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 درستي یب ًبدرستي ػجبرات سیز را هطخص کٌیذ.

[b,(a,b)]ذ آًگبُ ٌثبضدٍ ػذد طجیؼي  a,bاگز الف( a 

 است. 3ثزاثز  C11گزی گزاف ػذد احبطِ ة(

 .ذاردً ٍجَد 2اس هزتجِ هتؼبهذ دٍ هزثغ التیي  (ح

Aاگز( ت  4  ٍB  fتبثغ چَى  43ثبضٌذ، 3 :A B .هي تَاى تؼزیف کزد 

1 

2 

 هٌبست پز کٌیذ. ػذد یب ػجبرتجبّبی خبلي را ثب 

 .است ..........ثزاثز  4رئَس گزاف کبهل اس هزتجِ درجبت  هجوَع( الف

 هي ضَد. ...........  11 ثز 273671ثبقي هبًذُ تقسین ػذد ( ة

 ،ًذاضتِ ثبضذکس ثیطتز اس یک خَدکبر ّیچ طَری کِثِ  زدًفز تَسیغ ک 8خَدکبر هتفبٍت را ثیي  4تَاى کِ هيّبیيتؼذاد حبلت( ح

 است. .......... ثزاثز  (دادُ ثبضینًفز حذاکثز یک خَدکبر  ّز ) ثِ

75/0 

3 
 ارس( ثبثت کٌیذ :ّبی ّنگشارُ سیز را ثِ رٍش ثبسگطتي )گشارُ

 دارین :  x  ٍy هثجت ػذد حقیقي دٍثزای ّز )
x y x y
 



1 1 4) 
1 

4 
 درستي گشارُ سیز را ثب استفبدُ اس رٍش ثزّبى خلف ثبثت کٌیذ.

 ) حبصل ضزة ّز ػذد گَیبی ًبصفز در یک ػذد گٌگ، ػذدی گٌگ است.(
75/0 

n  ٍnاگز  5 k 9 7 ٍn k 7 n، ثبثت کٌیذ  6  nیب  1  5 1 

aدٍ ػذد اگز  6 3 1  ٍa 4 aرقن یکبى ثزاثز داضتِ ثبضٌذ، رقن یکبى ػذد 3 9  1 را ثِ دست آٍریذ. 6

xهؼبدلِ ّن ًْطتي  ػوَهي جَاة 7
18

11  1 را ثیبثیذ. 69

8 

V(G) داضتِ ثبضین Gاگز در گزاف  {a ,b,c,d,e,f}  ٍE(G) {ac,ae,bd,ce,df}:  

 را رسن کٌیذ. Gگزافالف( 

 ؟ّوجٌذ است Gگزافآیب ة( 

 ؟ٌذ یبل استچارای دG( هکول گزافة
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 االت پبسخ دّیذ :ؤرا در ًظز ثگیزیذ ٍ ثِ س سیزگزاف 
 را ثٌَیسیذ. bرأس  ثبسّوسبیگي  هجوَػِ الف(

 ثٌَیسیذ. 4ثِ طَل fثِ cة( یک هسیز اس 
 ثٌَیسیذ.  هتفبٍتّبی دٍر ثب طَل 2( ح
 ( یک سیزگزاف، ثزای آى رسن کٌیذ. ت

2 

10 

 هطبثق ضکل رسن ضذُ است. Gگزاف 
Sالف( آیب  {a ,b,c, e} ِگزیک هجوَػِ احبطG است؟ 
 هیٌیوبل است؟ چزا؟گز احبطِیک هجوَػِ  Sة( آیب 

 ثٌَیسیذ. Gهیٌیون ثزای گز احبطِ( یک هجوَػِ ح
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 1 گزی آى کوتزیي هقذار هوکي ثبضذ.ِثکطیذ کِ ػذد احبط 9هزتجِ هٌتظن 2یک گزاف  11

12 
nثزای ّز n  گز داضتِ ثبضذ. ، چٌبى رسن کٌیذ کِ ثیص اس یک هجوَػِ احبط2ِگزی احبطِسي ٍ ثب ػذد أر nگزافي ،4

 هیٌیون ثٌَیسیذ. گزدٍ هجوَػِ احبطِ، سپس ثزای گزاف رسن ضذُ 
25/1 

,ثب ارقبم  13 , , , , ,1 1 2 3 3 3  1 تَاى ًَضت؟رقوي هي 7چٌذ ػذد  7

14 
 

 را در ًظز ثگیزیذ : هزثغ التیي سیز

 را ثٌَیسیذ. Bجبیگطت هزثغ التیي آى  یک جبیگطت هطخص کٌیذ، سپس ثب اػوبل الف(

A                                                                                 هتؼبهذًذ؟ چزا؟ A,Bهزثغ التیي دٍ آیب  ة(  
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15 

 :کِ ضبخِ گل اًتخبة کزد، ثِ طَری 8تَاى ًَع گل هَجَد است. ثِ چٌذ طزیق هي پٌجفزٍضي، در یک گل

 ثبضذ.اس ّز ًَع، حذاقل یک گل اًتخبة ضذُ الف( 

 ضذُ ثبضذ.ة( اس گل ًَع اٍل حذاقل دٍ ضبخِ ٍ اس گل ًَع چْبرم ثیص اس سِ ضبخِ اًتخبة 

5/1 

) 1100تب  1در ثیي اػذاد طجیؼي  16 n ) 1  5/1 .ًجبضذثخص پذیز  3ٍ5ثز ّیچ یک اس اػذاد ٍجَد دارد ثِ طَری کِ چٌذ ػذد  1100

17 
ٍرسضي  کفصضًَذ. فزٍضگبُ حذاقل چٌذ رًگ ػزضِ هي 9اًذاسُ ٍ  6ثزًذ هختلف در  5ٍرسضي اس  ّبیکفص ،در یک فزٍضگبُ

 رًگ ّستٌذ؟ّب اس یک ثزًذ، ّن اًذاسُ ٍ ّنکفص داضتِ ثبضذ تب هطوئي ثبضین حذاقل سِ تب اس ایي
5/1 

 20 جوغ ًوزُ                                                   « .هَفق ثبضیذ »                                                                       
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