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 گسستهماده درسی :   

 دیماهتاریخ برگزاری : 

 دقیقه 90مدت زمان : 

 9صفحه  – 91تعداد سواالت 

 است.)پاسخنامه( امتحان دارای 

  .است جهان پیشه ترین شریف و ترین پاک ، احسان بهترین تربیت و تعلیم

 بارم سواالت ردیف

 (.ت میکند) تنها ذکر شماره گزینه در پاسخ برگ کفای گزینه ی مناسب را انتخاب کنید. 9

 کدام یک از گراف های زیر منتظم و غیر بازه ای میباشد؟(9

9-                               2-                                 3-                                      4- 

 

 کدام است؟ 6مرتبه ( تعداد درخت های 2

 شش -4پنج                                 -3چهار                         -2سه                           -9

تبدیل میشود تعداد یال های گراف اولیه کدام  5یال کم میکنیم به یک درخت از مرتبه  20از یک گراف کامل ( 3

 است؟

9- 24                           2- 23                           3- 22                                 4-29 

15/0 

و  Nدرجه یک است مطلوبست محاسبه مقدار  Nدنباله درجات یک درخت شامل دو درجه سه و سه درجه دو و  2

 تعداد رئوس این درخت؟

9 

 5/9 الف( قضیه اساسی              ب( دور                 ج( گراف ناهمبند    ا تعریف کنید:مفاهیم زیر ر 3

 دلیل نادرستی گزاره های زیر را بنویسید. 4

 گرافی نیست . 4،  2، 9، 9، 0نداریم .                   ب( دنباله درجات  1منتظم از مرتبه -1الف( گراف 

 ج( گراف مکمل برای گراف تهی نداریم.                

5/9 

 بنویسید . 3الف: رسم کنید . ب: دوری به طول  ]4 , 1) ، ] 3 , 6 [، ] -2 ,2 [ ( ،0 , 2[، ] 3, 4[گراف بازه ای  5

 گراف از چند بخش تشکیل شده است؟ ج:

15/0 

 چرا؟ ؟ باشد اما همیلتنی باشد ناهمبندرد که الف: آیا گرافی وجود دا 6

 نسبت اندازه به مرتبه :برقرار است مطلوبست  6q=p4منتظم ، رابطه  -3ب:در گراف 

15/0 

15/0 

 9 یال بدارد ؟ 1گرافی از مرتبه ی دوازده دارای چند یال باشد که گراف مکمل آن  1

 9  تعداد کل مسیر های این گراف را بیابید .دارد ؟  4به طول  دورچند  8در گراف کامل از مرتبه  8

 5/9 ثابت کنید بی نهایت عدد اول است. 9

 2 نتیجه میدهد. )قوی( اصل خوش ترتیبی را تعریف کنید و نشان دهید می توان از استقرا ریاضی 90

 5/9 لم اقلیدس را بیان و اثبات کنید. 99

 میباشد مطلوب است: 8( در مبنای 906عدد )  92

 3ب: این عدد در مبنای                    2های این عدد در مرتبه  9الف : تعداد 

9 

 9 را از نظر مرکب یا اول بودن مورد بررسی قرار دهید . 199 و923د اعدا 93

 5/9 را به دست آورید.  mخارج قسمت است تمام اعداد باقیمانده مجذور  mبر عدد طبیعی  965در تقسیم عدد  94

 5/9 را بیابید.  56( بر  900) به توان  5باقیمانده عدد  95

 y1x +5 15/0= 944                                                                          معادله سیاله مقابل چرا بی پاسخ است ؟   96

 y2x +1 25/9=280                                                                                         معادله سیاله مقابل را حل کنید . 91

 پیروز باشید. 
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 علیرضا دولت شاهی              

ماشین حساب ممنوع استفاده از 

 است
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