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  7112 \ 7112العام الجامعي  –فصل الخريف  – 1االختبار األول في مقرر أسس الرياضيات

 الزمن: ساعة ونصف      

       

   ال يعتد باالجابة المكتوبة بقلم الرصاص            درجات (  01) لكل سؤال     أسئلة فقط من األسئلة التالية: 4أجب عن 

             

 تي تمثل قضايا؟ ال .أ( عرف القضية ثم بين ما إذا كانت الجمل التالية تمثل قضايا أم ال؟ وأوجد قيمة صدق الجمل0س     

     (i) 7632,  xxZx       (ii)0,  xx          (iii )يكون قائم الزاوية يوجد مثلث متساوي الساقين              

     (iv )   ال تصاحب األشرار          (v )الصالة ركن من أركان اإلسالم الخمسة 

 

 أي قضيتين .باستخدام قوانين جبر القضايا برهن أن: ,qpب( ليكن 

qpqpqpqp  ~)~(~)(~)( 

  

  2قبل القسمة على يال  nتمثل القضية:  q و،   أوليعدد  nتمثل القضية:  p ليكن. أ( 2س 

i )  عبرعن القضيةqp  ثم حدد قيمة صدقها بصورة لفظية.  

    ii أكتب المعاكس االيجابي للقضية )qp  .بصورة لفظية 

iii ) بسط القضية)~(~ qp لفظية ةبصور ثم عبر عنها. 

 

rqpب( ليكن   أي قضايا. باستخدام طريقة فرض خطأ النتيجة برهن أن: ,,

qqpp  )(~ 

 

864ليس صحيحاً أن: .أ( هل القضية التالية صادقة أم كاذبة:  3س  .أوالتماسيح تطير 

 

 باستخدام قوانين االستدالل  بين ما إذا كانت الحجة التالية صحيحة أو باطلة.ب( 

 أسس الرياضيات. مادةفإنني سأنجح في  ذاكرت: إذا 0مقدمة

 .ذاكر: إذا لم أتابع المسلسالت فإنني سأ2مقدمة

 أسس الرياضيات. ادةفي م رسبت: لقد 3مقدمة

 المسلسالت. تتابع أناالنتيجة: 

 

. أ(  بين ما إذا كانت القضية 4س  qqpp   صائبة منطقياً أو تناقض أو غير محددة منطقياً.  )(

 

 . معكوس جمعي صحيحيوجد لكل عدد ب( باستخدام المسورات عبر رمزياً عن القضية: 

 

,0.أ( هل القضية التالية صائبة أم خاطئة؟ولماذا؟ 5س  yxZyZx 

 

qpqp    صحة الحجة المنطقية التالية: اختبرب( باستخدام جداول الصدق  ~,~,~  
 

 2107-00-7   د.محمد أحمد احمودهانتهت األسئلة .... أرجو لكم التوفيق والنجاح ... 


