
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  خوب: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: زرد
زرد اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

  53: تعداد كل سؤاالت
  53: تعداد سؤاالت مدارس

با درخت دانش، گام بـه گـام
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

 استدالل رياضي:اولفصل

  استدالل تمثيلي

 ل رياضياستدال

  استقرايياستدالل 

 استقراي رياضي

  درك شهودي

دانش     درخت 

  زرد   سبز      آبي 

  مثال نقض

  استنتاجياستدالل

 زرد   سبز     آبي 

 زرد   سبز      آبي 

 زرد   سبز      آبي 

 زرد   سبز     آبي 

 زرد   سبز      آبي 
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   فصل اول
  

  رياضي استدالل
  

  .گويند گانه را درك شهودي مي پنجديگر  حواسشهود و يا به كمك  گذرد ما مي پيراموندر  كه چه درك آن :درك شهودي )1
 .گيريم كه ديشب باران باريده است مي  نتيجه. جا خيس است بينيم كه همه رويم مي صبح كه از خانه بيرون مي: مثال

مثالي كـه  در اين نوع استدالل،  .گويند مي تمثيلي را استدالليافتن نوعي مشابهت بين مفاهيم گوناگون  :يلياستدالل تمث )2
  .خواهيم ثابت كنيم نيست آوريم از جنس حكمي كه مي براي استدالل خود مي

اسـتفاده  » ا نخورمخواهم غذ نمي«ي  از جمله» .ضرب دو عدد منفي، عددي مثبت است حاصل«كه  اين براي نشان دادن: مثال
  .كنيم مي
. گوينـد  مـي  استدالل استقرايي راي محدودي از مشاهدات  مبناي مجموعه رگيري كلي ب نتيجه روش :ستقرايياستدالل ا )3

  . رسيم از جزء به كل مي در اين استدالل
چـون بـر مبنـاي     ،نـد دبر ر ميكا به براي اثبات حكم خود باووديوهان روشي كه دانشمندان علوم تجربي مانند گاليله و : مثال

  . استدالل استقرايي بوده است از نوع ،چند آزمايش محدود بود
nاگر اين حكم براي . داشته باشيم nي عدد طبيعي  حكمي دربارهفرض كنيد : استقراي رياضي) 4  درسـت باشـد و    1

kبراي هر   n، با فرض درستي حكم براي 1 k  بتوان درستي حكم برايn k 1   گـاه حكـم    آن ،را نتيجـه گرفـت
  .درست است nبراي هر عدد طبيعي 

  .n2ابر است با عدد فرد متوالي اوليه بر nمجموع : مثال
  : مراحل اثبات حكم

nدرستي حكم را براي : گام اول                               . كنيم بررسي مي 1 21 1  

nكنيم حكم براي  فرض مي: گام دوم k درست باشد.                ( k ) k      21 3 5 2 1  

nكنيم حكم به ازاي  ثابت مي: گام سوم k 1 درست است .    
:k

( k ) ( k ) (k )         2

2
1 3 5 2 1 2 1 1

ــرض ــابق ف  مط

  

حكمي كه  .ايم را از قبل پذيرفته ها آن با استفاده از حقايقي است كه درستي كلي گيري روش نتيجه :استدالل استنتاجي )5
   .هاي آن نيز صادق است شود در تمامي زيرمجموعه مي ثابتاستدالل استنتاجي با 

  .مجموع دو عدد فرد طبيعي همواره عددي زوج است: 1مثال 
  .پذير است بخش 13و  11، 7بر  abcabcعدد شش رقمي به صورت : 2مثال 

  .كنيم رد ميي آن درستي يك حكم كلي را  شود كه به وسيله گفته مي به مثالي :مثال نقض )6
  همواره عددي گنگ است؟ مجموع دو عدد گنگ آيا : 1مثال 

x  .گويا باشد تواند مي بينيم كه حاصل جمع دو عدد گنگ ميخير با توجه به مثال نقض  , y x y     2 1 2 1   
  تر يا مساوي آن عدد است؟  توان دوم هر عدد حقيقي همواره بزرگ: 2مثال 

x  :  مثال نقضخير،  x ( ) ,    2 21 1 1 1 1
2 2 4 4 2   
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 تعداد تكرار سال مدرسه/ شهر 

 )كتاب درسي 13و  7، 2هاي   صفحه متن مكمل( .مفاهيم زير را تعريف كنيد .1
 درك شهودي ـ استدالل استقرايي ـ استدالل استنتاجي

  اروميه
  )س( الزهرا فاطمه

  بار 6  94

 )كتاب درسي 3ي  صفحه متنمشابه ( .استدالل تمثيلي را تعريف كنيد)الف .2
 .ضرب عدد منفي در عدد منفي، عددي مثبت است بياوريدتمثيلي براي درك بهتر اين حقيقت كه حاصل)ب

   طبس
آموزشگاه پنجم 

  ارديبهشت
  بار 9  94

 )كتاب درسي 3و  2هاي  مشابه متن صفحه( موارد زير به چه نوع استداللي اشاره دارند؟ .3
  هر ورقش دفتريست معرفت كردگار/ نظر هوشيار  برگ درختان سبز در) الف
 .ترسندكودكان از هر كسي كه روپوش سفيد بپوشد، مي)ب

  اسفراين
  ريحانه

  بار 7  95

 )كتاب درسي 14و  6تا  2هاي  متن صفحهمرتبط با ( .هاي زير را معلوم كنيد نوع هريك از استدالل .4
  داستان فيل در اتاق تاريك) الف
  بقال و طوطي) ب
  نوعي مشابهت بين مفاهيم گوناگون) ج
  .دار شد هاي آويزان منجر به اختراع ساعت آونگ مشاهدات اوليه در رفتار نوساني وزنه) د
  ي محدودي از مشاهدات گيري بر مبناي مجموعه نتيجه) هـ
  .پذير استبخش8تر از يك منهاي يك، همواره بر مربع هر عدد فرد بزرگ)و

  تهران
  شاهد

  بار 11  94

  .شوند؟ جواب خود را توضيح دهيدآيا نتايج زير از عبارات داده شده حاصل مي .5
)كتاب درسي 14و  13هاي   صفحه متنمكمل (

  .سرايند خوب شعر مي ،ي انساني آموزان رشته بعضي از دانش) الف
  .ي انساني است آموز رشته سارا دانش

  .سرايد سارا خوب شعر مي: نتيجه
  .مدرسه همه قد بلند هستند اعضاي تيم بسكتبال) ب

  .علي عضو تيم بسكتبال است
  .علي قد بلند است:نتيجه

  طبس
آموزشگاه پنجم 

  ارديبهشت
  بار 11  95

 )كتاب درسي 14و  6هاي   صفحه متنمكمل ( .به كار گرفته در هر يك از موارد زير را بنويسيداستدالل  .6
  .ها شد ورشيد متوجه نظم و الگويي خاص در آني سيارات از خ ي فاصله يوهان باود با مشاهده) الف
 .همواره عددي زوج است3حاصل جمع هر عدد فرد با عدد)ب

  آران و بيدگل
  الدين شهيد شمس

  بار 4  94

  » .ي بين دو نقطه به صورت خط مستقيم استترين فاصلهكوتاه«:توان گفت ميبه وضوح … .7
)كتاب درسي 2و  1هاي   صفحه متنمرتبط با (

  كرمان
  فرزانگان

  بار 9  94

دست آورد بر مبناي كدام استداللي سيارات از خورشيد بهدر مورد فاصلهيوهان باودنظم و الگويي كه  .8
 )كتاب درسي 6ي   صفحه مرتبط با متن( است؟

  كرمان
  فرزانگان

  بار 9  94

 )كتاب درسي 2و  1هاي   صفحه مرتبط با متن( .جمالت درست و جمالت نادرست را مشخص كنيد .9
بـر مبنـاي اسـتدالل» هر ورقش دفتريست معرفـت كردگـار  / برگ درختان سبز در نظر هوشيار «) الف

  .استقرايي است
ايـن افـراد از. دهنـد  يت سـتارگان تشـخيص مـي   ؤي اشياء و ر اي اوقات شرعي را با سايه افراد قبيله) ب

  .كنند ميدرك شهودي استفاده 
 .از خود آن عدد استترتوان دوم هر عدد بزرگ)ج

  اصفهان
  شهداي مكه

  بار 11  95
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 تعداد تكرار سال مدرسه/ شهر   

 )كتاب درسي 17تا  1هاي   صفحه مرتبط با متن( .كار رفته در هريك از عبارات زير را مشخص كنيد هاي به استدالل .10
هـاي هيم و اثبـات ي شـهودي بـراي درك بهتـر بسـياري از مفـا      كدام استدالل در ايجاد يك زمينه) الف

  كند؟ رياضي كمك مؤثري مي
دسـت آوردنـد، بـر ي سيارات از خورشـيد بـه   نظم و الگويي كه گاليله و يوهان باود در مورد فاصله) ب

  مبناي كدام استدالل است؟
ايـن. دهنـد  اي اوقات شرعي خود را به كمك سايه اشياء و رويت ستارگان تشـخيص مـي   افراد قبيله) ج

  برند؟ كار مي ستداللي را بهافراد چه نوع ا
 ؟رود، كدام است است، به كار مي n2عدد فرد متوالي،  nكه در اثبات حكم مجموع اولين استداللي ) د
  كند، كدام است؟ مثالي كه كليت حكمي را رد مي) هـ

  تهران
  دكتر حسابي

  بار 14  94

ndي  ام از خورشـيد از رابطـه   nي  ي تقريبـي سـياره   يوهان بـاود فاصـله  طبق الگوي  .11 ( )   24 3 2
  ي پنجم از خورشيد چند واحد باود است؟ ي سياره با استفاده از اين فرمول فاصله. آيد دست مي به

)كتاب درسي 6ي   صفحه مرتبط با متن(

  تهران
  قيام

  ربا 5  95

 )كتاب درسي 10تا  1هاي   صفحه مرتبط با متن( .استدالل به كار رفته را بنويسيد ،در موارد زير .12
هاي فلزي مختلف در آزمايشگاه نتيجه گرفته شده كه در اثر حرارت طولشان از حرارت دادن ميله) الف

  .شود زياد مي
  .كرده است گيريم كه شيء به شيشه برخورد از صداي شكستن شيشه نتيجه مي) ب

n(n) پ )
n


    

11 2 3 2   
  ي اشياء تعيين اوقات شرعي با سايه) ت

  اسفراين
  ريحانه

  بار 8  94

 )كتاب درسي 4تا  1هاي   صفحه مرتبط با متن( .هاي زير را مشخص كنيد نوع استدالل .13
  پيدا كردن موقعيت جغرافيايي با استفاده از ستارگان) الف
  هاي اوليه ي نوعي گياه روي يك بيماري توسط انسانپي بردن به اثربخش) ب
  هاي متفاوت غيررياضي براي درك يك مطلب رياضي ي معلم از مثال استفاده) ج

  تهران
  امبيركبير

  بار 7  95

 .هاي زير را مشخص كنيدگيري هريك از عبارت براي نتيجه ها استداللنوع .14
)كتاب درسي 7تا  1هاي   صفحه مرتبط با متن(

  تجويز دارو توسط پزشكان) فال
  تأثير نور خورشيد در رشد گياهان) ب
  تشخيص غذاي پخته شده از بوي غذا) ج

  تهران
  نمونه دولتي خرم

  بار 6  94

 )كتاب درسي 9و  8هاي   صفحه متنمكمل ( :الگوي زير را در نظر بگيريد .15
 
 
 

3 74 222
6 74 444
9 74 666

  .حدس بزنيدبدون محاسبه سطر چهارم الگو را ) الف
  ؟آيا حدس شما درست بود. مقدار سطر چهارم را محاسبه نماييد) ب
  ؟ايد نمودهاز كدام استدالل براي حدستان استفاده ) ج
  .را محاسبه نماييد  حاصل سطر پنجم را حدس بزنيد و سپس مقدار آن) د
  گيريد؟ اي مي حدس شما درست بود؟ چه نتيجه) هـ

  تهران
  )س( حضرت خديجه

  ربا 9  94
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 تعداد تكرار سال مدرسه/ شهر    

 )كتاب درسي 9و  8هاي   صفحه متنمكمل (  .الگوي زير را در نظر بگيريد .16
   .ابتدا جاهاي خالي در الگو را كامل كنيد

  .سپس دو سطر بعدي الگو را بنويسيد
  
  
  

  تهران
  شهيد عموئيان

  بار 9  95

  ساري )كتاب درسي 9و  8هاي   صفحه متن مرتبط با(  چرا استدالل استقرايي محدوديت دارد؟   .17
  آموزشگاه توحيد

  بار 3  94

  واحد باود است؟ 52ي چندمين سياره تا خورشيد  ي يوهان باود فاصله طبق نظريه .18
)كتاب درسي 6ي   صفحه مرتبط با متن(

  تهران
  ياسين آل

  بار 3  94

كننـد و بـا ها آزمايش مي موش پژوهشگران براي بررسي اثربخشي نوعي واكسن ضد سرطان آن را روي .19
از چـه نـوع. گيرند اين واكسن روي انسان نيـز مـؤثر خواهـد بـود     دست آمده نتيجه مي بررسي نتايج به

 )كتاب درسي 7ي   صفحه متنمكمل (  گيرند؟ چرا؟ استداللي كمك مي

  تهران
  غيردولتي مهر

  بار 4  94

 )كتاب درسي 9و  8هاي   صفحه متنمكمل (  .را در نظر بگيريد زيرالگوي  .20
  .سطر چهارم را نوشته و مقدار آن را بدون محاسبه حدس بزنيد) الف
  با چه نوع استداللي حدس زديد؟) ب
  آيا حدس شما درست بود؟. دست آوريد حاصل سطر چهارم را به) پ
آيا حـدس شـما درسـت. دست آوريد سپس مقدار آن را به. ابتدا حاصل سطر پنجم را حدس بزنيد) ت

  بود؟

  لقانمه و سمان
  رضوان

  بار 5  95

 )كتاب درسي 9و  8هاي   صفحه متنمكمل (  .يك عدد سه رقمي انتخاب كنيد) الف .21
  .ضرب كنيد 7آن عدد را در ) ب
  .ضرب كنيد 11دست آمده را در  حاصل ضرب به) ج
  .ضرب كنيد 13دست آمده را در  ضرب به حاصل) د
  .گيري كنيد و نتيجهمي ديگري امتحان كنيد را براي عدد سه رق) د(تا ) الف(مراحل ) هـ

  همدان
  آموزشگاه تربيت

  بار 4  94

در الگوي زير سطر بعدي را حدس بزنيد و بنويسيد بـراي حـدس خـود از چـه نـوع اسـتداللي اسـتفاده .22
 )كتاب درسي 9و  8هاي   صفحه متنمكمل (  ايد؟ كرده

                            






121 11
12321 111
1234321 1111

  بردسير
  وزشگاه مهرآم

  بار 9  95

112ضرب  حاصل) الف .23  )كتاب درسي 9و  8هاي   صفحه متنمكمل (  .دست آوريد را به 124
211ضرب  حاصل   .دست آوريد را به 421

223ضرب  حاصل) ب   .دست آوريد را به 113
322ضرب  حاصل   .دست آوريد را به 311

  بريد؟  اي كه بين اين دو وجود دارد به چه مطلبي پي مي  از رابطه

  ساري
  نواب 

  بار 7  94

  

  

  

  

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

1 2 1 8
2 3 1 34
3 5 2

5 8 3

 

 
 
 

37 18 666
37 21 777
37 24 888
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 تعداد تكرار سال مدرسه/ شهر    

 )كتاب درسي 10و  9هاي   صفحه مكمل متن(  :با روش استقراء رياضي ثابت كنيد .24

n n(n )     6 12 18 6 3 1

  تهران
  حكمت

  بار 7  95

 )كتاب درسي 10و  9هاي   صفحه متنمكمل (  .ي زير را ثابت كنيد با استفاده از استقراي رياضي، رابطه .25
n( n )

( n )


    
5 12 7 5 3 2

  تهران
  دكتر قريب

  بار 7  94

 )كتاب درسي 10و  9هاي   صفحه متنمكمل (  :به كمك استقراي رياضي ثابت كنيد .26

            n n(n )     2 4 6 2 1

  اسفراين
  هاجر

  بار 7  94

 )كتاب درسي 10و  9هاي   صفحه متنمكمل (  :با استفاده از اصل استقراي رياضي ثابت كنيد .27

      ( n ) n      21 3 5 2 1

  شهررضا
  طالقاني

  بار 7  95

 )كتاب درسي 10و  9هاي   صفحه متنمكمل (  :با اصل استقراي رياضي ثابت كنيد .28

n(n )
n


    

11 2 3 2

  همدان
  آموزشگاه تربيت

  بار 7  94

 )كتاب درسي 10و  9هاي   صفحهمكمل متن (  .  طرف دوم عبارت را بنويسيد .29
                ( k )     1 3 5 2 1

 )كتاب درسي 10و  9هاي   صفحهمكمل متن (  .رو را پيدا كنيد حاصل عبارت روبه
                    1 3 5 49

  تهران
  كوثر

  بار 7  95

 )كتاب درسي 10و  9هاي   صفحهمكمل متن (  .ي رياضي زير بنويسيد را براي رابطه حكم استقراء .30
n( n )

( n )


     
3 12 5 8 3 1 2

  تهران
  نرجس

  بار 7  94

bdعدد  .31 bd3   تهران )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  پذير است؟ بر چه اعدادي بخش 3
  زينب

  بار 12  95

  تهران )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  پذير است؟ بر چه اعدادي بخش abcabcعدد  .32
  فرهيختگان

  بار 12  95

  .ضرب هر دو عدد فرد، عددي فرد است با استدالل استنتاجي نشان دهيد حاصل .33
)كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (

  تهران
  فرهيختگان

  بار 4  94

abرقمي  5بگوييد عدد به كمك استدالل استنتاجي  .34 ab0 پذير است؟ بر چه اعدادي بخش  
 )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  

  تهران
  شاهد

  بار 12  95

كه رقـم يكـان كنيم كه هر عددي پذيراند و حكم مي بخش 5بر  165و  135، 65، 15گوييم اعداد  مي .35
نوع استدالل به كار رفته كدام است؟ آيا ايـن حكـم درسـت اسـت؟. پذير است بخش 5ت بر اس 5آن 

 )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  چرا؟

  تهران
  انديشه

  بار 3  94

 )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  .تعريف كنيد استدالل استنتاجي را) الف .36
جمـع كنـيم، حاصـل عـددي 1فرد را با عدد  اگر مكعب هر عدد«: با استدالل استنتاجي نشان دهيد) ب

  ».زوج است

  سقز
  فجر

  بار 8  94
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 تعداد تكرار سال مدرسه/ شهر    

  ؟نباشديك از احكام زير ممكن است درست  دو عدد گويا باشند، كدام bو  aاگر  .37

)درسيكتاب  17تا  14ي ها صفحهمكمل متن (

1 (a b همواره گويا    

2 (a b همواره گويا  

3 (a

b
    همواره گويا 

4 (a b همواره گويا  

  اصفهان

  آموزشگاه شاهد
  بار 19  95

qضرب هر دو عدد متمايز به شكل  حاصل«: با استفاده از استدالل استنتاجي ثابت كنيد .38 4 عددي فرد 1

 )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  ».است
  ساوجبالغ

  شرافت
  بار 17  95

 )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  ؟نيستپذير  يك از اعداد زير بخش بر كدام 123123عدد  .39

1 (7                          2 (11                         3 (13                             4 (17  
  تهران

  اميرالمؤمنين
  بار 12  94

  .همواره فرد است ،با استدالل استنتاجي نشان دهيد كه مجموع يك عدد زوج با پنج برابر يك عدد فرد .40

)كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (

  بجنورد

  نرجس
  ربا 11  95

يك عدد زوج را با يك عدد فرد جمع كنـيم،برابر  7با استفاده از استدالل استنتاجي نشان دهيد كه اگر  .41

 )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  .  حاصل همواره عددي فرد است
  يزد

  جواداالئمه
  بار 4  95

101بـر عـدد    ababبا استفاده از استدالل استنتاجي ثابت كنيـد هـر عـدد چهـار رقمـي بـه صـورت         .42

 )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  .پذير است بخش
  بابلسر

  )ع( بن جعفر موسي
  بار 12  95

 )كتاب درسي 14ي  صفحهمكمل متن (  :ي زير را كامل كنيد ها با استفاده از استدالل استنتاجي نتيجه .43

  . شود اگر باران ببارد، زمين مرطوب مي) الف

  . بارد ان مياآلن بار

  .است …زمين : نتيجه

  .توانند استدالل كنند گيرند مي آموزاني كه رياضي ياد مي تمام دانش) ب

  .گيرد آموزي است كه رياضي ياد مي حميد دانش

  ………………حميد : نتيجه

  تهران

  زينب كبري
  بار 6  94
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 تعداد تكرار سال مدرسه/ شهر    

 )كتاب درسي 17تا  15ي ها صفحهمكمل متن ( .بارت زير را بررسي كنيدبا ذكر دليل، درستي يا نادرستي ع .44
 .تر استتوان سوم هر عدد حقيقي از توان دوم همان عدد بزرگ

  تهران
  جواداالئمه

  بار 6  95

  .كدام حكم درست و كدام حكم نادرست است؟ براي رد احكام نادرست مثال نقض بياوريد .45
)درسي كتاب 17تا  15ي ها صفحهمكمل متن (

x)اگر ) الف ) 21 xگاه  باشد آن 0    .است 1
abاگر )ب  aگاه باشد آن 0  bو0   .است0

  تهران
  ياسين آل

  بار 6  95

 )كتاب درسي 17تا  15ي ها صفحهمكمل متن ( .كم نادرست مثال نقض بياوريدحكم درست را ثابت كنيد و براي ح .46
  .تر است مكعب هر عدد از آن عدد بزرگ) الف
 .باشدمي4مربع هر عدد فرد منهاي يك، مضرب)ب

  رضوانشهر
  )س( زهرا فاطمه

  بار 9  95

 )كتاب درسي 14ي  حهصفمكمل متن ( .با استفاده از استدالل استنتاجي، نتايج زير را كامل كنيد .47
yاگر ) الف z  وx y  باشد، در نتيجه…  

 … L2و L1موازي هستند، پس L2وL1خطوط.كنندديگر را قطع نميگاه يك خطوط موازي هيچ)ب

  شهر رضا
  طالقاني

  بار 5  94

را» .ضرب دو عدد گنـگ، همـواره عـددي گنـگ اسـت     حاصل«زير كليت حكم هاي گزينهيك از كدام .48
 )كتاب درسي 17تا  15ي ها صفحهمكمل متن (  ؟كند نقض مي

1(,3 6     2 (,8 2  3(( ) , ( ) 2 1 2   3و  2موارد )4   1

  تهران
  حكمت

  بار 8  95

عدد طبيعـي n. (نادرست است» .همواره عددي اول است n4«ي يك مثال نقض نشان دهيد كه  با ارائه .49
 )كتاب درسي 17تا  15ي ها صفحهمكمل متن ( ).است

  بجنورد
  نرجس

  بار 7  95

».گيردارتفاع هر مثلث، همواره داخل مثلث قرار مي«با يك مثال نقض حكم. مثال نقض را تعريف كنيد .50
 )كتاب درسي 17تا  15ي ها صفحهمكمل متن ( . را ردكنيد

  جيرفت
  فاطميه

  بار 13  95

نادرسـت مثـال نقـض ي گـزاره بـراي؟يك نادرسـت اسـتهاي زير درست و كدام يك از گزارهكدام .51
 )كتاب درسي 17تا  15ي ها صفحهمكمل متن (  .بياوريد

  .مجموع دو عدد فرد هميشه زوج است) الف
xگاه  گويا باشد، آن yگنگ و  xاگر ) ب y گويا است.  
 .درجه است180تر ازمي حاده، ك مجموع دو زاويه)ج

  مانه و سملقان
  رضوان

  بار 11  95

 )كتاب درسي 17تا  15ي ها صفحهمكمل متن ( .براي رد كردن هريك از احكام زير يك مثال نقض مناسب پيدا كنيد .52
  .تر يا مساوي خودش است مربع هر عدد حقيقي بزرگ) الف
 .حاصل جمع هر دو عدد گنگ همواره عددي گنگ است)ب

  و بيدگلآران 
  شهداي كرك 

  بار 10  94

.اثبات كنيد و براي هر كدام كه نادرست است مثال نقض بياوريدرااز احكام زير هر كدام درست است .53
)كتاب درسي 17تا  14ي ها صفحهمكمل متن (

x ،هر دو زوج باشند xو  yاگر ) الف y همواره زوج است.  
  .ضرب دو عدد فرد هميشه زوج است حاصل) ب
 .تفاضل دو عدد گنگ همواره عددي گنگ است)ج

  خوي
  فرزانگان

  بار 7  95

  


