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گشیٌِی(ة)زرعتاعت.

)1
تؼساززفؼبتیکِّزػسززرجوغثکبررفتِراهحبعجِهیکٌین .ایيتؼسازثزاثزاعت ثبتؼساز

ثزایهحبعجِیحبصلجوغذَاعتِؽسُ 

هیؽَز .
هغتغیلّبییکِآىػسزراؽبهل 

سیز
هغتغیلّبی زارای -5ثزاثزًس .پظایيزٍذبًِرٍیّن

راؽبهلهیؽًَسثبتؼسازسیز

هغتغیلّبییکِ 5

ثِػلتتقبرىهَجَز،تؼسازسیز
تبثیزی زر حبصلجوغ ًْبیی ًسارًس .ثزای ّ -2 ٍ 2ن ّویي ؽزایظ ثزقزار اعت .تؼساز سیزهغتغیلّبی ؽبهل ذبًِی  1ثزاثز اعت ثب:
(2اًتربةثزایضلغپبییيهغتغیلٍ4اًتربةثزایضلغراعتآىٍجَززارز ).
پظحبصلجوغهَرزًظزثزاثز8اعت.
گشیٌِی(ُ)زرعتاعت.

)2
زًسُیهجبٍرآى
ثچزذبًین،چزخ 

ایراثِاًساسُیXزًسُزرجْتی(عبػتگززیبپبزعبػتگزز)

اگزچزخ 
زًسُ

زًسُزرذالفآىجْتهیچزذس .

ثِاًساسُX
زًسُپبزعبػتگزز.پظّزگشًویچزذس .

هغبثقؽکل،چزخزًسُّaنثبیسxزًسُعبػتگززثچزذسّنx
گشیٌِی(ز)زرعتاعت.

)3
تٌْبیکهغیزٍجَززارزکِّوبىجبزُییکعزفِاس4ثِ5اعت.ثزایّزؽْز

اسؽْز4ثِ5

ثبیسثیيٍiزقیقيیکیاس

ؽْزّبثبؽوبرُیثشرگتزجبزُرعنکزز.یؼٌیثِ 5-iعزیقهیتَاىجبزُرعنکززکِزقیقيیکهغیزاس iثٍِ 5جَززاؽتِثبؽس.پظ

اعت .

تؼسازکلحبلتّب

گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)4

ؽَز.پظهجوَعجبزُّبیٍرٍزیٍذزٍجیؽْز 1زقیقي 1اعت.

اسّزؽْززقیقيیکجبزُییکعزفِذبرجهی

ثبتَجِثِؽزط ،1
هجوَعجبزُّبیٍرٍزیٍذزٍجیؽْز2حساکثز،2ؽْز3حساکثزٍ3ؽْز4حساکثز4اعت .

جبزُّبییثِعوت4
هیؽَزکِاسؽْزّبی  3ٍ 2ٍ 1
جبزُّبیٍرٍزیٍذزٍجیؽْز 4ثیؾتزاس  3
پظتٌْبزرصَرتیهجوَعتؼساز 
هیؽَزکِّز4ؽْزثبیک
حبلتیهجوَعجبزُّبیٍرٍزیٍذزٍجیؽْز5ثیؾتزاس 3

ٍجَززاؽتِثبؽسٍاس4یکجبزُثٍِ5تٌْبزر

جبزُییکعزفِهغتقیويثِآىهتصلثبؽٌس .

هیؽَز.
یقجلکنهیکٌینٍجَاة 22


حبلتجَاةهغبلِ
پظایي2حبلترااس24
گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)5
فقظیکیاسآىّبرا

ّویؾِرٍیهجساهرتصبتثبقیهیهبًسٍاگز

اگزّیچکساماس 4حزکتاٍلرااًتربةًکٌین( 4جْتاصلی)رٍثبت

ّویؾِرٍیهحَرّبحزکتذَاّسکزز.کنتزیيقیوتذزیسى2تباس 4جْتاصلی 44444،تَهبىیؼٌیحزکتثِچپٍ

اًتربةکٌین
پبییياعت.
یعَمراعیکٌس.اسثیيتقبرىّبکوتزیيقیوتثزاثز 14444تَهبىاعتکِهزثَطثِتقبرى


تَاًسًبحیِ

رٍثبتفقظهی
ثبایي 2حزکت 
ًغجتثِ

اعت .

حبالثبحزکتثِچپٍپبییيثِّزهرتصبتیکِثزعسثِقزیٌِیآىًغجتثِ


رعسٍهیتَاًساسآًجبذَزرازٍثبرُثِهجسا


ًیشهی


یاًتربةحزکتّبکویٌِثَزکوتزیيقیوترٍثبت54444


تَاًسعیکٌس.چَىّوِ

یهرتصبتراهی
هرتصبتثزعبًس.ثِایيتزتیتّوِ
تَهبىهیؽَز .
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گشیٌِی(ة)زرعتاعت.

)6
زرایيؽکلهکؼجی ٍ 1×1جَززارزکِّیچکساماس6
ٍجِآىزیسًُویؽَز.یؼٌیاسّزٍ6جِ،ثِهکؼت1×1

زیگزی اتصبل زارز .ثزای جسا کززى چٌیي هکؼجی ثِ 6
ػولثزػًیبساعت .پظزعتکن 6ثزػالسمزارین .ثِ
یهغبلِهیرعین :


ثزػثِذَاعتِ
تزتیتهقبثلثب6
اعتکِثبزٍثزػًْبییهیتَاىکبرراتوبمکزز .

هؾرص
گشیٌِی(ة)زرعتاعت.

)7
تبؽیزیٌیثزهیزارًس (ذَزؽرصثبؽوبرُ  ٍ aؽرصعوتچپؼ) .پظ

ثِاسایّزػسزهبًٌس aحساکثز ً 2فز a
ؽوبرٍُجَززارزکِثِتؼسازآىّبؽیزیٌیثززاؽتِهیؽَز .

زعتکن6
هیؽَزکِثبتَجِ ثِؽزایظثبال
زرحبلتًؾغتيهؾرصؽسُ ،ثِاسایاػساز 7تبّ 12زثبر  2ثبرؽیزیٌیثززاؽتِ 

حساکثزتؼسازاعت:

(

)

گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)8
زرّزعتَىزعتکن4تبٍ1زرهجوَعحساقل24تب1ثبیسٍجَززاؽتِ

زر5عتًَیکِثِآًْبً1غجتزازُؽسُ،
ؽسُثبیسزرهجوَعزعتکن24تبٍ0جَززاؽتِثبؽسیؼٌی

ًغجتزازُ

عغزیکِثِآىّب0

ثبؽس.اسعزفیثزای5
حساکثز29

24

49تب1زرجسٍلزارین .

ٍثزػکظثِحبلتحساکثزهیرعین) 

(ثبچزذبًسىجسٍلٍتجسیلّ1بثِ4
گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)9
ثزرعیکززٍُعپظهجوَعآًْبراهحبعجِهیکٌین :

تؼسازتغییزاترقنیکبى،زّگبىٍصسگبىرا


یکبى:



زّگبى:



صسگبى:





زرًتیجِهجوَعتغییزاتثزاثزاعتثب:



گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)14
ؽکلعَالثِصَرترٍثزٍقبثلتزعیناعت :
یکاسًقغِّبیثرؼّBوزًگثبؽٌس(.چزا؟) 


تَاًٌسثبّیچ
کساماسًقغِّبیثرؼ A
ًوی


ّیچ
هیگذارین.پظحساکثزاذتالفتؼسازثرؼ(رًگ)ّب
ًٍقغِیaرازرثرؼ B

زًٍقغِیcٍbرازرثرؼA


هیؽَز .
 

گشیٌِی(ُ)زرعتاعت.

)11
تَاًٌسًوزُیسیز 14گزفتِ


ًفززیگزّ،وِهی
ًؾبىهیزّین 24

ًفزًوزُیثبالی 14زارًس .

گزفتِزعتکن 14

چَىًفززّنکالط 15
ثبؽٌس .
گزفتِاعت 15+5+20=40:
کنیکًفزًوزُی،24یکًفزٍ5یکًفز 15


اعتٍزعت
ًوزاتزاًؼآهَساى12×30=360

هجوَع
ًفزًوزُی9گزفتِثبؽٌس19×9=171:

فزضهیکٌین19


3

هزحلِیاٍلّجسّویيالوپیبزکبهپیَتزکؾَر

زاؽتِثبؽینکِزرهجوَعً360-(171+40)=149وزُآٍرزُثبؽٌس.حبلتیکِزرآىً5فز3ٍ19

ًفززیگزثبًوزُیثبالی15

پظثبیس8
تبهیيهیکٌس .

ًفز18گزفتِثبؽٌسایيؽزطراًیش
گشیٌِی(الف)زرعتاعت.

)12
اًسکِیکیاسکوبىّبیکبهلآًْبهغیزیثب 4پبرُذظزارزٍکوبىزیگز 3تب .اسّززایزُ هغیز3ذغیرا


ایتقغینؽسُ

ّبثِگًَِ

زایزُ
تباسًقبطتقبعغزایزُّب2جبزُثزایاًتربةٍجَززارزٍاس4تبیآًْب3جبزُ.پظ

راهیپیوبیین.اس7
اًتربةهیکٌین.پظزرکل11جبزُ 

عجقاصلضزةتؼسازرٍػّبیرعیسىاسAثِBثبکوتزیيتؼسازجبزُ


هیؽَز .
 

گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)13
ذبهَػثَزٍُحبالرٍؽياعتًٍیبسیثِفؾززىزٍثبرُیآىکلیسًیغتٍ

اگزثبفؾززىیککلیسػسزًوبیؾگزسیبزؽس،یؼٌیالهپآى
اگزػسزکنؽسثبیسیکثبرزیگزآىرافؾبرزّین .ثٌبثزایي اگز چزاؽذبهَػزاؽتِثبؽین ،ثِاسایّزکسامیکثبرثبیسکلیسیرافؾبر
زّینّ.وچٌیي)
اگز
هیآیسٍ


)

ثبیسکلیسالهپّبیرافؾبرزّین.تؼسازکلحزکبت

( ثبر

( ثبراعت .

ظحساکثزتؼسازهزحلِّب،ثِاسای

ّبرٍؽي ّغتٌس ًٍیبسیثِّیچتغییزٍضؼیتیًیغت.پ


یالهپ
ثبؽس 
ّوِ

ثسعت

اعت.

گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)14
هیگَیین .
ایسیزآىّبًیغت"هیَُ" 


ّبییکِّیچزایزُ

ثِزایزُ
ّبهٌحصزثِفززتؼییيهیؽَز(.چزا؟) 


یزایزُ

ّب،رًگثقیِ

ثبتؼییيٍضؼیتهیَُ
ّنثبیسثبآىّبّوزًگ

رًگٍجَززارز.زرصَرتیکِرًگآىّبیکیؽَزa،

ؽکلهقبثلرازرًظزثگیزیس.ثزای3،cٍb
ثبؽسٍزرغیزایٌصَرتثبیسثِرًگعَمزرآیس .
زرؽکل6هیَُزارینپظعجقاصلضزةثِ

لتهیتَاىؽکلرارًگکزز .

حب

گشیٌِی(ُ)زرعتاعت.

)15
 2143زٍراى 544 3214ثبر"ثِػالٍُ2134 "2
 111زٍراى 4454 10011ثبر"ثِػالٍُ1111 "2
4554 21212ثبر"ثِػالٍُ 12112 "2زٍراى  21211زٍراى 12121
7 45ثبر"ثِػالٍُ 31 "2زٍراى 103
گشیٌِی(الف)زرعتاعت.

)16
ثبثتهیکٌینثب

ثزایkجؼجِ،ثباعتقزارٍیk

رٍػهیتَاىآىّبرارٍیسهیيقزارزاز .



پبیِیاعتقزاثزای1جؼجِثزقزاراعت .

ّب،جؼجِی


عبسین.ثزایّزکساماسایيحبلت

جؼجِراهی
جؼجِ،حبلتّبیهرتلفثبk

فزضکٌینحکنثزای kجؼجِصحیحثبؽس.ثزایk+1
رٍیسهیيگذاؽتٍیکعتَىجسیسعبذتیبرٍیعوتراعتتزیيعتَىآى قزارزاز.ثسیيتزتیت

امراهیتَاىعوتراعتّوِ ،

k+1
حبلتتکزاریًرَاّینزاؽتٍتوبهیحبالتقبثلعبذتّغتٌس(.چزا؟) 
ٍتؼسازرٍػّب

پظثِاسایّزرٍػچیسى kجؼجِ 2،رٍػثزایچیسى k+1جؼجِثِزعتآٍرزین .
هیؽَز .
جَاةهغبلِثزای 128،k=8
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گشیٌِی(الف)زرعتاعت.

)17
ؽَزٍعزٍػاٍلهیؽَز :


ثیؾتزهی
یّوِیزاًؼآهَساىاس9


زرایيصَرتهیبًگیيرتجِ
 14

 .....

 22

 ......

 29

 34

8

 .......

3

2

1

ریبضی 

 14

 .....

 22

 ......

2

1

 23

 .......

 28

 29

 34

فیشیک 


یآىّب
ثبؽس.یؼٌیّوِ 

ؽَزثبیسهجوَعرتجِّبیؾبىحساکثز17


اساٍثْتزهی
یآىّب
اعت.پظکغبًیکِرتجِ 

هجوَعرتجِّبیعزٍػ18

آٍرزُثبؽٌس.یکیاسایيافزازّنعزٍػاعت.یؼٌیاسثیيآىّب

ریبضیٍفیشیکرتجِیکوتزیبهغبٍی16

ثبیساسثیيکغبًیثبؽٌسکِزر
یثْتزاسعزٍػثیبٍرًس.پظرتجِیعزٍػحساکثز16اعت.


تَاًٌسرتجِ

ًفزّغتٌسکِهی
15
گشیٌِی(ة)زرعتاعت.

)18
ؽکل :4ٍ1






زٌّسکِیکذبًِیذبلیزرثیيآًْباعت.ثباعتقزا


ایراتؾکیلهی

ّبیزارایهْزُرازرًظزثگیزینثبسُ
اگززرّزهزحلِهجوَػِی 
ذبًِ

ایيازػبرااثجبتهیکٌین :

پبیِ یاعتقزا:پظاسحزکتاٍلزٍذبًِزارینکِاسیکسیگزیکذبًِفبصلِزارًس .

ایثبعَلثشرگتزتؾکیلهیؽَزکِ


کٌسکِثبایيکبرثبسُ

بةؽَزاثتسازٍذبًِرااضبفِهی
گبماعتقزاّ:زذبًِایکِزرایيهزحلِاًتر

یاًتربةؽسُحذفهیگزززکِچَىایيذبًِزرزٍ


یذبًِ

ؽَز).عپظهْزُ

یذبلیپزهی

ّبذبًِ

یذبلیًسارز(زریکیاسجْت

ذبًِ
یذبلیثبقیهیهبًس .

یجسیسًیغتّوَارُثبسُایثبیکذبًِ


عزثبسُ
ًویتَاىرعیس.
گبُثِؽکلّبی 3ٍ2

ثبایيًتیجِهیتَاىزریبفتکِّیچ

گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)19
ذبًِی)
ثزایایٌکِیکسیزهغتغیلؽبهل 

ثبؽسّزضلغآىزرثبسُیهَرزپذیزػذَزاًتربةؽَز 

(

زرًتیجِثزایضلغعوتراعتسیزهغتغیل7حبلت،ضلغچپ6حبلت،ضلغثبال8حبلتٍضلغپبییي3حبلتزارین.پظعجقاصلضزة
سیزهغتغیلؽبهلذبًِی)



(ٍجَززارز .

گشیٌِی(الف)زرعتاعت.

)24
ثِچْبرحبلتهرتلفهی تَاًستَعظؽکلیکِزرهغبلِثیبىؽسُپزؽَز.ؽکلسیزیکیاسایيحبالترا

ضلغab
زایزُّبًیش
ّبییاعتکِهٌحصزثِفززتؼییيهیؽَزٍ  


یحبلت

ّبیعَعیًؾبىزٌّسُ
ًوبیؼهیزّسکِ 
ذظ

هیتَاًٌسثِ2حبلتهرتلفپزؽًَس .

عزیقهی تَاًٌسجسٍلراپزکٌٌس.زرًتیجِتؼسازحبالتکلثزاثز

 3حبلتزیگزًیشثِّویيتزتیتّزکسامثِ 2
اعتثب:
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گشیٌِی(ة)زرعتاعت.

)21
ثبثتهیکٌینکِثِ

ثباعتقزارٍیn
پبیِیاعتقزا:ثزای

گذاریهیکٌین .


ؽوبرُ
الهپّبرااسچپثِراعتاس1تبn
هیتَاىnالهپرارٍؽيکزز .
حبلت 

تٌْبالهپرارٍؽيهیکٌین .

ثزقزاراعت:

گبماعتقزا:فزضکٌینثزای

الهپ،الهپؽوبرُی  nرازرًظزًویگیزین.ثِاسایّز

عزیقٍجَززاؽتِثبؽس.ثزایn

الهپ،

ّزگبُالهپn-1امرٍؽيؽس 2،اًتربةزارین:یباٍلالهپ nرارٍؽي
ئِهیزّین .زرّزرٍػ  ،

رٍػزر  2 ،n-1حبلتهتٌبظززر nارا
هیکٌین ثؼس زًجبلِ حزکتّبی  n-1الهپ را ازاهِ هیزّین یب زًجبلِ را ازاهِ زازُ ٍ زرًْبیت ثِػٌَاى آذزیي الهپ ،الهپ nام را رٍؽي

هیکٌین .

کِّیچالهپیثبؽوبرُیکوتزاس n-1ذبهَػًجبؽس،تٌْبیکاًتربةزارین (رٍؽيکززىالهپnام)کِهتٌبظزثبایيزًجبلِ


رصَرتی
ز
حزکتاعت):

.ایيزًجبلِراّنهتٌبظزثبزًجبلِیجسیس)

(

پظثِاسایّززًجبلِثزایn-1الهپ2،زًجبلِثزایnالهپهؼزفیکززین.ثٌبثزایيثب

زرًظزهیگیزین .

(
رٍػهیتَاًینnالهپرارٍؽيکٌینٍجَاة



هیؽَز.
هغبلِ 512
گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)22
تؼساز رٍػّبی جفتکززى ذبًِّبی یک عغز ٍ عبذتي جفت عتَى 

) (اعت .اگز جفت عتَىّبی زٍ عغز ثزاثز ثبؽٌس ،یک

ّزذبًِیهؾکیکِثِیکعغزاضبفِکٌین،حساقلیکجفت

ؽَزّ.زعغزحساقلیکذبًِیهؾکیزارز(14ذبًِ).


چْبرذًَِتَلیسهی
برذًَِایعبذتِ

ذبًِ یهؾکیزیگزثِجسٍلاضبفِکٌینتبّیچجفتتکزاریٍزرًتیجِّیچچْ
عبسز.پظحساکثزهیتَاًین 6


عتَىهی
ذبًِیجسٍل
ّبیعیبُراکنهیکٌس.).یؼٌیحساکثز 16


ٍتؼسازذبًِ
جفتعتَىعبذتِهیؽَز

ًؾَز(اگززرعغزی3ذبًِعیبُؽَز3،
عیبُهیؽَز.

گشیٌِی(ة)زرعتاعت.

)23
) () () () (

ثٌسیّبثزاثزاعتثب=105:
یجفت 


تؼسازّوِ



اًسراهحبعجِهیکٌین .


ّبتکزارؽسُ
ّب،زرکلجفت 
ثٌسی

تؼساززفؼبتیکِّزعَلِهجبسثزایذظ 
چیي
) () () (

ثِاسایهؾرصؽسىعَلِیکپبرُذظِجفتکٌٌسُ=15،

حبلتثزایکبهلکززىجفتثٌسیٍجَززارز .



تَاىذظچیيثِعَل1راثِ7حبلت،ثِعَل2راثِ6حبلتٍ...ثِعَل7راثِ1حبلترعن


هی
کزز(ؽکلرٍثزٍ) 
زعتهیآیس :

ؽَزکِاسراثغِیسیزثِ

ثٌسیّب 1264
هی
پظهجوَععَلجفت 

) () () (
ٍهیبًگیيآىثزاثزاعتثب:

(

)



گشیٌِی(ة)زرعتاعت.
  )24
پلیظّبکِثب
حزکتثِعوتراعتٍثبالاعتّ.زکساماسراطّبیهغیزِ 

زسزفقظهجبسثِ
ثبؽٌس،اسجسٍلحذفهیکٌین.

یقحزکتزسزتبآىراطثِپیوبًِیّ4وٌْؾت

تؼساززقب
رعینٍتؼسازرٍػّبیرعیسىثًِقغِBزرایيؽکلرا


رٍهی
ثِایيتزتیتثِجسٍلرٍ 
ثِ

ثباصلجوغهحبعجِهیکٌین .
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گشیٌِی(الف)زرعتاعت.

)25
یپیؼثیٌی .


یبذبرجاسقبػسُ
یبزرهجوَػِیB

زرهجوَػِیA

ًظزهیگیزین:


حبلتزر
ثزایّزکساماساجٌبطفزٍؽگبُ3

کساماسزٍهجوَػِیّBٍAنًجبیسذبلیثبؽٌس.پظعجقاصلؽوَلٍػسمؽوَلزارین:

 
ّیچ
گشیٌِی(ز)زرعتاعت.

)26
سیزپیؼهیآیس :

ثرؾیاسیکزٍؽبذِثیزٍىثوبًس.حبلتّبی

بذِّب1×8اعت.پظثبیس
اثؼبزهجوَػِیپزیشّبٍ 1×7اثؼبززٍؽ 



فقظیکقغوتاسیکزٍؽبذِثیزٍىثوبًس:







اسزٍعزفپزیشّب2قغوتاس2زٍؽبذِثیزٍىثشًس:




هیؽَز .
 

ثبزرًظزگزفتيحبلتّبیهتقبرى(زرهجوَع7حبلت)جَاةهغبلِ

گشیٌِی(ز)زرعتاعت.

)27


راپَؽؼهیزّسًٍَ 2رافکيزیگزثِ10×10=100

یجؼجِّب 


ًَرافکيّوِ
ارتفبعًَرافکيٍعظ 14ثبؽس:زرایٌصَرت ،ایي

هیتَاًٌسقزارگیزًس.
رٍػ 


زرتبریکیهیهبًٌسپظًَ2رافکيکٌبریثبیسارتفبعحساقل5زاؽتِ

ثبؽس:جؼجِّبیاٍلٍآذز()24ٍ1

ارتفبعآىکوتزاس14

ّبرٍؽيهیؽًَس.پظثزایّزارتفبعًَرافکيٍعظثیي1تبًَ،9رافکيّبیکٌبری 6×6=36حبلت


صَرتتوبمجؼجِ
ثبؽٌسکِزرایٌ
زارًس.
پظزرهجوَع100+9×36=424رٍػٍجَززارز .
گشیٌِی(ُ)زرعتاعت.

)28
ً،فزاٍلثزًسُیثبسیاعت .

ازػبهیکٌینثزایّزn
صَرتیکِهْزُ

هیگیزین.زر
ذبًِیپبیبًی(عوتراعت)ًَاررا(زرصَرتٍجَز)زرًظز 
 6
ذبًِیnام
زرّزکساماسذبًِّبیعیبُقزارگزفتً،فزاٍلحزکتهیکٌسٍهْزُراثِ  

ًویتَاًینزٍثبرػولٍاگذاریزاؽتِثبؽینًفززٍمهججَرثِحزکتاعتٍ
صَرتًَثتراثًِفززٍمٍاگذارهیکٌس.چَى 

هیثزز.زرغیزایٌ

زّسًٍفزاٍلثزًسُهیؽَز .


ّبیعیبُقزارهی

زریکیاسذبًِ
ثبالذزُهْزُرا
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گشیٌِی(ز)زرعتاعت.

)29
رٍرعنهیکٌین :

ؽکلعَالراثِصَرترٍ 
ثِ

تکِذظآىثبقیهیهبًس .

زرؽکلBؽزایظالسمثزایاجزای"ػول"ٍجَزًسارز.پظّز6
یًقغِّبرا


سٍجیتزرجِ
ًقغِهیًبهین.ایي"ػول"،

ّبیهتصلثِّزًقغِرازرجِیآى


تؼسازتکِذظ
یآىّبفزز یؼٌیزعتکن1


)اعت.پظزرپبیبىّنزرجِ
یّوِیً 8قغِزرؽکل Aفزز(3

تغییزًویزّس  .
زرجِ

ثٌبثزایياسایيؽکلّنزعتکن4ذظثبقیذَاّسهبًس.

ذَاّسثَز.
گشیٌِی(ز)زرعتاعت.

)34
تزیيػسزًیغت.پظهیتَاىزرّزثبرهقبیغِیکیاساػسازراحذفکزز .


ػسز،ػسزثشرگتزقغؼيکَچک
زرّزهقبیغِثیي2
⌉

کٌینًٍصفاػسازحذفهیؽًَس.پظزر


ّنهقبیغِهی
زرّزهزحلِاػسازرازٍثِزٍثب

⌈هزحلِثِکَچکتزیيػسز

هقبیغِاًجبمزازُاین (ثباعتقزاثبثتکٌیسثزایپیساکززىکَچکتزیيػسززرثیي nػسز n-1هقبیغِالسمٍ

هیرعین .ثبایيرٍػ 1385،

کبفیاعت) .
تزیيػسزحذفؽسُاعت.کَچکتزیيػسز،ثب11ػسززر11هزحلِهقبیغِؽسُ


تزیيػسز،زرهقبیغِثبکَچک

زٍهیيکَچک
زرایٌصَرت
زرّزرٍػاسهقبیغِّبحساقلٍ11سًِثبکَچکتزیيٍسًِهقبیغِ

هقبیغِپیساهیکٌین.

اعت.کَچکتزیيػسزاسثیيایي11ػسزراثب14

هیؽًَس(.چزا؟) 

ّبٍجَزًسارزٍلیًشزیکتزیيگشیٌِثِآى


ایيػسززرگشیٌِ
تزهیرعین .


هقبیغِثِزٍػسزکَچک
پظزرهجوَعثب 1385+10=1395
(ز)یؼٌی1396اعت .
گشیٌِی(ُ)زرعتاعت.

)31
زٍهیگذارین .

ّبیػالهتزارجسٍلرٍث


ؽَزرازرذبًِ
تباسثشرگتزیياػسازیکِقزاراعتزرجسٍلقزارزازُ
،حتويزعتکن

اسعزفیچَىاسّزعغزثبیس2ذبًِؽبهلثشرگتزیياػسازراػالهتثشًین
هیؽَز.پظ


ذبًِػالهتسزُ

ذبًِالسمٍکبفیاعت .

گشیٌِی(الف)زرعتاعت.

)32
صَرتیکِػسز1زرثیيایي54

راهَرزعَالقزارهیزّین.زر

جَیزٍزٍییپیؼهیرٍین.اثتساهکبى1تب54

ثباعتفبزُاسالگَریتنجغتٍ

یزیگزهیرٍین .


صَرتعزاؽًیوِ
هکبىثَز،کبرراثبایيًیوِازاهِهیزّینٍزرغیزایٌ

ّبیزٍرزایزُهغوئيهیؽَین .زرازاهِّزعَالیکِ


ًبهغلَةثَزىًیویاسهکبى
ثبایيکبراس
ثپزعین آى ذبًِّب تبثیزی زر جَاة زعتگبُ ًسارًس .پظ هیتَاى اس ٍجَزؽبى صزف ًظز کزز
(ًیوِیعیبُ) .

هیپزعینٍثباعویٌبى
ًیبسذبًِیعیبُ)را 

زرّزهزحلًِیویاسذبًِّبیعفیس(ٍثِتؼسازهَرز

هیرعینّ(:زػسز،تؼساز
هزحلِیسیزثِػسز  1

ّبراکٌبرهیگذارین .ثبعی 7

ًیویاسعفیس
اعتراًؾبىهیزّس ).

ّبیثبقیهبًسُکِیکیاسآىّبهکبىػسز1


ذبًِ
پبعدزرگشیٌِّبًیغت.

)33
سیزتقغینهیکٌین :

ٍضؼیتقزارگیزیزًٌٍْگًغجتثِّنراثِ2حبلت


عغزیبّنعتَىثبؽٌس:زرایيصَرتثزایًٌْگعیبُ64حبلتٍثزایًٌْگعفیس14اًتربةزارین:


ّن
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غیلقزارگزفتِثبؽٌس:تؼسازسیزهغتغیلّبیجسٍل

زر2عزقغزیکهغت

) ((اًتربة2ذظافقی

ثزاثزاعتثب) (

ثزایضلغثبالٍپبییيهغتغیلٍ2ذظػوَزیثزایضلغچپٍراعتآى)
ثِرٍ)قزارثگیزًسکِالجتِ
عزقغزغیزاصلیآى(ثِؽکلرٍ 

فقظهیتَاًٌسزر 2

،هْزُّب 

ثزایّزهغتغیل
) (


هیتَاًٌسثبّنجبثجبؽًَس.پظزرایيحبلت) (

1568رٍػثزایآًْبٍجَززارز .

ؽَزکِهتبعفبًِزرثیيگشیٌِّبًیغت .

ثبایيتَضیحبتجَاةهغبلِ 2464
هی
گشیٌِی(الف)زرعتاعت.

)34
یصلِی


هَازاٍلیِ
پظهیتَاًین

یهَازاٍلیِیآىراّناضبفِکٌین.


ثبیسثقیِ
یتَلیسهبزُیaرازریرچبلقزارزّین


اگزیکیاسهَازاٍلیِ
ّبً،حَُیٍرٍزؽبىراثِصَرتهتَالی


کززىتزتیتهَاززرجؼجِ
ٍذبهِیؽکالتیراّزکسامزریکجؼجِقزارزّینٍثبتؼی 
یي

تَتفزًگی



یٍرٍزجؼجِّبثِیرچبلراتؼییيکزز.پظزرکلثِ


تَاىًحَُ

رٍػهی
تؼییيکٌین ( ٍ رٍػ) .ثِ 
عزیقهیتَاىکیکزرعتکزز.

گشیٌِی(ة)زرعتاعت.

)35

تٌسرااسجَاةکنهیکٌین(هتونگیزی).

کٌینٍزرًْبیتتؼسازحبلتّبییکِؽبهلکؼّaغ


اعترااضبفِهی

کِرعنًؾسُ
اثتساکؼa
تصلثبؽس.ثزایاًتربةیکیاسکؼّبیهید 4،1حبلتزارین.فزضکٌینعززیگزکؼ ،هید ثبؽس.اسثیي

ّزهیدثبیسثِ 2کؼه
اًتربةٍجَززارزٍثزایهیدّبیزیگزثِّویيتزتیتٍ2

ٍصلاًسیکیاًتربةؽسُپظ3
کؼّبییکِثِ  

هیکٌین .ثٌبثزایي
کؼّب اّویتی ًسارز پظ کل حبلتّب را تقغین ثز   2
 1اًتربة زارین .تزتیت اًتربة  
حبلتثزایاًتربةکؼّبٍجَززارز .


کؼaزر

ّباًتربةؽسُاعت3(.اًتربةثزایکؼهتصلثِهید2ٍ3اًتربةثزای


تباسحبلت


کؼهتصلثِ )4
راُهیتَاىکؼاًتربةکزز .



ثٌبثزایيثِ

گشیٌِی(ج)زرعتاعت.

)36
)

ًوبیؼهیزّینٍػسزbرازرهجٌبی:14

ػسزaرازرهجٌبی2

 1000  1111  10000  10011  10100  10110
 96

 92

 85

 80

 32

 49

(
 111

 100

 11

 10

1

a

 17

 12

5

4

1

b

گشیٌِی(ة)زرعتاعت.

)37
راهیتَاىثِ
هْزُیرخ 
ازػبهیکٌین k-1


ایيازػبراثباعتقزاثبثتهیکٌین .

رٍػزرپلکبًیثبkرزیفپلِچیس.

پبیِیاعتقزا:ثزایk=1حکنثزقزاراعت .

گبماعتقزا:فزضکٌینثزایk-1رزیفپلِ،

رٍػثزایچیسىk-2رخٍجَززاؽتِثبؽس .

هیآیس :
گیزین،زٍحبلتپیؼ 


رزیف،ثبالتزیيپلِرازرًظزهی
ثزایk


رخثبقیهبًسُثِ

صَرتعتَىعوتچپحذفهیؽَزٍعجقفزضاعتقزا k-2

زرایيذبًِرخقزارزّین.زرایٌ

حبلتچیسُهیؽًَس.
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ثبؽس.چیسىآىّبرااسرزیف

رزیفثبقیهبًسُثبیسیکرخٍجَززاؽتِ

زرایيذبًِرخقزارًسّین.زرایٌصَرتزرّزکساماسk-1

زازىرخّبیقجلی 2،حبلت

کساماسرزیفّبیزیگزّنثبقزار


ثزایّز
ثبالؽزٍعهیکٌین.گذاؽتيیکرخزرایيرزیف 2حبلتزارز .

ثیؾتزثبقیًویهبًس.پظعجقاصلضزة

ثٌبثزایيزرهجوَع

حبلتثزایچیسىرخّبٍجَززارز.



هیؽَز .
راُثزایچیسىرخّبزارینٍحکنثبثتؽس.پبعدهغبلِثِاسای 255،k=8



گشیٌِی(ز)زرعتاعت.

)38
ّبیهجبسثسعتآیسزرؽکلّبیًCٍBٍAؾبىزازُؽسُاعت :


ّبرازٍراىزازتبؽکل

تَاىآى

بییکِهی
ّبیهوکيٍتؼسازرٍػّ


حبلت






پظزرهجوَع


کجزیتهغبثقذَاعتِیهغبلٍِجَززارز .

رٍػثزایثبقیگذاؽتي4



گشیٌِی(ز)زرعتاعت.

)39
سعتآهسُاساًتقبل اسآىکوتزیبهغبٍیٌس.پظایيرقنحتوي 1اعت.اگزارقبم
رقناٍلاسعوتچپًویتَاًس 2ثبؽس.چَىتوبم اػسازث 

" "12ثِّویيتزتیتزرػسزظبّزؽًَس ثؼساسآىّوِثبیس" "12یب" "22ثبؽٌس.چَىاگز" "11ثبؽس
تجسیلهیؽَزٍاگز""21ثبؽس


ثباًتقبلثِ

ثباًتقبلثِ 



هیرعس.اػسازسیزٍیضگیذَاعتِؽسُرازارًس :
 
11112  11222  11212
 11122  12222  12122

گشیٌِی(ُ)زرعتاعت.

)44
حبلتیکیاسسٍجّب

ًفزاٍلیکٍِارزهیؽَز8اًتربةزارزٍّوغزاٍ2اًتربة.زرّز2

هیتَاًٌسثٌؾیٌٌسکِاًتربةسٍجّن
صٌسلیّبی qٍpرااًتربةکٌٌسٍثِ2رٍػ 

ثبیس
3حبلتزارز.
اًتربةٍ.تٌْبسٍجثبقیهبًسُّنزر

ًفزثؼسیکٍِارزؽَز 4اًتربةزارزٍّوغزػ 2
رٍػهیتَاًٌسثٌؾیٌٌس .

ّبیثبقیهبًسُثِ2


صٌسلی
پظپبعدثزاثز

اعت .
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