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بارم

باتوکل به خدا ودر آرامش کامل به سواالت پاسخ دهید.
دامنه متغیر گزارهنماهای زیر را مشخص کنید.
الف) دامنه متغیر گزارهنمای  pعددی اول است.
ب) دامنه متغیر گزارهنمای  xعددی زوج است.
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پ) دامنه متغیر گزارهنمای . 4x 2  5x  1  0
مقادیر  xو  yرا چنان بیابید که داشته باشیم
( (3 x  2y)2  (x 2  1)2  0الف
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( x 2  y2  2x  1  0ب
جدول ارزش هر مورد را رسم کنید.
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ثابت کنید هرگاه  nعددصحیح و  n 2مضرب  5باشد ،آنگاه  nنیز مضرب  5است.
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یکی از افرازهای مجموعه  Aبه صورت  a,b ,c ,d,e,f است .تعداد افرازهای مجموعه  Aکه فاقد
مجموعه یک عضوی باشد چندتاست؟

1

مجموع تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه ) (n  2عضوی و یک مجموعه  2nعضوی برابر  96است .عدد
طبیعی  nرا بهدست آورید.
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مجموعه A  a,b,c,d,e,f ,g

ت) چند زیرمجموعه  4عضوی شامل  bدارد؟
ث) چند زیرمجموعه  4عضوی شامل  bو فاقد  cدارد؟
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الف) چند زیر مجموعه دارد؟
ب) چند زیرمجموعه سره ناتهی دارد؟
پ) چند زیرمجموعه  4عضوی دارد؟
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فرض کنیم  B,Aو  Cسه مجموعه با مجموعه مرجع  Uباشند ،ثابت کنید اگر  ، A  Bآنگاه:
A C  B C )2
A C  B C )1
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هر گاه  Aو  Bدو مجموعه با مجموعه مرجع  Uباشند و  A B  در این صورت ثابت کنید:
A  B  A )2
B  A  B )1
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اگر  A  1, 2و  B  1, 0باشند ،مجموعه های  A2 , A  B .را با اعضا مشخص کنید.
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 1 L  1
 A   ,نمودار  A 2  A 3را رسم کنید.
اگر
 L L 
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سکه ای را یکبار پرتاب می کنیم اگر پشت بیاید تاس را می ریزیم و اگر رو بیاید سکه را دو بار می اندازیم،
مطلوب است تعیین:
ب) پیشامد  Aآنکه سکه حداقل دوبار رو بیاید.
الف) فضای نمونه ای

2
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چهار سکه را با هم پرتاب می کنیم مطلوب است تعیین:
الف) تعداد اعضای فضای نمونه ای این تجربه تصادفی
ج) پیشامد  Bکه در آن فقط یک بار پشت بیاید.
ارزش و نقیض گزاره مقابل را به دست آورید.

ب) پیشامد  Aکه در آن حداقل سه بار رو بیاید.
د) پیشامد𝐵  𝐴 −را بیابید

x  R  x  x  0
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عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست ،بلکه (حقیقت) عبادت ،زیاد در کار خدا اندیشیدن است( .امام حسن عسگری (ع) )

از خداوند برای شما آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی را دارم
موفق وسربلند باشید
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