
 

 

 ّا فصل اٍل : هجوَػِ

ػعَ کاستِ هی ضَد. ایي  896ػعَ اس اػعای هجوَػِ ای را حذف کٌین اس تؼذاد سیز هجوَػِ ّای آى  3اگز -1

 هجوَػِ چٌذ ػعَ دارد؟

 

تاضذ  3ؼثیؼی یک رلوی کِ ضاهل ّوِ ی اػذاد تخص پذیز تز ػعَی هجوَػِ ی اػذاد  4تؼذاد سیز هجوَػِ ّای  -2

 چٌذ تا است؟

 

ػعَی هجوَػِ ی اػذاد ؼثیؼی یک رلوی کِ فالذ اػذاد فزد اٍل یک رلوی تاضذ .چٌذ تا  5تؼذاد سیزهجوَػِ ّای  -3

 است؟

 

یز چٌذ سیز هجوَػِ ی هحط غ +   *  تاضذ . آًگاُ   {+   * + * + *    }  اگز هجوَػِ ی  -4

 تْی دارد؟

 

 را تٌَیسیذ. {+ *    }  توام سیز هجوَػِ ّای هجوَػِ ی  -5

 

ػعَی است همذار  3kٍاحذ تیطتز اس هجوَػِ ی  56ػعَی  3k+3تؼذاد سیز هجوَػِ ّای یک هجوَػِ ی  -6

k .را تیاتیذ 

 

 



 

 

تاضذ ٍ حاصل ظزب تؼذاد سیز  Bتا کوتز اس تؼذاد اػعای هجوَػِ ی  A 3اگز تؼذاد اػعای هجوَػِ ی  -7

 تاضذ . تؼذاد اػعا ٍ تؼذاد سیز هجوَػِ ّای ّز کذام را تیاتیذ. 32تزاتز  Aدر  Bهجوَػِ ّای هجوَػِ ی 

 

ٍجَد دارد کِ در راتؽِ ی   Xتاضذ . چٌذ سیز هجوَػِ هاًٌذ  +7 6 5 4 3*  ٍ   +5 4 3 2 1*  اگز  -8

(   )  صذق هی کٌذ. (   )   

 

 +   *ٍجَد دارد کِ فالذ  {+       * +     * +   *  }  چٌذ سیزهجوَػِ اس هجوَػِ ی -9

 تاضذ؟

 

 حذاکثز چٌذ تا اس راتؽِ ّای سیز هی تَاًذ درست تاضذ؟ -10

 A∌∌ت(                          A∋∌ج(            A∌∋ب(          A∋∋ الف(

 

کِ سیز هجوَػِ ی ّوذیگز ًثاضٌذ یک خاًَادُ ی  Aتاضذ .تِ سیزهجوَػِ ّایی اس یک هجوَػِ ی  Aاگز  -11

 دٍ سیز هجوَػِ ی سیز یک خاًَادُ ی اسپزًزی دٍتایی است.  +3 2 1*  اسپزًز هی گَیٌذ. تزای هثال اگز 

     *1+      ٍ*2 3+ 

 یک خاًَادُ ی اسپزًزی دُ تایی اس ایي هجوَػِ تٌَیسیذ. +5 4 3 2 1*  اگز 

 

 

 



 

 

اگز ّوِ ی اػعای یک هجوَػِ را تِ چٌذ سیز هجوَػِ جذا اس ّن تمسین کٌین . هی گَیین آى هجوَػِ را  -12

 را دارین. +3 2 1*افزاس هجوَػِ ی  5افزاس کزدُ این. تزای هثال در سیز ّوِ ی 

    *1 2 3+  *1+ *2 3+  *2+ *1 3+  *3+ *1 2+  *1+ *2+ *3+ 

 ام تل هی گَیٌذ. nػعَی ػذد  nتِ تؼذاد افزاس ّای یک هجوَػِ ی 

 چْارهیي ػذد تل را تیاتیذ.

 

2 *  فزض کٌیذ  -13  4(  1)  ∈  را تیاتیذ. Aآًگاُ هجوَع اػعای  +5    

 

 چٌذ هجوَػِ ی تک ػعَی ٍجَد دارد تِ ؼَری کِ ّز ػعَ آى سیز هجوَػِ خَدش تاضذ؟ -14

 

 ػعَی دارد؟ 3 ػعَی داضتِ تاضذ. چٌذ هجوَػِ ی 2سیز هجَػِ ی  45اگز هجوَػِ ای  -15

 

 است؟ aچٌذ سیز هجوَػِ دارد کِ ضاهل  {+ * + *    }هجوَػِ ی -16

 

 تا تاضذ . ایي هجوَػِ چٌذ ػعَ دارد؟ 16اگز تؼذاد سیز هجوَػِ ّای فزد ػعَی یک هجوَػِ  -17

 

ٍاحذ کن هی ضَد. ایي  384ػذد کن کٌین اس تؼذاد سیزهجوَػِ ّای آى  2اگز اس تؼذاد اػعای یک هجوَػِ  -18

 هجوَػِ چٌذ ػعَ دارد؟

 



 

 

 چٌذ تا است؟{+2 1* 2 1}تؼذاد سیز هجوَػِ ّای هجوَػِ  -19

 

 ی تیطتز است/ػعَ 2k-1ػعَی چٌذ تا اس تؼذاد سیز هجوَػِ ّای یک هجوَػِ ی  2k+3تؼذاد سیزهجوَػِ ّای  -20

 

ًفز ضیوی درس هی دٌّذ. در  7ًفز فیشیک ٍ  9ًفزریاظی  10ًفزی دتیزاى یک دتیزستاى  20اس یک گزٍُ  -21

ًفز اس دتیزاى ّن ریاظی ٍ ّن فیشیک درس هی دٌّذ ٍ ّیچ کذام اس دتیزاى ریاظی ضیوی درس ًوی  4صَرتی کِ تذاًین 

 هی دٌّذ؟ دٌّذ. در ایي دتیزستاى چٌذ ًفز فمػ فیشیک درس

 

ًفز تِ تین الف  11ًفز تِ تین ب ٍ  31ًفز تِ گزٍُ الف ٍ  28ًفزی هؼلَم ضذ  78در یک ًظز خَاّی اس یک کالس  -22

ًفز تِ ّیچ تین ػاللِ هٌذ ًثاضٌذ چٌذ ًفز تِ دٍ  12ًفز تِ تین الف ٍ ج ػاللِ هٌذًذ. اگز 12ًفز تِ تین ب ٍ ج 13ٍ ب 

 تین ػاللِ هٌذًذ؟

 

 ػعَ داضتِ تاضذ. آًگاُ هجوَػِ ی  7ًیش   A Bػعَ  ٍ  27ٍ  12ٍ  19تِ تزتیة   A  ٍB   ٍCاگز  -23

   (     )  حذالل ٍ حذاکثز چٌذ ػعَ دارد؟ (     ) 

 

ًفز در ضیوی تجذیذ ضذُ  70ًفز در فیشیک ٍ  80ًفز در ریاظی  90ًفز اس داًص آهَساى یک کالس  100اگز اس  -24

 ی کِ در ّز سِ درس تجذیذ ضذُ اًذ حذالل ٍ حذاکثز چٌذ تاست؟تاضٌذ.آى گاُ تؼذاد افزاد

 

 ًثاضذ؟ 5ٍ ّن هعزب  3چٌذ ػذد دٍ رلوی ؼثیؼی ٍجَد دارد کِ ّن هعزب  -25

 



 

 

 تخص پذیز ًیست؟ 5ٍ  2ٍجَد دارد کِ تز ّیچ یک اس اػذاد  300تا  30چٌذ ػذد تیي  -26

 

 هزتغ کاهل است ًِ هکؼة کاهل؟ چٌذ ػذد ًِ 1000اس تیي اػذاد ؼثیؼی کَچک تز اس  -27

 

در هٌؽمِ ای چْار رٍستا ٍجَد دارد. تِ چٌذ ؼزیك هی تَاى جادُ ّای دٍ ؼزفِ تیي رٍستاّا ساخت تِ ًحَی کِ  -28

 ّیچ رٍستایی هفزد ًواًذ؟) یک جادُ دٍؼزفِ تیي ّز رٍستا (

 

 چٌذ ػعَ دارد؟ {+ * + *  }ٍ   +   *اجتواع دٍ هجوَػِ ی  -29

 

| }ٍ   n∈Nفزض کٌیذ  -30
1
 
   

3
 
   ∈ ⋃در ایي صَرت  {    

 
 تزاتز است؟ 1  

 

 گشیٌِ درست است؟ کذام  B C=C   ٍA B=Bاگز  -31

  A=B=Cت(                               A⊆C⊆Bج(                         C⊆B⊆Aب(                        A⊆B⊆Cالف( 

 

 تاضذ کذام یک اس تساٍی ّای سیز درست است؟ A⊆B⊆Cاگز   -32

  A C=Cت(                             C B=Cج(                  A B=B Cب(                        A B=Bالف( 

 

 کذام گشیٌِ درست است؟  =C-(A-B)اگز  -33

  A⊆(B C)ت(                                      A⊆Cج(                      A⊆(B C)ب (               A⊆Bالف( 



 

 

 کذام است؟ Aاًگاُ  A-B=A Bاگز  -34

 ́ ت(                                Bج(                      Uب(                         الف( 

 

(   ),حاصل  -35  (   )-  ,(   )  کذام است؟ -(   ) 

 A Bت(                             B-Aج(                                  A-Bب(                         الف( 

 

∋  (2  ) *  ٍ   100هجوَػِ ی اػذاد ؼثیؼی فزد کَچک تز اس  Aاگز  -36 تاضذ. آًگاُ هجوَػِ ی  + 

A B چٌذ ػعَ دارد؟ 

 

2 | *  اگز  -37  0  ∈  تاضذ کذام راتؽِ درست است؟ {+ *}  ٍ   + *   ٍ  + 

 A=Bت(                         C⊆Bج(                               B⊆Aب(                 A⊆Bالف(

 

∋  1  4  | *  ٍ   +30   3 2 1*  اگز  -38  +  ٍB⊆A  ُتاضذ آًگاB چٌذ ػعَ دارد؟ 

 

 تاضذ چٌذ است؟ 7یک تاس رهش ٍ یک تاس سثش را پزتاب هی کٌین . احتوال ایٌکِ هجوَع دٍ ػذد آهذُ    -39

 

 یک سکِ را سِ تار پزتاب هی کٌین . احتوال پیطاهذ ایٌکِ حذالل یک تار رٍ تیایذ را تیاتیذ. -40

 

 تیایذ ٍ سکِ رٍ تیایذ چٌذ است؟ 6یک سکِ ٍ یک تاس را تا ّن هی اًذاسین. احتوال ایٌکِ ػذد -41



 

 

 

کاغذ ًَضتِ این . پس اس هخلَغ کزدى یک کارت را  را رٍی 3 1ٍ2توام اػذاد دٍ رلوی تا ارلام هختلف اس ارلام  -42

 رٍی کارت تاضذ چمذر است/ 2اًتخاب هی کٌین . احتوال ایٌکِ ػذد 

 

تخص پذیز تاضذ  3ػذدی را اًتخاب هی کٌین . احتوال ایٌکِ ػذد اًخاب ضذُ تز  1000تا  1اس هجوَػِ ی اػذاد   -43

 چٌذ است؟

 

 K N>0ػذدی را تِ تصادف اًتخاب هی کٌین. احتوال ایٌکِ ایي ػذد تز  N,…,1,2,3اس هجوَػِ ی اػذاد ؼثیؼی  -44

 چٌذ است؟

 

 

رهش یک فل ػذدی سِ رلوی است کِ تٌْا تا تٌظین صحیح سِ رلن هی تَاى رهش را تاس کزد.  تا ػلن تِ تکزاری ًثَدى -45

 احتوال کطف کزدى تصادفی رهش فمػ تا یک تار را تیاتیذ.

 

تِ ٍجَد آیذ احتوال ایٌکِ ایي ػذد  1ٍ3ٍ5ٍ7ٍ9تِ ؼَر تصادفی تا ارلام  5000رلوی کوتز اس  اگز یک ػذد چْار -46

 تخص پذیز تاضذ چٌذ است؟ 5تز 

 

 است. 3ٍ دٍ ػذد  2ٍ دٍ ػذد  1دٍ ػذد  6تا  1یک جفت تاس هخصَظ دارین کِ ّز کذام اس آى ّا تِ جای اػذاد  -47

 تاضذ چمذر است؟ 5یٌکِ هجوَع ارلام دٍ ػذد  ایي دٍ تاس را تا ّن هی اًذاسین احتوال ا

 


