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  سازي مواد اوليه سراميك مواد اوليه و آماده

  شعاع كره زمين چند كيلومتر است؟‐۱
  ۱(۲۸۷۰  ۲(۱۲۰۰۰  ۳(۶۴۰۰  ۴(۲۱۹۰  

  هاي آذرين وجود دارد؟ كدام مجموعه مواد به مقدار جزئي در سنگ‐۲
  هاي فلزي آلومينيوم، آهن و كلسيم سيليكات)۲  ها و اكسيدها ها، سولفات فسفات)۱  
   آلومينيوم ها، اكسيدها و سيليكات سولفات)۴  دار هاي آهن يليس آزاد و سيليكات س ها، فسفات)۳  

  ها كدامند؟ عوامل هوازدگي مكانيكي سنگ‐۳
   نيروهاي فشاري و سنگ شكني)۲    تغييرات دما و رطوبت)۱  
  تغييرات فشار و رطوبت هوا)۴    سنگ شكني و آسيا كردن)۳  

  يد؟آ كوارتز از تجزيه كدام سنگ به وجود مي‐۴
  متامورفيسم)۴  دگرگوني)۳  آذرين)۲  رسوبي)۱  

  متر مكعب است؟  چند گرم بر سانتي كاني الماسو جرم مخصوص) بر اساس جدول موهس(به ترتيب سختي ‐۵
  ۵/۳ و ۱۰)۴  ۲/۳ و ۱۰)۳  ۳/۳ و ۹)۲  ۴/۳ و ۹)۱  

  شود؟ شفافيت خود را از دست داده و كدر مي) شعله كبريت(كدام كاني در اثر گرما ‐۶
  كوارتز)۴  مسكويت)۳  هاليت)۲  ژيپس)۱  

4−هاي  چهار وجهي‐۷
4]SiO[شوند؟  در ساختار سيليكا با اشتراك كدام عنصر به يكديگر متصل مي  

  زيميمن)۴  اكسيژن)۳  آلومينيوم)۲  مسيليس)۱  
  نام معيار سنجش مقاومت خمشي يك قطعه سراميكي در مقابل شكستن چيست؟‐۸

  سختي)۴  مدول گسيختگي)۳  تخلخل)۲  همدول پالستيسيت)۱  
  شود؟ گيري ذرات مواد رسي در فرايند اكستروژن مي وجود آمدن پديده اليه اليه شدن و جهت  در مواد اوليه سراميك باعث به، ناخالصيكدام ماده‐۹

  كربنات منيزيم)۴  مونت موري لونيت)۳  كربنات كلسيم)۲  موسكويت)۱  
  شود؟ هاي سراميكي چگونه ظاهر مي بدنهاثر ناخالصي اكسيد تيتانيم در ‐۱۰

  اي شدن بدنه افزايش ميزان شيشه)۲    كاهش جذب آب)۱  
  تيره و كدر كردن رنگ بدنه پخت شده)۴    ايجاد پديده شوره زدن)۳  

  عامل مؤثر بر شستشوي كائولين كدام است؟‐۱۱
  هاي موجود توزيع ذرات كاني)۲    سفيدي و اندازه ذرات)۱  
  مورد استفاده و منشأ كائولين)۴  ام خام ذراتشكل ذرات و استحك)۳  

  شود؟ ت چگونه كانه آرايي ميينهاي سيليس ميزان فل از كاني‐۱۲
  اسيونكلسين)۴  آتشباري)۳  به وسيله دست)۲  فلوتاسيون)۱  

  گيرد؟ كدام ماده پالسيتي سايزر غير آلي در مجموعه مواد افزودني قرار مي‐۱۳
  كربنات كلسيم)۴  مونيومكربنات آ)۳  اتيلن گليكول)۲  سودا)۱  

  هاي سراميكي است؟ ترين راه آب زدائي دوغاب در صنعت سراميك كدام روش معمولي‐۱۴
  خشك كردن)۴  هاي آبگيري كيسه)۳  هاي گچي قالب)۲  فيلتر پرس)۱  

  كدام گزينه از مزاياي پرس پودر است؟‐۱۵
  نياز به رطوبت باال)۲    امكان استفاه از مواد پالستيك)۱  
  گيري ذرات رسي افزايش جهت)۴    ادي باالدقت ابع)۳  
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 ٢

   در سراميكمحاسبات

  متر مكعب است؟ يك متر مكعب چند ميلي‐۱۶

  ۱(910  ۲(610  ۳(310−  ۴(310  
 كيلوگرم بال كلي ۲۰۰روجرد و  سپات ب گرم فلد۱۰۰۰۰۰ان و  گرم سيليس همد۲۰۰ كيلوگرم كائولين زنوز شسته، ۵۰۰يك تركيب سراميكي از  ‐۱۷
   كدام است؟ اوليه بال كلي آباده ماده شده است درصد تشكيلآباده

  ۱(۱۵  ۲(۲۰  ۳(۵۰  ۴(۲۵  
رم برسد، درصد  كيلوگ۱۲۵/۰كه پس از پخت به   گرم است در صورتي۱۵۰ درجه سلسيوس ۷۰۰ دمايجرم يك نمونه سراميكي قبل از پخت در ‐۱۸

  تغييرات جرم نمونه كدام است؟
  ۱(۶/۱۳  ۲(۶/۱۴  ۳(۶/۱۵  ۴(۶/۱۶  

  متر است؟  طول قبل از پخت چند ميلي درصد باشد،۵ كه ميزان انقباض پخت  متر است در صورتي  ميلي۱۷۵يك بشقاب چيني قطر  ‐۱۹
  ۱(۱۷۸  ۲(۱۸۰  ۳(۱۸۳  ۴(۱۸۵  

  د باشد، ميزان انقباض خطي نمونه چند درصد است؟ درص۶/۱۵اي سراميكي   نمونه حجمياگر انقباض ‐۲۰
  ۱(۲/۵  ۲(۶/۱۵  ۳(۸/۷  ۴(۸/۴۶  

  متر مكعب است؟  پوند بر فوت مكعب است چگالي آن چند گرم بر سانتي۵/۶۲اي  چگالي ماده‐۲۱
  ۱(۲/۳۱  ۲(۳/۳  ۳(۱  ۴(۵/۲  

  گرم است ميزان جذب آب نمونه چند درصد است؟ ۳۰ گرم و درحالت جذب آب كامل ۱۵وري   گرم در حالت غوطه۲۰اي در هوا  جرم قطعه‐۲۲
  ۱(۴۰  ۲(۵۰  ۳(۶۰  ۴(۷۵  

  )Ca ، ۱۲:C ، ۱۶:O:۴۰( كلسيت كدام است؟ وزن مولكولي مينرال‐۲۳
  ۱(۱۰۰  ۲(۲۵۸  ۳(۵۶  ۴(۶۸  

  ،%۵/۱۷ ميكا برابر با يآناليز ميزالر كوارتز موجود در قداكه م  درصد است در صورتي۲/۷۶ برابر با 2SiOدر يك آناليز شيميايي مقدار ‐۲۴
  است؟چند درصد  باشد ميزان سيليس آزاد ۲/۷و كائولين % ۶/۱۲ فلدسپات 
  ۱(۹/۳۸  ۲(۸/۱۹  ۳(۳/۳۷  ۴(۱/۳۰  

) F( مصرفي فلدسـپات   درصد مواد اوليه مصرفي در يك تركيب سراميكي و درصد مصرفي مواد اوليه آمده است به ترتيب          در جدول آناليز ميزالي   ‐۲۵
  كدامند؟بدنه ) Q(و كوارتز 

 K+M  F  Q  درصد مصرفي  ماده اوليه

  ۵۰  ۱۰  ۴۰  ۵۰  زنوز شستهن كائول
  ۸  ۹۰  ۲  ۳۰  فلدسپات بروجرد
  ۱۰۰  ۰  ۰  ۲۰  سيليس همدان
  ؟  ؟  ۶/۲۰  ـ  بدنه

  ۸/۴۵ و ۶/۳۳)۴  ۴/۴۹ و ۳۰)۳  ۴/۴۷ و ۳۲)۲  ۵۱ و ۴/۲۸)۱  
  با يك است؟در محاسبه فرمول زگر جمع مولي كدام اكسيدها برابر ‐۲۶

  بازي)۴  خنثي)۳  اسيدي)۲  سه ظرفيتي)۱  
  آيد؟ دست مي هر اكسيد به وزن مولكولي آن كدام مورد بهبا تقسيم كردن درصد وزني ‐۲۷

  نسبت اكسيدي)۴  ضريب فرمول زگر)۳  ضريب اكسيدي)۲  نسبت مولي)۱  
 برابر  2SiO در يك فرمول زگر لعابي مول نهايي          باشد و  ۱۷ابر با   كسيد آلومينيوم بر   و ا  ۶/۱سيم برابر با    يل حرارتي اكسيد س   اگر ضريب انبساطي  ‐۲۸
   باشد ضريب انبساط حرارتي اين لعاب كدام است؟۲/۰ برابر 32OAl و ۵/۰با 

  ۱(۸/۳  ۲(۲/۴  ۳(۸/۴  ۴(۲/۳  
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 ٣

  ) متر باشد۱ قطر داخلي آن برابر اگر( ؟قه استچند دور بر دقيسرعت بحراني آن است % ۶۵سرعت مناسب يك بال ميل كه ‐۲۹
  ۱(۲/۲۲  ۲(۳/۲۷  ۳(۷/۲۳  ۴(۲/۳۷  

  متر مكعب مقدار گلوله الزم چند كيلوگرم است؟  گرم بر سانتي۵/۳ ليتر با چگالي گلوله ۶۰۰ ميل خشك ساب با حجم لدر بارگيري با‐۳۰
  ۱(۷۰۰  ۲(۳۵۰  ۳(۱۵۰  ۴(۵۰۰  

  شيمي تخصصي سراميك

   همگن است؟كدام تركيب مخلوط‐۳۱
  دوغاب كائولين)۲   سديممخلوط سيليكات سديم با كربنات)۱  
  IIمس سولفات )۴    پودر كائولين)۳  

  گيرد؟  حداكثر چند الكترون قرار ميPدر ترازهاي فرعي انرژي در تراز ‐۳۲
  ۱(۱۰  ۲(۶  ۳(۲  ۴(۳  

  د؟نگير كدام عناصر در گروه دوم جدول تناوبي عناصر قرار مي‐۳۳
  سديم و كلسيم)۴  پتاسيم و سديم)۳  ليتيم و سديم)۲  يمكلسيم و منيز)۱  

   تبديل شود شعاع اتمي آن چه تغييري دارد؟اگر يك اتم به كاتيون‐۳۴
   ندارديتغيير)۴  كاهش )۳  افزايش)۲  ابتدا كاهش و سپس افزايش)۱  

  آيد؟ وجود مي كدام پيوند از به اشتراك گذاشتن يك جفت الكترون به‐۳۵
  آلي)۴  فلزي)۳  يوني)۲  كواالنسي)۱  

   كدام است؟Cuعدد كئورديناسيون فلز مس ‐۳۶
  ۱(۸  ۲(۱۲  ۳(۶  ۴(۱۶  

  ) است۱۰۶جرم مولكولي كربنات سديم (ل كنيم موالريته محلول كدام است؟ گرم كربنات سديم خشك را در يك ليتر آب ح۸۵كه مقدار  در صورتي‐۳۷
  ۱(۶/۰  ۲(۵/۰  ۳(۹/۰  ۴(۸/۰  

  ؟نيستدل شيميايي كدام مورد از عوامل مؤثر بر تعا‐۳۸
  فشار)۴  كاتاليزور)۳  سرعت ترميم بلور)۲  غلظت)۱  

  د؟نگير كدام اكسيدها در گروه اكسيدهاي شيشه ساز در توليد شيشه قرار مي‐۳۹
  ۱(3252 OB,OP  ۲(CaO,MgO  ۳(CaO,ONa2  ۴(3232 OFe,OAl  

  شود؟ كلينگر اضافه ميبه چند درصد گچ براي كنترل سرعت هيدراتاسيون يا آب پوشي سيمان هنگام آسياب كردن در توليد سيمان ‐۴۰
  ۱(۵/۵  ۲(۵/۲  ۳(۵/۳  ۴(۵/۱  

  ماشين آالت سراميك

  دهد؟ مي كدام دستگاه با دوران و چرخش حول يك محور مدل را شكل ‐۴۱
  رولر اتوماتيك)۴  خراطي افقي)۳  رولر)۲  مدلور)۱  

  شود؟ كند چه ناميده مي اي كه حركت دوراني را از موتور به سر چرخ منتقل مي قطعه‐۴۲
  پره همزن)۴  كلگي)۳  شافت)۲  هاي عمودي تيرك)۱  

  هاي دستي چند دور بر دقيقه و زاويه قرار گرفتن محور آن چگونه است؟ سرعت دوراني همزن‐۴۳
   درجه نسبت به افق۱۵ و ۱۲۰۰)۲     درجه نسبت به افق۲۵ و ۱۴)۱  
   درجه نسبت به قائم۱۵ و ۱۲۰۰ )۴   درجه نسبت به قائم۲۵ و ۱۴۰۰)۳  

  در كدام نوع سنگ شكن فكي وضعيت لواليي در وسط فك متحرك قرار دارد؟‐۴۴
  دوبل چكشي)۴  اونيورسال)۳  دوج)۲  بليك)۱  

  تر است؟ ها كدام آسيا مناسب براي نرم كردن موادي مانند فلينت، فلدسپار و فريت‐۴۵
  ژيراتوري)۴  اي ميله)۳  اي گلوله)۲  غلتكي)۱  

   كدام اثر را بر روي لعاب دارد؟،ها به داخل لعاب ها در بال ميل لعاب و وارد شدن ذرات گلوله سايش گلوله‐۴۶
  جالي بيشتر)۴  بهبود و افزايش دير گدازي)۳  شفافيت بيشتر)۲  ماتي و دانتينگ )۱  
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 ٤

  مواد ورودي به دستگاه هيدروسيكلون چگونه است؟‐۴۷
  هاي ريز دانه كلوخه)۴  پودر ميكرونيزه)۳  سوسپانسيون)۲  امولسيون)۱  

  گيرد تا اشباع گردد؟ كدام قطعه جهت جلوگيري از پوسيدگي داخل روغن مخصوص قرار مي‐۴۸
  شافت همزن پاروئي)۴  شافت بلنجر)۳  پره همزن پاروئي)۲  پره بلنجر)۱  

  جداره دستگاه بلنجر كدام است؟شكل و جنس ‐۴۹
  اي و فوالدي استوانه)۴  هشت وجهي و سيماني)۳  هشت وجهي و فوالدي)۲  اي و سيماني استوانه)۱  

  محدوده اختالف رطوبت مركز تا محيط در كيك گل ايجاد شده در دستگاه فيلتر پرس چند درصد است؟‐۵۰
  ۴ ـ ۶)۴  ۸ـ ۱۲)۳  ۲ ـ ۴)۲  ۱ ـ ۲)۱  

  ست؟ پرس مكانيكي داراي يك چرخ لنگر بزرگ اكدام دستگاه‐۵۱
  كاكياصط)۴  ميل لنگي)۳  پيچي)۲  زانوئي)۱  

  شود؟ از آبشاربل براي لعاب زني كدام محصول سراميكي استفاده مي‐۵۲
  كاشي)۴  چيني مظروف)۳  چيني بهداشتي)۲  مقره الكتريكي)۱  

        ها سراميك شكل دادن و پخت 

   است؟كدام روش شكل دهي داراي كمترين ميزان رطوبت در شكل دادن قطعات سراميكي‐۵۳
  گري دوغابي ريخته)۴  پرس نيمه پالستيك)۳  پرس پالستيك)۲  پرس نيمه تر)۱  

  شود؟ در مرحله دوم سفالگري كدام فعاليت انجام مي‐۵۴
  ايجاد فرورفتگي در استوانه گل)۲    تغيير ضخامت استوانه گل)۱  
  صاف كردن ديواره داخلي)۴    در مركز قرار دادن توده گل)۳  

  سيار باال از مزيت كدام اكسترودر است؟امكان ايجاد فشار ب‐۵۵
  حلزوني دو قلو)۴  پيستوني)۳  حلزوني)۲  پاگ ميل)۱  

  آيد؟ وجود مي هاي سراميكي به چه علت به  ترك شمعداني در بدنهعيب‐۵۶
  فشار كم دستگاه اكسترودر)۴  ها وجود زاويه نامناسب تيغه)۳  رطوبت زياد)۲  وجود ذرات درشت)۱  

  گري دوغابي كدام عمل كار ساز است؟ ش عيب سرعت توليد در روش ريختهبراي برطرف كردن كاه‐۵۷
  كوزيته دوغابسكاهش وي)۴  ها افزايش تعداد قالب)۳  استفاده از قالب پليمري)۲  استفاده از چسب در دوغاب)۱  

  متر مكعب است؟ محدوده دانسيته دوغاب لعاب چند گرم بر سانتي‐۵۸
  ۸/۱ ـ ۱/۲)۴  ۱/۱ ـ ۳/۱)۳  ۶/۱ ـ ۸/۱)۲  ۳/۱ ـ ۶/۱)۱  

  شود؟ هاي جام ابتدا مذاب شيشه به سمت باال كشيده شده و پس از اندكي سرد شدن بطور افق كشيده مي در كدام روش شكل دادن شيشه‐۵۹
  دبي توز)۴  فلوت)۳  كلبرن)۲  فوركالت)۱  

  گردد؟ لسيوس خارج مي درجه سهاي سراميكي حاوي مينرال رسي در دماي چند  موجود در بدنهييدر فرآيند خشك كردن آب شيميا‐۶۰
  ۱(۲۰۰  ۲(۱۰۰  ۳(۳۰۰  ۴(۴۰۰  

  آخرين محور فرآيند پخت قطعات سراميكي غير مدرن كدام است؟‐۶۱
    استحاله فازي)۲    هم جوشي يا زينترينگ )۱  
  سوختن و خروج ناخالصي مواد آلي)۴    ها ها و كربنات خروج سولفات)۳  

  ها بيشتر است؟  پخت سراميكهاي ارزش حرارتي كدام سوخت مصرفي در كوره‐۶۲
  اي  زغال سنگ قهوه)۴  تورب)۳  آنتراسيت)۲  كك)۱  

   اجزاي ماشين

  هاي اتوماتيك كدام هستند؟ كالچ‐۶۳
  اي و ارتجاعي پوسته)۲     سانتريفوژ، يك جهته ايمني،)۱  
  اي ـ محوري ديسكي ـ صفحه)۴    اي و اصطكاكي چند صفحه)۳  
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 ٥

  .است. . . ل حركت ، وظيفه مكانيزم لنگ، تبديل و انتقا‐۶۴
  دوراني به خطي)۴  دوراني به دوراني)۳  مستقيم به خطي)۲  افقي به عمودي)۱  

  ؟كند نميكدام ياتاقان غلتشي، بار محوري را تحمل ‐۶۵
  مخروطي)۴  محوري)۳  اي شانه)۲  اي غلتكي استوانه)۱  

  كالچ قطع و وصل كننده كدام است؟‐۶۶
  ستيكياال)۴  فالنچي)۳  مفصلي)۲  اي  يك صفحه)۱  

  گردد؟  براي پايين آوردن جسمي، انرژي موجود به چه نوع انرژي تبديل شده و باعث توقف مي در سيستم ترمز،‐۶۷
  جنبشي ـ حرارتي)۴  پتانسيل ـ حرارتي)۳  حرارتي ـ پتانسيل)۲  حرارتي ـ جنبشي)۱  

  .است. . . . . . . . . . . . هاي سانتريفوژ ايجاد ارتباط بين دو محور  ترين ويژگي كالچ مهم‐۶۸
  ها به طور دائم در كليه سرعت)۲  به طور اتوماتيك در يك سرعت مشخص)۱  
  فقط در دور پايين به صورت غير اتومات)۴   صورت غير اتومات در دور باال،)۳  

  .كنند تبديل مي. . . . . . . . . . . ها عضوي از ماشين هستند كه حركت  بادامك‐۶۹
  مستقيم را به حركت خطي)۴  مسقتيم را به دوراني)۳  راني را به مستقيمدو)۲  دوراني را به دوراني)۱  

  .زيادي را انتقال دهند. . . . . . . . . . . . . توانند بار  باشند مي. . . . . . . . . . . . هاي فالنچي  چنانچه دو محور كوپلينگ‐۷۰
   امتداد ـ پيچشيدر يك)۴  متنافر ـ پيچشي)۳  در يك امتداد ـ خمشي)۲  متنافر ـ خمشي)۱  
  ۲فيزيك 
متـر   گيري آن چنـد ميلـي    تقسيم شده، دقت اندازه  درجه۵۰ي كالهك پيچ به  متر و هر لبه كه پاي پيچ آن يك ميلي) ميكرومتر(در يك ريزسنج   ‐۷۱

)mm (است؟  
  ۱(۰۲/۰  ۲(۰۱/۰  ۳(۱/۰  ۴(۲/۰  

  باشد؟ هاي زير اسكالر مي يك از كميت كدام‐۷۲
  فشار)۴  شتاب )۳  دما)۲   حركت  اندازه)۱  

آيد، نسبت مسافت طي شده در ثانيه پنجم به مسافت طي شـده در ثانيـه     جسمي از حال سكون با شتاب ثابت بر مسير مستقيم به حركت در مي             ‐۷۳
  سوم حركت، كدام است؟

  ۱(
9
5  ۲(

5
9  ۳(

3
5  ۴(

9
25   

كننـد، بـه ترتيـب     بدون سرعت اوليه سقوط مـي ) در شرايط خالء(دو گلوله از ارتفاع مساوي، يكي مجاور سطح ماه و ديگري مجاور سطح زمين    ‐۷۴
  زمان سقوط و سرعت نهايي گلوله در ماه نسبت به گلوله در زمين چگونه است؟

  تر تر، كم كم)۴  تر  تر، بيش كم)۳  تر  تر، كم بيش)۲  تر  تر، بيش بيش)۱  
. كنيم بنديم و از آب خارج مي پت را با انگشت مي ي بااليي پي  در آب فرو برده و سپس دهانه      cm15 را تا ارتفاع     cm25پت به ارتفاع      يك پي ‐۷۵

  .) جيوه استمتر  سانتي۷۵فشار هواي خارج (شود؟  متر كم مي پت چند ميلي ارتفاع آب درون پي
  ۱۴)۴  ۴/۱)۳  ۱۴/۰)۲  صفر)۱  

تـوان بـه يـك     اي كه مي   ترين وزنه   بيش. ي نازك مطابق شكل در حال افقي و تعادل است            روي دو لبه   W و وزن    Lي يكنواختي به طول       ميله‐۷۶
  انتهاي ميله آويزان كرد تا هنوز افقي بماند، كدام است؟ 

  ۱(w
2
3  

  ۲(w2  
  ۳(w  

  ۴(w
2
1  
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 ٦

350متر مكعب چوب به چگالي       را با چند سانتي    gr140 و جرم    320cmيك قطعه فلز به حجم      ‐۷۷ cm/gr/  در آب   متصل كنيم، تا مجموعـه 

31به چگالي  cm/grور بماند؟   غوطه  
  ۱(۲۶۰  ۲(۱۸۰  ۳(۲۴۰  ۴(۲۸۰  

شدن ريسمان، چوب با چـه شـتابي سـمت بـاال حركـت         با پاره . ي ريسماني در آب شناور است        چوبي به چگالي نصف چگالي آب به وسيله         قطعه‐۷۸
  كند؟  مي

  ۱(g  

  ۲(
2
g

−  

  ۳(g2  

  ۴(
2
g  

 s5 نيوتن در خالف جهت حركت گلوله به مدت ۱/۰اگر نيروي . كند  بر مسير مستقيم حركت مي   s/m10 با سرعت    gr20اي به جرم      گلوله‐۷۹
  رسد؟  ميSIي حركتش به چند واحد  بر آن وارد شود، اندازه

  ۱(۳/۰  ۲(۲/۰  ۳(۴/۰  ۴(۱  
نيرويي كـه   .  افزايش طول در آن ايجاد كرده است       cm40 نيوتن بر متر است كشيده و        ۲۵۰ورزشكاري دو انتهاي فنري را كه ضريب ثابت آن          ‐۸۰

  كند، چند نيوتن است؟ هاي او وارد مي فنر بر هر يك از دست
  ۱(۵۰  ۲(۵/۶۱  ۳(۱۰۰  ۴(۱۲۳  

  ۳ياضي ر

b(A,(ي  اگر نقطه‐۸۱    كدام است؟bها باشد، مقدار y روي محور +51
 ۴)۴  صفر)۳  ‐۱)۲  ۱)۱  

  كند؟ هاي زير، يك تابع را مشخص مي يك از رابطه كدام‐۸۲

  ۱(53 =− yx  ۲(12 22 =+− xxy  ۳(32 =+ yx  ۴(012 =−+ yx  

ي تابع  دامنه‐۸۳
2
1

+
−

= x
x)x(fكدام است؟   

  ۱(),[],( +∞−−∞ 12 U  ۲(],( 12−  ۳(),[),( +∞−−∞ 12 U  ۴(),[ +∞1  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۴






<−

≥−
=

0

012
2

2

xx

xx
)x(fحاصل .  تعريف شده است)(f

)(f
12
  ؟ كدام است−2

  ۱(
2
1  ۲(۲  ۳(۲‐  ۴(

2
1

−  

حاصل ‐۸۵
34

1
2

2

1 +−

−
→ xx

xlim
x

   كدام است؟

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  

حاصل ‐۸۶
20 3

1

x
xcoslim

x

−
→

   كدام است؟

)۲  صفر)۱  
3
1  ۳(

6
1  ۴(

3
2  
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 ٧

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۷






≥−

<−
=

13

12
2 xx

xxb
)x(fبه ازاي كدام مقدار .  تعريف شده استb تابع fپيوسته است؟   

  ۱)۴  ‐۲)۳  ‐۱)۲  صفر)۱  

323اگر ‐۸۸ +−= mxx)x(f 81 و =−′′ )(f مقدار mكدام است؟   
  ۱(۳‐  ۲(۷‐  ۳(۳  ۴(۷  

23اگر ماكزيمم تابع ‐۸۹ axxy    كدام است؟a باشد، ۴ برابر =−−
  ۱(۳‐  ۲(۲‐  ۳(۲  ۴(۱  

+=6 كه h و ارتفاع rدر يك مخروط به شعاع قاعده ‐۹۰ rhماكزيمم حجم مخروط كدام است؟. باشد  مي  

  ۱(
3

16π  ۲(π8  ۳(
3

32π  ۴(π12  

 


