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ایيسَالحذفضذُاسز.(1

ی)ُ(درسزاسز.گشیٌِ(2

وٌذسیزاّیچیبلیثِثیزٍىًذارد)ّیچوسیرادٍسزدرسبلاٍلخَدوطیهی3ًٌْگ

ًٌْگ دٍم سبل ه4ًذارد(. ...یخَدوطی ٍ ًٌْگوٌذ ّوِ ّیچگبُ خَدوطیاهب ّب

ثِصَرریهدٍرّسشٌذٍثِدلیلایٌىِراثؽ8ٍ9ٍ7ِّبیًخَاٌّذوزد.سیزاًٌْگ

وذاماسدٍسزداضشيایيسًٌِْگثِصَررهشَالیٍثِّندیَسشِاسزّیچگبُّیچ

)سیزاّویطِوسیٍجَدداردوِهَردػاللِآًْب ثبضذ(درآًْبخَدوطیًخَاّذوزد.

ًشیجِگشیٌُِجَاةصحیحاسز.

ی)ة(درسزاسز.گشیٌِ(3

گَضزفبسذػزظِوزدُثبضذDدّذ.اگزخَدضزوزحذاللیىیگَضزفبسذهیAوٌذوِاسثیيضزوزآًْبٍضزوزادػبهیDضزوز

درٍغگAََاسز.درًشیجِؼجكادػبیاٍضزوزراسشگDرسین.دسضزوزدسادػبییوِوزدُدرسزثَدٍُثِّویيدلیلثِسٌبلطهی

رادرٍغگَخَاًذُوِادػبییدرٍؽAٍBّزدٍضزوزCراسشگَخَاّذثَد.ضزوزBاسز.ثِّویيدلیلادػبیاًٍیشردضذٍُضزوز

راسشگَّسشٌذ.ٍگشیٌِةصحیحاسز.BٍDًیشدرٍغگَاسز.دسدٍضزوزCاسزثٌبثزایيضزوز

ی)ُ(درسزاسز.شیٌِگ(4

هىؼتnّبًیشاسصبالرلَیثزلزارخَاٌّذوزدثبدرًظزگزفشيلؽزاصلیهىؼتوِاسّبدرگَضِسَاًینفزضوٌینهىؼتاسآًجبییوِهی

 سَاًینجسنهَردًظزراثسبسین.دسجَاةصحیحگشیٌُِخَاّذثَد.هیسطىیلضذُاسز،1×1×1

 اسز.ی)ُ(درسزگشیٌِ(5

خبلیجذٍلرادزهیوٌذثبثزیسزیيخبًِسوزراسزّبیفزدًفزاٍلراّىبرثزدداردثِایيصَرروِّزدفؼِدرًَثزخَدnثزای

ّیچسَاًذهْزُوٌینًفزدٍمّیچٍلزًویهی وٌذسیزا سیبُ یسفیذلزاریسیبُدرسوزراسزیههْزٍُلزیههْزُّبیسفیذرا

دّینایوِاالىلزارهیراسزهْزُیسیبُدرسوز.دساگزیههْزُوٌینیخبلیرادزهیسزیيخبًِچَىّویطِسوزراسزگیزدًوی

یسفیذاسز(ًفزدٍمثْشزیيػولىزدخَدراداضشِثبضذًفزّبیسیبُحشويهْزُضَد)سیزاسوزراسزهْزُثبضذآىهْزُّنسفیذهی

 گذارد.ثیطشزاساٍهیٍلحذاللیههْزُا

ٍسیبُاسسوزچخضزٍعثِدزّزدٍثِرٍشهطبثِثبالسفیذاسسوزراسز.ّبراّىبرًجبخشيداردّبیسٍجّزوذاماسثبسیىيnثزای

گشیٌُِدرسزاسز.سَاًذثجزد.درًشیجِدَضبًٌذًٍفزهمبثلًویاسجذٍلراهی n/2یوٌذدرًشیجِّزوذامحذاللثِاًذاسُوزدىهی

ی)ج(درسزاسز.گشیٌِ(6

ػذدوَچىشزاس5سزرلنصفزداردوبفی5رلویاسز11ٍاسز.اسآًجبییوِایيػذد10101101001هؼبدلدرهجٌبید1385ٍػذد

ػذدسؼذادصفزّبیثیطشزیًسجز5درصَرسیوِیىیاسایيسٌْبثیطشزخَاٌّذضذیبخیز.سیزا5+1385اسهمذاروِوٌینثزرسیآىرا

5ثیطشزخَاّذثَد.ثزایچهوزدىایيK + f(K)همذار،ووشزاسسؼذادصفزّبیثیطشزآىثبضذ1385اخشالفصاسداضشِثبضذ1385ٍثِ
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داضشِثبضذٍجَاةگشیٌِجسَاًذٍجَدثشرگشزیيػذدیاسزوِهی1390سَاىدریبفزوِػذدًیشثباسشفبدُاسسفزیكثبیٌزیثِراحشیهی

خَاّذثَد.

ی)ُ(درسزاسز.گشیٌِ(7

لزارخَاّذ         ثبضذآًگبًُمؽِهمصذًسجزثًِمؽِهجذادرهخشصبر     ًمؽِهجذاسبًمؽِهزوشدٍراىیاگزفبصلِ

راثیبثین.aٍbزدٍُثبضذثبیذدسشگبُهؼبدلِسیزراحلو     داضز.دساگزثخَاّینًمؽِهمصذ

      

      

    
     

 
 

    
     

 
 

ّبیدادُضذُصبدقٌْطزثبضٌذ.ایيًىشِدرّوِگشیٌِّو2ثِدیوبxٍyًِوبفیسزهمبدیزیصحیحداضشِثبضٌذaٍbثزایایٌىِ

 درًشیجِگشیٌُِجَاةصحیحاسز..اسز

ی)ة(درسزاسز.گشیٌِ(8

یهریبلّشیٌِوٌین.اسآًجبیی5،9،13،16ٍ19هؽبثكاػذادٍاردضذُدرجذٍلسیزحزوزوٌینفمػالسماسزدرًمبغدرصَرسیوِ

جَاةثیطیٌِثزایایيسَالخَاّذثَدٍجَاةگشیٌِةاسز.21،وِایيضیَُثیطشزیيسؼذادحزوزثِاسایّزیهریبلراخَاّذداضز

1 2 3 4 5 

16 17 18 19 6 

15 
  

20 7 

14 
  

21 8 

13 12 11 10 9 

ی)ج(درسزاسز.گشیٌِ(9

وٌین:ثٌذیهیّبحبلزاسآىاسز.رٍیسؼذادرٍسّبٍضتیبیىیثیطشزٍّبسزهیداًینوِسؼذادرٍسّبیبهسبٍیضت

 6 5 4 3 2 1 رٍسّب

 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 ّبضت

 1 5 25 50 100 100 100 50 25 5 1 0 ّبسؼذادحبلز



اسز.462وِجوغولایياػذادثزاثزثب

درسزاسز.(ة)یگشیٌِ(10
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وٌینسباسشزاسضیثزدثذسزآیذ:حبالرهخشلفرادرایيهسئلِثزرسیهی

ثبالفزضوٌیذوِسشَى اس را اسسوزچخٍسؽزّب را ًٌْگگذاریوزدُبرُضوّب اس ٍّوچٌیيّزگزٍُ را اسسوزچخّب 1ثب 5سب

این.گذاریوزدُضوبرُ

4یب2،3ییثؼذخَاّذثبخز.اگزهْزُخَدراسزدّذدردٍهزحل5ِیدّذ.ًفزدٍماگزهْزُخَدراثِدبییيسزهی5یًفزاٍلهْزُ

دسثْشزیيحزوز،سزدادىیثؼذخَاّذثبخز.دّذٍدردٍهزحلِدبییيسزهییثؼذًفزاٍلّوبىهْزُراثِخَدراسزدّذدرهزحلِ

دّذ.خَدراثِدبییيسزهی2یثَد.درایٌصَررًفزاٍلهْزُخَاّذثِثبال1یهْزُ

راث1ِیسَاًذهْزُجِسٌْبهیسَاًذثزًذُضَد.درًشیخَدراسزدّذ،ًفزاٍلدردٍهزحلِهی5سب2یدرایيٍظؼیزًفزدٍماگزهْزُ

دّذٍسذسدرخَدراثِچخسزهی2یهْزُسَاًذثِدبییيسزدّذچَىحزوزسىزاریاسز(.حبلًفزاٍلچخیبراسزسزدّذ)ًوی

یثبسیضَد.سَاًذثزًذُیثؼذیهیدٍهزحلِ

 سَاًذدرضصهزحلِثزًذُثبسیثبضذ.دسًفزاٍلهی

درسزاسز.(الف)یگشیٌِ(11

دٍاًشخبةخَاّینداضزیىیثبالیخبًِاٍلٍیىیسوزراسزآى.ثؼذاس2فمػیهراُدارین.ثزایگذاضشيػذد1ثزایگذاضشيػذد

دادُثبضیندیگزلزار(1 ,2)اًشخبةدارینچزاوِاگزػذددٍرادرخب2ًًِیش3دریىیاسایيدٍخبًِثزایلزاردادىػذد2لزاردادىػذد

لزارثگیزد.درًشیجِثزایّزوذاماساػذادثِجش(1 ,3)یب(2 ,2)سَاًذلزارثگیزدٍهججَراسزدریىیاسدٍخبًًِوی(2 ,1)درخب3ًِ

خَاّذثَدوِگشیٌِالفاسز.   یهدٍحبلزاًشخبةدارینٍثِایيسزسیتجَاةهَردًظز

اسز.درسز(د)یگشیٌِ(12

یٌىِوٌیذ.ثزایااریضذُهطبّذُهیگذدفشزراثِصَررضوبر15ُرثبالد

رسذوبفیچٌذًبهِهی14سب10وذاماسدفبسزهحبسجِوٌیندرًْبیزثِّز

هحبسج4ِسب0ّبیدفبسزِّبیآًْبراثزحستسؼذادًبهاسزوِسؼذادًبهِ

وٌین.



       

                               

                                                        

              

                  

 5×4+6×3+2×2+4×1+5×0جوغول;
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 امدرولثِهمذارسیزًبهِخَاّذرسیذ:kثِدفشز

           
             

 
                     

 ٌِدصحیحاسز.یخَاّذثَدٍگش3ثزاثزثب5ًشیجِدرولجوغولثِدیوبًِدر

درسزاسز.(د)یگشیٌِ(13

ِجبیایٌىِیىجبراسدٍثزاثزدرصَررسىزارثسیزاسىزاریاًجبمًذّذ.حزوزيسؼذادحزوزراخَاّذداضزوِایيجَجِدرصَرسیووشزی

درًشیجِثبیذاسحزوشْبیسیزاسشفبدُوٌذ:.ثَدُاسزاسشفبدُوٌذدٍثبراسآىػذداسشفبدُوزدُاسزآىػذدوِجشاًشخبثْبیصًیش

                     

                         

 )اگزاًذاسُحزوبریىسبىثَدثِسؼذاد
 
ثبیذهمذاراًشخبةثزایرسیذىثًِمؽًِْبییداضشین.چَىّوِحزوبریىسبىًیسشٌذایيػذد(

 سیزثبضذ:

(
 

 
)               

درسزاسز.(ج)یگشیٌِ(14

راداضشRUBِیهراسزٍیهػمتاًجبمضَد.درًشیجِثبیذجبیگطشیاس،دلیمبثبیذیهػولثبالBثAِداًینوِثزایرسیذىاسهی

ًمؽِ ثزایایٌىِدرحزوزدٌجندر حبلزاٍلفزضBثبضین. اًجبمضَد. ثزگطزاظبفِ یهحزوزثِصَرررفزٍ ثبضینثبیذدلیمب

ثِػٌَاىدًجبلِحزوبراًشخبةضَد.RRLUBوٌیندٍحزوزاظبفِضذُحزوزثِراسزٍچخاسز.درًشیجِثبیذجبیگطشیاسرضشِهی

ظزداضزوِحزوزثِسوزراسزٍچخلبثلیزجبثجبییًذارًذ.یؼٌیاسزٍلیثبیذایيًىشِرادرً  دسسؼذادرٍضْبثزایایيحبلز

نسیزااسهىؼتخبرجخَاّینضذ.ثزایحلایيهطىلسَاًیناثشذاثِسوزچخحزوزوزدٍُسذسدٍثبرثِسوزراسزحزوزوٌیًوی

ِثیبیٌذ.درًشیجِثزایحبلزاٍلثِاًذاسُدردًجبلRLRثبیىذیگزفزلیًذارًذٍدرػَضثبیذثِسزسیتRRLفزضوٌینسِحزف
  

  
رٍش

ٍجَددارد.حبلزدٍمثِصَرسیاسزوِثِجبیاظبفِضذىدٍحزوزراسزٍچخاظبفِدٍحزوزثبالٍدبییياظبفِداضشِثبضینیؼٌی

ثزایحبلزسَمًیشرضشِثبیذثِصَررRUDUBرضشِثِصَرر ٍ ثیبیذ. دٍحRUBFBدر بلزفَقّوبًٌذحبلزاٍلهحبسجِثبضذ.

وِّوبىگشیٌِجاسز.رٍشدارین       خَاٌّذضذٍدرول

درسزاسز.(د)یگشیٌِ(15

ّبیثشرگشزش(اسؼزفی)یؼٌیخبًِّبیجلَیآىثشزوذبیذحذاللیهسَحدریىیاسخبًِثزایایيوِیهسَحدرآخزسبلنثبلیثوبًذث

.اسآًجبوِحذاللًصفرٍسّبدارینّبییوِلزاراسزآخزشثوبًذاظبفِوٌذسَاًذیهسَحثِسؼذادسَحَدفمػهییهسَحوِهٌفجزض

سَحهی 16سزوبًیندسحذاوثز سَحدارینوِ خبًِسب سَححشويیهسَحدر ثیطشثزایّز ػذد دسجوغاػذادایثب ثَدُ سزویذُ ز

سَاًذاسًصفثیطشزثبضذ.اسزًویرآخزدرآًْبسَحّبییوِدخبًِ
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درخبًِ درخب2iًِییهثگذارینٍاسایيثِثؼذرٍسحبلاگزرٍساٍلسَحرا درخبًِثگ2i+1سَحرا 2iیذارینٍرٍسثؼذشسَحرا

.272ضَدهیجاسزوِجوغآًْبّبیسٍسزوذٍدرآخزسَحدرخبًًِوی2iسب 1ّبیثگذاریندرایيصَررسَحخبًِ

درسزاسز.(د)یگشیٌِ(16

ٍسػ ػذد     اگز آى4ثبضذ هجبٍر ّویي     ٍ     .اسز                          خبًِ جش ثِ

ًوی      دیگزی هطشزن ّویٌّوسبیِ )چزا؟( ثبضٌذ داضشِ ًذارًذ.     ٍ     ؽَرسَاًٌذ دیگزی هطشزن ّوسبیِ

جفزدیگزفمػیهّوسبی3ِثِّویيسزسیت.اسز      دیگزیٍ     سبیِدارًذوِیىیّوبىدٍّو     ٍ     

یهمبثلآىراثِاججبردرخبًِ     گذارینٍخبًِهجبٍرخبًٍِسػهی4یىیاسرادر      حبلز4هطشزندیگزدارًذ.دسثِ

ضًَذ.ًیشیىشبسؼییيهیگَض4ِاػذادحبلزدارین.2گذارینٍثزایدٍػذددیگزهی

حبلزدارین.72درولحبلزٍجَددارد2ٍ×4دسثِاسایّزػذدیوٍِسػثبضذ

 درسزاسز.(ج)یگشیٌِ(17

اسزٍاظحاسزوِسؼذادحزوبرٍالؼیاسسؼذادحزوبرسخویيسدُضذُثیطشز وِثشَاىثِصَررسهبًیاسزثزایهیشاىسخویيسیزا.

ّبیدیگزًیشثطَینوِایيجبییخبًِجبضذىیهخبًِهوىياسزهججَرثِجبثِثزایجبثِداًینجبوزدٍلیهیبراجبثِّهسشمینخبًِ

ثزاثزهمذارسخویيسدُضذ2ُ.اسؼزفیثزایثزخیجذٍلْبایيهمذارثیصاسضذثبػثثزٍسحزوبسیثیطشزاسهمذارسخویيسدُضذُخَاّذ

ّذثَد.ضىلسیزرادرًظزثگیزیذ:خَا

1 2 3 

4 5 6 

8 7 
گشیٌِجصحیحخَاّذثَد. 

ی)الف(درسزاسز.گشیٌِ(18

یسهبًیوِخزگَضیرادرآىوطشینضوبرُدذیزاسز.فزضوٌیذثزایّزسؽزاٍلیيثخص     خَاّینثبثزوٌینسؼذادحبالرثزهی

ضَد.حبلدرًظزداضشِثبضیذوِسؼذادحبالسیًَیسین.ثذیيسزسیتیهجبیگطزاسسؽزّبرٍیسخشًَِضشِهیآىسؽزرارٍیسخشِهی

درًشیجِثِاسایّزحبلشیاسیهضَدٍسبسًذثبیىذیگزثزاثزًذچَىثبجبیگشیيوزدىسؽزّبلَاًیيهسئلِحفظهیوِیهجبیگطزراهی

یهحبلزهشٌبظزثزایجبیگطز ثزایسشَىّبیدیگزًیشٍجَددارد)هیجبیگطز، ًشیجِدبسخسَاىّویيرًٍذرا در ًیشثیبىوزد(. ّب

صفزخَاّذثَد.23یآىثزوبًذُیثبلدذیزاسزٍثخص     هسئلِثز

درسزاسز.(د)یگشیٌِ (19

فشيچٌیياسّیچسؽزٍسشًَیثزایگزثِصَرروبهلدزوزدُثبضین.ّویهاهشیبسثگیزینثبیذحذاللیهسؽزٍیهسشَىراِثزایایٌى

ضَد(.درایيصَررفزضسَالًمطهیسَاىدریهسؽزیبسشَىدٍثبراهشیبسگزفزسیزا)یؼٌیّیچگبًُویسَاىاسشفبدُوزداهشیبسًوی

ّبیداخلاثشذاّوِخزگَشثزایرسیذىثِایيهمذارسَاىوستوزدثِسؼذادسؽزّب)یبسشًَْب(اسز.زاهشیبسیوِهیدرًشیجِحذاوث
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ّبیرٍیوطین)ایيوبرثِدلیلدیَسشِثَدىهجبٍررلبثلاػوبلاسز(سذسثبوطشيّزیهاسخزگَشجذٍلثِجشلؽزاصلیراهی

سجَاةصحیحگشیٌِداسز.لؽزیهاهشیبسخَاّینگزفز.د

درسزاسز.(د)یگشیٌِ(20

رلنسوز،یثبیٌزیثزسینثبایيسفبٍروِدرایيرضشِونارسضشزیيرلنظزهیوٌینسبثِیهرضشِراثبیههشٌبbراثبصفزٍّزwّز

چخاسز.

.ثِػذدثبیٌزیآىاسز2i-1امرضشِهطبثِاظبفِوزدىػذدiرسبًیرٍیحزفّزػولثِرٍس

 .سبسز5رسینوِسؼذادارلبمیهثبیٌزیآىهی666دسثباًجبمػولیبرگفشِضذُدرسَالثِػذد

درسزاسز.(ة)یگشیٌِ(21

حبلز سٌْب سیز حبلز خبًِدٍ سٌْب سیزا ّسشٌذ هب هؽلَة وِّبی ای

وٌین(.َاًذخبلیثوبًذخبًٍِسػاسز)دراداهِاثجبرهیسهی







سَاًٌذّوشهبىّبیلزهشدچبرهطىلضذًٍُویسَاًذخبلیثوبًذسیزادرآىصَررخبًِخبًِصَرسیًوی

دزضًَذ.





ّبیلزهشرًگهطخصضذُدچبرهطىلخَاٌّذضذ.درصَرسیوِثخَاّینگَضِخبلیثوبًذخبًِ







ّبیلزهشراّیثزایدزضذىًذارًذ.خبًِسفیذخبلیهبًذُاسزٍلیدرضىلسیزًیشخبًِ
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ّبیدیطیيخَاّذثَد.ّبیهؽلَةّوبىحبلزثِایيسزسیتجَاةگشیٌِةخَاّذثَدٍسٌْبحبلز

درسزاسز.(ج)یگشیٌِ(22

سٌْبدرخبًِچخدبییياسزدرًشیجِایيخبًِثبیذسبلنثبضذ.8ٍ9سفبٍر

ثبالاسزوِایيخبًًِیشثبیذسبلنثوبًذ.سفبٍریهٍّفزسٌْبدرخبًِ

ًیشسٌْبدرخبًٍِسػاسز.8ٍ0سفبٍر

ًیشسٌْبدرخبًِراسزثبالاسز.6ٍ8سفبٍر

ّبیدیطیيًجَد.ثباًشخبةالهخسبلنثزایراسزدبییيایيهطىلًیشرفغىذاماسآًْبدرسفبٍرردٍخبًِسفبٍردارًذوِّیچًیشد2ٍ8

گشیٌِججَاةصحیحاسز.درًشیجِاّذضذ.خَ

درسزاسز.(ج)یگشیٌِ(23

ّبیسیزهثلثرادبنوزد:سَاىثباًشخبةهی4ٍ7ٍ10ثِاسای

سبیی4:چْبرسبهثلث4

سبهثلثٍاحذ4سبیی4ٍ:سِسبهثلث7

سبهثلثٍاحذ.8سبیی4ٍ:دٍسبهثلث10

سَاىاًشخبةوزد:ثِؼَرولیفمػاػذادسیزراهی

.سبیىی16ٍسبیىی12سبیی4ٍیه،سبیىی8سبیی4ٍدٍ،سبیىی4سبیی4ٍسِ،سبیی4چْبر،سبیىی7سبیی9ٍیه

درسزاسز.(ج)یگشیٌِ(24

آیذ:درهیضَدٍهجوَػِثِصَررسیزراونوٌینسغییزیدرولیزهسئلِدادًُوی15ثذیْیاسزاگزاسّوِاػذادهجوَػِ

                    

چٌبىدرولیزهسئلِسفبٍسیایجبدًخَاّذسمسینوٌینٍّن4سَاًینّوِاػذادراثزثخطذذیزّسشٌذهی4ثبسَجِثِایٌىِّوِاػذادثز

 ضذ.هجوَػِجذیذسجذیلخَاّذضذثِ:

                

4خَاّذثَدوِّوِاػذادثیيایيدًٍیشسَسػ18ّبٍجوغثشرگشزیي6ّبوَچىشزیيسیزاجوغوٌذسَلیذهیػذدهشوبیش13ایيهجوَػِ

ذسزّبییوِثوذاماسهجوَع.ّز)ایيرخذادثِدلیلدیَسشگیهجوَػٍٍِجَدصفزدرآىاسز(دهشوبیشهجوَػِسبخشِخَاٌّذضذػذ

 جَاةگشیٌِجخَاّذثَد.دسیاٍلیِسجذیلخَاٌّذضذ.َػِّبیهجوثِیىیاسهجوَع15ٍجوغثب4آیٌذثبظزةدرهی
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درسزاسز.(ج)یگشیٌِ(25

اسآًجبییوِاسّزدٍجْزدایزُثبیذًخَدػجَروٌذدسّزدایزُحذاللیىجبرسغییزجْزًیبسدارد.

دسثبیذلجلاسسغییزجْزػجَروٌٌذهشفبٍسٌذ،ثبیذ(یسوزراسزدبییي)ثِجشدایزُّبییوِاسّزدٍجْزّزدایزًُخَداسؼزفی

.ػولسغییزجْزًیبسدارین5+6ثِدرًشیجِدرول.رفشٌذًخَدّبدرچِجْشیهیثذاًین

ِدزّزویسِووِهْنًیسزدرچِجْشیثبضذ.سذسیسوزراسزدبییيفْوینثِجشدایزُّبراهییدایزُحزوزجْزّو5ِاثشذاثب

ّبدزضَد.یویسِدّینسبّوِّبراسغییزهیثِسزسیتاسدبییيدایزُضذ

درسزاسز.(الف)یگشیٌِ(26

آىضَین.ثبسغییزجْزهیجْزدذرآىگزُراهشَجِایٌصَررّبدزضَد.دروٌینسبسهبًیوِیىیاسخبًِضزٍعثِاًذاخشيًخَدّبهی

ّبدزضًَذ.دّینسبسهبًیوِّوِهزثغوٌذ.دساسایٌىِآىخبًًِیشدزضَدجْزدذرآىراسغییزهیهیضذىدایزُهزثغدیگزیضزٍعثِدز

ثِهثبلسیزسَجِوٌیذ:ایاحشیبجثِسغییزدارین.ّبیدایزُ.درًشیجِثِسؼذادخبًِدّذًْبیشبیهثبرسغییزجْزهیّزدایزُ













سبیی9وٌینٍخبًِراػَضهی6دایزُضَد.جْزسبییدزهی15حزوزهزثغیوٌینٍدساسسؼذادهیفزضوٌیذضزٍعثِریخشيًخَد

دّینراسغییزجْزهی1وٌذ.دساسآىدایزُضوبرُسبییضزٍعثِدزضذىهی6هزثغ7سذسثبػَضوزدىدایزُوٌذضزٍعثِدزضذىهی

ٌّذضذ.ّبدزخَاحزوزّوِهزثغ7ٍاظحاسزوِثبّبدزضًَذ.سزسیتسبّوِهزثغٍثِّویي

درسزاسز.(ج)یگشیٌِ(27

وٌٌذ.درًشیجِایيدٍضزوزدرضَدوِیىیاسدٍضزوزسبسًذُوٌسزٍاٍوٌسزٍفبسذسَلیذهیداًیناگزفزدیثویزدهطخصهیهی

)اگزضزوزسبلندرغذایفزدیثیبیذاًٍخَاّذهزدسیزافمػیهُثبضٌذضزوزفبسذهطخصخَاّذضذغذایّزوذاماسافزاددیگزآهذ

ضَدٍدرصَرسیوِضزوزفبسذدرغذایفزدیدیگزثیبیذاٍخَاّذهزدٍدرضزوزفبسذدارینٍدرایيصَررضزوزفبسذهطخصهی

سذٍضزوشیوِثبضزوزفبسذآهذُاسزایياسزوِضزوزفبهوىيدسسٌْبحبلز.(ًیشضزوزفبسذضٌبسبییخَاّذضذایيصَرر

 )ّبدیگزدرّیچگزٍّیًیبیٌذوِدرایيصَررثمیِضزوز
 
) سَاًٌذدسشِهی29حبلزاهىبىسطىیلگزٍُرادارًذ.دسدرول   

سطىیلضًَذوِثبػثوطشِضذىفمػیهًفزخَاٌّذضذٍضزوزفبسذًیشهطخصًخَاّذضذ.
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درسزاسز.(ُ)یگشیٌِ(28

هشزراؼی5اٍخَاّذثَد.درًشیجِّزثبرهَردًظزراّیآخز،ثزگزددٍسذسسِّبراثزٍدٍراّیثبرهججَراسزدٍسباسسِدیٌَویَّز

هشزثبیذثذیوبیذ.            ٍدراسایآىیههشزاسفبصلِاٍثبدذرصدشَوبسشِخَاّذضذ.دسدرولوٌذهی

درسزاسز.(ُ)یٌِگشی(29

ّبیًبرًجیوذاماسدسشِدٍثخطیاسزٍثِّویيدلیلّزایيگزافّوبًؽَروِدرضىلًطبىدادُضذُ

ًفزخَاّ آثیهزثَغثِیىیاسدٍ درصَرسیوًِیلَفزضزٍعٍ ًگبُوزدىثٌِذثَد. ثبسیثبضذثب وٌٌذُ

ّبیسَاًذثفْوذوذامدسشِهجوَعلیوزثیهیدفشزچٍِجوغسدىػَارضًبرًجیٍجوغسدىػَارضآ

درًشیجِهمذاریوِوشزیداردو اًشخبةوٌذٍدرًْبیزًیلَفزلیوزووشزیخَاّذدزداخز. ٍآىرا

وٌذ.جهیوٌذووشزهسبٍیهمذاریاسزوِلیلیخزًیلَفزخزجهی

ی)الف(درسزاسز.گشیٌِ(30

 وٌین:ثبثزهی

                          

ّب،خیبثبىثیيایيدٍثبضذسٌبظزییهثِیهثیيهسیزّبیهٌشْیثِایياگزثبالسزیيخیبثبىّزوذاماسایيسشَى   ثزایدًٍمؽِهثل

یههسیزًیش ثِاسایّزهسیزثًِمبغٍجَددارد.چزاوِثزایرسیذىثِایيًمبغثبیذثِارسفبعخیبثبىثیيایيدٍثزسینٍدرایيحبلز

ًیشدرسزاسز.   ٍ   ٍجَددارد.درًشیجِسؼذادهسیزّبیهٌشْیثِایيًمبغثبیىذیگزثزاثزًذ.ایياسشذاللثزایسٍجًمبغ ثِ

سیزّبثبّنهشٌبظزّسشٌذ.دسوبفیسزوٍِجَدًذاردثمیِه ٍ وٌذ.اگزفزضوٌینخیبثبىثیيضزایػفزقهی   ٍلیثزایًمبغ

سَاىثِسوزثبال،چخٍضًَذ.ثبسَجِثِایٌىِسٌْبهیخشنهی وٌٌذٍثِسٌْبهسیزّبییراهحبسجِوٌینوِاسایيخیبثبىاسشفبدُهی

(اسز.-2)حزوزوزدسٌْبدٍهسیزثبایيٍیضگیٍجَددارد.دسهجوَعیبدضذُدرهسبلِثزاثزثبراسز

درسزاسز.(ُ)یگشیٌِ(31

ثمیِردیفدرصَرسیوٍِظؼیزالهخ هطخصوٌین، ٍظؼیزیىشبییخَاٌّذداضزوِاسیهالگَسجؼیزهیّبیردیفاٍلرا وٌذ.ّب

وبفیسزوِثِاسایحبالرهخشلفالگَّبراثیبثین.

 ّبدرؼجمبرهخشلفچْبرحبلزهخشلفّسشٌذ.یسغییزارالهخدًجبلِثِاسایّزردیفّطزحبلزهخشلفاسسغییزارٍجَددارد.

ضَد)ًمؽًِوبدخبهَضیٍػذدًوبدرٍضٌیاسز(.درّزالگَدساسرسیذىثِحبلزًْبیی،الگَدٍثبرُسىزارهی

الگَیاٍل:

1  .  . 
12  . 
.  .  3 
.  23 
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1  .  . 
 الگَیدٍم:

.  2  . 
123 

.  2  . 
َم:الگَیس

. . . 

الگَیچْبرم:

1 . 3 

 ثبایيرًٍذسوبمحبالرثزایردیفدّنهوىيخَاّذثَد.دسدبسخثزاثزّزچْبرحبلزدادُضذُاسز.

درسزاسز.(ج)یگشیٌِ(32

جفز7خَدراثجٌذًذ،وًِفزاٍلًٍفزچْبرمچطنراسزٍثمیِچطنچخگذاریوٌین،درصَرسیرسیوِافزاددٍردایزُراضوبرُدرصَ

ثیٌٌذ.آدمیىذیگزراهی

 )هوىيّبیثیٌیدرولسؼذادّنایيسؼذادثیطشزیيسؼذادجفزآدمهوىياسز.وٌینحبلثبثزهی
 
) اسداًینسبسز.اسؼزفیهی   

ایيسؼذادحذالل
    

 
هبًذ.ّوچٌیيسًِفزهجبٍروِثیٌیهیّن9شیجِحذاوثزافزادهجبٍرحذفخَاّذضذ.درًثیٌیثِدلیلًذیذىّن

ثگیزیذ،ّن ًظز در را ًذارًذ سوزثیٌی ًفز اسزٍ ثسشِ را سوزراسزخَد سوزچخچطن سوزچخخَدًفز ایيراسزچطن .

رخَدراًخَاّذدیگزثِجشدًٍفزهجبٍیوِچطنخَدراثجٌذدیىاًذٍلیًفزٍسػثِّزؼزیمیّبدروسزفَقهحبسجِضذُیجٌیًبّن

ضَدیىیثِوسزفَقاظبفِهیثیٌیًذارًذٍهجبٍرّسشٌذثِوسزثبالاظبفِخَاّذضذ.ثِاسایّزسًِفزوِّندیذدرًشیجِیهٍاحذ

دذیزًیسز.ثیٌیاهىبىّن7زاسشیجِثیطش.درًرًٍذثیٌیاسثیيهیّن8اسزدرول6ادچَىسؼذادافز

درسزاسز.(الف)یگشیٌِ(33

وٌٌذ،دسًذارًذ(درّزصَررخَدوطیًوی)ثِوسییبلّبییوِوسیرادٍسزًذارًذًٌْگ

ثِّیچ2،3ٍ4ّبییهًٌْگدیگزرادٍسزداضشِثبضذ.ًٌْگّبثبیذّزوذاماسایيًٌْگ

ثىطیندًٌٍْگدیگزثبیذدراثشذاّبراًیشگزیىیاسایيًٌْگًٌْگیدیىبىًذارًذدسحشیا

یهدیىبىخزٍجیداضشِثبضٌذسبخَدوطیوٌٌذ.

ّبثؼذاسیًٌْگ،ّو2ِثىطین،ثؼذاسوطشيًٌْگ2ثًٌِْگ3ٍ4ّبیاگزدٍدیىبىاسًٌْگ

وٌٌذ.چٌذهزحلِخَدوطیهی

درسزاسز.(ة)یگشیٌِ(34
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سبًىزداضشِثبضین)ٍّزسبًىزسٌْبثبسبًىزّبییسصبدفوٌذوِوِدارایnآغبساگزدررسٌذّبثِهمصذهیّبییوِسبًىز:سؼذادحبلز    

ػذدّبیهشَالیّسشٌذ(.

 :ینثٌذیهیوٌرٍیاٍلیيسبًىزحبلز

رسذ:ثِهمصذهی -1

       .ّبثزاثزاسزثبّیچسبًىزیثزخَردًىزدُاسزدسسؼذادحبلزصَررسبًىزاٍلثبدرایٌ

 رسذ:ثِهمصذًوی -2

 .      ّبثزاثزاسزثبسؼذادحبلزضًَذٍزاٍلحذفهیسبًى2دس.ٍلثبسبًىزدٍمثزخَردوزدُاسزدرایيحبلزسبًىزا

          ّبیاٍلیِدارین:.وِثبسَجِثِحبلز                      درًشیجِ

 درسزاسز.(الف)یگشیٌِ(35

.زیيسؼذادحزوبرراداضشِثبضینثبیذثِثیطشزیيػذدفزدثزسینثزایایٌىِثیطش

جلَیػذدرا1،فزدثبضذدارینٍاگزػذدهیصفزجلَیػذدراثزػذدسٍجثبضذدرّزهزحلِاگزگیزیندرًظزهی2ذادرادرهجٌبیاػ

وٌین.سباظبفِهی512ثزداضشٍِثِآى

ػذداثشذاییداضش2ِهوىيرادرهجٌبی1سَاًینػذدفزدداضشِثبضینحبلشیاسزوِثیطشزیيسؼذاددسثیطشزیيسؼذاددفؼبسیوِهی

ثبضین.

.6138ثزاثزاسزثب63وِسؼذادحزوبرهوىيثباًشخبةثبضذ63ثشذاییثبیذدرًشیجِػذدا

درسزاسز.(ة)یگشیٌِ(36

.اینّبراًَضشِگیزینوِدرآىفمػرًگلبسلایرادرًظزهیسَاىرًگهمشَلرافْویذ،دًجبلِآًجبییوِثبداًسشيرًگلبسلهیاس

اسیآخزلجلاسهزحلِیاٍلسبیجِاسهزحلًٌِْگهمشَلاسرًگهخبلفآىاسز.درًشآخزیيلبسلّوبىًٌْگثبسهبًذُاسزدسآخزیي

.سَاًٌذثبضٌذّبثِّزسزسیجیهیٍرًگحشويحذاللیهًٌْگدارین.دسلبسلّزد

سیب3ُرینوِثبجبیخبلیدا6دردًجبلِلآخزًیشسفیذاسز.درًشیجِلبس.اًذ(ّبهشمبرى)چَىحبلزوٌینًٌْگآخزسفیذثبضذفزضهی

.ثبضذهی20ّبثزاثزضًَذوِسؼذادحبلزیذدزهیسف3ٍ

سبسز.40ّبدرًشیجِولحبلز

ّبًیسز.دبسخدرگشیٌِ(37

یبفشینثبیذًبمًٌْگسَاللجلسؼذادرٍشدردساسایٌىِ      سَاًینسؼذادرٍضْبرادرّبرادرلیسزثٌَیسین.ثزایایٌىبرهیّبرا

ثذسزخَاّذآهذ.23040ػذدظزةوٌینوِدرًْبیز
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درسزاسز.(ُ)یگشیٌِ(38

1ّبییهزستوٌینوِثِسزسیتدرخبًِحزوزؼَر2007سَاًینّزجذٍلراثبسبسز.هی2007وٌینحذاوثزسؼذادحزوبرالسمثبثزهی

لزارثگیزًذ.2007سب

)اگزایيدّینحزوزدرجبیخَدلزارهی2ٍثبحذاوثزوزدُ(وِدرجبیخَدًجبضذرادیذا1004)ووشزاسدرّزهزحلِووشزیيػعَی

آیذچىشزیيػذداسزثِاثشذایسؽزهیسبسیسشَىٍاگزدرسؽزثَداثشذاسؽزراهزستوزدُچَىوَػذددرسشَىثَدثبیهثبرهزست

.وٌین.(راهزستهیسذسسشَى

وٌین.ػذدثشرگشزاسزهزستهی1004بهل،سذسثبیهحزوزسؽزجذٍلراوِضوٌینحزوزدزهی2006ىجذٍلراثبدسسشَ

حزوزالسمداضشِثبضذ.2007دّینوِدلیميحبلهثبلیارائِهی

 ؽزثبضذ(دٍحزوزهطبثِدطزّنثیَْدُاسزاسؼزفیاٍلیيحزوزثبیذرٍیسدرایيجذٍلحزوبریىشبّسشٌذ)

گیزد.حزوزدلیميیهػذددرسشَىسزجبیخَدلزارهی2درّز







درسزاسز.(د)یگشیٌِ(39

وٌین.جذٍلراثِصَرررٍثزٍضؽزًجیرًگهی

.ّسشٌذّبیخبوسشزیهسشملاسّنّبیسفیذٍخبًِوٌذ،دسدزوزدىخبًِچَىّزلؽؼِدٍخبًِاسیهرًگرادزهی







.(ایجفزضَدثبچِخبًِ(3 ,1)یخبًِ)حبلزدارین2ّبیخبوسشزیسٌْبدزوزدىخبًِثزای

ٌین:وثٌذیهیحبلز(4 ,5)ٍ(2 ,5)ٍ(4 ,1)ٍ(2 ,1)ّبیّبیسفیذرٍیجْزلؽؼِثزایخبًِ

.ضًَذ(ّبیىشبسؼییيهی)ثمیِخبًِّبلؽؼِاٍلراثگذارینیایيخبًِدرّوِ -1

 .ضًَذ(ّبیىشبسؼییيهی)ثمیِخبًِّبلؽؼِدٍمراثگذارینایيخبًِیدرّوِ -2

 ّبدٍحبلزدارًذ.لزاردّیندرایٌصَررثمیِخبًِیدٍمرایدیگزلؽؼِیاٍلٍدردٍخبًِلؽؼِ(2 ,1)ٍ(4 ,5)ّبیدرخبًِ -3

 ضًَذ.ّبیىشبسؼییيهیدرایٌصَررثمیِخبًِاػَضوٌینخبًِجْزلؽؼِر4درلسوزثبالثزایدلیميیهخبًِاسایي -4
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 حبلزدارین.16ثزایولجذٍلّبیسفیذدارین.درًشیجِحبلزثزایچیٌصخب8ًِدسدرول

درسزاسز.(ة)یگشیٌِ(40

.اسآًجبییوِلی،ضبئًَیسز!دسدرٍغگَآخزًطذُ

اًذ.لضذُذچَىدرایٌصَرردًٍفزاٍسَاًذدٍرغگَثبضًفزدٍمًوی

اًذ.سَاًذدرٍغگَثبضذچَىدرایٌصَررًفزدٌجنًٍفزاٍل،اٍلضذًُفزسَمًوی

آخزضذُدرحبلیوِدرٍغگًَجبیذآخزاًٍفزچْبرمدرٍغگًَیسزچَىاگزدرٍغگَثبضذیباٍلضذُیبآخزٍچَىًفزاٍل،اٍلضذُدس

ضذُثبضذ!

سَاًسشِهؽوئيثبضذچِوسیسَاًٌذاٍلضذُثبضٌذ)وِاسشبدًویٌصَررّنًفزدٍمّنًفزدٌجنهیًفزاٍلّندرٍغگًَیسزچَىدرای

.اٍلهیضَد(

.اسزآخزضذُدٌجندرٍغگَسزًٍفزدٍمدرًشیجًِفز


