
 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 اولیانی پادبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم   امتحانات:                        نام و نام خانوادگی:

 23/10/1400  تاریخ امتحان:                ریاضیرشته:               دوازدهمپایه:        گسستهامتحان:                   کالس:

 دقیقه 90مدت زمان:                                                               شماره صندلی:                                                  

 تعداد صفحات:                  نام دبیر:                                                                                                      
 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هاذکر صلوات بر پیامبر مهربانیفرزندان خوبم با یاد خدا و  ردیف

𝑛2های طبیعی عبارت  nبا مثال نقض نشان دهید، که به ازای همه  1 + 𝑛 +  1 عددی اول است. 41

∝دو عدد گنگ ولی  βو   ∝هرگاه  2 +𝛽  گویا باشد ثابت کنید∝ −β .1 گنگ است 

𝑥2به کمک اثبات بازگشتی نشان دهید که  3 + 𝑦2 + 𝑧2 ≥ 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧 + 𝑦𝑧 .1 است 

 1 .چند جواب صحیح وجود دارد aباشد برای  a|420و  a|60  اگر 4

aاگر  5 − 𝑏|𝑎   باشد ثابت کنید𝑎 − 𝑏|𝑏 1 باشد.می 

𝑎2اگر   6 − 𝑏2|𝑥   و𝑥2|𝑎   : باشد ثابت کنید𝑎 + 𝑏|𝑏  1 

𝑛 4)هرگاه  7 + 5 . 𝑛 + 3) =  5/1 چند مقدار وجود دارد. nباشد برای دو رقمی  1

 5/1 باشد. 7برابر  16چند عدد دو رقمی وجود دارد که باقیمانده تقسیم آنها بر  8

 5/1 را محاسبه کنید. aرقمی  3باشند کوچکترین عدد  mنهشتی به پیمانه در یک کالس هم 174و  41و  aهرگاه اعداد  9

را محاسبه  aمقدار عدد باشد، کوچکترین  6مضرب  aاست اگر  25و خارج قسمت  17، باقیمانده bبر عدد  aدر تقسیم عدد  10

 کنید.
5/1 

𝑎𝑏𝑐𝑎𝑏𝑐̅̅چند عدد به صورت  11 ̅̅ ̅̅ ̅̅  5/1 وجو دارد آنرا محاسبه کنید. 203مضرب  ̅̅

 1 را بدست آورید. 9بر عدد   2227باقیمانده  12

 1 چهارشنبه باشد دوم خرداد ماه آن سال چه روزی است؟ماه سالی اگر یازدهم دی 13

 5/1 یال است، حداقل مرتبه گراف را تعیین کنید. 20یک گراف ساده دارای  14

𝑞منتظم اگر  -3در یک گراف  15 = 2 𝑝 −  5/1 های گراف را محاسبه کنید.باشد، آنگاه تعداد یال 3

 است؟  7است، حداکثر چند گراف از درجه  25اندازه گراف برابر  8در یک گراف ساده از مرتبه  16
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 20 امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 

 

 

 

 جای مهر


