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ﺷﻤﺎرهی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

........

ﺗﺎرﯾﺦ ۲۲ :دی ۱۳۹۷
ﻣـﺪت اﻣﺘﺤﺎن:
ﻣﺪرس:

 ۱۸۰دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﺠﺘﻬﺪی

ﺗﻮﺟﻪ :ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﻀﺎﯾﺎی اﺛﺒﺎت ﺷﺪه در ﮐﻼس درس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ را اﺛﺒﺎت
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺆاﻟ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺎد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪی اﻣﺘﺤﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺷ ﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
رﻓ ﺷﻮد.

۲۰) .۱ﻧﻤﺮه( ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﻟ )ﺗﺎﺑﻌ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ  ،ﻋﺪدِ ﺑﻌﺪیِ آن را
ﺑﺮﻣ ﮔﺮداﻧﺪ( را در ﺣﺴﺎب ﻻﻧﺪا ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
۲۰) .۲ﻧﻤﺮه( آﯾﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺼﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد دارد؟ ﯾﻌﻨ آﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺼﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮ دﯾ ﺮ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
۲۰) .۳ﻧﻤﺮه( ﻗﻀﺎﯾﺎی رﯾ ﺮژن )ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪﺛﺎﺑﺖ( و راﯾﺲ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤ

ﻗﻀﯿﻪی رﯾ ﺮژن )ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪﺛﺎﺑﺖ( ،ﻗﻀﯿﻪی

راﯾﺲ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
۲۰) .۴ﻧﻤﺮه( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  f : N −→ Nﯾ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﭘﺬﯾﺮ ﺟﺰﺋ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯿﻢ  fﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﭘﺬﯾﺮِ ﺗﺎﻣ ﻣﺜﻞ  f¯ : N −→ Nﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ )  n ∈ Domain(fداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ).f (n) = f¯(n
آﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﭘﺬﯾﺮ ﺟﺰﺋ ای ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
۳۰) .۵ﻧﻤﺮه( از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ ﮐﺪام ﻣﻮﻟّﺪ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﺧ ّ ق اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
)آ( }،TOT := {n ∈ N : φn is total
)ب( ،TOT := N \ TOT
)ج( }.A := {n ∈ N : φn (n) ↓ and φn (n) = ۰
۳۰) .۶ﻧﻤﺮه(

)آ( ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺜﻞ  nو ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  r.e.ﻣﺜﻞ  ،N ⊇ Aﻣﺠﻤﻮﻋﻪی }A ∪ {n

ﻧﯿﺰ  r.e.اﺳﺖ.
)ب( ﻧﺴﺨﻪی ﻣﺆﺛﺮ از ﺣ ﻢ ﺑﺎﻻ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ) .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت آن ﻧﯿﺴﺖ(

ﺻﻔﺤﻪ ۱از ۱

