
 بسوِ تؼالی

 ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

 ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى هازًذراى

 بْشْرادارُ آهَزش ٍ پرٍرش شْرستاى 

 شْیذ ػباس زادُدبیرستاى           دقیقِ 80:  پاسخگَییهذت          ساػت اهتحاى:                         ریاضیرشتِ :              چْارمپایِ : 

 بارم یا حسیي                                                                                   شرح سَال ردیف

 1 باشذ. 3هَجَد است کِ هجوَع ارقام آى برابر  1383کَچکتر از چٌذ ػذد اٍل  1

abcdرأس  4با  2  چٌذ گراف سادُ هی تَاى ساخت؟ ,,,

 

1 

 1 باشذ، تؼذاد یال ّای هکول آى را بیابیذ. 11برابر  8اگر تؼذاد یال ّای یک گراف سادُ از هرتبِ  3

 هَجَد است؟ )با رکر دلیل( 19هٌتظن از هرتبِ  -7چٌذ ًَع گراف  4
 

1 

abcdefgرأس  7با  5 چٌذ گراف سادُ هی تَاى ساخت بِ طَریکِ ّر یک از آى گراف ّا شاهل یال ّای  ,,,,,,

cafe  را ًذاشتِ باشٌذ؟ agبَدُ ٍ یال  ,

1 

 5/1 حذاقل تؼذاد یال ّای ایي گراف را تؼییي کٌیذ. .7چٌاى است کِ در آى  17از هرتبِ  Gگراف سادُ  6

),(,),(,),(,),(,),(با بازُ ّای  7  5/1 یک گراف بازُ ّا رسن کٌیذ. 4152639584

 5/1 کال چٌذ هسیر هَجَد است؟ 5kدر گراف  8

 5/1 ذ.گراف ّویلتٌی ٍ گراف اٍیلری را تؼریف کٌی 9

 5/1 رسن کٌیذ. 6سِ درخت از هرتبِ  10

 5/1 را بیابیذ. 137 ! تؼذاد صفرّای ٍاقغ در اًتْای ػذد 11

 5/1 هَجَد است؟ 4چِ تؼذاد دٍر با طَل  6kدر گراف  12

aSاگر  13 ,,,,,,,,: چِ هقادیری هی تَاى باشذ؟ )با رکر  aآًگاُ دًبالِ درجِ رئَس یک گراف سادُ باشذ،  66678888

 دلیل(

5/1 

14 
را چٌاى بیابیذ کِ حاصل  nتوام هقادیر صحیح 

1
24





n

n
 یک ػذد صحیح باشذ. 

5/1 

 5/1 کال چِ تؼذاد هسیر هَجَد است؟ )با رکر دلیل( 13در درخت از هرتبِ  15

  با عدد نمره تجدیدنظر  با عدد نمره ورقه : 
  با حروف  با حروف

 نام دبیر و امضاء                                تاریخ نام دبیر و امضاء                                تاریخ
 

 به امیدی که رسد روزی و در سایه عدل                گرگ گوید ندریم و بره گوید بچریم
 حکمتی -پیروز و سربلند باشید 

 

 هْر آهَزشگاُ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 ریاضیات گسستًِام درس : 

 دبیر : حکوتی

 96-97سال تحصیلی : اٍل    ًَبت : 

 4/10/96       تاریخ اهتحاى :
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