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 بارم  سواالت  ردیف 

 جاهای  خالی را کامل کنید .  1

 داده های ثبت شده است.  بعدیا قبل الف( ............................. تخمین داده ها 

 ب(تکرار یک ویژگی در سری زمانی را ............................. می گوییم. 

 ...................... تنها شامل یک عضو است. پ( برد تابع 

𝒇ت(دامنه تابع   × 𝒈 .برابر با ......................................................... است 

 ............... می گوییم. باشد آنرا ترکیب  "یا  "باشد آن را ترکیب ................... واگر   "و"ث( اگر بین  دو گزاره حرف 
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 درستی یا نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید   2

 مجموع دوعددزوج عددی فرد است یا عددی اول است  الف(  

 شهریور باشد انگاه  فردا تعطیل  است.  31فردا  ب( اگر 

 باشد 2کوچکتر از 3و تنها اگر  است اگر 5برابر  2و3حاصل جمع    (پ 

 عددی اول نیست. 2است و عددی اول  57ت( 

1 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید؟  3

 گزاره برابر است با  4الف( تعداد حالت های ارزشی 

1 ) 8                   2  )16                3  )32                 4 )4 

 برابر است با:[4/24-]ب( 

1   )4-                       2 )4                3     )5                   4 )5 - 

𝒇باشد تابع    g(x)=x2-3x+2 و f(x)=x+1پ( اگر  − 𝒈 کدام است؟ 

1  )(f-g)(x)=x2-2x-2                          2  )(f-g)(x)=-x2-2x-2 

3  )(f-g)(x)=-x2+4x-1                       3  )(f-g)(x)=x2+4x-1 
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𝒑)با استفاده از جدول ارزش گزاره ها درستی گزاره  4 ⇒ 𝒒) ≡ (~𝒒 ⇒ ~𝒑) سی کنید. ررا بر 

 

 

 

 

1 

 گزاره زیر را به زبان ریاضی بنویسید.  5

 حاصل ضرب دو عدد حقیقی، برابر مجموعشان است. 

75/0 

 مشخص کنید در کدام مرحله از استدالل زیر اشتباه رخ داده است.  6

𝟏)   𝒂 =
𝒂 − 𝒅

𝒄 − 𝒅
                             𝟐)   𝟎 =

−𝒅

𝒄 − 𝒅
            𝟑)𝒅 = 𝟎 
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 الف( عکس نقیض گزاره زیر را بنویسید. 7

 زوج است.   2اول است آنگاه    29اگر  

𝒑)گزاره ای نادرست باشد ارزش گزاره    𝒒گزاره ای درست و    𝒑ب( اگر   ∨ 𝒒) ⇒ (𝒑 ∧ 𝒒)  .را مشخص کنید 

1 
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𝑨اگر   8 = {(𝒂, 3), (𝒃 ,  7), ( 𝒄,  -4)} حاصلضرب سه عدد تابع همانی باشد   یک  𝒂 و 𝒃  و 𝒄  .را بدست آورید 

 

 

75./ 

9 
=f(x)در تابع   {

x2                 x<1
-4                 x=1

2x-8               x>1
 از مقادیر زیر را بدست آورید.  هر یک  

 

 f(1)پ(                  f(2)ب(                                  f(-2)الف(  
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 نمودار تابع پلکانی زیر را رسم کنید.  10

f(x)= {
2         -1≤x<0

3            0≤x<3
4             3≤x<5

 

 

75/0 

|f(x)=|x+2نمودار تابع   11 −  را رسم کنید.  5

 

 

 

5/. 

 دو تابع باشند   g={(1,-4),(0,3),(4,-1)}و   f={(1,2),(3,-2),(0,1),(4,2)}اگر   12

𝒇الف ( دامنه تابع  

𝒈
 را بدست آورید.  

𝒇ب( تابع  

𝒈
 را به صورت زوج مرتب بنویسید. 
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, 𝒇اگر نمودار دو تابع    13 𝒈   به صورت زیر باشد نمودار تابع𝒇 − 𝒈  . رارسم کنید 
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𝒇)باشد ضابطه تابع    g(x)=2xو   f(x)=x+1اگر   14 × 𝒈)(𝒙)  .را بدست آورید 
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  2000قیمت این دوکاال در سال مورد نظر به ترتیب تومان باشد و  70000و   1000اگر قیمت دوکاالی نان وگوشت به ترتیب در سال پایه  برابر با   15

کیلو گوشت باشد ،شاخص بهای  کاال و خدمات را برای این   80نان و عدد 150تومان شود و متوسط مصرف ساالنه یک خانواده  برابر  130000و 

 دوکاال بدست آورید. 

 

 

 

 
  

5/1 

 نفر جمعیت فعال باشد . تعداد افراد بیکار در این شهر را بدست آورید. 1500000درصد باشد و در این شهر   40اگر در یک شهر نرخ بیکاری  16

 

 

 

1 

 ،در یک روز را نشان دهد   یکبار اگر جدول زیر تعداد مشتریان یک فروشگاه درهر دو ساعت  17

 19 17 15 13 11 9 ساعت 

تعداد 

 مشتری 

50 100 125 85 105 130 

 الف( نمودار سری زمانی آن را رسم کنید. 

 درون یابی کنید.  16مشتریان را در ساعت  دب( تعدا

 برون یابی کنید.   21مشتریان را در ساعت   دپ( تعدا

 

 

 

 

 

 

  

3 

 هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید.  18

 الف(  خط فقر : 

 : شاخصب( 

 

1 

 پیروز و سربلند باشید  

Dehvari 
20 

 


