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 جاهای خالی را پر کنید  

گزاره های با ارزش درست شود  گزاره نماتبدیل به زای آنها اغیر است که به تالف (مجموعه عضوهایی از دامنه م

.می گویند  ................ گزاره نما

 همواره .................. است  p∧∼pب(ارزش گزاره 

  دوست را درس آمار و احتمال  ،)چه تعدادی از دانش اموزان سال یازدهم مدرسه شما )ب(سوال 

 . مربوط به علم ................. است(دارند؟(

...............است. « همواره  عدد اول است1مربع کامل باشد آنگاه 4اگر  »ارزش گزارهد(
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2/25
𝑝)الف( جدول ارزش مقابل رارسم کنید.          ∧∼ 𝑞) ⇔ 𝑟

𝑟)ب(هم ارزی   ⇒ 𝑠) ∧ (𝑟 ⇒∼ 𝑠) ≡∼ 𝑟   .بدون استفاده ازجدول ثابت کنید
2

  2/25

. وسپس نقیض آن را بنوسیدابتدا ارزش گزاره سوری زیر را با ذکر دلیل تعیین 

∀ 𝑥 ∈ 𝑧;  𝑥2 ≥ 25 ⇒ 𝑥 ≥ 5 ∨ 𝑥 < −5

مستطیل است «را بنویسید. ABCDمربع باشد آن گاهABCDیض گزاره »اگر چهار ضلعی عکس نقب( 
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1/5 
چند   Aتاکم می شود مجموعه   96تعداد Aرا برداریم ازتعدادزیرمجموعه های Aاگر دوعضوازاعضای مجموعه 

د؟ داری عضوزیرمجموعه دو 
4 

25/1 𝐸                       ثابت کنید.  uبرای هردو مجموعه دلخواه از مجموعه مرجع   ∩ 𝐹 = 𝐹 ⇒ 𝐹 ⊆ 𝐸 5

 1/5
𝐴) .ثابت کنید با استفاده از جبر مجموعه ها  − 𝐵) ∪ (𝐴 ∪ 𝐵)′ = 𝐵′
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مجموعه افراز کرد. 3عضوی را به چند طریق می توان به   7یک مجموعه  7

2

چهار سکه را باهم پرتاب می کنیم مطلوب است : 

رو بیابید.   بار3که در آن حداقل Aونه                                 ب(پیشامد نمالف(تعداد اعضای فضای  

′𝐴د( پیشامد                   که درآن فقط یک بار پشت بیابید.Bج(پیشامد  ∩ 𝐵 
8



2 
و3و2 و1}از مجموعه ی اعداد طبیعی   … این  یک عددبه تصادف انتخاب می کنیم .با کدام احتمال ،{300و

؟  نیست  بخش پذیر 11بخش پذیراست وبر 7عدد بر
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2

𝐴 مجموعه های = {2𝑥|𝑥 ∈ 𝑍, −2 < 𝑥 ≤ 𝐵 و{1 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑁, 𝑥3 − 4𝑥 = رادر نظر بگیرید{0

𝐴2بانوشتن عضوها مشخص کنید   ب(مجموعه را AوBمجموعه های)الف − 𝐴 × 𝐵  ورسم  را با اعضا مشخص

 کنید  
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2 
وشانس انتخاب  Bسه برابرAکاندید شده اند. اگر شانس انتخاب DوCوBوAفرد4برای انتخابات شورای یک شهر

 انتخاب شود؟ Bباشد چقدر احتمال دارد فرد A برابرچهارDوشانس انتخاب شدن Bدوبرابر Cشدن 
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1 

𝐴اگر مجموعه  = 𝐵 {0و1و1−} = 𝐴)باشند مجموعه   {5و4و3و2و1و0} × 𝐵) ∪ (𝐵 × 𝐴)  چند عضو

 دارد؟

موفق باشید 
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