
     

 مجموعه ها          بسمه تعالی             3واحد ) ع( دبیرستان امام رضا منه پایه    آ زمون ریاضی

  : جاهاي خالی را پر کنید
  .  باشند.................... و ..................... عضوهاي یک مجموعه باید )    الف
A},{مجموعه  )    ب   عضو است................... ... داراي.  
A},,,{مجموعه )    ج 4321 عضوي است2زیرمجموعه .....................  داراي  .  
BAمجموعۀ )    د  می باشد.......................  زیرمجموعه. 
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  چند مورد از عبارتهاي زیر درست است؟)2
  AA)BA(               A)BA(BA           A)BA()BA(               

ABA   
    5)                      د   4)               ج3)              ب2)الف

x|x{A{اگر )3 21  و  }x|x{B 3  آنگاه BA کدام است؟   
1(}x|x{ 21          2 (}x|x{ 31         3 (}x|x{ 2      4(}x|x{ 3  

چنـد عـضو   A واحد بیشتر مـی شـود مجموعـۀ    384جدید اضافه کنیم زیر مجموعه هاي آن ضو  دو عAعضاي مجموعۀ اگر به ا ) 4

  )با راه حل(. دارد

  .  وجود داردB و Aدر هر یک از حالتهاي زیر چه رابطه اي بین مجموعه هاي )5

BBA ) الف            ب (BBA               ج( ABA   
  .  را با نوشتن عضوها مشخص کنیدB را به زبان ریاضی و مجموعۀ Aمجموعۀ )6

   },,,,{A 931139       }x,zx|x{B 977         
 کدام یک از مجموعه هاي زیر تهی است؟  

  27عۀ شمارنده هاي اول عدد مجمو) ب    8مجموعۀ شمارنده هاي فرد عدد ) الف

 1مجموعۀ شمارنده هاي عدد ) د  16مجموعۀ شمارنده هاي اول فرد عدد )ج

 کدام است؟A ، قرینۀ مربع اعداد یک رقمی صحیح باشد، تعداد عضوهايAاگر مجموعۀ )7

  19) د    18 )ج    10 )ب    9 )الف
 چند مورد از عبارت هاي زیر یک مجموعه را مشخص می کند؟  )8

   مجموعۀ شمارنده هاي یک عدد-      موعۀ عددهاي اول زوج دو رقمی  مج-



 31 مجموعۀ شمارنده هاي زوج عدد -        مجموعۀ افراد درس خوان کالس-

  4) د    3) ج             2) ب     1) الف

   نیست؟با توجه به نمودار وِن مقابل، کدام گزینه درست ) 9

     A5) ب               B3) الف

     A) د               A1) ج

A},,}{{اگر   )10 2  ؟نیست  باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر درست 

}{A  )د    A2 ) ج     A) ب    A) الف 2 

 : برابر است باAتعداد عضوهاي  .  متشکل از حاصل جمع هر دو عدد قرینۀ دلخواه می باشدAمجموعۀ )11

  نمی توان تعیین کرد )د     صفر) ج     2) ب    1) الف

 کدام یک از مجموعه هاي زیر، بیان گر مجموعۀ تهی می باشد؟) 12

   11 مجموعۀ مضرب هاي اول عدد)ب     13ده هاي اول عدد مجموعۀ شمارن) الف 

   مجموعۀ شمارنده هاي اول عدد یک ) د      مجموعۀ عددهاي صحیح و نامنفی ) د 

B},}}.{{,,{{مجموعۀ )13 11111چند عضو دارد؟  

  4) د      3)ج    2  ) ب    1)الف
  نیست؟با توجه به نمودار وِن روبه رو، کدام گزینه درست )14

      C6) ب    B1 )الف

    B4) د    A3 )ج

  چیست؟ Aباشد، آنگاه تعداد زیرمجموعه هاي A(n(4اگر )15

  16) د      8)ج         6 )ب      4)الف

A},,{اگر )16 11 گزینه با مجموعۀ کدام ،باشدA ؟نیست برابر  

}x,Zx|x { )الف  112       ب (}x,Zx|x{ 422     

}x,Zx|x{ )ج 532       د( } x,Zx|x{ 653  

  تعداد عضوهاي کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟)17

}x,Nx|x { )الف 312       ب( } x,Zx|x{  12      

}x,Qx|x{ )ج 312         د( }x,Zx|x{ 314 2  



  نباشند، داراي چند زیرمجموعه است؟4 که مضرب 24 مجموعۀ شمارنده هاي عدد )18
 32 )د      16)ج      8 )ب      4 )الف

 است؟    باشند، چند تا 1 که شامل عدد Aتعداد زیر مجموعه هاي .   می نامیمAمجموعـۀ عددهاي فرد یک رقمی را )19

 4 )د      8 )ج    16 )ب      32)الف

}N,Nx|x{ عبارت است از  A مجموعۀ )20 x   این مجموعه داراي چند زیرمجموعه است؟. 20

  32 )د    42 )ج    52 )ب      62 )الف 

A},,,,{ اگر  )21 94321 و }Ax|zx{B   ؟  داراي چند عضو استB باشد، آن گاه  مجموعۀ 2

  6 )د       5 )ج      4 )ب      3 )الف

A} ,  ,{اگر  )22 21 باشد، چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   

   A    AA    A3        A},{ 1 

   6 )د      5 )ج      4 )ب      3) الف

}a{},ba,{ با توجه به تساوي )23 12  مقدار ،bچند است؟  

   صفر)د      2)ج      1 )ب      -1 )الف

 ................ اگر عضوي در اشتراك دو مجموعه باشد، آنگاه آن عضو )24

  . حتما در یکی از دو مجموعه است )ب    . ممکن است در یکی از دو مجموعه باشد )الف
    . حتما در دو مجموعه است )ب       . ممکن است در دو مجموعه باشد)  ج

 قسمت هاشور خورده در نمودار روبه رو، کدام رابطۀ بین مجموعه ها را نشان می دهد؟)25

CA(B( )الف                     ب(  )CB()AB(    
)AB(C)  ج                       د(  )CB()AB(   

  مجموعۀ عددهاي اول یک رقمی باشند، چند تا از رابطه هاي زیر درست است؟B طبیعی یک رقمی و ددهاي مجموعۀ عAاگر )26
B)BA(B   وA)BA(A    و  AB  و      BBA   و   NNA      

  5 )د      4)ج      3 )ب      2)الف

)CA()BA(  مجموعۀ  )27  در کدام گزینه آمده است؟  

 
 

  )د      )ج     )ب           )الف

 
BBAاگر   )28  نیست؟ باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر درست 

BBA )الف      ب( ABA     ج(  AB  د( ABA  



 نفر هم به 5.  نفر طرفدار کتاب هاي تاریخی هستند10 نفر عالقمند به مطالعۀ کتاب هاي مذهبی و 13 نفره، 20از یک گروه )29

تعداد افرادي که هم عالقمند به مطالعۀ کتاب هاي مذهبی هستند و هم تاریخی . هیچ یک از دو زمینۀ اشاره شده، عالقه ندارند

 3 )د      5 )ج      7 )ب      8 )الف؟       برابر است با

)CB()AB(در کدام نمودار )30  مشخص شده است؟  

 

   )د      )ج      )ب        )الف
 

  با توجه به نمودار مقابل، چه تعداد از تساوي هاي نوشته شده درست است؟)31

  2)BA(n   4)BA(n     )C(n)CB(n     

  2 )CA(n    )C(n)BA(n      1 )BC(n 

            3 )د         4)ج    5)ب  6)الف 

BA(n(8 و n)B(5 و n)A(3  اگر )32  در این صورت ،)BA(n برابر با کدام گزینه است؟ 

  نمی توان تعیین کرد)د      4)ج      2)ب      صفر)لفا

A} ,  ,{  اگر  )33 321    و    } ,  , {B 543  باشد، مجموعۀ  }BA{)BA( چند عضوي است؟  

 4 )د      3)ج      2)ب        1)الف

CBA اگر  )34 ؟نیستت  باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر درس 

)BA(C )الف     ب( BBC   ج(  AC  د( C)AB(  

x|x{A( اگر  )35 2
1

2
1     و    }x|x{B 4

1
4
1    باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟   

BBA )الف     ب( ABA   ج( BA     د(  AB  

اشتراك دو مجموعه ) 36   BA,BA مساوي با کدام مجموعه است؟  

  1(A        2(B      3( A,B      4(    

در مجموعه ) 37 e,d,c,b,aچند زیر مجموعه وجود دارد که حتما شامل bوcباشد؟  

  تا 8)4       تا 16)3       تا32)2        تا64)1  

ــدار) 38 ــه     yمق ــه دو مجموع ــرطی ک ــه ش ــت ب ــددي اس ــه ع چ    31 ,xA  و    yx,B  ــر  5 ــم براب ــا ه  ب

 باشند؟

  1(3        2(4      3(5      4 (6  



y,{A,{ عددهاي طبیعی و دو مجموعۀ y,xاگر )39 421  و }y,x,{B  BA و 223  و AB  آنگاه yx  
  کدام است؟

1 (3       2  (3-       3 (1    4 (1- 

A},,,{اگر )40 4321 و },,{B 543 مجموعۀ )BA()AB( کدام است؟   
1( },,{ 421    2 (},,{ 543       3 (},{ 54    4 (},,,,{ 54321 

این مجموعه چند عضو دارد؟                  ) 41






  21

2
1 x,Nxx 

 چهار تا) 4      دو تا)3      یکی)2        صفر)1  

 کدامیک از مجموعه هاي زیر تهی است؟ ) 42

  1(} {    2 (}0{      3(       4( }0و{ 

ــه  ) 43 ــک مجموع ــه هــاي ی ــر مجموع ــه  3kتعــداد زی ــک مجموع ــه هــاي ی ــر مجموع ــداد زی  96 عــضوي 1kعــضو از تع

  کدام است؟kواحد بیشتر است مقدار 

  1(3        2(4      3(5      4 (6 

این مجموعه چند زیر مجموعه دارد؟                  ) 44 413  k,Zk,kx,Nxx 

  1 (4      2 (8      3( 16      4 (32 

 نفر 10 نفر عضو تیم والیبال این کالس باشند و 14 نفر، عضو تیم فوتبال و 13اگر .  دانش آموز دارد32کالسی ) )45
  عضو هیچکدام از این تیم ها نباشند چند نفر فقط عضو تیم والیبال هستند؟

1( 5       2  (6       3 (8    4 (9  
مجموعۀ )46  N   Nx A X    چند عضو دارد؟10

1 (10     2  (8       3 (4      4 (2  
 .هر یک از مجموعه هاي زیر را با نوشتن اعضا مشخص کنید)47

}Zx|{E x  2    



 }Nx|
x
x{F 1

1  

  .  هریک از مجموعه هاي زیر را به زبان ریاضی بنویسید)48

} ,, , ,, {F 8116941   } ,  ,  , {D 8421    },,,{E 81279
111

3
1 

A} ,  ,{اگر )49 321 و }Ax|{B x  3 عدد گاهآن  ، 1
           نادرست       درست . استBعضو مجموعه ي 1



                                                .  مجموعه هاي زیر را به زبان ریاضی بنویسید)50 },  ,  , {B 8
1

4
1

2
1 

               },,,  , , {A 100011001101112            

x,Zx|x{A{ در مجموعه ي )51 412 چند مربع کامل وجود دارد؟  

 ، کدام است؟  -1 مجموعه ي اعداد صحیح کوچک تر از )52

  1( },,,{ 2345   2 (},  ,  ,  , {  321  3 (},,,{ 123   4( },,,{ 234   

  کدام یک از مجموعه هاي زیر، نمایش مجموعه ي اعداد طبیعی فرد است؟  )53

   1( }Zx|x{  322   (}Zx|x{  32  3 (}Nx|x{ 12  4( }Nx|x{ 12  

  طبیعی کوچک تر از صفر را نشان می دهد؟ کدام یک از مجموعه هاي زیر، مجموعه ي اعداد)54

  1( }x|x{   2 (}  {      3 (}{      4( },,,{ 123   

A},,,,,{اگر )55 12345  و }Ax|x{B  آن گاه کدام یک از مجموعه هاي زیر، مجموعه ي،Bشان می دهد ؟  را ن 

   1 (},,,,{ 54321   2( },,,,,{ 54321  3 (},,,,{ 12345   4 (},,,,,{ 12345  

Nx|x{A{کدام مجموعه، اعضاي مجموعه ي )56    را نشان می دهد؟ 12

     1( },,,,{  1583  2 (},,,,{  321  3 (},,,,{ 15831   4 (},,,,{  3815   

A)}(|x,Nx{مجموعه ي     )57 x 42
1 با کدام مجموعه برابر است؟  

    1    (},,{ 8
1

4
1

2
1  2 (},{ 3

1
2
1    3( },,{ 3

1
2
11    4 (},,{ 321.  

  . هاشور بزنید)58
                                     C)CA(   
  

BA},,{اگر )59 321 5    و)A(n 7 و)B(n آنگاه  )BA(n  را بدست آورید؟     

x,zx}{A{  ) نمره1.(در مجموعۀ مقابل عضوها را مشخص کنید) الف) 60 x 222    
},,,,,{                                         )نمره1( به زبان ریاضی بنویسید)ب 1811632 

 مـی شـود    11 کـه مجمـوع کـوچکترین و بزرگتـرین عـضو آن              11تعداد زیرمجموعه هاي مجموعهد اعداد طبیعی کـوچکتر از          ) 61
    چیست؟

             352) د            341) ج            328) ب            320    الف    

  عطاري: موفق باشید.                                                                                                       
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