www.e-pakniyat.ir
باسمه تعالي

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2زنجان
سواالت ارزشیابي نوبت :اول

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتي
پایه:یازدهم

درس:آمار

مهر آموزشگاه

نمره

رشته:علوم انساني

ریاضي()2
شامل

سوال در 3صفحه
نام

تاریخ آزمون1396/10/09:

نام خانوادگي

مدت امتحان90 :دقیقه
شماره صندلي

شماره کالس

نام دبیر
آقای بنیامین رفیعي

توجه :دانش آموزان محترم پاسخهای خود را در مقابل یا زیر هر پرسش بنویسید.
ردیف

بارم

سؤاالت
کدامیک از عبارات زیر گزاره است؟ ارزش آن را تعیین کنید و دلیل گزاره نبودن هرکدام را نیز بنویسید.
الف) ای دل عبث مخورغم دنیا را

1

فکرت مکن نیامده فــــردا را

(پروین اعتصامي)

ب) هوا بس ناجوانمردانه سرد است ....آی دمت گرم و سرت خوش باد

( م .اخوان ثالث )

ج) بود آیا که در میکده ها بگشایند گره از کار فروبسته ما بگشایند؟!

(حافظ شیرازی)

1

د) کلیله و دمنه کتابي پندآمیز است که در آن حکایتهای گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات) نقل شدهاست.
جدول زیر را کامل کنید:
ردیف

2

درست

گزاره

1

 2عددی فرد است و  5عددی اول است.

2

 ..................................................................................یا

3

اگر 7فرد است آنگاه ...........................................................................

4

اگر  3عددی زوج است آنگاه  4اول است و برعکس.

نادرست

گنگ است.

1

نقیض گزاره های زیر را بنویسید .و سپس ارزش آن را تعیین کنید.
الف) مساحت مربع برابر است با مجذور قطر خودش.
3

ب) سعدی شاعر قرن هفتم و صاحب گلستان و بوستان است.
ج) معادله  x2  3 x  4  0 :ریشه حقیقي ندارد.

2

د) عاقبت خاک گل کوزه گران خواهي شد.
اگر گزاره ای درست و گزاره ای نادرست و

گزاره ای دلخواه باشند ،ارزش گزاره های مرکب زیر را مشخص کنید.

2/5

4

اگر  p  q  Tباشد ،درباره ارزش گزاره )  p  (q  rچه مي توان گفت؟چرا؟
1

5
ادامه سواالت در صفحه دوم....
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کدام یک از گزاره های زیر قیاس استثنائي و کدام مغالطه است.
الف)
6

مقدمه :1اگر  x  1آنگاه . x  1  2
مقدمه:2

ب) مقدمه  :1اگر باران ببارد آنگاه زمین خیس مي شود

x5

مقدمه :2زمین خیس است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه6  2 :

نتیجه :باران مي بارد

جدول ارزش گزاره ) ( p ~ q)  (p  qرا تشکیل دهید.

1/5

7

عبارتهای توصیفي زیر را به زبان ریاضي بنویسید.
)1دو برابر عددی منهای چهار برابر است با پنج برابر همان عدد تقسیم برسه.
8

20)2درصد از درآمدشرکت تجاری برابر سود خالص مي شود.

1/5

 )3محیط مستطیلي برابر است با دو برابر مجموع طول و عرض خود.
دو راه حل برای مساله زیر ارائه شده .مشخص کنید راه حل کدام درست است وکدام نادرست ؟ چرا؟
«طول وتر مثلث قائم الزاویه ای 10و یک ضلع دیگر آن 6مي باشد،طول ضلع سوم را بدست آورید»
راه حل اول :ط ول ضلع سوم را درنظر مي گیریم و با استفاده از رابطه فیثاغورث آن را به صورت زیر بدست مي آوریم.
9

x2  62  102  x2  102  62  x  102  62  10 6  x  4

1/5

راه حل دوم :طول ضلع سوم را درنظر مي گیریم و با استفاده از رابطه فیثاغورث آن را به صورت زیر بدست مي آوریم.

x2  62  102  x2  102  62  x2  100 36  64  x  8

10

اگر  fتابع ثابت هماني باشد ،مقدارمقدار  xرا تعیین کنید.

f ( x  3)  2x  5

1

x  2,  2  x  0
 f ( x)  را رسم کنید.
نمودار
4  x , 2  x  4

11

1
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اگر }) A  {(2, n 1), (m,3), (5, m  nیک تابع ثابت باشد مقدار  m, nرا پیدا کنید.

1

12

کدام یک از گزاره های زیردرست و کدام یک نادرست است ؟برای دلیل نادرستي مثال بیاورید.
الف) دامنه تابع ثابت یک مجموعه یک عضوی است.
13

2

ب ) نمودار « هزینه یک لیتر بنزین در هر ساعت از شبانه روزی 1000تومان است» یک تابع هماني است.
ج )در نمودار پیکاني از هر عضو دامنه دقیقا یک پیکان خارج شود.
د ) تابع هماني  f ( x)  xنیمساز ربع دوم و چهارم مي باشد.
ضابطه تابع  fرا با توجه به نمودار زیر بنویسید.

14

2

« موفق باشيد »
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باسمه تعالي
اداره آموزش و پرورش ناحیه  2زنجان
سواالت ارزشیابي نوبت :اول
شامل

سوال در 3صفحه
نام

درس:آمار ریاضي()2

پایه:یازدهم

تاریخ آزمون1396/10/09:

نام خانوادگي

نمره

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتي

مهر آموزشگاه

رشته:علوم انساني

مدت امتحان90 :دقیقه
شماره صندلي

شماره کالس

نام دبیر
آقای بنیامین رفیعي

توجه :دانش آموزان محترم پاسخهای خود را در مقابل یا زیر هر پرسش بنویسید.
ردیف

بارم

سؤاالت
کدامیک از عبارات زیر گزاره است؟ ارزش آن را تعیین کنید و دلیل گزاره نبودن هرکدام را نیز بنویسید.
الف) ای دل عبث مخورغم دنیا را

1

فکرت مکن نیامده فــــردا را

جواب:گزاره نیست(جمله امری)

ب) هوا بس ناجوانمردانه سرد است ....آی دمت گرم و سرت خوش باد

جواب:گزاره نیست(جمله احساسي)

ج) بود آیا که در میکده ها بگشایند گره از کار فروبسته ما بگشایند؟!

جواب:گزاره نیست(جمله پرسشي)

1

د) کلیله و دمنه کتابي پندآمیز است که در آن حکایتهای گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات) نقل شدهاست.
جواب:گزاره است(درست)
جدول زیر را کامل کنید:
ردیف

2

درست

گزاره

1

 2عددی فرد است و  5عددی اول است.

2

هرگزاره دست یا نادرست مي توان نوشت  .یا

3

اگر 7فرد است آنگاه ...........................................................................

4

اگر  3عددی زوج است آنگاه  4اول است و برعکس.

نادرست
*

گنگ است.

1

*

*

نقیض گزاره های زیر را بنویسید .و سپس ارزش آن را تعیین کنید.
الف) مساحت مربع برابر است با مجذور قطر خودش .جواب:چنین نیست؛که مساحت مربع برابربامجذور قطر خودش(.د)
ب) سعدی شاعر قرن هفتم و صاحب گلستان و بوستان است .جواب:چنین نیست؛ سعدی شاعر قرن هفتم و صاحب
3

گلستان و بوستان است(ن)

2

ج) معادله  x  3 x  4  0 :ریشه حقیقي ندارد .جواب:چنین نیست؛ معادله  x  3 x  4  0 :ریشه حقیقي ندارد(د)
2

2

د) عاقبت خاک گل کوزه گران خواهي شد .جواب:چنین نیست؛ عاقبت خاک گل کوزه گران خواهي شد(ن)
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اگر گزاره ای درست و گزاره ای نادرست و

4

گزاره ای دلخواه باشند ،ارزش گزاره های مرکب زیر را مشخص کنید.

2/5

پاسخ:
الف)چون داخل پرانتز گزاره شرطي است.مقدم درست وتالي نادرست پس داخل پرانتز نادرست و از طرفي کل
گزارعطفي است .درنتیجه ارزش گزاره نادرست
ب) داخل پرانتز گزاره فصلي و درست.چون کل گزاره شرطي است به ارزش  rبستگ دارد.
ج)چون کل گزاره شرطي است و پرانتز دوم گزاره عطفي و ارزش آن نادرست است.درنتیجه ارزش کل گزاره نادرست
است.
اگر  p  q  Tباشد ،درباره ارزش گزاره )  p  (q  rچه مي توان گفت؟چرا؟

5

جواب :ارزش گزاره درست است.چون  p , qهر دو درست هستند.کل گزاره یک گزاره فصلي است پس درستي یکي

1

کافي است.
کدام یک از گزاره های زیر قیاس استثنائي و کدام مغالطه است.
الف)
6

مقدمه :1اگر  x  1آنگاه . x  1  2
مقدمه:2

ب) مقدمه  :1اگر باران ببارد آنگاه زمین خیس مي شود

x5

مقدمه :2زمین خیس است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه6  2 :

1

نتیجه :باران مي بارد

جواب :الف قیاس استثنایي و ب مغالطه است

جدول ارزش گزاره )(pʌ~q)˅(p→q

را تشکیل دهید.

پاسخ

7

)(pʌ~q)˅(p→q
د

)~q (pʌ~q) (p→q

q

p

د

ن

ن

د

د

د

ن

د

د

ن

د

د

د

ن

ن

د

ن

د

د

ن

د

ن

ن

1/5
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عبارتهای توصیفي زیر را به زبان ریاضي بنویسید.
)1دو برابر عددی منهای چهار برابر است با پنج برابر همان عدد تقسیم برسه.

5x
پاسخ:
3
20)2درصد از درآمدشرکت تجاری برابر سود خالص مي شود .اگر  Rدرآمد  Cهزینه و  Pسود حاصل باشد آنگاه
2x  4 

8

1/5

P=R-C

2
پاسخR  R  C :
100
 )3محیط مستطیلي برابر است با دو برابر مجموع طول و عرض خود.
پاسخ:اگر  xرا طول و yرا عرض مستطیل و  Pمحیط درنظر بگیریم داریم

)P  2( x  y
دو راه حل برای مساله زیر ارائه شده .مشخص کنید راه حل کدام درست است وکدام نادرست ؟ چرا؟

«طول وتر مثلث قائم الزاویه ای 10و یک ضلع دیگر آن 6مي باشد،طول ضلع سوم را بدست آورید»
راه حل اول :طول ضلع سوم را درنظر مي گیریم و با استفاده از رابطه فیثاغورث آن را به صورت زیر بدست مي آوریم.
9

x2  62  102  x2  102  62  x  102  62  10 6  x  4

1/5

راه حل دوم :طول ضلع سوم را درنظر مي گیریم و با استفاده از رابطه فیثاغورث آن را به صورت زیر بدست مي آوریم.
x2  62  102  x2  102  62  x2  100 36  64  x  8

پاسخ :راه حل دوم درست است چرا که در راه حل اولي بدون توجه به عالمت منها بین دو عدد اقدام به جذرگرفتن کرده
اگر  f ( x  3)  2x  5تابع هماني باشد ،مقدار  xرا تعیین کنید.
10

جواب :چون تابع هماني است پسx  3  2x  5  x  8 :

1

x  2,  2  x  0
 f ( x)  را رسم کنید.
نمودار
4  x , 2  x  4

11

1
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اگر }) A  {(2, n 1), (m,3), (5, m  nیک تابع ثابت باشد مقدار  m, nرا پیدا کنید.
12

جواب :چون تابع ثابت است پس؛

n 1  3  n  2

1

m  n  3  m  2  3  m 1

کدام یک از گزاره های زیردرست و کدام یک نادرست است ؟برای دلیل نادرستي مثال بیاورید.
الف) دامنه تابع ثابت یک مجموعه یک عضوی است.درست
13

ب ) نمودار « هزینه یک لیتر بنزین در هر ساعت از شبانه روزی 1000تومان است» یک تابع هماني است.نادرست

2

چون در هرساعت از شبانه روزی قیمت بنزین تغییر نمي کند
ج )در نمودار پیکاني از هر عضو دامنه دقیقا یک پیکان خارج شود.درست
د ) تابع هماني  f ( x)  xنیمساز ربع دوم و چهارم مي باشد.نادرست
ضابطه تابع  fرا با توجه به نمودار زیر بنویسید.

2

14

7
,3  x  8


f ( x)   7
( x  2) ,2  x  3

5
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