
 مدرییت آموزش و رپورش شاهین شهر

 باسمه تعالي

 استان اصفهانرپورش آموزش و اداره کل  شماره صندلی: 

 غیردولتی استاد شهریاردبیرستان 

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:  نام و نام خانوادگی :

 عزیزیه آقای  طراح سوال: جبروآمار:   امتحان درس

 98/  10/10   تاریخ امتحان: 2دقیقه      تعداد صفحات:  105 زمان امتحان:  ریاضیرشته:       دهمازی پایه:   

 نمره 1سواالت صفحه:    ردیف
  

 ارزش گزاره های زیر را تعیین کنید سپس نقیض هر یک را بنویسید.  1
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rqpی نادرست باشد ارزش گزاره pالف(  2    .را بررسی کنید 

qpsی درست باشد، ارزش گزاره pب( اگر   ررسی کنید.را ب 
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 1 می باشد.    5 مضرب  نیز aباشد ثابت کنید  5مضرب  2aاگر  aبرای هر عدد صحیح  3

~~)(ی بدون جدول ارزش گزاره ها ثابت کنید گزاره 4 rqp  ی با گزارهrqp   1 هم ارز است.  )(

 1 موعه افراز کرد؟ ه چند حالت می توان به سه زیر مجعضوی را ب 5وعه مجم 5

ند زیر چاین مجموعه  واحد اضافه می شود. 120عضو اضافه کنیم ، به تعداد زیر مجموعه های آن  4مجموعه اگر به تعداد اعضای یک  6

 مجموعه تک عضوی دارد؟ 
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 به کمک جبر مجموعه ها ثابت کنید: 7
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],[اگر  8 20B  و),( 12A  باشند، نمودار)( BAA 2 .5/1 را رسم نمائید 

},,,{اگر  9 edcbB   و},,{ cbaA  22مجموعه BA  1 چند عضو دارد؟ 

DCBAبا استفاده از روش عضوگیری ثابت کنید که اگر  10  DBCAآنگاه   ,    1 

 دو تاس سالم را با هم پرتاب می کنیم. مطلوبست :  11

 .باشد  4الف( احتمال اینکه مجموع دو عدد رو شده مضرب 

 باشد. 4حداقل برابر  ب( احتمال اینکه مجموع دو عدد رو شده
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},,,...,{از مجموعه اعداد  12 200321S : عددی به تصادف انتخاب می کنیم. مطلوبست احتمال آنکه عدد انتخابی 

 بخشپذیر باشد. 4الف( بر 

 بخشپذیر نباشد.  6بخشپذیر باشد ولی بر  4ب( بر 

  6بخشپذیر باشد و نه بر  4نه بر پ( 
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 ینکه: وبست احتمال امهره سیاه وجود دارد. به تصادف دو مهره از درون کیسه خارج می کنیم. مطل 4مهره سفید و  5درون کیسه ای  13

 الف( دو مهره همرنگ باشند.

 ب( رنگ دو مهره متمایز باشند. 
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 20 جمع نمرات  

 موفق و پیروز باشید.

 




