باسمه تعالي
ًام ٍ ًام خاًَادگٖ:
ًام پذر:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

ًام کالس:

دٕ هاُ سال تحص٘لٖ 1397 - 98
نمره کتبي:

نمره شفاهي -عملي:

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل
دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین

جمع نمره با حروف:

ردٗف

ًام درس :رٗاظ٘ات گسستِ
پاِٗ :دٍازدّن رٗاظٖ

ساعت اهتحاى 8 :صثح

تارٗخ اهتحاى97/10/10 :

هذت اهتحاى 100 :دق٘قِ

نام و نام خانوادگي و امضای مصحح:

ًورُ

سواالت در سه صفحه

ّرکذام از گسارُ ّإ زٗر را کِ درست است ،ثاتت کٌ٘ذ ٍ ّرکذام را کِ ًادرست است تا هثال ًقط ،رَد  ،کٌ٘ذ:
الف) اگر  b, aدٍ عذد صح٘ح ٍ  a  bعذدٕ فرد تاشذ a2  b2 ،عذدٕ زٍج خَاّذ تَد.

ب) اگر  c, b, aسِ عذد گٌگ تاشٌذ ،عذد ً٘ a bcس گٌگ است.
1

3

ج) ظرب ّر عذد گَٗا در ٗک عذد گٌگ ،عذدٕ گٌگ است.
د) ترإ ّر عذد طث٘عٖ  ، nعذد  n2  5n  5عذدٕ فرد است.

تا استفادُ از ترّاى خُلف ،ثاتت کٌ٘ذ کِ اگر 2

3
عذدٕ گٌگ تاشذ آى گاُ ً٘ 3  2س عذدٕ گٌگ است.

1

2

تِ رٍش اثثات تازگشتٖ ،درستٖ ًاهسإٍ هقاتل را ثاتت کٌ٘ذ.

1 1
4
 
a b ab
1

3

اگر  aعذدٕ صح٘ح تاشذ ،تسرگ ترٗي هقسَم علِ٘ هشترک دٍ عذد  a2  6a  3 ٍ a  5را تِ دست آٍرٗذ.
1

4

تاقٖ هاًذٓ تقس٘ن اعذاد  b ٍ aتر عذد  7تِ ترت٘ة تراتر تا  3 ٍ 6شذُ است .تاقٖ هاًذٓ تقس٘ن عذد  2a  3b  1را تر
5

عذد  7ت٘ات٘ذ.

1

اداهٔ سَاالت در صفحٔ دٍم

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

1
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صفحٔ دٍم

رٗاظ٘ات گسستِ

در ٗک تقس٘ن ،اگر ٍ 27احذ تِ هقسَم اظافِ کٌ٘ن ،از تاقٖ هاًذٍُ 15 ،احذ کن شذُ ٍ تِ خارج قسوتٍ 2 ،احذ اظافِ
هٖ گردد .هقسَم علِ٘ اٗي تقس٘ن را تِ دست آٍرٗذ.
1

6

( ([18,26],14) الف

حاصل عثارات هقاتل را تٌَٗس٘ذ.

7

( [2m,6m2 ] ب

1

ثاتت کٌ٘ذ اگر  p  3عذدٕ اٍّل تاشذ آى گاُ تِ ٗکٖ از دٍ صَرت ٗ 6k  1ا ًَ 6k  5شتِ هٖ شَد.

8

1

رقن ٗکاى عذد  71398  31397را تِ دست آٍرٗذ.

1/5

9

چٌذ ًقطِ رٍٕ خط تِ هعادلٔ  6 x  15y  51هٖ تَاى ٗافت کِ هختصات آى ّا اعذاد طث٘عٖ تاشٌذ؟
(فقط از طرٗق حل هعادلٔ س٘الِ)
1/5

10

اگر  12تْوي هاُ در ٗک سال ،شٌثِ تاشذ 17 ،شْرَٗرهاُ در ّواى سال چِ رٍزٕ از ّفتِ تَدُ است؟

1

11

اداهٔ سَاالت در صفحٔ سَم
2
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ًام ًٍام خاًَادگٖ:

صفحٔ سَم

رٗاظ٘ات گسستِ

عذد  3 13975 1تِ کذام دستٔ ّن ًْشتٖ تِ پ٘وأً  9تعلّق دارد؟
1

12

هفاّ٘ن زٗر را تعرٗف کٌ٘ذ:
الف) دٍ ٗال هجاٍر:
13

1

ب) زٗر گراف:
ج) گراف : C n
د) گراف ّن تٌذ:
گراف  Gتِ صَرت هقاتل رسن شذُ است.
الف) درجات رئَس گراف  Gرا تِ صَرت دًثالِ إ ًسٍلٖ تٌَٗس٘ذ.

b

c
h

ب)  2هس٘ر تِ طَل  4از رأس  bتِ رأس  fتٌَٗس٘ذ.

g

a
f

d

e

ج)  2دٍر تِ طَل  5در اٗي گراف هشخص کٌ٘ذ.
14

2
د) اععإ هجوَعٔ

) (h
G

 Nرا تٌَٗس٘ذ.

ّـ) گراف  Gرا رسن کٌ٘ذ.

فرض کٌ٘ذ  Gگرافٖ از هرتثٔ  ٍ 7اًذازٓ  9است؛ تِ طَرٕ کِ درجٔ ّر رأس آى ٗ 2ا  3هٖ تاشذ .تع٘٘ي کٌ٘ذ اٗي گراف،
چٌذ رأس از درجٔ  ٍ 2چٌذ رأس از درجٔ  3دارد؟
1

15

تا اظافِ کردى ٗ 30ال تِ گراف -6هٌتظن  ، Gگرافٖ کاهل ساختِ شذُ است .هرتثٔ گراف  Gرا هشخص کٌ٘ذ.

1

16

هجوَع ًورات
هٖ تَاً٘ذ هَفق ٍ پ٘رٍز تاش٘ذ.

3
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