه اي است ؟ 1
 در یک پمپ بنزین یک هزار تومان است .) هزینه یک لیتر بنزین در هر زمان از شبانه روز فال

 تومان هزینه می شود. 20000ب) براي هر یک متر مربع موکت بندي یک ساختمان 
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و3  اگر 1/5 و و3 7 و 6  14 را به دست آورید . و   د ، مقادیر یک تابع ثابت باش و

1/5 
در تابع     

2
2 2 3
7 3

 حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید .  

2 5 3 2  

 موفق وسرافراز باشید . عنایت
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