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صفحه اول سؤاالت  بارم  ردیف 

1 

 جاهای خالی را با  عبارات مناسب پر کنید:

 نامیم.گر .......................... میگر نباشد، احاطههایش دیگر احاطهر را که با حذف هریک از رأسگیک مجموعه احاطه الف(

 اسفند در همان سال .............  است. 3صورت  شنبه باشد، در ایناگر در یک سال، اول مهر   ب(

 .نفر آنها ، یکسان است 5مطمئن باشیم که  فصل تولد به حداقل ، .......... نفر نیاز داریم تا   ج(

 5      های  عمومی معادله جواب(  د(
4𝑥   ≡17  است.  .صورت .....................به 

 

1 

𝑥2داریم:     𝑧و   𝑦و   𝑥به روش بازگشتی ثابت کنید که برای هر سه عدد حقیقی  1 + 𝑦2 + 1 ≥ 𝑥𝑦 + 𝑥 + 𝑦 2 

𝑎عددی اول باشد و    pاگر  1 ∈ ℤ   و𝑃 ∤ 𝑎 ثابت کنید ،   :(𝑃, 𝑎) = 1 3 

4𝑘 | 5طوری که  باشد به ℤ  مجموعه اعداددر 𝑘اگر عددی مانند  1 + 16𝑘2| 25، ثابت کنید:     1 + 28𝑘 + 6 4 

2 

 در گراف مقابل:                                                                                            

 را بنویسید.   𝐸(𝐺) و    𝑉(𝐺)های  الف( مجموعه

  را مشخص کنید.  𝛿(𝐺)و   (𝐺)∆ب(  

  را بنویسید.  𝑔و  𝑓های راس بستهگی ج( مجموعه همسای

𝑁𝐺(𝑥)د( اگر  = {𝑎, 𝑑 , 𝑐}   آنگاه ،𝑥  کدام  رأس است؟ 

 

5 

5/1 

 در گراف مقابل:

 مشخص کنید. عضوی 4 گرالف( یک مجموعه احاطه

  گر مینیمال مشخص کنید.ب( یک مجموعه احاطه

γ(𝐺)گری گراف  را معلوم کنید. احاطهج( عدد  =? 

   
 
 

6 

 ی آن با اندازه یک باشد، رسم کنید.مجموعه γ−رأسی که  6یک گراف الف(  5/1

 ی آن با اندازه دو باشد، رسم کنید.مجموعه γ−رأسی که  6یک گراف ب( 

7 

 استدالل بیابید.گری گراف مقابل را با عدد احاطه 1

 

 

8 

  صفحه دومدر  سؤاالت ادامه   
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 پاسخنامه نیاز دارد
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 ردیف صفحه  دوم سؤاالت  بارم

 را رسم کنید.   𝑃12الف( گراف  5/1

 مجموعه  از آن را مشخص کنید. γ−ب(  یک 

 عضوی از آن را مشخص نمائید. 6گر مینیمال ج( یک مجموعه احاطه

9 

2 

 توانند در یک  صف قرار گیرند، اگر قرار باشد که :طریق میسرباز ، به چند 5افسر و  4

 الف( هیچ محدودیتی نداشته باشند.

 ب( همواره افسرها کنار هم باشند.

 ج( هیچ دو سربازی کنار هم نباشند.

 د(یک سرباز و دو افسر مشخص همواره کنار هم باشند. 

10 

𝑥1های صحیح و نامنفی  معادله  تعداد جواب  2 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥6 = 𝑥1با شرط     12 > 𝑥5و     2 ≥  11 را بیابید.   4

 12 را بنویسید. 3دو مربع التین متعامد از مرتبه  1

 13 نفر توزیع کرد به شرطی که به هر نفر حداقل یک کتاب بدهیم؟ 3کتاب مختلف را بین  6به چند طریق می توان  5/1

 14 نفر توزیع کرد اگر بخواهیم به هر نفر حداکثر یک خودکار بدهیم؟ 8خودکار مختلف را بین  5چند طریق می توان به  5/0

1)  200تا   1در بین اعداد طبیعی  5/1 ≤ 𝑛 ≤  15 ؟نباشندپذیر بخش 7پذیر باشند ولی بر بخش  4( چند عدد وجود دارد که بر 200

 پایان مجموع سرافراز باشید  20

 مراجعه فرمایید. استان کردستانریاضی گروه  سایتوببرای دریافت راهنمای تصحیح سواالت به 

 موفق باشید.                                             www.kurdmath.ir سایت:آدرس وب

 

 

 

  


