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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) در منطق ریاضی به هر جمله ی خبری که دقیقاً یکی از دو ارزش درست یا نادرست را به آن نسبت
بدهیم یک ……………… می گوئیم.
ب) اگر دو گزاره هم ارزش باشند در این صورت ارزش گزاره دو شرطی …………… است.
ج) اگر در یک ترکیب شرطی مقدم …………… باشد به انتفای مقدم ترکیب درست است.
د) اگر از قیاسی به شکل نادرست استفاده شود و منجر به نتیجه گیری اشتباه شود آن را ……..
می نامند.
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ابتدا تعیین کنید کدامیک گزاره هست سپس در صورت گزاره بودن ارزش آن را تعیین کنید.
الف)  4زوج است اگر و تنها اگر  7فرد باشد.
ب) تهران پایتخت ایران است یا پایتخت سوریه
ج) 32 – 23 = 23 – 32
د) روز تولد شما چه روزی است؟
هـ) لطفا آن کتاب را برای من بیاور
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جدول ارزش گزاره های زیر را تکمیل کنید
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اگر  Pگزاره ای درست و  qگزاره ای نادرست و  rگزاره ای دلخواه باشد ارزش گزاره های مرکب زیر را
در صورت امکان مشخص کنید
𝑞~ ⇒ )𝑟 ⇒ 𝑃~( (الف
)𝑞˄𝑃( ⇒ )𝑃 ⇔ 𝑟( (ب
درستی هم ارزی زیر را با استفاده از جدول ارزش ها نشان دهید
𝑇 ≡ 𝑞 ⇒ 𝑃~˄)𝑞˅𝑃(
نقیض گزاره های زیر را نوشته سپس ارزش نقیض نوشته شده را مشخص کنید
الف) عدد  15عددی اول است
ب) ()4 × 7( < )5 × 9
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گزاره های زیر را به صورت نماد ریاضی بنویسید
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الف) مجموع معکوس های دو عدد ،بزرگ تر با مساوی مجموع آن دو عدد است.
ب) مجموع مربع های دو عدد برابر نیست با مربع مجموع آن ها
ج) دو برابر جذز عددی خودش است.
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عکس نقیض عبارت زیر را بنویسید
«اگر  n2فرد باشد آن گاه  nفرد است»
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در کدامیک از موارد زیر قیاس استثنایی درست استفاده نشده است؟ چرا؟
الف) اگر  aعددی گویا باشد آن گاه  a2گویاست
3
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∴
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ب) اگر باران ببارد آن گاه زمین خیس می شود
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زمین خیس است
∴ باران باریده است
10

الف) اگر }) 𝐴 = {(𝑎, 2), (𝑏, 4), (𝑐, 6یک تابع همانی باشد میانگین  b ،aو  cرا بیابید.
ب) اگر })𝑏  𝐴 = {(2, 𝑏), (𝑎, 3), (5, 𝑎 +یک تابع ثابت باشد مقدار  aکدام است؟
در تابع زیر حاصل عبارت های خواسته شده را بدست آورید
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−1 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝑥>2
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……………………𝑓 (3) + 𝑓(−1) = .

……………………𝑓(−√2) + 𝑓(0) = ..
ب)
تابع عالمت )) 𝑥(𝑛𝑔𝑖𝑆( را نوشته ،نمودار آن را رسم کنید
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حاصل هریک با توجه به تعریف تابع جزء صحیح و با استفاده از محور زیر بدست آورید
1
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= ]( [2⁄3] + [− 2⁄3الف
= ]( [−4] + [0⁄75ب
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الف) اگر  [𝑥 ] = 5باشد آن گاه ………… … . . ≤ 𝑥 <.. .
ب) نمایش زوج مرتبی یک رابطه وقتی تابع است که ………………….
ج) در تابع …………… .بُرد و دامنه یکسان هستند و در تابع ………… ..بُرد تنها یک عضو دارد
و در تابع جزء صحیح دامنه ………… ..و بُرد ………… ..می باشد
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موفق باشید  -فرزیها

