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ّدشي  253ضْشيَس  32هغبثك ثب  ّدشي لوشي 263هبُ ريحدِ سبل  ماحوذ ثيشًٍي دس سَاثَسيحبى هحوذثياستبد 

 443سبل سبلگي  88هيالدي دس ثيشٍى خَاسصم ثِ دًيب آهذ، ٍفبت ثيشًٍي دس سي  972ضوسي ٍ چْبسم سپتبهجش سبل 

 است.هيالدي ركش گشديذُ 3853ٍ ّدشي ضوسي  439ّدشي لوشي هغبثك 

هجتكش كِ  ًبهجشدُ سيبضيذاًي افتخبسات دًيبي ػلن ٍ تحميك است، ثيشًٍي يكي اص ثضسگتشيي هفبخش ايشاى ٍ ثضسگتشيي 

 است. ضوبسي تجحش داضتِ َم، فيضيك، تبسيخ، خغشافيب ٍ گبُت، ًددس سيبضيبت، ّيأ

ضيبس ثَصخبًي هكبتجِ داضتِ ٍ ثب هحوَد خدٌذي ٍ كَ سيٌب ٍ اثَالَفبيي ًضد اثًَػشػشاق سيبضي آهَخت ثب اثيٍ

است. ثيشًٍي دس هسبفشت ثِ ٌّذٍستبى صثبى سبًسكشيت سا آهَخت ٍ اسهغبى ايي سفش  گيلي هاللبت ٍ هجبحثِ ًوَدُ

 ثبضذ. كتبة هبللٌْذ هي

 است. سشيبًي، ػجشي ٍ ٌّذي تسلظ داضتِ ،ّبي فبسسي، ػشثي، تشكي ثيشًٍي ثِ صثبى

ػذد دس ًدَم ٍ سيبضيبت  335كِ عَسيِث ،كتبة يب همبلِ هَخَد 352ثيشًٍي ًسجت دادُ ضذُ كِ اثش ثِ  388

 ّب ٍ همبالت ثيشًٍي ثِ ضشح صيش است: ثبضذ. ػوذُ كتبة هي

 آثبس الجبليِ ثِ صثبى ػشثي -3

 تحميك هبللٌْذ )هؼبسف ٌّذيبى( -3

 (سيبضيبتلبًَى هسؼَدي )ًدَم ٍ    -2

 هؼشفِ الدَاّش الدوبّش في -4

 داسٍّبي عجي(في الغت ) لِ الػيذ -5

 فبسسي ٍ ػشثي(الٍايل غٌبػِ التٌدين )التفْين  -6

 كتبة في ساضيكبت الٌْذ -7

 سوت المجلِ سسبلِ في هؼشفِ -8

 كتبة همبليذ ػلن الْيئتِ -9

 في سغح االكش سكتبة الذس  -38

 كتبة في تحميك هٌبصل الموش  -33

 الووكٌِ في غٌؼِ االسغشالة في استيؼبة الَخَُكتبة   -33

 الجشاّيي الٌْذسيِ ػلي الغشق الحسبثيِ في حل التؼذيل همبلِ في ركش -32

 اللظكتبة في حشكبت الطوس ثش گشفتِ اص افشاد الومبل في اهشاال -34

 همبلِ في استخشاج لذس االسؼ ثشغذ اًحغبط االفك ػي للل الدجبل    -35

 )خشم هخػَظ هَاد هؼذًي( همبل في الٌػت التي ثيي الفلضات ٍ الدَاّش في الحدين  -36

 االٍتبس في الذائشُاستخشاج  -37

 شق السبئشُ في هؼشفِ االٍتبس الذائشُخوغ الغ  -38

 ثي سيحبى الي اثي سؼيذ ا -39



 كتبة ًْبيبت االهبكي -38

 ثشخي اصكبسّبي سيبضي ثيشًٍي

استذالل ثسيبس صيجبيي ثشاي فشهَل ليذ الْيئِ كِ دس آى ت كشٍي ثِ غَست هستمل دس كتبة همبتذٍيي هثلثب-3

 است  صيش دس هثلثبت هسغحِ آٍسدُ

    
 

 

    
 

 

    
 

 

  ∑ هحبسجِ -3
  

   

  ∑  
  

   

 

 اثجبت دستَس هحبسجِ ٍتش لَس  -2

    
 

 هحبسجِ تمشيجي  -4

  
 

 ثب فشؼ دايشُ ثِ ضؼبع ٍاحذ (sin) تطكيل خذٍل حيت -5

 ثشحست ضؼبع دايشُ    ،  ،  ،  ،  ،    ،    هحبسجِ  -6

 يك دسخِ تمشيجي ٍتش هحبسجِ -7

 خسن ًوب دسآثبسالجبليِ اختشاع چٌذ ًَع تػَيش -8

 ثشسسي هسبلِ تثليث صاٍيِ -9

ٍ ئ دٍ ثِ دض 6دستَس تشكيت  "الستِ االػذاد ثٌبئجِ فيالمشاًبت ال" حل هثلث كشٍي اصاغغالحس د -38

  
  

   

   
    

ّبي  هضبػف: خذٍلي كِ دس آى استخشاج يب تجذيل ثؼضي تَاسيخ ثِ يكذيگش هثالً تجذيل تبسيخعيلسبى  -33

)فبسسي(، يضدگشدي ٍ ّدشي ثِ يكذيگش ثذيْي است. دس ايي خذٍل هحبسجبت دس  لجيغِ، سٍهيِ، ػشثيِ، فشسيِ

 ضَد. گبًي ٍ ثب حشٍف اثدذ اًدبم هي ػتدستگبُ ضوبس دّگبًي ٍ ض

ّب ٍ  كٌدكبٍي ّب،است كِ ثيطتش آثبسش ًتيدِ پژٍّص   ٍ پشكبس ثَدُ حسٌ  يش، ًكتِثيشًٍي سيبضيذاًي ثػ

ست هثالً سشتبسش كتبة ًْبيبت االهبكي ٍي هطتول ثش تحميمبت، سغذّب ٍ هحبسجبتي است ٍهحبسجبت خَد ا

هوكي ثل كبالَاخت تمبعش  ػلي اًِ"است ًظيش ػجبست خبلت   دادُدسثبسُ خغشافيبي سيبضي اًدبم  كِ ضخػبً

يبدآٍس لبسُ  "سيي فيشٍى االسؼ في الَسظوبء هغوَخشيي هي السثؼيي هي اسثبع االسؼ يبثسيي ٍ تمبعش اآل

 سبل لجل اص كشيستف كلوت. 458آهشيكب 

 ّبي ثيشًٍي:ّبيي اص ًَضتِگضيذُ

هؼتمذ ثِ اهَسي سبصد ٍ ضخع سا  ّبي ضٌَا سا كش هي كٌذ ٍ گَش ّبي ثيٌب سا كَس هي تؼػت چطن -

 دّذ. سا گَاّي ًويكٌذ كِ خشد ٍ داًص آى هي

 .لضيِ ثِ هٌضلِ خبى دس ثذى است سثشّبى د -

 ٍسصم. يبفتِ ثبضن خَدداسي ًوي يشفتي سخي دسست اص ّش كبًي كِ آى سااص پز -

گًَِ كِ ثِ ثغلويَس ٍ داًطَساى پيص اص ٍي سٍي خَش ًطبى داد ثِ هب ًيض چٌيي كٌذ اگش سٍص ثذاى -

 ّب سا اص ّويي ساُ تػحيح كٌين.تَاًين عَل هي

 
 هَحذي حسيٌؼليگشدآٍسي: 


