
 باسمه تعالي

 فیزیک  -ریاضی :    رشته نام و نام خانوادگي :   2تعداد صفحه:   ریاضیات گسستهدرس :   نهاييسؤاالت امتحان    
 دقیقه 120  مدت امتحان:  دورۀ دوم متوسطه  دوازدهمپایه  صبح 10  ساعت شروع:    03/10/1401:    تاريخ امتحان

 ضمین كیفیت نظام آموزش و پرورشارزشیابي وتمركز  1401ماه سال  دینوبت درو داوطلبان آزاد سراسركشور بزرگسال دانش آموزان روزانه، 
http://aee.medu.gov.ir    

 سواالت پاسخ نامه دارد. رديف 
 ) استفاده از ماشین حساب ساده، با چهار عمل اصلی، مجاز است.(  

 نمره

  

   1شماره صفحه

 

 : درستی یا نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید 1

یک عدد گنگ باشد،   xالف(اگر
x

 نیز عددی گنگ است.     1

a|گر ا  ب(   b c+   آنگاه|a b   یا|a c . 

+به شرط آنکه bوaبرای مقادير حقیقي و نا صفر(پ a b  تساوی= +
+a b a b

1 1 1
 .برقرار است

 وجود ندارد.  6ت(دو مربع التین متعامد از مرتبه  

1 

 خالی عبارت های مناسب  بنویسید . در جاهای  2

m])حاصل الف( ,m],m )
2 5

 ابر با ................... است .بر   

),(=1داشته باشیم  bو  aاگر برای دو عدد صحیح و ناصفر  ب( ba  گوییم، میa  وb  .هستند ....................... 

 گر نباشد ،احاطه گر ...................مي نامیم. (يک مجموعه احاطه گر را كه با حذف هر يک از راس هايش ديگر احاطهپ

K(تعداد يال های گراف ت  ................... است.برابر .،7

1 

   :کنید  ارز( ثابتهای همگزاره زیر را به روش بازگشتی )گزاره 3

y  داریم:  yو  xبرای هر دوعدد حقیقی»   x(y x )+  − + +2 1 2 1  » 

1 

aاگر  4    عددی صحیح و دو عدد( )m +5 )و    4 )m +6 aبخشپذير باشند ثابت كنید    aبر   5 = 1  . 1/25 

)در اين صورت باقیمانده تقسیم عدد   عددی صحیح و فرد باشد و bو  aاگر 5 )+ +a b2 2  1 بیابید.  8را بر      5

+باقي مانده تقسیم عدد  6 + + + + +! ! ! ! ! !1 2 3 4 5 000000  5/1 نماد فاکتوریل می باشد( !)  بدست آوريد. 15را بر    200

7 
معادله همنهشتي

6

4 10x   .را در صورت امکان حل كرده و مجموعه جواب آن به دست آوريد                       
1 

 در هر مورد، عبارت صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید.  8

 الف( تعداد رئوس یک گراف را )  اندازه   ،   مرتبه  ( می نامیم.

 نامیم که بین هر دو رأس آن یک )   مسیر   ،   یال  ( وجود داشته باشد.همبند میب( گرافی را  

q(G)رأسی باشد، مقدارnیک گراف  Gپ( اگر q(G)+  ( برابر با)( 1−nn     ،n (n )−1
2

 ( است.   

 رأسی دارد. nتنها یک )   دور   ،   مسیر  (   nCت( گراف

2 

 :)شکل مقابل( را در نظر بگیريدGگراف  9

 را مشخص کنید.G)(و   G)(الف(  

 بنویسید.   4ب( دوری به طول  

 .  بنويسید   bاز راس   با شروع3دو مسیر به طول پ(  

ت(  
GN (f  را با اعضا مشخص کنید.(

5/1 

 «  ادامه سؤاالت درصفحه دوم»

ش و پرورش
ت نظام آموز

کیفی
شیابى و تضمین 

 مرکز ارز
 

ش و پرورش
ت نظام آموز

کیفی
شیابى و تضمین 

 مرکز ارز
 

ش و پرورش
ت نظام آموز

کیفی
شیابى و تضمین 

 مرکز ارز
 

ش و پرورش
ت نظام آموز

کیفی
شیابى و تضمین 

 مرکز ارز
 



 باسمه تعالي

 فیزیک  -ریاضی :    رشته نام و نام خانوادگي :   2تعداد صفحه:   ریاضیات گسستهدرس :   نهاييسؤاالت امتحان    
 دقیقه 120  مدت امتحان:  دورۀ دوم متوسطه  دوازدهمپایه  صبح 10  ساعت شروع:    03/10/1401:    تاريخ امتحان

 ضمین كیفیت نظام آموزش و پرورشارزشیابي وتمركز  1401ماه سال  دینوبت درو داوطلبان آزاد سراسركشور بزرگسال دانش آموزان روزانه، 
http://aee.medu.gov.ir    

 سواالت پاسخ نامه دارد. رديف 
 ) استفاده از ماشین حساب ساده، با چهار عمل اصلی، مجاز است.(  

 نمره

  

   2شماره صفحه

 

  و ادعای خود را ثابت كنید.عدد احاطه گری را برای گراف زير مشخص   10
 

 
                                                                                                                                 

                                                              

1 

 1 راسي بکشید كه عدد احاطه گری آن كمترين مقدار ممکن را داشته باشد.  12منتظم  -2يک گراف   11

نفر را که دو به دو برادر یکدیگرند در دو طرف طول یک میز مستطیل شکل بنشانیم . اگر بخواهیم هر نفر   8می خواهیم  12

 توان انجام داد؟روبه روی برادرش بنشیند ، این کار را به چند روش می 

1 

شاخه واز گل نوع   3فقط وم س شاخه گل انتخاب کرد به طوریکه ، از گل نوع 16نوع گل  5به چند روش می توان از بین  13

 شاخه انتخاب کنیم؟ چهارشاخه و از گل نوع پنجم بیش از  سهدست کم    چهارم

75/1 

Tقرار است سه مدرس 14 ,T ,T3 2 Cدر سه جلسه متوالی در سه کالس 1 ,C ,C3 2 به گونه ای تدریس کنند که هر مدرس   1

 ریزی کنید.  در هر کالس دقیقاً یک جلسه تدریس کند. برای این منظور، با استفاده از مربع التین، برنامه

25/1 

Sچند عضو از مجموعه   15 {n N | n }=   1  5/1 بخشپذیرند؟ 5و نه بر3نه بر  63

کنیم، ثابت کنید حداقل دو نقطه وجود دارد که فاصله آنها کمتر از انتخاب می  6و  4هفت نقطه درون مستطیلی به ابعاد  16

 است. 8

25/1 

 20 جمع نمره                                                                "موفق باشید  "                                                                          

 

ش و پرورش
ت نظام آموز

کیفی
شیابى و تضمین 

 مرکز ارز
 

ش و پرورش
ت نظام آموز

کیفی
شیابى و تضمین 

 مرکز ارز
 

ش و پرورش
ت نظام آموز

کیفی
شیابى و تضمین 

 مرکز ارز
 

ش و پرورش
ت نظام آموز

کیفی
شیابى و تضمین 

 مرکز ارز
 


	S401100301-1

