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 درسز اسز. (د)ی  گشیٌِ (1

دسشوبل  7سَاًذ در یک دسشوبل قزار گیزد. در ًشیجِ حذاقل  ای اس آًْب ًوی ثزای دز کزدى ضکل، ثبیذ ًقبط هطکی ًیش دز ضًَذ. ٍلی ّیچ دٍ ًقغِ

 دسشوبل السم ٍ کبفی اسز. 7دسشوبل سوبم ضکل را دز کزد. دس در هجوَع  7سَاى ثب  رٍضی ٍجَد دارد کِ هی السم اسز. اس عزفی

 

 

 

 

 

 ّب ًیسز. درسز در هیبى گشیٌِ دبسخ (2

در  رین.آٍ کجزیز دٍم را اًشخبة کزد ثذسز هی سَاى چَة ثبضذ ٍ سؼذاد حبالسی را هیکٌین کِ رًگ ضذُ  ّب فزض هی کجزیز ثزای ّزکذام اس چَة

 کٌین.  چَى ّز حبلز را دٍ ثبر ضوزدین جَاة را ثز دٍ سقسین هیًْبیز 

. دس جَاة هسبلِ 64+24ضَد  حبلز دارین کِ در کل هی 8چَة کجزیز هحیغی  8حبلز اًشخبة ٍ ثزای ّز  6ٍسغی  چَة کجزیز 4 ّز ثزای

 ّب ًیسز. خَاّذ ثَد کِ در گشیٌِ 44ثزاثز ًصف ایي ػذد یؼٌی 

 درسز اسز. (ُ) ی شیٌِگ (3

را ثب ضزیجطبى ضوزدُ ٍ در ًْبیز آًْب هؼذى را  4سب  1ثب  ّب سَاى هسألِ را ثِ چٌذ ثخص سقسین کٌین کِ در ّز گبم سؼذاد هشرػِ در یک رٍش هی

 ثب ّن جوغ کٌین.

ثِ دلیل سقبرى ضکل کبفی  .ضبهل آى را ثطوبرین هسشغیلی هشارع سؼذادثزای ّز هؼذى عال سَاًین  هیاس ًگبّی دیگز ثِ هسألِ ًگبُ کٌین  اگز

 ضزة کٌین. 4فقظ یکی اس هؼبدى را ثذسز آٍردُ ٍ در  اسز

ّبی  حبلز ثزای ثذسز آٍردى یکی اس ضلغ 3 .ثطوبرینّبیی را کِ هؼذى ثبالیی در آى قزار دارد را هی خَاّین  کبر سؼذاد هسشغیل ثزای ایي

حبلز ثزای ضلغ ثبالیی  1ّبی افقی هسشغیل ّن  در هسشغیل قزار ثگیزد. ثزای ضلغ دارین کِ هؼذى حبلز ثزای اًشخبة ضلغ دیگز 2ػوَدی ٍ 

سؼذاد کل ثزاثز  هؼذى دارین 4. حبل چَى .حبلز هی ضَد 24کِ  4×1×2×3حبلز ثزای اًشخبة ضلغ دبییٌی دارین کِ در کل ثزاثز اسز ثب  4ٍ 

 ثبضذ. هی 96یؼٌی  24×4

 

 

 

 



 

 درسز اسز. (ة) ی گشیٌِ (4

سیز ٍجَد داضشِ ثبضٌذ آًگبُ ثزای دسشگبُ هؼبدالر    سب    ی چیٌی اگز اػذاد صحیح دٍ ثِ دٍ ًسجز ثِ ّن اٍل  ی ثبقیوبًذُ عجق قضیِ

∏  ی  ثِ دیوبًِ xّبی  جَاة   
  

 ثب یکذیگز ثزاثزًذ. 

 
 

ضًَذ ٍ درًشیجِ سطخیص  ّبی یکسبى یبفز هی صَرر دٍ ػذد ثب ثبقیوبًذُ ایيثبضذ. در غیز  111ثب ایي سَضیح، ثبیذ ضزة اػذاد اٍلیِ ثشرگشز اس 

ٍیژگی هَرد ًظز هب را دارًذ. در ًشیجِ دبسخ  9ٍ  8، 7رقوی ّسشٌذ حذاقل سِ ػذد السم اسز ٍ اػذاد  ػذد هوکي ًیسز. چَى سوبهی اػذاد سک

 ی ة اسز. گشیٌِ

 درسز اسز. (ج)ی  گشیٌِ (5

 . حبلػذد سکزاری خَاّین داضزٍ  سَاًین ثگذرین ثبر ًوی صَرر اس ّز ػذد دقیقب یکثبیذ اػذاد را ثِ سزسیت صؼَدی عی کٌین سیزا در غیز ایي  

 8یؼٌی    اثشذا ٍ اًشْب( دٍ راُ دارین دس در کل  رئَسقزار دارین )ثِ جش  کذام راسهسشقل اس ایٌکِ در  ثزای رفشي اس ّز ػذد ثِ ػذد ثؼذی

 .هسیز ٍجَد دارد

 درسز اسز. (د)گشیٌِ  (6

حبل  .      کِ  ٍجَد دارًذ (   ) ّبی سیبُ ثِ هخشصبر  خبًِ .سیبُ ثذسز آٍرین ّبی خبًِرا سب  ی دٍرسزیي خبًِ کبفی اسز فبصلِ

 (     )ی  ، ًقغِاس ًقبط یثبضٌذ یک 111ثیطیٌِ ضًَذ ٍ ّوِ اػذاد کَچکشز اس      ٍ    ثیبثین کِ را  ای(   )ناگز ثخَاّی

ضًَذ در  ّب سیبُ هی هزحلِ سوبهی خبًِ 99عی ضَد. در ضوي ثب  ثبیذ هزحلِ 99 کذام اس ًقبط سیبُ ثِ آى حذاقلیذى اس ّزثبضذ کِ ثزای رس هی

 ی د درسز اسز. ًشیجِ گشیٌِ

  درسز اسز. (ة)گشیٌِ  (7

 aصفز ثَد یکی ثِ  xسزیي رقن ػذد  ارسش ضًَذ کِ اگز کن ّبی اٍل ٍ دٍم داخل حلقِ ثبػث هی را در هجٌبی دٍ در ًظز ثگیزین گبم xاگز ػذد 

ّبی صفز ػذد را ثِ ػٌَاى  ارسش ػذد در هجٌبی دٍ حذف ضَد. ایي سیکل در اًشْب سؼذاد رقن ضَد کِ رقن کن اضبفِ ضَد ٍ گبم سَم ثبػث هی

 صفز در هجٌبی دٍ دارد. 11ثیطشزیي سؼذاد یؼٌی     ػذد  1388سب  1اس ثیي اػذاد دّذ.  خزٍجی هی

 

 ( درسز اسز.جگشیٌِ ) (8

 سَال السم ٍ کبفی اسز. 6



ثذزسین ٍ در ًْبیز ضزة را  سب ّفشن دٌجنثب اػذاد  دٍم. ّوچٌیي ضزة ػذد ثذزسینرا ٍ چْبرم  سَمفزض کٌیذ ضزة ػذد اٍل ثب اػذاد هثبل: 

 این(. هجوَع ضص دزسص اًجبم دادُ )در ٍ ّطشن را ًیش ثذزسیناػذاد ّفشن 

 ثٌبهین، دارین:  اگز چْبر دزسص اٍل را در دزسص ضطن ضزة کٌین ٍ حبصل را 

    
    

          

حبل اگز ّز سِ دزسص ثب جبیگطز هشفبٍر را در ّن ضزة ضَد.  هی      حبصل ثزاثز  سقسین کٌین    در ًشیجِ اگز ػذد حبصل را ثز 

 ػذاد دٌجن ٍ ضطن را هشَجِ ضذ.ٍ چْبرم ثب اسَاى ضزة اػذاد سَم  آیذ. ثذیي سزسیت هی کٌین ضزة دٍ ػٌصز دیگز )ّوبًٌذ قجلی( ثذسز هی

ّزکذام اس سَاى  طن ٍ ّفشن را دارین هیسَاى ضزة ػذد اٍل ٍ ّفشن را فْویذ. در ًشیجِ چَى ضزة ّز دٍسبیی اس اػذاد اٍل ٍ ض ثِ ّویي رًٍذ هی

 آًْب را ثذسز آٍرد. دس چَى ضزة دٍسبیی ایي اػذاد را دارین ّز ػذد ًیش ثِ صَرر هسشقل ثذسز خَاّذ آهذ.

 ( درسز اسز.ةی ) گشیٌِ (9

 دزسص السم ٍ کبفی اسز. 3

کبر را اًجبم داد. در صَرسی کِ ّز دٍ در یک سغز یب سشَى ثبضٌذ،  ضزط: فزض کٌیذ ثشَاى ثب دٍ دزسص ثشَاى ایياثجبر لشٍم  -

اًذ ٍ در ًشیجِ هسئلِ کبهل حل ًطذُ اسز. اگز ایي دٍ اضشزاکی ًذاضشِ ثبضٌذ، فزض  حذاقل دٍ ػٌصز اس یک جبیگطز سَال ًطذُ

 ی جذٍل را ثصَرر یکشب ثذسز آٍرد. دس حذاقل سِ دزسص السم اسز. سَاى ثقیِ یثبضٌذ. در ایي حبلز ًو 6ٍ  2کٌیذ ػذد آًْب 

ضَد  اثجبر کبفی ثَدى ضزط: اثشذا دٍ خبًِ اس سغز اٍل را ثذزسیذ. ثبسَجِ ثِ ایي دٍ، ػذد سَم سغز ثصَرر یکشب هطخص هی -

ّب  جبیگطز ٍ یکی اس اػذاد یکی اس جبیگطزی حبالر سغزّب ثب یکذیگز در دٍ ػضَ اضشزاک ًذارًذ(. در ًشیجِ یک  )هجوَػِ

سَاى ػذد دیگز جبیگطز را فْویذ ٍ در ًشیجِ سٌْب ػذد ثبقیوبًذُ ًیش  ی دیگز هی ضَد. سذس ثب دزسیذى یک خبًِ هطخص هی

 آیذ. ثذسز هی

 درسز اسز. (ة)( گشیٌِ 11

ثِ سوبم    ثب ضزة کزدى  .کٌین وَع ضزایت را ثزرسی هیکٌین ٍ هج ای دٍم ضزة هی ای اٍل را ثِ صَرر جشء ثِ جشء در چٌذجولِ جولِچٌذ

سب    اس سوبم ضزایت     ضَد ٍ ثب ضزة کزدى  ٍاحذ اضبفِ هی 21ثِ سوبم ضزایت  ضَد کِ در هجوَع یک ٍاحذ اضبفِ هی    سب    ضزایت 

دارًذ ٍ  ًگِ هی 1هشَالی هجوَع ضزایت را  ضزیتضَد ثِ ّویي رٍال ّز دٍ  ٍاحذ اس ضزایت کن هی 21دس در کل ضَد  یک ٍاحذ کن هی    

 ثبضذ. هی 1ثزاثز  5ی ایي ػذد ثز  کٌذ کِ ثبقیوبًذُ ٍاحذ اضبفِ هی 21هجوَع ضزایت را ی دٍم  ثب ضزة ضذًص در جولِ    

ضًَذ  هی 21ٍ  1ای ثزاثز  جولِ کبر دٍچٌذ در آى ثذسز آٍرد. ثب ایي    سَاى ثب قزار دادى  ای را هی رٍش دٍم: هجوَع ضزایت یک چٌذجولِ

 ثبضذ. هی 1ثزاثز  5ی ایي ػذد ثز  اسز کِ ثبقیوبًذُ 21ٍ در ًشیجِ هجوَع ضزایت ثزاثز 

 درسز اسز. (ُ)گشیٌِ  (11

 اسز ثب: سؼذاد کل ارقبم سب ایٌجب ثزاثزثبضذ. در هجوَع  سب هی 89×5سِ رقوی سٍج  سب ٍ 9×5سب، دٍ رقوی سٍج  4ّبی سٍج  رقوی سکسؼذاد 

                  



رقوی  سِػذد سٍج اس ثشرگشزیي ػذد  13 ثبیذ یؼٌی ضَد. هی 2اش  ٍ ثبقیوبًذُ 13سقسین ثز سِ ثزاثز  41 اسز. 1388ٍاحذ ثشرگشز اس  41کِ 

 اش را ًگبُ سزیي رقن آخز در حبل دیطزٍی ّسشین ثب ارسشضذ ٍ اس  2ثزاثز  3وبًذُ ثز ٍ چَى ثبقی دارد **9کِ فزهی ثِ صَرر  ینیػقت ثیب

 هی ثبضذ. 9کٌین کِ ثزاثز  هی

 درسز اسز. (د)( گشیٌِ 12

ضذى  هبًذ. دس سزسیت خَردُ رٍس سًذُ هی     ثبضذ  اش 2ای کِ ثشرگشزیي سَاى  ّب ثب سکِ گَضز اٍلیِ هسشقل اس سزسیت اًشخبة گَضز

 رٍسّبی سًذُ هبًذى خزس ًذارد.ّب ّیچ سبثیزی در سؼذاد  گَضز

⌋ ی ثِ ػالٍُ سکِ گَضز اٍلیِ دارین، 88 دّین: ضوبرش را ایٌگًَِ اًجبم هی
  

 
 در اثشذاْب ّسشٌذ کِ ًصف آً 2ّبی هضزة  کِ سؼذاد گَضز ⌊

⌋ی  ثبقیوبًذُ، ثِ ػالٍُ ْبخَردُ ٍ ًصف آً
  

 
ٍ ثِ ّویي  اًذ بقیوبًذُاًذ ٍ ٌَّس ث کِ دٍثبر ًصف ضذُ ّسشٌذ 4ّبی هضزة  کِ سؼذاد گَضز ⌊

 ّب سوبم ضًَذ کِ در ًْبیز ثزاثز اسز ثب: سزسیت سب سوبهی گَضز

                       

 درسز اسز. (ُ)گشیٌِ  (13

ی ثبال  ضَد. ػذدی کِ در گَضِ 15غز ثبیذ اسز. حبل اگز ثخَاّین هجوَع سغزّب ثزاثز ضًَذ جوغ اػذاد ّز س 45ثزاثز  9سب  1هجوَع اػذاد 

ّبیطبى جش ّویي خبًِ ثب یکذیگز  کِ ّیچکذام اس خبًِ ضَد ّن یک سشَى ٍ ّن یک قغز ضوزدُ هیگیزد ّن در یک سغز ٍ  سوز چخ قزار هی

خبًِ را دز  6ي ی هشفبٍر کویٌِ ضَد ثِ ّزگًَِ کِ ای خبًِ 6ی جوغ دٍثذٍی ایي  اگز ثخَاّین ثیطیٌِ .خبًِ ّسشٌذ 6اضشزاک ًذارًذ کِ در کل 

جبیگبُ  سَاًذ در هی ثبضذ سٌْب ػذدی کِ ًوی 15اثز هی ضَد کِ چَى هجوَع ّز سغز یب سشَى یب قغز ثز 7 ،جفز 3ی  وَع کویٌِکٌین هج

 اسز. 15ثیطشز اس  7ص ثب ثبضذ کِ جوؼ هی 9گفشِ ضذُ قزار گیزد 

6 1  

 2 3 

5  4 

 

 درسز اسز. (ُ)گشیٌِ  (14

صفز ّن  11ی  ب ثبیذ صفز ضَد ٍ در ًشیجِ ثِ دیوبًِبیذ صفز ثبضذ. دس هجوَع قذرر ضْزّدر ثیي ضْزّب ثزای ایجبد دبیذاری ث جزیبىهجوَع 

کِ هجوَع ثبضذ  2 یب -9 ثزاثزثبیذ  11اش ثِ دیوبًِ  دس ضْز آخز قذرر .ثبضذ هی 9ثزاثز  11ی  هجوَع چْبر ضْز اٍلیِ ثِ دیوبًِ .خَاّذ ضذ

 اسز. 2ثزاثز  11اش ثز  ثبقی هبًذُ 9111 ّب فقظ ثیي گشیٌِکِ اس ضَد  صفز

 درسز اسز. (ُ)( گشیٌِ 15

در ضلیک اٍل ثِ احشوبل 
 

 
ثِ احشوبل  ٍ هیزد هی 

 

 
 گلَلِ ٍ 3جلَ رفشِ اسز ٍ  هبًذ. حبل چَى دیبدی ضلیک کزدُ اسز، خطبة یکی ثِ سًذُ هی 

م ثزاثز ٍ احشوبل سًذُ هبًذًص در ضلیک دٍهبًذُ جبی گلَلِ  6
 

 
دس احشوبل کل سًذُ هبًذًص در ایي دٍ ضلیک ثزاثز  .ثبضذ هی 

 

 
 

 

 
یؼٌی  

 

 
 

 ثبضذ. هی



 درسز اسز. (الف)گشیٌِ  (16

 کٌین: ثِ سزسیت هزاحل سیز را عی هی

                                               

                                         

 .ی کوشز اس آى ّن ٍجَد ًذارد ی خَد رسیذین ٍ گشیٌِ ػولیبر ثِ خَاسشِثبر اًجبم  5ثب 

 درسز اسز. (الف)( گشیٌِ 17

ّبی اٍل سب سَم ثِ صَرر دٍری )ثِ دلیل هشفبٍر ثَدى ّوِ  اسز سوبم اػضبی آرایِ را در گبم ًطذُ  ثزاثز      سب سهبًی کِ ایي الگَریشن 

رٍد ٍ ّویي کبر  ثؼذی هیی  ّبی چْبرم ٍ دٌجن ثِ سزاؽ خبًِ ضَد ٍ در گبم  دّذ سب ثزاثز  قزار هی     ( ثز رٍی ّبیطبى ی خبًِ ثب ضوبرُ اػذاد

ثزقزار        سسبٍی        ضَد ثِ اسای ّز  کٌذ کِ ثبػث هی خبًِ ثزسذ ٍ سذس آرایِ را چبح هیکٌذ سب ثِ آخزیي  را سکزار هی

 ثبضذ. هزست ضذُ هی 〈       〉ثٌبثزیي آرایِ ثِ صَرر ضَد. 

 درسز اسز. (ج)( گشیٌِ 18

اس ضلؼی کِ ثِ سوز داخل ضکل اسز  آى را اسز کذام ثزداضشي حذاقل یک چَة السم اسز کِ ثْشزهزثغ هحیغی ثزای ّز 8دیذُ ًطذى  ثزای

چَة  4ْب ّن ثزداضشي اًذ کِ ثزای خزاة کزدى آً ٍسغی ثبقیوبًذُ هزثغ 5ّبی داخلی ّن خزاة ضًَذ. حبل اس ضکل فقظ  سب هزثغثزدارین 

 چَة کجزیز ثبیذ ثزداضز. 12کجزیز السم اسز کِ در هجوَع 

 

 

 

 

 درسز اسز. (ة)گشیٌِ  (19

غبلت ثبضذ حذاکثز -1سب یک ٍ اگز  111آى یؼٌی  ٪11غبلت ثبضذ حذاکثز صفز اگز آرایِ 

سب داضشِ  111ّب ثیطشز اس  هبى اس ّزکذام اس صفزّب یب یک غبلت اگز در ثزرسی-1یب ٍ غبلت اسز -1داًین آرایِ یب  سب صفز دارد. حبل چَى هی 111

 ثزرسی السم دارین. 211یؼٌی  1+111+111ن کِ آى غبلت اسز. دس در ثذسزیي ضزایظ یسَاًین ثب قغؼیز ثگَی ثبضین هی

 درسز اسز. (ج)( گشیٌِ 21

 لشٍهی ًذارد کِ هَاسی خغَط ثبضذ.ای سطکیل ضَد ٍ  سَاًذ ثِ ّز عَل ضلؼی ٍ ّز ساٍیِ االضالع هی ث هشسبٍیسَجِ داضشِ ثبضیذ کِ هثل

 خَاّذ ثَد. 7ّبی هثلث ثشرگ، یک ًقغِ ًجبیذ اًشخبة ضَد. در ًشیجِ جَاة حذاکثز  داًین اس ّز هثلث ثِ عَل یک در گَضِ هی



ی ٍسظ هثلث اًشخبة ضذُ اسز. حبل  این. عجق فزض ثبال ًقغِ ًقغِ اًشخبة کزدُ 7ذ: فزض کٌیذ سَاًذ ثبض ًیش ًوی 7کٌین جَاة ثزاثز  ثبثز هی

ی ٍسظ  ضَد کِ هجبٍر ثبضٌذ ٍ ثب ًقغِ ًقغِ در ثیي آًْب اًشخبة ضذُ ثبضذ دٍ ًقغِ یبفز هی 4ی اعزاف آى را در ًظز ثگیزیذ. اگز  ًقغِ 6

ی گَضِ ًیش ثبیذ حذاکثز دٍ ًقغِ  ًقغِ 3ًقغِ اس ثیي آًْب اًشخبة ضذُ اسز. حبل اس  3دٌّذ. دس حذاکثز  االضالع هی سطکیل هثلث هشسبٍی

 ًقغِ اًشخبة ضذ. 6اًشخبة ضَد. در ًشیجِ حذاکثز 

 ًقغِ ًیش هثبل سیز ٍجَد دارد: 6ثزای 

 

 

 

 درسز اسز. (الف)( گشیٌِ 21

ػذد  3. حبل اس ثیي کٌین ٍ آًْب را اس ّن جذا هی دّین کَچکشز را سطخیص هیگشز ٍ سِ ػذد ذٍی اػذاد، سِ ػذد ثشری دٍث هقبیسِ 3ثب در اثشذا 

هبى  هقبیسِ ثِ ّذف 7کٌین کِ در هجوَع ثب  ب دٍ هقبیسِ کَچکشزیي را دیذا هیػذد کَچکشز ًیش ث 3ثشرگشز ثب دٍ هقبیسِ ثشرگشزیي ٍ اس ثیي 

 ّب اسز. کِ کَچکشزیي ػذد در ثیي گشیٌِ رسیذین

 درسز اسز.( ج( گشیٌِ )22

ی اٍل ثِ ثؼذ ّوَارُ در  در ثیي اػذاد اسز، در ًشیجِ ّوَارُ ػٌصز کَچکشز اسز. ثذیي سزسیت اس هزحلِکَچکشزیي ػذد  2داًین ػذد  هی

ثبسَجِ ثِ ی ضطن قزار دارد ٍ  ی اٍل در خبًِ سز خَاّذ رفز. در هزحلِ ّبی سٍج ثبقی خَاّذ هبًذ ٍ ّوَارُ دٍ خبًِ ًسجز ثِ قجل ػقت جبیگبُ

 گزدد(. گیزد )ّز سِ هزحلِ ثِ جبیگبُ قجلیص ثزهی ی چْبرم قزار هی اسز در آخزیي هزحلِ در خبًِ 2ثزاثز ثب  3اش ثز  ثبقیوبًذُ 1388ایٌکِ 

 درسز اسز. (ة)( گشیٌِ 23

ٍارد دبرکیٌگ  1سب  4ضَد ٍ سذس قغبرّبی خبرج  5ٍارد دبرکیٌگ ضًَذ ٍ قغبر  5سب قغبر  11بر اس قغثبیذ سیزا  .ی اٍل قبثل سَلیذ ًیسز دًجبلِ

 سَاًذ قجل اس آى ثِ خزٍجی رٍد. ًوی 6ٍ قغبر ٌَّس خبرج ًطذُ اسز  4ٍلی قغبر  .خبرج ضًَذ 3سب  1ضًَذ ٍ اس آى عزف 

 دارد. 9ًذارد ٍ دٍسب  4ی  قبثل سَلیذ ًیسز سیزا قغبر ضوبرُی دٍم  ًجبلِد

ضَد ٍلی ثؼذ اس آى قغبر خبرج  2ٍ سذس قغبر  ثِ سزسیت ٍارد دبرکیٌگ ثطًَذ 2سب  11قغبرّبی ثبیذ سیزا  .ی سَم ّن قبثل سَلیذ ًیسز دًجبلِ

 سَاًذ خبرج ضَد. ًوی 9ضوبرُ 

ضًَذ ٍ  ٍارد هی 2ٍ  3ضَد ٍ قغبرّبی  خبرج هی 4ضًَذ. سذس قغبر  ٍارد دبرکیٌگ هی 4سب  11قغبرّبی اثشذا  .ی چْبرم قبثل سَلیذ اسز دًجبلِ

ضَد ٍ  ارد ٍ خبرج هیٍ 1ٍ ثؼذ اس آى قغبر  خَاٌّذ ضذکِ اس قجل در دبرکیٌگ ثَدًذ خبرج  7سب  5ضًَذ ٍ ثؼذ اس آى قغبر  خبرج هی 3ٍ  2قغبر 

 ضًَذ. خبرج هی 11سب  8ّبی در ًْبیز ّن قغبر

 

 



 درسز اسز. (الف)ی  گشیٌِ (24

 5ٍ  3ٍ  2اػذاد عالیی ثزاثز  یبثین. جب هٌشقل کزد هیثشَاى ثِ آًرا  2ّبیی را کِ  کطین  ٍ هکبى جبیگطز هشٌبست ثب ػولگزّب را هی گزاف

 اًذ. ذ کِ ثب ّن یک دٍر را سطکیل دادُثبضٌ هی

 درسز اسز. (د)ی  گشیٌِ (25

حزکز چخ رفشِ ثبضذ. در  5حزکز راسز رفشِ ثبضذ یب ثبیذ ثیطشز اس  5ٍاحذ ضَد یب ثبیذ ثیطشز اس  3ثیطشز اس    اش اس ًقغِ  فبصلِثزای ایٌکِ 

 .حسبة کٌیناحشوبل کل را  سب یک ثبر راسز رفشِ را ثبیذ ثذسز آٍرینفز یب یب ص 7یب  6حبالسی را کِ  احشوبلٍاقغ 

احشوبل صفز ثبر راسز رفشي ; 
 

   
 

 )احشوبل یک ثبر راسز رفشي ; 
 
)  

 

   
 

 )ثبر راسز رفشي ;  احشوبل ضص
 
)  

 

   
 

ثبر راسز رفشي ;  احشوبل ّفز
 

   
 

کِ در هجوَع ثزاثز 
  

   
یب  

 

 
 هی ثبضذ. 


