
 

 

 

 تعداد رأسها ،یالها ودرجه هر رأس را مشخص کنید   مقابل) در گراف 7مثال

 .و نشان دهید که مجموع درجات رئوس دو برابر تعداد یالهاست 

 

 

 

 تعداد یالها را با مجموع درجه هاي راس ها مقایسه نمائید.  مقابل) در گراف شکل 8 مثال

 

 

}را بدست آورید که در آن  Gدرجه رأس هاي m) 9مثال }V(G) A,B,C,D=و 

}الف)   } { } { } { }{ }E( G ) A,B , A,C , A,D , B,D= 

}ب)  } { } { } { } { }{ } { }{ }E(G) A,B , A,C , A,D , B,A , B,B C,B , C,D= 

 

 را بدست آورید. اندازه آن  ،دارد دو راس از درجهسه و  چهارراس از درجه  سه،  ششاز مرتبه   Gگراف ) 10مثال

 

هستند ،این   3سها از درجه  او بقیه ر 6س از درجه ا ر3و2س ازدرجه ار 3گراف   یال می باشد، این  24داراي  G) گراف ساده  11مثال

 گراف چند رأس دارد. 

 

 را بدست آورید.   Gتمام راسهاي  اتمجموعه درج ،باشد  هشت  (تعداد یالهاي گراف)Gاگر اندازه گراف   )12مثال

 

 ها چند است ؟  راسمی باشد ، تعداد 3ها برابر   راسیال ، درجه تمامی 9) براي گرافی با  13مثال

 



 

 

)فرض کنید   ) 14مثال , )G V E= یک گراف ساده است. اگرV ،باشد، در این صورت چهار عضو داشته باشد و درجه هر راس آن   دوازده

G چند یال دارد؟ 

 

 است، این گراف چند یال دارد؟  3برابر  6) درجه کلیه رئوس یک گراف از مرتبه 15مثال

است ، مجموع درجا ت راس هاي باقیمانده کدام   6,14بوده و مرتبه و اندازه اش به ترتیب   پنجراس درجه چهار  گرافی  داراي )16مثال

 است ؟  

 ها برابر است با ......  راسمی باشند ، تعداد  3ها از درجه   راسو بقیه 4از درجه   راسیال و دو  10داراي   G) گراف 17مثال

 

 را بدست آورید. باشد، مرتبه این گراف   سهس ها از درجه او بقیه ر  چهارراس از درجه   دویال و  دهداراي   G) فرض کنید گراف ساده  18مثال

 

 دارد؟ 2این گراف چند راس درجه  ،است  3و درجه 2فقط داراي راس هاي درجه   16و اندازه  12یک گراف از مرتبه  ) 19مثال

 

 نفر دیگر دوست باشد ؟    5هر شخص به تنهایی با  ،نفري  9آیا ممکن است در یک گروه  )20مثال

 

 ؟  را بدست آوریدبیشترین تعداد یال ، باشد  3راس که درجه هر راس حداکثر  31در یک گراف با ) 21مثال

 

 بیشترین تعداد راس کدام است ؟   ،است  4درجه هر راس آن حداقل  یال که 20در یک گراف با ) 22مثال

 

    این گراف برابر با  ششاست ، ثابت کنید تعداد راسهاي درجه  هفتیا  ششگرافی است که درجه هر راس آن G فرض کنید) 23مثال

            7p 2q− .است 

 

 



 

 

∆5و رأس  23) درگرافی با 24مثال  ، این گراف حداکثر چند یال می تواند داشته باشد؟  =

96(4 48(3 114(2 57(1 

 

گذارند هرکس به پنج نفر دیگر نامه بفرستد، آیا امکان دارد هر کس به آن پنج )  هفده نفر به سفر می روند و قبل از سفر قرار می25مثال

 ز آنها نامه دریافت می کند؟انفري نامه بفرستد که 

 

 کدام یک از وضعیت هاي زیر می تواند وجود داشته باشد؟ ) 26مثال

 شخص فقط با یک نفر دست می دهد. نفره، هر  17در یک گروه  1)

 نفره، هر شخص فقط با سه نفر دست می دهد.  15در یک گروه   2)

 نفره، هر شخص فقط با پنج نفر دست می دهد. 83در یک گروه   3)

 نفره، هر شخص فقط با چهار نفر دست می دهد.  27در یک گروه  4)
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