
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 1)مفاهیم زیر راه تعریف کنید. .1

 الف(پیشامد

 ب(گزاره نما

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 2) بت کنید.زاره ها هر یک از موارد زیر را ثابا استفاده از جدول ارزش گ. 2

⟹)=  pꓥ~qالف(  q p)~ 

        p ꓥ (𝑝⋁𝑞)= p  ب( 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 1) است. 3نیز مضرب  nباشد آنگاه  3مضرب   n²عددی صحیح و  nابت کنید هرگاه ث.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 2) ابتدا ارزش هر یک از گزاره های زیر را مشخص کرده سپس نقیض آن ها را بدست آورید..4   

 

|x ꓼ ꓣ ϵ x ꓱ  +
1

𝑥
 | <2 الف(          

      6x - у ; Nϵу ꓱ  NϵxⱯ= ب( 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مجموعه واحد کم میشود ؛ مشخص کنید که  896کم کنیم تعداد زیر مجموعه های آن  Aاگر سه عضو از مجموعه ی متناهی . 5

 نمره ( 1.5)چند عضو و چند زیر مجموعه دارد ؟ Aی 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, ℎ𝑛(1_)  )بازه ی  𝐴𝑛عدد طبیعی ؛  nاگر .6 2𝑛 )   باشد چند عدد صحیح به⋃ 𝐴𝑛
4
𝑛=1  نمره ( 1.5)تعلق دارد؟ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 1)که شامل فقط یک مجموعه ی تک عضوی باشد کدام است ؟  A= {1,2,3,4,5}تعداد افراز های مجموعه ی .7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 نمره ( 1) به کمک روش عضو گیری هر یک از موارد زیر را ثابت کنید. .8

 

𝐴الف( اگر  ⊆ B     باشد آنگاهA_B = Ø 

𝐴باشد آنگاه  AႶB=Øب( اگر  ⊆ B′ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 2) . به کمک جبر مجموعه ها ثابت کنید .9

Α الف( − (𝐵⋃𝐶) = (𝐴_𝐵) ∩ (𝐴_𝐶) 

 B =[𝐵Ⴖ(𝐴′⋃𝐵′)]  ⋃ [𝐴Ⴖ(𝐴′⋃𝐵)] ب(

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 1) را برای هرکدام رسم کنید . AxB.با توجه به مجموعه های داده شده نمودار 10

 [A={-1,1} , B=(1,4 الف( 

 [A=(1,3]  , B=(-1,2ب( 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 1) داریم : Bو  A. با استفاده از اصول احتمال ثابت کنید برای هر دو پیشامد دلخواه 11

p  ( A – B ) = p(A) – p(AႶB) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 1)مهره ی قرمز سه مهره به تصادف خارج میکنیم مطلوب است  6مهره ی سفید و  5. از کیسه ای شامل 12

  احتمال آن که :

 د.شده همرنگ باشنالف( هر دومهره ی خارج 

 ب( دو مهره با رنگ های متفاوت باشند .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره ( 1.5)انتخاب میکنیم احتمال آنکه عدد  انتخابی   A={238,239,…,657} . عددی از مجموعه ی اعداد 13

 باشد  6و  4الف( مضرب 

 باشد  6یا  4ب( مضرب 

 ج( فقط مضرب یکی از اعداد فوق باشد 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

سکه  3مجموع اعداد رو شده زوج آمد یک تاس دیگر و اگر مجموع اعداد رو شده فرد آمد  .دو تاس را پرتاب میکنیم اگر 14

 نمره ( 1.5) باشد. 8تاس کمتر از  3سکه رو ظاهر شود یا مجموع  2را پرتاب میکنیم احتمال آن را بیابید که دقیقا 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. تاسی به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد اول سه برابر اعداد دیگر است این تاس را پرتاب میکنیم 15

 نمره ( 1)احتمال آنکه عدد رو شده زوج باشد چقدر است ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


