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استفاده اس ماشین حساب مجاس نیست.

تذکزات آسمون:
ضمه آرسيی مًفقیت ثزای ضمب داوصپژيٌ گزامی ،خًاَطمىذ است قجل اس پبسخ ثٍ سؤاالت آسمًن ثٍ مًارد سیز تًجٍ
کىیذ:


ایه آسمًن ضبمل  8مسألهی تشزیحی ي يقت آن  ۵۴۰دقیقه است.



استفبدٌ اس مبضیهحسبة در ایه آسمًن غیز مجبس است.



َمزاٌ داضته تلفه َمزاٌ (حتی خبمًش) در عًل سمبن آسمًن مجبس نیست.



فقظ دايعلجبوی میتًاوىذ دفتزچٍی سؤاالت را ثب خًد ثجزوذ کٍ تب پبیبن آسمًن در جلسٍ حضًر داضتٍ ثبضىذ.



اوتطبر ي ثبستًلیذ ایه سًاالت تًسظ کمیتهی اجرایی ماخ اوجبم ضذٌ است.
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۲

ػّی ثبیٙطی ( 02نمره)
ػّی وٛچ ِٛٛجٕغ اػساز زٚزٚیی ضا تبظ ٜیبز ٌطفت ٝاست ٛٙٞ ٚظ ثطذی اظ جٕغٞب ضا ث ٝذٛثی ا٘جبْ ٕ٘یزٞس .زض ٚالغ اٛٙٞ ٚظ
«ز ٚثط یه» (ٕٞبٖ ز ٜثط یه زض ٔجٙبی ز )ٚضا حسبة ٕ٘یوٙسٔ .ثالً اٌط ا ٚثرٛاٞس ز ٚػسز  1111 ٚ 1111ضا جٕغ وٙس حبصُ
جٕغ ضا ث ٝصٛضت ٔ 1111ی٘ٛیسس ،زض صٛضتیو ٝاٌط «ز ٚثط یه» ٞب ضا زض ٘ظط ٔیٌطفت جٛاة ثطاثط ٔ 1111یضس .زض ظٕٗ
ػّی وٛچ ِٛٛیه ثبظی جسیس یبز ٌطفت ٚ ٝثسیبض ٞیجبٖظز ٜاست.
اِف) ا ٚتٕبْ ضضتٞٝبی اظ  1 ٚ 1ث ٝؼ( 4 َٛث ٝاستثٙبی ضضتٝی  )1111ضا ضٚی یه صفحٝی وبغص ٘ٛضت ٝاست (جٕؼبً 15
ضضتٞ ،)ٝسف ا ٚاظ ایٗ ثبظی ایٗ است و ٝایٗ ضضتٞٝب ضا ث 4 ٝزست ٝؼٛضی تمسیٓ وٙس وٚ ٝلتی ز ٚػسز ضا اظ یه زست ٝجٕغ
ٔیوٙس حبصُ جٕغ زض یه زستٝی زیٍط لطاض زاضت ٝثبضس (تٛج ٝوٙیس و ٝػّی وٛچ ِٛٛجٕغ ز ٚػسز ضا ث ٝصٛضت ثبال ا٘جبْ
ٔیزٞس) .ا ٚچٙس ضٚش ضا ثطای ایٗ تمسیٓثٙسی أتحبٖ وطز ٜاست ِٚی ٘تٛا٘ست ٝاست ایٗ ٔسئّ ٝضا حُ وٙس  ٚاو ٖٛٙاظ ضٕب
ٔیذٛاٞس و ٝث ٝا ٚوٕه وٙیس.
ایٗ  4زستٝثٙسی ضا ثطٚی ثطٌٝی پبسد ذٛز ثٛٙیسیس 1۰( .نمره)
ة) ٔبزض ػّی وٛچ ِٛٛث ٝاٌ ٚفت ٝو ٝثّس است سؤاَ لسٕت لجُ ضا ثب  3زست ٝحُ وٙس (یؼٙی  15ضضت ٝضا ث 3 ٝزست ٚ ٝثب ٕٞبٖ
ضطایػ تمسیٓ وٙس) .ثب تٛج ٝث ٝایٗ اؼالػبت ثبثت وٙیس ٔیتٛاٖ تٕبْ ضضتٞٝبی ث ٝؼ 4n َٛث ٝاستثٙبی ضضتٝی  11...1ضا ث3n ٝ
زست ٝؼٛضی تمسیٓ وطز و ٝجٕغِ ٞیچ ز ٚػسز اظ یه زست( ٝث ٝضٚشِ ػّی وٛچ )ِٛٛزض ٕٞبٖ زست٘ ٝجبضس 1۰( .نمره)
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جس َٚذٛش ضیرت ( 02نمره)
ٔیذٛاٞیٓ ذب٘ٞٝبی یه جس( n 3 َٚثب  nسؽط  3 ٚست )ٖٛو n ٝػسزی فطز است ضا ثب اػساز  1تب  3nثٌٝ٘ٛ ٝای پط وٙیٓ
وٞ ٝط ػسز زلیمبً زض یه ذب٘ٛ٘ ٝضت ٝضٛز ٔ ٚجٕٛع اػساز ٘ٛضت ٝضس ٜزض ٞط یه اظ  nسؽط ثب سؽطٞبی زیٍط یىسبٖ ثبضسٔ .ثالً
ثطای  ،n = 3زض جس َٚظیط و ٝاظ اػساز  1تب  9پط ضس ٜاست جٕغ اػساز ذب٘ٞٝبی ٞط سؽط ثطاثط  15است.
1
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2
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9

3

5

7

آیب ٔیتٛا٘یس ایٗ وبض ضا ثطای سبیط ٔمبزیط فطزِ  nا٘جبْ زٞیس؟ ضٕب ثبیس زض جٛاة یه ضٚش وّی ثطای پط وطزٖ جسَٞٚبی
 n 3اضای ٝزٞیس.
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لؽطٞب ( 02نمره)
زض زایطٜای  nلؽط ٔرتّف ضسٓ ضس ٜاستٞ .ط لؽط ز٘ ٚمؽٝی ا٘تٟبیی زاضز (٘مبغ تاللی لؽط ثب زایط ،)ٜپس زض ٔجٕٛع ٘ 2nمؽٝ
ا٘تٟبیی زاضیٓ .یه ٔجٕٛػٝی «ٔتؼبزَ» ٔجٕٛػٝای اظ ٘ nمؽٝی ا٘تٟبیی است ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزلیمبً یىی اظ ز٘ ٚمؽٝی ا٘تٟبیی ٞط
لؽط زض ایٗ ٔجٕٛػ ٝثبضس ٚ ،ػال ٜٚثط آٖ ،اٌط یه  nظّؼی سبز ٜضسٓ وٙیٓ و ٝضئٛس آٖ٘ ،مبغِ ػع ٛایٗ ٔجٕٛػ ٝثبضٙس،
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ٔطوع زایط ٜزاذُ ایٗ  nظّؼی لطاض ٌیطزٙٔ( .ظٛض اظ  nظّؼی سبز ،ٜضىّی است ثب  nضاس  n ٚظّغ و ٝاظالع آٖ فمػ زض
ضأسٞب ثب یىسیٍط ثطذٛضز ٔیوٙٙس).
ٔثالً زض یىی اظ ز ٚضىُ ظیط ٘مبغ ٔطرص ضس ٜیه ٔجٕٛػٝی ٔتؼبزَ ضا تطىیُ ٔیزٙٞس زض صٛضتیو ٝزض ضىُ زیٍط
ٔجٕٛػٝی ٔطرص ضسٔ ٜتؼبزَ ٘یست ،چٔ ٖٛطوع زایط ٜزض 4 ٖٚظّؼی لطاض ٘ساضز.

ث ٝاظای ٞط ػسز ؼجیؼی 2)n

 (nاٌط زض زایط n ٜلؽط ٔرتّف  ٚزَذٛا ٜضسٓ وٙیٓ ،چٙس ٔجٕٛػٝی ٔتؼبزَ ٔرتّف اظ ٘مبغ

ذٛاٞیٓ زاضت؟ ازػبی ذٛز ضا زلیمبً اثجبت ٕ٘بییس.
-4

صٙسٚلچٞٝبی پط ضٔع  ٚضاظ ( 3۰نمره)
 nصٙسٚلچٝی جبزٚیی ثب ضٕبضٜٞبی  1تب  nزاضیٓ .ظیطِ ٞط صٙسٚلچ ،ٝیه ػسز ثیٗ  1تب ٛ٘ nضت ٝضس ٜاست (ٕٔىٗ است
اػساز ٘ٛضت ٝضس ٜزض ظیط چٙس صٙسٚلچ ٝثب  ٓٞیىسبٖ ثبضٙس) .تٛج ٝوٙیس ٔب ٕ٘یتٛا٘یٓ اػساز ٘ٛضت ٝضس ٜزض ظیط صٙسٚلچٞٝب ضا
ثرٛا٘یٓ.
زض ٞط صٙسٚلچ ٝتؼسازی یبلٛت سطخ ٚجٛز زاضز .اثتسا زضِ ٕٝٞی صٙسٚلچٞٝب ثست ٝاستِٚ ،ی ٔیتٛاٖ ٞط ثبض زضِ یه
صٙسٚلچ ٝضا ثبظ وطز ،تؼساز یبلٛتٞبی زض ٖٚآٖ ضا ضٕطز  ٚزضِ آٖ ضا ثست٘ .ىتٝی اسطاضآٔیع ایٗ صٙسٚلچٞٝب آٖ است و ٝثٝ
ٔحط ثستٗ زضِ یه صٙسٚلچ ٝتٕبٔی یبلٛتٞبی زض ٖٚآٖ ث ٝصٙسٚلچٝای ٔٙتمُ ٔیض٘ٛس و ٝضٕبضٜی آٖ ،ظیطِ ایٗ صٙسٚلچٝ
٘ٛضت ٝضس ٜاست.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،ث ٝجس َٚظیط تٛج ٝوٙیس:
ػسز ٘ٛضت ٝضس ٜظیط

تؼساز اِٚیٝی

صٙسٚلچٝ

یبلٛتٞب

1

2

6

2

2

8

3

1

3

ضٕبضٜی صٙسٚلچٝ

اٌط زض اثتسا زضِ صٙسٚلچ ٝضٕبضٜی  3ضا ثبظ وٙیٓ 3 ،یبلٛت ٔیثیٙیٓ ِٚی ثٔ ٝحط ثستٗ زضِ آٖ ،ایٗ صٙسٚلچ ٝذبِی ضس ٚ ٜتٕبْ
یبلٛتٞبی آٖ ث ٝصٙسٚلچٝی ضٕبضٙٔ 1 ٜتمُ ٔیضٛز .حبَ اٌط زضِ صٙسٚلچٝی ضٕبض 2 ٜضا ثبظ وٙیٓ 8 ،یبلٛت ٔیثیٙیٓ ِٚی ثب
ثستٗ زض ،چ ٖٛظیطِ ایٗ صٙسٚلچ ٝػسز ٛ٘ 2ضت ٝضس ٜاست  8یبلٛت زض ٕٞیٗ صٙسٚلچ ٝثبلی ٔیٔب٘ٙس .سپس اٌط زضِ
صٙسٚلچٝی ضٕبضٜی  1ضا ثبظ وٙیٓ 9 ،یبلٛت ٔیثیٙیٓ ( 6یبلٛت اظ لجُ  3 ٚیبلٛت اظ صٙسٚلچٝی ضٕبضٜی  .)3ثب ثستٗ زضِ آٖ،

educo.ir

educo.ir

مزحله دوم دوره 13

سال 1381

۴

ایٗ صٙسٚلچ ٓٞ ٝذبِی ٔیضٛز  ٚاو ٖٛٙزض صٙسٚلچٝی ضٕبضٜی  17 ،2یبلٛت ٔٛجٛز است .اٌط زٚثبض ٜزضِ صٙسٚلچٝی
ضٕبضٜی  1ضا ثبظ وٙیٓ یبلٛتی ٕ٘یثیٙیٓ.
تٛج ٝوٙیس ؤ ٝجبظ ٘یستیٓ ٓٞظٔبٖ زضِ چٙس صٙسٚلچ ٝضا ثبظ وٙیٓ یب ث ٝیبلٛتٞب زست ثع٘یٓ؛ فمػ ٔیتٛا٘یٓ زضِ یه صٙسٚلچٝی
زَذٛا ٜضا ثبظ وٙیٓ ،یبلٛتٞبی زض ٖٚآٖ ضا ثطٕبضیٓ  ٚزضِ آٖ ضا ثجٙسیٓ.
ثبثت وٙیس ثب ا٘جبْ ػُٕ فٛق (ث ٝتؼسازِ زَذٛأ )ٜیتٛاٖ اظ تؼساز وُ یبلٛتٞب ٔؽّغ ضس.
-5

الٔپٞب ( ۲۰نمره)
ضطوت «ثطازضاٖ ػّی وٛچ »ِٛٛیه ضطوت ثعضي تِٛیس جغجغٞٝبی ضٍ٘ی است و ٝسبذتٕبٖ آٖ تؼساز ظیبزی اتبق  ٚتؼساز
ظیبزی الٔپ زاضز .ایٗ ضطوت ثطای سیٓوطی الٔپٞبی سبذتٕب٘ص «آٚضیُ زاِت »ٖٛضا استرساْ وطز ٜثٛز .ثؼس اظ سیٓوطی
ٔؼّ ْٛضس و ٝآٚضیُ ٘ ٝتٟٙب اظ تؼساز ٔسبٚی وّیس  ٚالٔپ استفبز٘ ٜىطز ،ٜثّىٞ ٝط وّیس ضا ث ٝچٙس الٔپ ٞ ٚط الٔپ ضا ث ٝچٙس
وّیس ٚصُ وطز ٜاست .ث ٝایٗ تطتیت ،ثب ظزٖ یه وّیسٞ ،ط یه اظ الٔپٞبی ٔتصُ ث ٝآٖ وّیس تغییط ٚظؼیت ٔیزٞس (یؼٙی اظ
ضٚضٗ ث ٝذبٔٛش یب ثطػىس تغییط ٔیوٙس ).ث ٝایٗ زِیُ ،زض پبیبٖ ٞط ضٚظ و ٝوبضٔٙساٖ ٔیذٛاٙٞس ثب ظزٖ وّیسٞب ٕٝٞی الٔپٞب
ضا ذبٔٛش وٙٙس ثب ٔطىُ ٔٛاجٔ ٝیض٘ٛس( .ایٗ تٟٙب ضا ٜذبٔٛش وطزٖ الٔپٞبست .لؽغ فیٛظ ،یب ضُُ وطزٖ الٔپٞب یب وبضٞبی
ٔطبثٝی زیٍط ٔجبظ ٘یست!) ٔیزا٘یٓ و ٝزض آغبظ ٞط ضٚظ ٕٝٞی الٔپٞب ذبٔٛشا٘س .پس زض پبیبٖ ضٚظ ٕٞیطٔ ٝیتٛاٖ ثؼعی اظ
وّیسٞب ضا ظز وٕٝٞ ٝی الٔپٞب زٚثبض ٜذبٔٛش ض٘ٛس.
ضطوت ثطای حُ ٔطىُ ذبٔٛش وطزٖ الٔپٞب «ِٛن ذٛش ضب٘س» ضا استرساْ وطز ٜاست تب زض پبیبٖ ٞط ضٚظ ٕٝٞی الٔپٞب
ضا ذبٔٛش وٙسِٛ« .ن» پس اظ ػمس لطاضزاز  ٚثطضسی ٔطىُ ،وّیسٞب ضا اظ  1تب  N( Nتؼساز وّیسٞب) ضٕبضٌٜصاضی وطز ٚ
جسِٚی ثب  Nذب٘ ٝتٟی ٝوطز تب زض ذب٘ٝی  iاْ ثٛٙیسس و ٝوّیس  iاْ ظزٔ ٜیضٛز یب ذیط .ا ٚزض ا٘تٟبی ٞط ضٚظ ،جس َٚضا ثطاسبس
ٚظؼیت فؼّی الٔپٞب پط ٔیوطز  ٚثؼعی اظ وّیسٞب ضا ٔؽبثك آٖ ٔیظز .ثب ایٗ وبض ٕٝٞی الٔپٞب ذبٔٛش ٔیضس٘س.
اِف) ثبثت وٙیس و ٝتؼساز جسَٞٚبی ٔرتّفی وِٛ ٝن ثطای ذبٔٛش وطزٖ ٕٝٞی الٔپٞب زض ا٘تٟبی ٞط ضٚظ ٔیتٛا٘س تٟی ٝوٙس
ثبثت است  ٚایٗ تؼساز ثستٍی ثٚ ٝظؼیت الٔپٞب زض ا٘تٟبی ضٚظ ٘ساضز  ٚفمػ ث٘ ٝحٜٛی سیٓوطی آٚضیُ ٚاثست ٝاست1۰( .
نمره)
ة) ثبثت وٙیس و ٝایٗ تؼساز تٛا٘ی اظ  2است 1۰( .نمره)
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جس َِٚضٍ٘ی ( 02نمره)
یه جسٔ« َِٚجٕٛػٝای» ،جسِٚی ثب  2سؽط  n ٚست )n ≥ 2( ٖٛاست و ٝزض ٞط یه اظ  2nذب٘ٝی آٖ یىی اظ ٔ 3جٕٛػٝی
} ٚ {1, 3},{1, 2یب }ٛ٘ {2, 3ضت ٝضس ٜاست .ز ٚذب٘ ٝاظ جس َٚضا «ٔجبٚض» ٔی٘بٔیٓ اٌط زض یه ظّغ ٔطتطن ثبضٙسٓٞ .چٙیٗ
فطض ٔیوٙیٓ ذب٘ٝی اٞ َِٚط سؽط  ٚذب٘ٝی  nاِْ ٕٞبٖ سؽط ٔجبٚض ٞستٙس( .ثٙبثطایٗ ٞط ذب٘ٝی جس َٚزلیمبً ثب س ٝذب٘ٝی
زیٍط ٔجبٚض است).
اٌط یىی اظ ز ٚػسزِ ٔجٕٛػٝی ٘ٛضت ٝضس ٜزض ٞط ذب٘ٝی یه جسٔ َِٚجٕٛػٝای ضا پبن وٙیٓ (زض ٞط ذب٘ ٝتٟٙب یه ػسز ثبلی
ثٕب٘س) ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاػساز ثبلیٔب٘س ٜزض ٞیچ ز ٚذب٘ٝی ٔجبٚض آٖ یىسبٖ ٘جبضٙس ،یه جس« َِٚضٍ٘ی» سبذتٝایٓ.
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ثطای ٔثبَ زض ظیط یه جسٔ َٚجٕٛػٝای ثب ز ٚجس َٚضٍ٘ی ث ٝزست آٔس ٜاظ آٖ ٕ٘بیص زاز ٜضس ٜاست.
2 3 1 3

}{1, 2} {1, 3} {1, 2} {2, 3

1 3 1 2

1 2 3 2

}{1, 3} {1, 2} {2, 3} {1, 2

3 2 3 1

یه جسٔ َِٚجٕٛػٝای زاز ٜضس ٜاست و ٝزض آٖ ٞیچ ز ٚذب٘ٝی ٔجبٚضی ٚجٛز ٘ساض٘س ؤ ٝجٕٛػٞٝبی ٘ٛضت ٝضس ٜزض آٖ
ذب٘ٞٝب یىسبٖ ثبضس .ثبثت وٙیس ٔیتٛاٖ اظ ایٗ جس َٚحسالُ ز ٚجس َٚضٍ٘ی ٔرتّف سبذت.
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ٔطتتسبظی وبضتی ( 02نمره)
ضطوت  YSCزستٍبٜٞبی اِىتط٘ٚیىی ٔرتّفی ضا تِٛیس  ٚث ٝثبظاض ضٚا٘ ٝوطز ٜاست .اظ جّٕ ٝزستٍب ٜوبضتذٛاٖ ،زستٍبٜ
ٔمبیسٌٝط  ٚوبضتٞبی ٔغٙبؼیسیٞ .ط یه اظ زستٍبٜٞبی وبضتذٛاٖ ٘ ٚیع ٞط وبضت ٔغٙبؼیسی یه حبفظ ٝزاضز و ٝیه ػسز
زض آٖ شذیطٔ ٜیضٛزٍٙٞ .بٔی و ٝیه وبضت ٔغٙبؼیسی ضا ث ٝزستٍب ٜوبضتذٛاٖ ٚاضز وٙیٓ زٛ٘ ٚع ػُٕ ٔیتٛا٘یٓ ا٘جبْ ثسٞیٓ:
 ثب فطبض زازٖ زوٕٝی «سجع» زستٍب ٜوبضتذٛاٖ ،ػسز شذیط ٜضس ٜزض وبضت پبن ٔیضٛز  ٚث ٝجبی آٖ ػسز ٔٛجٛز زض
حبفظٝی وبضتذٛاٖ ٘ٛضتٔ ٝیضٛز.
 ثب فطبض زازٖ زوٕٝی «لطٔع» ػىس ایٗ ػُٕ ا٘جبْ ٔیضٛز ،یؼٙی ػسز شذیط ٜضس ٜزض حبفظٝی وبضتذٛاٖ پبن ٔیضٛز
 ٚث ٝجبی آٖ ػسز ٔٛجٛز زض حبفظٝی وبضت ٘ٛضتٔ ٝیضٛز.
وبض زستٍبٔ ٜمبیسٌٝط آٖ است وٚ ٝلتی ز ٚوبضت ضا ثٝؼٛض ٓٞظٔبٖ ث ٝزٚ ٚضٚزی آٖ ٚاضز وٙیٓ زستٍب٘ ٜطبٖ ٔیزٞس و ٝػسز
شذیط ٜضس ٜزض وساْیه اظ وبضتٞب ثعضيتط است .زض صٛضت ٔسبٚی ثٛزٖ ایٗ ز ٚػسز زستٍب ٜآٖ ضا ٘یع ٔطرص ٔیزٞس.
زض یه ضٚظ تؼؽیُ ،ضطوت  YSCتصٕیٓ ٌطفت یه ثبظی زستٝجٕؼی ثیٗ  111وبضٔٙس ذٛز ثطٌعاض وٙس .ثطای ایٗ ثبظی 111
زستٍب ٜوبضتذٛاٖ ضٚی یه ٔیع ؼٛال٘ی ث ٝتطتیت اظ چپ ث ٝضاست لطاض زاز ٜضسٓٞ .چٙیٗ ز ٚػسز وبضت  ٚیه زستٍبٜ
ٔمبیسٌٝط  ٚیه لّٓ  ٚزفتطچٝی یبززاضت ثٞ ٝط وبضٔٙس زاز ٜضس.
ایٗ ثبظی زض ٔ 111طحّ ٝا٘جبْ ٔیضٛز .زض ٞط ٔطحّٝی ثبظیٞ ،ط یه اظ وبضٔٙساٖ ٔیتٛا٘س یىی اظ زستٍبٜٞبی وبضتذٛاٖ ضا
ا٘تربة  ٚیه ثبض اظ آٖ استفبز ٜوٙس (یؼٙی یىی اظ وبضتٞبی ذٛز ضا ٚاضز آٖ زستٍبٕ٘ ٜبیس ،فمػ یىی اظ وّیسٞبی سجع یب لطٔع
ضا فطبض زٞس  ٚوبضت ضا ذبضج وٙس) .تٛج ٝوٙیس وٞ ٝط زستٍب ٜوبضتذٛاٖ زض ٞط ٔطحّ ٝتٟٙب ٔیتٛا٘س ٔٛضز استفبزٜی یه
وبضٔٙس لطاض ٌیطز .أب ٞط وبضٔٙس ٔیتٛا٘س ثٞ ٝط تؼساز  ٚزض ٞط ظٔبٖ اظ زستٍبٔ ٜمبیسٌٝط ذٛز استفبز ٜوٙس.
چ ٖٛاػساز ث ٝصٛضت اِىتط٘ٚیىی زض حبفظٞٝب شذیطٔ ٜیض٘ٛس وبضٔٙساٖ ثٞ ٝیچ ضٚضی ٕ٘یتٛا٘ٙس اظ ٔمساض ػسزٞبی شذیط ٜضسٜ
زض حبفظٝی وبضتذٛاٖٞب یب وبضتٞب ٔؽّغ ض٘ٛسٓٞ .چٙیٗ ٞیچیه اظ وبضٔٙساٖ ٕ٘یتٛا٘س وبضت ذٛز ضا زض اذتیبض ٓٞوبضا٘ص
ثٍصاضز یب ث ٝزستٍبٔ ٜمبیسٌٝط زیٍطاٖ ٚاضز وٙس.
زض اثتسای ثبظی زض حبفظٝی ٞط یه اظ زستٍبٜٞبی وبضتذٛاٖ یه ػسز شذیط ٜضس ٜاست ثٝؼٛضیو ٝایٗ اػساز اظ ٔ ٓٞتٕبیع٘س.
ٞسف آٖ است و ٝاػسازی و ٝزض اثتسای ثبظی زض حبفظٝی وبضتذٛاٖٞب شذیط ٜضس ٜثٛز٘س زض ا٘تٟبی ٔطحّٝی  111اْ ثٝ
صٛضت ٔطتت ضس ٜاظ چپ ث ٝضاست زض حبفظٝی وبضتذٛاٖٞب لطاض زاضت ٝثبضٙس .یؼٙی وٛچهتطیٗ ػسز اظ ثیٗ  111ػسز
اِٚی ،ٝزض پبیبٖ ثبظی زض حبفظٝی سٕت چپتطیٗ وبضتذٛاٖ ،زٔٚیٗ ػسز زض حبفظٝی وبضتذٛاٖ ثؼسی  ٚ ...ٚثٕٞ ٝیٗ تطتیت
ثعضيتطیٗ ػسز زض حبفظٝی سٕت ضاستتطیٗ وبضتذٛاٖ شذیط ٜضس ٜثبضس.
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یه ضی ٜٛؼطاحی وٙیس و ٝاٌط وبضٔٙساٖ ثطاسبس آٖ لجُ اظ ضطٚع ثبظی ٕٞب ًٙٞض٘ٛس  ٚثط ؼجك آٖ ثبظی وٙٙس ،ثٞ ٝسف ثبظی
زست پیسا وٙٙس .ثطای ایٗ وبض ٘طبٖ زٞیس و ٝیه وبضٔٙس زَذٛا ٜزض ٞط ٔطحّ ٝچ ٝوبضی  ٚثب وساْ وبضتذٛاٖ ا٘جبْ ٔیزٞس.
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ا٘تمبَ ٟٔطٜٞب ( 3۰نمره)
سبضا  ٚثطازضش زاضا ٔطغ َٛیه ثبظی ٞستٙس .ایٗ ثبظی ضٚی یه صفحٝی ضؽط٘جی ثسیبض ثعضي ا٘جبْ ٔیضٛز .صفح ٝزض اثتسا
ذبِی است  ٚسبضا ٟٔ 911ط ٜزاضز .ثبظی ث ٝصٛضت ٔطحّٝای ا٘جبْ ٔیضٛز ٞ ٚسف آٖ است و ٝسبضا  ٚزاضا ثب ٔطبضوت ٓٞ
وبضی وٙٙس و ٝزض وٓتطیٗ تؼساز ٔطحّ ٝتٕبْ ٟٔطٜٞبی سبضا ث ٝزاضا ٔٙتمُ ضٛز.
زض ٞط ٔطحّ ٝاظ ثبظی یىی اظ ز ٚوبض ظیط ضا ٔیتٛاٖ ا٘جبْ زاز.
 )1سبضا ٔیتٛا٘س یه سؽط اظ جس َٚضا ا٘تربة وٙس  ٚتؼسازی اظ ٟٔطٜٞبی ذٛز ضا زض ذب٘ٞٝبی زَذٛاٞی اظ آٖ سؽط لطاض زٞس.
 )2زاضا ٔیتٛا٘س یه ست ٖٛضا ا٘تربة وٙس ٕٝٞ ٚی ٟٔطٜٞبی آٖ ست ٖٛضا ثطزاضز.
ضطغ ٔ ٟٓثبظی آٖ است و ٝزض ٞیچ ظٔب٘ی تؼساز ٟٔطٜٞبی ٔٛجٛز زض صفح٘ ٝجبیس اظ  36ػسز ثیصتط ضٛز .ثسیٟی است و ٝزض
یه ظٔبٖ ٕ٘یتٛاٖ ثیص اظ یه ٟٔط ٜزض یه ذب٘ ٝلطاض زاز.
ضٚضٗ است و ٝایٗ وبض ضا زض ٔ 333طحّٔ ٝیتٛاٖ ا٘جبْ زاز .ایٗ ضٚش زض ظیط ٕ٘بیص زاز ٜضس ٜاست و ٝزض آٖ ٞط  xیه ٟٔطٜ
است  ٚػسزٞب ضٕبضٜٞبی ٔطحّٞٝب ضا ٘طبٖ ٔیزٙٞس .اٌط ضٕبضٜی یه ٔطحّ ٝزض سٕت چپ سؽطی ٘ٛضت ٝضس ٜثبضس ،زض آٖ
ٔطحّ ٝسبضا زض آٖ سؽط ٟٔ 6طٌ ٜصاضت ٝاست .ضٕبضٜی ٔطحّ ٝزض ثبالی یه ست ٖٛث ٝایٗ ٔؼٙی است و ٝزاضا زض آٖ ٔطحّ6 ٝ
ٟٔطٜی ٔٛجٛز زض آٖ ست ٖٛضا ثطزاضت ٝاست .ضٚضٗ است وِ ٝعٔٚی ٘ساضز و ٝسبضا  ٚزاضا یه زض ٔیبٖ ثبظی وٙٙس.
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ضٚضی ثطای ایٗ ثبظی اضای ٝزٞیس و ٝتؼساز ٔطحّٞٝبی آٖ
اِف) اظ  233تب  243ثبضس 02(،نمره)
ة) وٓتط اظ  233ثبضس( .کل امتیاز)
ضا ٜحُٞبی ذٛز ضا ثٝؼٛض ذالص ٝتٛظیح زٞیس ٔ ٚب٘ٙس ضىُ فٛق آٖ ضا ٕ٘بیص زٞیس.
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