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 )1ایي سَال حذف ضذُ اسز.
 )2گشیٌِی (ُ) درسز اسز.
ًٌْگ  3در سبل اٍل خَدوطی هیوٌذ سیزا ّیچ یبلی ثِ ثیزٍى ًذارد(ّیچ وسی را دٍسز
ًذارد) .سبل دٍم ًٌْگ  4خَدوطی هیوٌذ ٍ  ...اهب ّیچگبُ ّوِ ًٌْگّب خَدوطی
ًخَاٌّذ وزد .سیزا ًٌْگّبی  7 ٍ 9 ٍ 8ثِ صَرر یه دٍر ّسشٌذ ٍ ثِ دلیل ایٌىِ راثؽِ
دٍسز داضشي ایي سِ ًٌْگ ثِ صَرر هشَالی ٍ ثِ ّن دیَسشِ اسز ّیچ گبُ ّیچوذام اس
آًْب خَدوطی ًخَاّذ وزد( .سیزا ّویطِ وسی ٍجَد دارد وِ هَرد ػاللِ آًْب ثبضذ) در
ًشیجِ گشیٌِ ُ جَاة صحیح اسز.
 )3گشیٌِی (ة) درسز اسز.
ضزوز  Dادػب هیوٌذ وِ اس ثیي ضزوز آًْب ٍ ضزوز  Aحذالل یىی گَضز فبسذ هیدّذ .اگز خَد ضزوز  Dگَضز فبسذ ػزظِ وزدُ ثبضذ
دس ادػبیی وِ وزدُ درسز ثَدُ ٍ ثِ ّویي دلیل ثِ سٌبلط هیرسین .دس ضزوز  Dراسشگَ اسز .در ًشیجِ ؼجك ادػبی اٍ ضزوز  Aدرٍغگَ
اسز .ثِ ّویي دلیل ادػبی اٍ ًیش رد ضذُ ٍ ضزوز  Bراسشگَ خَاّذ ثَد .ضزوز ّ Cز دٍ ضزوز  B ٍ Aرا درٍغگَ خَاًذُ وِ ادػبیی درٍؽ
اسز ثٌبثزایي ضزوز ً Cیش درٍغگَ اسز .دس دٍ ضزوز  D ٍ Bراسشگَ ّسشٌذ ٍ .گشیٌِ ة صحیح اسز.
 )4گشیٌِی (ُ) درسز اسز.
اس آًجبیی وِ هیسَاًین فزض وٌین هىؼتّب در گَضِ ّب ًیش اسصبالر لَی ثزلزار خَاٌّذ وزد ثب در ًظز گزفشي لؽز اصلی هىؼت وِ اس  nهىؼت
 1×1×1سطىیل ضذُ اسز ،هیسَاًین جسن هَرد ًظز را ثسبسین .دس جَاة صحیح گشیٌِ ُ خَاّذ ثَد.
 )5گشیٌِی (ُ) درسز اسز.
ثزای ّ nبی فزد ًفز اٍل راّىبر ثزد دارد ثِ ایي صَرر وِ ّز دفؼِ در ًَثز خَد سوز راسزسزیي خبًِی خبلی جذٍل را دز هی وٌذ ثبثز
هیوٌین ًفز دٍم ّیچ ٍلز ًویسَاًذ هْزُّبی سفیذ را سیبُ وٌذ سیزا ّیچٍلز یه هْزُی سیبُ در سوز راسز یه هْزُی سفیذ لزار
ًویگیزد چَى ّویطِ سوز راسزسزیي خبًِی خبلی را دز هیوٌین .دس اگز یه هْزُی سیبُ در سوز راسز هْزُای وِ االى لزار هیدّین
ثبضذ آى هْزُ ّن سفیذ هیضَد ( سیزا سوز راسز هْزُّبی سیبُ حشوي هْزُ ی سفیذ اسز) ًفز دٍم ثْشزیي ػولىزد خَد را داضشِ ثبضذ ًفز
اٍل حذالل یه هْزُ ثیطشز اس اٍ هیگذارد.
ثزای ّnبی سٍج ّزوذام اس ثبسیىيّب راّىبر ًجبخشي داردّ .ز دٍ ثِ رٍش هطبثِ ثبال سفیذ اس سوز راسز ٍ سیبُ اس سوز چخ ضزٍع ثِ دز
وزدى هیوٌذ در ًشیجِ ّزوذام حذالل ثِ اًذاسُی  n/2اس جذٍل را هیدَضبًٌذ ٍ ًفز همبثل ًویسَاًذ ثجزد .در ًشیجِ گشیٌِ ُ درسز اسز.
 )6گشیٌِی (ج) درسز اسز.
ػذد  1385در هجٌبی دٍ هؼبدل  10101101001اسز .اس آًجبیی وِ ایي ػذد  11رلوی اسز ٍ  5رلن صفز دارد وبفیسز  5ػذد وَچىشز اس
آى را ثزرسی وٌین وِ اس همذار  5 + 1385ثیطشز خَاٌّذ ضذ یب خیز .سیزا سٌْب در صَرسی وِ یىی اس ایي  5ػذد سؼذاد صفزّبی ثیطشزی ًسجز
ثِ  1385داضشِ ثبضذ ٍ اخشالفص اس  1385ووشز اس سؼذاد صفزّبی ثیطشز آى ثبضذ ،همذار ) K + f(Kثیطشز خَاّذ ثَد .ثزای چه وزدى ایي 5

ػذد ًیش ثب اسشفبدُ اس سفزیك ثبیٌزی ثِ راحشی هیسَاى دریبفز وِ  1390ثشرگشزیي ػذدی اسز وِ هیسَاًذ ٍجَد داضشِ ثبضذ ٍ جَاة گشیٌِ ج
خَاّذ ثَد.
 )7گشیٌِی (ُ) درسز اسز.
اگز فبصلِی ًمؽِ هجذا سب ًمؽِ هزوش دٍراى
داضز .دس اگز ثخَاّین ًمؽِ همصذ

لزار خَاّذ

ثبضذ آًگبُ ًمؽِ همصذ ًسجز ثِ ًمؽِ هجذا در هخشصبر
ثبضذ ثبیذ دسشگبُ هؼبدلِ سیز را حل وزدُ ٍ  b ٍ aرا ثیبثین.

ثزای ایٌىِ  b ٍ aهمبدیزی صحیح داضشِ ثبضٌذ وبفیسز  y ٍ xثِ دیوبًِ ّ 2وٌْطز ثبضٌذ .ایي ًىشِ در ّوِ گشیٌِّبی دادُ ضذُ صبدق
اسز .در ًشیجِ گشیٌِ ُ جَاة صحیح اسز.
 )8گشیٌِی (ة) درسز اسز.
در صَرسی وِ هؽبثك اػذاد ٍارد ضذُ در جذٍل سیز حزوز وٌین فمػ السم اسز در ًمبغ  19 ٍ 16 ،13 ،9 ،5یه ریبل ّشیٌِ وٌین .اس آًجبیی
وِ ایي ضیَُ ثیطشزیي سؼذاد حزوز ثِ اسای ّز یه ریبل را خَاّذ داضز 21 ،جَاة ثیطیٌِ ثزای ایي سَال خَاّذ ثَد ٍ جَاة گشیٌِ ة اسز.
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 )9گشیٌِی (ج) درسز اسز.
هی داًین وِ سؼذاد رٍسّب یب هسبٍی ضتّبسز ٍ یب یىی ثیطشز اس آى اسز .رٍی سؼذاد رٍسّب ٍ ضتّب حبلزثٌذی هیوٌین :
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وِ جوغ ول ایي اػذاد ثزاثز ثب  462اسز.
 )10گشیٌِی (ة) درسز اسز.

حبالر هخشلف را در ایي هسئلِ ثزرسی هیوٌین سب اسشزاسضی ثزد ثذسز آیذ:
فزض وٌیذ وِ سشَىّب را اس سوز چخ ٍ سؽزّب را اس ثبال ضوبرُگذاری وزدُ ٍ ّوچٌیي ّز گزٍُ اس ًٌْگّب را اس سوز چخ ثب  1سب 5
ضوبرُگذاری وزدُاین.
ًفز اٍل هْزُی  5خَد را ثِ دبییي سز هیدّذً .فز دٍم اگز هْزُی  5خَد را سز دّذ در دٍ هزحلِی ثؼذ خَاّذ ثبخز .اگز هْزُی  3 ،2یب 4
خَد را سز دّذ در هزحلِی ثؼذ ًفز اٍل ّوبى هْزُ را ثِ دبییي سز هیدّذ ٍ در دٍ هزحلِی ثؼذ خَاّذ ثبخز .دس ثْشزیي حزوز ،سز دادى
هْزُی  1ثِ ثبال خَاّذ ثَد .در ایٌصَرر ًفز اٍل هْزُی  2خَد را ثِ دبییي سز هیدّذ.
در ایي ٍظؼیز ًفز دٍم اگز هْزُی  2سب  5خَد را سز دّذً ،فز اٍل در دٍ هزحلِ هیسَاًذ ثزًذُ ضَد .در ًشیجِ سٌْب هیسَاًذ هْزُی  1را ثِ
چخ یب راسز سز دّذ (ًوی سَاًذ ثِ دبییي سز دّذ چَى حزوز سىزاری اسز) .حبل ًفز اٍل هْزُی  2خَد را ثِ چخ سز هیدّذ ٍ سذس در
دٍ هزحلِی ثؼذی هیسَاًذ ثزًذُی ثبسی ضَد.
دس ًفز اٍل هیسَاًذ در ضص هزحلِ ثزًذُ ثبسی ثبضذ.
 )11گشیٌِی (الف) درسز اسز.
ثزای گذاضشي ػذد  1فمػ یه راُ دارین .ثزای گذاضشي ػذد  2دٍ اًشخبة خَاّین داضز یىی ثبالی خبًِ اٍل ٍ یىی سوز راسز آى .ثؼذ اس
لزار دادى ػذد  2در یىی اس ایي دٍ خبًِ ثزای لزار دادى ػذد ً 3یش  2اًشخبة دارین چزا وِ اگز ػذد دٍ را در خبًِ ) (2, 1لزار دادُ ثبضین دیگز
 3در خبًِ )ً (1, 2ویسَاًذ لزار ثگیزد ٍ هججَر اسز در یىی اس دٍ خبًِ ) (2, 2یب ) (3, 1لزار ثگیزد .در ًشیجِ ثزای ّز وذام اس اػذاد ثِ جش
یه دٍ حبلز اًشخبة دارین ٍ ثِ ایي سزسیت جَاة هَرد ًظز

خَاّذ ثَد وِ گشیٌِ الف اسز.

 )12گشیٌِی (د) درسز اسز.
در ثبال  15دفشز را ثِ صَرر ضوبرُگذاری ضذُ هطبّذُ هیوٌیذ .ثزای ایٌىِ
هحبسجِ وٌین در ًْبیز ثِ ّزوذام اس دفبسز  10سب  14چٌذ ًبهِ هیرسذ وبفی
اسز وِ سؼذاد ًبهِّبی آًْب را ثز حست سؼذاد ًبهِّبی دفبسز  0سب  4هحبسجِ
وٌین.

جوغ ول ; 5×4 + 6×3 + 2×2 + 4×1 + 5×0

ثِ دفشز kام در ول ثِ همذار سیز ًبهِ خَاّذ رسیذ:

در ًشیجِ در ول جوغ ول ثِ دیوبًِ  5ثزاثز ثب  3خَاّذ ثَد ٍ گشیٌِ د صحیح اسز.
 )13گشیٌِی (د) درسز اسز.
ایي جَجِ در صَرسی ووشزیي سؼذاد حزوز را خَاّذ داضز وِ حزوز سىزاری اًجبم ًذّذ .سیزا در صَرر سىزار ثِ جبی ایٌىِ یىجبر اس دٍ ثزاثز
آى ػذد وِ جش اًشخبثْبیص ًیش ثَدُ اسز اسشفبدُ وٌذ دٍثبر اس آى ػذد اسشفبدُ وزدُ اسز .در ًشیجِ ثبیذ اس حزوشْبی سیز اسشفبدُ وٌذ:

اگز اًذاسُ حزوبر یىسبى ثَد ثِ سؼذاد ) ( اًشخبة ثزای رسیذى ثِ ًمؽِ ًْبیی داضشین .چَى ّوِ حزوبر یىسبى ًیسشٌذ ایي ػذد ثبیذ همذار
سیز ثبضذ:
) (
 )14گشیٌِی (ج) درسز اسز.
هیداًین وِ ثزای رسیذى اس  Aثِ  Bدلیمب ثبیذ یه ػول ثبال ،یه راسز ٍ یه ػمت اًجبم ضَد .در ًشیجِ ثبیذ جبیگطشی اس  RUBرا داضشِ
ثبضین .ثزای ایٌىِ در حزوز دٌجن در ًمؽِ  Bثبضین ثبیذ دلیمب یه حزوز ثِ صَرر رفز ٍ ثزگطز اظبفِ اًجبم ضَد .حبلز اٍل فزض
هی وٌین دٍ حزوز اظبفِ ضذُ حزوز ثِ راسز ٍ چخ اسز .در ًشیجِ ثبیذ جبیگطشی اس رضشِ  RRLUBثِ ػٌَاى دًجبلِ حزوبر اًشخبة ضَد.
دس سؼذاد رٍضْب ثزای ایي حبلز

اسز ٍلی ثبیذ ایي ًىشِ را در ً ظز داضز وِ حزوز ثِ سوز راسز ٍ چخ لبثلیز جبثجبیی ًذارًذ .یؼٌی

ًوی سَاًین اثشذا ثِ سوز چخ حزوز وزدُ ٍ سذس دٍ ثبر ثِ سوز راسز حزوز وٌی ن سیزا اس هىؼت خبرج خَاّین ضذ .ثزای حل ایي هطىل
فزض وٌین سِ حزف  RRLثب یىذیگز فزلی ًذارًذ ٍ در ػَض ثبیذ ثِ سزسیت  RLRدر دًجبلِ ثیبیٌذ .در ًشیجِ ثزای حبلز اٍل ثِ اًذاسُ

رٍش

ٍجَد دارد .حبلز دٍم ثِ صَرسی اسز وِ ثِ جبی اظبفِ ضذى دٍ حزوز راسز ٍ چخ اظبفِ دٍ حزوز ثبال ٍ دبییي اظبفِ داضشِ ثبضین یؼٌی
رضشِ ثِ صَرر  RUDUBدر ثیبیذ ٍ .ثزای حبلز سَم ًیش رضشِ ثبیذ ثِ صَرر  RUBFBثبضذ .دٍ حبلز فَق ّوبًٌذ حبلز اٍل هحبسجِ
خَاٌّذ ضذ ٍ در ول

رٍش دارین وِ ّوبى گشیٌِ ج اسز.

 )15گشیٌِی (د) درسز اسز.
ثزای ایي وِ یه سَح در آخز سبلن ثبلی ثوبًذ ثبیذ حذالل یه سَح در یىی اس خبًِّبی جلَی آى ثشزوذ (یؼٌی خبًِّبی ثشرگشزش) اس ؼزفی
یه سَح وِ هٌفجز ضَد فمػ هیسَاًذ یه سَح ثِ سؼذاد سَحّبیی وِ لزار اسز آخزش ثوبًذ اظبفِ وٌذ .اس آًجب وِ حذالل ًصف رٍسّب دارین
سَح هیسزوبًین دس حذاوثز  16سب سَح دارین وِ ثزای ّز سَح حشوي یه سَح در خبًِای ثب ػذد ثیطشز سزویذُ ثَدُ دس جوغ اػذاد
خبًِّبیی وِ در آخز در آًْب سَح اسز ًویسَاًذ اس ًصف ثیطشز ثبضذ.

حبل اگز رٍس اٍل سَح را در خبًِی یه ثگذارین ٍ اس ایي ثِ ثؼذ رٍس  2iسَح را در خبًِ  2i+1ثگذارین ٍ رٍس ثؼذش سَح را در خبًِی 2i
ثگذارین در ایي صَرر سَح خبًِّبی  1سب ً 2iویسزوذ ٍ در آخز سَح در خبًِّبی سٍج اسز وِ جوغ آًْب هیضَد .272
 )16گشیٌِی (د) درسز اسز.
اگز ػذد ٍسػ

اسز.

ثبضذ  4خبًِ هجبٍر آى

ّوسبیِ هطشزن دیگزی ًویسَاًٌذ داضشِ ثبضٌذ (چزا؟) ّویٌؽَر
ٍ

دٍ ّوسبیِ دارًذ وِ یىی ّوبى

هطشزن دیگز دارًذ .دس ثِ  4حبلز

ٍ دیگزی

ٍ

ٍ

ثِ جش ّویي

ّوسبیِ هطشزن دیگزی ًذارًذ.

اسز .ثِ ّویي سزسیت  3جفز دیگز فمػ یه ّوسبیِ
را ثِ اججبر در خبًِی همبثل آى

را در یىی اس  4خبًِ هجبٍر خبًِ ٍسػ هیگذارین ٍ

هیگذارین ٍ ثزای دٍ ػذد دیگز  2حبلز دارین .اػذاد  4گَضِ ًیش یىشب سؼییي هیضًَذ.
دس ثِ اسای ّز ػذدی وِ ٍسػ ثبضذ  2×4حبلز ٍجَد دارد ٍ در ول  72حبلز دارین.
 )17گشیٌِی (ج) درسز اسز.
ٍاظح اسز وِ سؼذاد حزوبر ٍالؼی اس سؼذاد حزوبر سخویي سدُ ضذُ ثیطشز اسز .سیزا هیشاى سخویي ثزای سهبًی اسز وِ ثشَاى ثِ صَرر
هسشمین خبًِّب را جبثِجب وزد ٍلی هیداًین ثزای جبثِجب ضذى یه خبًِ هوىي اسز هججَر ثِ جبثِجبیی خبًِّبی دیگز ًیش ثطَین وِ ایي
ثبػث ثزٍس حزوبسی ثیطشز اس همذار سخویي سدُ ضذُ خَاّذ ضذ .اس ؼزفی ثزای ثزخی جذٍلْب ایي همذار ثیص اس  2ثزاثز همذار سخویي سدُ ضذُ
خَاّذ ثَد .ضىل سیز را در ًظز ثگیزیذ:
3
6

2
5
7

1
4
8

گشیٌِ ج صحیح خَاّذ ثَد.
 )18گشیٌِی (الف) درسز اسز.
هیخَاّین ثبثز وٌین سؼذاد حبالر ثز

ثخصدذیز اسز .فزض وٌیذ ثزای ّز سؽز اٍلیي سهبًی وِ خزگَضی را در آى وطشین ضوبرُی

آى سؽز را رٍی سخشِ هیًَیسین .ثذیي سزسیت یه جبیگطز اس سؽزّب رٍی سخشِ ًَضشِ هیضَد .حبل در ًظز داضشِ ثبضیذ وِ سؼذاد حبالسی
وِ یه جبیگطز را هی سبسًذ ثب یىذیگز ثزاثزًذ چَى ثب جبیگشیي وزدى سؽزّب لَاًیي هسئلِ حفظ هیضَد ٍ در ًشیجِ ثِ اسای ّز حبلشی اس یه
جبیگطز ،یه حبلز هشٌبظز ثزای جبیگطزّبی دیگز ًیش ٍجَد دارد (هیسَاى ّویي رًٍذ را ثزای سشَىّب ًیش ثیبى وزد) .در ًشیجِ دبسخ
هسئلِ ثز

ثخصدذیز اسز ٍ ثبلیوبًذُی آى ثز  23صفز خَاّذ ثَد.

 )19گشیٌِی (د) درسز اسز.
ثزای ایٌىِ یه اهشیبس ثگیزین ثبیذ حذالل یه سؽز ٍ یه سشَى را ثِ صَرر وبهل دز وزدُ ثبضینّ .وچٌیي اس ّیچ سؽز ٍ سشًَی ثزای گزفشي
اهشیبس ًویسَاى اسشفبدُ وزد (یؼٌی ّیچ گبُ ًوی سَاى در یه سؽز یب سشَى دٍ ثبر اهشیبس گزفز سیزا در ایي صَرر فزض سَال ًمط هیضَد).
در ًشیجِ حذاوثز اهشیبسی وِ هیسَاى وست وزد ثِ سؼذاد سؽزّب (یب سشًَْب) اسز .ثزای رسیذى ثِ ایي همذار اثشذا ّوِ خزگَشّبی داخل

جذٍل ثِ جش لؽز اصلی را هی وطین (ایي وبر ثِ دلیل دیَسشِ ثَدى هجبٍرر لبثل اػوبل اسز) سذس ثب وطشي ّز یه اس خزگَشّبی رٍی
لؽز یه اهشیبس خَاّین گزفز .دس جَاة صحیح گشیٌِ د اسز.
 )20گشیٌِی (د) درسز اسز.
ّز  wرا ثب صفز ٍ ّز  bرا ثب یه هشٌبظز هی وٌین سب ثِ یه رضشِ ی ثبیٌزی ثزسین ثب ایي سفبٍر وِ در ایي رضشِ ون ارسضشزیي رلن ،رلن سوز
چخ اسز.
ّز ػول ثِ رٍسرسبًی رٍی حزف iام رضشِ هطبثِ اظبفِ وزدى ػذد  2i-1ثِ ػذد ثبیٌزی آى اسز.
دس ثب اًجبم ػولیبر گفشِ ضذُ در سَال ثِ ػذد  666هیرسین وِ سؼذاد ارلبم یه ثبیٌزی آى  5سبسز.
 )21گشیٌِی (ة) درسز اسز.
دٍ حبلز سیز سٌْب حبلزّبی هؽلَة هب ّسشٌذ سیزا سٌْب خبًِای وِ
هیسَاًذ خبلی ثوبًذ خبًِ ٍسػ اسز (در اداهِ اثجبر هیوٌین).

خبًِ صَرسی ًویسَاًذ خبلی ثوبًذ سیزا در آى صَرر خبًِّبی لزهش دچبر هطىل ضذُ ٍ ًویسَاًٌذ ّوشهبى
دز ضًَذ.

در صَرسی وِ ثخَاّین گَضِ خبلی ثوبًذ خبًِّبی لزهش رًگ هطخص ضذُ دچبر هطىل خَاٌّذ ضذ.

در ضىل سیز ًیش خبًِ سفیذ خبلی هبًذُ اسز ٍلی خبًِّبی لزهش راّی ثزای دز ضذى ًذارًذ.

ثِ ایي سزسیت جَاة گشیٌِ ة خَاّذ ثَد ٍ سٌْب حبلزّبی هؽلَة ّوبى حبلزّبی دیطیي خَاّذ ثَد.
 )22گشیٌِی (ج) درسز اسز.
سفبٍر  9 ٍ 8سٌْب در خبًِ چخ دبییي اسز در ًشیجِ ایي خبًِ ثبیذ سبلن ثبضذ.
سفبٍر یه ٍ ّفز سٌْب در خبًِ ثبال اسز وِ ایي خبًِ ًیش ثبیذ سبلن ثوبًذ.
سفبٍر ً 0 ٍ 8یش سٌْب در خبًِ ٍسػ اسز.
سفبٍر ً 8 ٍ 6یش سٌْب در خبًِ راسز ثبال اسز.
ً 8 ٍ 2یش در دٍ خبًِ سفبٍر دارًذ وِ ّیچىذام اس آًْب در سفبٍر ّبی دیطیي ًجَد .ثب اًشخبة الهخ سبلن ثزای راسز دبییي ایي هطىل ًیش رفغ
خَاّذ ضذ .در ًشیجِ گشیٌِ ج جَاة صحیح اسز.
 )23گشیٌِی (ج) درسز اسز.
ثِ اسای  10 ٍ 7 ٍ 4هیسَاى ثب اًشخبةّبی سیز هثلث را دبن وزد:
 :4چْبر سب هثلث 4سبیی
:7سِ سب هثلث 4سبیی ٍ  4سب هثلث ٍاحذ
 :10دٍ سب هثلث  4سبیی ٍ  8سب هثلث ٍاحذ.
ثِ ؼَر ولی فمػ اػذاد سیز را هیسَاى اًشخبة وزد:
یه 9سبیی ٍ  7سب یىی ،چْبر 4سبیی ،سِ 4سبیی ٍ  4سب یىی ،دٍ 4سبیی ٍ  8سب یىی ،یه 4سبیی ٍ  12سب یىی ٍ  16سب یىی.
 )24گشیٌِی (ج) درسز اسز.
ثذیْی اسز اگز اس ّوِ اػذاد هجوَػِ  15را ون وٌین سغییزی در ولیز هسئلِ دادُ ًویضَد ٍ هجوَػِ ثِ صَرر سیز درهیآیذ:

ثب سَجِ ثِ ایٌىِ ّوِ اػذاد ثز  4ثخطذذیز ّسشٌذ هیسَاًین ّوِ اػذاد را ثز  4سمسین وٌین ٍ ّنچٌبى در ولیز هسئلِ سفبٍسی ایجبد ًخَاّذ
ضذ .هجوَػِ جذیذ سجذیل خَاّذ ضذ ثِ:

ایي هجوَػِ  13ػذد هشوبیش سَلیذ هیوٌذ سیزا جوغ وَچىشزیيّب  ٍ 6جوغ ثشرگشزیيّب  18خَاّذ ثَد وِ ّوِ اػذاد ثیي ایي دٍ ًیش سَسػ 4
ػذد هشوبیش هجوَػِ سبخشِ خَاٌّذ ضذ (ایي رخذاد ثِ دلیل دیَسشگی هجوَػِ ٍ ٍجَد صفز در آى اسز)ّ .زوذام اس هجوَعّبیی وِ ثذسز
هیآیٌذ ثب ظزة در  ٍ 4جوغ ثب  15ثِ یىی اس هجوَعّبی هجوَػِی اٍلیِ سجذیل خَاٌّذ ضذ .دس جَاة گشیٌِ ج خَاّذ ثَد.

 )25گشیٌِی (ج) درسز اسز.
اس آًجبیی وِ اس ّز دٍ جْز دایزُ ثبیذ ًخَد ػجَر وٌذ دس ّز دایزُ حذالل یىجبر سغییز جْز ًیبس دارد.
اس ؼزفی ًخَدّبیی وِ اس ّز دٍ جْز ّز دایزُ (ثِ جش دایزُی سوز راسز دبییي) ثبیذ ػجَر وٌٌذ هشفبٍسٌذ ،دس ثبیذ لجل اس سغییز جْز
ثذاًین ًخَد ّب در چِ جْشی هیرفشٌذ .در ًشیجِ در ول ثِ  5+6ػول سغییز جْز ًیبس دارین.
اثشذا ثب  5حزوز جْز ّوِی دایزُّب را هیفْوین ثِ جش دایزُی سوز راسز دبییي وِ هْن ًیسز در چِ جْشی ثبضذ .سذس ّز ویسِ وِ دز
ضذ ثِ سزسیت اس دبییي دایزُّب را سغییز هیدّین سب ّوِی ویسِّب دز ضَد.
 )26گشیٌِی (الف) درسز اسز.
ضزٍع ثِ اًذاخشي ًخَدّب هیوٌین سب سهبًی وِ یىی اس خبًِّب دز ضَد .در ایٌصَرر جْز دذر آى گزُ را هشَجِ هیضَین .ثب سغییز جْز آى
دایزُ هزثغ دیگزی ضزٍع ثِ دزضذى هیوٌذ .دس اس ایٌىِ آى خبًِ ًیش دز ضَد جْز دذر آى را سغییز هیدّین سب سهبًی وِ ّوِ هزثغّب دز ضًَذ.
ّز دایزُ ًْبیشب یه ثبر سغییز جْز هیدّذ .در ًشیجِ ثِ سؼذاد خبًِّبی دایزُای احشیبج ثِ سغییز دارین .ثِ هثبل سیز سَجِ وٌیذ:

فزض وٌیذ ضزٍع ثِ ریخشي ًخَد هیوٌین ٍ دس اس سؼذادی حزوز هزثغ 15سبیی دز هیضَد .جْز دایزُ  6را ػَض هیوٌین ٍ خبًِ 9سبیی
ضزٍع ثِ دز ضذى هیوٌذ سذس ثب ػَض وزدى دایزُ  7هزثغ 6سبیی ضزٍع ثِ دز ضذى هیوٌذ .دس اس آى دایزُ ضوبرُ  1را سغییز جْز هیدّین
ٍ ثِ ّویي سزسیت سب ّوِ هزثغّب دز ضًَذٍ .اظح اسز وِ ثب  7حزوز ّوِ هزثغّب دز خَاٌّذ ضذ.
 )27گشیٌِی (ج) درسز اسز.
هیداًین اگز فزدی ثویزد هطخص هی ضَد وِ یىی اس دٍ ضزوز سبسًذُ وٌسزٍ اٍ وٌسزٍ فبسذ سَلیذ هیوٌٌذ .در ًشیجِ ایي دٍ ضزوز در
غذای ّز وذام اس افزاد دیگز آهذُ ثبضٌذ ضزوز فبسذ هطخص خَاّذ ضذ (اگز ضزوز سبلن در غذای فزدی ثیبیذ اٍ ًخَاّذ هزد سیزا فمػ یه
ضزوز فبسذ دارین ٍ در ایي صَرر ضزوز فبسذ هطخص هی ضَد ٍ در صَرسی وِ ضزوز فبسذ در غذای فزدی دیگز ثیبیذ اٍ خَاّذ هزد ٍ در
ایي صَرر ًیش ضزوز فبسذ ضٌبسبیی خَاّذ ضذ) .دس سٌْب حبلز هوىي ایي اسز وِ ضزوز فبسذ ٍ ضزوشی وِ ثب ضزوز فبسذ آهذُ اسز
دیگز در ّیچ گزٍّی ًیبیٌذ وِ در ایي صَرر ثمیِ ضزوزّب

) ( حبلز اهىبى سطىیل گزٍُ را دارًذ .دس در ول  29دسشِ هیسَاًٌذ

سطىیل ضًَذ وِ ثبػث وطشِ ضذى فمػ یه ًفز خَاٌّذ ضذ ٍ ضزوز فبسذ ًیش هطخص ًخَاّذ ضذ.

 )28گشیٌِی (د) درسز اسز.
دیٌَویَ ثِ جش هزحلِی اٍل ّوَارُ اس یه هسیز ٍارد سِراّی ضذُ ٍ در ًشیجِ سٌْب دٍ هسیز دیصرٍ دارد .دس ّز ثبر در ثذسزیي حبلز هججَر
اسز یىی اس سِراّیّب را ثزٍد ٍ ثزگزدد ٍ سذس ٍارد هسیز درسز ضَد .در ًشیجِ ّزثبر 3هشز را ؼی هیوٌذ ٍ در اسای آى یه هشز اس فبصلِ اٍ
ثب دذر صدشَ وبسشِ خَاّذ ضذ .الجشِ در هزحلِی اٍل ثبیذ  5هشز ؼی وٌذ .دس در ول

هشز ثبیذ ثذیوبیذ.

 )29گشیٌِی (ُ) درسز اسز.
ّوبًؽَر وِ در ضىل ًطبى دادُ ضذُ ایي گزاف دٍثخطی اسز ٍ ثِ ّویي دلیل ّزوذام اس دسشِّبی ًبرًجی
ٍ آثی هزثَغ ثِ یىی اس دٍ ًفز خَاٌّذ ثَد .در صَرسی وِ ًیلَفز ضزٍعوٌٌذُ ثبسی ثبضذ ثب ًگبُ وزدى ثِ
دفشزچِ ٍ جوغ سدى ػَارض ًبرًجی ٍ جوغ سدى ػَارض آثی هیسَاًذ ثفْوذ وذام دسشِ هجوَع لیوزّبی
ووشزی دارد ٍ آى را اًشخبة وٌذ ٍ در ًْبیز ًیلَفز لیوز ووشزی خَاّذ دزداخز .در ًشیجِ همذاری وِ
ًیلَفز خزج هیوٌذ ووشز هسبٍی همذاری اسز وِ لیلی خزج هیوٌذ.
 )30گشیٌِی (الف) درسز اسز.
ثبثز هیوٌین:

ثزای دٍ ًمؽِ هثل

اگز ثبالسزیي خیبثبى ّزوذام اس ایي سشَىّب ،خیبثبى ثیي ایي دٍ ثبضذ سٌبظزی یه ثِ یه ثیي هسیزّبی هٌشْی ثِ ایي

ًمبغ ٍجَد دارد .چزا وِ ثزای رسیذى ثِ ایي ًمبغ ثبیذ ثِ ارسفبع خیبثبى ثیي ایي دٍ ثزسین ٍ در ایي حبلز ثِ اسای ّز هسیز ثِ
ثِ

ٍجَد دارد .در ًشیجِ سؼذاد هسیزّبی هٌشْی ثِ ایي ًمبغ ثب یىذیگز ثزاثزًذ .ایي اسشذالل ثزای سٍج ًمبغ

ٍلی ثزای ًمبغ

ضزایػ فزق هیوٌذ .اگز فزض وٌین خیبثبى ثیي

سٌْب هسیزّبیی را هحبسجِ وٌین وِ اس ایي خیبثبى اسشفبدُ هیوٌٌذ ٍ ثِ

ٍ

ٍ

یه هسیز ًیش

ًیش درسز اسز.

ٍجَد ًذارد ثمیِ هسیزّب ثب ّن هشٌبظز ّسشٌذ .دس وبفیسز وِ
خشن هیضًَذ .ثب سَجِ ثِ ایٌىِ سٌْب هیسَاى ثِ سوز ثبال ،چخ ٍ

راسز حزوز وزد سٌْب دٍ هسیز ثب ایي ٍیضگی ٍجَد دارد .دس هجوَع یبد ضذُ در هسبلِ ثزاثز ثب ( )-2اسز.
 )31گشیٌِی (ُ) درسز اسز.
در صَرسی وِ ٍظؼیز الهخّبی ردیف اٍل را هطخص وٌین ،ثمیِ ردیفّب ٍظؼیز یىشبیی خَاٌّذ داضز وِ اس یه الگَ سجؼیز هیوٌذ.
وبفیسز وِ ثِ اسای حبالر هخشلف الگَّب را ثیبثین.
ثِ اسای ّز ردیف ّطز حبلز هخشلف اس سغییزار ٍجَد دارد .دًجبلِی سغییزار الهخّب در ؼجمبر هخشلف چْبر حبلز هخشلف ّسشٌذ.
در ّز الگَ دس اس رسیذى ثِ حبلز ًْبیی ،الگَ دٍثبرُ سىزار هیضَد (ًمؽِ ًوبد خبهَضی ٍ ػذد ًوبد رٍضٌی اسز).
الگَی اٍل:
1 . .
12 .
. . 3

. 23
1 . .
الگَی دٍم:
. 2 .
123
. 2 .
الگَی سَم:
. . .
الگَی چْبرم:
1 . 3
ثب ایي رًٍذ سوبم حبالر ثزای ردیف دّن هوىي خَاّذ ثَد .دس دبسخ ثزاثز ّز چْبر حبلز دادُ ضذُ اسز.
 )32گشیٌِی (ج) درسز اسز.
در صَرسی وِ افزاد دٍر دایزُ را ضوبرُگذاری وٌین ،در صَرسی وِ ًفز اٍل ٍ ًفز چْبرم چطن راسز ٍ ثمیِ چطن چخ خَد را ثجٌذًذ 7 ،جفز
آدم یىذیگز را هیثیٌٌذ.
حبل ثبثز هیوٌین ایي سؼذاد ثیطشزیي سؼذاد جفز آدم هوىي اسز .در ول سؼذاد ّنثیٌیّبی هوىي
ایي سؼذاد حذالل

) ( سبسز .اس ؼزفی هیداًین اس

ّنثیٌی ثِ دلیل ًذیذى افزاد هجبٍر حذف خَاّذ ضذ .در ًشیجِ حذاوثز ّ 9نثیٌی هیهبًذّ .وچٌیي سِ ًفز هجبٍر وِ

ّنثیٌی ًذارًذ را در ًظز ثگیزیذً ،فز سوز چخ چطن سوز راسز خَد را ثسشِ اسز ٍ ًفز سوز راسز چطن سوز چخ خَد .ایي
ًبّنیجٌیّب در وسز فَق هحبسجِ ضذُاًذ ٍلی ًفز ٍسػ ثِ ّز ؼزیمی وِ چطن خَد را ثجٌذد یىی دیگز ثِ جش دٍ ًفز هجبٍر خَد را ًخَاّذ
دیذ در ًشیجِ یه ٍاحذ ثِ وسز ثبال اظبفِ خَاّذ ضذ .ثِ اسای ّز سِ ًفز وِ ّنثیٌی ًذارًذ ٍ هجبٍر ّسشٌذ یىی ثِ وسز فَق اظبفِ هیضَد
چَى سؼذاد افزاد  6اسز در ول ّ 8نثیٌی اس ثیي هیرًٍذ .در ًشیجِ ثیطشز اس ّ 7نثیٌی اهىبىدذیز ًیسز.
 )33گشیٌِی (الف) درسز اسز.
ًٌْگّبیی وِ وسی را دٍسز ًذارًذ (ثِ وسی یبل ًذارًذ) در ّز صَرر خَدوطی ًویوٌٌذ ،دس
ّزوذام اس ایي ًٌْگّب ثبیذ یه ًٌْگ دیگز را دٍسز داضشِ ثبضذًٌْ .گّبی  4 ٍ 3 ،2ثِ ّیچ
ًٌْگی دیىبى ًذارًذ دس حشی اگز یىی اس ایي ًٌْگّبرا ًیش در اثشذا ثىطین دٍ ًٌْگ دیگز ثبیذ
یه دیىبى خزٍجی داضشِ ثبضٌذ سب خَدوطی وٌٌذ.
اگز دٍ دیىبى اس ًٌْگّبی  4 ٍ3ثِ ًٌْگ  2ثىطین ،ثؼذ اس وطشي ًٌْگ ّ ،2وِی ًٌْگّب ثؼذ اس
چٌذ هزحلِ خَدوطی هیوٌٌذ .
 )34گشیٌِی (ة) درسز اسز.

 :سؼذاد حبلزّبیی وِ سبًىزّب ثِ همصذ هیرسٌذ اگز در آغبس  nسبًىز داضشِ ثبضین (ٍ ّز سبًىز سٌْب ثب سبًىزّبیی سصبدف وٌذ وِ وِ دارای
ػذدّبی هشَالی ّسشٌذ).
رٍی اٍلیي سبًىز حبلزثٌذی هی وٌین:
 -1ثِ همصذ هیرسذ :
در ایٌصَرر سبًىز اٍل ثب ّیچ سبًىزی ثزخَرد ًىزدُ اسز دس سؼذاد حبلزّب ثزاثز اسز ثب

.

 -2ثِ همصذ ًویرسذ :
در ایي حبلز سبًىز اٍل ثب سبًىز دٍم ثزخَرد وزدُ اسز .دس  2سبًىز اٍل حذف هیضًَذ ٍ سؼذاد حبلزّب ثزاثز اسز ثب
در ًشیجِ

.

 .وِ ثب سَجِ ثِ حبلزّبی اٍلیِ دارین:

 )35گشیٌِی (الف) درسز اسز.
ثزای ایٌىِ ثیطشزیي سؼذاد حزوبر را داضشِ ثبضین ثبیذ ثِ ثیطشزیي ػذد فزد ثزسین.
اػذاد را در هجٌبی  2در ًظز هیگیزین در ّز هزحلِ اگز ػذد سٍج ثبضذ صفز جلَی ػذد را ثزهیدارین ٍ اگز ػذد فزد ثبضذ 1 ،جلَی ػذد را
ثزداضشِ ٍ ثِ آى  512سب اظبفِ هیوٌین.
دس ثیطشزیي سؼذاد دفؼبسی وِ هی سَاًین ػذد فزد داضشِ ثبضین حبلشی اسز وِ ثیطشزیي سؼذاد  1هوىي را در هجٌبی  2ػذد اثشذایی داضشِ
ثبضین.
در ًشیجِ ػذد اثشذایی ثبیذ  63ثبضذ وِ سؼذاد حزوبر هوىي ثب اًشخبة  63ثزاثز اسز ثب .6138
 )36گشیٌِی (ة) درسز اسز.
اس آًجبیی وِ ثب داًسشي رًگ لبسل هیسَاى رًگ همشَل را فْویذ ،دًجبلِای را در ًظز هیگیزین وِ در آى فمػ رًگ لبسلّب را ًَضشِاین.
آخزیي لبسل ّوبى ًٌْگ ثبسهبًذُ اسز دس آخزیي ًٌْگ همشَل اس رًگ هخبلف آى اسز .در ًشیجِ اس هزحلِی اٍل سب لجل اس هزحلِی آخز اس
ّز دٍ رًگ حشوي حذالل یه ًٌْگ دارین .دس لبسلّب ثِ ّز سزسیجی هیسَاًٌذ ثبضٌذ.
فزض هیوٌین ًٌْگ آخز سفیذ ثبضذ (چَى حبلزّب هشمبرىاًذ) .در ًشیجِ لبسل آخز ًیش سفیذ اسز .در دًجبلِ  6جبی خبلی دارین وِ ثب  3سیبُ
ٍ  3سفیذ دز هیضًَذ وِ سؼذاد حبلزّب ثزاثز  20هیثبضذ.
در ًشیجِ ول حبلزّب  40سبسز.
 )37گشیٌِی (د) درسز اسز.
دس اس ایٌىِ در سَال لجل سؼذاد رٍشّب را یبفشین ثبیذ ًبم ًٌْگّب را در لیسز ثٌَیسین .ثزای ایٌىبر هیسَاًین سؼذاد رٍضْب را در
ظزة وٌین وِ در ًْبیز ػذد  23040ثذسز خَاّذ آهذ.

 )38گشیٌِی (ُ) درسز اسز.
ثبثز هیوٌین حذاوثز سؼذاد حزوبر السم  2007سبسز .هیسَاًین ّز جذٍل را ثب  2007حزوز ؼَری هزست وٌین وِ ثِ سزسیت در خبًِّبی 1
سب  2007لزار ثگیزًذ.
در ّز هزحلِ ووشزیي ػعَی (ووشز اس )1004وِ در جبی خَد ًجبضذ را دیذا وزدُ ٍ ثب حذاوثز  2حزوز در جبی خَد لزار هیدّین (اگز ایي
ػذد در سشَى ثَد ثب یه ثبر هزست سبسی سشَى ٍ اگز در سؽز ثَد اثشذا سؽز را هزست وزدُ چَى وَچىشزیي ػذد اسز ثِ اثشذای سؽز هیآیذ
سذس سشَى را هزست هیوٌین.).
دس سشَى جذٍل را ثب  2006حزوز دز هیوٌین ،سذس ثب یه حزوز سؽز جذٍل را وِ ضبهل  1004ػذد ثشرگشز اسز هزست هیوٌین.
حبل هثبلی ارائِ هیدّین وِ دلیمي  2007حزوز السم داضشِ ثبضذ.
در ایي جذٍل حزوبر یىشب ّسشٌذ (دٍ حزوز هطبثِ دطز ّن ثیَْدُ اسز اس ؼزفی اٍلیي حزوز ثبیذ رٍی سؽز ثبضذ)
در ّز  2حزوز دلیمي یه ػذد در سشَى سز جبی خَد لزار هیگیزد.

 )39گشیٌِی (د) درسز اسز.
جذٍل را ثِ صَرر رٍثزٍ ضؽزًجی رًگ هیوٌین.
چَى ّز لؽؼِ دٍ خبًِ اس یه رًگ را دز هیوٌذ ،دس دز وزدى خبًِّبی سفیذ ٍ خبًِّبی خبوسشزی هسشمل اس ّن ّسشٌذ.

ثزای دز وزدى خبًِّبی خبوسشزی سٌْب  2حبلز دارین (خبًِی ) (1, 3ثب چِ خبًِای جفز ضَد).
ثزای خبًِّبی سفیذ رٍی جْز لؽؼِّبی ) (5, 4) ٍ (5, 2) ٍ (1, 4) ٍ (1, 2حبلزثٌذی هیوٌین:
 -1در ّوِی ایي خبًِّب لؽؼِ اٍل را ثگذارین (ثمیِ خبًِّب یىشب سؼییي هیضًَذ).
 -2در ّوِی ایي خبًِّب لؽؼِ دٍم را ثگذارین (ثمیِ خبًِّب یىشب سؼییي هیضًَذ).
 -3در خبًِّبی ) (1, 2) ٍ (5, 4لؽؼِی اٍل ٍ در دٍ خبًِی دیگز لؽؼِی دٍم را لزار دّین در ایٌصَرر ثمیِ خبًِّب دٍ حبلز دارًذ.
 -4در لسوز ثبال ثزای دلیمي یه خبًِ اس ایي  4خبًِ جْز لؽؼِ را ػَض وٌین در ایٌصَرر ثمیِ خبًِّب یىشب سؼییي هیضًَذ.

دس در ول  8حبلز ثزای چیٌص خبًِّبی سفیذ دارین .در ًشیجِ ثزای ول جذٍل  16حبلز دارین.
 )40گشیٌِی (ة) درسز اسز.
اس آًجبیی وِ لی ،ضبئَ ًیسز! دس درٍغگَ آخز ًطذُ.
ًفز دٍم ًویسَاًذ دٍرغگَ ثبضذ چَى در ایٌصَرر دٍ ًفز اٍل ضذُاًذ.
ًفز سَم ًویسَاًذ درٍغگَ ثبضذ چَى در ایٌصَرر ًفز دٌجن ٍ ًفز اٍل ،اٍل ضذُاًذ.
ًفز چْبرم درٍغگَ ًیسز چَى اگز درٍغگَ ثبضذ یب اٍل ضذُ یب آخز ٍ چَى ًفز اٍل ،اٍل ضذُ دس اٍ آخز ضذُ در حبلی وِ درٍغگَ ًجبیذ آخز
ضذُ ثبضذ!
ًفز اٍل ّن درٍغگَ ًیسز چَى در ایٌصَرر ّن ًفز دٍم ّن ًفز دٌجن هیسَاًٌذ اٍل ضذُ ثبضٌذ (وِ اسشبد ًویسَاًسشِ هؽوئي ثبضذ چِ وسی
اٍل هی ضَد).
در ًشیجِ ًفز دٌجن درٍغگَسز ٍ ًفز دٍم آخز ضذُ اسز.

