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؟درک ادج مه زا ریطقت شور هب ناوتیم ار ریز ياهطولخم زا کیمادک ةدنزاس يازجا

رکش و بآعیام نغور و بآهتساشن و بآلکلا و بآ
۰٫۵

1

؟دوشیم نومروه مادک حشرت ببس هویمبآ ندروخ رثا رب نوخ دنق نتفرالاب

نیلوسنايدیئوریت ياهنومروهدشر نومروهنوگاکولگ
۰٫۵

2

؟دوشیم هدید یسنجریغ شور مادک رد کپک

ندز هناوجییاز گاهندش هعطق هعطقندش مین ود
۰٫۵

3

؟تسا كرحتیب و تباث لصفم مادک

همجمج ياهناوختسا نیب لصفماههرهم نوتس نیب لصفماههدند نیب لصفمجنرآ لصفم
۰٫۵

4

؟تسا هیقب زا رتشیب مادنا مادک یگدیدبیسآ لامتحا ،دنراد اپ ۀیحان رد یتکرح و یسح یناوتان هک يدارفا رد

عاخنلالصبعاخنهچخمخم
۰٫۵

5

؟تسا دیفم و ییایمیش ،ریز تارییغت زا کیمادک

نهآ ندزگنزنان نتخوساذغ نتخپنان ندزکپک
۰٫۵

6

هّرذ مانهّرذ راباهنوتورپ دادعتاهنورتکلا دادعتهّرذ هرامش

فلا

ب

)بفلا ( ((

:دیهد خساپ هدش حرطم ياهشسرپ هب ریز لکش هب هعجارم اب

.دینک لماک ار ریز لودج )فلا

هکنیا هب هجوت اب )ب

.دینک فیرعت ار نوی ،دنایفنم و تبثم ياهنوی )دیرلک میدس( یکاروخ کمن ةدنزاس ياههرذ

.دیسیونب ار دیرلک نوی و میدس نوی ییایمیش ۀناشن )پ

۲

7

..................................

ینتخوس ۀدام

..................................

شتآ

.دینک لماک ار لباقم شتآ ثلثم

۱

8
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.دینک لماک ار ریز لودج

عونلولحم زا یلاثم

..................رادزاگ ۀباشون

دماج رد دماج لولحم..................

..................دنق و بآ

زاگ رد زاگ لولحم..................

۱

9

۰٫۵؟دشابیم يدراوم هچ لماش نادرم رد یسنج ۀیوناث تافص 10

۱؟دینزب نآ يارب لاثم کی و هدرک فیرعت ار یمیظنتدوخ 11

۱٫۵؟دنمادک ام ندب یسح ياهمادنا نیرتمهم و دنیوگیم یسح ياهمادنا ییاهمادنا هچ هب 12

۱.دینک فیرعت ار طابر 13

۰٫۵؟دنیوگیم هچ نومروه کی هب ساسح ياههتخای زا یصاخ ۀعومجم هب 14

۰٫۵؟تسیچ فان دنب ۀفیظو 15

لاثم کی مادک ره يارب و هدرب مان ار یسنجریغ لثمدیلوت عاونا زا دروم  .دوشیم ماجنا یتوافتم ياهشور هب تعیبط رد یسنجریغ لثمدیلوت

.دینزب
۲

164

۱؟تسیچ یتکرح و یسح باصعا يهفیظو 17

۱؟دوشیم لیکشت ییاهشخب هچ زا مادکره و دراد مان هچ لگ يهدام و رن شخب 18

۱؟دهدیم خر لکش دنچ هب ناروناج رد دییوگب و دینک فیرعت ار حاقل 19

۱)دروم هس( .دیسیونب ار یتلکسا هاگتسد فیاظو 20

.دینک لصو »ب« نوتس رد هطوبرم فیراعت هب ار »فلا« نوتس میهافم

»ب«»فلا«

.دنکیم لصو عاخن هب ار هچخم و خم هک تسا خم ریز رد يدننامهقاس شخب بصع 

.تسا بلق نابرض لثم ،يداراریغ ياهتیلاعف لرتنک زکرم هک زغم ۀقاس زا یشخب یبصع رات 

.دناهدش هطاحا یفالغ طسوت هک مه رانک رد اهرات زا ياهعومجم زغم ۀقاس 

.دنیوگیم دنلب ياهنوسکآ ای اهتیردند هب تایح ةرگ 

۱

21

⋅1

⋅2

⋅3

⋅4

.دیهد خساپ ریز تالاوس هب هلمج نیا هب هجوت اب .تسا نورتون  و نوتورپ  ،نورتکلا  ياراد  ةرذ 22B334

۰٫۵؟تسا دنچ تسا نورتون  و نوتورپ  ،نورتکلا  ياراد هک  ةرذ یمرج ددع و یمتا ددع B334

۰٫۵.دینک مسر ار تسا نورتون  و نوتورپ  ،نورتکلا  ياراد هک  ةرذ يارب ار روب یمتا لدم B334
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.درک يزاسادج شور نیا هب ار اهنآ ناوتیم نیاربانب ،دنراد مهاب يدایز فالتخا اهنآ شوج ۀظقن نوچ لکلا و بآ لولحم1 هنیزگ

لکلا شوج يامد                                  بآ شوج يامد 

1

= C100
∘= C76

∘

ياهلولس هجیتن رد .دنکیم حشرت نوخ هب ار نیلوسنا نومروه ًاتیاهن ،هدش کیرحت هدعملازول و دوریم الاب نوخ دنق هویمبآ ندیشون ماگنه4 هنیزگ

.ددرگیمرب یعیبط تلاح هب نوخ دنق و دننکیم بذج نوخ زا ار زکولگ يدبک

2

.دوشیم دایز گاه مان هب ییاههتخای دیلوت اب هک تسا ینارادناج زا ياهنومن نان کپک3 هنیزگ 3

.تسا تباث ًالماک همجمج ياهناوختسا نیب لصفم4 هنیزگ 4

3 هنیزگ

یناوتان ،هدید بیسآ تمسق نیا رد عاخن هک يدارفا رد ،لیلد نیمه هب .دننکیم لرتنک ار اپ ساسحا و تاکرح ،دنوشیم جراخ رمک زا هک یعاخن باصعا

.دوشیم هدهاشم اهاپ رد یتکرح و یسح

5

.تسا دیفم و ییایمیش رییغت کی ،اذغ نتخپ2 هنیزگ 6

هّرذ مانهّرذ راباهنوتورپ دادعتاهنورتکلا دادعتهّرذ هرامش

ميدس نويفلا

ديرلک نويب

 )پ 

7

N ←a+ ميدس نوي

C ←l− ديرلک نوي
1011+1

1817−1

نژیسکا

ینتخوس ۀدام

رگ
ام

شتآ

8

عونلولحم زا یلاثم

عیام رد زاگ لولحم رادزاگ ۀباشون

دماج رد دماج لولحمژایلآ 

عیام رد دماج لولحم دنق و بآ

زاگ رد زاگ لولحمكاپ ياوه 

9

.تسا نادرم رد یسنج ۀیوناث تافص زا اههچیهام دشر و ندب رگید ياهتمسق و تروص رد وم ندییور ،ادص ندش مب 10

کی ندروخ اب لاثم روطهب .دنیوگیم یمیظنتدوخ نآ هب هک دننکیم میظنت نوخ بیکرت رییغت ساسارب ار دوخ يدیلوت نومروه رادقم ددغ زا يرایسب

اب ،تسا هدش میظنت نیلوسنا اب نآ دنق هک ینوخ .دوشیم نوخدنق شهاک ثعاب نیلوسنا حشرت اب هدعملازول .دباییم شیازفا نوخدنق نیریش ییاذغ ةدام

.دهدیم شهاک ار نیلوسنا حشرت و دراذگیم ریثأت نآ رب هدعملازول زا روبع

11

،مشچ لماش ام ندب یسح ياهمادنا نیرتمهم .دنیوگیم یسح ياهمادنا ،دننکیم لیدبت یبصع مایپ هب و تفایرد ار یصاخ كرحم رثا هک ییاهمادنا هب

.دنشابیم نابز و ینیب ،تسوپ ،شوگ

12
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.دراد مان طابر ،دنکیم لصو مه هب كرحتم ياهلصفم لحم رد ار اهناوختسا هک یمکحم يدنویپ تفاب 13

.تسا نومروه کی هب ساسح ياههتخای زا یصاخ ۀعومجم لماش فده مادنا 14

.دنکیم داجیا طابترا ردام نوخ شدرگ هاگتسد و نینج نیب ،دراد هک ینوخ ياهگر اب و دناسریم نینج هب ردام زا ار نژیسکا و يذغم داوم ،فاندنب 15

هزخ هایگ  ندش هعطقهعطق       ییاونان رمخم  ندز هناوج       يرتکاب  ندش مینود

هویم کپک ،نان کپک  ییازگاه

16

←←←

←

.دربیم اپ و تسد دننام ییاهمادنا هب و دنکیم تفایرد یبصع زکارم زا ار مایپ یتکرح بصع هک یلاح رد ؛دربیم یبصع زکارم هب ار مایپ یسح بصع 17

.تسا هدش لیکشت نادمخت و هماخ ،هلالک شخب  زا هک تسا یگدام ،لگ ةهدام شخب

.تسا هدش لیکشت هلیم و كاسب شخب  زا هک تسا مچرپ ،لگ رن شخب

183

2

.دهدیم خر یلخاد و یجراخ لکش ود هب ناروناج رد حاقل .دنیوگیم حاقل هدام و رن تماگ ندش بیکرت هب 19

.دننکیم کمک اههچیهام هب ندب تکرح رد  .دنهدیم مرف و لکش ام ندب هب  .دننکیم تظفاحم اهشش و بلق لثم مهم ياهمادنا زا  20⋅1⋅2⋅3

.دناهدش هطاحا یفالغ طسوت هک مه رانک رد اهرات زا ياهعومجم  بصع 

.دنیوگیم دنلب ياهنوسکآ ای اهتیردند هب  یبصع رات 

.دنکیم لصو عاخن هب ار هچخم و خم هک تسا خم ریز رد يدننامهقاس شخب  زغم ۀقاس 

.تسا بلق نابرض لثم ،يداراریغ ياهتیلاعف لرتنک زکرم هک زغم ۀقاس زا یشخب  تایح ةرگ 

21⋅1←

⋅2←

⋅3←

⋅4←

22

 :)اهنوتورپ دادعت( یمتا ددع

 :)اهنورتون + اهنوتورپ( یمرج ددع

3

3 + 4 = 7
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