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 ی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. درست 1

 ارزند.هم 2nو زوج بودن   nگاه زوج بودن یک عدد طبیعی باشد، آن nالف( اگر 

aب( اگر  b  وc d  آنگاهa c b d . 

ی نهشتپ( از رابطۀ هم
3

24 15 می توان رابطۀ
3

8 5 .را نتیجه گرفت 

nبا مشخصات  nمنتظم از مرتبه ی rت( گراف  7  وr 3 وجود ندارد. 

1 

 امل کنید. جاهای خالی را با عبارات مناسب ک 2

aالف( اگر  b  وb a گاه آن.........a  

 تعلق دارد.  7نهشتی ........... به پیمانه ی به دستۀ هم 1367ب(عدد 

GN{a}راس دلخواه باشد و  aیک گراف و Gپ(اگر    در این صورتa .راس ........... است 

یال است. در این صورت مقدار  28دارای  pKت(گراف کامل  G .برابر ............. است 

1 

 درستی گزارۀ )الف( را به روش مستقیم و درستی گزارۀ)ب( را به روش برهان خلف ثابت کنید، سپس برای نادرستی 3

 گزارۀ)پ( مثال نقض ارائه دهید. 

 الف( مکعب هر عدد فرد منهای یک, عددی زوج است.

3گویا باشد ثابت کنید  دو عدد گنگ و  و  ب( اگر   .عددی گنگ است 

n2عدد طبیعی بزرگتر از یک عدد پ( برای هر  1 .اول است 

2 

 سه عدد حقیقی باشند، آنگاه به روش بازگشتی ثابت کنید: zو  x ،yاگر  4

 2 2 2x y z 2 x y z 3      
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aاگر  5 0  د اعداعددی صحیح و 4m 7  و 5m 9  برa ثابت کنید  ، آنگاهبخش پذیر باشندa 1 . 1 

ماندۀ آن بخش پذیر باشند، آنگاه ثابت کنید باقی nاگر در یک تقسیم، مقسوم و مقسوم علیه هر دو بر عدد صحیح  6

 بخش پذیر است.  nتقسیم نیز همواره بر 

75/0 

 ت کنید. موارد زیر را ثاب 7

aعددی اول باشد،  pالف( اگر  Z  وp a  ثابت کنید ,p a 1 

a[a,b]ب( با توجه به تعریف ک.م.م ثابت کنید  b b  

پ( ثابت کنید اگر 
m

a b  وn m  آنگاه
n

a b. 

75/2 

aآیا از رابطۀ  8 bc توان نتیجه گرفت که میa  حداقل یکی از دو عددb وc کند؟ چرا؟را عاد می 
 

75/0 



 

 

31Aالف( باقی ماندۀ تقسیم عدد   9 2 17   بیابید.  7را بر عدد 

گر اعداد ب( ا 3a 5  و 4a 7  رقم یکان برابر داشته باشند، آنگاه رقم یکان عدد 9a 6 .را تعیین کنید 
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 1 اسفند در همان سال چه روزی در هفته است؟ 21اول مهرماه روز دوشنبه باشد،  ،اگر در یک سال 10

 5/1 تومان تبدیل کرد؟ 2000و  5000های هزار تومان را به اسکناس 51توان به چند طریق می 11

 25/1 بخش پذیر باشد. 6بر  16برابر آن ها منهای  4اعداد صحیح را بیابید که تمام  12

 ی زیر مفروض است:هاها و یالبا مجموعۀ راس Gگراف  13

  {v v ,v v ,v v ,v v ,v v ,v v ,v v }1 2 1 6 2 3 6 4 4 5 5 6 3 4E G    {v ,v ,v ,v ,v ,v }1 2 3 4 5 6v G  
 الف( نمودار آن را رسم کنید.

 ب( مرتبه و اندازۀگراف را مشخص کنید.

پ( مقدار  G چقدر است؟ 

 در این گراف بنویسید. 4ت( یک مسیر به طول 

 بنویسید. 5ث( یک دور به طول 

 بنویسید.را  5vهای راس ج( مجموعۀ همسایگی

2 

14 

 

دهند. نفر دست می 2نفر آن ها دقیقا با  10دهند. رند. برخی از آن ها با هم دست مینفرحضور دا 11در یک کالس

 نفر دست داده باشد. 7با  تواند دقیقاًنشان دهید نفر یازدهم نمی

1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید؟ 15

(v)شد، آنگاه مقدار یک راس آن با vراس و  10یک گراف با  Gالف( اگر  (v)G G
d d چقدر است؟ 

 ب( گرافی که بین هر دو راس آن حداقل یک مسیر وجود دارد چه نام دارد؟

 های آن چقدر است؟منتظم است، آنگاه تعداد یال-4راسی،  6یک گراف   Gپ( اگر

 ت( مکمل گراف کامل چه گرافی است؟

یک گراف باشد و  Gفرض ث( به G 6   در این صورتG لزوماً دارای یک مسیر به طول چند است؟ 

25/1 
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