
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 14 منطقه پرورش و آموزش مديريت:                                                      خانوادگي نام و نام

  ريغد اميپ پسرانهي دولت ريغ دبيرستان                                   دهمدواز:  كالس

 98-99 اولي انيپا                                          صديقيانی آقا:  دبير نام

 14/10/98:   امتحان تاريخ                                  ياضيري: ليتحص رشته

 صبح 7:  امتحان شروع اعتس                       گسسته:   درس نام                                                                                         

 صفحه 1:  سئوال برگ عدادت           قهيدق 75:  امتحان مدت :                                                                              شماره

 

 بارم سواالت ردیف
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 رست را ثابت كنيد. رست مثال نقض نوشته و عبارت دُرستي را مشخص كرده، برای عبارت نادُدر هر قسمت دُرستي يا نادُ

aاگرالف(  | b وc | dگاه ، آنa c | b d . 

bعددی فرد باشد و  aاگرب(  | a 2 ی تقسيمصورت باقيماندهدر اينa b
2 2 6   است. صفر 8بر 

n، عددn صحيحبرای هر عدد پ(  n
3   است پذيربخش 3بر. 

 .يال داشته باشد 22تواند مي، 8از مرتبه همبندنات( گراف 
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 1/25  است.عدد گنگ، عددی گنگ  يک عدد گويا و يک جمعحاصلبه كمک برهان خلف ثابت كنيد  2

x .                   ثابت كنيدرابطه مقابل را  yو xبرای هر دو عدد حقيقي به كمک اثبات بازگشتي  3 y xy x y
2 2 1     1/25 

aاگر 4 | b وc | dگاه ثابت كنيد: ، آنac | bd 1 

k5دو عدد nعدد طبيعياگر  5 3 وk11 2 را عاد كند، ثابت كنيدn1 است. و يا يک عددی اوّل 

الف(     بيابيد.را حاصل هر قسمت  6 [ k , k], k ? ,k Z
3 28 3 15                    )ب , , ?72 120 168    1 

aمانده تقسيمباشد، باقي 9و  3بترتيب  13بر  bوaمانده تقسيم اعداداگر باقي 7 b3 4 5/1 را بدست آوريد. 13بر 

  5/1   بيابيد. 13را بر 13992مانده تقسيم عدد باقي 8
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18 33 .قسمتهای دُرست و نادُرست را مشخص كنيد ، 
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 5/1 همان سال چه روزی است؟  بهمن 12شنبه است، چهاره سالي، ماتير پنجم 10

x معادله سياله 11 y17 7 13  5/1 های عمومي آن را بنويسيد.را حل كرده، و جواب 
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 a            g          e                                                                    با توجه به گراف مقابل به سواالت زير پاسخ دهيد.   

q,الف( مقادير ,p و .را مشخص كنيد  

GNب(  [g]وGN (c)                                                                                          .را بنويسيدb          c                 d 
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5/1 

13 
 را بيابيد.pشود، مي منتظم -3، گراف تبديل به گراف pاز مرتبه كامل يک گراف ازيال  61حذف كردن الف( با 

 مکمل دارای چند يال است؟   چقدر است؟ اين گرافِ 8از مرتبه منتظم  -3مکمل گراف  درجه هر رأسِب( 
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 كرد؟ K6كامل توان آن را تبديل به گرافمي P6گراف بهچند يال اضافه كردن الف( با 

 دارد؟ 3چند دور به طول  K6ب( گراف

  باشد؟مي K6مقابل زير گراف گرافآيا  ج( 
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 20موفق باشيد                                                                                                                                                                      



 

 
 
 

 


