نمونه سواالت درس:ریاضی آمار ()2

رشته انسانی سال تحصیلی  7931-7931:تهیه کننده :سمیه مرادی سرگروه عمارلو
بارم

-7صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف)گزاره در لغت بمعنای بررسی استدالل هاست
ب)گزاره 𝑇 ≡ 𝑝 ⇒ 𝑝
ج) برد و دامنه تابع ثابت باهم بربرند
د)در تابع جزءصحیح به هر عدد غیر صحیح خودش را نسبت می دهد.
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-2جاهای خالی را با عبارت مناسب پرکنید
الف) گزاره  pدارای ارزش درست و qدارای ارزش نادرست باشد 𝑞 ⇒ 𝑝 دارای ارزش ..........است
ب)نقیض گزاره 𝑁 ∈  4برابر ...........می باشد
ج)قانون دمورگان گزاره ها برابر است با ...................
د)دامنه تابع عالمت ...........و برد آن مجموعه ...................می باشد
)7-9اگر pگزاره نادرست و qگزاره درست و  rگزاره دلخواه باشد آنگاه ارزش گزاره 𝑟 ⟹ )𝑞 ∼∨ 𝑝~( کدام است
الف) درست ب)نادرست ج)به rبستگی دارد د)نمیتوان مشخص کرد
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)2کدام گزینه در مورد استدالل زیر صحیح نیست؟
مقدمه:7اگر مثاثی متساوی االضالع باشد آنگاه زاویه یکی از رئوس  16درجه است
مقدمه  :2یکی از زویه ها مثلث  16 ،ABCدرجه است
∴ مثلث  ABCمتساوی االضالع است
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ب)نتیجه بدست امده ممکن است نادرست باشد
الف)این استدالل قیاس لستثنایی است
د)این استدالل مغالطه است
ج)از استدالل قیاسی به شکل نادرست استفاده شده است
 -4هر مورد مناسب از ستون سمت راست را به سمت چپ متصل کنید.
الف)تابع  y=2تابع ثابت است
الف)به هر جمله که ارزش درت یا نادرست دارد گزاره کویند
ب) عدد 71از  72کوچکتر است
ب)گزاره (.........و  2عدد اول است)گزار ه درس است
ج)خبری
ج)تابع همانی است
د)برای هر متر مربع ساختمان یک قوطی رنگ الزم است
د)(.............آنگاه رنگ چشم افراد متغیر کمی است)گزاره درست است
 -1گزاره زیر را بصورت نماد ریاضی بازنویس کنید
مجموع معکوس دوعدد بزرگتر یا ماوی مجموع دو عدد است
-1کدامیک گزاره هستند؟
الف)روز جمعه برای رفتن به سینما دو بلیط بخر
ب)مربع هر عدد به اضافه یک از آن عدد بزرگتر است
-1الف)درستی یا نادرستی گزاره زیر را مشخص کنید
اگر دو عدد مساوی باشند آنگاه مربع شان هم مساوی است و برعکس
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7.1

ب)با استفاده از جدول تارزش گزاره زیر را مشخص کنید
𝑇 ≡ )𝑞 ⇒ 𝑝( ∨ )𝑞 ∼∧ 𝑝(
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-8اگر  fیک تابع ثابت با دامنه دو عضوی  m , nمتعلق به اعداد طبیعی باشد آنگاه  m+tرا بدست آورید
})𝑡 𝑓 = {(−1, 𝑛2 − 2𝑛), (𝑚 − 4,3), (𝑚 + 𝑛,
-3حاصل عبارت های خواسته شده را با استفاده از محور بدست آورید
= ][2.7

7.1
= ][−0.07

= ][2
7.1

76نمودار | 𝑦 = |𝑥 − 3را رسم کنید
−2≤𝑥 <0
-77اگر 0 ≤ 𝑥 < 2
𝑥≥2
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𝑥2 + 1
 𝑓 = { 2حاصل ) 𝑓(2) + 𝑓(−1را بدست آورید.
𝑥−1

7.1
26

موفق و پیروز باشید.

پاسخنامه سواالت ریاضی آمار  2منطقه عمارلو

)1الف) غلط ب)درست ج)غلط د)غلط هر مورد  5.0نمره
)2الف)نادرست ب) 4 ∉ ℕج)∼∨ 𝑝 ∼≡ )𝑞 ∧ 𝑝( ∼ 𝑟𝑜
𝑞
د) دامنه  ℝو برد {-1و5و }1هرمورد  5.0نمره و قسمت ج  1نمره

𝑞 ∼∧ 𝑝 ∼≡ )𝑞 ∨ 𝑝( ∼

)3گزاره 𝑟 ⇒ 𝑇 اگر rدرست باشد درست است اگر نادرست نادرست پس به  rبستگی دارد 1 .نمره
ب)گزینه د در قیاس استثنایی مقدمه دوم باید pباشدپس استدالل نادرست ست .اینگونه استدالل ها
مغالطه گویند.
 1نمره(انتخاب گزینه  5.0نمره و دلیل انتخاب )5.0
-4الف به ج
-0

ب به الف
1

𝑦+ ≥𝑥+
𝑦

1
𝑥

ج به د

د به ب هر قسمت  5.0نمره

نوشتن هر بخش  5.20نمره

 -6الف نیست جمله امری ست ب) هست هر مورد  5.0نمره
 -7الف)دوحالت را در نظر میگیریم  )1مقدم درست باشد و تالی درست( )2 )5.0مقدم درست باشد
تالی نادرست 5.0
در حالت دوم اگر تلی نادرست باشد کل گزاره نادرست است .ممکن است مربع دو عدد مساوی باشند5.0
ولی دو عدد مساوی نباشند مث  3و . -3
ب)هر ردیف  5.0نمره
)𝑞 ∼∧ 𝑝( )𝑞 ⇒ 𝑝(
)𝑞 ⇒ 𝑝( ∨
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-8
چون تابع ثابت است پس ) t=3 (0.25و( n=3,-1 )5.20و(m=3 )5.20
) m-4=-1و 𝑛2 − 2𝑛 = 3
)m+t=6 (0.25
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[2.7] = 2 0.5

0.5

[−0.07] = −1

[2] = 2 0.5

بنا به تعریف عدد صحیح در قدر مطلق خود ان عدد و عدد غیر صحیح عدد بزرگترین عدد کوچکتر از
خود نبست می دهد
-15
𝑥−3≥0 →𝑥 ≥3
نمره1
𝑥−3<0 →𝑥 <3

5.0نمره شکل
-11
 5.0𝑓(2) = 2 − 1 = 1نمره
5.0𝑓(−1) = 1 + 1 = 2نمره
5.0𝑓(2) + 𝑓(−1) = 1 + 2 = 3نمره
موفق باشید .مرادی سرگروه منطقه عمارلو

𝑥−3
−𝑥 + 3
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