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1شماره صفحه

 .درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را تعیین کنید  1

  .عددي زوج است، مجموع هر دو عدد فرد ) الف

n2،عدد  1بزرگتر از  n براي هر عدد طبیعی)ب 1 اول است.

5./

  .را پر کنیدجاهاي خالی   2
) الف a,b c اگر و تنها اگر دو شرط زیر برقرار باشند: 

) a c ,b c1 ) m , ........... 2   
 .آن حداقل یک مسیر وجود داشته باشدمی نامیم هرگاه بین هر دو راس  ..........را  Gگراف )ب
n(Cمقدار ) ج )  به ازاي هر عدد طبیعیn   ............ :برابر است با 2
kn)هرگاه   ) د ) کبوتر ...........النه قرار بگیرند ،در این صورت النه اي وجود دارد که حداقل .......کبوتر یا بیشتر در 1

  .در آن قرار گرفته است

5/1 

3 
,xسه عدد حقیقیبراي هر  y, z ثابت کنید:  x y z xy yz xz    2 2 25/1 

5,بر دو عدد  aباقی مانده تقسیماگر  4 2,به ترتیب  6  .بیابید 3را بر aباشد ؛باقی مانده تقسیم عدد 3
5/1 

)باقی مانده  تقسیم    5 ) 727  5/1 .بیابید 13را بر  19

xمعادله سیاله خطی  با تبدیل  6 y 2 5 29         هاي عمومی این  به معادله هم نهشتی و حل آن، جواب
 5/1  .بیابیدمعادله را 

 با مجموعه راس هاي  G گراف 7 V a,b,c,d,e, f و مجموعه یال هاي زیر در نظر بگیرید:   
 E ab,bc,cd,ed,ae,cf , ef 

) ب           .نمودار گراف را رسم کنید)الف  GN b را مشخص کنید. 
 .بنویسید dبه  bاز 5یک مسیر به طول)ج

2 

 :رسم کنید به طوري که  منتظمkراسی غیر تهی  5یک گراف  8
 .بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد k)الف 

  .کمترین مقدار ممکن را داشته باشد k)ب
1 

 »بقیه سواالت در صفحه دوم« 
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2شماره صفحه

 .رسم کنیدرا   p8 گراف) الف   9
  .از آن را مشخص کنیدمجموعه   یک)ب
 5/1 .مشخص نمایید را عضوي از آن 4 احاطه گر مینیمال  همجموع یک)ج

یک  آن را به،سپس با حذف برخی از راس ها ؛ غیر مینیمال انتخاب کنید احاطه گر زیر یک مجموعهدر گراف شکل   10

  .تبدیل نماییدمجموعه احاطه گر مینیمال 

1 

توانیم به چند طریق در قفسه اي و در یک ردیف بچینیم به کتاب ریاضی متفاوت را می  5کتاب فیزیک متفاوت و  4  11
  :طوري که

  .همواره کتاب هاي فیزیک کنار هم باشند) الف
   .هیچ دو کتاب ریاضی کنار هم نباشند)ب
 .کنار هم باشند هموارهخاص  دو کتاب فیزیکخاص و  کتاب ریاضییک ) ج

5/1 

xمعادله منفی تعداد جواب هاي صحیح و نا  12 x .... x   61 2 x  با شرط 12 , x 51 2  .را محاسبه کنید 4
1 

Tقرار است چهار مدرس  13 ,T ,T ,T1 2 3 C در چهار جلسه متوالی در چهار کالس 4 ,C ,C ,C1 2 3 به گونه اي تدریس   4
 1  .دیکنند که هر مدرس در هر کالس دقیقا یک جلسه تدریس کند ،براي این منظور برنامه ریزي نمای

n به طوري که nچند عدد طبیعی مانند  14 1 35   5/1 .بخش پذیر نباشد 6و  4وجود دارد که بر هیچ یک از اعداد 

6نقطه درون یک مستطیل 13 15 نقطه وجود دارند که فاصله  13 نقطه از این 2 نشان دهید حداقل قرار دارند ؛  8
 .باشد 8کمتر از ،آنها از هم 

5/1 

 20      جمع نمره  "موفق باشید  " 
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