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 )1گضیٌِی (ُ) دسست است.
اثتذا تؼذاد خبًِّبی سیبُ ّش ٍخِ سا حسبة هیوٌین .دس ّش ٍخِ ⌋

⌊ خبًِی سیبُ ٍخَد داسد وِ چَى ٍ 6خِ ٍخَد داسد دس هدوَع 111

هىؼت داسینٍ .لی هىؼتّبیی وِ سٍی ضلغ هىؼت اصلی ّستٌذ سا دٍثبسُ ضوشدُاین وِ تؼذاد آًْب دس ّش ضلغ 3تبست ٍ چَى  11ضلغ داسین
هدوَػب 36تبست .دس ًتیدِ خَاة هسئلِ ثشاثش است ثب:
 )1گضیٌِی (ج) دسست است.
فشض وٌیذ وِ ػذد یه ثِ سًگ آثی ثبضذ .دس ایٌصَست وَچىتشیي ػذد آثی ثدض یه سا دس ًظش ثگیشیذ .اص ایي ػذد تب  12توبهی اػذاد ثبیذ آثی
ثبضٌذ (چَى خوغ ّشوذام ثب یه ػذد ثؼذی سا هیسبصد) .دس ًتیدِ ثمیِ اػذاد ًیض ثبیذ ثِ سًگ لشهض ثبضٌذ.
اگش ػذد دیگش آثی ًذاضتِ ثبضین :یه حبلت.
اگش وَچىتشیي ػذد آثی ثضسگتش یب هسبٍی ثب  1ثبضذ :حذالل دٍ ػذد لشهض داسین وِ هیتَاًٌذ ثب هدوَع خَد اػذاد ثضسگتش لشهض ثسبصًذ ٍ دس
ًتیدِ ّوبى حبلت اٍل خَاّذ ثَد.
اگش وَچتشیي ػذد آثی ثشاثش ثب  1یب  3ثبضذّ :شوذام اص ایي حبالت ،یه حبلت دسست ّستٌذ.
دس هدوَع سِ حبلت دسست داسینٍ ،لی چَى فشض وشدُ ثَدین ػذد یه آثی است خَاة هسئلِ دٍثشاثش آى یؼٌی  6است.
 )3گضیٌِی (الف) دسست است.
چَى ّش دٍ ػذد

ٍ

اسلبم یىسبًی داسًذ (ثدض تؼذاد صفشّب) ،پس هدوَع اسلبم ٍ دسًتیدِ ثبلیوبًذُی یىسبًی ثِ پیوبًِی  9داسًذ .پس

تفشیك آًْب ثش  9ثخطپزیش است .دس ًتیدِ تٌْب سلوی وِ هیتَاًذ ػذد ًْبیی سا ثش  9ثخطپزیش وٌذ  5است:
 )1گضیٌِی (ُ) دسست است.
ػذد  7سا اص هدوَػِ حزف وٌیذ .ثِ اصای ّش صیشهدوَػِ اص هدوَػِی خذیذ دٍ حبلت داسین:
-

هدوَع اػذاد صٍج ثبضذ .دس ایٌصَست اضبفِ وشدى  7هدوَع آى سا فشد هیوٌذ.

-

هدوَع اػذاد فشد ثبضذ .دس ایٌصَست اضبفِ وشدى  7آى سا صٍج هیوٌذ.

دس ًتیدِ دس ّش حبلت یه صیشهدوَػِ ثب هدوَع صٍج داسین .پس خَاة هسئلِ  118است.
 )5گضیٌِی (ج) دسست است.
چَى دس اثتذا پشچن دس دست ًفش اٍل است ٍ دس اًتْبی هشحلِ اٍل ثِ دست ًفش سَم هیسسذ پس ثبلیوبًذُی
آى ثش  5ثشاثش  1است.
 )6گضیٌِی (ج) دسست است.
اص  6هثلث داخلی تٌْب هیتَاى یىی اص آًْب سا ثشداضت ،چَى دس یه ساس هطتشن ّستٌذ.

ثش  ٍ 12دس ًتیدِ ثبلیوبًذُی

دٍ حبلت سا ثشسسی هیوٌین:
-

دٍ هثلث اص گَضِ ّب اًتخبة ضَد :دس ایٌصَست پس اص اًتخبة ایي دٍ ،هثلث سَم ثصَست یىتب اص ثیي  6هثلث داخلی اًتخبة
هیضَد .دس ًتیدِ تؼذاد حبالت ًْبیی 3تب است.

-

سِ هثلث اص گَضِّب اًتخبة ضَد :یه حبلت ثصَست یىتب تؼییي هیضَد.

ثب تَخِ ثِ حبلتثٌذی فَق هدوَػب  1حبلت داسین.
 )7گضیٌِی (د) دسست است.
ّوبًٌذ سَال لجلی ثشاسبس اًتخبة تؼذاد هثلثّبی گَضِای حبلتثٌذی هیوٌین:
-

صفش هثلث اص گَضِ اًتخبة ضَد :دس ایي صَست ثبیذ سِ هثلث اص  6هثلث داخلی اًتخبة ضَد وِ ثِ دٍ حبلت هوىي است.

-

یه هثلث اص گَضِ اًتخبة ضَد :اثتذا ثِ سِ حبلت هیتَاى هثلث گَضِای سا اًتخبة وشد .سپس  5هثلث داخلی ثبلی خَاٌّذ
هبًذ وِ ثبیذ دٍ ػضَ غیشهدبٍس اًتخبة ضَد .ایٌىبس ثِ  6عشیك هوىي است .پس هدوَػب  18حبلت ثذست آهذ.

-

دٍ هثلث اص گَضِ اًتخبة ضَد :اثتذا ثِ سِ حبلت هیتَاى دٍ هثلث گَضِای سا اًتخبة وشد .سپس چْبس حبلت ثشای اًتخبة
هثلث داخلی داسین .پس دس هدوَع  11حبلت ثذست هیآیذ.

-

سِ هثلث اص گَضِ اًتخبة ضَد :ایيوبس ثِ یه حبلت هوىي است.

پس دس ول  33حبلت ٍخَد داسد وِ ثبلیوبًذُی آى ثش  5ثشاثش  3است.
 )8گضیٌِی (د) دسست است.
حشوت است دس ایي  8خبًِ ّوبًٌذ ی ه دٍس وبهل است .پس دس ّش هشحلِ ثبیذ سشثبص سا دس خبًِای لشاس دّین وِ تب است  1خبًِ فبصلِ داضتِ
ثبضذ .دس ًتیدِ هدوَػب

حشوت اًدبم هیضَد وِ ثبلیوبًذُاش ثش  5ثشاثش  3است.

 )9گضیٌِی (الف) دسست است.
هدوَع هثلثّبی حبصل تطىیل یه رٍصًمِ هیدٌّذ وِ ًمغِی ثبالیی آى هطخص است .دس ًتیدِ ّشچِ ًمغِی هتصل ثِ آى ثبالتش ثبضذ
هسبحت رٍصًمِ ثیطتش خَاّذ ضذ .دس ًتیدِ ثبیذ لغؼِ چَة ثب ووتشیي عَل سا آًدب لشاس دّین .پس خَاة  1است.
)12گضیٌِی (د) دسست است.
ثبتَخِ ثِ ایٌىِ ایي ضلغ ػوَدی یب افمی اًتخبة ضذُ ثبضذ حبلتثٌذی هیوٌین:
-

افمی :دس ایٌصَست تٌْب ّوبى هسیشی وِ ضبهل آى ضلغ ثبضذ حزف هیضَد .پس لیوت ّوگی آًْب  8است.

-

ػوَدی :هدوَػِی لیوت حبالتی وِ اص ضلغ سوت چپ اًتخبة ضَد ثب سوت ساست ثشاثش است .لیوت حبالت حزف ضلغ
سوت چپ ثِ تشتیت ثشاثش است ثب  1تب .8

پس دس ًْبیت لیوت خذاٍل اػذاد  1تب  8ضذًذ وِ ثبلیوبًذُاش ثش  5ثشاثش  3است.

)11گضیٌِی (ة) دسست است.
فشض وٌیذ دس ّش ثبس ثشخَسد پشتَ ثب آیٌِ ،ثدبی ایٌىِ پشتَ ثبصتبة ضَد ،ضىل سا حَل آیٌِای وِ پشتَ ثب آى ثشخَسد وشدُ ثچشخبًین .دس ًتیدِ
پشتَ دس ّوبى خْت حشوت هیوٌذ ٍلی ضىل حَل هشوض خَد  32دسخِ چشخیذُ است .دس ًتیدِ دس ول  362سا ثِ  11لغبع تمسین وشدُاین
وِ ثب  6خظ تطىیل ضذُاًذ .پس ّش پشتَیی حذاوثش  6ثبس ثب آیٌِّب ثشخَسد هیوٌذ.
ثشای اسائِ هثبل ًیض ّش پشتَیی وِ ثب ایي  6خظ ثشخَسد وٌذ ایي ٍیژگی سا داساست.
)11گضیٌِی (ُ) دسست است.
دسصَستی وِ ثِ تشتیت ثِ ثبال ،ساست ،پبییي ٍ چپ حشوت وٌینٍ ،خِ پبییي آى ثِ  5تغییش هیوٌذ .دسًتیدِ ثب ایي سًٍذ هیتَاى ّش ػذدی سا
دس ٍخِ پبییي لشاس داد.
حبل سًٍذی سا اسائِ هیوٌین تب ػذدی وِ دس اثتذا دس پبییي هىؼت لشاس داسد صهبًی وِ ثِ گَضِی ثبال ساست سسیذین ثِ ثبالی آى هٌتمل ضَد:
اگش ثِ تشتیت 1ثبس ساست3 ،ثبس ثبال ،یىجبس ساست ٍ یىجبس ثبال ثشٍین دس ًْبیت ایي اتفبق هیافتذ.
ثبتَخِ ثِ تَضیحبت ثبال توبهی اػذاد هیتَاًٌذ دس ثبالی هىؼت لشاس گیشًذ.
)13گضیٌِی (ة) دسست است.
ّش فشدی اص اػضبی

دٍثبس (ثِ اصای پذس ٍ هبدس خَد) دس فشصًذاى حسبة هیضَد (ثدض اٍلیي آدهیضاد) ٍلی چْبسثبس (ثِ اصای پذس ٍ هبدس پذس ٍ

پذس ٍ هبدس هبدس خَد) دس ًَُّب هحبسجِ هیضَد (ثدض اٍلیي آدهیضاد ٍ فشصًذاًص) .دس ًتیدِ ًسجت گفتِ ضذُ ثسیبس ًضدیه ثِ  1خَاّذ ثَد.
)11گضیٌِی (د) دسست است.
هدوَع اػذادی وِ آًْب داسًذ ثبیذ ثش  1ثخطپزیش ثبضذ:
چَى ثبلیوبًذُی هدوَع اػذاد ثش  1ثشاثش  1است ثبیذ ػذدی حزف ضَد وِ ثبلیوبًذُاش ثش  1ثشاثش  1ثبضذ ٍ تٌْب ػذد ثب ایي ٍیژگی  11است.
)15گضیٌِی (ُ) دسست است.
دسصَستی وِ ّیچ خبًِای سیبُ ًجبضذ تؼذاد سٍشّبی سسیذى ثِ خبًِی آخش اص ساثغِی ثبصگطتی صیش تجؼیت هیوٌذ:

ثشای اثجبت ایي ادػب وبفیست حشوت ًْبیی سا دس ًظش ثگیشین .حشوت ًْبیی پشش ثِ عَل یه یب دٍ است وِ ّشوذام اص خوالت ثبال سا هیسبصد.
اص عشفی ٍلتی یه خبًِی سیبُ ٍخَد داضتِ ثبضذ ثبیذ دس آى حشوت دٍ خبًِ پشیذ .پس خَاة هسئلِ سا هیتَاى ثِ حبصلضشة لسوتّبیی وِ
خبًِی سیبُ ًذاسًذ تدضیِ وشد .دس ًتیدِ خَاة هسئلِ ثشاثش است ثب

وِ ثشاثش ثب  162است.

 )16گضیٌِی (د) دسست است.
ثْتشیي لیوت حتوب یىی اص اػذادی است وِ هَسد ًظش خشیذاساى ّستٌذ .چَى دس غیش ایٌصَست ثب افضایص یهٍاحذ ثِ آى ،تؼذاد هتمبضیبى
تغییشی ًویوٌذ ٍلی سَد ّش هبضیي افضایص هییبثذ.
پس وبفیست تٌْب ثِ اصای ّویي اػذاد ًتیدِ سا ثشسسی وٌین .سَد ّشوذام ثِ تشتیت ثشاثش -12 ٍ 18 ،31 ،11 ،18 ،52 ،18 ،15 ،36 ،11
است .دس ًتیدِ ثْتشیي لیوت  18است.
)17گضیٌِی (الف) دسست است.
ثشای یبفتي تؼذاد سضتِّبی خَة اص اثتذای سضتِ ضشٍع هیوٌین:
حشف اٍل  3حبلت داسد ٍ پس اص آى دس خبیگبُّبیی وِ تَالی یىسبى ٍخَد داسد  1حبلت ثشای پش وشدى آى خبًِ داسین ٍ دس غیش ایٌصَست 1
حبلت (هتوبیض ثب لجلی) داسین .اص عشفی ثبیذ سِ خبیگبُ سا وِ دس آًْب تَالی یىسبى خَاّین داضت سا اًتخبة وٌین .ثدض خبیگبُ اٍل ثمیِ هیتَاًٌذ
) (

اًتخبة ضًَذ .پس خَاة ًْبیی ثشاثش است ثب:
)18گضیٌِی (ُ) دسست است.

دس صَستی وِ اص ػول سِثشاثش استفبدُ ًىٌین دس ًْبیت دٍ ػذد خَاّین داضت وِ تَاًی اص ّ 1ستٌذ .پس تٌْب اػذادی سا هیتَاًین ثسبصین وِ
دس ثسظ هجٌبی 1ی خَد حذاوثش دٍ سلن یه داضتِ ثبضٌذ .پس

.

ثبتَخِ ثِ ایٌىِ ػذد  32دس ثسظ هجٌبی 1ی خَد  1سلن یه داسد پس حذالل یهثبس ثبیذ اص ػولیبت سِثشاثش استفبدُ وٌذ.
هثبل :اثتذا اػذاد  1 ٍ 8سا هیسبصین ٍ آًْب سا ثب ّن خوغ هیوٌین .حبل ػذد  12سا ثب ػولیبت سِثشاثش ثِ  32تجذیل هیوٌین.
)19گضیٌِی (الف) دسست است.
ثِ ووه دٍ آیٌِ ّوبًٌذ ضىل هیتَاى پشتَ سا ثِ ًمغِی
وبس سا اًدبم داد (چَى ًبحیِی لبثل دیذ اص ًمغِی

سسبًذّ .وچٌیي اص سٍی هسیش اٍلیِی پشتَ ٍاضح است وِ ًویتَاى ثب یه آیٌِ ایي

ثب هسیش پشتَ اضتشاوی ًذاسًذ).

)12گضیٌِی (د) دسست است.
ثبتَخِ ثِ ضشایغی وِ هسئلِ تَضیح دادُ است هیتَاى تینّب سا ثِ تشتیت لذست هشتت وشد ثغَسی وِ ّش تیوی ستجِاش ثْتش ثبضذ اص توبهی
تینّبی ثب ستجِی ثبالتشش لَیتش ثبضذ ٍ دس ثبصی ثب آى ثشًذُ ضَد.
تین ًبئتلْشهبى اص توبهی  8تیوی وِ اص آًْب (هستمیوب یب ثب ٍاسغِی تین دیگشی) ثشدُ لَیتش است .پس ستجِی ایي تین حذاوثش ًْن است .اص
عشفی اگش تین ّبی ًْن تب ضبًضدّن سا ثصَستی ثچیٌین وِ تب فیٌبل ثب ّن هسبثمِ دٌّذ ،هثبلی سا اسائِ وشدُاین وِ تین ًبئتلْشهبى ًْن ثَدُ
است .پس خَاة هسئلِ ًْن است.
)11گضیٌِی (د) دسست است.
دس صَستی وِ اص ضْش
ًْبیی اختالف ضْش

ضشٍع ثِ حشوت وٌین ،دس ّش هشحلِ دس خْت هثجت یب هٌفی ثبیذ اختالف سبػت سا هحبسجِ وٌین ٍ لذس هغلك ػذد
ثب ضْش

خَاّذ ثَد.

ثبتَخِ ثِ ایي ًىبت دس ثیي گضیٌِّب تٌْب ػذد  7لبثل سبخت ًیست:

)11گضیٌِی (ج) دسست است.
دٍ همذاس

ٍ

ثِ تشتیت ثشاثشًذ ثب  .62 ٍ -19حبل ثیي ایي دٍ ػذد ،اػذاد  1تب  12لبثل سبخت ًیستٌذٍ ،لی ثمیِی اػذاد سا هیتَاى ثذست

آٍسد.
)13گضیٌِی (ة) دسست است.
اگش ّوسبیِّبی ّش حشف سا ثطوبسین ،حشٍف

سِ ّوسبیِ ٍ حشٍف

دٍ ّوسبیِ داسًذ .دس ًتیدِ چْبس حشفی وِ

تٌْب دٍ ّوسبیِ داسًذ دس گَضِّبی خذٍل ّستٌذ ٍ ّوسبیِّبی آًْب ًویتَاًٌذ خبًِی ٍسظ خذٍل ثبضٌذ.
ثب دلت دس ایي هَضَع حشٍف

حزف هیضًَذ .پس حشف

دس ٍسظ خذٍل ٍخَد داسد.

)11گضیٌِی (ج) دسست است.
دس صَستی وِ

ثبضذ ،دس ّش خوغ ػذد یىبى صفش یب پٌح خَاّذ ثَد ٍ سلن دّگبى دیگش حبصلضشة ػذدی ثیي صفش تب چْبس .دس ًتیدِ

ّیچگبُ حبصلخوغ ثضسگتش اص ً 9خَاّذ ضذ ٍ ًیبصی ثِ دُ ثش یه ًذاسین.

)15گضیٌِی (ُ) دسست است.
تٌْب ضشعی وِ دس ایي دًجبلِی ثِ عَل  6داسین ایي است وِ تؼذاد حشوبت ضوبسُی یه ٍ دٍ ثبّن ثشاثش ثبضٌذ.
دس ًتیدِ تؼذاد حبالت هوىي دس صَستی وِ تؼذاد حشوبت ضوبسُ ی یه ثیي صفش تب سِ ثبضذ ثِ تشتیت ثشاثش است ثب:
) ( )

( )

( ) ( وِ خوغ ایي اػذاد ثشاثش هیضَد ثب .111

 )16پبسخ دس هیبى گضیٌِّب ًیست.
ثبتَخِ ثِ ایٌىِ هدوَػب ً 1211مغِ داسین ٍ ّش خظ سٍی حذالل ً 61مغِ لشاس هیگیشد حذاوثش  16خظ هیتَاى سسن وشد .ثِ ػٌَاى هثبل ًیض
هیتَاى خغَط سا پطت سشّن لشاس داد تب ضشایظ سا ثشلشاس وٌٌذ.
)17گضیٌِی (الف) دسست است.
 .پس

ػذد  1111ثش  7ثخطپزیش است ٍ ضشایظ هسئلِ سا ًیض داسد .دس ًتیدِ

1سلوی است.

)18گضیٌِی (ج) دسست است.
اٍلیي ًىتِ ای وِ ثبیذ ثِ آى دلت وٌین ایي است وِ تشتیت اًدبم ػولیبت دس حبلت ًْبیی تفبٍتی ایدبد ًویوٌذ (چشا؟) .ثب ایي فشض اص هیلِی
ضوبسُی یه ضشٍع هیوٌین تب ایٌىِ دیگش ًتَاًین حشوتی سٍی آى اًدبم دّین.
ثذیي تشتیت پس اص تؼذادی هشحلِ دس هیلِی دٍم

هْشُ خَاّین داضتّ .ویي وبس سا ثب هیلِی ثؼذی اًدبم هیدّین .تؼذاد

هْشُّبی هیلِّب ّوبًٌذ صیش خَاٌّذ ضذ:

دس ًتیدِ آخشیي هیلِی حبٍی هْشُ ،ضوبسُی دّن است.
)19گضیٌِی (ة) دسست است.
هی داًین دس گبم آخش ثبیذ ثِ سوت ساست حشوت وٌین (دس غیش ایٌصَست ػذد ًْبیی هٌفی خَاّذ ضذ) .دس ًتیدِ لَسثبغِ ثبیذ
ٍاحذ دس خْت هثجت ثپشد .لجل اص ایي حشوت اػذاد ثشاثش ثب  66تب ّ 72ستٌذ .ثِ ّویي تشتیت لَسثبغِ دس هشحلِ لجل اص آى ًیض ٍ 81احذ دس
خْت هثجت حشوت وشدُ ثَد ،دس ًتیدِ دس گبم لجلی اػذاد ثشاثش ثب  -15تب  -11ثَدُ .ثِ ّویي تشتیت ثبیذ ٍ 17احذ دس خْت هٌفی حشوت
هیوشدُ وِ ًتیدِاش اػذادی ثیي  11تب  16خَاٌّذ ثَد.
ایي اػذاد سا ثبیذ ثتَاًین ثِ ووه  9 ٍ 3 ،1ثسبصین وِ ٍاضح است تٌْب هیتَاى ػذد  13سا سبخت وِ ّوبى ػذد  312دس اثتذا است.
)32گضیٌِی (ة) دسست است.
ثشای خبثدبیی ّش ػذد دٍ اًتخبة داسین (ّش پذسی دٍ فشصًذ داسد) .اگش ثب فشصًذی وِ وَچىتش است خبثدب وٌین ّوچٌبى تَاصى ثشلشاس ًخَاّذ
ضذ (چ َى فشصًذ وَچىتش اص فشصًذ ثضسگتش ،وَچىتش است!) .دس ًتیدِ ّوَاسُ ثبیذ ثب فشصًذ ثضسگتش خبثدبیی صَست ثگیشد.

دس ًتیدِ ثبیذ دس گبم اٍل ثب  ،16سپس ثب  ٍ 15دس ًْبیت ثب  6خبثدب وٌین .پس سِ حشوت الصم ٍ وبفی است.

