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1شماره صفحه

 1.ثابت کنید میانگین حسابی دو عدد نامنفی از میانگین هندسی آنها کمتر نیست   1

  .درجاهاي خالی عبارت ریاضی مناسب قرار دهید  2
 .یال دارد....................................،  رأسی  8یگ گراف کامل ) الف

  با  10دریک گراف از مرتبه ) ب   .راس براي احاطه همه رئوس الزم است...................حداقل  3
داشته باشیم  pاز مرتبه Gاگر در گراف) ج G 1  در این صورت  Gاست.......................... برابر.

 .است.................................بابرابر 5 در 5مجموع درایه هاي سطر اول یک مربع التین ) د

2 

م عددیباشد در این صورت باقی مانده تقس 9و 2به ترتیب  اعداد 13بر  nو  mاگر باقی مانده تقسیم 3
5 3n m  5/1 .را بدست آورید 13بر 

بهمن ، در همان سال   12نهشتی تعیین کنید با استفاده از همدراین صورت .باشد اول مهر روز  شنبه ،اگر در یک سال  4
 1 ؟استاز هفته  ه روزي چ

xمعادله سیاله خطی  با تبدیل  5 y 5 2 5/1  .جوابهاي عمومی این معادله را بیابید ،نهشتی و حل آن به معادله هم 18

   .می باشد Gرافگنمودار شکل مقابل 6
 .          را بنویسید  Gمرتبه و اندازه گراف ) الف 

)مجموعه )  ب )GN b را بنویسید.
 .را مشخص کنید Gهاي گراف  رأسدرجه هاي مجموع ) ج

5/1 

 .را در نظر بگیرید و به سواالت زیر پاسخ دهید C7گراف   7
  .عضوي  بنویسید 4یک مجموعه احاطه گر )الف 

  . دست آوریده را بC7عدد احاطه گري) ب
 .دو مجموعه احاطه گر مینیمم متمایز بنویسید)ج

5/1 

میتوان  هر مجموعه احاطه گر دلخواه غیر مینیمال را ثابت کنید )الف   8
  عه احاطه گر مینیمال تبدیل کرد ؟از رئوسش به یک مجمو با حذف برخی

 .عضوي را مشخص کنید 5در گراف روبرو یک مجموعه احاطه گر مینیمال )ب

5/1 

 »بقیه سواالت در صفحه دوم« 
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2شماره صفحه

 .داشته باشد 2با اندازه  یکتامجموعه احاطه گر  یکرسم کنید که  2باعدد احاطه گري  رأسی 6یک گراف ) الف   9
1  .داشته باشد 2مجموعه احاطه گر با اندازه  بیش از یکرسم کنید که  2باعدد احاطه گري  رأسی 6یک گراف ) ب

,با ارقام   10 , , , , , , ,11 2 2 3 2 4 4  1 .رقمی می توان نوشت9چند عدد 5

، گیرند انند کنارهم دریک ردیف قرارموز پایه یازدهم به چند طریق می توآدانش  5دانش آموز پایه دوازدهم و  6  11
  : به طوري که

  .به صورت یک در میان قرار بگیرند) الف
  .دانش آموزان یازدهم کنار هم باشند همواره) ب
 .کنار هم باشندیک دانش آموز خاص یازدهم و یک دانش آموز خاص دوازدهم در ) ج

5/1 

x....معادله منفی تعداد جواب هاي صحیح و نا  12 x x   51 2 , با شرط 10 , , ,ix i 0 2 3 4 را محاسبه  5

 1 .کنید

گونه اي ها به روز اول هفته از این لباس سه کت و سه پیراهن داشته باشند و بخواهند در سه ،اگر سه دوست هم سایز  13
ر کرده باشد و هرکت با هبار استفاده  کنند که هر فرد هر یک از کت ها و هریک از پیراهن ها را دقیقاً یک استفاده

 ؟دنده ا نجامرا ند این کار توان چگونه می،استقاده قراربگیرد پیراهن نیزدقیقاً یکبارمورد
5/1 

 25/1 .دنشبخش پذیر با 3یا  2چند عدد وجود دارد که بر  90تا  1در بین اعداد   14

نفر از آنها روز هفته و ماه  7تحصیل باشند الاقل  به دانش آموز مشغول 505ثابت کنید اگر در یک دبیرستان حداقل   15
. تولدشان یکسان است

25/1 

 20      جمع نمره  "موفق باشید  " 




