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  هاي چوبي تكنولوژي سازه

. . . . . . . . . هـاي كـالف   هاي كالف ديوار و تهيه اتكا براي محكم كردن روكوب، بين سـتون  گيري از كمانه كردن ستون     هاي چوبي براي پيش     در ساختمان ‐۱
  .كوبند مي

  درزگير)۴  دو نعل)۳  بلوك عرضي)۲  تخته چند اليه)۱  
  يك شناور چوبي چه نام دارد؟ي مورد استفاده در  ترين قطعه طوالني‐۲

  عرشه)۴  روكوب)۳  فريم)۲  كيل)۱  
  تر است؟ براي ساخت تير و كمان، چوب كدام درخت خارجي مناسب‐۳

  تيك)۴  سدرال)۳  مار)۲  كوتيبه)۱  
  هاي سوزني برگ در ساخت اسباب بازي چيست؟ مشكل چوب‐۴

  ماشين كاري و پرداخت كاري سخت)۲    نداشتن مقاومت مكانيكي كافي)۱  
  جدايي الياف و فرو رفتن در دست كودك)۴    قابليت ابزار خوري سخت)۳  

  شود؟ ي نقشه پس از كدام مرحله انجام مي در مراحل توليد مبلمان، تهيه‐۵
  رفع اشكال)۴  ي اوليه ساخت نمونه)۳  برآورد مواد اوليه)۲  طراحي)۱  

  .است. . . . . . . . . . در گره چيني منظور از گره همان ‐۶
  نقش دادن)۴  زاويه زدن)۳  اتصال)۲   چوبعيب)۱  

  رود؟ دار به كار مي اي با انحناي كم است و براي ايجاد قوس و سطوح شيب كدام مغار منبت كاري داراي تيغه‐۷
  گلويي)۴  كبريتي)۳  تخت)۲  نيم باز)۱  

  شود؟ ماسيو ساخته ميدر كدام نوع پالت صفحات زير و رو از چند قطعه چوب ‐۸
   يك رويه ي چند تكه با صفحه)۲    چهار راهه)۱  
    ي چند تكه و دو رويه با صفحه)۴    دو راهه)۳  

  ي چوبي كدام است؟ ترين ماشين سنباده زن براي صفحات چند سازه مناسب‐۹
  بشقابي)۴  ديسكي)۳  نواري)۲  غلتكي)۱  

  ي مورد مصرف در مبلمان غذاخوري چيست؟ ترين سازه مهم‐۱۰
      هاي ميز پايه)۴  ميز)۳  صندلي)۲  هاي ميز و صندلي پايه)۱  

  تكنولوژي مواد

  هايي مانند اسيدهاي چرب، مواد معطر و الكل چوب در كدام صنعت چوب مطرح است؟ واژه‐۱۱
  تخته خرده چوب)۴  تخته فيبر)۳  مشتقات سلولز)۲  تقطير)۱  

    ود؟ش ي مورد نياز در اصطالح چه ناميده مي ي درخت را به اندازه پس از قطع درخت، برش عرضي تنه‐۱۲
  پشت برش)۴  زير برش)۳  شاخه زني)۲  گرده بينه زني)۱  

  شيردار نام ديگر كدام چوب است؟‐۱۳
  بلوط)۴  چنار)۳  افرا)۲  گردو)۱  

  نام ديگر چوب ساج چيست؟‐۱۴
  ماهاگوني)۴  تيك)۳  گابن)۲  ساپلي)۱  

  شود؟ صفحات ورزاليت توسط كدام نوع پرس در صنعت تخته خرده چوب توليد مي‐۱۵
  مسطح عمودي)۴  مسطح افقي)۳  قالبي)۲  بي انتها)۱  

  شود؟ هاي چوبي يك تخته چند اليه چه گفته مي به هر يك از ورقه‐۱۶
  اليه)۴  رويه)۳  روكش)۲  نيمرخ)۱  

    شود؟ هاي كوچك و ظريف از كدام لوال استفاده مي براي جعبه‐۱۷
  جعبه)۴  فانتزي)۳  نواري)۲  دكمه دار)۱  

  شود؟  استفاده ميها اهميت ندارد، از كدام بست  آنصاالتي كه زيبايي ظاهرهاي چارچوب يا ات براي تقويت گوشه‐۱۸
  اي گوشه)۴  اي زاويه)۳  اي پله)۲  اجمو)۱  
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 ٢

  :جز  هتمام موارد از وظايف مواد روغن كاري هستند ب‐۱۹
  ها و مواد قيري و گرد و غبار تميز كردن صمغ)۲  تقليل اصطكاك موجود بين سطوح تماس )۱  
  ها از مواد خارجي و براده تميز كردن ياتاقان)۴  ها و ساير سطوح تماس اقانخنك كردن يات)۳  

  هاي نيترات سلولز كدام است؟ ترين رقيق كننده حالل پر مصرف‐۲۰
  استن)۴  متيل اتيل كتون)۳  تولوئن)۲  كلروفرم)۱  

  داري چوب خشك كردن و نگه

  : بايد قبل از مصرف خشك كرد به جزبه همه داليل، چوب را‐۲۱
  جلوگيري از پيچيدگي و ترك)۲  داري ميخ در چوب افزايش مقاومت نگه)۱  
  كاهش مقاومت چوب)۴  ها ي قارچ حفاظت در مقابل حمله)۳  

  اگر چوب در محيطي قرار گيرد كه در تماس با آب نباشد مقدار رطوبت آن چه ميزان خواهد بود؟‐۲۲
  ر از نقطه اشباع اليافبيشت)۴  صفر درصد)۳   درصد۳۰)۲  تر از نقطه اشباع الياف كم)۱  

 . . . . . . . د كه به آن رطوبت  چوب در محيطي با رطوبت نسبي و دماي ثابت قرار گيرد، پس از مدتي به رطوبت ثابتي خواهد رسي               هاگر يك قطع  ‐۲۳
  .شود گفته مي

  حداقل)۴  تعادل چوب)۳  نسبي چوب)۲  نسبي محيط)۱  
  افتد؟  ميهاي چوب اتفاق ترك سطحي در چوب در كدام سلول‐۲۴

  ها پارانشيم)۴  فيبرها)۳  آوندها)۲  هاي چوبي اشعه)۱  
  شود؟ گيري مي ها قرار گيرند از بروز كدام عيب در چوب خشك كني پيش بندي چوب ها در انتهاي دسته اگر چوبدستك‐۲۵

  شانه عسلي)۴  چين خوردگي)۳  شكاف انتهايي)۲  ترك سطحي)۱  
  .از چوب نرمال است. . . . . . . . . . . . از چوب نرمال و هم كشيدگي طولي چوب كششي . . . . . . . . . هم كشيدگي طولي چوب فشاري ‐۲۶

  كمتر ـ بيشتر)۴  بيشتر ـ كمتر)۳  كمتر ـ كمتر)۲  بيشتر ـ بيشتر)۱  
  كدام گزينه از مزاياي خشك كردن چوب در هواي آزاد است؟‐۲۷

  كافي نبودن ميزان خشك شدن)۴  زي از تجهيزاتبي نيا)۳  زمان طوالني خشك شدن)۲  خطر تخريب و پوسيدگي)۱  
هاي ريز سطحي در جهت يـا خـالف جهـت          گردد و ترك    اي كدر تا آبي خاكستري مي       عامل كدام نوع پوسيدگي باعث تغيير رنگ چوب به قهوه         ‐۲۸

  آيد؟ الياف در آن به وجود مي
  نرم)۴  سفيد)۳  اي قهوه)۲  لكه آبي)۱  

  كند؟  و در شرايط آب و هوايي سرد و مرطوب زندگي ميئيني چوبيكدام سوسك در وسايل تز‐۲۹
  هيلوتروپس)۴  شاخدار خانگي)۳  ليكتوس)۲  آنوبيوم)۱  

  هاي چوب خوار چه نام دارد؟ ي مهم خرچنگ گونه‐۳۰
  مارتزيا)۴  لينوريا)۳  تردو)۲  بانكيا)۱  
  ۳ و ۲ي محاسبات فن

/s/mاگر سرعت محيطي برابر . باشد متر مي   سانتي ۲۵ي گرد و غبار در يك كارگاه كابينت سازي            هاي مكنده   قطر پره ‐۳۱  باشد، تعـداد دوران  54
  )π=3(ها چند دور بر دقيقه است؟  پره

  ۱(۳۶۰  ۲(۲۷۰  ۳(۴۵۰  ۴(۱۸۰  
شده منظور شود، با اين ماشين در هر ساعت چند متر  درصد زمان تلف ۲۰باشد اگر   ميmin/m5برد كار يك ماشين فرز ميزي        سرعت پيش ‐۳۲

  توان افزار زد؟ زهوار را مي
  ۱(۲۴۰  ۲(۳۰۰  ۳(۱۹۲  ۴(۳۶۰  

minي ماشين اره گرد ميزي برابر  تيغهتعداد دوران ‐۳۳
1

مقـدار  .  عـدد اسـت  ۵۰هاي آن   و تعداد دندانهm/min۲۵ ، سرعت پيش برد كار 1000

  متر است؟ يليبرش هر دندانه چند م
  ۱(۳/۰  ۲(۶/۰  ۳(۴/۰  ۴(۵/۰  

متر بـر روي    سانتي۵/۱۲متر بر روي توپي و         سانتي ۱۰ به قطر    هايي  زند، داراي پولي     بر دقيقه مي    دور ۲۰۰۰ماشين كف رند كه توپي آن       در يك   ‐۳۴
  زند؟ الكتروموتور چند دور بر دقيقه مي. باشد الكتروموتور مي

  ۱(۱۲۰۰  ۲(۲۴۰۰  ۳(۱۶۰۰  ۴(۱۸۰۰  
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minاگر تعداد دوران الكتروموتور ‐۳۵
cmd,cmdها به ترتيب   و قطر پولي۳۰۰۰ 1 1015 21    باشد، نسبت انتقال كدام است؟==

  ۱(
5
1  ۲(

3
1  ۳(

3
2  ۴(

2
1  

  تواند باال ببرد؟  ثانيه چند متر مي۱۰ ليتر آب را در مدت ۲۰۰ اسب بخار ۷۲/۲ا قدرت موتور پمپي ب‐۳۶
  ۱(۲۰  ۲(۶  ۳(۱۲  ۴(۱۰  

 باشـد،  ۸۵/۰ و راندمان جعبه دنده      ۷۵/۰در يك دستگاه انتقال حركت كه از الكتروموتور و جعبه دنده تشكيل شده است اگر راندمان الكتروموتور                  ‐۳۷
  ست؟راندمان كل دستگاه كدام ا

  ۱(۷۵/۰  ۲(۶۴/۰  ۳(۸۵/۰  ۴(۸/۰  

min كيلووات و تعداد دوران      ۷الكتروموتوري با توان بازده     ‐۳۸
 منتقل كرد چند نيـوتن      توان  ي آن مي    شتاوري كه به وسيله   گ.  مفروض است  1۳۱۸۵

    متر است؟
  ۱(۲۱  ۲(۹/۳۱  ۳(۳/۲۳  ۴(۱۸  

 متر باال برده شود مقدار ۳ي متحرك است به مقدار   قرقره۳ي ثابت و  ثقيلي كه داراي يك قرقره كيلوگرمي با استفاده از جر۵۰۰بار  اگر يك‐۳۹
  كشيدن ريسمان چند متر است؟

  ۱(۲۴  ۲(۱۲  ۳(۶  ۴(۳  
  گيرد؟  چند آمپر جريان از شبكه مي۸/۰ و ضريب توان kw۶الكتروموتور سه فازي با توان ‐۴۰

  ۱(۶  ۲(۸  ۳(۱۱  ۴(۱۳  
  بندي كاال به كار رفته است؟ كدام روش طبقه.  از كلمات رن به جاي رنده، آچ به جاي آچار و مشابه آن استفاده شده باشددر يك انبار چنانچه‐۴۱

  الفبايي)۴  نيمو نيك)۳  الفبا و شماره)۲  گذاري شماره)۱  
 عدد ۵۰۰۰ عدد و سفارش جديد ۲۰۰۰۰ي سفارش   عدد، نقطه۴۰۰ترين مصرف روزانه  ، كم روز۲۰ترين مدت تحويل كاال  ، كمدر يك انبار‐۴۲
  بيشترين موجودي انبار چند عدد است؟. است

  ۱(۱۷۰۰۰  ۲(۱۵۰۰۰  ۳(۲۵۰۰۰  ۴(۲۰۰۰۰  
 ريال باشد، ارزش ۵۰۰۰۰۰ي آن  اگر قيمت قراضه.  سال است۴ ريال با عمر اقتصادي ۳۰۰۰۰۰۰قيمت خريد يك ماشين فرز دستي برابر ‐۴۳

  استهالك ساالنه آن چند ريال است؟
  ۱(۷۵۰۰۰۰  ۲(۵۰۰۰۰۰  ۳(۳۰۰۰۰۰  ۴(۶۲۵۰۰۰  

ي باز  و دوره)  روز۳۶۰( سال  اگر دوره ساخت يك.  درصد گرفته شده است۱۲ ريال وام با بهره ۳۰۰۰۰۰۰۰۰براي تأسيس يك كارگاه مبلغ ‐۴۴
  ي مشاركت چند ريال است؟  سال باشد، سود دوره۶پرداخت 

  ۱(۳۳۶۰۰۰۰۰۰  ۲(۱۲۲۶۴۰۰۰۰  ۳(۳۶۰۰۰۰۰۰  ۴(۳۹۶۰۰۰۰۰۰  
 درصد دور ريز در نظر گرفته شود، مقدار چوب ۳۰اين كار  متر مكعب باشد و براي ۴/۱ صندلي برابر ۶اگر مقدار چوب مصرف شده براي توليد ‐۴۵

  اوليه چند متر مكعب است؟
  ۱(۴۸/۱  ۲(۸۲/۱  ۳(۷/۱  ۴(۲/۲  

  خواص فيزيكي و مكانيكي چوب

  شود؟ چوب آغاز به كدام قسمت از چوب گفته مي‐۴۶
  ي زاينده اليه)۴  برون چوب)۳  درون چوب)۲  بهارهچوب )۱  

ي چوب    ها و اجزاي تشكيل دهنده      ي سلولي و يا جذب شده توسط غشاي سلول          است كه به صورت آزاد در حفره      . . . رطوبت چوب، ميزان آب و      ‐۴۷
  وجود دارد؟
  درجه حرارتي)۴  بخار آبي)۳  رطوبتي)۲  حباب هوايي)۱  

  ردن آب نهادي در چوب مستلزم انجام كدام عمل است؟جدا ك‐۴۸
  خشك كردن با دماي زياد)۴  اعمال حرارت زياد)۳  ي چوب تجزيه)۲  خشك كردن چوب)۱  

  .شود چوب گفته مي. . . . . . . . . . در اصطالح  مكعب چوب متر تريكي يك سانتيبه مقاومت الك‐۴۹
  ي الكتريكي مقاومت ويژه)۴  داري الكتريكي گهضريب ن)۳   الكتريكيهدايت)۲  هاي حرارتي ويژگي)۱  
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 ٤

  افتد؟ يابد و در نتيجه چه اتفاقي مي ها افزايش مي لكولوي متوسط بين م  انرژي دروني فاصلهيش دماي يك قطعه چوب و باال رفتنبا افزا‐۵۰
    رود دماي چوب باال مي)۲  يابد ابعاد و حجم چوب افزايش مي)۱  
    گيرد واكشيدگي صورت نمي)۴    افتد  كشيدگي اتفاق ميهم)۳  

شود، نيروي وارده چند   پاسكال اعمال مي×51015متر مربع، تنش فشاري برابر   سانتي۲۵متر و سطح مقطع   سانتي۲۰در قطعه چوبي به طول      ‐۵۱
  نيوتن است؟
  ۱(۴۰۰  ۲(۶۰۰۰  ۳(۳۷۵۰  ۴(۳۰۰  

گـاه   ي بـين دو تكيـه       اگـر فاصـله   .  قرار گرفته است   N۶۰۰ميلي متر تحت تأثير نيروي خمشي در وسط به مقدار           ×5050قطعه چوبي به ابعاد مقطع      ‐۵۲
mm۵۰۰ چند مگا پاسكال است؟ باشد، مقاومت خمشي آن  

  ۱(۴/۱۴  ۲(۱۸  ۳(۶/۵  ۴(۶/۳  
525در يك آزمايش اگر سطح مقطع نمونه        ‐۵۳  باشد مقاومـت در برابـر كـشش     N۸۰۰۰ي شكست برابر      قطهمتر و نيروي حداكثر در ن        سانتي ×/

  عمود بر الياف چند مگا پاسكال است؟
  ۱(۸/۴  ۲(۴/۶  ۳(۴  ۴(۱۰  

جرم مخـصوص آن چنـد گـرم بـر     . باشد متر مربع مي  نيوتن بر سانتي۳۰۰مقاومت در برابر كشش عمود بر الياف يك چوب به طور تقريبي برابر    ‐۵۴
  متر مكعب است؟ سانتي

  ۱(۷/۰  ۲(۵/۰  ۳(۶/۰  ۴(۳/۰  
  .باشد  ميهاي چوب در اثر ساختمان ريز سلولاست كه . . . . . . . . . . ي وابسته به  خزش يك پديده‐۵۵

  مقدار نيرو)۴  جرم مخصوص)۳  درصد رطوبت)۲  زمان)۱  
  رسم فني و عمومي و تخصصي

  هاي صنايع چوب كدام است؟ ها و طرح نسبت طاليي در اندازه‐۵۶

  ۱(
761
1
/  ۲(

621
1
/  ۳(

51
1
/  ۴(

411
1
/  

  برش كاربرد كدام لوال در شكل نشان داده شده است؟‐۵۷
  آنوبا)۱  
  في سي)۲  
  زينتي)۳  
  سيلندري)۴  

  اي براي نصب كدام در مناسب است؟ لوالي قابلمه‐۵۸
  راهه داردو )۴  افقي)۳  كشويي)۲  كابينت)۱  

  شود؟ در كدام گزينه پشت بند در دوراهه با عمق زيادتر ديده مي‐۵۹
  

  ۱(  ۲( ۳( ۴(  
  هدايت مكانيكي ساده با غلتك از مواد مصنوعي متصل شده بين كار و بدنه جعبه در كدام گزينه قابل مشاهده است؟‐۶۰
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  
  و لبه چسبان از چوب كدام است؟ سر چوب و دو روكش طبيعيبرش تخته چند اليي با اليه مياني سر چوب ‐۶۱
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  :به جز. تندها طريقه ترسيم اتصال دو صفحه مصنوعي با دوبل هس تمام گزينه‐۶۲
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
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  شود؟ كدام يراق در شكل ديده مي‐۶۳
  اتصال پايه به كف)۱  
  زير سري طبقه)۲  
  اتصال اليت)۳  
  ي قفلسوراخ جا)۴  

  مفهوم عالمتي كه در شكل نشان داده شده چيست؟‐۶۴
  راه روكش در نما)۲  راه و بيراه الياف چوب)۱  
  سر چوب)۴  راستاي الياف)۳  

  دهد؟ كدام گزينه لوالي آنوبا در برش را نشان مي‐۶۵
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
   از كدام لوال استفاده شده است؟ زيردر شكل‐۶۶

  آنوبا)۱  
  قابلمه)۲  
  قدي)۳  
  معمولي)۴  

  ؟باشد نميكدام گزينه برش روش ترسيم يك لوال ‐۶۷
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  در شكل كدام نوع در نشان داده شده است؟‐۶۸

  در تو نشسته با لوالي كابينت)۱  
  در هم رو با لوالي كابينت)۲  
  اي در بيرون نشسته با لوالي قابلمه)۳  
  اي تو نشسته با لوالي كابينت قابلمهدر )۴  

  دهد؟ دار را نشان مي كدام گزينه برش يراق جازدني زبانه‐۶۹
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(    
  
  دهد؟ كدام گزينه برش لوالي نواري را نشان مي‐۷۰
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  

   ۲فيزيك 

متر  گيري آن چند ميلي زه تقسيم شده، دقت اندا  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  
 در ثانيـه  آيد، نسبت مسافت طي شده در ثانيه پنجم به مسافت طي شـده   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   
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 ٦

ترتيـب  كننـد، بـه    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 االيي پيي ب  در آب فرو برده و سپس دهانه      cm15 را تا ارتفاع     cm25پت به ارتفاع      يك پي ‐۷۵

  .)متر جيوه است  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   يشب. 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  

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         هبا پار . 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  مي بر مسير مستقيم حركت   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  
           ۳رياضي 

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

  كند؟ ي زير، يك تابع را مشخص ميها 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  

4
1 4

1 

G 
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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  

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  


