
  باسمه تعالي
  پيش دانشگاهي و دبيرستان دخترانه آبسال

                                  گسسته                          :  موضوع امتحان 
   رياضي                                                                                                                                                              پيش دانشگاهي:  رشته وپايه 

  بارم  : شماره كارت :                                                نام كالس :       نام دبير :                          نام و نام خانوادگي 
    )  نمره ٥/١اثبات هر قضيه . ( آزمون مربوط به قضيه ها فقط به چهار سوال از قضايا پاسخ دهيد 

  )) لم اقليدس (( اگر آنگاه  ) ١قضيه 
  ) پيمانه ( اگر   آنگاه  ) ٢قضيه 
   ترايايي است اگر و فقط اگر R باشد A روي R ماتريس متناظر با رابطه Mجموعه و  يك مAاگر ) ٣قضيه 
  . برابر است  ) Pاز مرتبه ( تعداد يال هاي يك گراف كامل  ) ٤قضيه 
  .  داريم b.aبراي هر دو عدد صحيح و غير صفر  ) ٥قضيه 

  

    )  نمره ٥/١هر سوال )) (  سوال پاسخ دهيد ٦فقط به (( آزمون مربوط به مسائل 
    .  در گراف   اگر    درجه راس هاي اين گراف را مشخص كنيد -١
  . گراف هاي زير را  در صورت وجود رسم كنيد -٢

  .  باشد ٩گرافي كه و از مرتبه ) الف 
  ) ٦,٦,٦,٤,٤,٢,٢( گراف با دنباله درجات ) ب 

  

 برابر بزرگترين ٣٠كوچكترين مضرب مشترك آنها  و ١٨٧مطلوب است تعيين دو عدد طبيعي به طوري كه مجموع آنها -٣
  . شمارنده مشترك آن دو عدد باشد 

  

 ريال پول پرداخت نمود بطوري كه از هر دو نوع سكه استفاده ١٢٥٠ ريالي به چند طريق مي توان ٢٥٠ و ١٠٠با سكه هاي -٤
  . كنيم ، نوع و تعداد هر سكه را مشخص كنيد 

  

دارد مهره سبز رنگي را داخل كيسه مي اندازيم و سپس يك مهره به تصادف خارج مي كنيم ، در كيسه أي دو مهره وجود -٥
  آنكه اين مهره سفيد باشد چقدر است ؟  احتمال

  

آنها هر دو طرف شير و ديگري سكه سالم و سومي سكه اريبي است كه با احتمال   سكه وجود دارد يكي از٣در جعبه أي -٦
 أي پرتاب مي كنيم ، شير ظاهر مي شود احتمال آنكه دو طرف شير انتخاب شده باشد شير ظاهر مي شود سكه/. ٧٥

  . آورديد  بدست

  

       (a+b , ab)=١ ثابت كنيد  (a,b)=١اگر -٧
    .  باشد ١٠برابر  ١١تعيين كنيد كه و باقي مانده تقسيم آن بر  ياه گونه رابعدد -٨

  ١٥  جمع كل بارم 
 .موفق و مويد باشيد 
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