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  سواالت ف یرد

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 0

 اگر قیاس استثنایی به درستی به کار گرفته نشود استدالل مغالطه رخ می دهد. (الف

 اگر دامنه و برد یک تابع برابر باشد، آن تابع همانی است.ب( 

0 

 جاهای خالی را با کلمات و عبارات ریاضی مناسب پر کنید. 2

 به مناسبت روز درختکاری در یک مدرسه هر دانش آموز یک نهال می کارد.تابع.............................است. الف(

 است. برابر...............گزاره  اد حالت های ارزشی سهتعدب( 

0 

 گزینه را انتخاب کنید.مناسب ترین  9

 کدامیک از عبارات زیر گزاره است؟ 0

  عددی اول است.  د( بهار از همه فصلها بهتر است. 5عددی گنگ است؟  ب( لطفادرب کالس راببندید. ج( 2الف( آیا 

 

 ؟نیستثابت کدام گزینه تابع  (2

)الف(  ) f x
1
2

)ب(                 )  f x )پ(                         3 ) f x x              )ت( ) f x 0    

0 

 نقیض گزاره های زیر را بنویسید و ارزش آن را تعیین کنید. 4

 ایران در آسیا قرار دارد.     

0 

 طی چه زمانی نادرست است؟یک گزاره شرالف(  5

 

 ب( یک گزاره شرطی نادرست بنویسید.

 

2 

 جدول زیر را کامل کنید. 6

 نادرست درست گزاره ردیف

   ی قرآن است.سوره دارد و سوره بقره طوالنی ترین سوره 004قرآن  0

   ................................................................ یا نیست اول عددی 2 2

   عددی گنگ باشد. 81( عددی طبیعی است اگر و تنها اگر -9) 9

   فرد است آنگاه................................................... 1اگر  4
 

2 

 اره ای دلخواه باشند، ارزش گزاره مرکب زیر را مشخص کنید.گز گزاره ای نادرست و  گزاره ای درست و اگر 1

   p q r 
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 محل مهر آموزشگاه




