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 ی)ة(زرعتاعت.گشیٌِ (1

هحبعجِهییحبصلجوغذَاعتِؽسُثزایهحبعجِ رفتِرا تؼسازایيتؼسازثزاثزاعت.کٌینتؼساززفؼبتیکِّزػسززرجوغثکبر ثب

ؽَز.هیّبییکِآىػسزراؽبهلهغتغیلسیز

ّنیپظایيزٍذبًِرٍثزاثزًس.-5زارایّبیهغتغیلًَسثبتؼسازسیزؽراؽبهلهی5ّبییکِهغتغیلثِػلتتقبرىهَجَز،تؼسازسیز

حبصل زر ًساتبثیزی ًْبیی رًس.جوغ 2ثزای اعت.-2ٍ ثزقزار ؽزایظ ّویي سیزهغتغیلّن ذبًِتؼساز ؽبهل ثب:1یّبی اعت ثزاثز

اًتربةثزایضلغراعتآىٍجَززارز.(4پبییيهغتغیلٍاًتربةثزایضلغ2)     

 .اعت8پظحبصلجوغهَرزًظزثزاثز

 ی)ُ(زرعتاعت.گشیٌِ (2

یهجبٍرآىزًسُثچزذبًین،چزخزًسُزرجْتی)عبػتگززیبپبزعبػتگزز(Xیایراثِاًساسُزًسُاگزچزخ

 زذس.چزًسُزرذالفآىجْتهیXثِاًساسُ

.چزذسزًسُپبزعبػتگزز.پظّزگشًویxزًسُعبػتگززثچزذسّنxّنثبیسaچزخزًسُهغبثقؽکل،

 

 .ی)ز(زرعتاعتگشیٌِ (3

ٍزقیقيیکیاسiثبیسثیي     ثزایّزؽْزاعت.5ث4ِییکعزفِاستٌْبیکهغیزٍجَززارزکِّوبىجبز5ُث4ِاسؽْز

ٍجَززاؽتِثبؽس.پظ5ثiِعزیقهیتَاىجبزُرعنکززکِزقیقيیکهغیزاسi-5یثشرگتزجبزُرعنکزز.یؼٌیثِؽْزّبثبؽوبرُ

اعت.          ّبتؼسازکلحبلت

 .ی)ج(زرعتاعتگشیٌِ (4

اعت.1زقیقي1ّبیٍرٍزیٍذزٍجیؽْزؽَز.پظهجوَعجبزُییکعزفِذبرجهیاسّزؽْززقیقيیکجبزُ،1ثبتَجِثِؽزط

اعت.4حساکثز4ٍؽْز3حساکثز3،ؽْز2حساکثز2ٍرٍزیٍذزٍجیؽْزّبیهجوَعجبزُ

4ّبییثِعوتجبز1ٍ2ٍ3ُاسؽْزّبیؽَزکِهی3ثیؾتزاس4ّبیٍرٍزیٍذزٍجیؽْزجبزُهجوَعتؼسازتٌْبزرصَرتیپظ

ؽْزثبیک4کِّزؽَزهی3ثیؾتزاس5زیٍذزٍجیؽْزّبیٍرٍحبلتیهجوَعجبزُزرٍتٌْب5یکجبزُث4ِثبؽسٍاسٍجَززاؽتِ

ییکعزفِهغتقیويثِآىهتصلثبؽٌس.جبزُ

 ؽَز.هی22کٌینٍجَاةیقجلکنهیحبلتجَاةهغبل24ِحبلترااس2پظایي

 .اعتی)ج(زرعتگشیٌِ (5

اًتربةًکٌین)4کساماساگزّیچ هرتصبتثبقیهیرٍثبتجْتاصلی(4حزکتاٍلرا ّبرافقظیکیاسآىهبًسٍاگزّویؾِرٍیهجسا

تَهبىیؼٌیحزکتثِچپ44444ٍجْتاصلی،4تباس2تزیيقیوتذزیسىّویؾِرٍیهحَرّبحزکتذَاّسکزز.کناًتربةکٌین

 پبییياعت.

اسثیيتقبرىتَاًسًبحیِرٍثبتفقظهیحزکت2یيثبا تَهبىاعتکِهزثَطثِتقبرى14444کوتزیيقیوتثزاثزّبیعَمراعیکٌس.

اعت.    ًغجتثِ

زٍثبرُثِهجساتَاًساسآًجبذَزرارعسٍهیًیشهی    یآىًغجتثِحبالثبحزکتثِچپٍپبییيثِّزهرتصبتیکِثزعسثِقزیٌِ

54444کوتزیيقیوترٍثبتّبکویٌِثَزیاًتربةحزکتتَاًسعیکٌس.چَىّوِیهرتصبتراهیهرتصبتثزعبًس.ثِایيتزتیتّوِ

ؽَز.تَهبىهی
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 .ی)ة(زرعتاعتگشیٌِ (6

6کِّیچکساماسٍجَززارز 1×1زرایيؽکلهکؼجی

1×1ٍجِ،ثِهکؼت6یؼٌیاسّز.ؽَزٍجِآىزیسًُوی

زارز. اتصبل زیگزی ثِ هکؼجی چٌیي کززى 6ثزایجسا

ثِثزػالسمزارین.6پظزعتکنػولثزػًیبساعت.

رعین:یهغبلِهیثزػثِذَاعت6ِتزتیتهقبثلثب

تَاىکبرراتوبمکزز.اعتکِثبزٍثزػًْبییهیهؾرص

 .ی)ة(زرعتاعتگشیٌِ (7

پظ.(ؽرصعوتچپؼaٍ)ذَزؽرصثبؽوبرُزارًستبؽیزیٌیثزهیaًفز2حساکثزaثِاسایّزػسزهبًٌس

ؽَز.ؽوبرٍُجَززارزکِثِتؼسازآىّبؽیزیٌیثززاؽتِهی6زعتکن

ثِؽزایظثبالؽَزکِثبتَجِهیثبرؽیزیٌیثززاؽت2ِّزثبر12تب7ثِاسایاػسازؽسُ،زرحبلتًؾغتيهؾرص

(        )  تؼسازاعت:حساکثز     

 .زرعتاعت(ج)یگشیٌِ (8

زاؽتٍِجَزثبیس1تب24ٍزرهجوَعحساقل1تب4کنزرّزعتَىزعتًغجتزازُؽسُ،1ْبعتًَیکِثِآ5ًزر

ٌیؼثبؽسیٍجَززاؽت0ِتب24کنؽسُثبیسزرهجوَعزعتزازًُغجت0ّبعغزیکِثِآى5اسعزفیثزایثبؽس.

24 49حساکثز زرجسٍلزارین.1تب29 

(رعینٍثزػکظثِحبلتحساکثزهی4ّبث1ِچزذبًسىجسٍلٍتجسیل)ثب

 .ی)ج(زرعتاعتگشیٌِ (9

:کٌینثزرعیکززٍُعپظهجوَعآًْبراهحبعجِهیٍصسگبىراتؼسازتغییزاترقنیکبى،زّگبى

 :یکبى           

 :زّگبى        

 :صسگبى     

            :ثزاثزاعتثبهجوَعتغییزاتزرًتیجِ

 .ی)ج(زرعتاعتگشیٌِ (14

قبثلتزعیناعت:زٍؽکلعَالثِصَرترٍث

)چزا؟(س.ٌّوزًگثبؽBّبیثرؼیکاسًقغِتَاًٌسثبّیچًویAّبیثرؼکساماسًقغِّیچ

ؽَز.هی     ّب)رًگ(اذتالفتؼسازثرؼحساکثزگذارین.پظهیBرازرثرؼaیًٍقغAِزرثرؼراbٍcیزًٍقغِ

 .ی)ُ(زرعتاعتگشیٌِ (11

گزفت14ِیسیزتَاًٌسًوزًُفززیگز،ّوِهی24زّینًؾبىهیزارًس.14یثبالیًفزًوز14ُکنگزفتِزعت15چَىًفززّنکالط

ثبؽٌس.

40=20+5+15اعت:گزفت15ٍِیکًفز5،یکًفز24یکنیکًفزًوزُاعتٍزعت360=30×12آهَساىًوزاتزاًؼهجوَع

 171=9×19 گزفتِثبؽٌس:9یًفزًوز19ُکٌینفزضهی
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19ٍ3ًفز5کِزرآىحبلتیًوزُآٍرزُثبؽٌس.149=(40+171)-360ثبؽینکِزرهجوَعزاؽت15ِیثبالیًفززیگزثبًوز8ُپظثبیس

کٌس.تبهیيهیًیشگزفتِثبؽٌسایيؽزطرا18ًفز

 .ی)الف(زرعتاعتگشیٌِ (12

ذغیرا3هغیزاسّززایزُتب.3پبرُذظزارزٍکوبىزیگز4ّبیکبهلآًْبهغیزیثباًسکِیکیاسکوبىایتقغینؽسُّبثِگًَِزایزُ

جبزُ.پظ3ْبتبیآ4ًیاًتربةٍجَززارزٍاسجبزُثزا2ّبتباسًقبطتقبعغزایز7ُاسپیوبیین.راهیجبز11ُپظزرکلکٌین.اًتربةهی

ؽَز.هی     ثبکوتزیيتؼسازجبزBُثAِّبیرعیسىاسعجقاصلضزةتؼسازرٍػ

 .ی)ج(زرعتاعتگشیٌِ (13

یآىکلیسًیغتٍذبهَػثَزٍُحبالرٍؽياعتًٍیبسیثِفؾززىزٍثبرُاگزثبفؾززىیککلیسػسزًوبیؾگزسیبزؽس،یؼٌیالهپآى

ثِاسایّزکسامیکثبرثبیسکلیسیرافؾبر،چزاؽذبهَػزاؽتِثبؽین اگزثٌبثزایياگزػسزکنؽسثبیسیکثبرزیگزآىرافؾبرزّین.

(   ) حزکبتازکل.تؼسّبیرافؾبرزّینثبیسکلیسالهپثبر(   ) ّوچٌیيزّین. ثبراعت.       

پّغتٌسّبرٍؽيیالهپّوِثبؽس   اگز ثِاسایظحساکثزتؼسازهزحلًٍِیبسیثِّیچتغییزٍضؼیتیًیغت. سعتث   ّب،

 اعت.    آیسٍهی

 .ی)ج(زرعتاعتگشیٌِ (14

گَیین.هی"هیَُ"ّبًیغتایسیزآىّبییکِّیچزایزُثِزایزُ

)چزا؟(ؽَز.ّبهٌحصزثِفززتؼییيهییزایزُّب،رًگثقیِثبتؼییيٍضؼیتهیَُ

زًگّبّوّنثبیسثبآىaّبیکیؽَز،رًگٍجَززارز.زرصَرتیکِرًگآىbٍc،3.ثزایثگیزیسرازرًظزهقبثلؽکل

ثبیسثِرًگعَمزرآیس.صَرتغیزایٌٍزرثبؽس

تَاىؽکلرارًگکزز.لتهیحب  هیَُزارینپظعجقاصلضزةث6ِزرؽکل

 ی)ُ(زرعتاعت.گشیٌِ (15

"2ثِػالٍُ"ثبر544 2134 زٍراى 3214   2143 

"2ثِػالٍُ"ثبر4454 1111 زٍراى 10011   111 

زٍراى 12121 زٍراى 21211  "2ثِػالٍُ"ثبر4554 12112   21212 

زٍراى 103 "2ثِػالٍُ"ثبر7 31   45 

 .ی)الف(زرعتاعتگشیٌِ (16

.تَاىآىّبرارٍیسهیيقزارزازرٍػهی    کٌینثبثبثتهیkجؼجِ،ثباعتقزارٍیkثزای

جؼجِثزقزاراعت.1یاعتقزاثزایپبیِ

یّب،جؼجِعبسین.ثزایّزکساماسایيحبلتجؼجِراهیkّبیهرتلفثبجؼجِ،حبلتk+1.ثزایصحیحثبؽسجؼجkِ فزضکٌینحکنثزای

k+1ثسیيتزتیت.قزارزازتزیيعتَىآىرٍیسهیيگذاؽتٍیکعتَىجسیسعبذتیبرٍیعوتراعتتَاىعوتراعتّوِ،امراهی

)چزا؟(.توبهیحبالتقبثلعبذتّغتٌسحبلتتکزاریًرَاّینزاؽتٍ

زرًتیجِاعت.        =ّبٍتؼسازرٍػ.آٍرزینجؼجِثِزعتk+1رٍػثزایچیسى2جؼجِ،kپظثِاسایّزرٍػچیسى

ؽَز.هیk=8،128جَاةهغبلِثزای
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 .ی)الف(زرعتاعتگشیٌِ (17

ؽَز:ؽَزٍعزٍػاٍلهیثیؾتزهی9یزاًؼآهَساىاسیّوِزرایيصَرتهیبًگیيرتجِ



ّبیآىثبؽس.یؼٌیّو17ِحساکثزّبیؾبىؽَزثبیسهجوَعرتجِاساٍثْتزهیّبیآىاعت.پظکغبًیکِرتج18ِّبیعزٍػهجوَعرتجِ

ّبآٍرزُثبؽٌس.یکیاسایيافزازّنعزٍػاعت.یؼٌیاسثیيآى16یکوتزیبهغبٍیریبضیٍفیشیکرتجِثبیساسثیيکغبًیثبؽٌسکِزر

 .اعت16حساکثزیعزٍػیثْتزاسعزٍػثیبٍرًس.پظرتجِتَاًٌسرتجًِفزّغتٌسکِهی15

 .ی)ة(زرعتاعتگشیٌِ (18

:1ٍ4ؽکل













یذبلیزرثیيآًْباعت.ثباعتقزازٌّسکِیکذبًِایراتؾکیلهیّبیزارایهْزُرازرًظزثگیزینثبسُذبًِیاگززرّزهزحلِهجوَػِ

کٌین:ایيازػبرااثجبتهی

یاعتقزا:پظاسحزکتاٍلزٍذبًِزارینکِاسیکسیگزیکذبًِفبصلِزارًس.پبیِ

ؽَزکِایثبعَلثشرگتزتؾکیلهیکٌسکِثبایيکبرثبسُبةؽَزاثتسازٍذبًِرااضبفِهیایکِزرایيهزحلِاًترگبماعتقزا:ّزذبًِ

کِچَىایيذبًِزرزٍگزززیاًتربةؽسُحذفهییذبًِؽَز(.عپظهْزُیذبلیپزهیّبذبًِیذبلیًسارز)زریکیاسجْتذبًِ

هبًس.یذبلیثبقیهیِایثبیکذبًیجسیسًیغتّوَارُثبسُعزثبسُ

 تَاىرعیس.ًوی2ٍ3ّبیگبُثِؽکلتَاىزریبفتکِّیچثبایيًتیجِهی

 .ی)ج(زرعتاعتگشیٌِ (19

یهَرزپذیزػذَزاًتربةؽَزثبؽسّزضلغآىزرثبسُ(   )یذبًِثزایایٌکِیکسیزهغتغیلؽبهل

.پظعجقاصلضزةزارینحبلت3پبییيحبلتٍضلغ8حبلت،ضلغثبال6چپ،ضلغحبلت7هغتغیلسیزثزایضلغعوتراعتزرًتیجِ

ٍجَززارز.(   )یسیزهغتغیلؽبهلذبًِ            

 ی)الف(زرعتاعت.گشیٌِ (24

تَاًستَعظؽکلیکِزرهغبلِثیبىؽسُپزؽَز.ؽکلسیزیکیاسایيحبالتراثِچْبرحبلتهرتلفهیabضلغ

ًیشّبزایزُؽَزٍّبییاعتکِهٌحصزثِفززتؼییيهییحبلتّبیعَعیًؾبىزٌّسُذظزّسکًِوبیؼهی

حبلتهرتلفپزؽًَس.2تَاًٌسثِهی

تَاًٌسجسٍلراپزکٌٌس.زرًتیجِتؼسازحبالتکلثزاثزعزیقهی2تیتّزکسامثِحبلتزیگزًیشثِّویيتز3

     اعتثب:



ریبضی321.......29348......22.....14

فیشیک282934.......2123......22.....14
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 .ی)ة(زرعتاعتگشیٌِ (21

کٌین.گذاریهیؽوبرnُتب1ّبرااسچپثِراعتاسالهپرارٍؽيکزز.الهپnتَاىهیحبلت    کٌینکِثِثبثتهیnثباعتقزارٍی

کٌین.تٌْبالهپرارٍؽيهیثزقزاراعت:   ثزای:اعتقزاپبیِی

ثِاسایّزگیزین.رازرًظزًوی n یالهپ،الهپؽوبرnُثبؽس.ثزایعزیقٍجَززاؽتِ    الهپ،   فزضکٌینثزایگبماعتقزا:

اٍلالهپ2امرٍؽيؽس،n-1گبُالهپّززرّزرٍػ،زّین.ئِهیاراnحبلتهتٌبظززرn-1،2زررٍػ یب رٍؽيnاًتربةزارین: را

ثؼسزًجبلِحزکتهی هیn-1ّبیکٌین ازاهِ زرالهپرا ٍ زازُ ازاهِ را زًجبلِ یب الهپًْبیتثِزّین رٍؽيnػٌَاىآذزیيالهپ، را ام

کٌین.هی

تٌْبیکاًتربةزارینn-1یکوتزاسکِّیچالهپیثبؽوبرُرصَرتیز ایيزًجبلnِ)رٍؽيکززىالهپذبهَػًجبؽس، ام(کِهتٌبظزثب

گیزین.زرًظزهی(                 )یجسیس.ایيزًجبلِراّنهتٌبظزثبزًجبلِ(                )حزکتاعت:

الهپرارٍؽيکٌینٍجَاةnتَاًینرٍػهی    .ثٌبثزایيثبالهپهؼزفیکززینnزًجبلِثزای2الهپ،n-1پظثِاسایّززًجبلِثزای

 ؽَز.هی512هغبلِ

 .ی)ج(زرعتاعتگشیٌِ (22

رٍػ ذبًِّبیجفتتؼساز کززى عبذتي ٍ  )جفتعتَىّبییکعغز
 
) جفتعتَى   اگز یکاعت. ثبؽٌس، ثزاثز عغز ّبیزٍ

یهؾکیکِثِیکعغزاضبفِکٌین،حساقلیکجفتّزذبًِ.ذبًِ(14)هؾکیزارزیؽَز.ّزعغزحساقلیکذبًِچْبرذًَِتَلیسهی

ایعبذتِبرذًَِْیهؾکیزیگزثِجسٍلاضبفِکٌینتبّیچجفتتکزاریٍزرًتیجِّیچچذب6ًِتَاًینعبسز.پظحساکثزهیعتَىهی

یجسٍلذب16ًِیؼٌیحساکثز.کٌس.(ّبیعیبُراکنهیٍتؼسازذبًِؽَزجفتعتَىعبذتِهی3ذبًِعیبُؽَز،3)اگززرعغزیًؾَز

 ؽَز.عیبُهی

 .ی)ة(زرعتاعتگشیٌِ (23

ّبثزاثزاعتثب:ثٌسییجفتتؼسازّوِ
(  )(

 
 )(

 
 )(

 
 )

  
=105

کٌین.اًسراهحبعجِهیّبتکزارؽسُثٌسیّب،زرکلجفتچیيتؼساززفؼبتیکِّزعَلِهجبسثزایذظ

کٌٌسُ،هؾرصؽسىعَلِیکپبرُذظِجفتیثِاسا
(  )(

 
 )(

 
 )

  
ثٌسیٍجَززارز.حبلتثزایکبهلکززىجفت15=

حبلترعن1راث7ِحبلتٍ...ثِعَل6راث2ِحبلت،ثِعَل7راث1ِچیيثِعَلتَاىذظهی

کزز)ؽکلرٍثزٍ(

:آیسزعتهییسیزثِؽَزکِاسراثغِهی1264ّبثٌسیپظهجوَععَلجفت

(                           )  
( 
 
)( 
 
)( 
 
)

  
       

ٍهیبًگیيآىثزاثزاعتثب:
    

   
   

 .ی)ة(زرعتاعتگشیٌِ (24

ّبکِثبپلیظّبیهغیزِحزکتثِعوتراعتٍثبالاعت.ّزکساماسراطزسزفقظهجبسثِ

کٌین.ثبؽٌس،اسجسٍلحذفهیٌْؾتّو4ییقحزکتزسزتبآىراطثِپیوبًِتؼساززقب

کلرازرایيؽBّبیرعیسىثًِقغِرعینٍتؼسازرٍػرٍهیثِثِایيتزتیتثِجسٍلرٍ

کٌین.ثباصلجوغهحبعجِهی
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 .ی)الف(زرعتاعتگشیٌِ (25

ثیٌی.یپیؼیبذبرجاسقبػسBُییبزرهجوَػAِیزرهجوَػِ:گیزینًظزهیحبلتزر3کساماساجٌبطفزٍؽگبُثزایّز

                ّنًجبیسذبلیثبؽٌس.پظعجقاصلؽوَلٍػسمؽوَلزارین:AٍBیکساماسزٍهجوَػِّیچ

 .ی)ز(زرعتاعتگشیٌِ (26

آیس:سیزپیؼهیّبیثرؾیاسیکزٍؽبذِثیزٍىثوبًس.حبلتاعت.پظثبیس8×1ّببذِزٍؽٍاثؼبز7×1 پزیشّبیاثؼبزهجوَػِ

 :فقظیکقغوتاسیکزٍؽبذِثیزٍىثوبًس 









 زٍؽبذِثیزٍىثشًس:2قغوتاس2ّباسزٍعزفپزیش 







ؽَز.هی       جَاةهغبلِحبلت(7ّبیهتقبرى)زرهجوَعثبزرًظزگزفتيحبلت

 .ی)ز(زرعتاعتگشیٌِ (27

 زرای14ٌفبعًَرافکيٍعظارت پَؽؼهیّبیجؼجًَِرافکيّوِایيصَرت،ثبؽس: 100=10×10ًَرافکيزیگزث2ِزّسٍرا

 تَاًٌسقزارگیزًس.هیرٍػ

 زاؽت5ِعحساقلًَرافکيکٌبریثبیسارتفب2هبًٌسپظزرتبریکیهی(1ٍ24)ّبیاٍلٍآذزثبؽس:جؼج14ِتزاسارتفبعآىکو

حبلت36=6×6 ،ًَرافکيّبیکٌبری9تب1پظثزایّزارتفبعًَرافکيٍعظثیيؽًَس.ّبرٍؽيهیصَرتتوبمجؼجِثبؽٌسکِزرایٌ

 .زارًس

رٍػٍجَززارز.424=36×9+100پظزرهجوَع

 ی)ُ(زرعتاعت.گشیٌِ (28

یثبسیاعت.،ًفزاٍلثزًسnُازػبهیکٌینثزایّز

هْزُکِصَرتیگیزین.زرهی)زرصَرتٍجَز(زرًظز)عوتراعت(ًَاررایپبیبًیذب6ًِ

ثِزرّزکساماسذبًِ را ًفزاٍلحزکتهیکٌسٍهْزُ قزارگزفت، امnیذبًِّبیعیبُ

ًفززٍمهججَرثِحزکتاعتٍزٍثبرػولٍاگذاریزاؽتِثبؽینتَاًینًویچَىکٌس.صَرتًَثتراثًِفززٍمٍاگذارهیثزز.زرغیزایٌهی

ؽَز.زّسًٍفزاٍلثزًسُهیّبیعیبُقزارهیزریکیاسذبًِثبالذزُهْزُرا
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 .ی)ز(زرعتاعتگشیٌِ (29

کٌین:رٍرعنهیثِؽکلعَالراثِصَرترٍ

هبًس.تکِذظآىثبقیهی6پظّزٍجَزًسارز."ػول"ؽزایظالسمثزایاجزایBزرؽکل

ّبرایًقغِسٍجیتزرجِ،"ػول"ًبهین.ایيًقغِهییآىّبیهتصلثِّزًقغِرازرجِتؼسازتکِذظ

پبیبىّنزرج3ِفزز)Aًقغِزرؽکل8ییّوِزرجِزّس.تغییزًوی پظزر اعت. فززیآى( 1یؼٌیزعتکنّب

 ذظثبقیذَاّسهبًس.4کنثٌبثزایياسایيؽکلّنزعتذَاّسثَز.

 .ی)ز(زرعتاعتگشیٌِ (34

یکیاساػسازراحذفکزز.تَاىزرّزثبرهقبیغِتزیيػسزًیغت.پظهیػسز،ػسزثشرگتزقغؼيکَچک2زرّزهقبیغِثیي

⌈        ⌉ؽًَس.پظزرکٌینًٍصفاػسازحذفهیّنهقبیغِهیزٍثبثِاػسازرازٍزرّزهزحلِ هزحلِثِکَچکتزیيػسز   

هقبیغِالسمn-1ٍػسزn)ثباعتقزاثبثتکٌیسثزایپیساکززىکَچکتزیيػسززرثیياینهقبیغِاًجبمزاز1385ُثبایيرٍػ،رعین.هی

.(کبفیاعت

هزحلِهقبیغِؽس11ُػسززر11تزیيػسز،ثبتزیيػسزحذفؽسُاعت.کَچکتزیيػسز،زرهقبیغِثبکَچکزٍهیيکَچکصَرتایٌزر

ٍسًِثبکَچکتزیيٍسًِهقبیغ11ِّبحساقلزرّزرٍػاسهقبیغِکٌین.هقبیغِپیساهی14ثبػسزرا11تزیيػسزاسثیيایياعت.کَچک

)چزا؟(.ؽًَسهی

تزیيگشیٌِثِآىّبٍجَزًسارزٍلیًشزیکایيػسززرگشیٌِرعین.تزهیهقبیغِثِزٍػسزکَچک1395=10+1385پظزرهجوَعثب

اعت.1396یؼٌی)ز(

 .زرعتاعتی)ُ(گشیٌِ (31

گذارین.زٍهیثزارجسٍلرٍّبیػالهتؽَزرازرذبًِثشرگتزیياػسازیکِقزاراعتزرجسٍلقزارزازُتباس  

ذبًِػالهتسزُ  کن،حتويزعتثشًینذبًِؽبهلثشرگتزیياػسازراػالهت2ثبیساسعزفیچَىاسّزعغز

ذبًِالسمٍکبفیاعت.  .پظؽَزهی

 .ی)الف(زرعتاعتگشیٌِ (32

54زرثیيایي1کِػسزصَرتیزّین.زرراهَرزعَالقزارهی54تب1ىاثتساهکبرٍین.جَیزٍزٍییپیؼهیٍثباعتفبزُاسالگَریتنجغت

رٍین.یزیگزهیصَرتعزاؽًیوِزّینٍزرغیزایٌهکبىثَز،کبرراثبایيًیوِازاهِهی

زرازاهِّزعَالیکِؽَین.ّبیزٍرزایزُهغوئيهیًبهغلَةثَزىًیویاسهکبىثبایيکبراس

ذبًِثپزعین ًسارًس.آى جَاةزعتگبُ زر تبثیزی کززپظهیّب ًظز صزف ٍجَزؽبى اس تَاى

.(عیبُی)ًیوِ

ثباعویٌبىٍپزعینهیرایعیبُ(ًیبسذبًِ)ٍثِتؼسازهَرزّبیعفیسزرّزهزحلًِیویاسذبًِ

 کٌبرهیعفیسًیویاس را عیگذارین.ّب تؼسازهی1یسیزثِػسزهزحل7ِثب )ّزػسز، رعین:

زّس.(اعتراًؾبىهی1ّبهکبىػسزّبیثبقیهبًسُکِیکیاسآىذبًِ

                 

 ّبًیغت.پبعدزرگشیٌِ (33

:کٌینسیزتقغینهیحبلت2ٍضؼیتقزارگیزیزًٌٍْگًغجتثِّنراثِ

 64اًتربةزارین:14ثزایًٌْگعفیسحبلت64ٍعتَىثبؽٌس:زرایيصَرتثزایًٌْگعیبُعغزیبّنّن        
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 ثزاثزاعتثب   ّبیجسٍلغیلقزارگزفتِثبؽٌس:تؼسازسیزهغتغیلعزقغزیکهغت2زر( 
 
)  ( 

 
ذظافقی2)اًتربة(

 ذظػوَزیثزایضلغچپٍراعتآى(2ثزایضلغثبالٍپبییيهغتغیلٍ

رٍ(قزارثگیزًسکِالجتِثِعزقغزغیزاصلیآى)ثِؽکلر2ٍتَاًٌسزرفقظهیّب،هْزُثزایّزهغتغیل

 )   1568پظزرایيحبلتجبؽًَس.تَاًٌسثبّنجبثهی
 
)  ( 

 
ٍجَززارز.ثزایآًْبرٍػ(

ّبًیغت.ؽَزکِهتبعفبًِزرثیيگشیٌِهی2464جَاةهغبلِثبایيتَضیحبت

 .ی)الف(زرعتاعتگشیٌِ (34

ییصلِهَازاٍلیِینتَاًپظهییآىراّناضبفِکٌین.یهَازاٍلیِثبیسثقیِرازریرچبلقزارزّینaییتَلیسهبزُاگزیکیاسهَازاٍلیِ

ٍرٍزؽبىراثِصَرتهتَالییّب،ًحَُکززىتزتیتهَاززرجؼجِیيؽکالتیراّزکسامزریکجؼجِقزارزّینٍثبتؼییٍذبهِفزًگیتَت

ثِیرچبلیٍرٍزجؼجِتَاىًحَُرٍػهی  ثِ.(رٍػ  ٍ  )تؼییيکٌین ّب پظزرکلثِرا             تؼییيکزز.

 زرعتکزز.تَاىکیکعزیقهی

 .ی)ة(زرعتاعتگشیٌِ (35

.)هتونگیزی(کٌینتٌسرااسجَاةکنهیّغaّبییکِؽبهلکؼکٌینٍزرًْبیتتؼسازحبلتاعترااضبفِهیکِرعنًؾسaُکؼتسااث

ثزایاًتربةیکیاسکؼکؼه2ّزهیدثبیسثِ 1ّبیهیدتصلثبؽس. فزضکٌینعززیگزکؼ4، اسثیي هید،حبلتزارین. ثبؽس.

2ٍّبیزیگزثِّویيتزتیتاًتربةٍجَززارزٍثزایهید3اًسیکیاًتربةؽسُپظٍصل ّبییکِثِکؼ

زارین.1 اًتربةاًتربة حبلتکؼتزتیت کل پظ ًسارز اّویتی ّب ثز تقغین را ثٌبثزایيهی2ّب کٌین.
       

 
زارز.ّبٍجَزحبلتثزایاًتربةکؼ   

اًتربةثزای3ٍ2اًتربةثزایکؼهتصلثِهید3).اعتّباًتربةؽسُتباسحبلت     زرaکؼ

(4کؼهتصلثِ

تَاىکؼاًتربةکزز.راُهی      ثٌبثزایيثِ

 .ی)ج(زرعتاعتگشیٌِ (36

    (     ):14رازرهجٌبیbزّینٍػسزًوبیؼهی2رازرهجٌبیaػسز

 

 .ی)ة(زرعتاعتگشیٌِ (37

کٌین.ایيازػبراثباعتقزاثبثتهیچیس.رزیفپلkِپلکبًیثبزررٍػ    تَاىثِراهیرخیهْزk-1ُکٌینازػبهی

حکنثزقزاراعت.k=1ثزای:یاعتقزاپبیِ

رخٍجَززاؽتِثبؽس.k-2رٍػثزایچیسى      رزیفپلِ،k-1فزضکٌینثزایگبماعتقزا:

آیس:هیگیزین،زٍحبلتپیؼرزیف،ثبالتزیيپلِرازرًظزهیkثزای

 ؽَزٍعجقفزضاعتقزاصَرتعتَىعوتچپحذفهیرایيذبًِرخقزارزّین.زرایٌزk-2هبًسُثِرخثبقی      

 ؽًَس.حبلتچیسُهی

101101010010011100001111100011110011101a 

9692858049321712541b
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 صَرتزرّزکساماسایيذبًِرخقزارًسّین.زرایٌزرk-1رااسرزیفّبثبؽس.چیسىآىٍجَززاؽتِیکرخسهبًسُثبیرزیفثبقی

حبلت2بیقجلی،ّزازىرخثبقزارّبیزیگزّنکساماسرزیفثزایّزحبلتزارز.2گذاؽتيیکرخزرایيرزیفکٌین.ثبالؽزٍعهی

 ّبٍجَززارز.حبلتثزایچیسىرخ    هبًس.پظعجقاصلضزةثیؾتزثبقیًوی

ؽَز.هیk=8،255ٍحکنثبثتؽس.پبعدهغبلِثِاسایزارینّبراُثزایچیسىرخ    ثٌبثزایيزرهجوَع

 .ی)ز(زرعتاعتگشیٌِ (38

اعت:ؽسًُؾبىزازAٍBٍCُّبیّبیهجبسثسعتآیسزرؽکلّبرازٍراىزازتبؽکلتَاىآىبییکِهیّّبیهوکيٍتؼسازرٍػحبلت













یهغبلٍِجَززارز.کجزیتهغبثقذَاعت4ِگذاؽتيرٍػثزایثبقی        هجوَعپظزر

 .ی)ز(زرعتاعتگشیٌِ (39

اعت.اگزارقبم1اسآىکوتزیبهغبٍیٌس.پظایيرقنحتويآهسُاساًتقبلسعتاػسازثثبؽس.چَىتوبم2تَاًسرقناٍلاسعوتچپًوی

      ثباًتقبلثِ     ثبؽس"11"ىاگزچَثبؽٌس."22"یب"12"ثؼساسآىّوِثبیسثِّویيتزتیتزرػسزظبّزؽًَس"12"

ؽسُرازارًس:ٍیضگیذَاعتِسیزاػسازرعس.هی     ثباًتقبلثِ     ثبؽس"21"ؽَزٍاگزتجسیلهی

112121122211112 
121221222211122

 .ی)ُ(زرعتاعتگشیٌِ (44

ّبحبلتیکیاسسٍج2اًتربة.زرّز2اًتربةزارزٍّوغزا8ٍؽَزًفزاٍلیکٍِارزهی

کِاًتربةسٍجّنثٌؾیٌٌستَاًٌسهیرٍػ2سٍثِرااًتربةکpٍ qٌٌّبیصٌسلیثبیس

 حبلتزارز.3

هبًسُّنزراًتربة.ٍتٌْبسٍجثبقی2اًتربةزارزٍّوغزػ4ًفزثؼسیکٍِارزؽَز

تَاًٌسثٌؾیٌٌس.رٍػهی2هبًسُثِّبیثبقیصٌسلی

اعت.                  پبعدثزاثزپظ


