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  جزوه كار رياضي يازدهم تجربي    پيشگفتار

 

 

 ب

 معذرت ....
 ! چرا كه مادر من سخت ترين معادالت است معذرت ميخوام فيثاغورس ...

 ! چرا كه مادر من راز جاذبه است معذرت ميخوام نيوتن ...

 ! چرا كه مادر من اولين چراغ زندگي من است ن ...معذرت ميخوام اديسو

 ! چرا كه اين مادر من است كه شهر فاضله قلب من است معذرت ميخوام افالطون ...

 ! معذرت ميخوام روميو... چرا كه همه راه ها به عشق مادر من ختم ميشود

  ت !چرا كه مادرم عشق من اس معذرت ميخوام ژوليت ...

  
و ساختارها و فضا و  تهايكم يدانش بررس ترشي) را بكيَمزداه اي: اِنگارِش نيچنهم ميدر قد( ياضير اي اتياضير

ز اصول و ا يكه در آن با استدالل منطق دانديم يرا دانش ياضير يگريد دگاهي. دكننديم في) تعرريي(تغ يدگرگون
 نكهياست). با اشده انيب اتياضيفه ردر فلس زين يگريد يهادگاهي(د ميرسيم يديو جد قيدق جيبه نتا هافيتعر
 ياهاز دانش شتريب پژوهنديم دانانياضيكه ر ياژهيو يساختارها يول رود،يبه شمار نم يعياز علوم طب اتياضير

 يطوربه كنند،يم دايگونه گسترش پو محض عتيجدا از طب ييو در فضا رنديگيسرچشمه م كيزيف ژهيوبه يعيطب
  كنند. يو بررس سهيتا جوابشان را با آن مقا گردنديبازم ياضيحل مسائل خود به ر يبرا يعيكه علوم طب

  
(و  ياضيرفاً رص ليگاه به دال دانانياضير يدارد ول هيتك اتياضيبه ر اريبس ياقتصاد و پزشك ،يمهندس ،يعيطب علوم

 كه در تهيه ي خواهر گرانقدرمنم از در اينجا الزم مي دا.پردازنديساختارها م يبرخ يو بررس في) به تعرينه كاربرد
  اين جزوات من را بسيار ياري نمودند ،كمال تشكر را داشته باشم.
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

  فصل اول : منطق و استدالل رياضي 1
  ند؟ ارزش هر گزاره را تعيين كنيد :كدام يك از جمالت يا عبارت هاي زير ، گزاره هست-1

  . الف ) امروز به سينما نرو

  زرگي است.عدد بسيار ب 104ب ) 

  است.12/5عدد  1,3,4,8,17,20,31,54ج ) ميانة داده هاي 

  متغير استفاده مي شود. 2د ) از نمودار حبابي براي نمايش همزمان 

  زوج است. ت ) عدد طبيعي 

3ث ) عدد   ∋، عددي منفي است.  1

  .نيست 89ج ) بزرگترين عدد اول دو رقمي ، برابر 

|چ ) عبارت  |

3 2   .ستنييك عبارت گويا  5

4,5خ ) رابطة  , 2,1 ,   يك تابع است. 10,20

  است.با مقياس نسبتي م ) تعداد هلي كوپترهاي ارتش هاي كشورهاي مختلف متغير كمي 

  ز ) علي پسر خوبي است.

  ) واريانس ، جذر انحراف معيار است . ذ

 د حقيقي است .برابر كل اعدا 2ن ) دامنه سهمي 

  انسان ماندن سخت تر از انسان بودن است .)  و

  ه ) انسان راستگو سعادتمند است .
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

  جدول زير را كه بر اساس ارزش گزاره ها هستند تكميل نماييد. -2
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

در جدول زير ، روبه روي گزاره هاي داده شـــده ، ارزش آنها را با عالمت تيك مشـــخص كرده و نيز با توجه به  - 3
  ارزش داده شده با يك يا دو گزارة ساده ، گزاره مركب را كامل كنيد :
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

در جدول زير ، روبه روي گزاره هاي داده شـــده ، ارزش آنها را با عالمت تيك مشـــخص كرده و نيز با توجه به  - 4
  ارزش داده شده با يك يا دو گزارة ساده ، گزاره مركب را كامل كنيد :
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

  جدول ارزش گذاري ، درستي يا نادرستي هر يك از هم ارزي هاي زير را بررسي كنيد :با استفاده از  - 5

~الف)  ˄ ≡ ~ ∨∼ 

~ب)  ∨ ≡ ~ ∧∼  

˄پ)  ∨ ≡ ∧ ∨ ∧ 

∨ت)  ∧ ≡ ∨ ∧ ∨  

∨ث)  ˄ ≡ 

∧ج)  ∼ ∨ ≡ ∧ 

∽∨چ)  ≡ 

∽∧ح)  ≡ 

∨خ)  ∧ ∨∼ ≡  

∽∧د )  ∨ ≡ 

∽∧ذ )  ∨ ≡ 

∨گزاره اي درست باشد ارزش گزارة  ∧اگر  -6   .را تعيين كنيد  ∧

∧اگر  -7 ∽باشد ثابت كنيد كه :  ≡ ∨ ∧ ≡  

∽∧اگر گزارة  – 8   نادرست باشد ارزش گزاره هاي زير چيست؟ ∽∨

∨الف )  ∨   

∽) ب  ∧ ∧∼  

  

  

 



  
           

  
 

 

 

 

6 

 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

  جدول زير را كامل كنيد : – 9
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

  جدول زير را كامل كنيد : -10

  با استفاده از جدول ارزش گذاري ، درستي يا نادرستي هر يك از هم ارزي هاي زير را بررسي كنيد : -11

⇒الف)  ≡ 

∽∧ب)  ∨ ⇒ ≡ 

∧پ)  ⇒ ∨∼ ≡ 
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

∨ت)  ∧∼ ⇒ ≡ 

⇒) ث ∧ ∨ ⇔ ≡  

⇔ج)  ≡∼ ⇔  

⇒چ)  ∧ ⇒∼ ⇔∼ ≡  

,اگر  – 12    سه گزارة دلخواه باشند ، جدول ارزش گذاري گزاره هاي زير را رسم كنيد : ,

⇒الف)  ⇔  

∧ب)  ⇒ ⇔ ∧ ⇒  

ره اي دلخواه باشــد. ارزش گزاره هاي زير را بدون رسم گزا گزاره اي نادرســت و   ،گزاره اي درســت  اگر  -13
  ارزي ها را بنويسيد ) جدول ، تعيين كنيد. (جواب هم

⇔الف)  ∨ ≡	?	 

∽ب)  ⇔ ∧ ≡	? 

⇔پ)  ⇔ ∼ ⇒	∼ ≡	? 

∽ت)  ∨ ⇔ ⇒ ≡	?  

⇔ث)  ⇒ ∧∼ ≡	?  

∨ج)  ⇔ ∧ ≡	?  

∽∨چ)  ⇒ ≡	?  

∽) ح ∼ ∨∼ ⇒ ≡	?  

∽) خ ⇒ ⇔ ⇔ ≡	?  

⇒) د ⇔ ∼ ⇒	∼ ≡	?  

∽)  ذ ∼ ∧∼ ⇒ ⇒ 	 ≡	?  
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

∽)  ر ⇒	∼ ∧∼ ≡	?  

⇒اگر گزارة   -14   .را تعيين كنيد  ∽∧نادرست باشد ارزش گزارة  ∧

⇒اگر گزارة   -15 ⇒نادرست باشد ارزش گزارة  ∨   .را تعيين كنيد  ∧

∽نادرست و  ⇒اگر گزارة   -16   .نيز نادرست باشد ، ارزش گزاره هاي زير را تعيين كنيد  ∽⇒

⇒) الف  ∨ ⇒  

⇒) ب  ∨∼  

∧اگر   -17 ≡ ∽ارزش گزارة  	 ⇒ ∨∼ ⇒   را تعيين كنيد. 	
  گزاره هاي فارسي زير را به صورت نماد رياضي بازنويسي كنيد: -18

  الف) سه برابر جذر عددي برابر مجذور همان عدد است.
  ب) مكعب يك عدد، كوچك تر يا مساوي پنج برابر آن عدد، به عالوه نه است.

  پ) مجموع معكوس هاي دو عدد طبيعي، بزرگ تر يا مساوي مكعب مجموع آن دو عدد است.
  و عدد است.ت) مجموع مكعبات دو عدد حقيقي، بزرگ تر يا مساوي مكعب مجموع آن د

  ث) هر عدد نا صفري، بزرگ تر يا مساوي معكوس خود است.
  ج) مربع مجموع دو عدد گويا، كوچك تر يا مساوي مجموع مربعات آن دو عدد است.

چ) حاصل ضرب عددي صحيح در عدد صحيح بعد از خود، برابر است با حاصل ضرب آن عدد صحيح در عدد صحيح 
  قبل از آن.

اســتدالل به كار رفته چيســت؟ روش اســتدالل به كار رفته در هر قســمت درســت است يا  در هر قســمت، نام -19
  نادرست؟

  : اگر امشب شب چهاردهم ماه باشد، آن گاه ماه كامل است.     1الف) مقدمة 
  : امشب ماه كامل است.                                نتيجه: امشب شب چهاردهم ماه است.2مقدمة 

  گر امشب شب چهاردهم ماه باشد، آن گاه ماه كامل است.     : ا1ب) مقدمة 
  : امشب شب چهاردهم ماه است.                                نتيجه: امشب ماه كامل است.2مقدمة 

2زوج است       ⟹   (پ :زوج است  :
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

 4  :زوج است 2

                                  

∴زوج است 4 :  
 

⟹مجموع اين دو عدد، زوج است    (ت :دو عدد فرد باشند  :
    :زوج است  حاصل 

                                  

∴ فرد هستند و   : 

⟹با استفاده از جدول ارزش ها، درستي قاعدة قياس استثنايي يعني  -20 ∧   را نشان دهيد. ⟹
اســتدالل هاي اســتثنايي و مغالطه، جاهاي خالي را پر كنيد: سپس بگوييد روش هر  در هر قســمت، با توجه به -21

  استدالل، درست است يا خير؟
 : 0	 ⟹ 2  (الف 1 مقدمة0

  : 8     2        مقدمة0
                                  

∴   ……………… 

  

: 0	 ⟹ 2  (ب 1 مقدمة0

  : 3 2          2 مقدمة0
                                  

∴   ………………   
 

⟹هيچ گاه يكديگر را قطع نمي كنند    (پ :اگر دو خط موازي باشند  :
………………    

																																									                                	
 ∴ هيچ گاه يكديگر را قطع نمي كنند 2و  1خطوط 
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

⟹نس داده ها صفر است واريا   (ت :اگر همة داده ها با هم برابر باشند  :
  صفر است و  ،واريانس داده هاي 

                                  

∴   ………………   
  

⟹  ………………   (ث :  ..

:	
1
2

1
3    

																																									                                	
1
2

5 1
3

5 ∴  
 

  (ج .…………… ⟹هم بخش پذير است  2آن عدد بر 
  بخش پذير است 10بر   50
																																									                                	

  ∴هم بخش پذير است  2بر   50
  ) . 0و  1( با فرض سب متغيرهاي ديگر بر ح  آن گاه مطلوب است محاسبة اگر  -22

به كار برده اند. درســتي يا نادرســتي هر اســتدالل را  دانش آموزان مختلف، چند اســتدالل مختلف را براي يافتن 
   بررسي كنيد:
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 پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي 
 فصل اول : منطق و استدالل رياضي دبير رياضي : عادل آخكندي

دليل درســتي يا نادرســتي  در هر مورد، گزاره اي همراه با يك اســتدالل نادرســت براي آن آورده شــده اســت. -6
  تدالل را بيان كرده و سپس آن گزاره و استدالل را اصالح كنيد.اس

  برابر مي شود. 4برابر كنيم، آن گاه مساحت مستطيل هم  4الف) اگر طول و عرض مستطيل را 

:	
طول	اوليه 		, عرض	اوليه 	⟹ 			مساحت	اوليه		 . 	

			مساحت	جديد	 ˊ 4 4 																																																	
 استدالل

برابر كنيم، آن گاه وتر  2را  مانند شكل زير، اگر ضلع  و وتر  و  ب) در يك مثلث قائم الزاويه به اضالع قائمه 
  برابر وتر مثلث اوليه مي شود. 2مثلث جديد، 

  
  

:استدالل
فيثاغورس	در	مثلث	اوليه	 ∶ 	 2 2 2																																																																																																			

	:فيثاغورس	در	مثلث	جديد	 ˊ2 2 2 2 2 4 2

	فاكتور	از4
4 2 2

2
⟹ ˊ2 4 2 ⟶ ˊ 2  

  دو برابر شده است. ،پس وتر
  

11پ) تساوي  5 25 3
  برقرار است. 15

:
11 5 25 3

15
3

11 25 3
3 √11 25 √36  استدالل 6

1ت) معادلة  5   است. 6فقط داراي جواب  1
: 1 5 1		 ⟹ 5 1		 ⟹  استدالل  6

   رابر مي شود.ب 2برابر شود، مساحت دايره هم  2ث) اگر شعاع دايره اي 

:	
				اوليه		 2																																		

			جديد	 ˊ ˊ2 2 2 2 							
  استدالل 	

  


