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جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پر کٌیذ. 1

الف( 0.5
...............................

  از ضٌبختِ تریي ضیَُ ّبی ثرگساری جلسبت ّوفکری ٍهطبٍرُ است کِ کبرثرد جْبًی ّن دارد. 

 استفبدُ از ...................... هٌبست تر است . ذُیچیٍ پ یًَضتي راُ حل عَالً یثرا (ة 0.5

 .گرٍُ است کی...................... در  فیّب از ٍظب ذُیا ی(دستِ ثٌذج 0.5

 .ٌذیگَ یثِ راُ حل دارد ............... ه بزیکِ ً یهَرد هطکَک بیثِ هطکل  (د 0.5

   .................. استفبدُ هی ضَد.ثرای دستَرات ٍرٍدی دررًٍذ ًوب از  ُ( 0.5

2 صحیح یب غلظ ثَدى گسیٌِ ّبی زیر را هطخص کٌیذ.

  ّر چِ ایذُ ّبی کوتری در گرٍُ هغرح ضَد، راُ حل قَی خَاّذ ثَد.الف(.... 0.5

 است.هتٌبّیدستَرّبالگَریتن تعذاددر یکة(.... 0.5

0.5  حل ٍجَد دارد.ج(ثرای ّر هسئلِ تٌْب یک راُ ....

 ت.سا یبدگیریقبثلهسئلِحلهْبرتد(.... 0.5

 ثبضذ.                         ًذاضتِخرٍجیتَاًذهیالگَریتن ُ(.... 0.5

0.5  ضَد، راُ حلْبی خَة عرح خَاّذ ضذ.  بىیث طترییث ذُیّر چِ ا، تیتورکس ثر کو قبعذُدر ٍ(....

0.5  داضتِ ثبضذ. یٍ خرٍج یٍرٍد ریچٌذ هس تَاًذی در رًٍذًوب ّر دستَر ه ز(....

 3 سَاالت تستی

 .ٌذیگَ یحل هسئلِ ................. ه یثِ رٍش گبم ثِ گبم ثرا (1 0.5

 د( فلَچبرت                              یج( ًَ آٍر                             تیة( خالق                       تنی( الگَرالف

 

 .ٌذیگَ یه .............. ٌصَرتیثِ کبر ثردُ ضَد ثِ ا یگریتَاًذ در ضرط د یضرط ه کی یدر دستَرات ضرع (2 0.5

  د(الف ٍ ة                 یضرع تنیج( الگَر            یة(دستَر ضرع    تَ در تَ  ی(ضرط ّبالف

 ؟است یٍگرٍّ یخالقبًِ در حل هسبئل ضخص یّب ذُیثِ ا ذىیرس یرٍضْب ثرا يیاز ثْتر یکیکذاهیک از گسیٌِ ّبی زیر  (3 0.5

 د(الف ٍ ج                 ج(عَفبى فکری                 ة( حل هسئلِ            الف(ثبرش هغسی         

د؟ضَ یضرط استفبدُ ه یاز کذام عالهت ثرا (4 0.5

  االضالع  ید( هتَاز                                رُیج( دا                                  یة( لَز                        لی( هستغالف

جر (5 0.5   کطذ. یه ریرا ثِ تصَ تنیالگَر کی یکبر بىی..............

د( فلَچبرت                              یج( ًَ آٍر                             تیة( خالق                       تنی( الگَرالف

 اگر ثخَاّین ثرای حبلتی کِ ضرط ثرقرار ًیست دستَر یب دستَراتی ثٌَیسین از ٍاشُ .............. استفبدُ هی کٌین . (6 0.5

 د(الف ٍ ة     ج(اگر             ة(ضرعی    الف(در غیر ایٌصَرت

سَاالت تطریحی  4 

  ؟  نیکٌ یاستفبدُ ه یسیاز چِ چ نیکٌ یًگْذار تنیالگَر یاستفبدُ در هراحل ثعذ یرا ثرا یهقذار نیگر ثخَاّا (1 0.5

  دارًذ؟ یچِ کبرثرد یدستَرات ضرع (2 0.5
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 .ذیهتصل کٌ 2را ثِ قبعذُ هَجَد در ستَى  1هرثَط ثِ ستَى  حبتیتَض (3 1

 2ستَى                                                                                                     1ستَى                           

 ذّْبیٍ ثْجَد ا تیترک-1             .ضَد ذُید گریید ِیثبعث هیطَد هسئلِ از زاٍ تیعبدی ٍ عج ریّبی غ ذُیا (الف.......

 تیتورکس ثر کو -2فکر کٌٌذ.                                                              ذُیثجبی اًتقبد ثِ تَسعِ ٍ ثْجَد ا (ة.......

 رعبدییغ ذُیاستقجبل از ا -3ضَد، راُ حلْبی خَة عرح خَاّذ ضذ.                                 بىیث طترییث ذُیّر چِ ا (ج.......

د  اًتقبد هوٌَع-4         .                                   بفتیثْتر دست  ذُیّب ثِ ا ذُیا تیٍ ترک عیهیتَاى ثب تجو(......

  ؟ضَد تیرعب ثبیذ یغیچِ ضرا تنیالگَر کیی دستَرالعول ّبدر ًَضتي  (4 1

 

 

1  .ذیرا ًبم ثجر یدر حل هسبئل ثِ رٍش ثبرش فکر ریدث فیٍظب (5

 .ذیهسبلِ را ًبم ثجرحل  یگبم ّب (6 1

1 .کٌیذهطخصرًٍذًوبهَرددررازیرعجبراتًبدرستییبدرستی (7

الف  .ثبضذخرٍجیهسیریکدارایهیتَاًذضرعیدستَر )......

ة  . داردخرٍجیهسیریکفقظضرعیغیردستَر )......
0.5  آى را هحبسجِ ٍ چبح کٌذ. ظیهحسِ عذد ثِ عٌَاى اضالع هثلث، بفتیدرثب الگَریتن یب رًٍذًوبیی ثٌَیسیذ کِ  (8

  

 

 

 

 .عَض کٌذ گریکذیدٍ عذد را ثب  يیا یکردُ ٍ سپس جب بفتیدر یکِ دٍ عذد از ٍرٍد ذیسیثٌَ یتویالگَر (9 1

 

 

 

1   .ذیعذد را چبح ًوب يیگرفتِ، سپس کَچکتر یدٍ عذد را از ٍرٍدکِ  رسن کٌیذرًٍذًوبیی  (10

 

  

 

 

 

 .ذیسیعجبرت هٌبست ث3ٌَهرحلِ  یِ جبثدّذ ،  یه صیعذد را ًوب کیزٍج ٍ فرد ثَدى  ریز تنیالگَر (11 0.5

 يیا ری، در غ "عذد زٍج است"آًگبُ ًوبیص ثذُ  ………………( اگر 3کي            بفتیرا  در X(عذد2( ضرٍع             1

بىپبی (4.            "عذد فرد است"ًوبیص ثذُصَرت 

 بیکٌذکِ آ يییگرفتِ ٍتع یهثلث از ٍرٍد کیراثِ عٌَاى اًذازُ اضالع  CٍB ٍAیکِ سِ عذداز ٍرٍدذیسیثٌَ یتویالگَر (12 2

ٍ ذیرا چبح ًوبYesهثلث، عجبرت لیدرصَرت اهکبى تطکر؟یخبیهثلث ثبضٌذ کیدٌّذُ  لیتَاًٌذتطک یسِ عذد ه يیا

 C<A+B  ٍB<A+C  ٍA<B+Cدٌّذ کِ  یه لیهثلث تطک کی یدرصَرت C  ٍB  ٍAسِ عذد **Noصَرت عجبرتٌیاریدرغ
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