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  هاي گراف در كنكورهاي درصد ميانگين تست
   سال گذشته5 

%13  

هايي در كتاب رياضيات گسستهفصل گراف از آن قسمت
اي به آن نشده  است كه در سه سال دبيرستان هيچ اشاره

نيازهايي كه بايد داشته باشيد، كمي انگيزه و كمي  پيش! است
از فصل گراف . خيلي كم! آن هم نه زياد. آناليز تركيبي است

 اين مبحث 75چون تازه از سال . تست كنكور زياد وجود ندارد
هاي كنكور سراسري و  ي تست همه. هاي درسي شد وارد كتاب

 كنيد خيلي سعي. ايم  آوردهدر اين كتابتان  آزاد را براي
تا  در مجموع اگر هفت هشت. فرمولي با گراف برخورد نكنيد

ي  توانيد همه ي اصلي را بلد باشيد با كمي نقاشي كردن مي رابطه
  .هاي اين فصل را پاسخ بدهيد تست

  ها مجموع تست  هاي كنكور تست  هاي تأليفي تست  
  302  65  237  تعداد

  :1بخش 
  2  الفباي گراف

  :2بخش 
  15  ...اي، مسير و دور و  گراف بازه

  :3بخش 
  31  ...بند، درخت و  بند و ناهم گراف هم

  :4بخش 
  47  ...ماتريس مجاورت و 

  

  64  تمرين كلي
  



  
  
  
  

   
در   يك   نگاه

  

كنيم يك درك شهودي از گراف پيدا كنيم و  ، ابتدا سعي مي»گراف«در نخستين بخش از فصل ! سالم
سپس! ست فرق دارد كافي» سهمي«با » گراف«همين كه بفهميم مثالً . بفهميم كه اصوالً گراف چيست

،دو رأس مجاور، رأس ايزوله، يال، رأس شويم؛ يعني هاي اجزاي يك گراف آشنا مي»تعريف«با 
اين . … و مجموع درجات يك گراف، گراف كاملرويم سراغ  بعد از آن مي . … و گراف ساده

 .بريم  به پايان ميمنتظمگراف بخش را با يادگيري 
  

 الفباي گراف

گركنيم، اما ا چه گراف از نظر رياضي يك تعريف دقيق دارد كه بعداً به آن اشاره مياگر 
به. يك گراف تشكيل شده از چندتا نقطه و چندتا خطبخواهيم خيلي شهودي و ساده بگوييم، 

هاي هر»تعداد رأس«. گوييم كنند، يال مي ها را به هم وصل مي كه نقطهيي ها ها، رأس و به خط نقطه
اف راهاي هر گر »تعداد يال«. دهيم  نمايش ميpبا  را ناميم و آن ي گراف مي» مرتبه«گراف را 

  :دهيم؛ يعني  نمايش ميqناميم و آن را با  ي گراف مي »اندازه«
خط  نقطه
يال رأس
اندازه مرتبه

q p 

گراف تشكيل شده است از

و 
و 
و 
  و 

  

 . است7برابر ) qهمان (ي گراف   است و اندازه6برابر ) pهمان (ي گراف  بينيد، مرتبه مثالً در گرافي كه مي
eدر گراف باال، رأس . ردگذ هيچ يالي از آن نمي چه رأسي است؟ رأسي كه ايزوله يا منفردرأس  

  .ايزوله است
  !يالي است از يك رأس به خودش طوقه  چيست؟طوقه 
 و aدر گراف باال براي مثال، . وجود داشته باشد ها يال بين آنگوييم هرگاه   ميمجاوردو رأس را  

dولي  مجاورند d و fمجاور نيستند .  
 هيچ رأسيباشد و   وجود داشتهلبين هر دو رأس آن حداكثر يك يا گرافي است كه گراف ساده 

  .گوييم  به گرافي كه ساده نباشد، گراف چندگانه مي.داراي طوقه نباشد

pهاي زير در كدام يك از گراف   q و5     است و يك رأس ايزوله وجود دارد؟4
  

  
1(  2(  3(  4(  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 هاي شهر كونيگسبرگ معروف  كه به گراف پلاين گراف
 .است چندگانه است

  

 ، گراف كامل و گراف منتظم گرافالفباي

  2  1بخش 
  

  9  1 بخش اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ 

1



  3    الفباي گراف / 1 بخش  

پس اين!  كه اصوالً رأس ايزوله نداريم3 و 1هاي  ينهدر گز! اي است خيلي سؤال ساده 
q هم كه سه تا يال دارد پس در آن2ي  گراف گزينه. شوند ها رد مي گزينه  4ي  فقط گزينه.  است3

  ! تا يال4 تا رأس و هم 5است كه هم رأس ايزوله دارد، هم 
  

خواهد تعدادي راه  دار اين منطقه مي ستاناُ.  در يك منطقه قرار دارند27000 و 35000،  11000هاي    با جمعيتC و A ،Bسه شهر  
خواه، ميانگين جمعيت دو شهر را به دست  هاي بين هر دو شهر دل آوردن تعداد راه دست او براي به. بين اين سه شهر احداث كند

اگر شهرها را به . گيرد هاي بين دو شهر در نظر مي آمده را برابر تعداد راه دست كند و جزء صحيح عدد به  مي10000آورده، تقسيم بر 
  چند يال دارد؟گراف مرتبط با اين شهرها  هاي ارتباطي را با يال نشان دهيم، هاي يك گراف و هر كدام از راه صورت رأس

1 (5  2 (6  3 (10  4 (12  
  ند يال دارد؟چالاقل  اين گراف .ندارداي  ، هيچ رأس ايزوله12ي   ـ گرافي از مرتبه2

1 (6  2 (10  3 (11  4 (12  
  كم چند يال دارد؟  اين گراف دست.نيست رأس است و ساده p داراي Gگراف  ـ 3

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 براي تصدي B5 وB1،B2،B3،B4هاي پنج نفر به نام.  كارمند استخدام كندA3 وA1،A2غل شركتي مايل است براي سه ش

 را A1تواند شغل  ميB3 را بپذيرد،A2 وA1تواند  ميB2.تواند هر سه شغل را اداره كند  ميB1.شوند ها داوطلب مي اين پست
هر شغل ( شغل متصدي پيدا كند؟ 3تواند براي اين  شركت به چند طريق مي.  را بپذيرندA2توانند شغل  نيز ميB5 وB4بپذيرد،

  .)رسد  نفر مي1در نهايت فقط به 
1 (6  2 (5  3 (4 4 (3  

  

  گراف كامل
گراف كامل. باشد  وجود داشتهيال آن خواه بين هر دو رأس دل است كه گرافي كاملگراف  
  .دهيم  نمايش ميpK را با pي  مرتبه

    
  
  

  

      

  
  برابرpي  هاي ممكن در يك گراف ساده از مرتبه ترين تعداد يال بيش

p(p  :است با )pq q(K ) ( )max p
   1

2 2 

  
ها  كل يالتعداد در نتيجه !)سر و ته يال(س را انتخاب كنيم  رأ2چرا؟ چون براي داشتن هر يال بايد 

  .  رأسp رأس از 2هاي  شود با تعداد انتخاب برابر مي
 راpي  گراف تهي مرتبه.  از بين رئوس آن نگذردهيچ يالي رأس كه p گرافي است با تهيگراف  

  .دارد و يالي ندارد  تا رأسpفقط اين گراف در واقع . دهيم  نمايش ميpKبا
  

          
 

    
  
  
  
  
  
  

p  ...  4 3 2 1 p 

p(p )1
2    6 3 1 0 qmax  

  
  
  
  
  



  فگرا      4

qاگر. خواه يال وجود دارد و رأس دلدر يك گراف بين هر د 
p
   كدام است؟p  باشد، 5

1 (9  2 (10  3 (11  4 (12   

. »گراف كامل است«يعني » .خواه، يال وجود دارد بين هر دو رأس دل«گويند  گفتيم وقتي مي 
pاز طرف ديگر در گراف كامل داريم

p(p )
q(K )




1
  :دهيم ذاري ساده انجام ميگ حاال يك جاي. 2

  
p(p )

q p
p

p p




      

1
2 1 5 1 102 p 11

  . درست است3ي  پس گزينه
  

  باشد؟خواه يال وجود داشته  رو اضافه كنيم تا بين هر دو رأس دل  ـ چند يال به گراف روبه5
1 (38   2 (27  
3 (76    4 (53  

  

  اين گراف حداكثر چند يال دارد؟. گذرد  يال مي3فقط نيز  يك رأس ايزوله دارد و از يك رأس آن 10ي   ـ گرافي از مرتبه6
1 (30  2 (31  3 (36  4 (39  

pKو pKهاي گراف  ـ اختالف تعداد يال7 2هاي گراف ها و تعداد يال مجموع تعداد رأس.  است27رابر ، بpKكدام است؟   
1 (78  2( 91  3 (105  4 (120  

   چند است؟83ي  هاي يك گراف ساده با اندازه  ـ حداقل تعداد رأس8
1 (13  2 (14  3 (26  4 (28  

qي اي با اندازه  ـ گراف ساده9 13ـ خارج از كشور88آزاد ـ (  ، حداقل چند رأس دارد؟ (  
1 (5  2 (4  3 (7  4 (6  

   كدام است؟m. است  وتر به وجود آمده55ديگر  ها به يك ي آن كه پس از وصل همه طوري  نقطه روي محيط يك دايره قرار دارد، بهm ـ 10
1 (9  2 (10  3 (11  4 (12  

  كثر چند رأس اين گراف منفرد است؟حدا.  يال است20 رأس و 10 داراي G ـ گراف 11
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

   حداقل چند يال داشته باشد تا مطمئن شويم، چندگانه است؟4ي   يك گراف از مرتبه
1 (2  2 (6  3 (7  4 (9  

در يال به گراف ق كنيم، سپس آن  رأس به اين گراف اضافه مي3. خواه آن يال وجود دارد  رأس دارد و بين هر دو رأس دلp گرافي 
  تواند باشد؟ هاي اضافه شده كدام مي تعداد يال. ي رئوس، يال وجود داشته باشد  تا دوباره بين همهكنيم اضافه مي

1 (1390  2 (1391  3 (1392  4 (1393  
  

 مجموع درجات

ي  درجهرو روبه مثالً در گراف .گوييم  آن رأس ميي هاي گذرنده از هر رأس، درجه تعداد يالبه  
   . برابر صفر استeي رأس   است و درجه2 برابر cرأس 
 با هر گراف راي ترين درجه كوچكو ) دلتاي بزرگ( هر گراف را با ي ترين درجه بزرگ 

)رو روبهدر گراف . دهيم نمايش مي) دلتاي كوچك،   و4 0است . 

p، بهpKاز هر رأس گراف كاملِ  1راف كاملي هر رأس گ پس درجه. گذرد  رأس ديگر يال مي
pبرابر 1است . 

pي ماكسيممِ  رأس از درجهk، داراي pي  اگر يك گراف از مرتبه  1ي ي بقيه  باشد، درجه
  .بود  خواهدkرئوس الاقل برابر 
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  5    الفباي گراف / 1 بخش  

 گراف واحد به مجموع درجات2 هر يال، شدن اضافهگذرد پس با  چون هر يال از دو رأس مي 
 برابر تعداد2مجموع درجات يك گراف برابر است با توانيم بگوييم كه   در نتيجه مي.شود اضافه مي

  :ها؛ يعني يال
  

q pمجموع درجات 2

i
deg(v ) qi


 

1
2  

  
  

  حاال كه چي؟! هاي گراف يا فرد هستند يا زوج درجه 
مجموع درجات= مجموع درجات زوج +  مجموع درجات فرد  مجموع درجات فردزوج  

                           
 . يك عدد زوج استq2           زوج   

  :عددها بايد زوج باشد، يعنيپس تعداد آن . مجموع چند تا عدد فرد، زوج شده است
  

در هر گراف، زوج ) شان فرد است هاي هايي كه درجه رأس(تعداد رئوس فرد 
  .ي فرد داشته باشد  رأس از درجه3براي مثال هيچ گرافي وجود ندارد كه . است

  

 6ي   رأس از درجه6، 4ي   رأس از درجه5، داراي 32ي   و اندازه13ي  گرافي از مرتبه 
  اي است؟ مانده از چه درجه رأس باقي.  است7ي  ز درجهو يك رأس ا

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 رأس را داده و 12ي   رأس، درجه13از ميان . شود ي ساده حل مي اين سؤال با يك محاسبه 
qمجموع درجات رئوس«دانيم  مي. است  مانده را خواسته ي رأس باقي درجه 2« .پس داريم:  

  x x              5 4 6 6 1 7 1 2 32 20 36 7 64 x 1
  . درست است1ي  پس گزينه

  

  
  
  
  

 گراف 4ي  هاي درجه  باشد، تعداد رأس31ي آن   و اندازه12ي اين گراف  اگر مرتبه.  دارد6 و 4هاي  هايي از درجه  ـ گرافي فقط رأس14
  چند است؟

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
  تواند باشد؟  كدام عدد مي7 ي  ـ مجموع درجات گرافي از مرتبه15

1 (7  2 (10  3 (21  4 (44  
q.  دارد9 و 1هاي  هايي از درجه  ـ گرافي فقط رأس16 p2تواند باشد؟ يك از اعداد زير مي  در اين گراف برابر كدام  

1 (82  2 (84  3 (86  4 (88  
   دارد؟2ي  اين گراف چند رأس از درجه.  است3ي   و يك رأس از درجه4ي   داراي دقيقاً يك رأس از درجه5ي   ـ گرافي از مرتبه17

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
  ها كدام است؟ تعداد يال.  است11 رأس برابر 10ي   رأس، دقيقاً درجه12در گرافي با   ـ18

1 (55  2 (56  3 (65  4 (66  
   است؟6ي  حداقل چند رأس اين گراف از درجه.  يال است18 داراي 7ي   از مرتبه ـ گرافي19

  4) 4  3) 3  1) 2  صفر) 1
 باشد، تعداد آشنايان نفر هفدهم در اتاق، 3اگر تعداد آشنايان افراد اول تا شانزدهم دقيقاً برابر .  نفر حضور دارند17 ـ در يك اتاق 20

  د باشد؟توان يك از اعداد زير مي برابر كدام
  3 يا 1) 4  3) 3  1) 2  صفر) 1

3



  فگرا      6

  اين گراف الاقل چند يال دارد؟.  دارد9ي   رأس از درجه4 گرافي ساده 
1 (18  2 (24  3 (30  4 (36  

  اين گراف چند يال دارد؟.  دارد1 و 10ي  هايي از درجه ، فقط رأس11ي   گرافي از مرتبه
  .توان تعيين كرد نمي) 4  11) 3  10) 2  9) 1

   دارد؟1ي  اين گراف چند رأس از درجه.  است108، مجموع درجات رئوس زوج 56ي   و اندازه327ي   در گرافي از مرتبه
  4 يا 1) 4  2 يا 1) 3  2همواره ) 2  1همواره ) 1

  

 ي درجات دنباله

ي دنبالهي رئوس يك گراف را از چپ به راست، از بزرگ به كوچك بنويسيم،  اگر درجه 
ي قسمت قبل ي كه در حاشيهي گرافيِ گراف براي مثال دنباله. ايم ف را تشكيل داده آن گرادرجات
:S  : زير استصورت  بهديديد، , , , , , ,4 3 2 2 2 10

  تواند دنباله درجات يك گراف ساده باشد؟ كدام دنباله مي 
1 (, , , ,5 4 3 2 2  2 (, , , , ,5 3 3 2 2 0  3 (, , , ,3 3 2 2 0  4 (, , , ,4 3 2 2 0  

پردازيم و اصوالً دنبال ها مي كنيم و بعد به بررسي گزينه خُب ابتدا چند مطلب را بيان مي 
جور در اين. مانده را انتخاب كنيم ي باقي گرديم تا ردش كنيم و گزينه يك مشكل در هر گزينه مي

  :ها بايد چند نكته را بدانيد تست
  .تر باشد ها كم ي رئوس يك گراف بايد از تعداد رأس ماكسيمم درجه 1
هاي ي رأس م است، يعني از آن رأس به همهي يكي از رئوس ماكسيم گراف، درجهوقتي در يك  2

  .پس رأس منفرد نداريم. است گراف يال رفته
   .تعداد رئوس فرد گراف، بايد عددي زوج باشد 3

  :ها حاال برويم سراغ گزينه

  .شود  رد مي1 طبق مورد 

  .شود  رد مي2طبق مورد  

  !!گذاريم كنار اين گزينه را خيلي اتفاقي فعالً مي 

  .شود  رد مي3 و هم با مورد 2هم با مورد  
  به نظر شما كدام گزينه ماند؟
ي  كه به خودتان ثابت كنيد گزينه اي هستيد، براي اين تازه اگر خيلي آدم وسواسي

هاي  اين هم براي آدم.  را رسم كنيد3ي  درست را انتخاب كرديد، گراف گزينه
  .ست است در3ي  پس گزينه !!وسواسي

  هاي هاول ـ حكيمي الگوريتم
براي اين. ه كرددتوان استفا  تشخيص گرافي بودن يك دنباله از الگوريتم هاول ـ حكيمي نيز ميبراي

ترين عدد است را  اولين عدد از سمت چپ كه همان بزرگپسكنيم س كار اول دنباله را مرتب مي
اگر. كنيم هاي ديگر يكي كم مي از رأس در سمت چپ و به تعداد عدد حذف شدهكنيم و  حذف مي

توانيم دنباله را مرتب كرده و مي. ي قبلي نيز قابل رسم است ي جديد قابل رسم بود، دنباله دنباله
  .الگوريتم را تكرار كنيم

  

    
  

بهتررود،   به كار مي»دنباله«وقتي لفظ  
 از چپ بهشده پشت سر هم،  كه اعداد چيدهاست

  . باشندنزوليراست 
  
  

4



  7    الفباي گراف / 1 بخش  

,ي دنبالهآيا   , , , ,5 5 4 3 2    است؟ گرافي1

 :كنيم  يكي كم ميبقيه عددها از  و را حذف كرده5در گام اول عدد ابتدا  

    5 , , , , ,5 4 3 2 2
     , , , ,4 3 2 1 0  

  . داشته باشيم4ي  توانيم رأس از درجه  رأس غيرمنفر داريم، نمي4چون وقتي اين دنباله قابل رسم نيست 
  .ي اصلي نيز قابل رسم نيست بنابراين دنباله

,ي دنبالهآيا   , , , , , ,6 6 4 4 3 2 2   گرافي است؟ 1

رأس هفتم دست: (كنيم يكي كم مي بعدي عدد 6 از  فقطكنيم و  را حذف مي6عدد  
6  .)ماند نخورده باقي مي , , , , , , ,6 4 4 3 2 2 1 

    , , , , , ,5 3 3 2 1 1 1  
 عدد بعدي يكي كم 5كنيم و از   را حذف مي5حاال . كنيم يك گام ديگر الگوريتم را تكرار مي

5    .كنيم مي , , , , , ,3 3 2 11 1
    , , , , ,2 2 1 0 0 1  

  .طور همين نيز اصليي   پس دنباله،اين دنباله قابل رسم است
  

  

  

  هاي يك گراف ساده است؟  ـ كدام گزينه دنباله درجات رأس24
1 (, , , ,3 3 2 2 1  2 (, , , ,4 2 110  3 (, , , ,4 3 2 10  4 (, , , ,3 3 2 11  

,ي  دنبالهx ـ به ازاي چه مقدار 25 ,x,y,4 3   ي درجات رئوس يك گراف است؟ دهنده  نشان1
  3 يا 2) 4  3) 3  2) 2  صفر) 1

xترين مقدار كم.  است5 و z ، y ، x ، 1 ،4 ـ درجات رئوس گرافي به صورت 26 y z كدام است؟   
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

xترين مقدار  بيش. است5 و x ، y ، 2 ،2 ،5 ـ درجات رئوس گرافي به صورت 27 yكدام است؟   
1 (4  2 (6  3 (8  4 (10  

  اين گراف چند رأس دارد؟.  است37ضرب درجات رئوس گرافي برابر   حاصل
  .توان تعيين كرد نمي) 4  40) 3  38) 2  37) 1

   باشد؟تواند نميدنباله درجات شامل كدام عدد .  دارد1ي   و سه رأس از درجه7ي   رأسي، يك رأس از درجه8 يك گراف 
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

  

 گراف منتظم

گراف. گوييم  ميمنتظمن گراف را  باشند، آ برابر يك گرافي تمام رئوس درجهاگر  
r ي   از مرتبهمنتظمp  ، گرافي است باpهايش برابر  ي هر كدام از رأس  رأس كه درجهrپس. است 

q2از طرف ديگر مجموع درجات همواره برابر .  استprمجموع درجات يك گراف منتظم برابر 
  : داريم، اين است منتظمهاي گرافاي كه در  پس رابطه. است

  
pr     : داريمpي  منتظم مرتبه  -rدر گراف q 2  

  

    
  
  
  
  
  
  

  6ي  هتبمنتظم از مر -2نوع گراف  2
  

5

6



  فگرا      8

  م باشد؟ ـ منتظ7ي يك گراف  تواند مرتبه كدام گزينه نمي 
1( 8  2( 14  3( 21  4( 28  

prي  رابطهpي   ـ منتظم مرتبهrدر گراف   q  يكprضرب  بنابراين حاصل.  برقرار است2
. حتماً بايد يك عدد زوج باشدpبنابراين .  يك عدد فرد استr ـ منتظم 7در گراف . عدد زوج است

 :توان گفت بنابراين در حالت كلي مي.  باشد21ند برابر توا  ـ منتظم نمي7ي يك گراف  پس مرتبه

  ! فرد وجود نداردي  مرتبه ـ منتظمِفردگراف 
  .هاي گرافي به تصاعد عددي يا هندسي باشد، گراف منتظم است ي رأس اگر درجه

  

هاي  يك از گزينه  برابر كدامp.  يال نيازمنديم15منتظم از همان مرتبه به  5 به يك گرافpي  منتظم از مرتبه  2 ـ براي تبديل يك گراف30
  زير است؟

1 (8  2 (10  3 (12  4 (15  
   داشت؟11ي  منتظم غيرتهي و غيركامل از مرتبه  - rتوان گراف   ميr ـ به ازاي چند مقدار 31

1 (4  2( 5  3 (9  4 (10  
  اشد؟ بتواند نميهاي زير  يك از گزينه ي گراف برابر كدام  مرتبه.  است20هاي يك گراف منتظم برابر   ـ تعداد يال32

1 (8  2 (10  3 (16  4 (20  
   كدام است؟p. رسيم  ميpي   ـ منتظم مرتبه5 سي و شش يال برداريم به يك گراف pي   ـ اگر از گراف كامل مرتبه33

1 (9  2 (10  3 (11  4 (12  
 يال باشد20 به تصاعد عددي باشد و گراف داراي 8ي  هاي گرافي از مرتبه هاي رأس  ـ اگر درجه34  كدام است؟   

1 (5  2 (8  3 (10  4 (12  
  

 
  

  

حضرت  اين هفتمين كميسيون منتخب از طرف شخص اعلي :لكرامو
حرفي براي گفتن داريد؟. ورهر توماس مبراي رسيدن به وضعيت س  

  .نه :اسسر توم
 د؟اين سند رو قبالً ديدي: لكرامو

 .اباره :سسر توما

  .دو اين اساميِ كسانيه كه سوگند خوردن. قانون جانشينيه : لكرامو
  .طور كه گفتيد، قبالً ديدم همان: سسر توما
 حاضريد سوگند بخوريد؟ :لكرامو

 .رخي: سسر توما

ما بايد بدانيم كه شما فرزنـدان  ] سكوت ناگهاني[يد سر توماس ما با :وكد
  شناسيد؟ وتخت به رسميت مي  رو به عنوان وارثان قانوني تاج»آن«ملكه 

شناسـند، بنـابراين بنـده        اند كـه مـي      پادشاه و مجلس گفته   : سسر توما 
  ام؟ كاره چه
 كنيد و در حضور جناب شما به شخص پادشاه و شورا اهانت مي: وكد

   ...اسقف
. به كسي اهانت نكردم] .كند حرف بازجو را قطع مي[ :س توماسر

  .مخور ا سوگند نميگم چر خورم و به شما نمي سوگند نمي
  .تپس داليل شما خائنانه اس :وكد

  

                                                     
  !تنه به اين قو! احتماالً: ماسسر تو

  .هفرض كامالً درستي :وكد
  .هيت دارقانون نياز به واقع. در قانون چيزي بيش از فرض الزمه :سسر توما

توانم قضاوت كنم ولي   شما نميالبته در مورد وضع قانونيِ: فاسق
ضع معنوي شما اگر از طبيعت اعتراض شما آگاه نباشم، در مورد و

  .مهم ناگزيرم حدس بزن
يعت اعتراض بزنيد، حدس ط گر در اين مورد حدس ميا: سسر توما

  .من هم بسيار ساده است
  .دپس شما اعتراض داري: لكرامو

  .لدونيم كرامو همه اينو مي: كدو
كنيد كه من اعتراض  فرض مي. دونيد نمي! نه جناب دوك :سسر توما

دونيد كه حاضر نيستم قسم بخورم و مطابق قانون بيش  فقط مي. دارم
داشتن من  تراضولي اگر فرض شما بر اع. تونيد آزارم بديد از اين نمي

 درست باشه و اين فرض شما كه اعتراض من خائنانه است، قانون
 .داجازه خواهد داد سرم را قطع كني

 مان زينه فرد    / مردي براي تمام فصول
  

  

7



  
  
  
  
  

   
 ابتدا ببينيم !كند دار چه كارهايي كه نمي ستانخُب اين آقاي اُ 2ي  گزينه  ـ1
  »؟بين هر دو شهر چند مسير وجود دارد«

B:    و Aبين شهرهاي       
2300011000 35000 23000 22 10000

C:    و Aبين شهرهاي       
1900011000 27000 19000 12 10000

C:    و Bبين شهرهاي       
3100035000 27000 31000 32 10000

توانيم گراف مرتبط با اين شهرها  حاال مي
  :ها را رسم كنيم و مسيرهاي ارتباطي بين آن

؟ رد اين گراف چند يال داحاال به نظر شما
  ! تا6! آفرين

  
شود با هر يال  كنم مي خُب فكر مي 1ي   ينهگز ـ 2

گي  ها را از ايزوله ترتيب دو رأس را داد و آن
تا به هم وصل 2تا 2ها را  بنابراين اگر رأس! درآورد
   .تر الزم نيست  بيش يال6كنيم، 

 
  يك چيزي به اسم طوقه ما داشتيم كه حتي4ي  گزينه ـ 3

  :آورد ها گراف را از سادگي درمي يكي از آن
  

 اند  يال، را انتخاب كرده2، يعني 3ي  ها هم گزينه البته بعضي
  :اند كه البد چنين شكلي را تصور كرده

  !ر است ديگرت  كم2 از 1است كه خُب بديهي 
  
گراف  2ي  زينهگ ـ 4

  :كشيم مورد نظر را مي
  
  
  

  را بهA3 پس. استB1وجود دارد كهداوطلب  فقط يك نفر A3براي شغل
B1شغلحاال. دهيم  تخصيص مي A1توان به م مي را هB2داد هم به B3.  

  :كنيم هر دو حالت را بررسي مي

 دادB4بهشود   را هم ميA2 اختصاص دهيم، شغلB2 را بهA1اگر 1
  )جا دو روش تخصيص پس تا اين( B5هم به

توان  روش مي3 را به A2 اختصاص دهيم، شغلB3 را بهA1اما اگر 2
پس) جا اين  روش تخصيص هم B5) 3 و بهB4، به B2به: ختصاص دادا

   .ها اختصاص دهد ها را به متقاضي تواند شغل  مي طريق5شركت به 
.ها د بعضيگوين متقاضي هم مي-هاي شغل  سؤال(!) هاي مسخره به اين سؤال: سومي(

،كه يك كم بهتر بفهميد چي شد  حاال من براي اين.در مجموع خيلي هم سخت نيستن
  :نويسم هر پنج روش اختصاص شغل به متقاضي را مي

  A3به A / B1 A به1 / B2 B4 1 به2
  A3به A / B1 A به1 / B2 B5 2 به2
  A3به A / B1 A به1 / B2 B2 3به 3
  A3به A / B1 A به1 / B2 B4 4 به3
  A3به A / B1 A به1 / B2 B5 5 به3

  !)جوري خالصه كه اين
  
اگر . خواهيم گراف تبديل به يك گراف كامل شود مي 3ي  گزينه  ـ5

  :پس خواهيم داشت.  يال داريم15 رأس و 14باشيد،  درست شمارش كرده
      ( )

q(K )


    14
14 14 1 91 91 152 76

  
هايي كه در ها بهتر است ابتدا رأس ر اين مدل سؤال د2ي  گزينه  ـ6

خواهيم ها شرط و شروط تعيين شده كنار بگذاريم، هر كاري مي مورد آن
 بعد برويم سراغ)؟!خواي بكني كار مي يعني چي: سومي( ها بكنيم، ي رأس با بقيه

 يكي ازدانيم مي! چي؟ ببينيد گفتيم يعني ها كه حاال اين! دار رئوس شرط
  

هاي گراف ايزوله است و از يك رأس ديگر  أسر
اين دو رأس را كنار . گذرد نيز فقط سه يال مي

توانيم يك   مي رأس ديگر8طبيعتاً با . گذاريم مي
حداكثر .  رسم كنيم8ي  گراف كامل از مرتبه

 رأس ديگر گذراند 8توان از  تعداد يالي كه مي
)  :برابر است با )

q(K )


 8
8 8 1 282 

ي قبلي باشد، سه يال به مجموعه  يال داشته3حاال از رأسي كه قرار است 
q(G)  :كنيم اضافه مي q(K )    8 3 28 3 31

ايهاي چهارگزينهپرسشپاسخ

  2  1بخش 
  

  9  1بخش  اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ 



  گراف      10

ي گراف كامل و داشتن كمي دقت جا دانستن رابطه در اين2ي  نهگزي  ـ7
دانيم  مي)؟!گي ؟ دروغ مي!نه: سومي(. آوردن جواب درست كافي است دست براي به

pي ها از رابطه ، تعداد يالpي  براي گراف كامل از مرتبه
p(p )

q(K )



1

2
  :يعني. است 27سؤال گفته تفاضل اين دو تا . آيد دست مي  به

  p p
(p )(p ) p(p )

q(K ) q(K )
  

    2
2 1 127 272 2

ي كار، به محاسبات بقيه! اي سؤال همين جا تمام شد  قسمت گسسته
جا به بعد را يعني اگر از اين! گردد كه به ما ربطي ندارد رياضي برمي

  :داريم! اشتباه كرديد، نگوييد گسسته سخت بود ها

      p p p p p p        2 23 2 54 4 52 13
ها نيست و عصبي و جا حل كرديد و ديديد جواب در گزينه اگر تا اين

معترض سراغ پاسخ تشريحي آمديد كه مچ ما را بگيريد كه جواب غلط
!بعله! شده است، دقت كنيد در آخر سؤال چه چيزي از شما خواسته 

pq(Kبينيد كه سؤال مي ) pرا از ما خواسته؛ پس :  

  p
p

p(p ) ( )
q(K ) q(K ) 

   13
1 13 13 113 782 2

 پاسخبنابراين 78 13   . است91
 
هاي حداكثر تعداد يال«: در واقع طراح از سؤال تكراري 2ي  گزينه  ـ8

اش كه خستگي خسته شده، براي اين»  رأس برابر چند است؟pگرافي با 
مگر طراح دل ندارد؟. در برود، تصميم گرفته طرح سؤال را برعكس كند

كنيم و ها را بررسي مي  براي حل، گزينه)گي تو واسه خودت؟  مي چي: طراح(
تواند ها با اين تعداد رئوس مي حداكثر يالي كه از هر كدام از گراف

  :كنيم بگذرد را حساب مي

)  :داريم  )
q(K )


 13

13 13 1 782
  . يال داريم78ش  ته ته.  يال داشته باشيم83شود   رأس نمي13عمراً با 

)  :داريم  )
q(K )


 14

14 14 1 912
كه اين گزينه با توجه به اين.  يال داشت83 رأس 14شود با  خُب مي

پس بايد همين. تري دارد  تعداد رأس كم4 و 3هاي  نسبت به گزينه
 بوده؟ شايد طراح  چي4 و 3هاي   حاال حكمت گزينه: سومي(. گزينه را انتخاب كنيم

كنيم يا اندازه را با  را فراموش مي2 تقسيم بر مان پرت است و فكر كرده ما حواس
  .)هاييم ما تيزتر از اين حرف! ولي زهي خيال باطل. گيريم مجموع درجات اشتباه مي

  
ي  رابطهqي   و اندازهpي  در يك گراف ساده از مرتبه 4 ي گزينه  ـ9

p(p )
q




1
qوقتي.  برقرار است2 13باشد، حداقل تعداد رئوس 

p(p  :گراف برابر است با )
p(p )


   

1 13 1 262
pي باال برقرار باشد، عدد ترين عددي كه ازاي آن رابطه كوچك    . است6

  
خُب قبل از هر كار، سؤال را به زبان خودماني گرافي 3ي   گزينه  ـ10

». يال دارد55 رأس mگرافي با «شود كه  ياش اين م ترجمه! كنيم تبديل مي

ايم،  چون گفته شده تمام اين نقاط يا همان رئوس را به هم وصل كرده
پس در نهايت سؤال اين است كه . گيريم گراف كامل است نتيجه مي

 !قدر سخت واقعاً چه»  برابر چند است؟m.  يال داردmK ،55گراف كامل«

     m
m(m )

q(K ) m(m )


       
1

2 55 1 110 11 10 m 11 
 

 
جا ما بايد حساب كنيم حداقل تعداد رئوسي را در اين 3ي  گزينه  ـ11

ها بگذرانيم كدام است، تا بقيه رئوس بتوانند ن  يال از آ20توانيم  كه مي
ها جواب را پيدا حاال اگر بخواهيم با استفاده از گزينه. منفرد باقي بمانند

كه چون در ي هوشي را بدانيم و آن هم اين كنيم، خُب بايد يك نكته
ي صورت سؤال حداكثر تعداد رئوس را خواسته، پس بايد از گزينه

جا به گسسته ربطي تا اين. تر شروع به بررسي كنيم تر به كوچك بزرگ
  :1 به 4ي  ها از گزينه حاال بررسي گزينه. نداشت

وانيمت  رأس ديگر مي6 رأس منفرد باشد، يعني فقط از 4اگر  
)كه حال آن. يال بگذرانيم )

q(K )


 6
6 6 1  15پس حداكثر .  است152

15چون.  رأس بگذرانيم6توانيم از اين  يال مي  است، اين گزينه رد20
  .رويم ي بعدي مي شود و به سراغ گزينه مي

دانيم گذرانيم و مي  رأس ديگر يال مي7چه باال گفتيم، از  طبق آن 
) رأس برابر7حداكثر يال گذرنده از  )


7 7 1 21چون.  است212  است،20

 .گذاريم  ديگر را منفرد باقي مي رأس3گذرانيم و   يال مي20 رأس 7از اين 
كه تعداد براي اين. فكر كنم يك جور ديگه هم بشود اين سؤال را جواب داد: سومي(

ها، از شود براي رسم يال اي ايزوله زيادتر شود، خوب است تا جايي كه ميه رأس
7كم به   يال رسم كنيم، دست20كه بتوانيم  تري استفاده كرد براي اين هاي كم رأس

q(Kشود چون رأس نمي 6با . (رأس نيازمنديم )  6
6 5  رأس7 ولي با 152

q(Kشود چون مي )  7
7 6 گذرانيم و  رأس مي7 يال را از 20بنابراين ) 212

  .)ماند  رأس ايزوله باقي مي3در نتيجه 
  

 هيچ يعنيباشد،  وقتي قرار است گراف حتماً چندگانه 3ي  گزينه  ـ12
در اين نوع سؤاالت كافي است حداكثر.  ساده باشد بتواند نبايدجوره
ال به گراف اگر يك ي چون.يك گراف ساده را حساب كنيمهاي  يال

  

معلوم است ديگر گراف ساده نخواهد كنيم   اضافهكامل
  :رو نشان دهيم توانيم اين موضوع را با شكل روبه مي. بود
حاال اگر يك يال ديگر اضافه.  يال هنوز گراف ساده است6بينيم كه با  مي

  !تواند ساده باشد؟ عمراً كنيم گراف هنوز مي
 : برابر است با رأس4 هاي يك گراف ساده با ثر يالحداك

      p
p

p(p ) ( )
q(K ) q(K ) 

   4
4

1
2

4 4 1 62
 يال اضافه كنيم تا6چه گفتيم كافي است يك يال ديگر به اين  طبق آن

 گراف يال7پس با . رأس چندگانه است 4مطمئن شويم اين گراف با 
  .شود حتماً چندگانه مي
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در قسمت .  داشتيمpKدر قسمت اول يك گراف كاملِ 3ي  گزينه  ـ13

pK رأس ديگر و افزودن يال تا جاي ممكن، گراف3بعد با افزودن  3
  وpKهاي  تعداد يالحاال از ما سؤال شده اختالف. خواهيم داشت

pK 3تواند باشد؛ يعني  كدام عدد مي:  

  
p

p p
(p )(p ) p(p )

q(K ) q(K )




   

  

2

3
3 3 1 1

2 2



      p p p p p
p (p )

    
     

2 25 6 6 6 3 3 3 12 2
pK وpK، اختالفبينيد ميطور كه   همان 3  باشد، پس3بايد مضربي از 
از دوران. يابيم  است مي3ها آن را كه مضرب  گرديم و بين گزينه مي
 است كه مجموع 3عددي مضرب «نمايي هم يادمان هست كه  راه

ها به ترتيب برابر  مجموع ارقام گزينه».پذير باشد  بخش3ارقامش بر 
  .پذير است  بخش3 بر 15 است كه تنها عدد 16 و 15، 14، 13
  

  :ها كافي است بدانيم ي اين سؤال در همه 3ي   گزينه  ـ14
      q مجموع درجات 2

چه سؤال  داريم، پس طبق آن4ي   رأس درجهxرض كنيم جا اگر ف در اين
مجموع درجات.   است6ي  مانده از درجه  رأس باقيx12گفته،

.شود بعد ديگر خيلي ساده مي جا به از اين. q2رئوس هم كه برابر است با
x  :كافي است بنويسيم ( x)     4 12 6 2 31

      x x x      4 72 6 62 2 10 x  5
  

:سومي(. تر يك سؤال هوش مطرح است جا بيش خُب اين 2ي  گزينه  ـ15
q2. استq2مجموع درجات هر گراف برابر كه دانيم مي )D:!پس حلّه

 را كه شامل اعدادي فرد3 و 1هاي  زينهپس گ. يك عدد زوج است
كافي است. رويم  مي4 و 2هاي  حاال به سراغ گزينه. كنيم هستند، رد مي

 دانيم در هر گراف كامل مي. جواب درست باشديكي را رد كنيم تا ديگري 

p
p(p )

q(K )



1

qپس مجموع درجات برابر.  است2 p(p ) 2  . است1
  :باشيد جا را داشته ال اينحا

  max( q) ( )   2 7 7 1 حداكثر مجموع درجات42
 است، خُب پس هيچ42پس وقتي حداكثر مجموع درجات اين گراف 

ي قبول نداريد؟ تنها گزينه!  باشد ديگر44  تواند برابر با وقت نمي
  . است2ي  مانده گزينه باقي

 
، داريم9ي   رأس درجهxيم در اين سؤال اگر فرض كن 4ي  گزينه  ـ16

pها يعني باقي رأس xي  داريم و باز همان رابطه1ي   رأس از درجه
معروف» q   : پس داريم.» مجموع درجات رئوس2

  q x (p x) q x p x q p x           2 9 1 2 9 2 8
qچه در صورت سؤال خواسته شده، بينيد آن طور كه مي همان p2است 

   است؟ 8 كدام گزينه مضربي از . باشد8كه بايد مضرب 

ها بهتر است شروع به رسم گراف كنيم  در اين گونه سؤال3ي  گزينه  ـ17
 ترين درجه براي رسم گراف بهتر است از بزرگ. افتد تا ببينيم چه اتفاقي مي

بينيم يك رأس از مي. انيمگذر   يال مي4 ابتدا از يك رأس .شروع كنيد
از يكي از. )»الف«شكل  ( داريم1ي   و چهار رأس از درجه4ي  درجه

گذرانيم دو يال ديگر نيز مي!) كند كدامشان فرقي نمي (1ي  رئوس درجه
3 و 4ها  هاي آن كنيم به جز رئوسي كه درجه مشاهده مي. )»ب«شكل (

.دارد 1ي  جه از دررأس  و يك2ي  است، گراف دو رأس از درجه    
 رأس 3كنيد كه به اين توجه 

كنيد،   اضافهتوانيد آخر يالي نمي
ها يالي اضافه  چون اگر به آن

هاي ديگر به  ي رأس كنيم درجه
  »الف           «      »    ب    «  .دخور هم مي

  
pي ماكسيمم  رأس از درجهkاگر در گرافي دانيم  يم 3ي  گزينه ـ 18 1 

جا گرافي از  در اين) چرا؟ (. استkده الاقل مان ي رئوس باقي باشند، درجه
 2ي  پس درجه.  است11 رأس آن ماكسيمم 10ي   داريم كه درجه12ي  مرتبه

 11ي ماكسيممِ  تواند درجه  باشد و حداكثر مي10مانده الاقل بايد  رأس باقي
 رأس برابر 10ي  ولي چون در صورت سؤال قيد شده كه دقيقاً درجه. باشد
  :شود  مي10مانده همان   رأس باقي2ي  جه است، پس در11

      q    10 11 2 10
2 65

.است يال 66  داراي،12ي  طور گفت كه گراف كامل از مرتبه شد اين مي: سومي(
خُب پس تعداد. تر دارد ديگر ، يك يال كمK12 در مقايسه با گرافاين گراف

 هايش برابر يال 66 1   .)شود مي 65
  

ابتدا!  بگوييم؟ بلهگراف مكملبا استفاده از  ...  مممممم2ي  گزينه  ـ19
دارد؟ تر ش كما شده در سؤال، چند يال از گراف كامل ببينيم گراف معرفي

      ( )
q(K )


    7

7 7 1 21 21 18 32
 يال3 است، 6هايش  ي رأس ي همه پس اين گراف از گرافي كه درجه

 يال را3جاست كه ما ببينيم اين  سؤال اين(!) قسمت حساس. تردارد مك
هاي توانيم از گراف برداريم كه بتوانيم حداقل تعداد رأس طور مي چه

  :كنيم هاي مختلف را با هم بررسي مي حالت.  را داشته باشيم6ي  درجه
 رأس4 رأس برداريم كه در اين صورت 3 يال را از 3توانيم اين  مي. 1

  )»1«شكل حالت . ( خواهيم داشت6ي  درجه
 رأس3 رأس برداريم كه در اين صورت 4 يال را از 3توانيم اين  مي. 2

  )»2«شكل حالت ( . خواهيم داشت6ي  درجه
 رأس2 رأس برداريم كه در اين صورت 5 يال را از 3توانيم اين  مي. 3

  )»3«شكل حالت . ( خواهيم داشت6ي  درجه
 رأس برداريم كه در اين6 يال را از 3توانيم  و در آخرين حالت مي. 4

  )»4«شكل حالت . ( داريم6ي   رأس درجه1صورت 



  گراف      12

  
  
  
  

  »1« شكل حالت                         »2«شكل حالت 
  
  
  
  

  »3« شكل حالت                     »  4«شكل حالت 
  

 رأس1 باشد، حداقل 5ي   رأس از درجه6طور كه ديديد، در حالتي كه  همان
  . خواهيم داشت6ي  از درجه

ي ماكسيمم را داشته ها با درجه به طور كلي اگر خواستيم حداقل تعداد رأس
. داريم تري برمي هاي بيش توانيم از تعداد رأس ها را تا جايي كه مي باشيم، يال

كند، گراف مكمل اش را به گراف كامل تبديل مي مرتبه  كه گراف همبه گرافي: سومي(
اش نمايش G كه با- يال باشد، گراف مكمل آن q داراي Gراف گاگر . گويند مي

p(p داراي-دهيم  مي )
q




1
!خُب دليلش هم معلوم است. يال خواهد بود 2

رافگ هاي اش برابر تعداد يال هاي هر گراف و گراف مكمل داد يالچون بايد مجموع تع
  :باشد، خواهيم داشت  رأس داشتهpمان  اگر گراف. كامل آن مرتبه بشود

  p
p(p )

q(G) q(G) q(K ) q q(G)


    
1

2
  p(p )

q(G) q


  
1

2
تر از  بيش4در بخش ! كند ها كار را خيلي راحت مي اين گراف مكمل بعضي موقع

  .)كنيم ف مكمل استفاده ميگرا
  

ي ساده، در يك نكته. كافي است به يك نكته توجه كنيم 1ي  گزينه ـ 20
در» . باشدي فرد هر گراف، بايد زوج تعداد رئوس درجه«: عين حال مهم

3 رأس آن 16ي   رأس را تصور كنيد كه درجه17اين سؤال گرافي با 
تواند باشد؟ به نظر ا ميه يك از گزينه اُم كدام 17ي رأس  است، درجه

ي باال كار چندان سختي آيد يافتن جواب اين سؤال با يادآوري نكته مي
 است كه مقداري زوج16جا تعداد رئوس فردمان  خُب تا اين. نيست
. باشد3 يا 1تواند مقدار فردي چون  ي رأس هفدهم نمي درجه. است

  !است زوج كه مقداري صفري اول؛ يعني  ماند گزينه پس تنها مي
  

باشد، الاقل  داشته9ي  كه گرافي رأسي از درجه براي اين 3 ي گزينه  ـ21
ترين ها كم خواهيم تعداد يال چون مي! باشد ديگر  رأس را بايد داشته10

كنيم و گراف به گراف اضافه نمي(!) كيلَميزان ممكن باشد، رأس و يال اَ
  .گيريم  رأس در نظر مي10را با همان 

 دارد9ي   رأس از درجه4 رأس داريم كه 10فرض كنيم گرافي با حاال اگر 
ي مجموع درجات اين سؤال را حل كنيم، و بخواهيم با استفاده از رابطه

در قسمت آموزش همين .ها چند است ي رأس ي بقيه بايد بدانيم درجه
ي  رأس از درجهk، داراي pي  اگر گرافي از مرتبه«ديديد كه بخش 

pماكسيممِ 1ها الاقل  ي باقي رأس  باشد، درجهkپس در اين» . است 
 رأس6ي   است، درجه9 يعني ، رأس ماكسيمم4ي  سؤال هم وقتي درجه

q  :پس داريم.  است4ديگر الاقل     4 9 6 4
2 30

9از چهار رأس اول بيايد از هر كدام ! ببينيد. يك راه ديگر هم البته من بلدم: سومي(
9ها را بگذرانيم جور الكي يال خب اگر همين. يال بگذارنيم اما. شود  مي36 برابر 4

4يك گراف كامل مرتبه ( رأس را تا جا دارد به هم وصل كنيم 4اگر بياييم اين  
  

ها مشترك   يال بين اين رأس6كنيم  مشاهده مي) درست كنيم
  :است پس بار حساب شده  دوها قت اين يالاست و در حقي

        9 4 6 30  
  !)تر بود راحتراه من 

  
 ي اين سؤال،  راه حل ساده 2ي  گزينه ـ 22

ي  رسم گراف است؛ يعني گرافي از مرتبه
 10ي  يك رأس درجه. كنيم  رسم مي11
الزم باشد تعداد رئوس  اگر. كشيم مي

دهيم كه الزم   را افزايش مي10ي  درجه
   هاي چرا؟ چون اگر تعداد رأس: سومي(! شود نمي

  

.)شود مي 2تر مساوي هاي ديگر بزرگ ي رأس باشد، حداقل درجه 1تر از بيش 10ي درجه
  

. استq2دانيم مجموع درجات كل رئوس گراف برابر مي 4ي  گزينه ـ 23
qچون  q  : است، داريم56   2 2 56 112

رجات كل رئوسمجموع د=   :دانيم از سوي ديگر مي
مجموع درجات رئوس زوج+ مجموع درجات رئوس فرد   

پس براي محاسبه مجموع درجات رئوس فرد، بايد مجموع درجات رئوس زوج
  :را از كل كم كنيم؛ يعني  112 108 مجموع درجات رئوس فرد 4

يديا با. دست آوريم   را به4خواهيم از مجموع چند عدد فرد  حاال مي
 و يك1ي  باشيم يا يك رأس از درجه  داشته1ي  چهار تا رأس از درجه

  شما مدل ديگري بلديد؟ . 3ي  رأس درجه
  

!دهيم ، دوباره انجام مي كرديم4مثال  همان كارهايي كه در 4ي  گزينه ـ 24
  : ها برويم سراغ بررسي گزينه

 .شود  رد مي1ي  به همين سادگي گزينه. تعداد رئوس فرد، زوج نيست 
 داريم، از اين رأس به4مِ ي ماكسيم وقتي يك رأس با درجه    

  

 يا ايزولهپس رأس . گذرد تمام رئوس ديگر يال مي
. باشيم توانيم داشته  نميي صفر رأس با درجههمان 

 4ي  كنيم گزينه تر سعي مي حاال براي اطمينان بيش
  !بينيم كه شد مي. را رسم كنيم

  
تواني ميتا جايي كه «گويد   اين سوال محترمانه به ما مي4ي  گزينه ـ 25

اين دنباله، گرافي! قدر تواناييم دهيم چه ما هم نشان مي» !گراف را رسم كن
يعني. يمم استسي يكي از رئوس ماك  رأس كه درجه5كند با  را معرفي مي

حاال يكي از رئوس).  اولي مرحله(گذرانيم  ها يك يال مي ي رأس از همه
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 شود3اش  رانيم تا درجهگذ  يال ديگر هم از آن مي2كنيم و  را انتخاب مي

ي جا هم رسم كرديم شرايط دنباله خُب گرافي كه تا همين).  دومي مرحله(
xباال را داراست طوري كه y  !شود؟ آهان جوري مي ديگر چه.  باشد2

كه در)  سومي مرحله( بود 2اش  يك يال از دو رأسي بگذرانيم كه درجه
xآن y    .باشد 3 يا 2برابر  تواند مي xپس .  است3
  
  
  

  

   اولي مرحله               دوم     ي مرحله سوم                  ي مرحله          
  

 رأس داريم كه 6جا ما   اين4ي  گزينه ـ 26
 است و اين به آن 5ي يكي از اين رئوس  درجه

هاي ديگر  ي رأس معناست كه از اين رأس به همه
 4ي يكي ديگر از رئوس  درجه. يالي وجود دارد

ويم كه اگر يكي ش با كمي دقت متوجه مي. است
توانيم از رأس  ها را كنار بگذاريم، مي از رأس
بقيه را ي   به بقيه يال بگذرانيم و درجه4ي  درجه

، 5ي  جا ما يك رأس درجه  پس تا اين. كنيم2
   داريم1ي  درجه و يك رأس 4ي   درجهيك رأس

  

ترين مقدار مجموع اين سه  شدند كه چون كم2ي  ها درجه رأسباقي و 
xگوييم راحتي مي  به،گر خواسته شدهرأس دي y z   پس. است 2
x      :داريم y z   6

  
 ي حل  به نظر ما كه بهترين شيوه2ي  گزينه  ـ27
ي  دانيم گرافي از مرتبه مي. ال، رسم گراف استؤين سا
ي  درجه رأس آن ماكسيمم است، 2ي   كه درجه6

  رسم گراف ازبراي .  است2باقي رئوسش الاقل 
  

xجا تا اين. كنيم باالتر شروع ميرجات رئوس با د y   است كه حداقل2
توانيم ديگر نيز مي  رأس يك يالاگر توجه كنيد از اين دو.  استy و xمقدار 

  

بگذرانيم كه اگر اين كار را بكنيم، شكل آن 
با اضافه كردن هر . بينيد شود كه مي صورتي مي به

ي باقي رئوس به هم  هيال به اين گراف، درج
xپس حداكثر،! خورد مي y    .تواند باشد  مي3
  

ها ي رأس پس درجه.  عددي اول است37بختانه  خوش 4ي   ـ گزينه28
دانيم رئوس جاست كه ما نمي اما مشكل اين.  است1 و بقيه برابر 37يكي 
نيم تعيين كنيم اينتوا گراف چندتاست و بنابراين نميدر اين  1ي  درجه

طور كه ي قابل توجه در اين سوال اين است كه همان نكته. گراف چند يال دارد
 37 1 شود،  مي37  37 1 1 شود، و حتي  هم مي37   37 1 1 37

37 داريم، حداقل 37ي  مشخص است كه وقتي رأسي از درجه. شود هم مي
 رأس38توانيم نتيجه بگيريم در مجموع   هم داريم ولي نمي1ي  رأس درجه

باشيم   داشته1ي  داريم، چرا كه ممكن است تعداد بسيار زيادي رأس درجه
  .زيريعني مطابق شكل ؛ اند دو به هم وصل شده كه دوبه

  

      
  

  !توانيم تعيين كنيم؟ حتماً كه نبايد جواب عدد باشد پس ديديد نمي
  

كنيم گراف   در ابتدا سعي مي1 ي ـ گزينه 29
چه در صورت سؤال توضيح داده  را طبق آن
، يك رأس از  8ي  گرافي از مرتبه. رسم كنيم

 دارد؛ يعني از اين رأس به 7ي ماكسيممِ  درجه
  4از هر يك از . است ها يال گذشته تمام رأس

  

  رأس ديگر بگذرانيم كه با يالي3 يال به 3توانيم  انده حداكثر ميم رأس باقي
.توانيم از هر رأس بگذرانيم  يال مي4گذرد، حداكثر   مي7ي  كه به رأس با درجه

تواند  متغير است ولي هرگز نمي4 تا 1ي اين رئوس بين  گيريم كه درجه نتيجه مي
  !گرشود دي  رد مي1ي  پس گزينه. تر از چهار باشد بيش

  

 كه pي  منتظم از مرتبه - rدر يك گراف دانيم كه   مي2ي   ـ گزينه30
prي  يال است، رابطهqداراي  q  2مان گراف اول. برقرار است 2

rpr   :پس.  استpي  منتظم از مرتبه q p q q p    2
1 1 12 2 2

 ايم،  تبديل كردهpي  منتظم از همان مرتبه 5حاال اين گراف را به يك گراف
r      :پس p

pr q p q q    5
2 2 2

52 5 2 2
q است؛ يعني15 برابر q2 وq1اختالف q 2 1 گذاري حاال با جاي.  است15

p  :خواهيم داشت
p 

5 152
جا درست حل كنيد لطفاً اين قسمت را اشتباه حل نكنيد؛ چون اگر تا اين

يك سريكنيد كه  دست آوريد، ما را مجبور مي  و بعد جواب را اشتباه به
  :داريم!  هم براي شما بگذاريم1كالس رياضي 

      p 10p p
p


   

5 2 15 3 302
  

توانيم اعداد زوج را ال بدانيم كه فقط ميؤاگر در اين س 1ي  گزينه ـ 31
تعداد «چرا كه گفتيم . ايم  بگذاريم، تقريباً سوال را حل كردهrبه جاي 

11ي گراف  در اين سوال مرتبه» .ي فرد، بايد زوج باشد رئوس با درجه
از. ي هر رأس بايد زوج باشد است كه عددي فرد است، پس حتماً درجه

تواند باشد، چون در آن صورت گراف  نمي10ها  ي رأس طرف ديگر درجه
ي هر رأس صفر هم نبايد باشد، چون گراف شود و البته درجه كامل مي

 و8، 6، 4، 2، 0 عبارتند از 11 و 0اعداد زوج بين . آيد تهي از آب در مي
اندم كنيم، مي  را به داليل باال حذف مي10 و 0طور كه گفتيم  همان. 10
  . را بگيرد مقدار4تواند اين   ميr پس 8 و 6، 4، 2



  گراف      14

پرسيد چه چيز اين  البد از خودتان مي! خُب
يك سري شترند كه دارند در . عكس جالب است

البته حرف شما درست . روند ديگر صحرا راه مي
ي كوچكي هم اين وسط  اما يك نكته. است

ي  ي جايزه در اين عكس كه برنده. وجود دارد
عكس سال مجله نشنال جئوگرافيك شده است، 

كنيد شترند، در  هايي كه شما فكر مي» ياهس«آن 
عكس از باال گرفته . هاي شترها هستند واقع سايه

شده است و شترهاي واقعي را به صورت 
  .ها ببينيد هاي سفيدي پايين سايه لكه

 

ي طبق رابطه.  است20در اين گراف منتظم برابر  3 ي گزينه  ـ32
pr q pr  :هاي منتظم داريم  براي گراف2 q pr    2 2 20 40

ي هبنابراين مرتب. پذير است  بخش20 و 10، 8 بر هريك از اعداد 40عدد 
 بر40ولي عدد . تواند باشد اين گراف منتظم برابر هريك از اين اعداد مي

  . باشد16تواند برابر  ي گراف نمي پس مرتبه. پذير نيست  بخش16
  

p(pهاي يك گراف كامل برابر  تعداد يال4ي  گزينه  ـ33 )1
. است2

p5ر هم برابpي   منتظم مرتبه5هاي گراف  تعداد يال
با) چرا؟. ( است2

  :آوريم  را به دست ميpتوجه به اين دو رابطه، مقدار 

      p(p ) p p p p p
p


        

2 21 5 536 36 3 362 2 2 2 2 2
     p p (p )(p )       2 6 72 0 12 16 0
  

      p 12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يك گراف تشكيل يك تصاعدهاي رئوس  اگر درجه3 ي گزينه  ـ34
pي  هاي رئوس گراف از مرتبه  بدهند، دنباله درجه)حسابي (عددي

,صورت  به , ,...,p 012 ها قابل قبول ولي اين دنباله درجه. آيد  در مي1
 باشدماكسيممي يكي از رئوس مقدار  چون اگر درجه. نيست

pهمان( 1 ( ي صفر يا رأس ايزوله نداريم و حداقل درجهرأس از
پس دو عدد تكراري در دنباله. شود  مي1ي رئوس گراف برابر  درجه

ي يك تصاعد عددي در دنباله. شود درجات رئوس گراف مشاهده مي
در صورتي كه تمام! چه صورتي داراي دو عدد تكراري است؟ آفرين

آيد و صورت منتظم درمي گراف بهبنابراين . اعداد دنباله با هم برابر باشند
pكه با توجه به اين  q و8 20 است، مقدار rكنيم  را حساب مي:  

      pr q r r      2 8 2 20 40 5
پس. شود  مي5ي تمام رئوس برابر  درجه    حاصل  است و 5
   شود  مي10 برابر.  

  
  

.ي گراف مثبت است مرتبه



  
  
  

   
در   يك   نگاه 
هايي باعث  چيست و چه شكلحفرهفهميم كه  بعد مي. كنيم  آغاز مياي گراف بازهاين بخش را با 

  .اي نباشد شوند گراف بازه مي
  !خيلي هم مهم است و اصالً هم سخت نيست.  در گراف كامل استمسير و دوراصل مطلب اين بخش، 
ولي خيلي هم . هاي سختي دارد اين قسمت، تست.  در گراف وسروقترويم  در قسمت آخر هم مي

  ! دست به كار شويد زودترو. پس خيلي استرس نداشته باشيد! شود در كنكور به آن بهايي داده نمي
  

  اي گراف بازه
 در نظرمتناظر با هر بازه، يك رأس.  داريمي پيوسته از اعداد حقيقي فرض كنيد چند بازه 
كنيم و اگر اشتراك نداشتند  مييال رسم، بين دو رأس دو بازه با هم اشتراك داشتنداگر . گيريم مي

هايي كه معموالً هم بازه. مان است هاي آمده گراف متناظرِ بازه دست گراف به! همين. كنيم يال رسم نمي
 ! باز هستند ،بينيد ها مي در اين گونه سؤال

ها قطرهاي آنكدام از  كه هيچ...  ضلعي و ضلعي، شش چهارضلعي، پنجچيست؟ به حفره  
حاال كه چي؟ اگر! شان هم شبيه حفره است ديگر خودمانيم قيافه. گوييم ، حفره ميرسم نشده است

هايي م بازهتواني اي نخواهد بود؛ يعني نمي باشد، گراف ديگر بازه در يك گراف حفره وجود داشته
 .ها براي اين گراف پيدا كنيم متناظر با رأس

! باشيد لطفاً  خاطر داشته ها را به ، شكل آناي نيستند بازهرو هم  ها، دو تا گراف معروف روبه جز حفره به  
 .اي نخواهد بود تر هم بازه تر باشند، آن گراف بزرگ حتي اگر اين دو گراف قسمتي از يك گراف بزرگ

)هاي تبط با بازهگراف مر  , )1 4،( , )1 2،( , )3 ) و5 , )4    كدام است؟112
  
1(  2(  3(  4(  

  

چه بين دو بازه  در اين نوع سؤاالت قرار است هر بازه را به يك رأس اختصاص دهيم و چنان 
)ي مثالً در اين سؤال بازه. يال بگذرانيماز دو رأس ت، اشتراك وجود داش , )1 ) ،a را با رأس 4 , )1 2

 

) ،bرا با رأس  , )3   وc را با رأس 5
( , )4 . دهيم  نشان ميd را با رأس 112

توان   ميها براي يافتن اشتراك بين بازه
  .ها را روي محور نمايش داد آن

سادگي مشخص به. راحتي قابل تشخيص است چه اشتراكي داشته باشند به در اين صورت چنان
  

پس .  اشتراك وجود داردc و dبين  چنين ، همa و c، بين a و bشود كه بين  مي
  . ت يكي اس3ي  رو قابل رسم است، كه اين شكل هم با شكل گزينه گراف روبه

  .درست است 3ي   گزينهپس
  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ...     
  

  ها حفره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها، باز هستند، در دقت كنيد چون بازه 
عنوان مثال اشتراك دو به. مرزها اشتراك ندارند

)ي بازه , )1 ) و4 , )4   . تهي است112
    

 وهاي  مسئلهي، مسير و دور و ا گراف بازه

1

  15  2بخش 
  

  22  2اي بخش  هاي چهارگزينه پرسشپاسخ 



  گراف      16

nIهاي ه ـ گراف مرتبط با باز1 (n ,n ) ; n , , , ,   1 2 1 2 3 4    چند يال دارد؟5
1 (8  2 (7  3 (5  4 (6  

S ـ به گرافي با دنباله درجات2 : , , , ,2 2 2 2   اي شود؟ كم چند يال اضافه كنيم تا بازه  دست2
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ؟نيستاي  بازههاي زير   ـ كدام يك از گراف3
  
1(  2(  3(  4(  
  

  اي است؟ هاي زير بازه يك از گراف كدام ـ 4
  
1 (  2(  3(  4(   

  
  اي شود؟ رو اضافه كنيم تا بازه كم چند يال به گراف روبه دست ـ 5

1 (3    2 (4  
3 (5    4 (6  

)هاي  گراف مرتبط با بازه  , )0 5،( , )1 4،( , )2 ,m) و6    كدام است؟mحدود .  يال است5 داراي 10(
1(m 4 5  2(m 4 5  3(m 4 5  4(m 4 5  

  ها چند يال دارد؟ گراف مرتبط با اين بازه. رو هستند  به صورت روبهI8 تاI1هاي  بازه 
I I I I

I I I I

I I

  
   


 

1 2 3 4
5 6 7 8
4 8

 

1 (8  2 (12  3 (14  4(  16  
  

  دور و مسير
ي اول شمارش دور و مسير دسته. شوند هاي دور و مسير در حالت كلي به دو دسته تقسيم مي تست

تان كمك بگيريد، يا بعضي د از انگشتها شما يا باي جور موقع در اين. هاي غير كامل است در گراف
هاي كامل است، راه و روشي دارد كه در قسمت ي دوم كه براي گراف دسته. ها از آناليز تركيبي موقع

  .بعد توضيح آن را خواهيد خواند
 دوaچون از رأس !  مسير نيستadeab مثالً !مسير، يك رأس نبايد تكرار شودي يك  در دنباله 

  . تا يال است3چون شامل .  است3رو يك مسير به طول   در شكل روبهabcdلي و. ايم بار گذشته
  ! استيال در واقع همان طول يك مسير به! مسير به طول يك چيست؟ 

  .گوييم  ميمسير به طول صفر يك رأسطبق قرارداد كتاب درسي، به هر ! طول صفر هم داريم؟ مسير به  

  .گوييم ي آن دو رأس مي  را فاصلهين دو رأسترين مسير ب طول كوتاه چيست؟ فاصلهتعريف  

pو... ، 2، 1، 0طول  توانيم مسيرهايي به  ميpي  در يك گراف از مرتبه  1باشيم   داشته.  
m ، دارايmطول  يك مسير به  1رأس است .  
بديهي است كه در. گوييم  ميوردبه مسيري كه از يك رأس شروع شود و به خودش برسد،  

  . استpترين برابر   و طول بزرگ3ترين دور برابر  ، طول كوتاهpي  گرافي از مرتبه
  . باشديالها  گوييم هرگاه بين آن دو رأس را مجاور مي 

    

    
  
  
  
  
  

 b به aمسيرهاي از 

  نام مسير  طول مسير
1  
2  
3  
4  

ab 
acb 

adcb 
aedcb 

  

  هاي گراف دور
   دورنام  طول دور

3  
3  
3  
4  
4  
5  

aeda 
adca 
acba 
aedca 
adcba 
aedcba     



  17    ...اي، مسير و دور و  گراف بازه / 2 بخش  

, ـ در گرافي با دنباله درجات8 , , , ,5 3 3 2 2    چند است؟3ي  ي دو رأس از درجه  فاصله1
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  اين گراف چند يال دارد؟.  است7ترين مسير يك گراف كامل برابر   ـ طول بزرگ9
1 (21  2 (28  3 (36  4 (42  

, ـ در گرافي با دنباله درجات رئوس10 , , , ,4 4 2 2 2    مجاور باشند، چند دور وجود دارد؟4ي   اگر دو رأس با درجه2
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

  شود؟باشد، چند يال به آن اضافه كنيم تا كامل  اگر اين گراف حداقل تعداد رئوس را داشته.  دور دارد2 ـ يك گراف فقط 11
1 (1  2 (4  3 (8  4 (9  

) ـ با شش بازه12 , ) , ( , ) ,( , ),( , ), ( , ) ,( , )0 2 1 4 2 5 3 4 3 8 6 در گراف حاصل، چند مسير . سازيم ها مي ، از اعداد حقيقي يك گراف بازه9
)مختلف از رأس متناظر , )0 ) به رأس متناظر2 , )3   )90سراسري ـ (   موجود است؟4

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
   است؟1ي  حداكثر چند رأس اين گراف از درجه.  فقط يك دور وجود دارد8ي   از مرتبهG ـ در گراف 13

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
, ـ در گرافي با دنباله درجات14 , , , , , ,6 6 2 2 2 2 2   چند دور متمايز در اين گراف وجود دارد؟. نيستندي ماكسيمم مجاور  ، رئوس با درجه2

1( 5  2 (6  3 (13  4 (15  
   حداكثر چند دور وجود دارد؟17ي  منتظم از مرتبه -2 ـ در يك گراف 15

1 (1  2 (4  3 (5  4 (6  
 كه در آن 10ي   ـ حداكثر تعداد دورهاي گرافي از مرتبه16     است، كدام است؟2

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
, ـ در گرافي با دنباله درجات17 , , , , , , ,7 7 2 2 2 2 2 2    در اين گراف وجود دارد؟3طول  چند دور به . نيستند مجاور 7ي   رئوس با درجه2

  28)4   21) 3  7) 2  صفر) 1
,ي رئوس  ـ در گرافي با دنباله18 , , , , , ,6 2 2 2 2 2 2    چند دور متمايز وجود دارد؟2

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
   گراف كدام است؟ ايني  اندازه.متفاوت وجود دارد مسير 2 ين هر دو رأس متمايز، ب10ي   ـ در يك گراف از مرتبه19

1 (9  2 (10  3 (15  4 (20  
p ـ در گرافي با20    )90آزاد ـ (   دارد؟4اين گراف حداكثر چند دور به طول .  هستند2ي  ها از درجه ي رأس  همه46

1 (11  2 (9  3 (10  4 (15  
  )89سراسري ـ (   وجود دارد؟4رو، چند دور با طول   ـ منتظم روبه3گراف در   ـ21

1 (6 

2 (7  
3 (8 

4 (9  
 

  ) ـ خارج از كشور89سراسري ـ (   وجود دارد؟5 ـ منتظم مقابل، چند دور با طول 3 ـ در گراف 22
1 (3  
2 (4  
3 (5  
4 (6  

   دارد؟4 گاز و تلفن وصل كنيم، گراف حاصل چند دور به طول ديگر، به مراكز آب، برق، طور مجزّا از يك  خانه را به4 اگر  
  64) 4  36) 3  16) 2  صفر) 1
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   چند مسير وجود دارد و اين گراف شامل چند دور است؟b به aرو به ترتيب از   در گراف روبه 
  5 و 4) 2    4 و 3) 1
  7، بيش از 5بيش از ) 4    7 و 5) 3
  

  مسير در گراف كامل
  بين دو رأس مشخص 1

كنيم بين اين دو رأس چند  براي پيدا كردن تعداد مسيرها بين دو رأس مشخص، ابتدا بررسي مي
  .كنيم ها را محاسبه مي سپس تعداد حالت. باشد رأس ديگر بايد وجود داشته

  

  U p p p ...V  2 3 4  

   وجود دارد؟3 چند مسير به طول b به a از K5در گراف مقابل 

 رأس تشكيل شده است كه رئوس اول و 4 از 3هر مسير به طول  
  . رأس وسط2ماند انتخاب  پس فقط مي. آخر مشخص است

  : است، داريمb و aها   رأس داريم كه دوتاي آن5كه كالً  با توجه به اين
    3 2 6a b3 2  

  كل مسيرها 2
  .فرق اين حالت با حالت قبلي در آن است كه دو رأس اول و آخر را نيز بايد انتخاب كنيم

  

  p p p ... 1 2   

 گذاري شود نام هر مسير را دو جور ميزيرا .  تقسيم كنيد2فقط دقت كنيد جواب نهايي را بر  
  .ه انتها و از انتها به ابتدااز ابتدا ب. كرد

   چندتا است؟K5 در گراف3كل مسيرهاي به طول  

  :جا بايد چهار رأس را انتخاب كنيم اين   1205 4 3 2 120 602
.  استbcda و adcbرو داراي دو نام  شده در شكل روبه زيرا مثالً مسير پررنگ.  است60جواب نهايي 

  

    

   چند مسير متمايز وجود دارد؟ b به a از رأس K5 ـ در گراف25
1 (13  2 (14  3 (15  4 (16  

   عبور كنيم؟eي مسيرها از رأس  كه در همه  وجود دارد به شرط آن4 چند مسير به طول b به a از K9 در گراف ـ26
1 (60  2 (90  3 (120  4 (180  

  ؟نكنيم عبور d و cهاي  كدام از رأس ي مسيرها از هيچ كه در همه  وجود دارد به شرط آن4 چند مسير به طول b به a از K9 ـ در گراف27
1 (60  2 (90  3 (120  4 (180  

   بگذرد؟cرد كه حتماً از رأس  وجود داd به a از رأس 3 يا 2  رو چند مسير متمايز به طول  در گراف روبه 
1 (6    2 (5  
3(4    4 (3  
 عبور كنيم ولي در eي مسيرها از رأس  كه در همه  وجود دارد، به شرط آن4 چند مسير به طول b به a از K9 در گراف 

  ؟نكنيم عبور cكدام از رأس  هيچ
1 (60  2 (90  3 (120  4 (180  

  

2

3
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  دور در گراف كامل
زيرا از هر . گذاري كرد توان نام  روش ميm2 را به mابتدا بايد به اين نكته توجه كنيم كه يك دور به طول 

  :به مثال زير نگاه كنيد. گذاري كرد دور را نام) گرد گرد و پادساعت ساعت(توان در دو جهت  رأس مي

  رو چند نام دارد؟ دور روبه 
  
  

     abca , bcab , cbac

acba , bacb , cabc

 m2 نهايي را بر  كنيم، سپس پاسخ  رأس را انتخاب ميm ، ابتدا mطول  حاال براي داشتن يك دور به 
  .كنيم تقسيم مي

   وجود دارد؟3 چند دور به طول K5در گراف 

ا بر رأس انتخاب كنيم، سپس پاسخ نهايي ر3، بايد ابتدا 3براي داشتن هر دور به طول  

 2 3   : تقسيم كنيم6    605 4 3 60 106
 

  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وجود دارد؟4 چند دور به طول K6در گراف ـ30
1 (15  2 (30  3 (45  4 (60  

  اين گراف حداكثر چند دور دارد؟.  يال است6 داراي 10ي   ـ گرافي از مرتبه31
1 (6  2 (3  3 (4  4 (7  

, ـ در گرافي با دنباله درجات32 , , , ,5 5 5 5 4    وجود دارد؟3 چند دور به طول 4
1 (16  2 (20  3 (24  4 (25  

   چند دور وجود دارد؟K6در گراف 
1 (60  2 (72  3 (132  4 (197  

   بگذرد؟aها از رأس  ي آن كه همه  داريم به شرط آن3 دور به طول  چندK7 در گراف 
1 (7  2 (15  3 (21  4 (35  

  )94سراسري ـ (  ، وجود دارد؟5 چند دور با طول 5 ـ در يك گراف كامل از مرتبه35
1(12  2(15  3(16  4(24  

, در گرافي با دنباله درجات  , , , , ,6 6 6 6 5 5    وجود دارد؟3 چند دور به طول 4
1 (35  2 (26  3 (9  4 (27  

, در گراف با دنباله درجات رئوس  , , ,4 4 4 3    وجود دارد؟ 4 چند دور به طول 3
1 (6  2 (9  3 (12  4 (15  

   وجود دارد؟4 در اين گراف چند دور با طول .است 50ي آن  ضرب اندازه و مرتبه  ـ در يك گراف كامل حاصل38
  ) ـ خارج از كشور92سراسري ـ (    12) 2    10) 1
3 (15    4 (16  

,هاي ي رأس  ـ در يك گراف با درجه39 , , , ,4 4 3 3 2    كدام است؟6نيمم درجه مجاورند، تعداد دورها با طول  ، كه دو رأس با مي2
  ) ـ خارج از كشور90سراسري ـ (    2) 2    1) 1
  صفر) 4    3) 3

  

5

4 
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  وهاي مسئله

qميانگين درجات رئوس يك گراف برابر 
p
ميانگينهاي رياضيات،  ي قسمت در همه.  است2

qپس. طور است  همين جا هم  اين.دارد ها قرار ترينِ آن ترين و كم چند مقدار، بين بيش
p
 بين2

p  :  قراردارد؛ يعني داريمو q p   2q
p

   
2

  : آيد جود مي و هاي زير به هاي مسئله، حالت هاي يك گراف، با توجه به داده براي يافتن حدود يال 

min(q)كنيم دهيم؛ يعني سعي مي رئوس اعداد كوچك نسبت مي  به
فقط دقت كنيد تعداد رئوس.  باشندشود همه تا جايي كه مي
   و p مشخص بودنِ  .فرد، زوج باشد

max(q) ابتدا رأس يا رئوسكنيم  را كنار گذاشته، گراف را كامل مي 
 .كنيم  را اضافه ميهاي مربوط به رأس يا رئوس و در نهايت يال

min(q)ابتدا رئوس كنيم تا گراف كامل شود،  را به هم وصل مي
  .كنيم ها را اضافه مي ي يال سپس بقيه

كنيم يعني سعي مي. دهيم تر نسبت مي ئوس اعداد بزرگ به ر max(q) و pمشخص بودنِ
فقط دقت كنيد تعداد رئوس.  باشند شود همه تا جايي كه مي
  .فرد، زوج باشد

p  1  براي هر دو حالتmin و max  عدد نسبترئوسبه 
  .دهيم مي

min(q)شود به رئوس، اعداد  تا جايي كه مي
  .دهيم كوچك نسبت مي

  
  
  

   وp ، مشخص بودنِ
p  1

  
max(q)رئوس را كنار گذاشته، گراف را 

هاي مربوط به كنيم، سپس يال كامل مي
  .كنيم  را اضافه ميرئوس

  

  :دست آورد صورت زير به   را به وتوان حدود  ميq و pبا وجود مشخص بودن  
1min( ) يحاً اگر شد، به آن هيچ يالي ندهيم تاگذاريم تا ترج  يك رأس را كنار مي 0شود .

گذاريم، اگر يال كم آورديم، از آن رأسي كه كنار گذاشتيم يك توانيم يال مي ي رئوس تا مي بين بقيه
  .كنيم ي قبلي اضافه مي يا چند يال به مجموعه

2 min( ) ي  از رابطهq p 2كنيم  استفاده مي.  
3 max( ) ي  از رابطهq p 2كنيم  استفاده مي.  
4 max( ) ي رئوس هم هر با بقيه. گذارنيم توانيم مي را كه ميترين يالي   از يكي از رئوس بيش

  !كاري خواستيد بكنيد
  

    
  
  
  
  
  
  

هاي اين بخش را حل  البته اول برويد و تست
تان  ها در ذهن كه فرم مسئله كنيد، بعد براي اين

  .ها را بخوانيد بندي بشود، بياييد و اين دسته
  

  

  

  
  

يمدان ، مي64ي   ـ در گرافي از مرتبه40 12م اندازه.  استقدر است؟  ي گراف چه مينيم  
  .توان تعيين كرد نمي )4   22) 3  12) 2  6) 1

دانيم ، مي10ي   ـ در گرافي از مرتبه41    ها كدام است؟ حداكثر تعداد يال.  است6
1 (30 2 (36  3 (42  4 (60  

دانيم ، مي7ي  ه در گرافي از مرتب     ها چند است؟ ترين تعداد يال ترين و كم اختالف بيش.  است3
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
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دانيم ، مي9ي   در گرافي از مرتبه     هاي گراف كدام است؟ حدود تعداد يال.  است و دو رأس چنين خاصيتي دارند2
1(q 12 23  2(q 13 23  3(q 12 25  4(q 13 25  

دانيم ، مي11ي   در گرافي از مرتبه     ي گراف كدام است؟ ترين اندازه ترين و كم اختالف بيش.  رأس چنين خاصيتي دارند4 است و 6
  .توان تعيين كرد نمي) 4   19) 3  11) 2  8) 1

دانيم ، مي9ي   ـ در گرافي از مرتبه45   و8 1ها چند است؟ حداكثر تعداد يال.  است  
1 (23  2 (28  3 (29  4 (43  

دانيم ، مي12ي   در گرافي از مرتبه  11و     هاي گراف كدام است؟ حدود يال.  است4
1(q 27 59  2(q 28 59  3(q 27 58  4(q 28 60  
دانيم ، مي9ي   در گرافي از مرتبه   چنين هم.  چنين خاصيتي دارد و دو رأس7  .  و يك رأس چنين خاصيتي دارد3

  ي گراف چند است؟ ترين اندازه ترين و كم اختالف بيش
1 (4  2 (5  3 (9  4 (30  

دانيم ، مي9ي   در گرافي از مرتبه    ها برابر است با  و حداقل آنها تفاوت حداكثر تعداد يال.  است3 مساوي با:  
1 (10  2 (20  3 (30  4 (40  

دانيم ، مي 8ي   در گرافي از مرتبه       گيرد؟  در كدام بازه قرار ميq.  است9
1(q 10 22  2(q 11 22  3(q 11 23  4(q 10 23  

   به كدام صورت است؟، حدود 17ي   و اندازه7ي   در گرافي از مرتبه 
1 (  2 5  2(    2 4  3 (  3 5  4 (  3 4  

. يال است104، داراي 15ي   ـ گرافي از مرتبه51  در اين گراف كدام است؟   
  3 )4  2) 3  1) 2  صفر) 1

دانيم ، مي30ي   به اندازهG ـ در گراف 52    كم چند رأس دارد؟ اين گراف دست.  است4
1 (9  2 (10  3 (12  4 (15  

  ، حداقل چند رأس دارد؟ qي   و مرتبهq2ي   گرافي با اندازه 
1 (7  2 (6  3 (5  4 (4  

p ـ در گرافي با54 10و q    )90آزاد ـ (   وجود دارد؟9ي   حداكثر چند رأس با درجه25
1 (3  2 (2  3 (6  4 (5  
  
  
  

  

 كه كيه«: كرده تموم سوال يه با رو روزش اون يادداشت مادرم :باران
 بره بذاره رو چيز همه تونست مي كاش باشه نكرده آرزو بار يه تيح
 خونم مي دارم رو مادرم هاي يادداشت »كنه؟ شروع رو ديگه زندگي يه
 مادرم با ام خداحافظي اولين. ام خداحافظي اهل پدرم مثل هم من بينم مي و

 با بعد. كردم خداحافظي عاشقمه گفت مي كه پسري اولين با بعد. بود
 :گه مي آلما خاله. پدرم با بعد خداحافظي. اومدم دنيا به توش كه ريكشو

 آروين  دايي».رن مي كه هايي مونن، آدم مي كه هايي آدم: ن دسته دو ها آدم«
  

  
 كنن، مي خيانت روياشون به كه هايي آدم«: ن دسته دو ها آدم گه مي هم
 ها آدم«: گفت مي هم سودا آي مادرم» .رن مي روياشون دنبال كه هايي آدم
 كه هايي آدم و شدن خيره سرشون باالي ماه به كه هايي آدم: ن دسته دو
 عقوبييمحمد / آب در ماه                              » .آب توي ماه به

  

 



  
  
  
  
  

   
  !نويسيم زادي مي آدميها را  براي اين سؤال ابتدا بازه 2ي   گزينه ـ1

nدهيم؛ يعني اگر  را قرار ميn ها مقادير مختلف براي يافتن بازه 1،
nIگاه چون آن (n ,n )  1 I پس،2 ( , )1 0 طور براي همين.  است3
  :ها خواهيم داشت ي بازهباق

      I ( , )2 1 4،I ( , )3 2 5،I ( , )4 3 I  و6 ( , )5 4 7
.كنيم گذاري مي  نامI5 وI1،I2،I3،I4ها را براي آساني، همان رأس
  .به شكل نگاه كنيد. ها روي محور رسيم به پيدا كردن اشتراك بازه مي
  
  
  
  
  
  
  

  :ها اشتراك وجود دارد بينيم كه بين اين بازه مي! خُب
  I , I I , I I , I I , I I , I I , I I , I     4 5 3 5 3 4 2 4 2 3 1 3 1 2

حاال اگر گفتيد چند.  خواهد شد آن مطابق شكل باالابط بتمرپس گراف 
  !تا يال داريم؟

  
 به. اي نيست گرافي كه داراي حفره باشد، بازهدانيم  مي 3ي  گزينه  ـ2

  

nكه (هاي بدون قطر   ضلعيn4 مساوي  ياتر  بزرگ 
شده توسط دنباله  گراف معرفي .گويند مي  حفره)باشد

 است، به شكل 5ي  منتظم از مرتبه-2درجات، گراف 
  :رو بهرو

.باشيم ضلعي بدون قطر نداشته  يا پنجشدن آن بايد چهارضلعي اي براي بازه
 ضلعي بدون قطر4كنيم گراف هنوز  با اضافه كردن يك قطر، مشاهده مي

، الزم است يكقطر نداشته باشيمكه چهارضلعي بدون  پس براي آن. دارد
  .ه كنيم يال اضاف2پس الاقل بايد . قطر ديگر آن را نيز رسم كنيم

  
  
  

 هستند كه اگر قسمتي از يك در آموزش گفتيم كه دو تا شكل 3ي  گزينه  ـ3
  :اي نيست  نتيجه بگيريم گراف بازهتوانيم گراف باشند، مي

  
  
  
  

اما چرا؟ اجازه بدهيد يك كمي توضيح .  است3ي  پاسخ گزينهپس 
 هر سه با همc و b و aهاي  رأس.  بدهيم3ي  ي شكل گزينه درباره

  :هاي مربوط به آن چيزي شبيه شكل زير است شتراك دارند پس بازها
  
  
  
  

e فقط بايد با a 
اشتراك داشته باشد 

پس . c فقط با dو 
  :كنيم شكل را كامل مي

  !شود ديگر جوري نمي باشد كه هيچ  اشتراك داشته bط بايد با فق fاما 
  
  
  
 بخشي از گراف   فره يا شكل        دانيم اگر ح مي 2ي  گزينه ـ 4

تواند درست  نمي1ي   پس گزينه.اي باشد تواند بازه گراف نميباشد، ديگر 
كهدقت كنيد : سومي(.  داراي حفره هستند4 و 3هاي  از طرفي گزينه. باشد

  : بدون قطر استabcd چهار ضلعي4ي گزينه  
  
  
  
  

  

  !)قبول؟
  :دهند به صورت زير هستند  را تشكيل مي2ي  هايي كه شكل گزينه اما بازه

  

ايهاي چهارگزينهپرسشپاسخ 

  15  2بخش 
  

  22  2 بخش اي ي چهارگزينهها پرسشپاسخ 



  23    اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ  / 2 بخش  
دقت كنيد! دهيم ها را مي بدون فوت وقت، ترتيب حفره 4ي  گزينه  ـ5

يعني در واقع شكل!  است هابدون قطر ضلعيچهاركه وسطي هم يك 
 ضلعي به5 ضلعي به يك قطر، 4. بينيد به صورتي است كه در پايين مي

 ضلعي به سه قطر نياز دارد؛ يعني شكل بايد به صورت6دو قطر و 
 يال6 با توجه به شكل جديد، در مجموع. اي بشود جديد در بيايد تا بازه

  !اضافه كرديم به شكل قبلي
  
  
  
  
 اين بار ، را با هم طي كنيم هميشگيبياييد همان مراحل 2ي  گزينه  ـ6

  :دهيم معلوم را روي محور نشان ميي  سه بازه! اول  بهشايد از آخر
  
  
  
  
  

Iكنيد طور كه مشاهده مي همان , I I , I I , I 2 3 1 3 1 جا تا اين.  اشتراك دارند2
Iد كهنتخاب شوااي  گونه  بايد بهmپس !  يال3كه شد  (m, )4 فقط 10

 بايد درmمشخص است كه . باشد ها اشتراك داشته با دو تا از بازه
راك اشتI2باشد ولي با  اشتراك داشتهI3 وI1 باI4اي باشد كه محدوده
mبنابراين. باشد نداشته 4 ماند تعيين حدود در  حاال فقط مي.  است5
هايي باز هستند، اگر در مرزها ها، بازه قبالً گفتيم كه چون بازه. مرزها

با توجه به اين. كنيم باشند، يال رسم نمي عددهاي يكسان داشته
mقضيه  )زيرا. ول استقب  قابل4 , )4 ) و10 , )1 ولي.  اشتراك ندارد4

m  )صورت  تواند باشد، زيرا در آن  نمي5 , )5 ) و10 , )0  اشتراك5
mپس پاسخ نهايي. دهد نمي 4   . است5

  
طور كه قبالً نيز گفته شد، بين هر دو بازه كه  همان2ي  گزينه  ـ7

در. گذرد ها يال مي باشد، از دو رأس مربوط به آن اشتراك وجود داشته
است و ها را گفته جا طراح كار ما را آسان كرده و خودش اشتراك اين

را شمارش نهاي آ فقط از ما خواسته كه گراف را رسم كرده و تعداد يال
Iكه با توجه به اين. كنيم I I I  1 2 3 هاي  است، پس بين رأس4

شود و در واقع هاي ممكن رسم مي ي يال  بازه همه4  مربوط به اين
همين مسئله در مورد رئوس.  رأس كامل است4گراف مربوط به اين 

  . نيز برقرار استI8 وI5 ،I6،I7هاي مربوط به بازه
  
  
  
  
  

 اشتراكيI8 وI4كه در صورت سؤال قيد شده كه بين جايي اما از آن
با. هم اشتراكي ندارندها نيز با  هاي آن وجود ندارد، پس باقي زيرمجموعه

 در مجموعاي  اين گراف دو تكهتوانيم ببينيم كه ميتوجه به شكل 
12 6   . يال دارد6

  
هايي كه دو رأس ترين تعداد يال  كمبهدانيم كه  مي 1ي  گزينه  ـ8

جا  در اين.گويند ي دو رأس مي  كنند، فاصله گراف را به هم مرتبط مي
زحمت كشيده براي رسم گراف، از. ترين راه، رسم گراف است ساده

تر ختم ي كم تر شروع كرده و به رأسِ با درجه ي بيش رأس با درجه
. را پيدا كنيمb و aي بين دو رأس  حاال قرار است ما فاصله .كنيم مي

  

كنيد اين دو رأس  طور كه مشاهده مي همان
 afb و يا از طريق afdbتوانند از طريق مسير  مي

  مسير،ترين مسير كوتاهولي . به هم وصل شوند
abاست1ي دو رأس برابر  فاصلهپس  . است  .  
  
ترين مسير   بزرگگوييم طول وقتي مي 2ي  گزينه  ـ9

 است، يعني اين گراف، بايد داراي الاقل 7يك گراف 
ها را به هم وصل   يال آن7 رأس باشد كه از طريق 8

  طول« از طرفي چون صورت سؤال گفته كه .كنيم
  

8تواند بيش از  ، گراف نمي» است7ترين مسير اين گراف كامل  بزرگ
حاال قرار است اين. باال شكل هاي  يك چيزي تو مايه.رأس داشته باشد

شده  از ما خواستهK8هاي گراف ب پس تعداد يالباشد، خُ گراف كامل
)  :شود با  برابر ميكه )

q 28
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2

  
كنيم  قبل از هر كاري سعي مي 4ي  گزينه  ـ10

شده رسم كنيم و  ي معرفي گرافي با دنباله درجه
 ي خاصي نه نكته. بعد تعداد دورها را بشماريم
   شكل گراف را كه .دارد و نه رابطه و فرمولي

  

.كنيم ها را شمارش مي نويسيم و بعد تعداد آن حاال دورها را مي. بينيد مي
 !مان را جمع كنيم، هيچ دوري را جا نيندازيم بايد خيلي حواسفقط 

abfa و abea   :3ابتدا دورهاي به طول 

aebfa و acdba  : 4بعد دورهاي به طول 

acdbfa و acdbea   :5در نهايت هم دورهاي به طول 

كه  هم نداريم كه شك كنيم، مگر اين6ي باالي  خدا را شُكر گزينه
  !دها هم غلط باشن گزينه

  
بياييد با هم سعي كنيم گرافي را رسم كنيم كه حداقل 2ي  گزينه  ـ11

مسلماً بايد طول دورها را تا. باشد  دور داشته2رئوس را براي ساخت 
حداقل طول دوردانيم  طور كه مي همان. يم كم كنيمتوان جايي كه مي
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شايد اولين. كنيم   رسم مي3دور به طول  2پس گرافي با .  است3برابر 
  

شكلي كه به نظرتان برسد به صورت شكل 
ولي از آن بهتر آن است كه فقط . بااليي باشد

همان دو دور را داشته باشيم و بين اين دو 
به گراف را عني بخش رأس مشترك بگذاريم؛ ي
  .صورت شكل پايين رسم كنيم
 يال 6 رأس و 5سادگي در حالي كه  به. قسمت اصلي سؤال تمام شد

 را K5هايي را كه بايد به اين گراف اضافه كنيم، تا گراف داريم، تعداد يال
)  :كنيم باشيم، حساب مي داشته )

q(K )


 5
5 5 1 102

پس به .  يال آن را همين اآلن داريم6باشيم كه  ايد داشته يال ب10
 10 6   . يال ديگر نياز داريم4

  
كنيم، سپس تعداد  اول از همه گراف را رسم مي4ي  گزينه  ـ12

)مسيرهايي كه از رأس متناظر با , )0 ) به رأسي متناظر با2 , )3  است را4
d به aگذاري كرده و مسيرهايي كه از  ها را نام حاال رأس. كنيم پيدا مي

  :كنيم وجود دارد را پيدا مي

. مسير وجود دارد5بينيم كه  مي   
abd
abcd
abced
abed
abecd






  

  
  

 رأس الزم است؛ چرا3براي داشتن يك دور، حداقل  3ي  گزينه  ـ13
حاال فرض كنيد در گرافي از.  است3ر كه حداقل طول يك دور براب

ايم و مشخص است كه ، سه رأس را براي ساختن دور كنار گذاشته  8مرتبه 
ماند  رأس ديگر باقي مي5) چرا؟. ( است2 رأس، حداقل 3ي اين  درجه

  

توانند   رأس مي5كه هر يك از اين 
مثالً به شكل نگاه .  باشند1ي  درجه
 رأس 3در گرافي كه كشيديم . كنيد
  . داريم1ي   رأس درجه5 و 3ي  درجه

  
براي رسم ! بسيار خُب 4ي  گزينه  ـ14

 تر ي بزرگ اين گراف از رئوس با درجه
 ي چون رئوس با درجه. كنيم شروع مي

 از اين راحتي  بهتر مجاور نيستند، بزرگ
   رأس ديگر يال6به هر يك از رئوس 

  

اين گراف تنها دورهايي به كنيد در  مي طور كه مشاهده همان. گذرانيم مي
  !تر تر و نه كم  داريم؛ نه بيش4طول 

 در اين گراف 4هر دور به طول 
شود؟ دو رأس  طوري ساخته مي چه

ي دورها  وي همهت كه 6ي  درجه
 تا رأس 2هر ! حضور پررنگ دارند

   تا رأس وسط انتخاب 6ديگري كه از 
  

 رو انتخاب كنيم، دوزg و dمثالً اگه : سومي(. كند كنيم، يك دور را مشخص مي
adbgaپس تعداد دورها برابر تعداد!)بينين آد كه توي شكل مي دست مي  به 

  : رأس است؛ يعني6 رأس از 2حالت دومي انتخاب 
      ( )

( ) 15
  2

6 6 16
تعداد دورها2

,ي درجات در حالت كلي در گرافي با دنباله  , , , ,...,



  2 2 2 2كه دو 

)ي ماكسيمم مجاور نباشند، تعداد دورها برابر است با  با درجهرأس )

2. 

در .  داريم4ها تنها دورهايي با طول  چون در اين گراف! دليلش واضح است
ي ماكسيمم به طور ثابت در تمام دورها حضور  حالي كه دو رأس با درجه

رأس  گذرد، از بين ها نيز مي آن رأس ديگر را كه دور از 2پس بايد . دارند
شود تعداد  پس تعداد دورها مي.  انتخاب كنيم2ي  مانده از درجه باقي

) : رأس يا به زبان رياضي رأس از بين اين2هاي  انتخاب )

2.  

  
جا كه تري داشته باشيم تا آن ور بيشكه د براي اين 3ي  گزينه  ـ15
 رأس6فرض كنيد با  ثالًم. توانيم بايد طول دور را كم انتخاب كنيم مي

  

 يا 3 دور با طول 2توانيم   يال مي6و 
شما .  داشته باشيم6طول   دور با1

كنيد تعداد دورها در كدام  فكر مي
  تر است؟ حالت بيش
دانيم حداقل جايي كه مي از آن! جا كه با هم مشكلي نداريم خُب تا اين

كنيم،  تقسيم مي3 را بر 17 تاست، پس 3رأس ممكن براي ساخت دور 
. خواهيم داشتدور به شكل مثلث      ، تا ببينيم چند     

 با دو رأس كه نهايتاً يكباشيم داشته 3 دور به طول 5توانيم   نابراين ميب
در اين حالت» منتظم بودن -2«از آن جايي كه شرط . گذرد يال از آن مي

هاي مثلثي گراف را باز كرده و توانيم يكي از بخش ريزد، مي به هم مي
  .گراف را از شكل زير به شكل بعدي درآوريم

  
  
  
  

  

  نظر شما چيست؟. باشيم  داشته دور5توانيم   ميپس حداكثر
  

چون حداكثر تعداد دورها خواسته شده، تا جايي كه 3ي  گزينه  ـ16
دانيم حداقل طول يك دور  مي.آوريم توانيم طول دورها را پايين مي مي

 رأس،10توانيم، از اين  پس تا جايي كه مي.  است3برابر 
  :شود  كه ميكنيم  رأس جدا مي3تري  تعداد بيش

        10 3 3 1 
پس. باشيم و يك رأس ايزوله  داشته3 دور به طول 3 يمتوان مييعني 

و، اين رأس رنكني  با رأس ايزوله حال نميهاگ: سومي(.  داريمتا دور 3حداكثر 
ولي! ن درست كني4 و يك دور به طول ن در نظر بگيري3 يكي از دورهاي به طولِ اب

  !)ها مونه مي 3ن وم تعداد دورها همباز

 تا

  17 5 3 2 



  25    اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ  / 2 بخش  
بوديم كه اين  گفته از همين بخش13در پاسخ تست  1ي  گزينه  ـ17

با كمي دقّت در صورت.  دارند4 طول  ها تنها دورهايي به نوع گراف
ي درست را سادگي گزينه توانستيد به سؤال و رسم شكل گراف، مي

  )! را خودتان بكشيد حتماًگراف: سومي(. بيابيد
 

طور كه از شكل پيداست،  همان 4ي  گزينه  ـ18
  !است دور 3اين گراف داراي 

  
  
  
  

به نظر شما اين گراف چه شكلي  2ي  گزينه  ـ19
است؟ تنها گرافي كه با اين ويژگي به نظر ما 

يعني با يك . بينيد رسد، شكلي است كه مي مي
  . رو هستيم  روبه10ي  منتظم از مرتبه -2گراف 

  

ي اين گراف، يعني همان ا هم احتماالً قبول داريد كه اندازهي شم همه
  . است10هايش، برابر  تعداد يال

  
ي يك عالوه تا          داشت به توان ده  حداكثر مي3ي  گزينه  ـ20
  

 دور به10            يا دو                       پس اين گراف حداكثر 
  . دارد4طول 

  
هاي  داريم كه ذوزنقه4 دور به طول 6 اين گراف  در4ي   گزينهـ  21

ها ضلع شش ي كوچك و دو ساق آن موجود در شكل هستند كه قاعده
  .ها قطر شش ضلعي هستند ي بزرگ آن ضلعي و قاعده

 : به شكل زير هستند4نوع ديگر دورهاي به طول 

  
  
  

. دور است3 در اين گراف adeba مانند دور 4تعداد دورهاي به طول 
 بنابراين گراف در مجموع داراي)دو دور ديگر هستند cfadc و befcb :سومي(
  . است4 دور به طول 9
  

 گراف را رسم5طول  كردن دورهاي به   براي مشخص4ي  گزينه  ـ22
  :كنيم كرده و دورها را در آن مشخص مي

  
  
  
  
  
  
  

هر  3ي  گزينه  ـ23
 2 شامل 4دور به طول 

 . مركز است2خانه و 
  هر دور  بنابراين براي

  

)36  : تا از مراكز انتخاب كنيم2ها و   تا از خانه2بايد  ) ( ) 4 4
2 2

  

جا ديگر تنها دقت مالك  در اين 3ي  گزينه  ـ24
كه  ولي براي اين! و البته درست شمارش كردناست 
نكرده اشتباهي رخ ندهد، باقي رئوس را  خداي

   نام رئوسكنيم و مسيرها و دورها را با گذاري مي نام
  

  : عبارت هستند ازb به aمسيرهاي از  .نويسيم  مي
      ab ،acdb ،afedb ،acedb و afecdb

شما مسير ديگري يافتيد،اگر . رسد مان نمي ما كه مسير ديگري به ذهن
 !در اولين فرصت به ما اطالع دهيد تا پاسخ اين تست را درست كنيم

  :حاال برويم سراغ دورها
      cedc ،acefa ،acdefa ،acdba ،acedba ،afedba و afecdba

تان آمد تو تري به ذهن باز اگر شما چيز بيش.  را پيدا كرديم دور7ما اين 
  !درا به خدا دريغ نفرمايي

ها اين است كه راه خاصي ندارد و فقط بايد خيلي دقت جور سؤال بدي اين: سومي(
راستش را بخواهيد. ها كه يك وقت چيزي را جا نيندازيم  آن بهدادن كنيم در پاسخ 

  !)كنيم دقتي مي ها بي خود ما هم گاهي توي حل اين سؤال
  

دانيم در گراف كامل بين هر دو  مي 4ي  گزينه  ـ25
دست آوردن  پس براي به. س يك يال وجود داردرأ

 كافي است طول b به aتعداد مسيرها از رأس 
   مسيرهاي ممكن را در نظر بگيريم و با رئوس ديگرِ

  

ي چون گراف از مرتبه! مسيرهاي با طول مورد نظر خود بسازيم گراف،
  . تغيير كند4 تا حداكثر 1تواند از طول   ميb و a است مسيرهاي بين 5

ab  :1مسير به طول  ab 1
a :2مسيرهاي به طول  b acb , adb , aeb 3 3
  :3مسيرهاي به طول 

      a b acdb , aceb , adcb , adeb , aecb , aedb   3 2 3 2 6
 

a  :مسيرهاي به طول چهار b    3 2 1 3 2 1 6
  acdeb , acedb , adceb , adecb , aecdb , aedcb

 :آيد دست مي ب مسئله به كه از مجموع تعداد اين مسيرها، جوا

        1 3 6 6 16
  

را، يك بار رأس دوم يك بار رأس سوم و يك eرأس  2ي  گزينه ـ 26
  : يعني؛ها را با هم جمع كنيم گيريم و جواب ميبار رأس چهارم در نظر 

  

      

ea b

ea b

ea b

 
     


 

6 5 30
6 5 30 30 30 30
6 5 30

90
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9 رأس از بين 4 پس ، باشندd و cسه رأس وسط نبايد  1ي  گزينه  ـ27
 و d ر است و دو رأس ديگb و aرأس را بايد كنار بگذاريم دو رأس كه 

c . انتخاب3 و 4 ، 5ترتيب با  هاي وسط به بنابراين براي پر كردن رأس 
a  .رو هستيم روبه b 605 4 3

  

a  :است كه يكي 2مسير به طول  2ي  گزينهـ  28 d acd
 و يكي ازd، آخري aاولي .  داراي چهار رأس است3مسير به طول 

   :ها يعني اين.  استcهاي وسط  رأس
      a d aced ,aecd ,acbd ,abcd

  . با اين شرايط داريم تا مسير5پس در مجموع 
  

aدر مسير 1ي  گزينه  ـ29 b قرار است حتماً از eعبور كنيم  .
 همcاصوالً از .  يا در جايگاه دوم است، يا سوم و يا چهارمeپس 

.ها كنار رفتند  تاي آن4 تا رأس داشتيم كه 9كالً ! دوست نداريم بگذريم
  : رأس5مانيم و  پس ما مي

      

ea b

ea b

ea b

 
     


 

5 4 20
5 4 20 20 20 20
5 4 20

60
 

  

 نام مختلفm2 داراي mدانيم يك دور به طول  مي  3ي  گزينه ـ 30
توانيم گرد مي گرد و پادساعت ز هر رأس در دو جهت ساعتزيرا ا. است

4، ابتدا 4طول  حاال براي داشتن يك دور به . گذاري كنيم دور را نام
نهايي را كنيم، سپس پاسخ شان انتخاب مي گشت رأس را با توجه به جاي

  :كنيم تقسيم مي
6 5 4 3

8 45 
  

ثر دورها را داشته باشيم تا جايي كهكه حداك  براي اين4ي  گزينه  ـ31
تري صرف  گذرانيم تا يال كم تري مي ها را از رئوس كم توانيم اين يال مي

: كنيم تري تبديل مي پس سؤال را به سؤال ساده. ها به هم كنيم وصل كردن آن
  »حداقل رئوس اين گراف برابر چند است؟.  يال است6گرافي داراي «

باشيد، سؤاالت مشابه اين سؤال را ياد داشتههاي قبل به  اگر از قسمت
  :داريم. كرديم كه تا جاي ممكن گراف، كامل باشد جوري حل مي

      p(p )
p(p ) p


     

1 6 1 12 42
K4راحتي دورهاي گراف گيريم و حاال به  را در نظر ميK4پس گراف

  . دارد4 و 3طول   فقط دورهايي بهK4رافگ. كنيم را حساب مي

      

     


 

4 3 2 42 3 4 3
4 3 2 1 32 4
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، از روي شكل4ي  روش ديگر پيدا كردن تعداد دورهاي گراف كامل از مرتبه: سومي(
معموالً. باشيد  را به خاطر داشتهK4بهتر است تعداد دورهاي گراف.) است

از ما گفتن و از شما هم قبول! خورد زياد كاربرد دارد، پس به دردتان مي
  !كردن و يا نكردن

شويد كه دنباله درجات  فقط با كمي دقت متوجه مي 1ي  گزينه ـ 32
در . است  كه يك يال از آن برداشته شده K6شده مربوط است به گراف داده

. را فرا گرفتيم K6ي تعداد دورهاي ش روش محاسبه از همين بخ20تست 
خواهيم بدانيم   مي.  وجود داردK6 در گراف3طول   دور به20جا ديديد كه  آن

  .  را از دست خواهيم داد3 چند دور به طول K6با حذف يك يال از گراف
يال ( توجه به شكلْ اگر يك يال را برداريم با

كالَ . رود  از بين مي3طول   تا دور به4) چين خط
16در نتيجه .  دور داشتيم20 كه  هم 20 4 

   .ماند دور باقي
  

ولي! اگر درست اين تست را حل كرديد دمتان گرم 4ي  گزينه ـ 33
  !آيد  كه چنين تستي در كنكور نميمطمئن باشيد

  

  3طول  دورهاي به:       
  

  4طول  دورهاي به:       
  

  5طول  دورهاي به:       
  

  6طول  دورهاي به:       
پس   20 45 72 60   !م دور داري197

  
 رأس احتياج داريم3، به 3براي داشتن دوري به طول  2ي  گزينه  ـ34

 رأس2ماند  پس مي.  باشدaها بايد رأس  كه سؤال شرط كرده يكي از آن
)شود  انتخاب شود، كه ميaجز    رأس به6ديگر كه بايد از  )6

دور به . 2
توان  مي3 جور دور به طول 1  رأس، تنها3دانيم كه با   است و مي3طول 

)  :شود پس جواب مي. ساخت ) 6
2 1 15

  
  1ي  گزينه  ـ35  ( )! 5 15 125  يا 2    


5 4 3 2 1 125 2

  
شويم كه اين  شده، متوجه مي با دقت در دنباله درجات داده 2ي  گزينه ـ 36

 يال از آن برداشته 2 كه K7افشود به گر ي درجات مربوط مي دنباله
  :K7 در3طول  تعداد دورهاي به. تقريباً شبيه سؤال قبل است. است شده




7 6 5 352 3
 

 يال چند دور2برويم به سراغ قسمت اصلي جواب و ببينيم با برداشتن 
  

 را حذف bcاگر يال . شكل را نگاه كنيد !ايم ه كردداغون را 3به طول 
  

بينيد  چين مي  كه با نقطه3 تا دور به طول 4ْ كنيم
 تا دور 4 هم abبا برداشت يال ! روند به فنا مي
  . شوند بود ميديگر نا

  



  27    اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ  / 2 بخش  
 پس در كل! استabcaاي كه نبايد فراموش شود خود دور  نكته

  4 4 1 از تفاضل اين دو مقدار، جواب برابر. شود  دور ناقص مي9
 35 9  را زديد و آن يك حالت را در نظر 4ي  اگر گزينه. شود مي 26

 ! تر دقت كنيد كه دلتان نسوزد فقط سعي كنيد بيشنگرفتيد، زياد غصه نخوريد، 
  

شويم كه اين با كمي دقّت در اين دنباله متوجه مي 2ي  هگزين  ـ37
4طول  پس كافي است دورهاي به .  كم داردK5 يال از گراف1گراف 
ل چهاري را كهطو   را حساب كنيم، سپس دورهاي بهK5گراف

دانيم مي. اند، از آن كم كنيم ، از بين رفته شده  كمي يك يالِ واسطه به
  : است با، برابرK5 گراف4طول   دورهاي بهتعداد 

      




5 4 3 2 152 4
 

ي آن يك يال هم واسطه به 2 3  كم4طول   دور از دورهاي به6
 پس جواب خواهد شد)اگه گفتيد چرا؟: سومي(. شود مي 15 6 !  دور9

ي امتحان هم حل نكنيد اشكال اين را سر جلسه! ال خفني بود هاؤآقا اين س: طراح(
  

خاطر اين مدل   مهم اين است كه وقت زيادي را به! ندارد
 تا از 6چرا  اما اگر بخواهيد بفهميد .ها هدر ندهيد سوال

   بايد به اين توضيحات خوب گوش شود دورها خراب مي
 كه يك يال آن 4ببينيد براي داشتن يك دور به طول !  كنيد

  جز رئوس  چين باشد، بايد دو رأس ديگه به   همان يال خط
  

 روش 3 انتخاب كنيم كه به 3ي  درجه
 و dمثالً رئوس .  كار را كرد توان اين مي
c .ين دو رأس را در نظر حاال اگر ا

 هستند، abبگيريم، دو دور كه شامل يال 
 )»ب«و » الف«هاي  شكل(رود  از بين مي

 بنابراين تعداد دورهاي از بين رفته برابر
 2 3   .) است6

  

p(p   3ي  هگزين  ـ38 )
pq p

   150 502
SwH ®¶I¨  ýHo¬

         


5 4 3 2 154 4p به طول  تعداد دورهاي2  5
  

 2هاي درجه   رأسb و a  اگر 2ي  گزينه ـ 39
باشند، چون اين دو رأس، مجاورند، شكل 

  .رو خواهد بود گراف ساده مانند روبه
  abcdefa,abcedfa  :اند از  عبارت6دورهاي به طول 

  
خواهد  اح فقط ميطر! هاست ها اين ديگر از آن سؤال 2ي  گزينه  ـ40

 ولي چه عيبي دارد !دانيم  را ميگالبيمطمئن شود ما فرق بين گراف و 
وقتي قرار است. گاهي زنگ تفريح هم اين وسط الزم است ديگر 12 

 12اش   يال از آن بگذرد تا درجه12باشد، يعني بايد يك رأس باشد كه 
م تا شرط الزم داري يال12حداقل پس . شود 12همين.  برقرار باشد !

خواهيم كه از سادگي  راستي اگر اين تست را اشتباه زديد ما معذرت مي
  !زياد اين تست، شما را گيج كرديم و به شك انداختيم

ها خواسته شده، تا جايي كه چون حداكثر تعداد يال 3ي  گزينه  ـ41
پس فقط يك. كنيم را كم فرض مي ي جه تعدادرئوس با درتوانيم مي

حاال كه يك رأس ما داراي شرط. كنيم  فرض ميي رأس را با درجه
 رأس ديگر9ماند  مي! كنيم تا بعداً به حسابش برسيم است، آن را جدا مي

K9س، آن را به يك رأ9كه براي گذراندن حداكثر يال ممكن از اين 
  :كنيم مانده را به آن اضافه مي  باقي يال رأس6ِكنيم و بعد  تبديل مي
      42( )

q q(K )


    9
9 9 16 ي كل62

  
  :كنيم  سؤال تقسيم مي2اين نوع سؤاالت را به  2ي  گزينه  ـ42
  ؟ست چندتاها  يالتعداد حداقل .1
  ؟ چندتاستها  يالتعداد حداكثر .2

ي كنيم درجه ي گراف، سعي مي براي قسمت اول، يعني يافتن حداقل اندازه
اي كه تنها نكته. باشيم ترين مقدار را داشته  قرار دهيم تا كمتمام رئوس را

تعداد«همِ ي آسان و در عين حال م  در اين ميان بايد رعايت كنيم نكته
 برگرديم سر حل سؤال. است»رئوس فرد هر گراف بايد زوج باشد

ي رئوس را ي همه طور كه گفتيم درجه همان. خودمان   در نظر3
گيريم و تنها مشكل ايجادشده را، كه همان تعداد رئوس فرد است، مي

داريم و به ا بر ميسادگي يكي از رئوس ر چه طوري؟ به. كنيم برطرف مي
.دهيم قرار مي)  4يعني  (3تر از   ي بزرگ ترين درجه جايش رأسي با كوچك

مانده  رأس باقي6 و 4ي   با يك رأس درجه7ي  ي گرافي از مرتبه پس اندازه
minq  :داريم. كنيم  را حساب مي3ي  از درجه    6 3 1 4

2 11
قسمت دوم حتي از اين هم! ؟قبول داريد كه. جا كه ساده بود تا اين
ي به سادگي يك رأس با درجه. تر است ساده  گذاريم و  را كنار مي3

هاي خوبي بودند و شرطي نداشتند، گراف كامل ها كه بچه با باقي رأس
ها گذرانده باشيم و بعد تعداد سازيم تا حداكثر يال ممكن را از آن مي
  :كنيم دار را به آن اضافه مي  هاي رأس شرط يال

      max
( )

q q(K )


    6
6 6 13 32 18

7آمده، برابر دست اختالف دو عدد به 18   . است11
  

  :باز همان دو سؤال هميشگي 4ي  گزينه  ـ43
  maxq يافتن.minq  2 يافتن.1

ي گراف چون شرط براي يافتن حداقل اندازه! خُب برويم سراغ حل سؤال
ي دو رأس شده تنها درجه 2ي رئوس را ي بقيه  باشد، پس درجه

جا گرافي خُب تا اين. 3 يعني ؛گذاريم  مي2تر از  ترين عدد بزرگ كوچك
ي مانده از درجه  رأس باقي7 و 2ي   رأس از درجه2 كه 9 ي داريم از مرتبه

پس يكي از. تواند فرد باشد تعداد رئوس فرد نميدقت كنيد كه .  است3
 را3تر از  ترين عدد بزرگ  را برداشته و كوچك3ي  رئوس با درجه

 كه9ي   حاال شد گرافي از مرتبهپس.  خودمان4كنيم؛ همان  گزين مي جاي
 داشته4ي   و يك رأس درجه3ي   رأس از درجه6، 2ي   رأس از درجه2

 »الف «                »    ب«



  گراف      28

13minq  :ي اين گراف را بيابيد اندازه. باشد      2 2 6 3 1 4
2

گذاريم، گراف كامل  دار را كنار مي  دو رأس شرط:q حاال يافتن حداكثر مقدار 
  :كنيم دار را به آن اضافه مي هاي رئوس شرط كنيم و يال بقيه را حساب مي

      ( )
q(K )


 7

7 7 1
2 21

  :پس. گذرد ها مي  از آن، يال4 يعني حداكثر ،2ي  دو رأس با درجه
      maxq    21 2 2 25

  !اش با شما ديگر تعيين حدود و انتخاب گزينه
  

  :كنيم براي يافتن جواب، سؤال را به دو بخش تقسيم ميدوباره   2ي  گزينه   ـ44
   گرافهاي  حداقل يال.2  هاي گراف  حداكثر يال.1

ي باقي توانيم درجه هاي اين گراف، تا جايي كه مي براي يافتن حداكثر يال
كنيم كه اين درجات عين حال توجه ميدر . گيريم  در نظر مي زيادرئوس را

تر يا مساوي  بايد كوچك  4ي  چه مطرح شده، تنها درجه طبق آن.  باشد6
تواند خود رأس مي  .  دارند6تر از  اي كم ها درجه  باشد و باقي رأس6

ي پس درجه.  است5، عدد 6تر از  ي كوچك ترين درجه بزرگ 11 4 7
تعداد درجات«كه  ولي با توجه به اين. دهيم  قرار مي5مانده را  رأس باقي

 را برداشته و5ي  ه، مجبوريم يكي از رئوس درج»فرد بايد زوج باشد
 و مقداري زوج5تر از  ي كوچك ترين درجه  را كه بزرگ4به جايش 

ي  رأس درجه4، كه 11ي  ي گرافي از مرتبه حاال اندازه. است، قرار دهيم
.كنيم حساب مي  دارد را4ي   و يك رأس درجه5ي   رأس درجه6، 6
  : خواهيم داشتqسادگي براي  به

      maxq      4 6 6 5 1 4
2 29

 4دانيم  ي گراف، مي ترين اندازه براي يافتن كم. برويم سراغ قسمت دوم
ي رأس از درجه  ي توانيم، درجه حاال بايد تا جايي كه مي.  داريم6

ها گذشته باشد و اين به تري از آن ها را كم كنيم تا يال كم باقي رأس
براي. يابد ترين مقدار خود را مي كمي گراف  معناي آن است كه اندازه

باشيم، ترين حالت خود داشته ي رئوس را در كم ي بقيه كه درجه اين
چون   رأس7باشد، پس   رأس داشته7 است، گراف حداقل بايد 6

ي   رأس از درجهkاگر گرافي «ي  گراف را انتخاب كرده و از نكته
pماكسيممِ  1هايش الاقل  ي باقي رأس باشد، درجه  داشتهk

 وجود6ي ماكسيمم   رأس از درجه4درگراف . كنيم  استفاده مي»شود مي
ي شده، درجه ي گفته طبق نكته. دارد 7 4 مانده الاقل بايد  رأس باقي3

ي ممكن را دارا ترين اندازه خواهيم گراف كم  باشد و چون باز هم مي4
ي باشد، بقيه 11 7 ها گذاريم بمانند و يالي از آن  رأس را ايزوله مي4

ي  رأس درجه4 داريم كه 11در نهايت ما گرافي از مرتبه . گذرانيم نمي
 كارqي   حاال ديگر محاسبه. رأس ايزوله دارد4 و 4ي   رأس درجه3، 6

minq  : داريم.چندان سختي نيست      2
4 6 3 4 4 0 18

تا 11شود   را خواسته بود كه ميminq وmaxqصورت سؤال هم اختالف
  :توانيم بكنيم  يك كار ديگر هم ميminq براي پيدا كردن:سومي(

اما با توجه به.  يال24شود  هم مي يال بگذرانيم، روي 6 رأس 4اگر بخواهيم از  
ي گراف كامل به اندازه( يال 6 رأس را ابتدا به هم وصل كنيم، 4كه اگر اين  اين

 يال در واقع دو بار6 رأس مشترك است، پس اين 2 وجود دارد كه بين )4مرتبه 
:پس. است حساب شده 24 6   )!همين. 18

  

خواهيم تا جايي ها خواسته شده، مي ثر يالچون حداك 3ي  گزينه ـ 45
اما دقت كنيد چون.  داشته باشيمي كه ممكن است، رأس با درجه

pي ممكن يعني با ماكسيمم درجه  1 است، پس حالت خاص  برابر8
 به وجود آمدن را كه باعث1ي  ا درجهابتدا رأس ب. آيد به وجود مي

 1كنيم گذاريم، با بقيه يك گراف كامل رسم مي  است را كنار مي.  
  

  
      q(K ) 8 28  

  
  

ها برابر ي رأس  و درجه28جا برابر  ها تا به اين كنيم تعداد يال مشاهده مي
.كنيم ي قبلي اضافه مي يال به مجموعهمانده يك   از رأس باقي. است7

q  !درسته؟. شود ديگر همه چيز درست مي   28 1 29
  

  
      q(K ) 8 28  

  

  
  :باز هم دو مسئله مطرح است 2ي  گزينه  ـ46
  maxq يافتن.minq  2 يافتن.1

چون شرطي در سؤال وجود ندارد، براي. كنيم را حل ميقسمت اول 
ي رئوس را توانيم درجه ي گراف تا جايي كه مي يافتن حداقل اندازه

شود گرافي كه يك رأس يعني مي. گذاريم و يكي را هم البته مي
آيد اگر يك مشكل پيش مي. د دار4ي   و يازده رأس درجه11ي  درجه

ي فرد، فرد شده كه نبايد طبق معمول تعداد رئوس درجه: سومي(گفتيد چيست؟ 
داريم و به  را بر مي4ي  براي حل اين مشكل يكي از رئوس درجه !)بشود

دهيم كه در  قرار مي4تر از   فرد بزرگ ترين درجه جايش رأسي با كوچك
ي گرافي را بيابيد كه يك ست، اندازه پس حاال كافي ا.شود  مي5جا  اين

  : دارد4ي   رأس درجهده و 5ي   رأس درجه يك،11ي  رأس درجه

      minq      1 11 1 5 10 4 282
ي   يكي از مرتبهها كه در اين جور سؤال. حاال قسمت بعدي سؤال

ي گراف، رأس  دست آوردن حداكثر اندازه  تر است، براي به گراف كم
 دهيم مانده گراف كامل تشكيل مي گذاريم، با رئوس باقي دار را كنار مي شرط
  :جا يعني در اين. كنيم مانده را به آن اضافه مي هاي رأس باقي و يال

      ( )
q(K )


 11

1111 1 552
ي  با درجه رأسِهايِ يال    :پس. كنيم را اضافه مي 4

      maxq   55 4 59
q  :شود طور مي ها اين پس حدود يال 28 59



  29    اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ  / 2 بخش  
باشيم، با كنار   را داشتهqترين مقدار  كه بيش  براي آن2ي  گزينه  ـ47

ي  ي بقيه ها شرط گذاشته شده، درجه ي آن گذاشتن رئوسي كه درباره
ماند كه  گيريم و فقط مي توانيم بزرگ در نظر مي رئوس را تا جايي كه مي

در اين سؤال فقط . توجه كنيم تعداد رئوس فرد، همواره بايد زوج باشد
 باشد، پس گرافي را تصور كنيد كه دو 7تواند برابر  ي دو رأس مي درجه

 6ي  مانده از درجه  و شش رأس باقي3ي  ، يك رأس درجه7ي  رأس درجه
 ».ي فرد داريم أس درجه ر3«: آيد همان مشكلي كه گفتيم پيش مي. است

 را برداشته و يك رأس با 6ي  براي رفع اين مشكل يكي از رئوس درجه
جا  گذاريم؛ كه در اين  به جايش مي6تر از  ي فرد كوچك ترين درجه بزرگ

، پنج 7ي  درنتيجه گراف، دو رأس درجه.  باشد5ي  بايد رأسي از درجه
 q.  دارد3ي   و يك رأس درجه5ي  رجه، يك رأس د6ي  رأس درجه

maxq  :راحتي قابل محاسبه است به        2 7 5 6 1 5 1 3 262
 رأس3چون بايد !  آسان استqآوردن حداقل  دست   خُب ديگر به

ي رئوس را تا جاي ممكن كم ي بقيه دار را كنار بگذاريم و درجه شرط
! هم باشد لطفاً»تعداد رئوس فرد بايد زوج باشد «البته حواستان به . كنيم

 رأس با6 و 3ي   رأس درجه1 و 7ي   رأس درجه2پس اگر گرافي را كه 
3ترين عدد بعد از  چون كوچك! ؟ واضح است4اگر گفتيد چرا : سومي( 4ي  درجه
 رأس با3: سومي(دارد را در نظر بگيريم، باز همان مشكل قبلي  !)است
ي رجهبراي حل اين مشكل، باز يكي از رئوس د. آيد  پيش مي)ي فرد درجه

4تر از  ي فرد بزرگ ترين درجه  را برداشته و به جايش رأسي با كوچك4
، يك رأس7ي  حاال گرافي با دو رأس درجه. 5شود  گذاريم كه مي مي

 داريم كه بايد3ي   و يك رأس درجه4ي  ، پنج رأس درجه5ي  درجه
minq  :ي آن را بيابيم اندازه        2 7 1 5 5 4 1 3 212

5  :كنيم به دست آمده را از هم كم ميدر آخر دو عدد  26 21
  

سؤال اول اين . كنيم دو سؤال جدا داريم ابتدا فرض مي 3ي  گزينه  ـ48
 كه9ي  هاي گرافي از مرتبه  يالحداكثر«: كه     چند تا   است،3

، تا جايي كه ها جا براي حداكثرشدن تعداد يال خُب در اين» است؟
 يعني ،ي گراف  با توجه به مرتبه.گيريم  را بزرگ در نظر ميتوانيم مي
9،باشد، اگر8تواند   حداكثر مي   خُب حاال .  باشد5 بايد  باشد،8

هاي گرافي را حساب كنيم كه در آن  يالبايد حداكثر   و5  8 
 يك چون. توانيم به راحتي حساب كنيم ها را مي حداكثر يال. است

 را 5ي  دار با درجه تر است، يك رأس شرط ي گراف كوچك واحد از مرتبه
سازيم و در نهايت  ي رئوس يك گراف كامل مي با بقيه. مگذاري كنار مي
  :داريم. كنيم دار را به آن اضافه مي هاي رأس شرط تعداد يال
      max

( )
q


  

8 8 1 5 332
هاي   يالحداقل«: رويم سراغ سؤال دوم حاال مي

 كه در آن9ي  يك گراف از مرتبه    3 
 خودمانيم اين ديگر خيلي »باشد، چند تا است؟

 رأس 9گرافي را فرض كنيد با . ساده است
كه   و3 0 آن ازاست و تنها يك رأس   

  

  .  يال3 رأس و 9به طور خالصه گرافي با .  باشدي درجه
max    :پس داريم minq q   33 3 30

  
  : سؤال مطرح است2كنيم  جا هم فرض مي در اين 3ي  گزينه ـ 49
 كه8ي  هاي گرافي از مرتبه  يالحداكثر. 1      . است9
 كه8ي  هاي گرافي از مرتبه  يالحداقل .2      . است9
  

      ( )
q(K )


 7

7 7 1 212  
  
  

  

هاي اين گراف تا  يالبراي حداكثرشدنِ. كنيم ابتدا سؤال اول را حل مي
8ي گراف كه   با توجه به مرتبه.گيريم  را بزرگ ميتوانيم جايي كه مي

 باشد و در اين صورت7تواند حداكثر   مياست، 2است، خب از 
 يك؛ يعنيگيريم ي خودمان را به كار مي جا به بعد ديگر همان شيوه اين

.دهيم  رأس يك گراف كامل را تشكيل مي7ي   بقيهبا. كنيم رأس را جدا مي
 يال ديگر را اضافه2پس . گذرانيم  يال مي2نار گذاشتيم، سپس از رأسي كه ك

maxqشود در مجموع مي.  يال21كرديم به    21 2 تا اين: طراح( .23
سؤال دوم را حل!) ي حل توجه كنيد  ادامهيك نفس عميق كشيده و به! جا خسته نباشيد

 را تا جايي، پسها را حساب كنيم خواهيم حداقل يال چون مي. كنيم مي
شان هايي كه درجه دهيم ولي تعداد رأس توانيم عدد بزرگ مي كه مي

 تاحاال چرا اين جوري شد؟ چون در اين صورت. كنيم است را كم مي
 است زيادشان كه درجههايي  شود و تعداد رأس حد امكان كوچك مي

يك باراگر متوجه نشديد . ها را داريم اين جوري حداقل يال. شود مي
حتماً جواب! يك دقيقه به آن فكر كنيدي باال را بخوانيد و  ديگر جمله

چه گفتيم طبق آن!! دهد مي   و7 2حاال براي حساب كردن.  است
مثالً: سومي( گذاريم  مي2 و بقيه را 7ي يك رأس را  ها، درجه حداقل يال

اگر   و6   نسبت به حالت قبل باشه، درست است كه3
است اما در عوض تر   كوچك  شود،  است كه نسبت به حالت قبلي بدتر مي3

يك مورد كوچك كه بايد به آن دقت. )تر است  بيشهاي چون تعداد رأس
قدر چه! مرديم بابا: طراح(» .تعداد رئوس فرد بايد زوج باشد«كنيم اين است كه 

ي توان فقط يك رأس با درجه س نمي پ.)گي؟ همه فهميدن ديگه تا حاال اينو مي
 پس. كنيم  را انتخاب مي2تر از  ترين عدد فرد بزرگ كوچك.  داشت7فرد

، يك رأس7ي  ، با يك رأس از درجه  8ي  آخرش چه شد؟ گرافي از مرتبه
  :كنيم  را حساب ميq. 2ي   و شش رأس از درجه3ي  درجه

      minq      1 7 1 3 6 2 112
qپس 11 كنيم سؤال اعتراف مي. جداً خسته نباشيد.  شد23
ولي اين مژده را هم بدهيم! گيري بود و نياز به دقت زيادي داشت وقت

كه اگر اين سؤال را فهميديد و حل كرديد ديگر در اين نوع سؤاالت
وقتي پاسخ«دهند كه  هاي گير مي البته بعضي: طراح( .مشكلي نخواهيد داشت

q 11 ي چون وقتي كسي گزينه. طور نيست ولي اين» ! هم درست است ديگه23



  گراف      30

q 11 تواند هم مي10 برابرqكند، بايد بتواند ثابت كند كه  را انتخاب مي23
ها ي تعداد يال ترين بازه ها، دقيق جور تست ينپس در ا! تواند ولي خُب نمي. باشد

  .)موردنظر است
  

براي يافتن حداقل. كنيم  را پيدا ميابتدا حداقلِ! خُب 2ي  گزينه  ـ50
توانيم ها تا جايي كه مي سأگذاريم و از باقي ر  يك رأس را كنار مي،مقدار
.سازيم ي رئوس يك گراف كامل مي به عبارت ديگر با بقيه. گذرانيم ييال م

  :دهد  را به ما مي،مانده هاي باقي تعداد يال

      min
( )

q(K ) 2
      6

6 6 1 15 17 152
 سراغ پيدا كردن حداكثررويم مي حاال .قسمت اول را حل كرديم(!) سادگي به

 چندي آن مرتبه  همخواهيم بدانيم اين گراف از گراف كامل مي. مقدار
، ي رئوس برداريم كه ها را از همه اي اين يال گونه تر دارد تا به يال كم

  :دانيم كه مي .باشد حداكثر مقدار ممكن را داشته

      ( )
q(K ) ,


   7

7 7 1 21 21 17 42
. حداكثر شوداي كه  رأس برداريم به گونه7 يال را از 4ين بياييد با هم ا

ها را ي يال اگر همه. بينيد  ميشده كشيدههاي مختلف را در سه شكل  حالت
به. »1«شود؛ يعني شكل   حداقل مياز يك رأس برداريم، تابلو است كه

ها را برداريم، به نظر شما هنوز بينيد اگر يال  مي»2«شكل اين صورتي كه در 
دانم  چند است؟ مي اگر گفتيد»2«تر شود؟ در شكل   بيشجا ندارد كه

دانيد كه مي  يم كه دار»3«در شكل !!! حاال بررسي بهترين حالت!  است3
   . شود4تر از   بيش رسد كه مان نمي نما حالت ديگري به ذه.  است4

  
  
  
  
  

  »1«                 شكل    »     2«       شكل           »           3«شكل 
  

 راmaxكه شويد براي اين اگر كمي دقت كنيد خودتان متوجه مي
تري توانيم از رئوس بيش جا كه مي ها را تا آن باشيم، بايد يال داشته

maxجا تا اين) چرا؟. (برداريم  ها حاال جواب را بين گزينه.  شد4
  !پيدا كردن عجب سخت است ها

م نيامد پاسخت را حذف دل!دهنده جان اي پاسخ عجب پدري از خودت درآورده: طراح(
pي  كافي است از رابطهكنم، اما براي ماكسيمم كردن   q    : استفاده كنيم2

      maxp q /          2 7 34 4 8 4
  !)بود؟ تر راحت

  

)داراي K15دانيم گراف كامل مي 2ي  گزينه  ـ51 )
q


 

15 15 1 1052
شده در سؤال، تنها يك يال از گراف كامل پس گراف داده. يال است

K15رأس، يك واحد كم2ي  با برداشتن اين يك يال، درجه. تر دارد  كم 
 باقيK15هاي گراف ها، مثل درجه رأس ي باقي رأس شود و درجه مي

 14ها  ي رأس ي همه  درجهK15دانيم در گراف چنين مي هم. ماند  يم
پس در اين گراف نيز. است 14خواهد بود و نيز كه با توجه به 

پس. تر است  كمشود، يكي از همان دو رأس محاسبه مي 13 
  :پس. شود مي   1
  

كه ديگر طراح از طرح سؤال هميشگي خسته مثل اين 4ي  گزينه  ـ52
شده، پس طرح سؤال را برعكس كرده كه ما از پس آن برنياييم ولي كور

خاب كرده و ازي درست را انت سادگي گزينه  ما به)؟!جانم: طراح(! خوانده
  !حاال ببينيد. آييم شرمندگي طراح سؤال درمي

qدانيم كه مي با توجه به اين p 2، توانيم بنويسيم  مي:  
      p p   2 30 4 15

عبارت ديگر، در اين سؤال با  به.  است15ها  بنابراين حداقل تعداد رأس
  . دارد4ي   درجه رأس15گرافي مواجه هستيم كه 

هايي كه فرمول م براي آنيباش يك توجيه منطقي هم براي اين سؤال داشته: طراح(
)جا عددي ثابت است ببينيد چون مجموع درجات اين. دوست ندارند q )2 60

هاي ها بايد درجه باشيم اين رأس تري داشته هاي كم بنابراين اگر بخواهيم رأس
4ترين درجه يعني  ها را از بزرگ ي رأس  پس بهتر است همه.باشند شتهتري دا بيش

60شود صورت مي بگيريم كه در اين    ). رأس154
  

 برابر است باp ي هاي گرافي از مرتبه  حداكثر تعداد يال3ي  گزينه ـ 53
p(p )1

q(qتواند  پس حداكثر مي.تا رأس دارد q خُب اين گراف ما .2 )1
2

معلوم. است q2هاي اين گراف شده كه تعداد يال  گفته. باشد يال داشته
 . است»ها حداكثر تعداد يال«تر مساوي  ، كوچك»ها تعداد يال«است كه 

  :داريم! پس يك نامعادله بايد حل كنيم

  q(q )
q q q min(q)


       

12 1 4 52 5
پس حداقل. ناميديم q ها رو جا تعداد رأس با توجه به صورت سؤال، اين: سومي(

  .)شود  مي5ها برابر  تعداد رأس
  

pي  رأس از درجهkدانيم اگر گراف    مي1ي  گزينه  ـ54 1داشته 
  . استkكم برابر  ها دست ي رأس ي بقيه باشد، درجه

كه گراف  اين يعني اين.  است50ها برابر  مجموع درجهاز طرف ديگر 
 5چون مثالً اگر گراف .  داشته باشد9ي   رأس از درجه6 رأس يا 5تواند  نمي

 است 5كم برابر   رأس ديگر دست5ي   داشته باشد، درجه9ي  رأس از درجه
  :شود ها مي كه در اين حالت مجموع درجه   5 9 5 5 70

  : داشته باشد يا نه9ي   رأس از درجه3تواند  كنيم آيا گراف مي  ميحاال چك
 رأس ديگر7ي   داشته باشد، درجه9ي   رأس از درجه3اگر گراف 

  :كم برابر است با ها دست يعني مجموع درجه.  است3كم برابر  دست
         3 9 7 3 48

  .شته باشد دا9ي   رأس از درجهسهتواند حداكثر  پس گراف مي
  

  
 



  
  
  
  

   
در   يك   نگاه 

  

شود كه دهيم كه چه مي بعد از آن توضيح مي. شناسيم  را ميبند ناهم و بند همهاي  اول از همه گراف
پترسنبا گراف ! شود  و يكي هيچي نميهميلتني، يكي اويلري نيمهشود، يكي   مياويلرييك گراف 

  !شويد  آشنا ميهم

بند است و هاي هم بينيم كه درخت يك نوع خاص از گراف مي. ت اسدرختگل سرسبد اين بخش، 
  !ها قدر مهم است و اين چه

  

 بند بند و ناهم هاي هم گراف

 به.خواه آن، حداقل يك مسير وجود دارد بين هر دو رأس دلست كه  ، گرافيبند همگراف  
  !تيكه نباشد ست كه تيكه بند گرافي طور خودماني، گراف هم

p برابر چند است؟pي  بند از مرتبه هاي يك گراف هم الحداقل تعداد ي  1.   
  

بند است يا  ها، بتوانيم تشخيص بدهيم كه گراف هم كه با داشتن تعداد يال براي اين
  :توانيم از محور زير استفاده كنيم  ميبند، ناهم

  
  

  
]ي هاي گراف در بازه مثالً اگر تعداد يال ,p )0 بند توانيم مطمئن باشيم گراف حتماً ناهم  باشد، مي1
  ... بند باشد و تواند هم است و عمراً نمي

   كدام است؟7ي  بند از مرتبه گراف همي يك  ترين اندازه ترين و كم اختالف بيش 
1 (13  2 (14  3 (15  4 (16  

خواه آن حداقل يك مسير وجود بند گويند كه بين هر دو رأس دل گرافي همبه دانيم  مي 
ها كاربرد دارد و آن  گيريم كه در بسياري از سؤال مي  اي را نتيجه طبق اين تعريف، نكته. باشد داشته

   : pي  در گرافي از مرتبه . استبند بند و ناهم  همهاي اي گراف حدود اندازه
  

p تا0 ي گراف از اگر اندازه 2 ،استبند ناهمحتماً گراف  باشد .  
pاگر بين 1تا p( )1

  .بند باشد بند يا ناهم  همتواند مي باشد، گراف 2
)pي گراف از اگر اندازه ) 1

2 )p تا1   .  استبند حتماً همباشد، گراف  2(
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بند گراف هم               
  
  

  بندي ي هم بند داراي دو مولفه گراف ناهم              
  
  

 بندي ي هم داراي سه مولفهبند  گراف ناهم              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ... درخت و ،بند بند و ناهم هاي هم گراف

  31  3بخش 
  

  39  3 بخش اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ 

1
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 اگر به توضيح پايين توجه .ها نيست كردن اين رابطه نگران نباشيد نياز به حفظ
 را تصور 5ي  مثالً گرافي از مرتبه. گيريد كنيد، خودتان آن را به راحتي ياد مي

 را ها باشد، بايد رأس ها وجود داشته كه حداقل يك مسير بين رأس اي آنبر. كنيد
pيعني(ها از اين مقدار  حاال اگر تعداد يال.  يال به هم وصل كنيم4با  1(  

  

بند توانيم گراف هم  يال، هم مي4ولي با همين ) چرا؟. (بند است تر باشد، حتماً گراف ناهم كم
  .بندش را كه قبالً كشيديم شكل گراف هم. بند اشيم و هم ناهمب داشته
 كافي است حداقل يكي از .كنيم بندش را نيز به راحتي رسم مي جا گراف ناهم در اين

 مانده بگذرانيم، يعني مثل شكل  رأس باقي4 يال را از 4رئوس را كنار گذاشته و 
  باشيم و بند داشته بند و هم ناهم همتوانيم هم گرافي  پس با اين تعداد يال مي. رو روبه

  

ها را از رئوس  طور كه گفتيم اين تا جايي ادامه دارد كه با كنار گذاشتن يك رأس بتوانيم باقي يال همان
 رأس ديگر بسازيم؟ 4توانيم با  اما اگر يك رأس را كنار بگذاريم، حداكثر چند يال مي. ديگر بگذرانيم
q(K!درست است ) يعني4( )


4 4 1 گاه  ولي اگر فقط يك يال ديگر به اين گراف اضافه شود، آن. تا62

  .شود بند مي باشد، گراف حتماً همتر  ها از اين بيش حتماً بايد از رأس منفرد بگذرد، پس اگر تعداد يال
چون قيد نشده گراف.  است بودن سؤال7ي  تنها تفاوت، مرتبه! حاال برگرديم سراغ سؤال خودمان

ترين اندازه بيش. گيريم را نيز در نظر مي» بند باشد  همتواند مي«، حاالتي كه گراف »بند باشد حتماً هم«
p(pي گراف كامل، يعني كه همان اندازه )1

بند كامل، گرافي هم مشخص است كه گراف: سومي(.  است2

 طور كه نشان داديم بند، همان ي ممكن براي گراف هم ترين اندازه كم !)نيستدر اين كه ديگر حرفي . است
p 1پس است ،:  min max

( )
q , q


    

7 7 17 1 6 212
  .  است15اختالف اين دو مقدار برابر 

 . درست است3ي  پس گزينه

 ! استرأس ايزولههمان » ترين بخش كوچك« 

هاي شود رأس كنيم تا جايي كه مي ها، سعي مي كردن تعداد بخش ه، براي بيشينq و pبا داشتن  
 . يال گراف را در يك بخش جاي بدهيمqباشيم و  تري داشته ي بيش ايزوله

مان،  هاي شود با يال كنيم تا جايي كه مي ها، سعي مي كردن تعداد بخش ، براي كمينهq و pبا داشتن  
 .تري باقي بماند ي كم هاي ايزوله وصل كنيم تا رأسها را به هم  يعني هي رأس! رأس تلف كنيم

  : رأسي، سه حالت كلي زير را داريمp بند همبراي تعداد دورها در يك گراف  
q اگر1 p 1 ،فهميد زودي مي اين را به! يعني درخت است. ( دور نداردگراف باشد(!  
q اگر2 p ،دور است1 داراي گراف باشد .  
q اگر3 p ،دور دارد1 بيش از گراف باشد .  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

q p                       q p 1  
             بدون دور         دقيقاً يك دور   

  
  
  

q p  
  بيش از يك دور

    

   است؟1ي  حداكثر چند رأس اين گراف از درجه.  فقط يك دور وجود دارد8ي   مرتبهبندي از  ـ در گراف هم1
1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

  كم چند يال دارد؟ اين گراف دست.  داراي دور است10ي   بند از مرتبه  ـ يك گراف هم2
1 (9  2 (10  3 (36  4 (37  

  تواند باشد؟  مي44 و 40، 36، 30، 12، 9، 7، 5،6تا از اعداد    برابر چند10ي  بند از مرتبه هاي يك گراف ناهم  ـ تعداد يال3
1 (8  2 (7  3 (6  4 (5  

   كدام است؟15ي   بخشي از مرتبه3هاي يك گراف   ـ حداكثر تعداد يال4
1 (105  2 (91  3 (78  4 (57  
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كه   به شرط آن15ي   بخشي از مرتبه3هاي يك گراف   حداكثر تعداد يال      باشد، كدام است؟3
1 (78  2 (57  3 (33  4 (42  

   حداكثر چند بخشي است؟40ي   و اندازه20ي   ـ گرافي از مرتبه6
1 (9  2 (10  3 (11  4 (12  

  ، حداقل چند يال دارد؟باشد  نداشتهاگر اين گراف رأس منفرد . بند است  ناهم9ي   ـ گرافي از مرتبه7
1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  

,دنباله درجات ـ گرافي با 8 , , , , , ,3 3 3 3 1 1 1    دارد؟3اين گراف چند دور متمايز به طول .  سه بخشي است1
1 (4  2 (2  3 (3  4 (1  

,بندي با دنباله درجات  چند يال به گراف هم  , ... , , ,2 2 2 1    اضافه كنيم تا بين هر دو رأس دقيقاً دو مسير باشد؟1
  .توان تعيين كرد نمي) 4  2تر از  بيش) 3  2) 2  1) 1

  ؟نيستبند  تا مطمئن شويم ديگر هم حذف كنيم K8كم چند يال از  دست 
1 (7  2 (8  3 (20  4 (22  

pدر يك گراف ناهم بند ساده  ـ11 13و q    )89 ـ زادآ(   وجود دارد؟11، چند رأس با درجه 65
1 (12  2 (11  3 (9  4 (10  

  :تعداد دورهاي اين گراف.  يال است9 رأس و 8بندي داراي   گراف هم 
  . است2تر از  حتماً بيش) 4  . تا است2حداقل ) 3  . تا است2قطعاً ) 2  .صفر است) 1

pبند ساده  ـ در يك گراف هم13 q    يز دارد؟اين گراف چند دور متما.  است8
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

G(V ـ در گراف14 ,E) اگر p و qمرتبه و اندازه گراف و p q 2   ) از كشور ـ خارج89آزاد ـ (گونه است؟  چهGگاه گراف   باشد آن221
  .داراي دور است) 4  .بند است ناهم) 3  .منتظم است) 2  .بند است هم) 1

, درجات كه گرافي با دنباله  براي آنـ حداقل مقدار  15 , , , , , 2 2 1 1 1   بند باشد، كدام است؟  هم1
1 (2  2 (3  3 (4  4 (6  

كه  براي آن ـ حداقل مقدار 16
622 2012

3 3 3 1 1 1, , , ... , , , , ... ,  بند باشد، كدام است؟  هم  

1 (1388  2 (1389  3 (1390  4 (1391  
   تبديل شود؟pK2چند يال به اين گراف اضافه كنيم تا به.  تشكيل شده استpK از دو بخشp2ي  بندي از مرتبه  گراف ناهم 

1 (p  2 (p2  3(p2  4(p22  
   باشد، كدام است؟5هايش  ي يكي از رأس  كه درجه10ي  هاي يك گراف هميلتني از مرتبه  ـ اختالف حداكثر و حداقل يال18

1 (23  2 (26  3 (40  4 (28  
,هاي يك گراف ساده و همبند اعداد  ـ درجه رأس19 , ,a ,b ,c4 3 هاي گراف   تعداد يالqهاي گراف،  س تعداد رأpاگر .  هستند1

qو p a,b}هاي مجموعه باشد، تعداد جواب 32 ,c}93سراسري ـ (   كدام است؟(  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  )91سراسري ـ (  شود؟  باشد، با افزودن چند يال گراف كامل مي8بند كه مجموع مرتبه و اندازه آن   ـ در يك گراف هم20
1 (1  2 (2  3 (3  4( 4  

  

  هميلتنياويلري، گراف اويلري، نيمه

 كه اگر از هر رأس آن شروع به حركت بكنيم، ست گرافي چيست؟ گراف اويلريتعريف  
ها نيز بگذريم، در نهايت به ها و يال ي رأس كه از هر يال فقط يك بار بگذريم و از همه طوري به

  .ي آغاز بازگرديم نقطه
 

    

در اين گراف از هر رأس 
شروع به حركت كنيم در 

  .رسيم انتها به خودش مي
  

 گراف اويلري
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گر بخواهيم در نهايت به جاي اول برگرديم، پس بايد به ازاي هر ورود به هر رأس، يك خروج هما
 .هاي يك گراف اويلري زوج است ي رأس ي همه درجهپس ) چرا؟(باشيم  داشته

چون. بند زوج باشد، آن گراف اويلري است هاي يك گراف هم ي رأس ي همه اگر درجه 
هاي گراف اويلري، به همان رأسِ شروع ركت كنيم و با همان شرطتوانيم از هر رأس شروع به ح مي

 .بازگرديم

  :خواهد بودحتماً اويلري باشد،   پس اگر يك گراف، دو شرط زير را داشته
  .بند باشد  هم1
  .ها زوج باشد ي رأس ي همه  درجه2

 حركت از يك رأس، با هماناگر در گرافي بتوانيم با شروعِ): اويلري شبه (اويلري نيمهگراف  
هاي گراف عبور كنيم ولي در نهايت به رأس ديگري برسيم، گراف را هاي گراف اويلري، از يال شرط
ي رئوس به جز دو رأس ابتدا و ي همه اويلري، درجه هاي نيمه در گراف. گوييم اويلري مي نيمه

ي فرد شروع به حركت اويلري از يكي از رئوس با درجه در يك گراف نيمه اگر .انتها زوج است
ي زوج شروع به رسيم و اگر از رئوس با درجه ي فرد مي كنيم، در نهايت به رأس ديگر با درجه

 .حركت كنيم، گراف قابل رسم نخواهد بود

هاي   در گراف.وييمگ باشد، هميلتني مي  هم داشتهp كه دوري به طول pي  به هر گرافي از مرتبه 
گذرد، پس  ها مي ي رأس  حتماً از همهpچون يك دور به طول .  است2 برابر ترين مقدار هميلتني، كم

  .شود  مي2ي هر رأس برابر  براي هر رأس حداقل يك ورود و خروج داريم و حداقل درجه

اگر اين گراف كامل نباشد، چند. استولي هميلتني نيست  اويلري 4ي  گرافي از مرتبه 
   دارد؟3دور به طول 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

پس ابتدا.  باشد2هايش حداقل بايد  ي رأس ي همه كه گراف هميلتني شود، درجه براي اين 
ي  باشد، ولي چون گفته گراف اويلري نيست، پس درجه2ها  ي رأس ي همه كنيم درجه فرض مي

ي دو رأس كنيم تا درجه بنابراين يك يال به گراف اضافه مي . باشد2ند برابر توا ها نمي ي رأس همه
ي آن دو اگر درجه. 3ي   و دو رأس از درجه2ي  جا شد دو رأس از درجه پس تا اين.  شود3برابر 

پس همين. خواند شود و اين با صورت سؤال نمي  كنيم گراف كامل مي3 نيز  را است2رأسي كه 
  .  دارد3ي   و دو رأس درجه2ي  ، كه دو رأس درجه4ي  مرتبه گرافي از .ماند حالتي كه گفتيم باقي مي

. قابل مشاهده است  در شكل مقابل، 3 به طول دو دوركنيد  مشاهده ميطور كه  همان
  .انيم گراف را به شكل ديگري بكشيم كه جواب متفاوت باشدتو نميآيد  به نظر مي

  

  .  است3ي  ي درست همان گزينه پس گزينه
  پِترسن گراف

اين گراف، بايد براي رسم. گراف پترسن يك گراف است كه بايد شكل آن را به خاطر داشته باشيد
 رئوسرا به يكي از ستاره هاي رأسسپس هركدام از . ضلعي بكشيد يك ستاره را درون يك پنج

  .ضلعي وصل كنيم پنج
  

 

   . است10ي   منتظم مرتبه-3
  . ندارد7دور به طول 

  .هميلتني نيست
  . دارد9 و 8، 6، 5هاي  دورهايي به طول

  

 aدر اين گراف اگر از 
 رسيم،  ميbشروع كنيم به 

 a شروع كنيم به bاگر از 
رسيم و اگر از رئوس  مي

ديگر شروع كنيم گراف 
  ه اويلريگراف نيم  .شود ميرسم ن

  
  
  

  

  . ندارد5گراف هميلتني نيست چون دور به طول 
  
  
  
  
  

  .اردد 5ست چون دور به طول اگراف هميلتني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گراف پترسن
  

2

 رسنتهاي پويژگي
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  چند يال به گراف پترسن اضافه كنيم تا كامل شود؟ 
1 (25  2 (30  3 (35  4 (40  

حاال از ما .  يال است15 و  رأس10گراف پترسن گرافي با  
دانيم   چندتاست؟ ميK10ي اين گراف با   پرسيده شده، اختالف اندازه

)  : است باابرها بر  تعداد يالK10در گراف )
q


 

10 10 1 452 
  

ي اين دو گراف را پيدا   كم كنيم تا اختالف اندازه45 را از 15پس كافي است براي يافتن جواب اين مسأله 
گل  راستي اگر خواستيد در گراف سري از سرها در آوريد، يك گراف خوش. 30شود  بله ديگر مي. كنيم

  ... !!مثالً گراف آناستازيا يا يك چنين چيزي ! ن بگذاريدرسم كنيد و اسم خودتان را برآ
  

  :رو  ـ گراف روبه21
  .اي نيست ولي هميلتني است بازه) 2    .اي و هميلتني است بازه) 1
  .اي است و نه هميلتني نه بازه) 4  .لتني نيستاي است ولي همي بازه) 3

  توان تنها با افزودن يك يال، گراف هميلتني ساخت؟ هاي زير مي  ـ در كدام يك از گراف22
.  

1 (  2(  3 (   4 (  
.  

  رو اضافه كنيم تا هميلتني شود؟ كم چند يال به گراف روبه  دست 
1 (2  
2 (4  
3 (6  
4 (34  

   چند است؟10ي  ي يك گراف اويلري از مرتبه ترين اندازه  كمترين و  اختالف بيش 
1 (40  2 (30  3 (35  4 (45  

  ) خارج از كشور88سراسري ـ (   كدام است؟mترين عدد  بزرگ.  داردm ـ گراف مقابل دوري با طول 25
1 (18  
2 (19  
3 (20  
4 (21  

  

ي  ، درجهنباشندباشد كه مجاور  قل دو رأس از اين گراف وجود داشتهاگر الا. نيست هميلتني است ولي اويلري 4ي   از مرتبهG گراف  
   آن ماكسيمم است؟چند رأس

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كم چند يال به گراف پترسن اضافه كنيم تا هميلتني شود؟  ـ دست27

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  م برداريم، تا گراف هميلتني باقي بماند؟تواني  حداكثر چند يال مي8ي  منتظم از مرتبه -3 از يك گراف هميلتني  

1 (2  2 (4  3 (6  4 (8  
  ) ـ خارج از كشور91سراسري ـ (   است؟5 گراف شكل مقابل چند دور با طول  ـ29

1 (7    2 (8  
3 (9    4 (12  

  

3
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  درخت
بندي است كه دور ندارد؛ يا به عبارتي بين هر دو رأس يك درخت، دقيقاً يك درخت گراف هم

pقدر بود؟  چهpي  بند از مرتبه هاي يك گراف هم حداقل تعداد يال. دمسير وجود دار 1اسمِ.  بود
pها از چون اگر يال. همين گراف، درخت است 1آيد تر شوند، دور به وجود مي  بيش.  

  
qي ها رابطه در درخت p 1 قرار استهمواره بر.  

  

, دنباله درجاتازاي كدام مقدار به  , , , , ...,

12
5 4 1 1 1ي يك درخت است؟ دهنده  نشان  

1 (6    2 (7  
3 (8    4 (9  

 q ي بار از رابطه  را يكq p 1 بار هم از مجموع درجات تقسيم  آوريم و يك دست مي  به
طور كه مشاهده همان. دهيم آمده را با هم مساوي قرار مي دست گاه اين دو مقدار به آن. 2بر 
pكنيد مي 15 چون قرار است گراف درخت شود، پس. استq   15 1  :از سوي ديگر.  است14

  q        5 4 12 1 21
2 2

خوب شد تأكيد: سومي( .كنيم  مي را حسابدهيم و مجهول  قرار مي14 آمده از باال را برابر دست مقدار به
  :داريم !)معلوم باشد آمد كه نكند وقت اين توهم براي خوانندگان پيش مي  چون يكردي مجهولك  

    7q        21 14 21 282
  . درست است2ي  پس گزينه

 رأس يك درخت،pچون بين هر دو رأس يك درخت دقيقاً يك مسير وجود دارد، اگر از بين  
تعداد مسيرهاي بهيعني . آيد دست مي   رأس را انتخاب كنيم، تعداد مسيرهاي به طول مثبت به2

)pبرابردر هر درخت طول مثبت   . است2(

چون به هر. ي يك وجود دارد  رأس درجه2 است كه در هر درخت، حتماً اينيكي از بديهيات  
ها فقط به يك يال وصل  هاي درخت، رأس حال درخت يه جايي بايد تمام شود و در انتهاي شاخه

وله وجود ايز، رأسچنين در درخت با بيش از يك رأس هم. شان برابر يك است هستند و درجه
 . بند است چون درخت يك گراف هم. ندارد

 چون مثالً اگر. وجود دارد1ي  ، رأس درجهي در هر درخت حداقل به اندازه    باشه،5
ها، يا خودشان يك رأس هر كدام از اين شاخه. داشت  تا شاخه در اين درخت خواهيم5حداقل 
چند تا شكل بكشيد تا. شوند  ختم مي1ي   هستند، يا در نهايت حداقل به يك رأس درجه1ي  درجه
  .تر اين جمله را حس كنيد بيش
  
  
  

  
  5  

   دارد1ي  از درجه  رأس5درخت بيش از 
  

  
  
  

  
  5  

   دارد1ي   رأس درجه5درخت 
  

  
  

    

  
  
  
  
  
        درخت                درخترخت نيست چوند

  دور دارد      
  
  4



  37    ...بند، درخت و  بند و ناهم هاي هم گراف / 3 بخش  

  :جا كشيم اين  را مي5 تا 1ي  هاي مرتبه انواع درخت 
  

  5هاي مرتبه  درخت
  
  
  
  
  
  

  

  

  4هاي مرتبه  درخت
  
  

  

  3ي  درخت مرتبه
  

  2ي  درخت مرتبه
  

  1ي  درخت مرتبه
  

  
  :كنيم ميجا معرفي  دو نوع درخت كاربرديِ مهم را اين 

  

    

 درخت خطي
  ! خُبشبيه خط است

  . دارد1ي  دو رأس از درجه
p 2دارد2ي   رأس از درجه .  
   و2 1است .  

pترين مسير برابر طول بزرگ 1است . 
  

    

 اي درخت ستاره

 ! استستاره شبيه
p 1 دارد1ي  رأس از درجه .   

pي رأس از درجه 1 1دارد .   
p  1و  1است .  

  . است2ترين مسير برابر  طول بزرگ
  

    
  
  
  
  

  

   كدام است؟. است9، برابر 2ي  ي از درجهها  تعداد رأس10ي  در يك درخت از اندازه 
1 (1  2 (2  3 (9  4 (10  

چرا كه.  است درخت خطييككنيم كه درخت مورد نظر ما  در اين سؤال مشاهده مي 
p 11برابر2ي   است و تعداد رئوس درجه ، 11 2 مان  كه متوجه شديم درختحاال.  تا است9

توانيم نتيجه بگيريم خطي است، پس مي    . است2
 

    

   در اين درخت كدام است؟. است2 برابر 9ي  ترين مسير درختي از مرتبه  ـ طول بزرگ30
  .توان تعيين كرد نمي) 4  9) 3  8) 2  2) 1

ي ـ اگر در درخت31    هاي اين درخت كدام است؟ باشد، حداقل تعداد رأس  نيز داشته2ي   باشد و اين درخت رأسي از درجه6
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

  ؟نيستهاي زير دنباله درجات رئوس يك درخت  يك از دنباله  ـ كدام32
1 (, , , , ,5 1 1 1 1 1  2 (, , , , , , ,3 3 2 2 1 1 1 1  3 (, , , , , , ,6 2 2 2 1 1 1 1  4 (, , , , ,4 2 1 1 1 1  

   دارد؟2ي  اين درخت چند رأس از درجه.  است3 برابر با 5ي  ترين مسير يك درخت از مرتبه  ـ طول بزرگ33
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

   است؟ 7ي  باشد، چند رأس آن از درجه  داشته1ي   درجه رأس از22اگر اين درخت .  دارد7 و 1هاي  هايي از درجه  ـ درختي فقط رأس34
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

5



  گراف      38

اگر. ي چهار است  رأس درجهkي سه و   رأس درجه3ي دو،   رأس درجهnي يك،   رأس درجه7 ـ درختي داراي 35   k باشد، 4
  كدام است؟

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ي هر رأس اين گراف كامل كدام است؟ درجه. توان يك درخت ساخت  گراف كامل مي يال از يك28 ـ با حذف 36

1 (10  2 (9  3 (8  4 (7  
   كدام است؟p. تر است  يا بيش2 مسير به طول 45، داراي  pي   يك درخت از مرتبهـ 37

1 (9  2 (10  3 (11  4 (12  
   چند مسير به طول مثبت وجود دارد؟7ي   ـ در درختي از مرتبه38

1 (15  2 (21  3 (28  4 (6  
  تر است؟ قدر بيش اش چه  از درخت هم مرتبه7ي  منتظم از مرتبه  -4هاي يك گراف   ـ تعداد يال39

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
pبند ساده با در يك گراف هم  ـ40  q و6    )89آزاد ـ (   وجود دارد؟2 چند رأس درجه 5

1( 3  2 (2  3 (4  4 (1  
   دارد؟5ي  اين درخت چند رأس از درجه.  دارد5 و 1هاي  هايي از درجه  فقط رأس14ي   ـ درختي از مرتبه41

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
  تواند باشد؟ ي آن كدام عدد مي مجموع مرتبه و اندازه.  فاقد دور استGبند   ـ گراف هم42

1 (12  2 (15  3 (18  4 (20  
   كدام است؟k.  دارد5ي   رأس از درجهk و 1ي   رأس از درجه21، 7ي  أس از درجه ر2 ـ درختي 43

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
  نهايت ميل كند، ميانگين درجات رئوس آن درخت برابر چند خواهد شد؟ هاي يك درخت به سمت بي اگر تعداد رأس 

  .توان تعيين كرد نمي) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
   است؟2ي  باشد، چند رأس آن از درجه  يال داشته7اگر اين درخت .  دارد2 و 1ي  ايي از درجهه  ـ درختي فقط رأس45

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
   دارد؟3باشد، چند مسير به طول   يال داشته7اگر اين درخت .  دارد2 و 1ي  هايي از درجه  درختي فقط رأس 

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
دانيم  مي،10ي   در يك درخت از مرتبه      در اين درخت وجود دارد؟2چند مسير به طول .  است9

1 (9  2 (10  3 (36  4 (45  
   كدام است؟n باشد، 1184 و مجموع درجات 713ها در اين گراف  اگر تعداد رأس. است  درخت تشكيل شدهnبند، از   ـ يك گراف ناهم48

1 (118  2 (119  3 (120  4 (121  
  

  

                                           
  اگر نبود

  اين سه حرف
  از لبان خاموش
  اي توانا بود ديگر چه واژه

  كه آسودگي دهد
  ها را نام

  زير آسمان كبود
  پور يرحمت  حق



  
  
  
  
  

   
 رأس و3براي داشتن فقط يك دور، حداقل  :روش اول 2ي  گزينه  ـ1
 دوري، ممكنترين دورِ دانيم، كوچك طور كه مي همان.  يال نياز داريم3

ي  است و چون شرط ديگري در سؤال مطرح نشده، درجه3به طول 
  

 8 3 يعني  باشد؛ 1تواند  مانده مي  باقيرأس5ِ
 اگر توجه كنيد، مالحظه. رو شكلي مطابق شكل روبه

سازند،  ي رئوسي كه دور مي كنيد كه درجه مي
  )چرا؟( باشد 2براي ساختن دور حداقل بايد برابر 

  

ها افزوده نيز ي آن ها، بر درجه بند شدن، با افزودن باقي يال كه براي هم
 باشد،2ر از ت تواند كم  رأس هرگز نمي3ي اين  پس درجه. شود مي

!)توضيح الكي بود اين آخري: سومي(.  رأسي كه گفتيم5ماند همان  بنابراين مي
  !)الكي بود! آره: باباي طراح.) (گه الكي بود راست مي: طراح(

8ي   مرتبه، يك گراف1ي  ترين تعداد رأس درجه  داشتن بيش براي:روش دوم
  

 تواند رأس بند باشد و تا مي كنيم كه هم رسم مي
براي داشتن دور، آن يال .  داشته باشد1ي  درجه

  رأس5بينيم كه  مي. كشيم خاكستري را هم مي
  . خواهيم داشت1ي  درجه

  
.آيد قبول كنيد اين سؤال از سادگي، سخت به نظر مي 2ي  گزينه ـ 2

 براي آن كه گراف بتواندpي  هاي يك گراف از مرتبه حداقل يال
pبند باشد هم 1جا  يعني در اين است؛:   10 1 9

ها تنها با يك اين در حالتي است كه دوري نداريم و هركدام از رأس
براي داشتن دور، كافي است يك يال به. كنند مسير به هم ربط پيدا مي

ها پس حداقل يال. باشيم  داشته10آن اضافه كنيم تا مثالً، دوري به طول 
  .شود مي 10مان ه
  
  
  
ي حدود تعداد براي حل اين سؤال دقيقاً بايد از نكته 2ي  گزينه ـ 3

طبق مطلبي كه در ابتداي. بند استفاده كنيم بند و ناهم هاي هم هاي گراف يال
در اين. رويم  همين بخش گفتيم، به سراغ حل اين تست مي1 مثالپاسخ 

.است  خواسته شده10ي  تبهبند از مر هاي گراف ناهم سؤال حدود يال
كنيم ببينيم چند تا از كنيم و بعد بررسي مي ابتدا اين حدود را تعيين مي

چون در صورت سؤال گفته. كنند اعداد باال در شرايط مسئله صدق مي
بند كه گراف بتواند ناهم بند باشد، پس براي آن نشده كه گراف حتماً ناهم

)p تا0هاي آن از  باشد، تعداد يال )1
تواند تغيير كند كه در يك  مي2

بند است و در بخش گراف حتماً ناهم) 8 تا 0از (قسمت از اين فاصله 
چه با توجه به آن. بند باشد ، گراف ممكن است ناهم)36 تا 9از (ديگر 

)  تا0تواند بين  ها مي گفته شد، حدود يال ) 9
2  و 0البته خود  باشد و 36

30، 12 ،9 كنيد، اعداد طور كه مشاهده مي همان. شود  را هم شامل مي36
  .بند در نظر گرفته شود هاي گراف ناهم تواند به عنوان تعداد يال  مي36و 
  
آيد كه گراف دانيم حداكثر يال زماني به وجود مي مي 3ي  گزينه  ـ4

2دانيم  زوله را كه مي رأس اي2 بخشي شدن گراف، 3براي . كامل بسازيم
گذاريم و با شوند، كنار مي بخشِ مجزّا محسوب مي 15 2  رأس 13

شود ي گراف مي پس حداكثر اندازه. سازيم ديگر يك گراف كامل مي
اند يال چون كه از دو رأس ديگر كه ايزوله: سومي( K13ي گراف همان اندازه

ي  اندازه)؟!چه جوري چنين چيزي رو فهميدي! اي سومي تو يه نابغه: طراح (.)ذردگ نمي
K13شود با  هم برابر مي:  ( )

q(K )


 13
13 13 1

2 78
  
دادن به اين دانيم كه براي پاسخ با توجه به سؤال قبل مي 3ي  گزينه  ـ5

مكن كنار بگذاريم تاهاي م  بخش را با حداقل رأس2سؤال بايد 
پس ابتدا. ها گراف كامل بسازيم تري باقي بماند كه با آن هاي بيش رأس

كنيم هر كدام از اين رويم و تالش مي  بخش حداقلي مي2به سراغ 
ها را داشته باشند و از طرفي شرط ها حداقل تعداد رأس بخش  ز ني3
4كم   باشند، دست3ي  كه رئوس درجه راي آنب. ها لحاظ شده باشد در آن

ي  رأس دارد و درجه4 بخش داريم كه هر كدام 2رأس الزم است، پس 
 باشد، شرط3تر از  ها كم ي رأس دقت كنيد اگر درجه: سومي(.  است3هر رأس برابر 

  ...)لب توجه كن حاال هي بپر وسط حرف من ج: دهنده پاسخ( .)خورد  به هم مي3
خُب. رو هستيم  روبهK4 گراف كامل2ِجا با  پس ما تا اين 2 4  رأس8

)استفاده شد كه )
 

4 4 12 .گذرد ها مي  يال از آن122 15 8 رأس 7
پس. ها نيز گراف كامل بسازيم مانده كه قرار شد با آن  مان باقي براي

)ي آن  است كه اندازهK7بخش ديگر گراف هم يك گراف )


7 7 1 212
  :شود با  بخش برابر مي3هاي اين  بنابراين مجموع يال. شود مي

       21 12 33

 ايهاي چهارگزينهپرسشپاسخ

  31  3بخش 
  

  39  3 بخش اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ 
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را داشته باشيم و با توجه بهها  كه حداكثر بخش براي اين 3ي  گزينه ـ 6
، سعيشود هر رأس منفرد يك بخش محسوب ميدانيم  كه مي اين
تري هاي كم ها از رأس توانيم براي رسم يال كنيم تا جايي كه مي مي

استفاده كنيم و در واقع اگر بشود ترجيحاً گراف كامل بسازيم تا تعداد
 اولين گراف كاملي كه.مان باقي بماند تري براي ي بيش هاي ايزوله رأس
ها بتوانيم آن  باشد؛ يعني با اين تعداد يال40تر يا مساوي  اش بزرگ اندازه

)اش  است كه اندازهK10را بسازيم، گراف )
q(K )


 10

10 10 1  . است452
شود  يال كنار بگذاريم كه مي40كردن اين   رأس را براي وصل10پس بايد 
 رأس داشتيم، پس20طبق صورت سؤال ما . ش بزرگيك بخ 20 10 10

يعني بخش (چه در ابتدا گفتيم  ماند كه با توجه به آن رأس ايزوله باقي مي
جا  بخش هم در اين10، )هاي ايزوله محسوب شدن هر كدام از اين رأس
  . بخش11شود  داريم كه با بخش قبلي مجموعاً مي

  
تواند  چون گراف نمي 1ي  گزينه  ـ7

باشد، از طرفي حداقل  رأس منفرد داشته
  ي  همهي  درجهها از ما خواسته شده، يال

  

 رأس9داراي ولي چون گراف . كنيم ها را در ابتدا يك فرض مي رأس
 و»تواند فرد باشد  فرد نميي  درجهتعداد رئوس«دانيم كه  است، مي

گذاريم ي يك مي  رأس را از درجه8پس . چنين گرافي قابل رسم نيست
  .ماند و رأس نهم طبيعتاً منفرد باقي مي

حاال كافي است رأس منفرد را به يكي 
. ي يك وصل كنيم از رئوس از درجه

   اضافه قبليي  يعني يك يال به مجموعه
  

خواي يعني واقعاً نمي... آخي ي ي : سومي( !شود چند يال؟ اگر گفتيد مي. كنيم
  !)شون كني؟ نمايي راه
  
3شويم كه با توجه به  له متوجه ميبا كمي دقت در دنبا 1ي  گزينه  ـ8

, با دنباله درجاتK4بخشي بودن آن، گراف از يك گراف , ,3 3 3  و3
1,  با دنباله درجاتK2دو بخش خب حاال گراف. است  تشكيل شده1
شويم راحتي متوجه مي از روي شكل به. كنيم را رسم ميشده  داده توضيح

گذاري كنيم، اگر رئوس را نام.  استچهارتا 3كه دورهاي به طول 
ي قابل نكته. bdcb و abca  ،abda ،adca:شود  آن مي3دورهاي به طول 

توانستيم به سادگي تعيين توجه اين است كه بدون رسم شكل هم مي
 استمشخص K2چرا كه دو بخش.  دارد3ل  دور به طو4گراف  كنيم كه

  

  و. ندارد3كه دور به طول 
 دانستيم كه گراف ميتر نيز  پيش
K4 ،راحتي و  دور 4 داراي

شد به  هم مي بدون رسم شكل
  !سؤال جواب داد گويا

هاي گراف  هاي تعداد يال طور كه در بيان محدوده همان 1ي  گزينه  ـ9
بند در صورتي است كه  هاي گراف هم حداقل يال«: بند گفتيم بند و ناهم هم

توان   در اين صورت مي».باشد فقط يك مسير بين هر دو رأس وجود داشته
ها جز دو رأس  ي رأس ي همه شكل گراف را طوري درنظر گرفت كه درجه

.  باشد1برابر ي دو رأس ابتدايي و انتهايي   و درجه2آغازي و پاياني برابر 
 حاال. دهد شده در صورت سؤال همين گراف را نشان مي ي داده دنباله درجه
باشد، كافي  د داشتهخواه دقيقاً دو مسير وجو كه بين هر دو رأس دل براي اين

 .باشيم  داشتهp را به هم وصل كنيم تا دوري با طول 1ي  است دو رأس با درجه
 شود 2ي تمام رئوس   به آن اضافه كنيم تا درجهيك يالپس كافي است تنها 

  !)وقت؟  اون،سر منزل مقصود: سومي(. و ما به سر منزل مقصود برسيم
  

بند نيست، با م گراف ديگر همكه مطمئن شوي براي اين 4ي  گزينه  ـ10
هايي كه پيش از اين معرفي كرديم، ما با قسمتي از توجه به آن محدوده

كه تعداد براي آن.  استبند حتماً ناهمآن محدوده كار داريم كه گراف 
هاي گراف را  حذف كنيم، بايد حداكثر يالK8تري از گراف هاي كم يال

طبق. بند است، حساب كنيم  مطمئن شويم گراف حتماً ناهمتا جايي كه
ي  هاي گراف از مرتبه شده، حداكثر يال  تعريفهمان حدودpزماني كه 

pبند است، برابر بخواهيم مطمئن شويم گراف ناهم 2است و چون در 
pجا اين   است پس اگر گراف حداكثر8 8 2 باشد،  يال داشته6

 كافي است بفهميمحاال. بند نيست اطمينان داريم كه گراف هنوز هم
 يال6 كه 8ي  بندي از مرتبه  با گراف ناهمK8ي گراف اختالف اندازه

)قدر است؟ چون  چه،دارد )
q(K )


 8

8 8 1   برابر است، پاسخ سؤال282
22    : باشود مي 28 6
  

بند باشد، يك رأس گراف را  كه گراف ناهم راي اين ب4ي   گزينه ـ 11
 . يال بگذرانيم65 رأس بايد 12بنابراين از . گيريم ايزوله يا منفرد در نظر مي

 پس گراف)چرا؟: سومي(.  يال است66 داراي 12ي  گراف كامل از مرتبه
 رأس دو رأس از 12پس از . تر دارد  كمK12يك يال از گرافموردنظر 

 .  هستند11ي   رأس از درجه10ها و  درجه

 
باشيم، الاقل   داشته8ي  بندي از مرتبه كه گراف هم براي آن 3ي  گزينه ـ 12
به 8 1 . بند رفت كنار ف هم يال براي داشتن گرا7پس .  يال نياز داريم7
. دهد  يال را هر كجا بگذاريم، تشكيل دور مي2 يال ديگر كه اين 2ماند  مي
 باشد  دور داشته2توانيم اين دو يال را طوري قرار دهيم كه گراف فقط  مي

تر  ها را طوري قرار دهيم كه تعداد دورها بيش توانيم يال ، يا مي)»الف«شكل (
 حداقل ولي مطمئنيم كه !) تا3شود  البته نهايتاً مي: يسوم( )»ب«شكل  (. تا شود2از 
  :هاي هر دو مدل هم بد نيست نگاه كنيم  حاال به شكل. را داريم دور2
  
  
  

  »الف«                                               »ب«
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qبند در صورت سؤال قيد شده، پس  ي هم چون كلمه 2ي  گزينه  ـ13

pتواند از مي 1تا p(p )1
qاز.  تغيير كند2 p 1كنيم و پيش  شروع مي 

q  :رويم، خواهيم داشت مي pp q p (p ) p        18 1 8 2 9
.پذير نيست ها بايد عدد صحيح باشد، اين حالت امكان و چون تعداد رأس

qاگر p خواهيم داشت! كنيم  باشد چه طور؟ امتحان مي:   
      q pp q p p p p        8 8 2 8 4

4ي  بندي است از مرتبه يعني گراف هم! پذير است خُب اين حالت امكان
كنيم، يعني ها اضافه مي حاال باز هم يكي به يال.  يال نيز دارد4كه 

q p 1 .داريم:  q pp q p (p ) p        18 1 8 2 7
  . عدد صحيح نيستpشود چون باز هم  كه اين هم نمي

qكنيم، يعني باز يكي اضافه مي p 2 .داريم:   
  q pp q p (p ) p p          28 2 8 2 6 3

 يال باشد؟5، داراي 3ي  اما به نظر شما ممكن است گرافي از مرتبه
  )شود؟  مي3 برابر 3ي   مرتبهي ده ساهاي هر گراف  در حالي كه حداكثر يال:سومي(

رو تر باشد، با همين مشكل روبه  بيش3ها از  اگر تعداد يال. بديهي است كه نه
 و4ي  بندي از مرتبه پس تنها حالت، حالتي است كه گراف هم. هستيم
 از ما سؤال شده اين گراف چند دور متمايزحاال. باشيم  داشته4ي  اندازه

باشيد فقط توجه داشته.  اين گراف را رسم كنيمكنيم دارد؟ ما سعي مي
ممكن هاي  شكلاز  يكي. ي بسيار مهمي است  گراف نكتهبندبودنِ هم

  

 در واقع نيازي هم به رسم نداشتيم. رو است صورت روبه به
كه گراف بتواند  طور كه گفته بوديم براي اين چرا كه همان

بند باشد، حداقل بايد هم 4 1   باشد، پس از  يال داشته 3
  

 يالي كه باقي.داريم بند بودن برمي  تاي آن را براي هم3 ، گراف يال4ِكل 
. هم فقط يك دورآن  ؛دهد  هر كجا بگذاريم تشكيل دور مي،1 مانده

  

 ولي. رو باشد مثالً شايد در ذهن شما گرافي به شكل روبه
 يك دور، در هر حال، هر جوري كه گراف را رسم كنيم

  .باشيم توانيم داشته تر نمي بيش
  

pداريم ؟ي  گزينه  ـ14 q 2 p)  :پس 221 q)(p q)   21
كه ضرب دو عدد برابر با توجه به اين 21 3  شده است، دو حالت7

  :آيد وجود مي زير به

      )الف
p q p

p q q

     
    

1 11
21 10

      )ب
p q p

p q q

     
    

3 5
7 2

بند باشد، اما در حالت بند يا ناهم واند همت گراف مي» الف«در حالت 
اما بهترين. پس سؤال درست نيست. بند است  گراف حتماً ناهم»ب«

  . است3ي  جواب گزينه
  

 رأس7توانيم بگوييم چون گراف داراي  سادگي مي به 3ي  گزينه  ـ15
وعمدانيم مج مي.  يال نياز دارد6بند شدن اقالً به  است، پس براي هم

  :پس داريم. ها است  برابر تعداد يال2درجات رئوس گراف 
              2 2 1 1 1 1 12   4

بند هاي گراف هم گر يادتان باشد در بيان حدود يال ا3ي  گزينه  ـ16
pبند باشد، كه بتواند هم ي گراف براي آن حداقل اندازهگفته بوديم  1

pجا  در اين.است    1 622 2012 پس حداقل.  است2635
qبند باشد كه گراف هم گراف براي ايني  اندازه   2635 1 2634
 :آيد دست مي به  زيري  در اين گراف از رابطهqدانيم  از سوي ديگر مي. است

      q      622 3 2012 1
2

 . 1390آيد  دست مي  به برابر قرار دهيم، مقدارq2634اگر اين مقدار را با
  

شده گفتهي دو گراف  افي است اندازه كبراي حل سؤال 3ي  گزينه  ـ17
 تفاضل اين دو مقدار را به صورت پارامتري،در باال را حساب كرده

ي  تشكيل شده از رابطهpKي گرافي كه از دو گراف اندازه. حساب كنيم
p(p )

q p(p ) p p


     2
1

12 طور  قابل محاسبه است و همين12
  :آيد دست مي  زير بهي رابطه از همpK2گراف ي اندازه

      p( p )
q p( p ) p p


    2

2
2 2 1 2 1 22

هايي كه بايد به گراف شود با تعداد يال تفاضل اين دو مقدار برابر مي
  : پس.اولي اضافه شود تا گراف دوم حاصل شود

  q q ( p p) (p p) p p p p         2 2 2 2
2 1 22 p2

  
 هميلتني شود، بايدpي  ي از مرتبهكه گراف براي اين 4ي  گزينه  ـ18

pكه دوري به طول  براي اين. باشد  داشتهpحداقل يك دور به طول 

ي گراف هميلتني  يال الزم داريم، پس حداقل اندازهpباشيم الاقل  داشته
  البته اگر شرط ديگري در سؤال نداشته؛شود  ميp، برابر  pي  از مرتبه
p(pرابرهاي آن هم ب حداكثر يال. باشيم )1

گراف كامل هميشه.  است2
. را داراستp دور به طول يكگرافي هميلتني است چون شرط حداقل 

چون اصوالً اين دو گراف هيچ دوري!  هميلتني نيستندK2 وK1البته: طراح(
هاي الزم را وقتي حداقل يال. ال خودمان حاال برگرديم سر سؤ!)ندارند

ي تمام رئوس را بايد  داريم، در واقع درجهpبراي داشتن دوري به طول 
جا در اين. باشيم  داشتهp قرار دهيم، تا فقط يك دور به طول 2برابر 

ها شدن يال  براي حداقل. است5ي يكي از رئوس  گفته شده درجه
كه يك رأس براي اين. دهيم  مي قرار2ي تمام رئوس را همان  درجه
 يال ديگر بگذارنيم تا3باشيم، بايد از يكي از رئوس   داشته5ي  درجه
ي  را كه درجه10ي  ي گرافي از مرتبه پس اندازه.  شود5اش برابر  درجه

  

كنيم و   است، حساب مي2 هاي آن برابر سأتمام ر
، سه يال ديگر به آن 5ي  براي داشتن يك رأس درجه

minq   :پس. كنيم ه مياضاف   10 2 3 132  
اين قسمت. رويم هاي گراف هميلتني مي حاال به سراغ حداكثرشدن يال

 كه يك رأس10ي  هاي گرافي از مرتبه حداكثر تعداد يال«را مثل سؤال 
اينكنيم، چرا كه هميلتني بودن آن شرطي به   حساب مي». دارد5ي  درجه

 رأسداديم، چه در اين نوع سؤاالت انجام مي  طبق آن.كند مسئله اضافه نمي
بعد تعداد. سازيم دار را كنار گذاشته با باقي رئوس گراف كاملي مي شرط
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جا در اين. كنيم گذرد به آن اضافه مي دار مي هايي را كه از رأس شرط يال
 راK9ي گراف ها شرط دارد، پس اندازه  رأس داريم كه يكي از آن10

گذرند، در آخر به آن دار مي  يالي را كه از رأس شرط5حساب كرده و 
  :كنيم اضافه مي
      max

( )
q q(K )


    9

9 9 15 5 412
  .، پاسخ تست استآمده دست  بهتفاضل دو مقدار

  

 ـ19
 

q    3ي  گزينه q   9 2 18q p

p





3
2
6

      a b c a b c         4 3 1 18 10
هايي كه جمع  باشد حالت10هاي سه رأس ديگر بايد برابر  مجموع درجه

  :نويسيم شود را مي  مي10سه عدد مثبت برابر 
  : باشد5تر از  ي هيچ رأسي نبايد بيش دقت كنيد درجه

الف    (5    4    1      
ب      (5    3    2      
پ      (4    4    2      
ت (     4    3    3      

توان گراف تشكيل  مي1 و 3 و 4ي  عالوه حاال بايد ديد با اين سه عدد به
  .داد و با كدام نه

      , , , , ,
, , , ,

4 4 3 15 1
3 3 2 0 0

الف (

  شود با استفاده از الگوريتم هاول حكيمي رد مي
      , , , , ,

, , , ,
, , ,

4 3 2 15 3
3 2 2 1 0

1 01 0

ب (

  تبينيم گراف قابل رسم اس اگر با هاول حكيمي چك كنيم، مي
      , , , , ,

, , , ,
, , ,

4 4 4 3 2 1
3 3 2 1 1

2 1 0 1

پ(

  :بينيم كه قابل رسم است كنيم مي اين هم با هاول حكيمي چك مي
      , , , , ,

, , , ,
, , ,

4 4 3 13 3
3 2 2 2 1

1 11 1

پ(

 هاول حكيمي بررسي كنيم، و باالخره اين آخري را نيز اگر با الگوريتم
  :بينيم كه اين دنباله نيز گرافي است مي

  
، داشتهpي   و مرتبهqي  گر در گرافي با اندازهادانيم  مي 2ي  گزينه  ـ20

qباشيم p 1بند است گاه گراف الزاماً ناهم ، آن.  
pدر اين مسئله q  p  :با توجه به جدول مقابل داريم.  است8 q  4

  
q p

p
q

 
 1

2 3 4 5 6 7 8
6 5 4 2 1 03
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) داراي4ي   مرتبهگراف كامل از ) 4
2  يال به آن2 يال است، پس بايد 6

  .اضافه شود

اي بودن يا نبودن  براي تشخيص بازه 2ي  گزينه  ـ21
 ي شده هاي شناخته كنيم آن را به شكل مي  سعي،گراف

: سومي( ،اگر رأس مياني را بيرون بكشيم! خود درآوريم
بينيم كه گراف به   مي!)دهنده د اين پاسخكن چه كارها كه نمي! به به

  :آيد رو در مي شكل روبه
خورده يك هاشور كنيد، چهارضلعيِ طور كه مشاهده مي حاال همان

پس! اندازد اي بودن مي  كه گراف را از بازهاستبدون قطر چهارضلعي 
  .اي نيست م گراف بازهيده به همين سادگي تشخيص مي
باشد؛ يعني در  داشتهp بايد دوري به طول براي هميلتني بودن هم گفتيم

 داشته باشد تا گراف را5طول  رأس دارد، بايد دور به 5جا كه گراف  اين
  .هميلتني بدانيم

 .ايم چين نشان داده ي را با نقطه 5 شكل دور به طول در
   !اي نه گراف هميلتني شد ولي بازهبنابراين 

  
 كه دوري pي   گرافي است از مرتبهدانيم گراف هميلتني،  مي3ي  گزينه  ـ22

 رأس داشت 5حاال اين يعني چي؟ يعني اگر گرافي .  نيز داشته باشدpبه طول 
حاال بايد در . باشد  داشته5شود كه دوري به طول  به شرطي گراف هميلتني مي

توانيم  ها مي يك از گراف ها بگرديم و ببينيم با افزودن يك يال به كدام گزينه
براي حل اين نوع . پردازيم ها مي به بررسي گزينه. باشيم ي داشتهگراف هميلتن

  .سؤاالت يك مقدار دقت كافي است تا جواب را به دست آوريم

پس براي.  رأس است5شده در اين گزينه، داراي  گراف داده 
باشد كه هر جور يك يال  داشته5كه هميلتني شود بايد دوري به طول  اين

  !حداقل ما كه تا به حال نتوانستيم. ودش به آن اضافه كنيم نمي

 رأس دارد و بايد دوري به4شده در اين گزينه،  گراف داده 
 يال4براي داشتن اين دور حداقل . باشد تا هميلتني شود  داشته4طول 

پس.   داريم4 طول   يال براي ساختن هر دور به2جا  الزم است كه اين
  .آيد ز به دست نمي يال مورد نيا4با افزودن يك يال ديگر، 

 رأس 5، ما  شده در اين گزينه در گراف داده 
باشيم تا گراف،   داشته5داريم و بايد دوري به طول 

   باال يارأسدو بين ل با افزودن يك يا. هميلتني شود
 

شد گرافي باپس .  بسازيم5توانيم دوري به طول  ميپايين دو رأس 
   .ماً هميلتني است دارد كه حت5 كه دوري به طول 5ي  اندازه

 كنيم كاري نگاه مي گزينه را هم براي محكم شده در اين  گراف داده 
اين. ايم ي درست را انتخاب كرده تا با رد اين گزينه مطمئن شويم گزينه

توانيم با خواهد كه نمي  مي5پس دوري به طول .  رأس دارد5گراف هم 
 !!)وننتفكر كن كه ب: وميس(! توانيد؟ شما مي. افزودن يك يال آن را بسازيم

  

قرار است اين گراف آدم  2ي  گزينه  ـ23
پس بايد . ما هميلتني شود(!) فضايي

هايش  طول تعداد رأس   يك دور بهحداقل 
هايش  رأستعداد گر درست  ا.باشد داشته
 10بينيم كه   مي، باشيمش كردهرارا شم

  خواهيم با افزودن ميحاال . رأس دارد
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طور كه  چون همان.  در آن بسازيم10دوري به طول  هاي ممكن، حداقل يال
براي حل اين سؤال راهي جز.  اين دور را نداردكنيد خودش مشاهده مي
كنيم رئوس آدم فضايي، سعي ميگذاري  خُب پس از نام. رسم نداريم
 شروعaاز رأس . هميلتني كردن آن به كار ببريمها را براي  حداقل يال

ji و ab ،be ،ehهاي  كنيد با افزودن يال مي طور كه مشاهده همان. كنيم مي

تري خرج كنيم اين دور  اگر تعداد يال كم.داشت  خواهيم10دور به طول 
 را انتخاب كرديد، حق با شماست3ي  نهاگر شما گزي. داشت را نخواهيم
هاي ديگر در سمت چپ گراف نيز  يال و به كار بردن يال6با افزودن 

بايد به آن توجه كرد، لفظاي كه  توانيم گراف هميلتني بسازيم، فقط نكته مي
كم، ِ حداقل، الاقل، اقالً، كم ِكم، دست: سومي(.  در صورت سؤال است»كم دست«
!) هستش مقدار ممكنترين كمهمگي يك مفهوم رو دارن و اونم ... ه و نيمم، كمين مي

  . توانيم گراف را هميلتني كنيم  هم مي تا يال4چون با 
  

ي بند بوده و درجه گرافي اويلري است كه هم گفتيم كه 2ي  گزينه  ـ24
هاي يك ترين مقدار زوج براي درجه  كم. زوج باشدهاي آن سأتمام ر

)min  :است، پس 2بند  گراف هم q) qmin


    
10 22 10 2 102

ي گرافي كه  است و اندازه8، عدد 10تر از  و حداكثر مقدار زوج كوچك
   : باشد برابر است با8هايش  ي رأس ي همه درجه

      max( q) qmax


    
10 82 10 8 402

  ! شود ديگر  مي30 هم دو  اينو اختالف 
  

كافي است تعداد رئوس. ( است20ي اين گراف    مرتبه3ي  گزينه ـ 25
 داشته باشد21كه اين گراف دوري به طول  پس اين.) آن را بشماريد

تمام رئوس اين. شده خوب دقت كنيد به گراف رسم. محال است
  

گراف بنابراين . گراف به هم متصل شده است
ي  پس داراي دوري به اندازه. هميلتني است

بنابراين اين گراف . تعداد رئوس آن است
 اين دو را با . است20داراي دوري با طول 

  .ايم رنگ خاكستري نشان داده
  

ي گوييم گراف هميلتني است يعني درجه وقتي مي 2ي  گزينه  ـ26
2ام رئوس را ي تم پس ابتدا درجه) چرا؟. ( باشد2رئوسش حداقل بايد 

.»گراف اويلري نيست«ولي درصورت سؤال گفته شده كه . دهيم قرار مي
پس تا. شود  واحد افزوده مي1ي دوتا رأس،  با افزودن يك يال به درجه

 و دو رأس از2ي  ، دو رأس از درجه4ي  جا در گرافي از مرتبه اين
 وكنيماضافه توانيم يك يال ديگر هم  چنين مي هم.  داريم3ي  درجه
چرا كه باز هم.  افزايش دهيم3 است به 2ي آن دو رأسي را كه  درجه

تنها مشكلي كه. شرط هميلتني بودن و اويلري نبودن برقرار خواهد بود
آيد، اين است كه در اين صورت، گراف كامل مي در اين حالت آخر پيش

ها مجاور دانيم در گراف كامل تمامي رأس طور كه مي شود و همان مي
 و دو3ي  ، با دو رأس از درجه4ي  پس همان گراف از مرتبه. هستند

چون در اين صورت دو رأس با. كنيم  را قبول مي2ي  رأس از درجه
  

بينيد، مجاور  چه در شكل مي  ديگر مطابق آن2ي  درجه
 ي گراف چند رأس از درجهاين حاال بگوييد در . شوند نمي

  . تا رأس2!  هستند؟ بله3ماكسيمم 
  

كنيم تا ببينيم با  ن را رسم ميدر ابتدا شكل گراف پترس 1ي  گزينه  ـ27
هايش در آن توانيم دوري به طول تعداد رأس كم چند يال مي دست
دانيم گراف پترسن طور كه مي همان. باشيم تا گراف هميلتني شود داشته

گذاري رئوس را نام. بينيد و شكلي دارد كه مياست  رأس 10داراي 
ي رئوس  شروع كنيم و از همهaخواهيم از رأس  حاال مي. ايم دهكر

. داشته باشيم10 بازگرديم تا دوري به طول aبگذريم و دوباره به رأس 
شويم كه ها را به ترتيب حروف انگليسي دنبال كنيم متوجه مي اگر رأس

  

اگر اين يال را به . وجود ندارد  ياليj به iاز 
رگرديم، ب a به jگراف اضافه كنيم و دوباره از 

ايم و يك  شتهي رئوس يك بار گذ از همه
 يك يالپس .  خواهيم داشت10دور به طول 

  .اندازد كار ما را راه مي
  

كه گرافي هميلتني باشد بايد  گفتيم براي آنپيش از اين 2ي  گزينه  ـ28
8ي   منتظم از مرتبه- 3 جا گرافي حاال اين.  باشد2ي رئوسش حداقل  درجه

توانيم يال برداريم تا باز هميلتني باقي قدر مي خواهيم بدانيم چه داريم و مي
  است را2 رئوس  هاي گراف هميلتني كه گرافي با درجه بماند و حداقل يال

q دارايوضوح مشخص است كه گراف اولي به. اشددارا ب  1
8 3 122

q و گراف هميلتني حداقلاستيال   2
8 2 اختالف.  يال دارد82

qتواند اين دو مقدار حداكثر مي q 4   2 1 12   . باشد8
  
  

هاي گراف را به دو   رأس2ي  گزينه  ـ29
ي  مجموعه M A,B,C,D,E و 

 N a,b,c,d,eكنيم، واضح   افراز مي
ها يك دور  است كه هر يك از اين مجموعه

 دور به طول 2 ،كند، پس ايجاد مي 5به طول 
  .ايم پيدا كردهجا  تا اين 5

، دوريN با سه عضو مخصوص از Mي  هر دو رأس مجاور از مجموعه
 يك دورa و b ،dهاي   با رأسB و Aد؛ مثالً كن  توليد مي5به طول 

 پنج ضلع دارد، بنابراين پنج دور بهMكنند و چون   ايجاد مي5طول  به
  ABbdaA:  مثل.شود  توليد مي5طول 

طول ، دوري بهM نيز با سه عضو مخصوص از Nهر دو رأس مجاور از 
 پنج دوري به طولA و D ،E با سه رأس d و aكند؛ مثالً   توليد مي5

پس تعداد دورها eEABbe: مثلكنند،  توليد مي  2 5 5   . است12
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اي، درختي  درخت ستارهدر قسمت آموزش گفتيم كه 2ي  گزينه  ـ30
طبق.  دارد1ي   رأس از درجه وي است كه يك رأس از درجه

2درخت ترين مسير  شده، طول بزرگ  رت اين سؤال گفتهچه در صو آن
 است كافي دست آوردن براي به. اي است پس درخت، ستاره. است

  

p ي از رابطه p 1چون.  استفاده كنيم p  9 
  : خواهيم داشتاست، پس
      q p     81 9 1   8  

  
كه رأسي  مشخص است براي اين 3ي  گزينه  ـ31

 رأس ديگر بايد 6باشيم، حداقل   داشته6ي  از درجه
رسم كنيم درختي   پس سعي مي.باشد وجود داشته

  6 ي  كه يك رأس از درجه7ي  كنيم از مرتبه
  

خواهيم يك رأس از حاال مي. باشد  داشته1ي  و شش رأس از درجه
كه گذراندن يال از هر يك از با توجه به اين. باشيم  هم داشته2ي  درجه
شود كه دور به وجود بيايد و گراف ديگر ديگر باعث مي ها به يك رأس

درخت نباشد، مجبوريم كه يك رأس و يك يال ديگر نيز به گراف
شود تا گرافي را كه سؤال معرفي اضافه كنيم افزودن اين رأس باعث مي

ي  كه رأسي از درجه8ي  مرتبه درختي از. وريمدست آ  كرده به  6
  

 شش و 2ي   از درجه دارد و يك رأس
 دارد و اين حداقل 1ي  رأس درجه

پس . سازد  كه گراف را ميهايي است رأس
  ! گويا رأس8شد همان 

  
ها  در درختهترين رابط تر نيز گفتيم مهم طور كه پيش  همان3ي  گزينه  ـ32

q p 1ها يك بار  در هر يك از گزينه.  استqي  را از رابطهq p 1 
 اگر اين دو.ي مجموع درجات  با محاسبههمبار  يك ،آوريم ت ميسد به

  :ها حاال برويم سراغ گزينه. مقدار برابر نبود گراف ديگر درخت نيست

بر.  رأس داريم6طور كه قابل مشاهده است  در اين گزينه همان 
qي اساس رابطه p 1، اگر p  q  : باشد، داريم6   1 6 1 5

 قابل محاسبه2 از مجموع درجات تقسيم بر qاز سوي ديگر در اين گزينه 
q  :است يعني    1

1 5 5 1 52
برويم سراغ. جا كه مشكلي پيش نيامد و اين دو مقدار برابر شدند تا اين
  !ي بعدي گزينه

p رأس داريم؛ يعني8جا  دراين   q  : است، پس8   2 8 1 7
  : به اين صورت قابل محاسبه استq ،از روي دنباله درجات گراف

      q      2
2 3 2 2 4 1 72

  .انگار اين گزينه هم مشكلي نداشت و درست از آب درآمد! خُب

گذاريم و سراغ صورت خيلي اتفاقي فعالً اين گزينه را كنار مي به 
  .رويم  مي4ي  گزينه

q رأس داريم پس6ن گزينه در اي    4 6 1  و از روي دنباله5
  : به صورت زير قابل محاسبه استqدرجات گراف، 

      q      4
1 4 1 2 4 1 52

 كه3ي  گزينهحاال برويم سراغ . اين دو مقدار هم برابر شد! آخ جان
بينيم س مي رأ8ما  3ي  گزينهدر !  آخر برايهمين جوري گذاشته بوديم

 كه اگر قرار باشد اين دنباله درجه متعلق به يك درخت باشد، بايد
q   8 1 qشده در اين گزينه،  ي داده از روي دنباله درجه.  شود7

q  :شود با برابر مي      3
1 6 3 2 4 1 82

ي نهكنيد اين دو مقدار مساوي نشدند و ما گزي طور كه مشاهده مي همان
  :شد رد كرد جور ديگر هم مي  را يك3ي  گزينه: طراح( .درست را يافتيم

جا كه در اين.  داشته باشيم1ي  ، رأس از درجهي در هر درخت اقالً بايد به اندازه
كنم  اصوالً من پيشنهاد مي.تواند درخت باشد  نمي3ي  پس گزينه. چنين چيزي نداريم

  ).ين مورد را چك كنيداول ا
  

اي  در درخت ستارهبوديم كه  اگر يادتان باشد گفته 2ي  گزينه  ـ33
ترين حاال قرار است بر طول بزرگ.  است2ترين مسير برابر  طول بزرگ

اي را پس يك درخت ستاره.  برسد3مسير درخت يكي افزوده شود تا به 
يم تا مسيري به طولا در نظر بگيريد كه يك رأس و يك يال به آن افزوده

 4يك رأس را كه همان رأس اضافه است، كنار بگذاريم .  داشته باشد3
  

 اگر باز هم يادتان باشد گفتيم كه. ماند رأس ديگر باقي مي
تر است،  اي يكي از تعداد رأس ها كم ستاره  در درخت
پس   طور كه همان. كنيم  درخت را رسم مياين. شود  مي3

   . دارد2ي   از درجهيك رأسكنيد درخت تنها  مشاهده مي
  

كنيم؛ يعني ها استفاده مي ترين رابطه در درخت از مهم 2ي  گزينه  ـ34
qي رابطه p 1 . اگر فرض كنيمxداريم پس تعداد7ي   رأس درجه 
pها رأس x 22ي باال، داريم از رابطه. شود  مي:  q x 21

xqي  از رابطهqاز سوي ديگر     7 22 1
دو.  قابل محاسبه است نيز2

پس.  بايد مساوي باشند تا گراف درخت باشدqآمده براي  دست مقدار به
 :آوريم  را به دست ميx را برابر قرار داده و qدو مقدار 

  x  4x x x x x         7 22 21 7 22 42 2 5 202
  

qي  را از دو رابطهqبراي حل اين سؤال،  1ي  گزينه  ـ35 p 1 و 
 محاسبه كرده و دو مقدار را با هم»2مجموع درجات گراف تقسيم بر «

  : استطور كه در صورت سؤال آمده همان. دهيم برابر قرار مي
      p n k p n k       7 3 10

q   :  خواهيم داشتجا ز همينا ( n k) n k      10 1 9
از طريق q ي جا كه با هم مشكلي نداريم؟ برويم سراغ محاسبه تا اين

  :مجموع درجات رئوس گراف
  n k n kq n k            7 1 2 3 3 4 2 4 16 2 82 2
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پس خواهيم. دهيم  را برابر قرار ميqآمده براي  دست اين دو مقدار به

n      :داشت k n k    9 2 8
kشود و ها از دو طرف حذف مي nبينيم  طور كه مي همان 1دست  به 
 در اين سؤال اشارهتر به علت وجود براي توضيح بيش. آيد مي
.كنيم مي  نها به اين دليل در صورت سؤال قيد شده كه بدانيم ت4

مان درخت است، رأس چون گراف. تر نداريم ي بيش رأس با درجه
گيريم گراف تنها پس نتيجه مي. توانيم داشته باشيم ايزوله هم كه نمي

!يك وقت گول نخوريد ها.  دارد4 و 3، 2، 1هايي  هايي با درجه رأس
  . ي ديگري بكنيم  استفادهقرار نيست از

  
،pKي تمام رئوس گراف تر گفته بوديم كه درجه پيش 3ي  گزينه  ـ36
pبرابر 1اين مسأله،درستآوردن جواب  دست پس براي به.  است 

ي  از رابطهpKي گراف دانيم كه اندازه مي.  را حساب كنيمpكافي است 
p(p )

q


1
1

pي  ي درختي از مرتبه از سوي ديگر اندازه. آيد دست مي  به 2

qبرابرِ p 2 در واقع صورت.  است28اختالف اين دو مقدار . است 1
q  :دهيم رو نشان مي ي روبه سؤال را با رابطه q 1 2 28

:داريم. دهيم آمده در باال را قرار مي دست  مقادير بهq2 وq1به جاي
p(p )

p


  
1 28   :كنيم  ضرب مي2دو طرف تساوي را در . 12

  p p p p p (p )(p )           2 256 2 2 3 54 0 9 6 0
pپس  p يا9  6است .  
ها همواره مقداري مثبت است و مقادير منفي را دانيم كه تعداد رأس مي
pپس جواب. پذيرد نمي  6را رد كرده و p  دقت. پذيريم  را مي9
  .تاس  خواسته شده9ي  ي رئوس گراف كاملي از مرتبه درجه!!! كنيد

p    :پس داريم    1 9 1 8
  

چون توضيحي در مورد نوع درخت داده نشده براي مثال 3ي  گزينه  ـ37
 باشد و2ترين مسيرش  گيريم تا طول بزرگ اي را در نظر مي درخت ستاره
 را حساب2تر از  تر كند و الزم نباشد مسيرهاي به طول بيش كار ما را آسان

اي را به دست آوريم،  درخت ستاره2ه مسيرهاي به طول ك براي آن. كنيم
 رأس را انتخابدو تا، ي هاي غير از رأس با درجه كافي است كه از رأس

ي ماكسيمم دانيم تمامي اين مسيرها بايد از رأس با درجه چرا كه مي. كنيم
pبنابراين از. بگذرد 1رأسِ باقي مانده قرار است دو رأس ديگر انتخاب 
)pشود به اين كار را مي. كنيم )1

صورت سؤال گفته است. روش انجام داد 2
  : را محاسبه كنيمpكنيم از همين جا  پس سعي مي.  است45اين مقدار برابر 

              
p (p )(p )

( ) (p )(p )  
       1

2
1 2 45 1 2 90 10 92

 
 

  p 11p   1 10
ولي يادتان باشد كه اصوالً كل مسيرهاي به طول مثبت در. راه بدي نبود: طراح(

p(p:درخت برابر است با )p
( )




1
2 چرا؟ چون در هر درخت، بين هر دو رأس. 2

خاب كنيم، تمام رأس انتp رأس را از بين 2پس اگر . دقيقاً يك مسير وجود دارد

اگر بخواهيم مسيرهاي به طول حداقل. ايم مسيرهاي به طول مثبت را شمارش كرده
، يا همان تعداد يال ها را ازيك را به دست آوريم، كافي است مسيرهاي به طول 2

   :اين مقدار كم كنيم، يعني
  p( ) (p )  12  ي  در درختي از مرتبه2مسيرهاي به طول حداقل p

  !)جوري خالصه كه اين
  

 از pي مسيرهاي به طول مثبت در هر درخت از مرتبه 2ي  گزينه  ـ38
p(pي رابطه )p

( )



1

2 دليلش را طراح در پاسخ سؤال: سومي(. آيد دست مي   به2

)  : بنابراين!)باال توضيح داد )
( ) 21

 7
2

7 7 1
2

  
.كنيم شده را محاسبه مي اي دو گراف معرفيه تعداد يال 3ي  گزينه  ـ39

.خيلي ساده است. دهد تفاضل اين دو مقدار پاسخ سؤال را به ما نشان مي
 :كنيم مي را حساب 7ي  منتظم از مرتبه -4هاي گراف   تعداد يالابتدا

  r
p

q q


     4
17 1

7 47 4 2 142pr q  گراف منتظم2
چرا.  است7ي  هاي درختي از مرتبه ي تعداد يال هتر، محاسب از آن ساده

qي  ها رابطه كه در درخت p 2 pجا در اين.  برقرار است1   است،7
qپس   2 7 1 ي تفاضل اين دو مقدار ديگر محاسبه.  خواهد شد6
q  :ترين كار ممكن است ساده q   1 2 14 6 8

  
qي  رابطهبند است و  گراف هم چون؟ي   گزينه ـ 40 p 1برقرار 

 را6ي  هاي مرتبه بنابراين درخت.  استاست، گراف موردنظر درخت
  :كنيم رسم مي

  
 
 
  
  

، يك رأس ازسوم، در حالت 2ي   رأس از درجه4، در حالت اول
  .باشددرست تواند  مي 4 و 3هاي  براين گزينهبنا.  وجود دارد2ي  درجه

  
qدانيم كه در يك درخت مي 2ي  گزينه  ـ41 p 1پس در اين. است 

qسؤال طبق اين رابطه   14 1 حاال.  يال دارد13 است و گراف 13
 رأسx14 داريم، مشخص است كه5ي   رأس درجهxاگر فرض كنيم 

هاي چون خود سؤال گفته تنها رئوسي با درجه. داشت  خواهيم1ي  درجه
توانيم از  را با توجه به مجموع درجات درخت ميq پس . داريم5 و 1

  :ي زير به دست آوريم رابطه

  x ( x) x x xq x
          

5 14 1 5 14 4 14 2 72 2 2
  :داريم  است،13كه اين مقدار برابر همان 

      x  3x x    2 7 13 2 6



  گراف      46

بند گراف هم«  يعني،چه صورت سؤال تعريف كرده آن 2ي  گزينه  ـ42
حاال كه معني.  معروف خودمان استدرخت در واقع همان »فاقد دور

ها؛ يعني ي مهم درخت ي سؤال را فهميديم، برويم سراغ رابطه جمله
q p 1 .جموعچون مp q خواسته شده، به جاي pمقدار آن را 
pي طبق رابطه q 1دهيم  قرار مي:  p q (q ) q q     1 2 1

qكنيد مقدار طوركه مشاهده مي همان 2  و دريك عدد فرد است 1
Gي درخت   مجموع مرتبه و اندازهتواند ها هر مقدار فردي مي گزينه

ي شده در گزينه شويم تنها عدد داده با يك دقت كوچك متوجه مي. باشد
  . فرد استيك عدد ،2
  

qي ما اين رابطه 1ي  گزينه  ـ43 p 1ها را خيلي دوست  در درخت
 قابلهاي درخت با همين رابطه  ثابت كنيم تمام سؤاليمخواه داريم و مي
pدر اين سؤال. حل هستند k  21   : داريمرابطه اين طبق.  است2
      q ( k) k     2 21 1 22

توانيم بار ديگر  مي2از سوي ديگر از مجموع درجات درخت تقسيم بر 
qدست آمده برابرند  را حساب كنيم و مشخص است كه اين دو مقدار به:

      k kq       2 7 21 1 5 35 5
2 2

  : به دست آيدkدهيم تا  شده را برابر قرار مي هاي محاسبه qحاال 

  k  3k k k k k         35 5 22 35 5 44 2 3 92
  

ميانگين درجات رئوس گراف عبارت است از مجموع 3ي  گزينه  ـ44
در همه جاي رياضي تعريف: طراح(. ها هاي رئوس تقسيم بر تعداد رأس درجه

جايي كه مجموع  از آن.)مجموع تقسيم بر تعداد! يانگين اين است ديگرم
ميانگين درجات رئوس است، پس q2 درجات رئوس هر گراف برابر

qگراف برابر
p
مان يك درخت است، جا گراف و چون در اين.  است2

qپس p 1ا در صورتي كه حاال حد اين ميانگين ر.  استpبه سمت 
.گرديم به ديفرانسيل جا ديگر برمي اين. كنيم نهايت ميل كند حساب مي بي

جا به بعد اشتباه كرديد، مشكل از جا درست نوشتيد و از اين اگر تا اين
  :كنيم حاال ببينيم با ديفرانسيل چه مي! تان است ديفرانسيل

   

p p p

(p ) p
lim lim lim ( )

p p p  

 
   22 1 2 2 2 2  

ميل مي كند به 
سمت صفر

  
ناطبق هم. است  را خواستهp را داده و q اين بار  سؤال 3ي  گزينه  ـ45

q  :ي معروف داريم رابطه p p p      1 7 1 8
2 و 1ي  هايي از درجه گويد درختي فقط رأس از سوي ديگر وقتي مي
چه راجع افتيم كه درخت خطي است، پس طبق آن دارد سريع ياد اين مي

 در دو سر درخت دارد و1ي  رجه رأس از د2به درخت خطي گفتيم، 

باقي 8 2   .شود  مي2شان   درجه رأستا  6
  
  

چه در سؤال قبل به دست آورديم، اين با توجه به آن 2ي  گزينه  ـ46
.جا آورده شده تر براي يادآوري شمارش تعداد مسيرها اين سؤال بيش

 مسيرهايوگذاري كرده  نامرا ها  سأچون شكل را كه داريم، كافي است ر
  

.  آن را بنويسيم3به طول 
:  درخت3مسيرهاي به طول 

efghو   defg وcdef و bcde 
  . شد تا5.  استabcdو 
  

شده در باب اين بينيد توصيفات ارائه گونه كه مي همان 3ي  گزينه  ـ47
اي از يعني درخت ستاره. كند اي را معرفي مي درخت، يك درخت ستاره

ي  كه يك رأس از درجه10ي  مرتبه  .ي يك دارد  رأس درجه9 و 9
.است حاال تعداد مسيرهاي به طول دو در اين درخت خواسته شده

، سه رأس الزم است كه مشخص2دانيم براي ساختن مسيري به طول  مي
 رأس ديگر را 2 پس بايد . استي شان همان رأس با درجه است يكي

2پس تعداد مسيرهاي به طول . ي يك انتخاب كنيم  رأس درجه9ازبين 
)  :شود با برابر مي ) 9

2 36

      

 

 رأس دور و بر 9دو رأ س ديگر را از هركدام از 
 تشكيل مي شود2كه برداريم، يك مسير به طول 

2رأس ثابتِ هر مسير به طول 

  

ايم كه تنها  اين سؤال را صرفاً براي توضيح مطلبي آورده4ي  گزينه  ـ48
 درخت nبندي از  اگر گراف ناهم. داردبراي اين نوع سؤاالت كاربرد 

هاي آن  ي كه بين تعداد رأس و تعداد يالا تشكيل شده باشد، رابطه
q  : استزيروجود دارد به صورت  p n 

اصوالً! گويند اند، جنگل هم مي هايي كه از چند درخت تشكيل شده به گراف: سومي(
 براي اثبات اين رابطه!)اند ي خوبي داشته طهها گويا با طبيعت راب دان رياضي
q  : درخت داريم nتوانيم بگوييم در هر كدام از اين  مي p 1

  :بنابراين

  n n

q p
n n

q p

q p q q q p p p

q p



  
         


  

1 1
2 2 1 1 1 2

1
1

1
 

  

  q p n 
n

   1 1 1

جموع درجات تقسيم بر قرار است مq. حال برگرديم سر سؤال خودمان

q  :پس!  باشد ديگر2  1184 5922
n  :كنيم ي باال حساب مي  را از رابطهnحاال  p q    713 592 121

  
 



  
  
  
  

   
در   يك   نگاه 

  

يعني حل ! كار اصلي ما در اين بخش نقاشي كشيدن است! شويد ديگر داريد از شر گراف خالص مي
هاي  ها، تست ؛ به اين نوع تست... و »  يال وجود دارد؟3 رأس و 5  باچند نوع گراف«هايي مانند  مسئله

  .گوييم ما مي» نوع«

  !خيلي مهم است و خيلي هم آسان. ريس مجاورت گراف استقسمت ديگر اين بخش، مات
  

 نوع گراف

 زوج مرتبي استG(V,E)گراف !  اين پديدهتعريف رياضيدر آخرين بخش گراف، برويم سراغ  
 :مثالً . استGهاي گراف  ي يال  مجموعهEها و  ي رأس  مجموعهVكه در آن 

    G( a,b,c,d},{ab,ac,bd}) 
رو، همه چيز را متوجه  با نگاه كردن به شكل روبه ها به چه معنايي است؟  در مبحث گراف»نوع«خُب  
 ي ها و درجه ها و يال يعني تعداد رأس. بينيد، همگي يك نوع هستند هايي كه مي اين دو سري گراف! شويد مي

هاي  هايش مثل ميخ ند و رأسهاي يك گراف مثل يك نخ باش انگار كه يال. شان يكسان است هاي رأس
. جا كنيد ها را جابه كوله كنيد، از روي هم رد كنيد و خم كنيد و ميخ و ها را كج بعد هي بياييد يال. متحرك

با اين . هايي وصل بمانند كه از اول بودند ها به همان ميخ تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه نخ
  .هم از يك نوع هستند» ب«هاي شكل  ي گراف  نوع و همهاز يك» الف«هاي شكل  ي گراف حساب همه

  .دست بياوريد  اصوالً بايد نقاشي كنيد تا جواب را به»...چند نوع گراف داريم كه«هاي  در تست

   باشد؟3ي   رأس وجود دارد كه فقط يك رأس آن از درجه4 با چند نوع گراف 
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

،» داشته باشد3ي   رأس كه فقط يك رأس از درجه4افي با گر«: شده در سؤال با شرط گفته 
كنيم با افزودن يال، ضمن  حاال سعي مي. آيد دست مي بااليي بهگراف . كنيم به رسم گراف مي شروع

توانيم شويم، تنها مي با كمي دقت متوجه مي. ي رسم كنيمتر بيشهاي   گفته شده، گرافحفظ شرط
كنيم هر يال ديگري كه به گراف پاييني اضافه كنيم، باعث  مشاهده مي. پاييني را داشته باشيم گراف
  .زند  داشته باشيم و اين فرض سؤال را برهم مي3ي  شود رأسي ديگر از درجه مي

ها  رأس دارد كه يكي از آن4گراف مورد نظر سؤال، . شد به جواب رسيد البته يك جور ديگر هم مي
 3ي فرد بايد زوج باشد، پس يا بايد يكي از  هاي درجه اد رأسجا كه تعد از آن.  است3 ي از درجه

صورت در نتيجه دنباله درجات اين گراف يا به. شان فرد باشد ها درجه تاي آن3مانده يا هر  رأس باقي
, , ,3 2 2 ,صورت  يا به1 , ,3   . است111

  . درست است3ي  پس گزينه
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »الف«
  
  
  

  »ب«
  
  

 .است» ريخت«در مبحث گراف، » نوع«اسم ديگر 
باشند، » نوع«براي مثال به دو گرافي كه از يك 

ريخت معنايش شكل و: سومي(. گويند مي» ريخت هم«
  )!قيافه است

  
  
  
  
  
  

 ماتريس مجاورتنوع گراف و 

  47  4بخش 
  

  54  4 بخش اي هاي چهارگزينه پرسشپاسخ 

1



  گراف      48

   يال وجود دارد؟6 ـ چند نوع گراف منتظم با 1
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

   باشد، وجود دارد؟10ي آن  بند نامنتظم كه مجموع مرتبه و اندازه ي هم اده ـ چند نوع گراف س2
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

  هاي گراف منفرد است؟ كه بدانيم يكي از رأس  يال وجود دارد، به شرط آن19 رأس و 8 ـ چند نوع گراف با 3
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

   باشد؟5ي يك رأس برابر  كه درجه د، به شرط آنتوان رسم نمو  يال مي6 رأس و 7 ـ چند نوع گراف با 4
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ؟نباشد چند نوع گراف كامل وجود دارد كه اويلري 
  شمار بي) 4  2) 3  1) 2 صفر) 1

   وجود دارد؟9ي  منتظم از مرتبه -2 ـ چند نوع گراف 6
1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

pq در آنبند بدون دور وجود دارد كه  ـ چند نوع گراف هم7     باشد؟20
1(  4  2 (5  3 (3  4 (6  

pبند بدون دور وجود دارد كه در آن  چند نوع گراف هم   و6     باشد؟3
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

V ـ با مجموعه رئوس9 {a,b,c,d}ن رسم كرد؟توا  چند گراف مي  
1 (8  2 (16  3 (64  4 (256  

Vي رئوس  با مجموعه {a,b,c,d,e}ها رئوس  ي اين گراف كه در همه توان رسم نمود به شرط آن ي متمايز مي چند گراف سادهa 
   يال داشته باشد؟3 باشند و گراف دقيقاً  مجاورbو 
1 (36  2 (45  3 (55  4 (56  

V و  مجموعه رئوس آن2ي  ها از درجه ساده با دو يال كه يك رأس آنهاي  تعداد گراف ـ 11 {a,b,c,d,e}باشد، كدام است؟   
1 (10  2 (20  3 (30  4 (40  

p چند نوع گراف متمايز وجود دارد كه در آن q     باشد؟6
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

  ها داراي دور باشند؟ ي آن يال وجود دارد كه همه 4 رأس و 6 ـ چند نوع گراف با 13
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

   رأس وجود دارد؟8 يال و 4 چند نوع گراف با 
1 (8  2 (10  3 (11  4 (12  

   وجود دارد؟5ي   ـ چند نوع درخت از مرتبه15
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

 وجود دارد كه در آن9ي   ـ چند نوع درخت از مرتبه16     باشد؟7
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 وجود دارد كه در آن6ي   ـ چند نوع درخت از مرتبه17    ؟نباشد 5
1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

  ) ـ خارج از كشور93اسري ـ سر(   باشد؟9ي آن  بند وجود دارد كه مجموع مرتبه و اندازه  ـ چند نوع گراف ساده و هم18
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  

 ماتريس مجاورت

 ي مرتبه برابر هايش سطر و ستونماتريس مجاورت يك گراف، يك ماتريس مربعي است كه تعداد  
اي برابر يك باشد، به  اگر درايه. هاي ماتريس مجاورت فقط صفر و يك هستند مؤلفه. گراف است

صفر بودنِ درايه هم به معني عدم وجود . مفهوم است كه بين دو رأس متناظر يال وجود دارد اين

     
  
  
  



  49    ...ماتريس مجاورت و  / 4 بخش  
  :هاي ماتريس مجاورت دقت كنيد  به ويژگي.يال است

  
  

 

p ماتريسي ها فقط صفر و يك؛ مرتبه درايه مربعي؛. 1 p  
هاي ساده از هيچ  چون در گراف. هستند هاي روي قطر اصلي برابر صفر ي درايه همه. 2

  .رأسي به خودش يال وجود ندارد
tA است؛ يعنيمتقارن) نسبت به قطر اصلي(ماتريس مجاورت . 3 A . چون اگر بين

  ! هم يال وجود دارد ديگرa و bهاي  باشد، بين رأس  داشته يال وجودb و aهاي  رأس
  ي رأس متناظر درجه= هر سطر يا ستون هاي  يكتعداد . 4
qمجموع درجات گراف = ها يك كلتعداد . 5 2 

pصفرهاكل تعداد . 6 q 2 pچون در يك ماتريسِ . 2 pها برابر ، تعداد كل درايهp2 
پس اختالف اين دو مقدار، بايد .  استq2هاي يك هم برابر در ضمن تعداد درايه. است

  .هاي صفر را به ما بدهد تعداد درايه
  

 رأس دارد، پس4اف شود؟ اين گر طوري تشكيل مي رو چه مثالً ماتريس مجاورت گراف روبه
4اش ماتريس مجاورت  يال وجودd و bهاي   و رأسc و aهاي  أس ، رb و aهاي  بين رأس.  است4

  . ي متناظرشان بايد يك باشد پس درايه. دارد
  :شود  ميزيرپس ماتريس مجاورت به شكل 

  

A

a
b
c
d

 
 

  
 
  

0
1
1
0

1
0
0
1

1
0
0
0

0
1
0
0

 

 در گراف هاي ساده قطر اصلي همواره صفر است
  

  : بشود كه شدq2ها برابر   هم اين بود كه مجموع كل يكقرارمان. شتيماسه يال د
   2 3 6

  ها تعداد كل يك  

  كدام است؟زيرگراف معادل با ماتريس  

      
 
 
 
 
 

0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

  
1 (  2(  3(  4( 

  

هاي  و درايهاست ستون p سطر و pداراي ،  pي  ماتريس مجاورت يك گراف ساده از مرتبه 
ي متناظر با آن يك  اگر از دو رأس گراف يالي بگذرد، درايه.پذيرند آن تنها مقادير صفر يا يك را مي

هاي هر مجموع درايهپس . دهيم شود ولي اگر يالي از اين دو رأس نگذرد درايه را صفر قرار مي مي
.توضيح دهيد چرايش ران براي خودتا: سومي(. ي رأس متناظر است دهنده درجه سطر يا هر ستون نشان

q2دهد كه همان  هاي ماتريس، مجموع درجات گراف را نشان مي  پس مجموع كل درايه!)مرسي
4ماتريس. حاال برگرديم سر سؤال خودمان .باشد مي از.  داريم4ي   است، پس گرافي از مرتبه4

 رأس گراف4ي هر  درجهپس .  است2 هاي هر سطر يا ستون ماتريس سوي ديگر مجموع درايه
 . درست است3ي   پس گزينه.كنيم ، چنين گرافي را مشاهده مي 3ي  تنها در گزينه.  باشد2بايد 

  

  
  
  
  
  
  

  

tAي ماتريس   ترانهادهAي هر  ترانهاده.  است
هاي آن  جا كردن سطرها و ستون ماتريس از جابه

  .آيد دست مي ماتريس به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متقارن بودن ماتريس مجاورت رعايت شده؛ يعني
  .هاي متقارن هستند درايهووي درايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي ماتريس مجاورتويژگي

2



  گراف      50

 تاست، چه 14هاي صفر ماتريس مجاورت آن   يال دارد و تعداد درايه25گرافي كه  
  اي دارد؟ مرتبه
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

p ماتريس مجاورت برابرتر گفتيم كه تعداد صفرهاي  پيش  q2 دست براي به.  است2
qp  : داريمpآوردن  q p p  8      252 22 14 50 14 64
  . درست است3ي  گزينه
 A2ي روي قطر اصلي ماتريس درايه«: مربعِ ماتريس مجاورت هم يك ويژگي خيلي مهم دارد 

شود نتيجه گرفت كه مجموع راحتي مي  از اين جمله به».ستي رأس متناظر ا برابر درجه
 مثالً مربع ماتريس. استq2  برابر مجموع درجات گراف يا همانA2هاي قطر اصلي درايه

هاي درايه. هاي روي قطر اصلي را نگاه كنيد درايه. رو است صورت روبه  مجاورت گراف قبلي به
ها را در گراف ي اين رأس درجهاند، در واقع   كه با دايره مشخص شدهd و a ،b ،cمتناظر 

  .شود مان مي  تا عدد، همان مجموع درجات گراف4واضح است كه مجموع اين . كنند مشخص مي

اگر.  است100هاي روي قطر اصلي مربع ماتريس مجاورت گرافي برابر  مجموع درايه 
هاي آن صفر ي درايه  سطر وجود داشته باشد كه همهدر ماتريس مجاورت اين گراف الاقل يك

  ي گراف كدام است؟ باشد، حداقل مرتبه
1 (10  2 (11  3 (12  4 (13  

هاي روي قطر اصلي مربع ماتريس مجاورت يك گراف، برابر مجموع  مجموع درايهكه گفتيم  
هاي  تي تمام درايهوق ي ديگري كه در اين سؤال آورده شده اين است كه نكته. درجات همان گراف است

يك سطر يا ستون ماتريسِ مربوط به يك گراف صفر باشد به اين معني است كه از آن رأس به باقي 
حاال صورت سؤال را به زبان ساده به اين شكل . ها يالي نگذشته و در واقع اين رأس ايزوله است رأس

qاش ي گرافي كه مجموع درجات حداقل مرتبه«: كنيم بيان مي 2 كه يك   است را بيابيد، به شرط آن100
اش  ترين گراف كاملي را بيابيم كه مجموع درجات براي حل كافي است كوچك» .رأس آن ايزوله باشد

K10 ،q باشد در100تر از  برابر يا بزرگ ( )  2 10 10 1 90 است كه چون90 تواند   پس نمي100
K11 ،qولي در. پاسخ سؤال باشد ( )  2 1111 1 ترين گراف كامل است كه   است كه كوچك110
چرا كه آن وقت !  را انتخاب كنيد ها11نكند يك وقت !!! دقت.  است100تر از  اش بيش مجموع درجات
  . درست است3ي  پس گزينه .ايد دهچاره را ضايع كر ي بي حق رأس ايزوله

    

  
  
  
  
  
  
  

  

a b c d

A 
 
 
 
 

2 0 0 1
2 0 2 1 0

0 1 1 0
1 0 0 1

 

قطر اصلي ماتريس مجاورت، مربعدر مورد  
هاي م كه درايهيكن  سعي مي.خورد به دردمان مي
  !مان را پرت نكنند ديگر حواس

    

  ي صفر دارد؟  چند درايهرو روبه ماتريس مجاورت گراف  ـ19
1 (12     2 (13  
3 (14     4 (15  

  ) از كشور ـ خارج89آزاد ـ (   درايه صفر باشد، اين گراف چند يال دارد؟20 داراي 6 از مرتبه G ـ اگر ماتريس مجاورت گراف ساده 20
1( 7  2 (10  3 (9  4 (8  

   در اين گراف كدام است؟. است17، برابر9ي   از مرتبهGجاورت گراف  تعداد صفرهاي ماتريس م ـ21
  7 يا 6) 4  8 يا 7) 3  6همواره ) 2  8همواره ) 1

  ي صفر دارد؟ كم چند درايه اين گراف دست.  يال دارد63 گرافي  ـ22
1 (12  2 (14  3 (16  4 (18  

   كدام است؟A2 ماتريس درb و ستون a سطر ي گاه درايه و باشد، آنر  ماتريس مجاورت گراف روبهA اگر  ـ23
   1) 2    صفر) 1
3 (2    4 (3  

3 

4



  51    ...ماتريس مجاورت و  / 4 بخش  

  ي صفر دارد؟ ماتريس مجاورت اين گراف حداقل چند درايه.  است1ي   رأس از درجه4 داراي 6ي   گرافي از مرتبه
1 (20  2 (22  3 (24  4 (26  

   چند است؟K5هاي ستون اول مربع ماتريس مجاورت  ـ مجموع درايه25
1 (15  2(  16   3 (20  4 (4  
  اين گراف حداكثر چند يال دارد؟. ، يكسان است5  ي هاي ماتريس مجاورت گرافي از مرتبه ي ستون تعداد صفرهاي همه 
1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  

   باشد؟تواند نمي  كدام عددA2هاي قطري ماتريس ضرب درايه  باشد، حاصل4ي  ز مرتبه اG ماتريس مجاورت گراف A اگر 
1 (3  2 (12  3 (18  4 (36  

   دارد؟3اين گراف چند دور به طول .  صفر استي  درايه7 ماتريس مجاورت يك گراف منتظم، داراي ـ28
1 (20  2 (25  3 (30  4 (35  

  ي صفر دارد؟ ماتريس مجاورت اين گراف حداكثر چند درايه. تر از يك دور دارد  بيش7ي   از مرتبهGبند   گراف هم
1 (33  2 (35  3 (39  4 (41  

  اين گراف حداكثر چند بخشي است؟. ي صفر است  درايه78، داراي 12ي   ماتريس مجاورت گرافي از مرتبه
1 (1  2 (2  3 (4  4 (5  

كدام هاي سطر دوم ماتريس مرتبط با اين گراف  جمع درايه حاصل.  نيستاي  رأس منفرد دارد و بازه، يك5ي   گرافي از مرتبه
  ؟تواند باشد مي

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
ن گراف  است، ايG مرتبط با گراف كامل  A باشد و بدانيم ماتريس90 برابر A2هاي روي قطر اصلي ماتريس اگر مجموع درايه ـ 32

  چند رأس دارد؟
1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  

  مورد قبول است؟A2هاي قطري ماتريس  ماتريس مجاورت يك گراف كامل باشد، كدام عدد براي مجموع درايهA ـ اگر 33
  ) ـ خارج از كشور89سراسري ـ (    72) 2    64) 1
3 (75    4 (96  

  ي صفر دارد؟  است، حداكثر چند درايه5ي   كه يك رأس آن از درجه9ي  تني از مرتبه ماتريس مجاورت يك گراف هميل
1 (63  2 (61  3 (59  4 (57  

  :ي صفر وجود داشته باشد، اين گراف  درايهG ،3ي   هرگاه در ماتريس مجاورت گراف ساده ـ35
  .اي نيست بازه) 4  .  بند است ناهم) 3  .كامل است) 2  .درخت است) 1

  يك ماتريس مجاورت يك درخت است؟ كدام  ـ36

1(
 
 
 
 
 

0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

  2(
 
 
 
 
 

0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

  3(
 
 
 
 
 

0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 0
0 0 0 0

  4(
 
 
 
 
 

0 0 1 0
0 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 0

  

   در اين گراف وجود دارد؟2رو باشد، چند مسير به طول   به صورت روبهG اگر ماتريس مجاورت گراف  ـ37
 
 
 
 
 

0 0 1 0
0 0 1 1
1 1 0 1
0 1 1 0

  

1 (3  2 (4    3 (5    4 (6     
  ، داراي چند دور متمايز است؟نباشدبند  اگر اين گراف هم.  صفر استي  درايه17 داراي 5ي  ت يك گراف از مرتبهر ماتريس مجاو

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
  تواند باشد؟ يك از اعداد زير مي  برابر كدام8ي  بند از مرتبه هاي قطر اصلي مربع ماتريس مجاورت يك گراف هم مجموع درايه ـ 39

1 (12  2 (30  3 (45  4 (60  



  گراف      52

 باشد، با حذف چند يال آن، 72 برابر A2هاي قطري ماتريس ضرب درايه  و حاصل5 از مرتبه G ـ ماتريس مجاورت گراف 40
  ) از كشور ـ خارج88سراسري ـ (  شود؟ درخت تشكيل مي

1 (1  2( 2  3 (3  4 (0  

 ماتريس مجاورت گرافي كامل باشد و داشته باشيمA اگر  ـ41
x

yA z
t

 
   
  

xحاصل، 2 y z t  2 3    كدام است؟4

  -8) 4  -6) 3  -4) 2  صفر) 1
  كم چند رأس دارد؟ اين گراف دست. ي صفر است  درايه11 مجاورت يك گراف داراي   ماتريس

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
   است؟6ي  چند رأس اين گراف از درجه. ي صفر دارد  درايه9ي هفت،   ماتريس مجاورت گرافي از مرتبه

1 (4  2 (3  3 (5  4 (6  
  اين گراف چند رأس دارد؟. ي صفر است  درايه40 منتظم، داراي  ـ3 ماتريس مجاورت يك گراف  ـ44

1 (10  2 (6  3 (8  4 (9  
 2ي   رأس از درجه4اگر اين درخت فقط .  است256 مربع ماتريس مجاورت يك درخت برابر  قطر اصليايه ضرب درايه  حاصل

  گاه داراي چند يال است؟ تر نداشته باشد، آن  يا بيش8ي  درجههاي   و رأسداشته باشد
  13تر از  بيش) 4  13) 3   12) 2  11) 1

يك از اعداد زير   برابر كدامA2هاي روي قطر اصلي ضرب درايه اصل باشد، ح5ي   ماتريس مجاورت يك درخت از مرتبهA اگر  ـ46
  تواند باشد؟ مي

  8 يا 6 يا 4) 4       8 يا 4) 3  6 يا 4) 2  4فقط ) 1
  )89سراسري ـ (  دام است؟، كA2هاي قطري ماتريس  باشد، مجموع درايه7 ماتريس مجاورت يك درخت با مرتبه Aاگر   ـ47

1 (8  2 (9  3 (12  4 (14  
   در اين گراف چند است؟b و a بين دو رأس 3تعداد مسيرهاي به طول .  است31تعداد صفرهاي ماتريس مجاورت يك گراف منتظم برابر 

1 (810  2 (811  3 (812  4 (813    
  تر است؟  بيشT4 چند تا از تعداد صفرهاي درختK4هاي ماتريس مجاورت گراف  تعداد يك ـ49

1 (1  2 (2  3 (3  4 (6  
  اين گراف چند دور دارد؟.  است48 برابر 5ي  هاي قطر اصلي مربع ماتريس مجاورت يك گراف مرتبه ضرب درايه  حاصل

  4) 4  3) 3  2) 2  صفر) 1
   چند تاست، اگر گراف منتظم باشد؟12ي   و اندازه6ي   از مرتبهGمجاورت گراف تعداد صفرهاي سطر سوم از ماتريس  ـ 51

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
pهاي قطر اصلي مربع ماتريس مجاورت درختي كه در آن ضرب درايه  حاصل   و9     باشد، حداكثر كدام است؟6

1 (8  2 (18  3 (24  4 (32  
   چند تاست؟10ي  بند از مرتبه يك گراف همماتريس مجاورت  حداكثر تعداد صفرهاي  ـ53

1 (91  2 (90  3 (82  4(80  
   است، چند تاست؟36هاي روي قطر اصلي مربع ماتريس مجاورت آن  ضرب درايه  در درختي كه حاصل1  هاي درجه  حداقل تعداد رأس

1 (9  2 (16  3 (4  4 (36  
  اين گراف چند دور متمايز دارد؟.  است1ي   درايه12، داراي 4ي   از مرتبهGيس مجاورت گراف  ماتر ـ55

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
  ي صفر وجود داشته باشد؟  درايه17 چند نوع درخت وجود دارد كه در ماتريس مجاورت آن 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 



  53    ...ماتريس مجاورت و  / 4 بخش  

   يال داشته باشد، حداكثر چند دور دارد؟11اگر اين گراف . دهد ل يك تصاعد حسابي ميي يازده تشكي هاي گرافي از مرتبه ي رأس  درجه
1 (6   2 (5  3 (4  4 (3  

A ـ اگر58
a

 
  
  

0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0

B و
b

 
  
  

0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0

A، ماتريس مربعي
Bازاي مقاديري از   بهa و b ماتريس مجاورت 

  ) ـ خارج از كشور91سراسري ـ (  گونه است؟ اين گراف چه.  استGگراف 
  بند منتظم هم) 4  درخت) 3  بند ناهم) 2  كامل) 1

 Gباشند، گراف » 4و4و2و2و2« اعداد A2ام ماتريسiام و ستون iهاي واقع در سطر   و درايهG ماتريس مجاورت گراف A ـ اگر 59
  )92ري ـ سراس(  داراي چند دور است؟

1 (3  2 (4  3 (5  4( 6  

 ـ اگر60 
 
  

0 0 1
0 0 1
1 1 0

  )91سراسري ـ (   كدام است؟Gي   باشد، اندازهG ماتريس مجاورت گراف 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  

  
  
  

  
پس از فرار از آلمان و مهاجرت به » ي نقدي نظريه«شناسان  جامعه

 در 1923ل را كه در سا» ي پژوهش اجتماعي مؤسسه«امريكا 
 در 1944آدورنو در سال . فرانكفورت بنياد شد، به امريكا منتقل كردند

هاي فاشيستي  كه جذب جنبش» شخصيت اقتدارطلب«جا بر روي  آن
 1950ي آن را در  شوند، تحقيق مفصلي انجام دادند و نتيجه نازي مي

داراي چند خصوصيت » استعداد فاشيستي«افراد واجد . منتشر كردند
  :هستند

ي  اولين خصوصيت چنين افرادي اين است كه به تصوير دروني شده
طفل هميشه مسئوليت خود را به گردن پدرش . پدري دلبستگي دارند

اين . ي پدرساالرانه مسئوليت به گردن پدر است در جامعه. اندازد مي
گويد  كانت مي. برند گونه افراد هميشه در دوران كودكي به سر مي

  :گويد فرانتس نويمان مي. ون آمدن از كودكيروشنگري يعني بير
 و آن انگيخت ي متوسط اضطراب برمي نهضت فاشيستي نازي در طبقه

ها به  تودهانداخت و با تشويق  اضطراب را در مجراي ويرانگري مي
بستگي و   هم، يعني يك قهرمان،)هيتلر(كه ميان خويشتن و پيشوا  اين

  .داد عيت مييگانگي ببينند، به اين ويرانگي مشرو
 نيات ي دومين خصوصيت اين افراد اين است كه به فرافكني و مشاهده

خصمانه در جهان خارج تمايل دارند، يعني هر كس را كه مثل او فكر 
. كند آشغال و تروريست خطاب ميكند بيگانه،  كند يا رفتار نمي نمي

و كنند  گروه تقسيم مي گروه و برون  دروناينان افراد جامعه را به
  .كنند ها را اهريمن تلقي مي گروه برون

تني  اي از عوارض روان سوم، نگراني عصبي است كه به صورت مجموعه
خواهد تخليه شود تا با  ي تنش رواني است كه مي دهنده شود و نشان ظاهر مي

  .خود درگيري و مواجهه پيدا كند
  

                                                    
  

هاي سنتي دارند و مايلند عقايد خشكشان را به  م، متحجرند، ارزشچهار
  . ديگران تحميل بكنند

  .تأكيد بسيار دارند» اطاعت«و » نظم«كه به جاي آزادي، بر  پنجم اين
 از آزادي اريك فروم در گريز. ششم، روحيات ساديستي ـ مازوخيستي دارند

  :گويد در تعريف ساديسم مي
.  استهاي ساديستي و مازوخيستي ي سائقه ر مقارنهگرا د ماهيت خوي قدرت

ديگر و اين آرزو گاه نيز با  ساديسم يعني آرزوي قدرت نامحدود بر كسي
آرزوي مستحيل شدن در قدرتي  مازوخيسم يعني. آميزد حس تخريب مي

  . گشتنقاهر و در نيرو و جالل آن سهيم
 و است» ساديسم ـ مازوخيسم«رفتار شخصيت اقتدارطلب ناشي از 

ناتوان و نسبت به پدر ضعيف و «ناخودآگاه » اي كينه«ي  آشكاركننده
. دفاع است  و بيو نفرت از افراد ناتوان» تبديل شده به عشق به زورمندان

جانشين « غالباً ]يا چيزهايي شبيه آن[جويي رواني، يهودي  براي صرفه
كرد، بيني  توان پيش كه مي شود، و بنابراين، چنان مي» پدر منفور

ي اين اختالل در  عارضهترين نشانه و  يهودستيزي به صورت مهم
كه فرد،  به تفكر قالبي است و اين هاي ديگر، گرايش از جمله نشانه. آيد مي

» ي شخصي جنبه«تأثير  تجاري، تحت چه در سياست و چه در تبليغات
  .هاي عمومي قرار بگيرد سخنوري

  يوزاستيوارت ه/ هاي اجتماعي  هجرت انديشه
  

  

 



  
  
  
  
  

   
prي در گراف منتظم، رابطهدانيم   مي4ي  گزينه  ـ1 q  برقرار2

q چون.است    : است، داريم6

  
p , r

pr p , r

p , r

 
   
  

12 1
12 6 2

4 3
pمثالًهاي ديگر،  واضح است كه در حالت  r و3   گراف به وجود4

حالتكنيم در هر يك از سه  بررسي مي!) دانيد چرا ميخودتان  (.آيد نمي
  :شود رسم كرد باال، چند مدل گراف مي

1( p , r 12 1   

 كه بديهي است فقط يك شكل 12ي   منتظم از مرتبه -  1اين يعني گراف 
 .باشدديگر  ط مجزا از يكخ  پاره6صورت   كه بهشود رسم كرد ميبراي آن 

2( p , r 6 2  
 : داريم6ي   منتظم از مرتبه- 2دو مدل گراف 

  . مثلث در كنار هم2 ضلعي و ديگري 6يكي 
3( p , r 4 3  

؛ يعني 4ي   منتظم از مرتبه-3و باالخره گراف 
  . نداردتر بيشل  كه يك شكK4گراف كامل 

  . كند  در شرايط اين سؤال صدق ميگراف  نوع4بنابراين 
  
 هستنداي سادههاي   ابتدا اجازه بدهيد ببينيم كدام گراف2ي  گزينه  ـ2

pها كه در آن q 10ها از براي پيدا كردن اين گراف.  استp 0تا 
p 10به . ها قابل رسم هستند رويم تا ببينيم كدام گراف  پيش مي

.توان گرافي رسم كرد يال نمي 10 دانيم كه با صفر رأس و سادگي مي
8 رأس و 2نظرتان در مورد . شود  يال هم نمي9چنين با يك رأس و  هم

4ولي اگر .  يال گذراند7توان   رأس هم نمي3يال چيست؟ حتي از 
چون!  يال از آن بگذرانيم؟ بله6توانيم  ته باشيم چي؟ ميرأس داش

)دانيم طور كه مي همان )
q(K )


 4

4 4 1 پس اين گراف قابل.  است62
جا به بعد بقيه را هم توان گفت كه از اين رسم است و به راحتي مي

دانيم كه مي: رويم  مي بودنبند هم حاال به سراغ شرط .شود رسم كرد مي
pبند باشد، برابر  همpي  كه گرافي از مرتبه ها براي اين ل يالحداق 1 
pشان از هاي هايي كه تعداد يال  پس گراف.است 1تر است حذف  كم

 وK4 يال يا همان گراف6 رأس و 4ماند گراف با  بنابراين مي. شوند مي
بند نبودن طبيعتاً رد ها به علت هم باقي حالت.  يال5 رأس و 5هاي  گراف
بودن؟ به ياد داريم كهنامنتظم موافقيد حاال برويم سراغ شرط . شوند مي

ي ي همه هاي منتظمي هستند كه درجه هاي كامل، گراف گراف
p شان هاي رأس  1يال هم رد شد6 رأس و 4ف با اپس گر.  است  .
 رأس5بند با  هاي هم حاال گراف.  يال5 رأس و 5هايي با  ماند گراف مي
  :كنيم  يال را رسم مي5و 
  
  
  
  »1«        حالت »4«حالت           »3«حالت        »4«حالت          »5«حالت     

4ماند   مي.شود  رد ميكه است نامنتظم بودن فاقد شرط »1«كه حالت 
هاي مختلف كه يك حالت را به شكل تان باشد براي آن حواس.  ديگرنوع

  !رسم نكنيد، به ريخت گراف و درجات رئوس دقت كنيد خيلي
  
.توان گذراند  يك رأس گراف كه منفرد است و از آن يالي نمي2ي  گزينه  ـ3

 برابرK7هاي گراف كامل دانيم كه تعداد يال مي.  رأس ديگر7ماند  پس مي
( )

q


 
7 7 1 پس بدون احتساب رأس منفرد، گراف مورد.  است212

نظر سؤال 21 19 .ي خودش دارد تر از گراف كامل هم مرتبه  يال كم2
توان انواع گراف مورد نظرمان را  مكمل مي پس با استفاده از گراف

 پاسخ سؤال مطرح شده در باال بابه عبارت ديگر در واقع. حساب كرد
.يكسان است»  يال قابل رسم است؟2 رأس و 7چند نوع گراف با «: سؤال

 يال دارند،2 كه 7ي  هايي از مرتبه براي يافتن انواع گراف! حاال دقت كنيد
  : استرسمها اسم ندارند، دو حالت زير قابل  كه رأس با توجه به اين

را  أسر 3در مجموع  يال 2 :حالت اول
   .درگير كنند
را  رأس 4در مجموع  يال 2 :حالت دوم
  »1»                «2«   .درگير كنند

  

هاي گراف اصلي يا رأسي   درجه،با توجه به گراف مكمل
S: , , , , , , ,6 6 6 6 5 5 4 :S است يا0 , , , , , , ,6 6 6 5 5 5 5  كه با هر كدام از0

  .ن رسم كردتوا اين دنباله درجات، فقط يك شكل مي

ايهاي چهارگزينهپرسشپاسخ 

  47  4بخش 
  

  54  4اي بخش  هاي چهارگزينه پاسخ پرسش



  55    اي هاي چهارگزينه پاسخ پرسش / 4 بخش  
كنيم   رأس رسم مي7ابتدا گرافي با  2ي  گزينه  ـ4

جايي   از آن.باشد  5هايش  ي يكي از رأس كه درجه
 يال داشته باشد،6كه قرار است اين گراف  6 5 1   

  

توانيم اين يال را مياست تعداد حاالتي كه قرار ماند كه  مي يال ديگر باقي
براي شـروع گراف را تا جايي.  بگذرانيم، حساب كنيماز رئوس گراف

5ي   كه رأسي با درجه7ي  گرافي از مرتبه. كنيم توانـيم رسم مي كه مي
مانده حاال يال باقي.  يال بگذرد6دارد و قرار است از رئوس اين گراف، 

 وصل5ي   از رأس درجهرأس ايزوله را به يكي از رئوس غير تواند مي
  

اين يال از دو رأس  كه نكند، يا اي
بگذرد و ايجاد دور  1 ي با درجه

 دو نوعتان داريد  روي روبه. نمايد
  :بينيد  را ميشده  توصيفگراف

  
اگر گرافي اويلري   ديديم كه3در پلكان آموزش بخش  4ي  گزينه  ـ5

هاي كامل  در گراف.هاي آن زوج است ي رأس ي همه باشد، درجه
ها، گراف  پس اين گراف .ها زوج است ام رأسي تم ي فرد، درجه مرتبه

ها فرد ي رأس ي زوج، درجه هاي كامل مرتبه اما در گراف. اويلري هستند
  .ي زوج اويلري نيستند هاي كامل مرتبه كدام از گراف بنابراين هيچ. است

  
 9ي  منتظم از مرتبه -  2گويد چند نوع گراف  وقتي مي 1ي  گزينه  ـ6

 ضلعي است، انگار قرار است 9ترين شكل كه يك  داريم، به جز ساده
اين به شرطي كه !  درست كنيم9توانيم  ببينيم با مجموع چه اعدادي مي

ترين طول يك دقت كنيد كه كم: سومي(،  باشند3تر و يا مساوي  اعداد بزرگ
.  باشد2ي رئوس هر بخش تشكيل شده بتواند   تا درجه!) است3دور، برابر 

  :خورند هاي زير به دردمان مي شويم حالت  ميبا كمي دقت متوجه
  

  9ي  منتظم از مرتبه - 2  1
  

2  5 4 9   
  
3  3 6 9   
  

4   3 3 3 9  
  
.بند بدون دور همان درخت است دانيم كه گراف هم مي 3ي  گزينه ـ 7

qختردر د p 1پس داريم.  است:  
      q ppq p(p ) p , q 

        1
20 5 420 1 5 4 5 4

بند  گراف همسه نوعتوان  هاي زير پيدا است، مي طور كه در شكل اما همان
  ! بنگريد.  رسم كرد4ي  زه و اندا5ي  بدون دور از مرتبه

  
  
  

 و5ي   نوع درخت از مرتبه3گفته بوديم كه بد نيست يادتان بماند كه اصوالً : طراح(
  !) داريم6ي   نوع درخت از مرتبه6

در.  استدرخت در واقع همان بند بدون دور هم گراف 2ي  گزينه  ـ8
qي طبق رابطه درخت هم p 1 وقتي ،p  است، مقدار 6برابر q 5 برابر

چند نوع درخت«: رو را بيابيم حاال قرار است جواب سؤال روبه. شود مي
 كه در آن5ي   و اندازه6ي  از مرتبه   براي» است، وجود دارد؟3
كنيم و بعد باقي مي را رسم 3ي  گويي ابتدا يك رأس از درجه پاسخ
مانده را يا از يك رأس و يا از دو رأس  يال باقي2 و كشيم ها را مي رأس
فقط دقت كنيد زماني كه داريم دو يال باقي مانده را از يك. گذرانيم مي

  

كه اين دو يال در  يا اين
 تداد هم رسم شدهام

  .»3«باشند؛ يعني شكل 
  

      »3«  »2«  »1«  
  
. گرافي بسازيم{a,b} فرض كنيد قرار است با دو رأس3ي  گزينه  ـ9

  :تواند يكي از دو حالت زير را داشته باشد مشخص است كه گراف مي
  

واندت ، گراف مي است b وaرأس دو به عبارت ديگر وقتي گراف داراي 
و به همين خاطر است كه دو نوع گرافداشته يا نداشته باشد را ab يال 
 باشد،{a,b,c,d}ي رئوس گراف حاال اگر مجموعه. آيد وجود مي به

p(pي ها از رابطه ي حداكثر يال مجموعه )1
 : به صورت زير درخواهد آمد2

       ab,ac,ad,bc,bd,cd

 تواند هر يك از شش يال باال  مي{a,b,c,d}ي رئوس هر گرافي با مجموعه
 رو خواهيم براي هر يال ما با دو انتخاب روبهيعني . داشته يا نداشته باشدرا 
توان مي {a,b,c,d}رأسي كه با چهار يها  كل گراف تعدادبنابراين. بود

   :برابر خواهد شد بارسم كرد،      2 2 2 2 2 2 64
  

هاي يك گراف ساده از دانيم حداكثر تعداد يال  مي1ي  گزينه  ـ10
p(p برابرpي  مرتبه )1

 رأسي،pكه در هر گراف  با توجه به اين.  است2
ي هگذاري شده باشند، با هر زيرمجموعه از مجموع ها نام زماني كه رأس

توان يك گراف رسم كرد، پس در مجموع ها مي حداكثر يال
p(p )1

22
چنين اگر هم.  رأس داشته باشيمpتوانيم با  ي متمايز مي گراف ساده

ها هاي گراف نيز مشخص باشد، يعني مثالً تعداد يال بخواهيم تعداد يال

 باشد، تعدادqبرابر 
p(p )p( )

q q

  
        

2
1

pتوان با   گراف متمايز ساده مي2

ها فقط در زماني كه دقت كنيد اين رابطه: طراح(.  يال رسم كردqرأس و 
لزوميو ابداً شان هم اصالً  در ضمن حفظ كردن! ها اسم دارند برقرار است ها رأس
V در اين سؤال!!)ندارد {a,b,c,d,e}ي حداكثر  است، پس مجموعه
اگر بخواهيم.  است{ab,ac,ad,ae,bc,bd,be,cd,ce,de}ورتص ها به يال

ها، سه ي حداكثر يال  يال داشته باشد، بايد از مجموعه3گراف دقيقاً 
اما دقت داشته باشيد كه چون در صورت سؤال گفته .عضو انتخاب كنيم

 يال حتماً 3 يعني كه يكي از اين » مجاور باشندb و aرئوس «شده است 



  گراف      56

 به ab ديگر انتخابي در كار نيست و abواقع براي يال در .  باشدabبايد 
 بنابراين تعداد حاالت ممكن!)آخي: سومي(!! زور به ما تحميل شده است

):يعني. مانده  يال باقي9 يال از 2برابر خواهد بود با انتخاب  ) 9 362.  
  

 يال باشد و 2اگر بخواهيم گراف داراي  3ي  زينهگ  ـ11
 رو  باشد، فقط شكل روبه2آن نيز  هاي ز رأس  اي يكي رجهد

  :براي اين گراف قابل قبول است
ها هاي ممكن به شكل باال، زماني كه رأس دست آوردن تعداد گراف براي به

{a,b,c,d,e}رأس 5 منفرد را از ميان رأس 2داراي نام هستند، ابتدا بايد 

اش مانده يك رأس كه درجه  رأس باقي3ز سپس بايد ا. انتخاب كنيم
  :تعداد حاالت برابر خواهد بود با.  باشد را انتخاب كنيم2برابر 

  

      ( ) ( ) 30   5 3 10 32 1
  

   رأس2مانده،    كدام   رأس باقي3كدام رأس از   
    منفرد باشند؟     باشد؟ 2اش برابر  درجه  

  
  :داريم 3ي  گزينه ـ 12

      
p , q
p , q
p , q

 
 
 

0 6
1 5
2 4

p , q
p , q

p q ,
p , q
p , q

 
       
  

6

6 0
5 1
4 2
3 3

 حالت سمت راست، قابل رسم نيستند، چون اصوالً گرافي3دقت كنيد كه 
سمت چپ كه حالت 4اما در هركدام از . آيد ها به وجود نمي ساده با آن

  :گراف قابل رسم است، داريم
p , q , p , q , p , q , p , q       3 3 4 2 5 1 6 0

  
  
  

  .  استرسمابل  مختلف قگراف  نوع5پس 
  

ترين  طول دانيم كم  مي2ي  گزينه ـ 13
پس ابتدا .  است3دور، دوري به طول 

 ياله كه دوري به 4 رأسه و 6هاي  گراف
براي . كنيم  دارند را مشخص مي3طول 

 يك مثلث كه بايد 3داشتن دور به طول 
ديگر كه بايد ماند يك يال  بكشيم، مي

  آن راتوان  مي ببينيم چند جور مختلف
  

شود اين يال را اضافه  نوع مي2بينيم كه  شكل بااليي ميدر دو . اضافه كرد
حاال آيا نوع ديگري نيز وجود. جا دو نوع شكل پيدا كرديم پس تا اين. كرد

پس.  داشته باشد؛ يعني شكل پاييني4دارد؟ بله گرافي كه دوري به طول 
.توان رسم نمود ي يال م4 رأس و 6 گراف داراي دور با  نوع3در كل 
  .كرد وگرنه جواب فرق مي! ها اسم ندارند ها رأس! تان هست ديگر حواس

واقعيت اين است كه اين سؤال، سؤال سختي است و 3ي  زينهگ  ـ14
در اين مواقع: سومي(. گويي به آن دقت به خرج داد خيلي بايد براي پاسخ

اجازه بدهيد شروع !)نيماست كه بايد خود را سنگين نگه داشته و تست را رها ك
ها گيريم كه يال اول حالتي را در نظر مي. شود به رسم كنيم، ببينيم چه مي

  .»1«ترين شكل ممكن را داشته باشند؛ يعني شكل  پراكنده
  
  
  

  »3       «             »   2            «     »    1«  

بينيم كه  مي»2«  لدر شك!!! چسبانيم  به هم ميها را تا از اين يال 2حاال 
آن دو تاي ديگر را» 3«طور كه ديديد در شكل  همان. افتد چه اتفاقي مي
 بخش و يك، يال3هاي  حالت !شويم به هم وصل كنيم هم مجبور مي

 اين»6« و »5«، »4«هاي  در شكل؟  يك بخش چند تا است،يك يال
تشكيل يك يال 4 هر هايي كه اما ديگر چه؟ حالت. بينيم ها را مي حالت

  .»11« تا »7«هاي  بخش را بدهد؛ يعني شكل
  
  
  

  »6     «       »           5           «       »     4«  

  
  
  

  »11            «»10                «»9     «       »     8           «   »   7«  
  

  !دانيم شما را نمي. ذهنمان نمي رسدما كه شكل ديگري به 

  
 .كنيم شروع به رسم مي.  اين ديگر سؤال آساني است!  خُب2ي  ينهگز  ـ15

   !ردوجود نداتر  بيش 5ي   درخت مرتبه نوع3بينيم  جور كه مي همان
  
  
  

 وقتي1ي  گزينه  ـ16  7ي   است، يعني الاقل يك رأس از درجه7
پس بايد هشت يالدرخت است، (!) كه اين يارو با توجه به اين. داريم

  

در ) . است9اش برابر  چرا؟ زيرا مرتبه( .داشته باشد
با . بايد يك يال به آن اضافه كنيمدرخت مورد نظر،

يك ها مثل هم هستند  ي اين يال كه همه توجه به اين
  .شود اين حركت را انجام داد  نميتر بيش مدل

  
 اگر بخواهيم2ي  گزينه  ـ17  اي كه درخت ستاره  نباشد، يعني اين5

  :كنيم ي حاالت را رسم مي بقيه. نباشد
 2  
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  3  
  
  

  4  
  
  
  

  

6ي   نوع درخت مرتبه6بوديم كه  گفته! حافظه هم چيز خوبيه كالً: سومي(!  نوع5شد 
خواهيم به جز اون را مي 6ي  هاي مرتبه ي درخت ر اين سؤال ما همهخُب د. داريم

حاال من يه كاري: دهنده پاسخ (!)نه؟.  بايد باشد5 احتماالً جواب. اي را درخت ستاره
  ...)به روم نبايد بياري كه . كردم  
  

  3ي  گزينه ـ 18
      p q  9

  q  p  گراف
  9  0  نا همبند
  8  1  نا همبند
  7  2  نا همبند
  6  3  نا همبند

  5  4  لدسه م
  4  5  لديك م

  3  6  وجود ندارد
  2  7  وجود ندارد
  1  8  وجود ندارد

  
 ستون p سطر و p، داراي  pي  دانيم كه گرافي از مرتبه  مي2ي  گزينه  ـ19

دهگراف سطر و ستونش كجا بوده بن! اين دوستمون توجيه نيست زياد: سومي(. است

p پس ماتريس در كل.) خدا؟ اوني كه سطر و ستون داره ماتريسه p p   تا 2
هاي ماتريس مجاورت   يكطور كه قبالً اشاره كرديم تعداد  همان. درايه دارد

p شود با هاي صفر برابر مي پس تعداد درايه. است q2 برابر q2 براي  .2
گذاري كرده  كه رئوس را نام ل هم دو راه داريم يكي اينحل اين سؤا

با ماتريس! گفتم توجيه نيست: سومي(. ماتريس مجاورت گراف را بنويسيم
هاي صفر   و تعداد درايه!)»بنويسيم«گه  كنه؛ مي برخورد مي» نامه«مجاورت عين يك 
كنيد اين كار هم وقت زيادي  طور كه مالحظه مي همان. آن را بشماريم

تر آن است  راه بهتر و سريع. دقتي در آن باالست گيرد و هم احتمال بي مي
هاي صفر را از   را از روي شكل گراف بيابيم و تعداد درايهq و pكه 
pي رابطه q2 شويم كه  ها متوجه مي ها و يال با شمارش رأس.  پيدا كنيم2

  ماتريس مجاورتهاي صفر اد درايهبنابراين تعد.  يال دارد6 رأس و 5گراف 
p  : است بااين گراف برابر q ( ) ( ) 13   2 22 5 2 6

هاي صفر يك ماتريس برابر با دانيم تعداد درايه   مي4ي  گزينه  ـ20
p q2 q  :داريم. است 2  8p q q      6 36 2 20 2 16

  
pجا مقدار در اين 1ي  گزينه  ـ21 q2  را هم كهp. را به ما داده 2

  :كنيم  را محاسبه ميqراحتي   به.داريم

  pp q q q q          92 22 17 9 2 17 2 81 17 64 32
جا به بعد ديگر به ماتريس ارتباطي ندارد و در واقع همان سؤالِ از اين

q،9ي  در گرافي از مرتبه«   در اين گراف چه. استدانيم  مي32
 برابر، K9ها در گراف تعداد يال .خودمان است» تواند باشد؟  ميي مقدار

( )
q


 

9 9 1 پس اين گراف.  است362 36 32 تر از  يال كم4
 رأس مختلف 8 يال را از 4حتي اگر . داش دار مرتبه گراف كامل هم

ماند كه از باز يك رأس مي !)تجسم كنيد شكل گراف رو: طراح(برداريم 
ي درجه    . خواهد بود8

  
pدانيم تعداد صفرهاي ماتريس برابر مي 4ي  گزينه  ـ22 q2 . است2

را داشته باشيم به شرط ثابت بودن تعداد صفر ي كه حداقل درايه براي آن
pتر كنيم،  را كمpها، هر چه  يال q2 واضح: سومي(. شود تر مي  نيز كم2

البته. تان ملموس نيست، چندتا عدد مثال بزنيد توي رابطه اگر براي. است چرا ديگر
 پس در واقع سؤال). دخور تان مي تر به درد درس فيزيك ها بيش اين جور استدالل

 يال دارد چند63هاي گرافي كه  حداقل رأس«: دهيم گونه تغيير مي را اين
) دارايK12دانيم كه گراف  مي»است؟ )


12 12 1 چون.  يال است662

) برابرK11هاي گراف تعداد يال )


1111 1 تر  كم63 است و از 552
حاال با فرض.  رأس داشته باشد12است، پس اين گراف حداقل بايد 

p 12هاي صفر به صورت زير قابل محاسبه است ، تعداد درايه: 

 p , q p q ( ) ( ) 18      2 212 63 2 12 2 63
تر تر شود، تعداد صفرها هم كم  كمpچه كه در باال گفتيم، هر چه  طبق آن

 .آورديم دست  ترين مقدار ممكن همين است كه به  پس كم هيچيشود مي
  

 ستون در نظر گرفته و فقط5 سطر و 5 را با A ماتريس 3ي  گزينه  ـ23
b و aهاي گذرنده از رئوس  اُم را كه همان يالbاُم و ستون aهاي سطر  درايه

  :هاست، در آن قرار مي دهيم به باقي رأس

  

a b c d e a b c d e b
a a a
b b

A c c
d d
e e

     
     

       
     
          

2
0 1 1 1 1 1 2

0
1
1
0

 

 در مربع ماتريس مجاورت موردنظري كه مالحظه كرديد، درايهطور  همان
  .  شد2 برابر Aگراف 
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pهاي صفر برابر دانيم كه تعداد درايه  مي4ي  گزينه  ـ24 q2 با.  است2
p، براي حداقل شدن pفرض ثابت بودن  q2 توانيم كه مي  بايد تا جايي2

qداريد؟ حاال سؤال را به اين ترتيب تغييرن قبول . را افزايش دهيم
ي  رأس از درجه4، كه 6ي  هاي گرافي از مرتبه حداكثر يال«دهيم كه  مي
ي يك  اين سؤال با اين تعداد رئوس درجه» داشته باشد كدام است؟1

  

اندازد؟ حق با  اي نمي درخت ستاره شما را ياد
 ولي براي. شماست دو رأس ديگر مانده نه يكي

  رو قابل تصور نيست؟ مثال شكل روبه
طور  همان.مانده يال بگذرانيم  باقيرأسسعي كرديم تا جاي ممكن از دو 

qكنيد گراف مورد نظر درخت است و كه مشاهده مي   6 1 خواهد 5
p حاال.بود q2   :كنيم محاسبه ميرا  2

  p , q p q ( ) ( ) 26      2 26 5 2 6 2 5
  

ها غير  هاي كامل تمامي درايه  گراف دانيم كه در ماتريس  مي2ي  گزينه  ـ25
جا ماتريس  پس در اين.  هستند0هاي قطر اصلي   و درايه1از قطر اصلي 
  راكنيم و بعد نكاتي را نوشته، مربع آن را حساب ميK5مجاورت گراف

طور كه در  همان. دهيم ها توضيح مي پيرامون مربع ماتريس مجاورت گراف
  :خواهد بودصورت زير   بهK5باال توضيح داديم، ماتريس مجاورت گراف

      A

 
 

  
 
  

0 1 1 1 1
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0

  :شود  ميA2پس

  A A A

     
     

         
     
          

2
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 3 3
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 4 3 3 3
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 3 3 4 3 3
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 3 3 3 4 3
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 3 3 3 4

ولي چون . ي ستون اول براي جواب اين سؤال كافي بود البته محاسبه
. اي را بيان كنيم، كل ماتريس را حساب كرديم جا نكته خواستيم از اين مي

اي كه آن نكته. گم بهتون من مي. دادي اون نكته رو پس؟ عيب ندارهچرا توضيح ن: سومي(
ي  همهpKدر مربع ماتريس مجاورت گراف «  :بد نيست بدانيد اين است

pهاي روي قطر اصلي برابر درايه 1ها برابر  و باقي درايهp  در» .تند هس2
با اين نكته احتماالً، زمان زيادي براي. كنيد  همين نكته را مشاهده ميK5باال هم براي

 برابرpKهاي گراف ي رأس ي همه درجه: طراح) (؟!داريد. گويي به اين سؤال نياز نداريد پاسخ

p 1هاي روي قطر اصلي كه درايه هم دليل اين اين. ت اسA2برابر p 1شود  مي(  
  

5ي  ها را در گرافي از مرتبه كه حداكثر يال براي اين 4ي  گزينه ـ 26
 آن را در نظر بگيريم كه درK5 كافي است گراف،باشيم داشته

( )
q 10
 

5 5 1
 هاي ماتريس مجاورت گراف است از قضا تمام ستون 2

K5 نيز فقط يك صفر دارند و آن هم براي اين است كه در گراف ساده از هر 
!ي انحرافي بود ي اول سؤال تقريباً نكته پس جمله. گذرد رأس به خودش يال نمي

ضرب حاصل« پرسد كه در واقع صورت سؤال از ما مي 3ي  گزينه  ـ27
 پس به بررسي» باشد؟تواند نمي كدام عدد 4ي  درجات گرافي از مرتبه

 همواره4ي  ي گراف از مرتبه كه درجه  با توجه به اين.پردازيم ها مي گزينه
   . است3تر يا مساوي  كوچك

راگ    3 3 1 1 افي ، گرگيريمبدر نظر را  1
  :مانند شكل مقابل خواهيم داشت

  

حاال    12 3 2 2 گيريم كه  در نظر ميرا  1
  :اين دنباله درجه هم قابل رسم استاز قضا 

  

گذاريم و اتفاقي به سراغ كنار مي (!) يطور را هميناين گزينه  
  .رويم ي بعد مي گزينه

توانيم مي    36 3 3 2  باشيم و  را داشته2
 :رو با آن بسازيم في به صورت روبهگرا

  

 نه وقتش است كه به سراغ!اگر گفتيد وقت چيه؟ وقت خداحافظي؟
  . برويم3ي  گزينه

در اين گزينه   18 3 3 2 تعداد رئوس«ي   خواهد بود كه طبق نكته1
  .اين گراف قابل رسم نيست»  بايد زوج باشدي فرد، با درجه

  
 ، حتماً به ياد داريد كهpي   منتظم از مرتبه- r در گراف 4ي  گزينه  ـ28

prي رابطه q pدر!  برقرار است هميشه2 q 2 2 مقدار q2 جاي  به7
pr كنيم گزين مي ي باال جاي را از رابطه:  

  q prp q p pr p(p r)       22 22 7 7 7
pا بايد پس ي، عددي اول است7چون  1گاه  باشد و آنr  6كه 
p يا.شود مي رد حالت اين ،تواند مقادير منفي را بپذيرد  نميr چون  7

rواست   .مقداري مثبت و قابل قبول استجا   در اينrكه شود  مي 6
.است K7 داريم كه همان گراف7ي   از مرتبهمنتظم  - 6 گراف پس يك

 چه فكر. اين گراف را حساب كنيم3حاال قرار است دورهاي به طول 
 فكر كرديد.ها به هم ربط دارند ي اين بخش كرديد؟ معلوم است كه همه
! نه جانم؟دشوي.... خيال دور و مسير و  به ماتريس رسيديد بايد بي

 چون يك3ي دورهاي به طول  براي محاسبه .رها نيستخبجا از اين  اين
 را ازرأس 3 كافي است اين ،توان ساخت  نميرأس 3 با تر بيشحالت 

)شود  مورد نظر انتخاب كنيم كه ميرأس 7بين  ) 357
  . تا3

  

كم  بند باشد، دست  هم7ي  ه گرافي از مرتبهك  براي آن1ي  گزينه  ـ29
بايد 7 1 كه گراف يك دور داشته باشد، الزم   يال داشته باشد، براي آن6

 تر بيشخواهيم گراف   يال و چون مي7است يك يال به آن بيفزاييم تا بشود 
از يك دور داشته باشد، الاقل بايد يك يال ديگر به آن اضافه كنيم كه نهايتاً 

هاي  ترين تعداد يال براي گراف اين مقدار، كم.  يال8شود  در آخر مي
هاي  بنابراين تعداد يك. تر از يك دور دارند شان بيش بندي است كه همه هم

ماتريس مجاورت اين گراف حداقل و در نتيجه، تعداد صفرهاي آن 
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0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 0 1
0 1 1 0

 

هاي صفر ماتريس مجاورت اين  تعداد درايه. ترين ميزان ممكن است بيش
p  :كنيم  ميگراف را حساب , q p q ( ) ( ) 33      2 27 8 2 7 2 8

هاي صفر ماتريس زياد شود، خواهيد تعداد درايه هميشه يادتان باشد وقتي مي: طراح(
هاي صفر كم شود، ترين ميزان ممكن باشند و اگر بخواهيم تعداد درايه ها بايد كم يال
  .)ها بايد حداكثر مقدار ممكن را داشته باشند يال

  
شود  تنها بخش كوچكي از اين سؤال به ماتريس مربوط مي3ي  گزينه  ـ30

!چرا: سومي(جالب نيست؟ . ها  در گراف»بخش«گردد به قسمت  ي آن برمي و بقيه
p تعداد صفرهاي ماتريس مجاورت برابر!!)چه جالب! يخيل! خيلي q2 2
  : داريمqدست آوردن  براي به. است

  pp q q q q        122 22 78 12 2 78 2 66 33
 حداكثر چند33ي   و اندازه12ي  گرافي از مرتبه«: حاال بگوييد ببينيم

جاييها تا   گفته بوديم كه براي پيدا كردن حداكثر بخش»بخشي است؟
ها استفاده كنيم تا تري براي گذراندن يال هاي كم توانيم از رأس كه مي

اما حداقل. دها ايزوله باشند و هر كدام يك بخش محسوب شون باقي رأس
 گرافزيرا .  رأس9 يال برابر است با 33ها براي گذراندن  تعداد رأس

K8،داراي ( )


8 8 1 ) داراي،K9 گراف يال و282 )


9 9 1 يال 362
وشود يك بخش بزرگ   يال مي33 رأس و 9پس . است 12 9  رأس3

 .  است بخشي4 بنابراين گراف حداكثر.  بخش ديگر3شود  ايزوله هم مي
  

را   گراف مورد نظر را رسم كرده، ماتريس مرتبط با آن1ي  گزينه  ـ31
هاي سطر  ي جمع درايه سؤال، يعني خواستهو در نهايت، دهيم  تشكيل مي

ي  گرافي از مرتبه«: در صورت سوال گفته شده. كنيم دومش را حساب مي
يعني در واقع رأس منفرد را كه كنار بگذاريم، » . كه يك رأس ايزوله دارد5

اي نيست، پس  شده گراف بازه چون گفته.  رأس ديگر سر و كار داريم4با 
  .باشد  را داشتهبااليي شكل تواند دو بايد داراي حفره باشد، يعني نمي

 رأستنها يك گراف ار است در ضمن قر
 پاييني شكل ماند  پس مي،باشد ايزوله داشته

دو شكل : سومي( .اي نيست دانيم بازه كه مي
 حاال )چرا؟! پاييني در واقع يك شكل هستند

ي  گذاري كرده و چون درجه نامها را  رأس
 كند كدام  فرقي نمي،تمام رئوس يكي است

   پس. هيمددوم قرار   را متناظر با سطررأس
  

هاي سطر مع درايهج كه ،خواهد بود  زيرماتريس گراف باال به صورت
هاي  گفتيم كه جمع درايه،البته اگر به خاطر داشته باشيد.  است2دوم آن 

رأسي   همان درجه،هر سطر يا هر ستون ماتريس مجاورت يك گراف
 تنها با توجه بهمشخص كردن ماتريس وپس بدون . متناظرش است

درستتوانستيم جواب   بودند مي2ي  درجهاز  مام رئوس گرافكه ت اين
  .را انتخاب كنيم

علت كنار گذاشتن رأس ايزوله اين بود كـه         : سومي(
  .)ها عدد صفر وجود نداشت در گزينه

كافي است بدانيم كه مجموع.  اين ديگر خيلي ساده است4ي  گزينه ـ 32
 همان مجموع درجات رئوس گرافA2هاي قطر اصلي ماتريس درايه
Gمجموع درجات گراف كامل «: گويد پس يعني سؤال دارد مي. است

q».تعداد رئوس اين گراف را بيابيد.  است90برابر  p(p )  2 90 1
pاست و اين يعني كه  10خواهد بود .  

  
هاي  همان درجهA2 روي قطر اصلييها درايهدانيم  مي 2ي  گزينه  ـ33

ها و شود مجموع درجه  ميA2هاي بنابراين مجموع درايه. ها هستند رأس
 رأسي برابرpها در گراف كامل  چون گراف كامل است مجموع درجه

p(pبا )1 عبارت. استp(p )1ضرب دو عدد پشت سر  يعني حاصل
  : چنين خاصيتي دارد72ها تنها  در ميان گزينه. هم 72 8 9
  

pدانيم تعداد صفرهاي ماتريس مجاورت برابر مي 4ي  گزينه  ـ34 q2 2 
، p هاي صفر و با فرض ثابت بودن براي حداكثر شدن درايه. است
شدن يك گراف، الزم براي هميلتني.  را تا حد امكان كم كنيمqكوشيم  مي

شود  باشد، كه باعث مي2ي تمام رئوسش الاقل  است كه درجه
 9 2 ها از حاال قرار است يكي از رأس. باشيم جا داشته  يال تا اين92
 باشد، پس اگر5ي  درجه 5 2  يال ديگر به يكي از رئوسي كه3

  

 خواهيم داشت كه5ي   بود اضافه كنيم، يك رأس با درجه2اش  درجه
  

شود به عبارتي  يال قبلي مي9با  9 3 12 
هاي صفر را با در نظر  حداكثر درايه. يال

pگرفتن  q و9 12آوريم دست مي ه ب:  
  max(p q) ( ) ( ) 57   2 22 9 2 12  

  
هاي درايه«كنيم كه  زد مي خيلي غيرملموس به شما گوش 2ي  گزينه  ـ35

».هاي ساده، برابر صفر هستند ي گراف روي قطر اصلي ماتريس مجاورت همه
شده ماتريس  به سؤال؟ در صورت سؤال گفتهدخُب حاال چه ربطي دار

به نظر شما اين ماتريس چند. ي صفر دارد رايه دG ،3مجاورت گراف 
1تواند باشد؟ در چند مي 1تواند باشد، چون ماتريس  كه نمي1  در 1

2!تر ندارد  درايه بيش1كل   چون يك ماتريس،تواند باشد مينهم  2
2 1ماند  مي. باشد ي صفر روي قطر اصلي داشته  درايه2 كه بايد 2
است كه ماتريس مجاورت گراف هنوز يادمان نرفته. ي صفر ديگر يهادر

مانده را هر جا كه ي صفر باقي اين درايه.  باشدمتقارناصوالً بايد 
ي  درايه4ش به ناچار بايد صفر باشد كه در اين صورت ا بگذاريم، متقارن
3.داشت صفر خواهيم يك ماتريس. شود طور؟ اين ديگر مي  چه3

3  با. است3ي  ي صفر دارد، همان گراف كامل از مرتبه  درايه3 كه 3
تر از تواند بيش ي اين ماتريس نمي زد اول پاسخ، مرتبه توجه به گوش

3 K3 همانGبنابراين تنها حالت ممكن براي گراف ) چرا؟. ( باشد3
  ».اين گراف كامل است«شود  پاسخ سؤال هم مي. است
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p داشته باشيم بايددرختكه يك   براي آن4ي  گزينه  ـ36 q 1
4ها كه تمام ماتريس  با توجه به اين. باشد گيريم در  است نتيجه مي4
pها ي گزينه همه  qپس.  است4 p    1 4 1 از.  بايد باشد3

پس در.  استq 2هاي يك ماتريس دانيم مجموع درايه سوي ديگر مي
هايش گرديم كه مجموع درايه اي مي ها به دنبال گزينه گزينه 2 3 6
  :ها برويم سراغ بررسي گزينه. باشد

        1 1 1 1 1 1 1 1   ؟! گويا8

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    آيا؟12

      1 1 1 1 1 1   ! اين شد يك چيزي6

      1 1 1 1 1 1   !! اين شد دو چيزي6
تواند درخت ط يكي ميها فق  باقي ماندند كه بين آن4 و 3هاي  پس گزينه

بند جا توجه به اين نكته ضروري است كه درخت گرافي هم در اين. باشد
در.  ايزوله داشته باشدرأستواند  است و اين به معناي آن است كه نمي

شود كه باعث مي   ايزوله استرأس داراي 3ي  صورتي كه ماتريس گزينه
ماند يك پس مي. وندهاي سطر و ستون چهارم ماتريس صفر ش تمام درايه

   . است4ي  گزينه و آن هم گزينه
  

هاي ترين راه اين است كه هر يك از سطرها يا ستون  ساده 3ي  گزينه  ـ37
گراف را به نام معرفي كرده و گراف متناظر با اين ماتريس را رسم كنيم

اگر ماتريس را به صورت. چه سؤال خواسته، پاسخ دهيم گاه به آن و آن
 وb به aاز . گذاري كنيم، گرافي كه كشيديم را خواهيم داشت نامرو  روبه

dگذرد و تنها به رأس   يالي نميcطور كه ماتريس گذرد همان  يال مي
 رأس ديگر3 هم كه به c از .شود  يال رد ميd و c به bدهد از  نشان مي

a و b و d  گراف رادر اين  2 طول حال بياييد مسيرهاي به. گذرد مييال
  . تا5شود  ه مي ك cbd,cdb,bcd,acd,acb!بنويسيم خب

      
a
bA c
d

 
   
  

0 0 1 0
0 0 1 1
1 1 0 1
0 1 1 0

  
سؤال داري جواب. زنن بهت آمپول كه نمي: سومي(! آخ 2ي  گزينه  ـ38
تعداد صفرهاي ماتريس«نكند فراموش كنيد كه !) هشتز. دي مثالً مي

pمجاورت برابر q2 جا اگر طبق فرض صورت سؤال  در اين». است2
p  p و5 q 2 2   :آيد دست مي زير به ي  طبق رابطهqگاه   آن، باشد17

  pp q q q q        52 2 17 25 2 17 2 8 4
يكي.  را در نظر بگيريد4ي   و اندازه5ي  بندي از مرتبه حاال گراف ناهم

  :باشيم   شتهتوانيم دا از سه گراف زير را مي
  
  
  

يك دوركنيم كه در هر كدام از سه نوع گرافي كه كشيديم، تنها  مشاهده مي
  .وجود دارد

  
هاي قطر اصلي مربع ماتريس مجاورت يك  مجموع درايه 2ي  گزينه  ـ39

حاال از ما پرسيده . گراف در واقع همان مجموع درجات گراف است
ها   كدام يك از گزينه8ي  بند از مرتبه مجموع درجات يك گراف هم«

p ، بينpي  بند از مرتبه هاي گراف هم دانيم تعداد يال مي» تواند باشد؟ مي 1 
p(pو )1

p) پس مجموع درجات آن بين. است2 )2 p(p و1 )1 خواهد 
pحاال اگر. بود  ) باشد اين حدود بين8 ) 2 8 1 )  و14 ) 8 8 1 56 

 اين 3 و 2ي  ها  كه تنها گزينه باشد56 و 14 بايد بين q2 يعني.خواهد بود
 همواره q2البته مشخص است كه مجموع درجات . شرط را دارا هستند

  .شود  هم رد مي3ي   گزينهترتيب پس بدين.  زوج استمقداري
  

 A2هاي قطر ضرب داريه شود حاصل   وقتي گفته مي2ي  گزينه  ـ40
 همانA2هاي قطر اصلي كه درايه با توجه به اين.  است72برابر 
رئوس ماتريسضرب درجات  هاي رئوس هستند، يعني حاصل درجه
72 را در هم ضرب كرديم و برابر 5تر از   عدد كم5يعني .  است72برابر 
:S  :است، داريم شده , , , ,  3 272 2 3 3 3 2 2 2

:Sدقت كنيد حالت( , , , ,4 3 3 2  چون تعداد رئوس،پذير نيست  امكان1
q  .)فرد، فرد است q        2 3 3 2 2 2 12 6

qدانيم در هر درخت مي رأس دارد 5گراف  p 1 ؛ بنابراين درختي با
ريم تا بردا يال2پس از گراف موردنظر بايد .  يال است4 رأس داراي 5

  :مثالً. تبديل به درخت شود
  
  

      , , , ,3 3 2 2 2  
  

هاي ي رأس ، درجهA2هاي قطر اصلي گفتيم كه درايه 3ي  گزينه  ـ41
حتماً به ياد. شود تر نمي ديگر از اين ساده. دهد متناظر گراف را نشان مي

 چند4ي  بههاي گراف كامل از مرت ي هر يك از رأس داريد كه درجه
گيريم پس به سادگي نتيجه مي. شود  مي3 ، ديگر؟ بلهاست

x y z t    x ي براي محاسبه. 3 y z t  2 3  به جاي هر يك4
   !شود  قرارداده 3 بايد t و z و y و xهاي  از مجهول

  

pجا داريم  در اين2ي  گزينه  ـ42 q 2 2 p است، پس11 q 2 2 11
 كه مقداري زوجq2 شويد كه جمع با كمي دقت متوجه مي. خواهد بود

 مقداري فردp2در نتيجه. حتماً فرد خواهدبود كه فرد است، 11است با 
ترين عدد فردي را در نتيجه كوچك.  هم عددي فرد استpاست، پس 

3 و 1دانيد مربع  طور كه مي همان.  است11تر از  بيابيد كه مربعش بزرگ
11اش از  ترين عدد فردي كه مربع پس كوچك. تر است  كم11از 

  .شود  مي5باشد همان تر  بزرگ
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p ماتريس مجاورت برابريتعداد صفرها 3ي  گزينه  ـ43 q2 . است2
pحاال اگر طبق فرض سؤال q 2 2 p و9    : باشد، خواهيم داشت7

  pp q q q q        72 22 9 7 2 9 2 40 20
6ي  ، چند رأس از درجه 20ي   و اندازه7ي  تبهگرافي از مر«حاال بگوييد ببينم 

) داراي7ي  دانيم كه گراف كامل از مرتبه مي» دارد؟ )
q


 

7 7 1  يال212
حاال اگر يك يال از روي.  است6 رأسش برابر 7ي تمام  است و درجه
5 رأس، برابر 7 رأس از اين 2ي   يال داشته باشد، درجه20آن برداريم تا 

  .ماند  باقي مي6 ديگر همان  رأس5ي  ود و درجهش مي
  

منتظم از-3 اين سؤال تنها تا قسمتي كه بدانيم در گراف 3ي  گزينه  ـ44
q داريم،  pي  مرتبه p2  و تعداد صفرهاي ماتريس مجاورت برابر3

p q2  باقي محاسباتشود و  است، به گراف و گسسته مربوط مي2
  : است!مربوط به رياضي مقدماتي

  q pp q p p p(p ) p  8        2 32 22 40 3 40 3 40
  

دانيد، بدانيد كه  اگر نمي1ي  گزينه ـ 45 8256 هاي چون درايه.  است2
 مربع ماتريس مجاورت در واقع درجات رئوس متناظر گرافقطر اصلي

 از آن.مان است افضرب درجات گر  همان حاصل256باشند پس  مي
ضرب باقي  دارد يعني حاصل2ي   رأس از درجه4جايي كه گفته شده 

)درجات رئوس ) 4256 از آن جايي كه.  است42باشد كه همان  مي2
 هم كه ديگر2 از آن نيست، تر بيش يا 8ها  ي رأس گفته شده درجه

. باشد8تر از   و كوچك2ماند كه تواني از   مي4نها تواند باشد پس ت نمي
2 و 2   رأس درجه4 خواهد داشت تا از ضرب 4ي   رأس درجه2پس 

دست بيايد  به4ي  رأس درجه 4 22 4 البته تعدادي هم رأس. 256
  

 دارد كه در ضرب تأثيري 1ي  درجه
خُب حاال يك درخت با اين . ندارند

كشيم و خيلي ساده  مشخصات مي
  . شماريم هايش را مي يال

  

A2هاي روي قطر اصلي  گفتيم كه حاصل ضرب درايه4ي  گزينه ـ 46

حاال برويم سر انواع. س گراف استضرب درجات رئو همان حاصل
شان چه ضرب درجات رئوس  تا ببينيم حاصل5ي  ها از مرتبه درخت

رسد تواند بپذيرد؟ اولين حالتي كه معموالً به ذهن آدم مي مقاديري را مي
ي اي است كه يك رأس از درجه درخت ستاره   5 1  4 دارد و 4
ضرب درجاتش لپس حاص. 1ي  رأس از درجه    4 1 1 1 1 . است4

اش  درخت خطي باشد كه دو رأس ابتدايي و انتهاييدتوان در همين حالت مي
 و باقي1ي  از درجه 5 2 ضرب حاصل.  هستند2ي   رأسش از درجه3

جا درجات در اين    2 2 2 1 1 ينه اول رد  گز2جا  تا اين. شود  مي8
  

 4 و 3ي شود ولي براي انتخاب بين دو گزينه مي
 يعني . باشد6تواند   ميضرب بايد ديد حاصل
 داشته 2ي   و رأسي از درجه3ي  رأسي از درجه

  !شود بينيم كه مي با توجه به شكل مي. باشيم

qي در درخت رابطه 3ي   گزينه ـ 47 p 1راين داريمبناب.  برقرار است:  
  q   7 1 6

 برابر است با مجموع درجهA2هاي قطري ماتريس مجموع درايه
.ها برابر است ي ماتريس كه با دو برابر تعداد يال دهنده هاي تشكيل رأس

  :بنابراين داريم
      12  2 A2 اصليهاي قطر  مجموع درايه6

  
 داريم،pي  منتظم از مرتبه - rگوييم يك گراف  وقتي مي 3ي  گزينه  ـ48

prگيريم كه نتيجه مي q    :داريم.  است2
  pr qp q p pr p(p r)       22 22 31 31 31

p پس يا، مقداري اول است31چون  1و p r   مقداري r است كه 31
pكه  يا اين؛شود و در نتيجه غيرقابل قبول است منفي مي  p  و31 r 1 

rجا شود كه از اين مي 31 r و1   منتظم 30حاال گراف .  خواهد بود30
 حاال مسيرهاي به . استK31 داريم كه در واقع همان گراف31 ي از مرتبه
aخواهند كه برابر  در اين گراف را مي3طول  b  29 28 29 28 

812ي  محاسبه،قسمت آخر. شود مي 29   . است28
  

q2 ه همانهاي ماتريس مجاورت گراف ك  تعداد يك2ي  گزينه  ـ49
q باشد4ي  اگر گراف كامل و از مرتبه. است ( )  2 4 4 1  خواهد12
ي آن بتوانيم رويم تا با محاسبه  ميT4حاال به سراغ صفرهاي درخت. بود

.ها بيابيم تفاضل اين دو مقدار را به دست آورده و جواب را در گزينه
p چونT4د صفرهاي درختي تعدا براي محاسبه   است،4

q pp q     14 4 1    :داريم از سوي ديگر. شود  مي3

  p , q p q ( ) ( )      2 24 3 2 4 2 3 10
2  :شود تفاضل دو مقدار به دست آمده خواسته شده كه مي 12 10

  
 همانA2هاي قطر اصلي ضرب درايه دانيم كه حاصل ي م3ي  گزينه  ـ50

 را به ضرب عوامل48آييم و  پس مي. ضرب درجات گراف است حاصل
  :شود كنيم كه مي  ميتجزيهاش  اول سازنده    48 3 2 2 2 2

ممكن ! گراف هستند هارأس 5ي  تا، درجه 5نكند يك وقت بگوييد اين 
؟ مشخص استمگري فرد داشته باشيم   درجهرأساست در گرافي يك 

 1دانيم كه ضرب  مي. پس چه كار كنيم؟ خيلي ساده است. شود كه نمي
 در1ي  در ضمن اگر يك رأس درجه. تأثير است در عبارت باال بي

5كه ما  حال آن. شود  مي6 رضرب اضافه كنيم، تعداد رئوس براب حاصل
، پنجي  م اگر به اين نكته توجه كنيم كه در گراف از مرتبهرأس بيش تر نداري

    : بنويسيمزيرصورت   را به48توانيم   مي،تر بيشتواند باشد و نه  مي 4

          48 4 3 2 2 1
 را به صورت48توانستيم  شايد بگوييد مي   4 4 3 1  كهبنويسيم، 1

در » تعداد رئوس فرد بايد زوج باشد«آيد كه با  باز هم وضعيتي پيش مي
   و4ي   درجهرأس با يك 5ي  حاال كه گرافي از مرتبه. تناقض خواهد بود
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 و يك 2ي   درجهرأس دو ،3ي   درجهرأسيك 
كنيم با رسم آن،   داريم، سعي مي1ي   درجهرأس

گرافي . ر را بيابيمتعداد دورهاي گراف مورد نظ
 چه گفته شد قابل رو با توجه به آن مطابق شكل روبه

  :رسم است
تان باشد اگر ديديد حواس  چند دور دارد؟ گرافحاال بگوييد ببينم اين

ايد واقعاً ما را پيش طراح  انتخاب كرده را2ي   دور دارد و گزينه2
چون هدف طراح اين بود كه اگر تا آخرش هم درست. ايد شرمنده كرده

.دقتي جواب اشتباه را انتخاب كنيد ترين بي به دست آورديد با كوچك
  ! را فراموش نكنيد4طول   دور به

  
 12ي  زه و اندا6ي   منتظم از مرتبه- rگر فرض كنيم گراف  ا3ي  گزينه  ـ51

pتوانيم از داريم به راحتي مي r
q  r  : را بيابيمr  مقدار، 2 r  612 42

دانيم تعداد   است و ميpهاي يك سطر يا ستون همان  دانيم تعداد درايه مي
ي رأس متناظر گراف است و تعداد  هاي هر سطر و ستون همان درجه  يك

در . آيد دست مي لوم است از اختالف اين دو مقدار بهصفرها هم كه مع
pجا هر سطر از جمله سطر سوم ماتريس، اين   درايه دارد كه چون 6

 1هاي سطر سوم  تاي اين درايه 4 است، پس 4ي هر رأس گراف  درجه
2پس. شوند مي 6  . تواند مقدار صفر را بپذيرد  تنها مي،مانده  درايه باقي4

  
pي  طبق رابطه3ي  گزينه  ـ52 q 1ها، در درختي از   در درخت

 برابرq، مقدار 9ي  مرتبه 9 1  يال داريم كه بايد8در كل . شود  مي8
ي تاي آن را براي ساختن رأسي از درجه 6   يال2ماند  مي.  برداريم6

ضرب توانيم حداكثر حاصل بسته به نوع قرار دادن اين دو يال مي. ديگر
هاي قطر اصلي ضرب درايه دانيد همان حاصل  مي درجات كه ديگر حتماً

  

تا جايي . مربع ماتريس مجاورت است را داشته باشيم
كنيم؛ يعني رأسي   رسم مي رااست كه در گراف ثابت

كشيم تا دو رأس و دو يال ديگر را   مي6ي  از درجه
  :به آن اضافه كنيم

رأس بگذرانيم به اين طريق يك رأس يال را از يك 2توانيم   ميحاال
1ي  ها از درجه رأس ي  داريم و بقيه3ي   درجهرأس و يك 6ي  درجه
...:شود ضرب درجات مي پس حاصل. هستند    6 3 1 1 يا .18

ي  درجهرأس بگذرانيم در اين صورت يك رأسال را از دو كه دو ي اين
 خواهند بود1ي  درجه  ازها رأس داريم و باقي 2ي   درجهرأس و دو 6

...ضرب درجات اين گراف كه حاصل 24     6 2 2 1 شود كه  مي1
ي  است چرا كه يال ديگري نداريم تا با آن درجه ممكنمقدارحداكثر  اين

  

رئوس را افزايش دهيم براي 
اين كه تصوري از گراف با 

باال داشته باشيد رجات دنباله د
  . توجه كنيدها به شكل

  

p تعداد صفرهاي ماتريس مجاورت برابر3ي  گزينه  ـ53 q2 . است2
 راq براي حداكثر شدن تعداد صفرها كافي است pبا فرض ثابت ماندن 

هاي حداقل يال«دهيم كه  پس سؤال را بدين گونه تغيير مي. حداقل كنيم
! ديگر خيلي ساده شد ها» چند تاست؟10ي  بند از مرتبه گراف هم

p برابر،pتبه بند از مر هاي گراف هم دانيم كه حداقل يال مي 1است .
pاگر 10باشد، پس q   10 1  را داريم q و pحاال كه . شود  مي9

pديگر به دست آوردن q2   : كاري دارد واقعاً؟ داريم2
  p , q p q ( ) ( ) 82      2 210 9 2 10 2 9

  
هاي با شويد كه هر چه رأس  اگر دقت كنيد متوجه مي3ي  گزينه  ـ54

تري خواهيم  كم1ي   درجه تر داشته باشيم، تعداد رئوس ي كوچك درجه
 رأس36.  داشته باشيم36ي  براي مثال اگر يك رأس درجه. داشت
ها، بايد ي رأس براي كوچك شدن درجه.  بايد داشته باشيم1ي  درجه
  داد اول است؟ضرب كدام اع  حاصل36ببينيم    36 3 3 2 2

درختي . سعي كنيد اين گراف را رسم كنيد
 رأس دو 2 و 3ي    درجهرأسبا دو 
  :1ي   درجهرأس x و 2ي  درجه

  

   .داريم 1ي   رأس درجه4 ،ديدش كرراكه شمطور  همان
  

qپس اگر. است q2  برابر1هاي   تعداد درايه4ي  گزينه  ـ55 2  باشد12
 و4ي  گرافي از مرتبه«كنيم  صورت سؤال را به اين صورت خالصه مي

 مشخص است كه» داريم، اين گراف چند دور متمايز دارد؟6ي  اندازه
حتماً از پيش به خاطر داريد كه.  استK4 شده همانگراف وصف

تا7تا؟ خُب چون  7چرا : طراح(. تاست K4 ،7تعداد دورهاي متمايز گراف
البته من: سومي (.)قبول نداريد گراف را بكشيد و دورها رو بشماريد. دور داره ديگه

  ...!)كنم و اون اينه كه حافظه چيز خوبيه كالً  زد مي جا گوش رو ايني ظريفي  يك نكته
  

qگويد درخت، يعني  وقتي مي3ي  گزينه  ـ56 p 1گوييم  است و وقتي مي
p است، يعني17هاي صفر ماتريس برابر  تعداد درايه q 2 2 حاال. 17

qي دوم، طه در رابqبه سادگي به ازاي  p 1كنيم گزين مي  جاي را.
  :پس خواهيم داشت

  q pp q p (p ) p p          12 2 22 17 2 1 17 2 2 17
  (p ) (p ) p p           2 21 1 17 1 16 1 4 5

هاي حالت. كنيم  را حل مي5ي  حاال قسمت مربوط به انواع درخت از مرتبه
  :شما زحمت بكشيد بشماريدشان. داشتزير را خواهيم 

  
  
  

اگر قرار باشد .  را در نظر بگيريدpي  يك گراف از مرتبه 4ي  زينهگ  ـ57
هاي اين گراف تشكيل تصاعد حسابي بدهد، قدر نسبت اين  ي رأس درجه

چون اگر اين قدر نسبت مخالف صفر . تصاعد حسابي بايد حتماً صفر باشد
 )باشد؟ 1تواند عددي بين صفر و  چرا نمي: سومي(.  باشد1باشد، بايد حداقل برابر 

: شود ها به اين صورت مي ي رأس  باشد، درجه1اگر قدر نسبت بخواهد برابر 



  63    اي هاي چهارگزينه پاسخ پرسش / 4 بخش  
تواند وجود  ي درجات نمي گرافي با اين دنباله! كمي دقت كنيد.  pو ... ، 2، 1

تواند از  وقت نمي ترين رأس كه هيچ ي بزرگ چرا؟ چون درجه. داشته باشد
1 - pي  ؤال با يك گراف از مرتبهتواند؟ پس ما در اين س مي. تر باشد  بيش

هايش يكسان است؛ يعني گرافي  ي رأس ي همه رو هستيم كه درجه  روبه11
هاي منتظم هم يك چيز خيلي مهم  در مورد گراف. 11ي  منتظم از مرتبه

pr:دانستيم مي q p  :داريم. 2 qpr q r r      112 11 2 11 2
   چندتاست؟11ي   منتظم از مرتبه-2حداكثر تعداد دورهاي يك گراف 

ما كه هر كاري كرديم، نتوانستيم 
 براي گرافي با اين  دور3 از تر بيش

  طور؟ شما چه. مشخصات پيدا كنيم
  
  
  
Aصورت گر ماتريس مجاورت گرافي به ا2ي  گزينه  ـ58 O

O B
 
  

1
2

 ماتريس مربعيO2 وO1هاي مربعي و  ماتريسB و Aباشد كه در آن 
اين ماتريس) يستندمرتبه ن  لزوماً همO2 وA ،B،O1(صفر باشند 

  .بند است نمايشگر يك گراف ناهم
Aماتريس

B
 
  

M  : استرو روبهصورت   به O
O N
 
  

1
2

  .استبند  پس اين ماتريس نمايشگر يك گراف ناهم
  

هاي درجه همان A2هاي روي قطر اصلي دانيم درايه  مي4ي  گزينه  ـ59
  :كنيم گراف را رسم مي. ها هستند رأس

  acea ,abca ,acda:  3دورهاي به طول  
  abcea ,aecda ,abcda:  4دورهاي به طول  

  . دور است6گراف داراي 
  

ها دو  مجاورت يك گراف ساده، تعداد يكدر ماتريس 2ي  گزينه  ـ60
  :است، پس) ي گراف اندازه (ها برابر تعداد يال

  q q     2 1 1 1 1 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

        
  

  :انتظاري زنگ بلند و سوت كوتاه در حجمي از بي
  »سيمين تويي؟«ـ 

  آواي گرمش
  .ه گوشم زان سوي راهآمد ب

  غل كنان در سينه شاريد يك شيشه مي پر نشئه و گرم، غل
  .راه از ميان انگار برخاست، بوسيدمش گويي نياگاه

  
  ...خاموش ماندم » .آري منم«ـ 
  »طور است؟ خوبي، خوشي، قلبت چه«ـ 
  ).چيزي نگفتم راه دور است(

  !»خوبم، خوشم، الحمدهللا«ـ 
  

  )تر از او شش سال من كوچك(كودك شديم انگار هر دو 
  باز آن حياط و حوض و ماهي باز آن قنات و وحشت و چاه

  
  !»گيرمت ها خود ندو، مي بي! قايم نشو، پيدات كردم«

  افتادم و پايم خراشيد، شد رنگ او از بيم چون كاه
  زخم مرا با مهرباني بوسيد، يعني خوب شد، خوب

  ...رگاه اي نزديك د بنشست و من با او نشستم بر پله
  آن دوستي نشكفته پژمرد، وان ميوه نارس چيده آمد (

  )!وين دير سالي، آه و صد آه! ها، حيف و صد حيف آن كودكي
  
  »قطع است؟! حرفي بزن«ـ 
  !نه، نه«ـ 

  هاي دور من رفته بودم سال
  .»خواه هاي سرخ دل هاي سبز پر گل تا سيب تا باغ

  
  »طور است؟ حاال بگو قلبت چه«ـ 
  دانم، ولي پام  نميقلبم؟«ـ 

 ...» راه ست و يادش يك عمر با من مانده هم روزي خراشيده

 سيمين  بهبهاني

  
 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ها بگذريم،  ي يال كه از هيچ يالي دو بار عبور نكنيم و از همه  و با شرط اينAرو با شروع از رأس   در شكل روبه
  در نهايت به كدام رأس خواهيم رسيد؟

1 (C    2 (D  
3 (E    4 (F  

  

  :اين گراف.  يال است23 داراي 7ي   ـ گرافي از مرتبه2
  .چندگانه است) 4  .كامل است) 3  .درخت است) 2  .منتظم است) 1

  اين گراف حداكثر چند يال دارد؟.  است3ي   و يك رأس از درجه7ي   داراي يك رأس از درجه11ي   ـ گرافي از مرتبه3
1 (45  2 (46  3 (49  4 (50  

   است؟7ي  چند رأس اين گراف از درجه.  يال دارد27 داراي دو رأس منفرد است و 10ي   ـ گرافي از مرتبه4
1 (8  2 (7  3 (6  4 (5  

pي  رابطهp گرافي ساده باشد، به ازاي چند مقدار G ـ اگر 5 q    تواند برقرار باشد؟  مي30
1 (8  2 (17  3 (23  4 (30  

  كم چند رأس دارد؟ اين گراف دست.  است1ي   يال داراي دو رأس منفرد و يك رأس از درجه18 گرافي با 
1 (10  2 (9  3 (8  4 (7  

S ـ در گرافي با دنباله درجات رئوس7 : , , , , ,x5 5 5 4    كدام است؟x، مقدار 4
  4 يا 3) 4  4) 3  3 يا 1) 2  3همواره ) 1

,هاي يك گراف ي رأس  ـ درجه8 ,x ,y,4 4    كدام گزينه همواره درست است؟. است2

1(x  3  2(y 2  3(x y  4(x y   
x اعدادx ـ به ازاي چند مقدار 9 , , , ,4 3 2   هاي يك گراف باشند؟ توانند درجات رأس  مي1

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
,x,yي گراف  ـ با توجه به دنباله10 , , , , , , , ,2 1 1 1 1 1 1 1 xترين مقدار بيش،  1 yكدام است؟   

1 (8  2 (10  3 (12  4 (14  
, ـ در يك گراف درجات رئوس به صورت11 , , , , ,x ,y6 6 3 3 2 xترين مقدار كم.  است2 y؟ كدام است  

  6) 4  4) 3  2) 2  صفر) 1
Sجاتهاي گرافي با دنباله در  ـ حداكثر تعداد يال12 : x ,y,z , , ,1 1    چند تا است؟1

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
  اين گراف چند رأس دارد؟.  دارد5 و 4هاي  هايي از درجه  يال فقط رأس16 ـ گرافي با 13

1 (10  2 (9  3 (8  4 (7  
9 يال و 10اگر اين گراف . ردي سه دارد و رأس ديگري ندا  رأس از درجهmي دو و   رأس از درجهkي يك،   رأس از درجه2 ـ گرافي 14

   كدام است؟kرأس داشته باشد، 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 تمرين كلي

  64  مرين كليت
  

  71  تمرين كلي پاسخ



  65      تمرين كلي  
  تواند باشد؟ هاي اين گراف برابر كدام عدد مي تعداد يال.  دارد39ي   رأس از درجهy و 26ي   رأس از درجهx گرافي فقط 

1 (999  2 (1000  3 (1001  4 (1002  
i)هاي  ـ گراف مرتبط با بازه16 , i i كه2( , , , 2 3 4    است، داراي چند دور است؟5

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
   است؟اي ي يك گراف بازه دهنده   كدام شكل نشان

  

  
1(  2(  3 (  4(  
  

  

   كدام است؟p . يال برداشت تا گراف تبديل به يك درخت شود5توان  ، ميpي   منتظم از مرتبه-3 ـ از يك گراف 18
1 (6  2 (8  3 (10  4 (12  

  اين گراف چند منتظم است و چند دور دارد؟. توان آن را به يك درخت تبديل كرد  ـ با برداشتن يك يال از يك گراف منتظم مي19
  منتظم؛ يك دور -1) 4  .منتظم؛ دور ندارد -1) 3  .منتظم؛ دور ندارد -2) 2  منتظم؛ يك دور  -2) 1

   كدام است؟ منتظمي هر رأس اين گراف درجه. توان آن را به يك گراف كامل تبديل كرد  يال به يك گراف منتظم مي31  ـ با اضافه كردن20
  60) 4  59 يا 30) 3  60 يا 28) 2  59 يا 29) 1

  منتظم باشد؟ -rتواند   مي25ي   گرافي با اندازهr ـ به ازاي چند مقدار 21
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

   كدام است؟ تا باشد،9هاي گراف  اگر تعداد يال. دهد مي تصاعد عددي تشكيلدانيم درجات رئوس   مي6ي  مرتبه ـ در گرافي از 22
1 (3  2 (4  3 (5  4 (2  

  تواند باشد؟  كدام ميp.اي است  بازهpي   از مرتبهGمنتظم2 ـ گراف 23
1 (14  2 (15  3 (16  4 (17  

   حداكثر چند بخشي است؟20ي   و اندازه20ي   ـ گرافي از مرتبه24
1 (6  2 (7  3 (13  4 (14  

   چند تا است؟10ي   بخشي از مرتبه3هاي يك گراف   اختالف حداقل و حداكثر تعداد يال
1 (20  2 (21  3 (22  4 (23  

  رو چند دور دارد؟ روبه ـ گراف 26
1 (8    2 (9  
3 (10    4 (11  

  

   چند است؟17ي   منتظم از مرتبه-2 ـ حداكثر تعداد دورهاي يك گراف 27
1 (1  2 (4  3 (5  4 (6  

   وجود دارد؟a شامل رأس 3 چند دور متمايز به طول K7 در گراف
1 (15  2 (20  3 (21  4 (35  

  ؟نگذريم cها از رأس  كدام از اين مسير  وجود دارد كه در هيچ4 چند مسير به طول b به رأس a از رأس K8 در گراف
1 (20  2 (30  3 (60  4 (120  

   چند تا است؟K5 در گراف3 تعداد كل مسيرهاي به طول 
1 (60  2 (12  3 (18  4 (24  

  رو چند تا است؟ د كل مسيرهاي گراف روبه تعدا
1 (5  2 (10  3 (15  4 (20  

, گرافي با دنباله درجات , , , , , , ,7 2 2 2 2 2 2 2    چند دور دارد؟1
  3تر از  بيش) 4  3) 3  2) 2  صفر) 1



  گراف      66

, در گرافي با دنباله درجات , , , , ,4 4 2 2 2  وصل1ي  د، ولي هر كدام به يك رأسِ درجهان ديگر وصل نشده  به يك4ي  ، رئوسِ درجه11
  اين گراف چند دور دارد؟. اند شده

  2تر از  بيش) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
  اين گراف حداقل چند يال دارد؟.  دور مختلف است4 گرافي داراي 

1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  
  رو داراي چند دور است؟  گراف روبه

1 (3    2 (4  
  5تر از  بيش) 4    5) 3

  كم چند رأس دارد؟ اين گراف دست.  دور است6 گرافي فقط داراي 
1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

V با مجموعه رئوس {a,b,c,d}يال چند گراف متمايز شامل  abهاي  يال و فاقد ac و adتوان رسم كرد؟  مي  
1 (4  2 (6  3 (8  4 (16  

V با مجموعه رئوس {a,b,c,d,e} ها رئوس  ي آن توان رسم كرد كه در همه  يال مي3 چند گراف متمايز باa و bمجاور باشند؟   
1 (36  2 (45  3 (84  4 (120  

   وجود دارد؟11ي   منتظم از مرتبه-2 ـ چند نوع گراف 39
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

   وجود دارد؟9ي   منتظم از مرتبه-6 چند نوع گراف 
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

 با شرط4 ـ چند نوع گراف از مرتبه 41     وجود دارد؟2
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

   ياله وجود دارد؟3 رأسه و 4 ـ چند نوع گراف 42
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

   وجود دارد؟6ي  ي از مرتبه  ياله5 ـ چند نوع گراف بدون دور 43
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

pكه طوري بند وجود دارد به   گراف هم ـ چند نوع44 q     باشد؟9
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

   يال و فقط يك دور وجود دارد؟5 رأس و 5 چند نوع گراف با 
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

,ي  چند نوع گراف با دنباله , , , , ,3 2 2 2 2 2   نيمم مجاور باشند؟  ماكسيمم و مي وجود دارد كه در آن رئوس با درجات1
  2تر از  بيش) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

   است، چند تا است؟10ي آن   دارد و مرتبه4ي  هاي يك گراف هميلتني كه يك رأس از درجه  حداقل تعداد يال
1 (10  2 (12  3 (14  4 (16  

  رو اضافه كنيم تا هميلتني شود؟ كم چند يال به گراف روبه  ـ دست48
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

  اين گراف حداكثر چند يال دارد؟. نيست هميلتني 5ي   گرافي از مرتبه
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

ي براي رسم اين گراف از رأس درجه. بند است  دارد و هم6ي   و يك رأس از درجه4ي  رأس از درجهپنج ، 2ي   ـ گرافي يك رأس از درجه50
  در انتهاي مسير به كدام رأس خواهيم رسيد؟. گذريم ط يك بار مي شروع كرده و از هر يال فق2
  .شود چنين گرافي رسم نمي) 4  6رأس درجه ) 3  4ي  يكي از رئوس درجه) 2  2ي  رأس درجه) 1



  67      تمرين كلي  
   است؟نادرست ـ كدام گزينه در مورد گراف پترسن 51

  . استهميلتني) 4  .منتظم است) 3  . است15ي آن  اندازه) 2  . است10ي آن  مرتبه) 1
  ؟ندارد گراف پترسن دوري به كدام طول 

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
   كدام است؟k.  دارد و رأس ديگري ندارد1ي   رأس از درجهk و 3ي   رأس از درجهشش، 2ي   رأس از درجهپنج ـ درختي 53

1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  
   دارد؟5ي   داشته باشد، چند رأس از درجه3ي   رأس از درجه2 و 1ي  از درجه رأس 13اگر .  دارد5 و 3، 1هاي  هايي از درجه  ـ درختي فقط رأس54

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
  اين درخت چند رأس دارد؟.  است10ضرب درجات رئوس يك درخت برابر   حاصل

  11همواره ) 4  11 يا 7) 3  11 يا 9) 2  9 يا 7) 1
   در اين درخت كدام است؟.است 2 برابر 9ي  ترين مسير درختي از مرتبه  ـ طول بزرگ56

1 (2  2 (3  3 (8  4 (9  
   آن كدام است؟2ي  هاي درجه هاي درخت به تعداد رأس نسبت تعداد يال.  دارد2 و 1هاي  هايي از درجه  درختي فقط رأس

1(
p

 11  2(
p



11 1  3(

p



11 2  4(

p



11 3   

كم يك كه از هر شهر به شهر ديگر، دست طوري خواهيم حداقل تعداد جاده بين اين شهرها را احداث كنيم به  شهر دارد و مي100 كشوري 
  ها چندتاست؟ حداقل تعداد جاده. مسير وجود داشته باشد

1 (99  2 (100  3(99 50  4(99 100   
   حداقل چندتا است؟7ي   از مرتبهبند ناهم صفر ماتريس يك گراف يها  ـ تعداد درايه59

1 (17  2 (18  3 (19  4 (20  
  تواند باشد؟ مي برابر كدام عدد A2هاي روي قطر اصلي  باشد، مجموع درايهG ماتريس مجاورت گراف A ـ اگر 60

1 (17  2 (18  3 (19  4 (21  
 اگر بدانيم گراف از،تواند باشد  برابر كدام عدد ميA2هاي روي قطر اصلي ضرب درايه  باشد، حاصلG ماتريس مجاورت گراف A اگر 
   است؟4ي  مرتبه

1 (8 2 (10  3 (12  4 (14  
p ماتريس مجاورت گرافي درهاي يك  تعداد درايه 1اين گراف. هاي صفر آن است  برابر تعداد درايه:(p ) 3  

  .دور ندارد) 4  .بند است ناهم) 3  .كامل است) 2  .درخت است) 1
   باشد؟تواند نميد تعداد صفرهاي ماتريس مجاورت اين گراف كدام عد.  است5ي   از مرتبهGي   ـ گراف ساده63

1 (13  2 (15  3 (20  4 (25  
   يال چندتا است؟7هاي صفر ماتريس مجاورت گرافي با   ـ حداقل تعداد درايه64

1 (2  2 (7  3 (10  4 (11  
  :اين گراف.  است24 برابر 6ي   ـ تعداد صفرهاي ماتريس مجاورت گرافي از مرتبه65

  .حتمأ دور دارد) 4  .بند است محتمأ ه) 3  .حتمأ منتظم است) 2  .حتمأ درخت است) 1
a)هاي  ـ دو رأس متناظر با بازه66 ,b)و (c ,d)كه اشتراك اين دو بازه تهي نباشد، گراف مقابل به چند  از اعداد حقيقي مجاورند به شرط آن

)88سراسري ـ (  ها باشد؟ تواند گراف بازه ق مييرط
1 (1  
2 (2  
  نشدني) 3
4 (3  

)88سراسري ـ (   مورد قبول است؟A2هاي قطر  باشد، كدام دنباله اعداد براي درايهGبند   ماتريس مجاورت گراف همA ـ اگر 67
1 (0 ،1 ،2 ،3 ،4  2 (1 ،1 ،2 ،3 ،4  3 (1 ،1 ،2 ،3 ،5  4 (1 ،2 ،2 ،3 ،4  



  گراف      68

p ـ در گرافي68 10و q   )88 ـ آزاد(   وجود دارد؟8ي   حداكثر چند رأس با درجه42
1 (4  2 (7  3 (6  4 (3  

)88 ـ آزاد(   حداكثر چند دور به طول چهار دارد؟2ي   رأس درجه45 ـ گرافي با 69
1 (11  2 (1  3 (15  4 (10  

) ـ خارج از كشور94 و سراسري ـ 87سراسري ـ (  وجود دارد؟ 4، چند دور با طول 5ي   ـ در يك گراف كامل از مرتبه70
1 (9  2 (10  3 (15  4 (20  

p گرافير ـ د71  q و20 17  . 87آزاد ـ (  توانيم داشته باشيم؟ ي صفر مي درجهاز حداكثر چند رأس(
1 (13  2 (14  3 (15  4 (16  

)87  ـآزاد(   دارد؟3طول   داشته باشد، اين گراف حداكثر چند دور به1 عضو 40ورت يك گراف ساده  ـ اگر ماتريس مجا72
1 (35  2 (120  3 (30  4 (115  

 )86  ـسراسري(  است؟... هاي فرد عددي  و تعداد رأس... هاي زوج عددي   رأس دارد، تعداد رأس16 ـ در گرافي كه 73
  زوج ـ زوج) 4  ردزوج ـ ف) 3  فرد ـ زوج) 2  فرد ـ فرد) 1

هاي اين  باشد، تعداد يال4  ي آن  و ماكسيمم درجه24 برابر A2هاي قطري ضرب درايه  ماتريس مجاورت يك درخت و حاصلA ـ اگر 74
 )86  ـسراسري(  درخت كدام است؟

  8) 4  7) 3  6) 2  صفر) 1
p)ي  ـ در يك درخت رابطه75 q)( q p)  2  )86  ـآزاد(  ماتريس مجاورت اين درخت چند عضو صفر دارد؟.  برقرار است65

1 (43  2 (37  3 (30  4 (12  
)85  ـسراسري(  تواند باشد؟ هاي آن به كدام صورت مي  رأسات، دنباله درج6ي   ـ در يك گراف ساده از مرتبه76

1(, , , , ,5 4 3 2 2 0  2(, , , , ,5 4 3 2 2 1  3(, , , , ,5 4 3 2 11  4(, , , , ,5 4 3 3 2 1   
 )85  ـآزاد(  اين گراف حداكثر چند يال دارد؟.  است5ي   رأس داراي دو رأس درجه10 ـ گرافي با 77

1 (41  2 (25  3 (45  4 (37  
p تعداد رئوس با ـ در گرافي78 10يها  و تعداد يالq   )85  ـآزاد(  توان داشت؟  مي9ي  ، حداكثر چند رأس با درجه31

1 (3  2 (5  3 (6  4 (4  
 )84  ـسراسري(   باشد، وجود دارد؟10ي آن  بند و نامنتظم كه مجموع مرتبه و اندازه  ـ چند نوع گراف ساده، هم79

1 (4  2 (3  3 (5  4 (7  
}ي رئوس  ـ در گرافي به درجه80 , , , , , , , , }7 7 2 2 2 2 2 2  )84  ـآزاد(   مجاور نيستند، چند دور وجود دارد؟7ي  كه دو رأس با درجه 2

1 (7  2 (14  3 (21  4 (28  
}ي رئوس  و درجهe و a ،b ،c ،d رئوس  ـ در گرافي با81 , , , , }4 4 4 3  )84  ـآزاد(   وجود دارد؟3 چند دور به طول 3

1 (6  2 (7  3 (8  4 (14  
,a,b به صورتGبند  هاي گراف هم سي رأ  ـ درجه82 , , ,5 4 3 aترين مقدار كم.  است2 b83  ـسراسري(   كدام است؟( 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ـ گرافي كه ماتريس مجاورت آن به صورت83
 
 
 
  

0 1 1 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 0 1 0

 )83  ـآزاد(   باشد، داراي چند دور است؟

1 (0  2 (2  3 (3  4 (4  
 )83  ـآزاد(   است؟5ي چند رأس از اين گراف  حداكثر درجه.  يال است14 رأس داراي 6 ـ گرافي با 84

1 (4  2 (5  3 (3  4 (2  
 )82  ـسراسري(   كدام است؟6ي  هاي مرتبه  ـ تعداد درخت85

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  



  69      تمرين كلي  
اگر مجاز باشيم از هر پل دقيقاً يك بار . بط داده است پل به هم ر8 را با E و A ،B ،C ،Dي   منطقه5 ـ شكل مقابل 86

  )82  ـسراسري(  ي پايان كدام است؟ ، منطقهBي  عبور كنيم با شروع از منطقه
  B) 2    نشدني) 1
3 (D    4 (E  

}ي رئوس  ـ گرافي با درجه87 , , , , }4 4 4 4  )82  ـآزاد(   داراي چند يال است؟4
1 (8  2 (20  3 (16  4 (10  

 )82  ـآزاد(  اين گراف چند يال دارد؟.  است1ي هر رأس   رأس و درجه8 ـ گرافي داراي 88
1 (8  2 (4  3 (16  4 (28  

,هاي   ي رأس   با درجه G در گراف    ـ89 , , ,3 3 2 2  )81 ـ سراسري(   كدام است؟  4تعداد دورهاي به طول     .  دو رأس با ماكسيمم درجه غيرمجاورند         2
1 (3  2 (2  3 (1  4 (0  

 )81  ـآزاد(  اين گراف حداكثر چند دور دارد؟.  است2ي هر رأس   رأس و درجه13 ـ گرافي داراي 90
1 (3  2 (4  3 (1  4 (12  

(G)ترين مقدار بيش. باشد  ـ گرافي داراي هشت رأس و بيست و سه يال مي91 (G)  81  ـآزاد(   كدام است؟( 
1 (5  2 (1  3 (3  4 (6  

,هايش ي رأس رافي كه دنباله درجه ـ گ92 , , , , , ,3 2 2  )80  ـسراسري(  گونه است؟  باشد چه11111
  بند ناهم) 4  بند هم) 3  درخت) 2  قطعاً داراي دور) 1

 )80  ـسراسري(   باشد؟تواند نمي  كدام عددA2هاي قطري ماتريس ضرب درايه  باشد، حاصل4ي   از مرتبهG ماتريس مجاورت گراف A اگر ـ 93
1 (3  2 (12  3 (18  4 (36  

 )80  ـآزاد(  اين گراف حداقل چند يال دارد؟.  و از هر رأس به رأس ديگر مسيري وجود دارد دارد رأس8 ـ گرافي 94
1 (6  2 (7  3 (15  4 (9  

: به صورتGهاي گراف   رأساتي درج  ـ دنباله95 , , , , 3 3 2 2 ، تعداد دورهاي به طولنباشندر دو رأس با ماكسيمم درجه مجاور اگ.  است2
 )79  ـسراسري(   كدام است؟5 يا 3
1 (0  2 (1  3 (2  4 (3  

 )79  ـسراسري(  ي صفر وجود دارد؟  ـ در ماتريس مجاورت گراف مقابل چند درايه96
1 (6    2 (5  
3 (4    4 (3  

  
 )79  ـآزاد(   گراف منتظم است؟ي يك دهنده  ـ در كدام گزينه ماتريس مجاورت نشان97

1(
 
 
 
  

0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0

  2(
 
 
 
  

0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 1

  3(
 
 
 
  

0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

  كدام هيچ) 4  

 رأس ازk و 2ي   رأس از درجه5ي يك و   رأس از درجه7 اگر اين گراف شامل . دقيقاً يك مسير وجود داردG ـ بين هر دو رأس از گراف 98
 )78  ـسراسري(   كدام است؟k باشد، 3ي  جهدر

1 (6  2 (5  3 (4  4 (3  
 )78  ـآزاد(   آن باشد؟هاي درجات رأسي  دهنده  نشانتواند نميكدام گزينه .  رأس است5 ـ گرافي شامل 99

1({ , , , , }0 1 2 3 4  2({ , , , , }4 4 4 4 4  3({ , , , , }01111  4({ , , , , }2 2 2 2 2   
,:ند ازا بندي عبارت هاي گراف هم ي رأس  ـ درجه100 , , , ,4 3 2 2 2 تعداد دورها با طول. تر مجاور نيستند هاي بزرگ كه دو رأس با درجه طوري  به1

 )77  ـسراسري(   در اين گراف كدام است؟3
1 (0  2 (1  3 (2  4 (3  



  گراف      70

 )77  ـآزاد(   ـ كدام گزينه درست است؟101
  .هاي فرد هر گراف زوج است تعداد رأس) 2  .هاي فرد هر گراف فرد است تعداد رأس) 1
  .هاي زوج هر گراف فرد است تعداد رأس) 4  هاي زوج هر گراف زوج است تعداد رأس) 3
 )76  ـسراسري(  ي چند رأس آن ماكسيمم است؟ درجه. باشد  مي27ي آن   و اندازهG ،8ي گراف   ـ مرتبه102

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
V باG(V,E)هاي گراف  ـ تعداد رأس و يال103 {v , v , ..., v } 1 2 E و5 {v v , v v , v v , v v } 1 2 1 4 2 3 1  )76  ـآزاد(  :به ترتيب برابر5

   است7 و 5) 4   است4 و 5) 3   است8 و 5) 2   است5 و 8) 1
 )75  ـراسريس(  هاي يك گراف باشد؟  رأساتتواند دنباله درج  ـ كدام دنباله مي104

1( , , , ,5 4 3 2 0  2( , , , ,3 3 2 2 0  3( , , , ,4 3 2 2 0  4( , , , ,5 3 3 2 0   
 )75  ـسراسري(   وجود دارد؟e به a از 3 ـ در گراف شكل مقابل چند مسير به طول 105

1 (5  
2 (4  
3 (3  
4 (2  
 )75  ـسراسري(  گذرد؟ حداقل چند يال ميVاز هر عضو.  داراي پانزده عضو است E(G) و V={a,b,c,d,e,f} و G(V,E)ي  در گراف ساده ـ106

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  كني، هميشه تو حكم مي
  :سه دايره سياه

  يكي براي چشم تو،
  ديگري براي چشم تو،

  .و ديگري براي پيشاني من
  اي، اما دانم كه دستم را نخوانده مي

  رسد، بوي خاك باران خورده كه مي
  زني بي خيال تو هي خشت مي

  .و دست من خالي است
  شان پس از آن همه چهره كه بازي گرفتيم

  

                                   
  فقط بي بي مانده
  مات و غمزده،

  .يادآور خاطرات تلخ شكست
  شوم باز دو دل مي

  كنم  را بازي ميدلم
  سياهي چشم تو و پيشاني من،

  برد دلم را مي
  بازم و من مي

                                               فاطمه رحيميان
  

  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
. در اين گراف فرد استD و Aهاي  ي رأس  فقط درجه2ي  گزينه  ـ1

گرافي كه درجات تمام رئوس به: سومي(اويلري  دانيم در يك گراف نيمه مي
اگر براي) .ي فرد دارد  يعني تنها دو رأس با درجه؛ زوج است،غير از دو رأس

كه كنيم و با شرط ايني فرد شروع  رسم گراف از يكي از رئوس با درجه
.رسيم ي فرد مي از هيچ يالي دو بار عبور نكنيم به رأس ديگر با درجه

  .رسيم  ميDرأس  شروع كنيم، در نهايت به Aبنابراين اگر از رأس 
  
 برابر7ي  هاي يك گراف ساده از مرتبه  حداكثر تعداد يال4ي  گزينه  ـ2

 7 6 هاي اين گراف از حداكثر تعداد عداد يالحاال كه ت.  است212
بين دو رأس اين گراف بيش از يكتر است، يعني حداقل  ها بيش يال

  . استچندگانهپس گراف . گراف داراي طوقه است يا يال وجود دارد
  
 را كنار گذاشته، گراف را7 و 3ي   ابتدا رئوس درجه2ي  گزينه  ـ3

  :كنيم  را نيز وصل ميهاي اين دو رأس سپس يال. كنيم كامل مي
  

      46   9 8 3 72
  

ها حداكثر شود هيچ يالي خواهيم تعداد يال در ضمن توجه كنيد چون مي
ي چون با يك يال درجه: سومي. (گذرانيم  نمي7 و 3ي  بين دو رأس با درجه
  .)دهيم كه اين خوب نيست دو رأس را افزايش مي

  
 منفرد را كنار  اگر دو رأس3ي  گزينه  ـ4

 دانيم مي. شود  رأس مي8بگذاريم، گراف داراي 
K8 اين گراف يك يال .  يال است28 داراي
تر دارد، بنابراين دو رأس آن از   كمK8از

  . است7ي   ديگر از درجهشش رأس و 6ي  درجه
  
ده است كه گراف ساده است و چون در سؤال ذكر ش3ي  گزينه ـ 5

ها هاي اين گراف تواند چندگانه باشد، بنابراين حداكثر تعداد يال نمي
 يال دارد21 تنها 7ي  گراف كامل مرتبه. هاي گراف كامل است برابر يال

 شروع8ي  بنابراين از گراف مرتبه. كند ي تست صدق نمي و در رابطه
 گرافي ساده از يال است، پس28 داراي 8ي  گراف كامل مرتبه. كنيم مي

pي  تواند در رابطه  مي8ي  مرتبه q  در نتيجه از گراف.  صدق كند30
pي با مرتبه  pي  تا گراف با مرتبه8  . اين رابطه برقرار است30
23شود چند تا؟  تعداد مي  30 8 1.  

  
 با يال مربوطه را1ي   دو رأس ايزوله و يك رأس درجه1ي  گزينه ـ 6

7كم  ال را بتوانيم داشته باشيم، دست ي17كه  براي آن. گذاريم كنار مي
  :چون. رأس ديگر نياز داريم

      
 
  6 5 7 6172 2  

  K6ايه تعداد يال  K7هاي تعداد يال      
10كم به بنابراين دست  7 2   . رأس نياز داريم1

  
xي ماكسيمم دارد پس  رأس از درجه3گراف  1ي  گزينه  ـ7  3

x از طرف ديگر.است  ، گراف يك درجات رئوسدنباله  :سومي(.  است4
، بنابراينتعداد رئوس فرد در هر گراف زوج استچون .)  استزولين

xتنها    .  قابل قبول است3
  
ي    از رأس با درجه4ي  گزينه  ـ8

  :كنيم  گراف شروع به رسم ميرِت بزرگ
  

2 و يا هر دو برابر 3 يا هر دو برابر y وx: حالت خواهيم داشت2
 هستند، بين خودشان هم يك يال رسم3در حالتي كه هر دو برابر : سومي. (هستند
xپس در هر دو حالت) .است شده yاست .  

  
 xپس . كه تعداد رئوس فرد يك گراف زوج است اول اين 2ي  گزينه  ـ9

ي   چون رأس درجه.تواند برابر صفر باشد  نميx. حتمأ عددي زوج است
در اين  باشد، زيرا4تواند برابر   نميx. داريم) maxي  رأس با درجه (4

  

 .توانيم داشته باشيم  نمي1ي  صورت رأس درجه
 xشود كه   اال اگر گراف را رسم كنيم مشاهده ميح

  .ند باشدتوا  مي2تنها برابر

 پاسخ تمرين كلي
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مجموع درجات

 ق ق غ

مجموع درجات 
 رئوس گراف

.  داريم1ي   رأس از درجه8  3ي  گزينه  ـ10
  xرئوس. گيريم ها را جداگانه درنظر مي آن
  هر دو را به رأس . كنيم را به هم وصل مي  yو

  

 يال از اين دو رأس به8توانيم  نهايتأ مي. كنيم وصل مي نيز 2ي  درجه
xبنابراين حداكثر.  نيز وصل كنيم1ي  رئوس درجه yبرابر خواهدبود 

12با  2 2 8.  
  

6چون !  باشند؟ نهصفر برابر y و x هر دوي شود  مي2ي  گزينه ـ 11
 و صفريكي شود مي.  داشت6 ي شود رأس درجه ماند كه نمي رأس مي
.شود چون در اين صورت تعداد رئوس فرد، فرد مي!  باشد؟ نه1ديگري 

  

 و ديگري صفر يا يكي برابر 1شود هر دو  مي
 پس. رو مثأل گراف روبه!  باشد؟ بله2برابر 

min{x y}  است 2برابر.  
  

 را تا جا دارد به هم z,y,x رئوس1ي  گزينه  ـ12
ها خارج  سه يال ديگر هم بايد از آن. كنيم وصل مي

  با توجه .  وصل كنيم1ي  كنيم كه به رئوس از درجه
  

6:هاي اين گراف برابر است با حداكثر تعداد يالرو  به شكل روبه 3 3.  
  

 تعداد برابر2ِ با ، مساويابتدا مجموع درجات رئوس را  4ي  گزينه  ـ13
  :دهيم ها قرار مي يال

  y y
x y q x y x x


         

32 5 54 5 2 4 5 32 84 4


 

y  نباشد، 4چون اگر مضرب : سومي(.  باشد4بايد مضرب xعدد طبيعي به دست 
 :داريم) .آيد نمي

      y x x y
y

y x

7     
  

    8
4 30 2

»نظريه اعداد«در فصل . شد به سؤال پاسخ داد البته ي سياله هم مي با معادله
  !خواهيد ديد

  
p يك بار تعداد رئوس را برابر، براي حل3ي  گزينه  ـ14   و بار 9

با تشكيل دو. دهيم  قرار مي20 ديگر مجموع درجات رئوس را برابر
  :كنيم  را تعيين ميkمعادله و دو مجهول، 

  p k m k m
, m

q k m k m
k  3               

2 9 2 42 2 2 3 20 2 2 3
  

  :دهيم  قرار ميq2 مجموع درجات را برابر 3ي  گزينه  ـ15
  q است13 مضرب .x y q ( x y) q     26 39 2 13 2 3 2

  
  .  است1001 عدد ، است13اي كه مضرب  ها تنها گزينه در بين گزينه

 ها را تعيين كرده اي را كه به خاطر داريد؟ بازه  رسم گراف بازه2ي  گزينه  ـ16
 هاي متناظر با  رآس بينگيريم و  هر بازه را متناظر يك رأس در نظر ميو

  :پس داريم. كنيم  يال رسم مي،هايي كه اشتراك دارند بازه

   

i ( , )

i ( , )

i ( , )

i ( , )

 

 

 

 

2 2 4
3 3 9
4 4 16
5 5 25

  . دارديك دورشود كه اين گراف فقط  مشاهده مي
  

 هم گفتيم كه2 بخش »در يك نگاه« قسمت در قبالً 4ي  گزينه ـ 17
و شكل) ضلعي به باال4(هاي بدون قطر  هايي كه شامل چند ضلعي گراف

  
  

  . باشنداي توانند گراف بازه هستند، نمي          يا                        
  

 
pr داريمpي   منتظم از مرتبه-r گراف در 2ي  گزينه ـ 18 q  و در 2

pي  رابطهpي  درخت از مرتبه q 1ها با اين دانسته . برقرار است
  :كنيم تست را حل مي

   
p pp q q (p )

q p
p  8       

  

3
2

33 2 1 521
  

  
 ضلعي هستند، nبه صورت كه  منتظمي را - 2هاي   گراف 1ي  گزينه  ـ19
داد: سومي. (توان با برداشتن يك يال تبديل به يك درخت خطي كرد مي

خودتان يك گراف! ها  از اين حرفي تستي گفتيد و اين قرارمون نبود و نزنيد كه نكته
  )كاري داشت؟! ن برداريدمنتظم با يك دور رسم كنيد و يك يال از آ - 2
  

p فقط بدانيد در گراف كامل2ي  گزينه ـ 20
p(p )

q(K )



1

 و در يك2
prمنتظم  -rگراف  q   :حاال تست را حل كنيد.  است2

  pp(p ) pr
p(p r )

p r
r  60           

1 6231 1 62 1 12 2
  p

p r

    

31
1 2 28r يا

  
  : داريم4ي  گزينه  ـ21

  
qpr q pr

r p

    


 

252 50  

.توانيم داشته باشيم  مي حالت3پس   
p , r

p , r

p , r

  


  
  

50 1
25 2
10 5

  
d و قدرنسبت تصاعد را ترين درجه را   اگر كوچك1ي  گزينه  ـ22

  :ها به صورت زير خواهد شد ي رأس فرض كنيم، درجه
      , d , d , d , d , d          2 3 4 5

   منتظم- 3در گراف : 
  

 در درخت: 

   منتظم -rدر گراف : 
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   گراف مثلثي4يك گراف   
 ضلعي پنج

  مسيرهاي به
 طول صفر

 است، يعني5ترين درجه حداكثر برابر   بزرگ6ي  دانيم در گرافي از مرتبه مي
d  5   لزوماdًكه اين رابطه برقرار باشد،   واضح است براي اين. است5

 است كه در اين حالت1ابركم بر دست.  صفر نباشدdزيرا اگر: سومي( .بايد صفر باشد
كه پذير نيست زيرا با توجه به اين  بايد حتماً صفر باشد كه اين امكانp  است، 6

d و وقتي.) داشته باشيم5ي  توانيم رأس از درجه ديگر نمي 0 ي باشد يعني درجه 
. ظم داريمتمن هاي گراف با هم برابر است و در واقع يك گراف ي رأس همه
prظمتهاي من دانيم در گراف مي q rداريم. 2 r  6 18  نيز  پس3
گرافي به هاي ي رأس درجهكه هر وقت جاي شنيديد  توضيح اين: طراح(.  است3 برابر

كه اند، بفهميد منظور اين بوده كه گراف منتظم است و طراح به جاي اين تصاعد عددي
  !)ده استلر زمثل آدم بگويد گراف منتظم است ژانگو

  
 منتظم2گراف  2ي  گزينه  ـ23

   ي كهتواند به صورت  مي15ي  مرتبه
  

كم ها دست ي حالت در بقيه. اي است  بازهشد در اين صورترو با بينيد روبه مي
  .شود اي بودن خارج مي آيد كه گراف از بازه يك حفره به وجود مي

  
ها، ها، براي حداكثر شدن تعداد بخش  گونه تست  در اين4ي  گزينه  ـ24

گيريم و بعد تعداد رئوس ها را براي يك گراف درنظر مي تمامي يال
براي. شود گيريم كه هر كدام يك بخش مي يزوله درنظر ميمانده را ا باقي
  : رأس الزم است، چون7 يال حداقل 20

       7 6 K7هاي گراف تعداد يال202

 بخش 13 رأس منفرد را هم 13 يال را يك بخش و 20 رأس و 7پس 
  . بخش14شود  گيريم كه روي هم مي ديگر درنظر مي

  
  : با توجه به توضيح تست قبل داريم2ي  گزينه  ـ25

  max

min

q

q
21



     


8 7 28 28 72
7

  

  
 دور هم در اطراف 4چنين  هم.  دور است7 داراي K4دانيم  مي4ي  گزينه  ـ26

11 مجموع اين گرافدرپس .  وجود داردK4اين گراف 7   . دور دارد4
  

براي.  درنظر گرفت را ضلعي5 مثلث و يك 4توان   مي3ي  گزينه  ـ27
منتظم تا آن جايي كه -2ورهاي يك گراف ساختن حداكثر تعداد د

سازيم مي) همون مثلث خودمون: سومي (3ي  توانيم گراف كامل از مرتبه مي
گيريم  درنظر ميnي  از مرتبه منتظم -2ها را هم يك گراف  ي يال و بقيه

  : بنابراين داريم.)گيريم  ضلعي درنظر ميnدر واقع يك : سومي(
       ( )  17 4 3 5

  
پس در مجموع 4 1   . دور خواهيم داشت5

  
  

 رأس از يك3 به 3 براي ساختن يك دور به طول 1ي  گزينه  ـ28
6دو رأس ديگر را بايد از .  استaها كه  از رأسيكي . گراف نياز داريم

)  :مانده انتخاب كنيم رأس باقي ) 156
2

  
 پس كنار گذاشتههستند، كه ابتدا و انتهاي مسير b و a 3ي گزينه  ـ29
كنيم، پس تعداد مسيرها با توجه به  هم كه عبور نميcاز رأس . دنشو مي

  :ا برابر است بزيري  رابطه
      a b5 4 3  
      60   5 4 تعداد مسيرها3

  
  ولي توجه داشته باشيد.چهار رأس الزم دارد، 3 مسير به طول 1ي  گزينه  ـ30

بار محاسبه كه اگر با اصل ضرب تعداد مسيرها را محاسبه كنيم هر مسير دو
  :كنيم  تقسيم مي2 به شود پس در نهايت تعداد مسيرها را مي

      60
5 4 3 2

2
  

ها اين درخت.  است4ي   درخت مرتبه2 گراف شامل 4ي  گزينه  ـ31
)داراي ) 4

22 اما هنوز مسيرهاي به طول.  مسير به طول مثبت هستند12
.ت اسمسير به طول صفر به خودش هم يك رأسهر . صفر باقي مانده است

  :شود با پس كل مسيرها برابر مي
      ( )  4

22 8


20  
  

  
تواند به يكي از دو شكل زير باشد و هر حالتي  گراف مي3ي  گزينه  ـ32

  . است دور3را كه در نظر بگيريم گراف داراي 
  
  
  

  »2«حالت   »1«حالت       
 

 رو  شكل گراف به صورت روبه4ي  گزينه  ـ33
  . دارد دور3است و 

  
هاي داده شده و شمارش ها رسم گراف با ويژگي بهترين راه در حل اين نوع تست: سومي(

  ) !شك نكنيد كه اين روش بهترين روش است. تعداد دورهاي آن است
  

كه   شكل گراف براي اين2ي  گزينه  ـ34
تواند  ها را داشته باشيم مي حداقل تعداد يال
  :رو باشد به صورت روبه

كم پس در مجموع دست 5 3   . يال نياز داريم8

K8 رأس ايزوله2 و   
  

  و دو رأس ايزوله8درخت مرتبه 

  مسيرهاي با
 طول مثبت
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دقت .  دور است4 گراف داراي 2ي  گزينه  ـ35
كنيد كه قسمت هاشور زده دور نيست چون از 

  سه تا مثلث داريم كه ! گذريم  مييك رأس دوبار
  

 دور4پس در مجموع  . ضلعي محدب4 و يك 3 به طول ه دورسشود  مي
  .خواهيم داشت

  

 چنينكه حداقل تعداد رئوس را داشته باشيم، يك  براي اين2ي  گزينه  ـ36
  

 مشاهده. م براي اين گراف در نظر بگيريمتواني شكلي را مي
  .  دور بسازيم6يم گرافي با توان مي رأس 5شود كه با  مي

  
  :گيريم ها را درنظر مي ي حداكثر يال  مجموعه3ي  گزينه  ـ37

      ab , ac , ad , bc , bd , cd

81 1 1 2 2 2  

2باشيم، اگر براي يك يال هيچ شرطي نداشته! يه توضيحي بدم بد نيست: سومي(
پس عدد متناظر با آن يال. »عدمِ وجود «يا» وجود«: آيد حالت براي آن يال پيش مي

 را قرار دهيم، چون انتخابي1دار بايد عدد هاي شرط ولي براي يال. گذاريم  مي2را
  !) است در واقع مان بسته ها نداريم و دست براي حالت آن

  
 عضو10ها  ي حداكثر يال جموعهم رأسي كه داريم، 5 با 1ي  گزينه  ـ38

انتخاب كنيم به عضو را 10از اين  عضو 3خواهيم  مي. خواهد داشت
 مجاورb و aدو رأس «ي  معني جمله: سومي (باشد abها  كه يكي از يال طوري
ازكه بنابراين كافي است ) .» در گراف وجود داردabيال «اين است كه » است
  :ب كنيم، پس داريم يال انتخا2 ، ديگر يال9ِميان 

      ( ) 9
2 ها تعداد گراف36

  
 ضلع ساخت11توان با  هايي كه مي  ضلعيnكافي است  4ي  گزينه ـ 39

  :آيد  به دست مي حالت6را در حاالت گوناگون به دست آوريم، اين 
  

      

 ضلعي7 و 4 ضلعي6 و 5 ضلعي11

 ضلعي3 و 4 و 4 ضلعي3 و 3 و 5 ضلعي8 و 3

 

  
 -2 گراف  يك،9ي  نتظم مرتبه م- 6 گراف دانيم مكمل  مي2ي  گزينه  ـ40

 :شماريم ها را مي  است، پس براي سهولت در كار تعداد آن9ي  منتظم مرتبه

      

 ضلعي6 و 3 ضلعي5 و 4 ضلعي9

 ضلعي3 و 3 و 3

 

  . داريم9ي   منتظم از مرتبه- 6 گراف  نوع4بنابراين 

 داشته باشيم،2ي   يك رأس از درجهكه اقالً  با شرط اين2ي  گزينه  ـ41
 و4ي  ه گراف از مرتبهحاالت مختلفي ك 2تواند داشته باشد را  مي

  :كنيم رسم مي
  
  

      »4»          «3»            «2»          «1«  
  .گراف خواهيم داشت نوع 4نيم كه در مجموع يب مي
  

  :هاي موجود ي حالت اي نداريم جز رسم همه  براي حل چاره1ي  گزينه  ـ42
  
  

      »3»            «2       «   »   1«  
  . داريم حالت3 گويا

  
 را البته به6ي  هاي مرتبه درخت اين سؤال در واقع تعداد 4ي  گزينه  ـ43

  . است6اين تعداد هم برابر . زبان بي زباني از ما خواسته است
  

  : داريم2ي  گزينه  ـ44
pيك مدل       , q  4 5

      p , q   5 4
pبند نيست هم   , q  6 تر بيشو 3

   . گراف خواهيم داشت نوع4در كل در نتيجه 
pتوجه داريد كه اگر  pتر باشد ديگر گراف ساده نيست و اگر   يا كم3  6

  .بند نيست تر باشد ديگر گراف هم يا بيش
  

.هاي مختلف گراف است  تنها راه حل تست رسم حالت3ي  گزينه  ـ45
  :شويم پس دست به كار مي

  
  

  »5»        «4»        «3»         «2»         «1«  
  

هم وصل كنيم يكي  را به1 و 3  با درجات اگر رئوس3ي  گزينه  ـ46
 گرافع نو2پس در مجموع . بينيد را خواهيم داشت از دو شكلي كه مي

6ي   منتظم مرتبه-2هاي  ها مثل گراف در واقع گراف. خواهيم داشت
  !تر شوند، البته با يك رأس و يك يال بيش مي
  
  
  

  »2 «  »    1«  

  5 نوع     درخت مرتبه 3
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يعني اين: سومي( گراف حتمأ بايد دور هميلتني داشته باشد 2ي  گزينه  ـ47

اين يك گراف بنابر.) داشته باشد10 است، دور به طول 10ي  گراف كه از مرتبه
  

 سپس يك .كنيم  رسم مي10ي   منتظم از مرتبه-2
  تعداد،با توجه به شكل. كنيم مي4ي  رأس را از درجه

12  : باشود ها برابر مي يال 10 2  
  

 1ي   بين دو رأسي كه از درجهيك يال اين گراف با رسم 1ي  گزينه ـ 48
،1ي با رسم يال بين دو رأس با درجه!  ديگر مشخصِ:سومي. (شود هستند، هميلتُني مي

  ).شود كه دور هميلتني هم دارد  مي6ي   منتظم از مرتبه- 2 گراف تبديل به يك گراف  
  

  يال7  رأس و5ا توان گراف ناهميلتني ب  مي2ي  گزينه  ـ49
م و سازي  رأس يك گراف كامل مي4 با كه اين طوري. داشت

  . كنيم  يك يال به آن وصل ميامانده را ب رأس باقي
  

شود كه گراف اويلري  اگر گراف را رسم كنيم مشاهده مي1ي  گزينه  ـ50
!!)ها شما گراف را رسم كنيد تنبل: سومي. (گرديم است پس به همان رأس برمي

بند  همهايش زوج است و ي رأس ي همه دانيد گرافي كه درجه البته حتماً مي: طراح(
  .)پس نيازي هم به رسم نيست. است، گراف اويلري است

  
 . نادرست است4ي   با توجه به شكل گراف پترسن، گزينه4ي  گزينه  ـ51
  

 

  
  
  
  

  )تمرين كتاب درسي. (گراف پترسن دور هميلتني ندارد
  !) مهم هستندوتوك تكهاي كتاب درسي رياضيات گسسته،  تمرينات و مثال: سومي(
  

 با توجه به شكل گراف پترسن كه در پاسخ تست قبل ديديد،2ي  زينهگ  ـ52
  )تمرين كتاب درسي. ( دارد9 و 8 و 6 و 5هاي  اين گراف دورهايي به طول

  
 در درخت مجهول1ي  هاي درجه وقتي تعداد رأس :روش اول 2ي  گزينه ـ 53

 دهبا رسم اين درخت، مشاه. حل مسئله، رسم درخت است است، بهترين راه
  . دارد1ي   از درجه رأس8كنيم درخت  مي
  
  
  

هايي كه بلد هستيم استفاده شويم و از رابطه خيال شكل مي  اصوالً بي:روش دوم
 :خواهيم داشت.  دارد1ي   رآس درجهxمان  كنيم درخت فرض مي. كنيم مي

  
q p x x xx x

x xq


             

        

1 6 5 1 10 2810 825 2 6 3 1 28
2 2

  :گيريم ظر مي در نx را 5ي  هاي درجه  تعداد رأس2ي  گزينه  ـ54

    q p q pp x

q x

       


   

1 2 2 213 2
2 13 6 5

  x x     13 6 5 26 4 2 2
  x  3x  3 9

  
  : درخت ممكن است يكي از دو شكل زير را داشته باشد3ي  گزينه  ـ55

  

  
       

5
10 5 2 1 1

  
  

       
10

10 10 1 1 1

  
  . است7 يا 11هاي اين درخت  بنابراين تعداد رأس

  
كه در درخت اي است و با توجه به اين  درخت ستاره3ي  گزينه ـ 56

pاي ستاره  18  : است، داريم   9 1
  

 داشته باشد،2 و 1ي  هايي از درجه  درختي كه فقط رأس3ي  گزينه  ـ57
ها ي رأس  و بقيه1ي   رأس از درجه2 در درخت خطي .خطي استدرخت 
  :داريم.  است2ي  از درجه

  
p



11 2

q p p
p p p

  
  

  
1 2 1

2 2 2  
  

 تمامي توضيحاتي كه در تست بيان شده است، تعريف1ي  گزينه ـ 58
رشمنظو: سومي(ها  پس حداقل تعداد يال! اي درخت است به زبان جاده

qبرابر) !هاست جاده p 99    1 100   . است1
  

ها بايد  خواهيم صفرها كم شود، پس تعداد يك چون مي 3ي  گزينه  ـ59
بند هاي يك گراف ناهم حداكثر تعداد يال. ها بايد زياد شود زياد شود؛ يعني يال

، رأس ديگر كامل باشند6 زماني است كه يك رأس ايزوله و 7ي  از مرتبه
1qهاي  تعداد درايه      :يعني q    6 5 15 2 302

  19  49 تعداد صفرها30   7 7 ها كل درايه49
  

مجموع  همان A2هاي روي قطر اصلي  مجموع درايه2ي  گزينه  ـ60
  !!همين. است كه همواره زوج است q2 يا درجات

  
اي ضرب مجموعه ها را به صورت حاصل تك گزينه  تك3ي  گزينه  ـ61

  :بنابراين خواهيم داشت. نويسيم از اعداد مي

   
كدام از اين دو حالت گراف وجود ندارد در هيچ          8 2 2 2 1 4 2 1 1

  هاي درخت يال
 2ي  هاي درجه رأس

 رسنگراف پت
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 فرد

.گراف وجود ندارد         10 5 2 1 1
  

        12 3 2 2 1
  

.گراف وجود ندارد         14 7 2 1 1
  

  : داريم2ي  گزينه  ـ62

  
q

q (p q)(p )
p q

    
  2

22
2 2 1

2
 

  q p p qp q qp p p       3 2 3 22 2 2 2

  p p p(p )
q

p
 

  
3 2 1
2 2

  .بنابراين گراف كامل است
  

p   3ي  گزينه  ـ63 q q   2 2 25 2هاي صفر تعداد درايه

 كه يك عدد زوج20تواند برابر  پس نمي. د فرد استحاصل يك عد
  !است بشود

  
  :  داريم4ي  گزينه  ـ64

  p 2 qpهاتعداد صفر14 q   72 هاتعداد صفر2

pخواهيم مي 2 7 را برابر q و 4 را برابر pتوان  آيا مي.  مينيمم شود14
2  برابرهاي صفر زيرا در اين صورت تعداد درايه! فت؟ خيردرنظر گر

هاي قطر اصلي ماتريس در تناقض ي درايه شود كه با صفر بودن همه مي
p. است  pحاال. كه نادرست بود 4    :كنيم  را بررسي مي5

        25 14 هاي صفر تعداد درايه11
ي   درايه11 ، داراي يال7 با 5ي  مرتبهگرافي از . اين ايرادي ندارد! خُب
  . استصفر

 
  : داريم4ي  گزينه  ـ65

  pp q q q       62 2 24 24 36 2 تعداد صفرها6
رو  با رسم شكل روبه.  يال دارد6 رأس و 6گراف 
  :كنيم  را رد مي3 و 2 و 1هاي  گزينه
pازتر  راف بزرگهاي گ دانيم اگر يال اما مي 1باشد، گراف حتمأ دور خواهد 
qچون در اين تست. داشت p 1حتماً داراي بنابراين اين گراف ، است

  .دور است
  

 يك چهارضلعي abcd چهارضلعي  3ي  گزينه  ـ66
 دانيم كه چهارضلعي بدون قطر به مي. بدون قطر است

بنابراين . اي باشد تواند يك گراف بازه جه نميو هيچ
  .اي باشد تواند بازه  نميبه هيچ طريقيگراف رسم شده 

ايـن چـه وضـع صـورت(ال در كنكـور،  ؤح ايـن سـ  كنم با توجه به طر من فكر مي:احطر(
ي  ي ترجمـه    نحـوه «بايد جـداي از آمـوزش گسـسته يـك كتـاب             ) ال است تورو خدا؟   ؤس
  .) كنيماپرا هم چ» االت گسستهؤس
  

ي تست اين است كه مشخص كنيم كدام گزينه  خواسته 4ي  گزينه  ـ67
ها را تك گزينه تك.  باشدGبند مانند  تواند درجه رئوس يك گراف هم مي

  :كنيم بررسي مي

گراف  باشد ديگر در آنmaxي  اگر در يك گراف يك رأس از درجه 
  .ي صفر نداريم رأس با درجه

 پس،ي فرد بايد زوج باشد س از درجهدر يك گراف تعداد رئو 
  .اين گزينه هم نادرست است

pي يك رأس  رأس حداكثر درجهpدر يك گراف با   1
  .تواند باشد مي

گراف اين گزينه . ي درست است گزينه 
 : استرو روبهصورت  به

  
)راي رأس اگر كامل باشد دا10دانيم گراف با   مي 3ي  گزينه  ـ68 ) 10

2 45
 يال42حاال كه .  است9ي تمام رئوس  در اين حالت درجه. يال است

 داشته باشيم، را8ي  ها با درجه خواهيم حداكثر تعداد رأس داريم و مي
  

.  رأس برداريم6 يال را از بين 3بايد اين 
 در اين 8ي   از درجه رأس6بنابراين حداكثر 

شكل اين گراف به اين . گراف خواهيم داشت
  :صورت است

  
ترين دور به منتظم بيش 2كه در اين گراف  براي اين 4ي  گزينه  ـ69

توانيم در تشكيل اين گراف، جايي كه مي  تا آنطول چهار را داشته باشيم
 رأس45ترين تعداد چهار ضلعي كه با اين  بيش. بايد چهارضلعي ايجاد كنيم

11 تان باشد يك وقت نگيد حواس: سومي(.  چهارضلعي است10 ،شود ايجاد مي
2ي ماند و ديگر از درجه تا چهارضلعي چون در اين صورت يك رأس ايزوله مي

.باشد ها مي  و تعداد دور به طول چهار هم همين تعداد چهارضلعي.)نيست
شكل اين حالت.  به طول چهار داريم دور10بنابراين در اين گراف حداكثر 

  :به صورت زير است
  
  
  

خُب يادتان هست تعداد دورهاي يك گراف كامل را 3ي  گزينه  ـ70
 بخش32 يادتان نيست، به پاسخ تست كرديم؟ اگر طوري حساب مي چه
4 رأس براي دور به طول 4 راه، به  با توجه به آن.  يك نگاهي بكنيد2

  هاي يك تعداد درايه
  

 هاي صفر تعداد درايه
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پس در. آيد وجود مي  به4طول   رأس، سه نوع دور به4 داريم و با هر نياز

)  :نهايت داريم )   5
4 3 5 3 15

  .طوري است   راه ديگرش هم كه اين    : سومي(  




5 4 3 2 152 4
 (

  
ي صفر را هاي درجه كه حداكثر تعداد رأس براي اين 1ي  گزينه  ـ71

 يال داده شده17ها اين  ترين تعداد رأس كنيم از كم داشته باشيم، سعي مي
تر بيش رأس 6چون از .  رأس الزم داريم7كار حداقل   براي اين. گذرانيمبرا 
از 6 5 13در نتيجه حداكثر. توان گذراند ي يال نم152 20  رأس با7

  .ي صفر خواهيم داشت درجه
  

هاي ماتريس برابر مجموع درجات يا همان تعداد يك 3ي  گزينه  ـ72
q2پس داريم.  است:  q q  2 40 20

يد سعي كنيم حداكثر تعداد دور را داشته باشيم، با  يال،20كه با  براي اين
 دارايK7كه با توجه به اين. مان به يك گراف كامل نزديك باشد گراف

 7 6 داريم تا  يك يال برميK7كنيم كه از  يال است، فرض مي212
 برابرK7 گرافر د3طول  هاي به تعداد دور.  يال برسيم20به 

( )   


7
3

7 6 5 353 2 هاي بخش اش را در پاسخ تست دليل: سومي(.  است2
  

داريم،   را برميK7 حاال كه يك يال از!)ايم گفته  
 دور 35 دور از اين 5رو،  با توجه به شكل روبه

پس در نهايت حداكثر دورها ! شوند نابود مي
30برابر 35   .شود  مي5

  
پس جاي. دانيم كه تعداد رئوس فرد، بايد زوج باشد  مي4ي  گزينه  ـ73

ي خالي اول برويم كه كميحاال به سراغ جا.  است»زوج« ،خالي دوم
 رأس داريم كه تعداد16به طور كلي . دقت براي پاسخ به آن كافي است

.ي زوج ي فرد هستند و باقي از درجه ها، رئوس از درجه زوجي از آن
زوج، يك عدد زوج را كم كنيم، عددعدد حاال شما بگوييد اگر از يك 
 قاطي نكنيد، فرض كنيد تعدادكه براي اين: سومي(باقي مانده زوج است يا فرد؟ 

هم رأس باقي مانده 12. تا كم كنيم 4، 16اگر از !  بود4رئوس فرد مقدار زوجي برابر 
ي خالي اول هم قبول داريد كه با اين حساب، جاحتماً) ! خواهد بود»زوج«
  . بايد باشد»زوج«
  

چرا كه. كنيم  تجزيه مي4تر از   را به اعداد كوچك24 3ي  گزينه  ـ74
تر همان  به زبان راحتA2هاي قطري ضرب درايه دانيم حاصل مي

  : رئوس گراف استتاجضرب در حاصل    24 4 3 2 1 

 تعداد آن تنها از تعداد،تأثير است  در ضرب بي1جايي كه عدد  از آن
تيم كه گرافجا دانس تا اين. هاي مجاز در درخت قابل محاسبه است يال

. دارد2ي   و يك رأس از درجه3ي  ، رأسي از درجه4ي  رأسي از درجه
ي خواسته شده درq. كنيم  فرض ميk  را 1ي  تعداد رئوس از درجه

qبار از سؤال را يك p 1 مجموع درجات« در درخت و بار ديگر از
 به دستkدو مقدار از برابري اين . آوريم  به دست مي»2تقسيم بر 

  :داريم. يابيم  را ميq  مقدار،kگذاري  دست آخر با جاي. آيد مي

  k kq         1 4 1 3 1 2 1 9
2 2

  q ( k) k k k k k k             3 1 2 9 2 9 4 2 52
  q k q  7 2

  

 به دست5 و 13 از ضرب دو عدد اول 65دانيم   مي2ي  گزينه  ـ75
pبار ه يكترين كار اين است ك ساده. آيد مي q و5 را برابر q p2را 

 قرار دهيم و از حل اين معادله و يافتن پاسخ چك كنيم كه13برابر 
pي رابطه q 1) و! در آن رعايت شده است يا نه) ها ي درخت رابطه

pبار ديگر q بگذاريم و13 را q p2 قرار بدهيم و 5 را مساوي 
  :داريم. دوباره بررسي كنيم

p   ق ق غ   q
q q , p

q p
         

5 3 18 6 12 13

p   ق ق   q
q q , p

q p
        

13 3 18 6 72 5
pدانيم تعداد صفرهاي ماتريس مجاورت برابر مي q2 پس تعداد.  است2

) اين گراف برابر مجاورتي ماتريسصفرها ) 37 27 2   .شود  مي6
  

 كه رأسي از6ي  جايي كه در گرافي از مرتبه از آن  4ي  گزينه  ـ76
1ي  توانيم رأس ايزوله داشته باشيم، گزينه  دارد، نمي5ي ماكسيمم  درجه
»ج باشدتعداد رئوس فرد بايد زو« هم از 2ي  براي رد گزينه. شود رد مي

 كه تنها راه ممكن براي رد يكي4 و 3هاي  ماند گزينه مي. كنيم استفاده مي
 و رأس5چون هر دو رأسي از درجه ! ها، رسم ديگري است از گزينه

.كنيم  دارند، رسم گراف را از اين رئوس آغاز مي4ي  ديگري از درجه
أس تنهاكنيد تا همين جا براي رسم همين دو ر طور كه مشاهده مي همان

  

 باشد، پس 1ي  تواند از درجه يكي از رئوس مي
 1ي  رأس از درجه  كه داراي دو3ي  گزينه

 . 4ي  ماند گزينه  مي.شود هست، نيز حذف مي
  .بينيد رسم اين گراف را مي

  

  !ها نيست  جواب در گزينهي ؟ گزينه  ـ77
ذاريم، باگ دار را كنار مي تر گفته بوديم كه در اين مواقع رئوس شرط پيش
دار را هاي رئوس شرط سازيم در آخر يال ي رئوس گراف كاملي مي بقيه

 رأس8دار را كنار گذاشته با  شرط رأس 2 ، رأس10از . افزاييم به آن مي
2سازيم و در آخر ديگر گراف كاملي مي  حداكثر يال ممكنيعني يال 5

  

. افزاييم ، به آن مي5ي   رأس از درجه2براي ساختن 
  :پس شد
  maxq q(K ) 38     8

8 72 5 102  
  !خب البد سؤال محل اشكال است ديگر! ها نيست جواب در گزينه
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هاي كنكور آزاد داريد يكي از وظايفي كه شما داوطلبان عزيز هنگام حل تست: سومي(
دوستاحتماالً طراح محترم . اين است كه خودتان فكر طراح محترم را حدس بزنيد

اند يك يال مشترك بين دو رأس درنظر بگيرند كه در اين صورت براي داشتن داشته
آن موقع) گرچه حداكثر نيست (.كند مي يتاف يال ك9  فقط،5ي  دو رأس از درجه

  !)داديد  و شما يك تست اشتباه را، درست پاسخ مي37شد  جواب مي
  

 برابرK10هاي گراف كامل  تعداد يال4ي  گزينه  ـ78 10 9 . است452
پس 45 31  گراف كامل برداريم كه تاازاي   يال را بايد به گونه14

 باقي9ي  سري از رئوس دست نخورده با همان درجه   يكممكنجاي 
 گذراندنها براي براي اين كار كافي است ببينيم حداقل تعداد رأس. بمانند

 رأس حداكثر6دانيم كه از   مي. يال كدام است14 6 5  .گذرد  يال مي152
4 رأس برداريم6 يال را فقط از اين 14پس اگر اين  10  رأس 6

  . است9شان همان  ي رئوس ماند كه درجه ديگر دست نخورده باقي مي
  

  باشد و قابل رسم باشند10شان   هايي كه مجموعq  وp ابتدا 1ي  گزينه  ـ79
  :نويسيم را مي
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ماند مي. شوند  حذف مي
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5
5

pي جايي كه تنها شكلي كه گراف از مرتبه از آن.   4

qي و اندازه   است و از سوي ديگر،K4 قابل رسم است، گراف كامل6
  .شود هايي منتظم هستند، پس اين جوري هم نمي هاي كامل گراف گراف
pهايي كه رويم به سراغ حالت مي q  هايي كه نامنتظم حالت.  است5

  :بينيد  ميرزيبند هستند را در شكل  و هم
  
  
  
 

 شكل اين گراف را 3ي  گزينه  ـ80
  :توانيد رسم كنيد حتماً مي

  
  

  

. داريم4چه دورهايي در اين گراف وجود دارد؟ فقط دورهايي به طول 
 و7ي  آيد كه دو رأس درجه  اين طوري به وجود مي4هر دور به طول 
اي ردههاشورخومثل حالت .  را با هم درنظر بگيريم2ي  دو رأس درجه

طور ثابت حضور ي دورها به  كه در همه7ي  دو رأس درجه. بينيد كه مي
 رأس2ِهاي انتخاب  پس تعداد دورهاي مختلف، برابر تعداد روش. دارند
)شود؛ يعني  مي2ي   رأسِ درجه7، از ميان 2ي  درجه ) 7 212.  

 گرافي كه در اين سؤال معرفي شده 2ي  گزينه  ـ81
 گراف. تر دارد ، يك يال كمK5است، گرافي است كه از

K5 دارد؟3 چند دور به طول  ( ) 5
3   )چرا؟ (. تا10

  

3، چند تا از دورهاي به طول K5با حذف يك يال ازحاال به نظر شما 
!رود  به فنا مي3 دور به طول 3؟ با توجه به شكل، !شوند ن نابود ميدر آ
7پس 10   .ماند  براي اين گراف باقي مي3 دور به طول 3

  
ي   بياييد گراف را از رأس با درجه4ي  گزينهـ  82

توجه داريم كه سعي . تر، تا حد امكان رسم كنيم بيش
 حداقل يال b و aهاي  كنيم از رئوس با درجه مي

   است و 6ي  چون گراف از مرتبه. را بگذرانيمممكن 
  

ي رئوس  يعني از يك رأس به همه  دارد،5ي ماكسيمم  رأس از درجهيك 
  .بند بودن به خودي خود رعايت شده است پس شرط هم. گذرد يال مي

  

جا يك رأس از  تا اين
 و يك رأس از 5ي  درجه
 . را رسم كرديم4ي  درجه

  براي داشتن رأسي از 
  

2ي  هاي درجه  الاقل بايد يك يال ديگر از يكي از رأس3ي  درجه
 بگذرانيم كه2ي  توانيم اين يال را از دو رأس درجه حاال مي. بگذرانيم

 و يك رأس از 2ي  ، يك رأس درجه3ي   رأس درجه2در اين صورت 
a كه در اين حال براي مثال،ي يك خواهيم داشت درجه  b و3 1
aشود يعني مي b  كه يال را از  يا اين. مانند شكل باال.  خواهد شد4

در اين حالت. ي يك بگذرانيم  و رأس درجه2ي  هاي درجه يكي از رأس
 داريم كه در اين حالت2ي   رأس درجه3 و 3ي  هم يك رأْس درجه

a b  aدر نهايت در اين شكل نيز. شود  مي2 b  است4حداقل .  
  

.كنيم گذاري مي  هر سطر و ستون گراف را با رأسي نام3ي  گزينه ـ 83
  !شماريم گراف را رسم كرده و دورها را مي

گراف متناظر با ماتريس

a b c d
a
b
c
d

 
 
 
 

0 1 1 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 0 1 0

لي مانند  شك

  :رو خواهد داشت گراف روبه
 اين4 و دور به طول acda و abca در اين گراف 3دورهاي به طول 

  ! است ديگرabcdaگراف هم كه 
  

)، برابرK6هاي گراف كامل  يالد تعدا1ي  گزينه  ـ84 )


6 6 1  . است152
اش تر از گراف كامل هم مرتبه ل كمچون گراف وصف شده در سؤال يك يا
.ايم  برداشته5 ي ماكسيممِ  درجهبادارد، پس البد اين يال را از دو رأس 

4در اين صورت 6   .اند  باقي مانده5ي   رأس ديگر هنوز از درجه2



  79    پاسخ تمرين كلي  
هاي تر در سؤاالت مشابه گفته بوديم تعداد درخت  پيش3ي  گزينه  ـ85

ديديد به درد خورد؟ اگر هم حرف!  را به خاطر بسپاريد6 و 5ي  مرتبه
  :گوش نكرديد مشكلي نيست، ببينيد

  
  
  
  

  !نوع 6شد 
ها گفتند هاي گسسته به بچه ي معلم اصوالً از وقتي اين سؤال در كنكور اومد، همه: سومي(
چيز عجيبيي تستي  نكته» ! است6 برابر 6ي  هاي مرتبه تعداد درخت: ي تستي نكته«كه   

  )!هاي قبل است هاي كنكورهاي سال سؤالي  نتيجه! نيست به خدا
  

 شروع كرده، يك بار ازBاز !  موش و گربه بازي است3ي  گزينه  ـ86
اگر خوب اين بازي را بلد باشيم، دست آخر بايد  ها بگذريم، ي يال همه
ن بازيبدون اي! حاال بپردازيم به حل علمي اين سؤال.  رسيده باشيمDبه 

هاي نيمه اويلري هم، اين بازي را و تنها با بلد بودن مبحث گراف
  !زديد  اين تست را درست مي يعني ببخشيد.برديد مي

ها به جز دو ي رأس هاي نيمه اويلري كه همه دانيم در گراف چرا كه مي
ي فرد  اگر از يكي از رئوس با درجه.ي زوج هستند  از درجه،رأس

ها يك بار بگذريم، به فرض گذشتن از ي يال هشروع كنيم و از هم
Dرأس يعني همان . رسيم ي فرد ديگر مي ي رئوس به رأس درجه همه

  )!بازي موش و گربه بهتر بود؟: سومي (.3ي فرد  از درجه
  

.رو هستيم  روبهK5در اين جا با گراف!  زنگ تفريح4ي  گزينه  ـ87
q      :پس 10 5 4

2
  

 براي گراف آزاد به طور كلي زنگ تفريح82 گويا سال 2ي  گزينه  ـ88
  :زده باشد؟ در اين جا داريمن را 2ي  واقعاً كسي بوده گزينه! بوده

      q 4 8 1
2

  
  :كشيم  شكل گراف را مي1ي  گزينه  ـ89

 4 به طول  دور3واضح است كه اين گراف، داراي 
  )!اگر قبول نداريد، دوباره فصل گراف را بخوانيد: سومي.(است

  
 براي حداكثر شدن دورها، تا جاي ممكن دورها را با2ي  گزينه  ـ90

3ترين طول يك دور برابر  جايي كه كم از آن. گيريم طول كم درنظر مي
 منتظم از- 2كه گراف   با توجه به اين،است، پس براي يافتن پاسخ

   هست؟3 چند تا 13است، كافي است بيابيم در  13ي  مرتبه
چون  13 4 3 توانيم رأس را ايزوله جايي كه نمي از آن است و 1

كنيم و با آن يك رأس،  را باز مي3 يكي از دورهاي به طول ،بگذاريم

 يعني؛سازيم  مي4دوري به طول    13 3 3 1  نشاناين موضوع.  4
 و يك دور به طول3 دور به طول 3تواند  ثر ميكدهد اين گراف حدا مي
  شود؟ چه شكلي مي.  تا4شود به عبارتي   روي هم مي كه داشته باشد4
  
  
  

 سؤاالت گراف دانشگاه آزاد زنگمعموالً توجه داريد كه 1ي  گزينه  ـ91
!ولي با عرض پوزش بايد عرض كنم در اين مورد استثنا شده. تفريح هستند

شان دررفته از دست! اند شايد خود طراح محترم هم متوجه اين سؤال نبوده
) برابر8ي  ي گراف كامل از مرتبه دانيم اندازه مي! گويا )

q
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حاال. تر دارد اش كم  يال از گراف كامل هم مرتبه5پس اين گراف . است
 گراف كامل برداريم، به كمك يال را از5توانيم اين  هايي را كه مي  حالت

كه توجه داريم براي آن. دهيم گراف مكمل نشان مي  ترين  بيش
. را كم كنيم را زياد ومقدار خود را داشته باشد، بايد تا جاي ممكن

ها از يك رأس بگذرند بگيريم كه اين يال كنيم حالتي را درنظر پس سعي مي
  

ها  ي رأس ي بقيه  كوچك شود و درجهتا
با شكلي تقريباً . ترين مقدار خود را بيابند بيش

  :رو هستيم بينيد روبه كه مي
ي اين بدان معناست كه درجه! دو رأس در اين گراف مكمل ايزوله مانده

لي رأس در گراف اص2  كه از يك رأس با  است با توجه به اين7
پس. ايم  يال برداشته5، 7ي  درجه   7 5 با كمي دقت. شود  مي2

ترين مقدار شويد كه بيش متوجه مي   است5، برابر .  
  

 به احتمال زياد،q و pي  مقايسهها، از   با توجه به گزينه4ي  گزينه  ـ92
  :يابيم  را ميq. توانيد پاسخ را پيدا كنيد تر شما مي بيش

      q     3 2 2 5 1 62
pيابيم كه ها درمي از سوي ديگر از شمردن تعداد رأس  اديبه .  است8

qداريد كه اگر p 1قبول) چرا؟(بند بود  عاً ناهم گراف قط، بود
6داريد   ! ديگربند است حتماً ناهم است كه؟ پس اين گراف 7

  

 به زبانA2هاي قطري ماتريس درايهضرب   حاصل3ي  گزينه  ـ93
 حاال به. گرافدرجات رئوسضرب  شود همان حاصل خودماني مي

كنيم ببينيم ضرب چه اعدادي،  رويم و آن را تجزيه مي  مي سراغ هر گزينه
ي رئوس گراف از تواند درجه دهد و آن عددها مي  عدد مذكور را مي

ي ي رئوس گراف از مرتبه  باشند يا نه؟ توجه داريم كه درجه4ي  مرتبه
  .تواند باشد  مي3تر يا مساوي  ، كوچك4

    3 3 1 1   :شود  مياين شكلي. 1
  

    12 3 2 2   :اين جوري. 1
  



  گراف      80

    18 3 3 2 پس اين) تعداد رئوس فرد بايد زوج باشد. (1
  .شود نمي

  .كنيم  را هم بررسي مي4ي  براي اطمينان گزينه

    36 3 3 2 ، K4اين هم يك يال از گراف. 2
 : يعني يك چنين چيزي؛ داردتر كم

 

از هر رأس به رأس ديگر مسيري وجود كه  آن براي 2ي  گزينه  ـ94
ي هر دانيم كه حداقل اندازه مي.  باشدبند هم، گراف بايد داشته باشد
p برابرpي  بند از مرتبه گراف هم 1پس در اين جا كه.  استp  8

  شود؟  بند چند مي ي گراف هم است، حداقل اندازه
  

 شكل گراف را يا تجسم كنيد يا 1ي  گزينه  ـ95
  :روي كاغذ بكشيد

  ! داريم ديگر4 دور به طول 3خُب در اين گراف فقط 
  .شود  ميصفر برابر 5 يا 3پس تعداد دورهاي به طول 

  
 مجاورت برابرهاي صفر در ماتريس دانيم تعداد درايه  مي1ي  گزينه ـ 96

p q2 pجا در اين. است2  q و4    :پس داريم.  است5
      6( ) ( )  24 2 تعداد صفرها5

  
هايش برابر ي رأس ي همه درجه گرافي منتظم است كه 3ي  گزينه  ـ97

ي  در هر سطر يا ستون درجه1هاي   درايهاز سوي ديگر مجموع. باشد
اي هستيم كه مجموع پس به دنبال گزينه. دهد  گراف را نشان ميآن رأسِ

، مجموع 3ي  در گزينه.  ها در هر سطر يا ستون آن، با هم برابر باشد1
پس گراف اين گزينه.  است2هاي هر سطر يا ستون ماتريس برابر  درايه

  .شود منتظم مي
  

بين هر دو رأس از گرافي دقيقاً يك«گوييم   وقتي مي2ي  گزينه ـ 98
دانيم در مي!  است ديگردرخت يعني خُب اين گراف »مسير وجود دارد

qها  درخت p 1جا در اين.  استp k k    7 5  پس، است12
q k k    12 1 مجموع درجات«ز  را اqاز سوي ديگر . شود مي 11

  .يابيم  را ميkاز برابري اين دو مقدار، . آوريم  به دست مي»2تقسيم بر 

  q kk k kq k           117 1 5 2 3 17 3 17 3 112 2 2
  k  5k k    17 3 22 2

  
  :ها برويم  بدون مقدمه به سراغ گزينه1ي  گزينه  ـ99
 داشته باشيم، به4ي  أسي از درجه، اگر ر5ي  دانيم در گرافي از مرتبه مي

توانيم نمي پس .گذرد اين معناست كه از اين رأس به تمام رئوس يال مي
ي درجهي  دهنده تواند نشان  نمي1ي  پس گزينه. رأس ايزوله داشته باشيم

  . يك گراف باشدهاي رأس

  :كنيم شكل گراف را رسم مي 1ي  گزينه  ـ100
! بينيم  نمي3 ما كه در اين گراف دور به طول

  ). است4تا دور به طول  3تنها دورهاي اين گراف، : سومي(
  

  ! بدون شرح2ي  گزينه  ـ101
  

) برابرK8ي گراف كامل  اندازه2ي  گزينه  ـ102 )
q
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تر از گراف كامل گراف ذكر شده در صورت سؤال يك يال كم. است
 كه-اش دارد، پس اگر اين يال را از دو رأس گراف كامل  مرتبه هم

 برداريم،-ي ممكن است  ش ماكسيمم درجههاي سأي ر ي همه درجه
6ماند پس مي. ي آن دو رأس ماكسيمم نيست ديگر درجه 8  رأس2

  .شان هنوز ماكسيمم است ي رئوس ديگر كه درجه
  

ي  و مجموعهVهاي يك گراف را با  أسي ر  مجموعه3ي  گزينه  ـ103
Vپس معلوم است كه تعداد عضوهاي . دهيم  نمايش ميEها را با  يال

!همين! هاست  برابر تعداد يالEها و تعداد عضوهاي  برابر تعداد رأس
  . است يال4 رأس و 5 پس گراف گفته شده، داراي

  
ي درست  گزينهپردازيم تا در نهايت ها مي  به رد گزينه2ي  گزينه ـ 104

  .باقي بماند

 . باشدتواند مي 4ها حداكثر  ي رأس ، درجه5ي  در گرافي از مرتبه 

  !فعالً كه دليلي براي رد اين گزينه نداريم، پس بگذاريد براي بعد 

ي  كه رأسي از درجه5ي  در گرافي از مرتبه   داريم، چون از4
  .گذرد، رأس ايزوله نداريم  ميها يال ي رأس اين رأس به همه

توانستيم از جا داريم، حتي مي  را در اين1ي  نه تنها دليل رد گزينه 
.براي رد اين گزينه استفاده كنيم» تعداد رئوس فرد بايد زوج باشد«ي  نكته

  .2ي  پس ماند گزينه

  
سپس زحمت كشيده. نويسيم شان مي  مسيرها را با نام4ي  گزينه  ـ105
، فقط3چون گفته مسير به طول . abde  وacde: شماريم  ميها را آن

 .نويسيم ها را مي همين

  
) برابرK6ي گراف كامل دانيم اندازه  مي4ي  گزينه  ـ106 )

q
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pي رئوس گراف كامل ي همه دانيم درجه از سوي ديگر مي. است  1 
pجا كه در اين. است  5ي رئوس ي همه  است پس درجه6 6 شود  مي1

.گم تبريك مي! خسته نباشيد: سومي(! گذرد  مي يال5پس از هر رأس ! خُب البد
  .)گراف در همين لحظه تمام شد  
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