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 ١

  مباني كامپيوتر

  شود؟ عمليات اصلي ورودي و خروجي در كدام مرحله انجام مي‐۱
  اندازي اولين مرحله راه)۲    يابي قبل از عيب)۱  
  پس از آورده شدن سيستم عامل از حافظه جانبي به حافظه اصلي)۴   بعد از خودآزمايي روشن شدن)۳  

 ثانيـه باشـد و   ۳/۰انيه به هارديسك برسيم و پس از آن زمان رسيدن به ابتداي اطالعات  ث۱/۰ ثانيه و پس از ۲/۰اگر زمان صدور فرمان خواندن   ‐۲
  زمان دستيابي چند ثانيه است؟ ثانيه براي زمان نمايش اطالعات نياز داشته باشيم ۲/۰ ثانيه طول بكشد تا خواندن اطالعات انجام شود و ۱/۰

  ۱(۳/۰  ۲(۷/۰  ۳(۶/۰  ۴(۴/۰  
   است؟bit حداقل و حداكثر چند CPU باشد اندازه واحد عمليات bit۱۶اگر يك سلول حافظه ‐۳

  ۱(۸‐۱۶  ۲(۸‐۳۲  ۳(۱۶‐۳۲  ۴(۱۶‐۶۴  
  توان پاك كرد؟ هاي كدام نوع حافظه را با جريان برق خود كامپيوتر مي داده‐۴

  ۱(ROM  ۲(EPROM  ۳(PROM  ۴(EEPROM  
  شود؟ ها در پردازنده بعد از كدام مرحله انجام مي بازيابي داده‐۵

  رمزگشايي)۲    واكشي دستورات از حافظه)۱  
  ها نوشته شدن داده در ثبات)۴  نوشتن دستورات در واحد پردازش)۳  

 انجام داده و سپس به سراغ s۲ نيز از هر كار cpu باشد و s۴۵ ـ  s۱۵ ـ  s۲۰ ـ  s۱۰ كاربر به ترتيب برابر ۴اگر زمان مورد نياز براي پردازش كار ‐۶
  گويند؟ ه انجام شود به اين نوع پردازش چه ميد تا كار همور نفر بعدي مي

  اشتراك زماني)۴  ترتيبي)۳  اي دسته)۲  موازي)۱  
  واحد سرعت پردازنده كدام است؟‐۷

  ۱(MIPS  ۲(Giga Hz  ۳(Mega Hz  ۴(bps  
  ؟نيستهاي اطالعات  كدام مورد از ويژگي‐۸

  مرتب بودن)۴  صحت)۳  تكرارپذيري)۲  به هنگام بودن)۱  
  باشد؟ نده مباني و اصول و الگوي اوليه مييك در برگير كدام‐۹

  اطالعات)۴  دانش)۳  خرد)۲  داده)۱  
  شود؟ در كدام سيستم عوامل ايجاد كننده اطالعات بهينه مي‐۱۰

  مديريت دانش)۴  ريزي منابع سازمان برنامه)۳  اطالعاتي يكپارچه)۲  اطالعات مديريت)۱  
  ۳ و ۲ و ۱سازي  برنامه

  ؟نيست درست ActiveXكدام جمله در مورد ‐۱۱
  .يك واحد از كد اجرايي است)۱  
  .كنند كند كه در چندين محيط با هم كار مي هايي را ايجاد مي شي)۲  
  .كند هاي كاربردي متفاوت فراهم مي  را از طريق برنامهئهاي مبتني بر ش امكان تركيب برنامه)۳  
  . استئهاي مبتني بر ش روشي براي ساخت مولفه)۴  

   كدام است؟Text1.textورات زير مقدار پس از اجراي دست‐۱۲
Private Sub Form_Load()  
Dim Str As String 
 Text1.text="Text1" 
Call ChangeText1( Str ) 
End Sub 
Private Sub ChangeText1( Str1 As String ) 
           Str1= Text1.text  
           Call ChangeText2( Str1 ) 
End Sub 
Private Sub ChangeText2( By Val Str2 As String ) 
           Str2= Text1.text + " TEXT2" 
End Sub 

  ۱(Text1  ۲(Text1TEXT2  ۳(TEXT2  ۴(TEXT2Text1  
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 ٢

   باشد، كدام است؟M=5 و N=2كه  صورتيخروجي تابع زير در ‐۱۳
Function func1 (N as integer, M as integer) as integer 
If M=1 then 
Func1=N 
Else 
Func1 = func1 (N,M-1) 
end if 
End Function 

  ۱(۱۸  ۲(۳۲  ۳(۲۰  ۴(۱۴  
 ؟ستير چ اجرای تکه برنامه زي پس ازa(8) و a(6)مقدار ‐۱۴

Dim a(9) As Integer 
For j = 10 To 6 Step -2 
k = j - 2: a(k) = 22 
Next j 
Print a(6); a(8) 

   ۱(a(8)=22 وa(6)=0    ۲(a(8)=0 وa(6)=22    ۳(a(8)=22 وa(6)=22   ۴(a(8)=0 وa(6)=0   
  ؟دهد ير چه عملی انجام ميتکه برنامه ز‐۱۵

Dim a(10) As Integer 
Dim b As Integer 
Do 
b = 1 
For j = 0 To 8 
If a(j) < a(j + 1) Then 
X = a(j) 
a(j) = a(j + 1) 
a(j + 1) = X 
b = 0 
End If 
Next j 
Loop While b = 0 

  سازی خطی  مرتب)۴  سازی حبابی مرتب)۳  جستجوی خطی)۲  ييجستجوی دودو)۱   
   چيست؟Dim Val1(8*N%) As stringنتيجه دستور ‐۱۶

  پيغام خطا)۲   عنصري از نوع عدد صحيح۸آرايه )۱  
  . داردNبستگي به مقدار )۴    آرايه صفر عنصري)۳  

  ؟ در چه زماني مشخص مي شوندVBخطاهاي نحوي در ‐۱۷
  هنگام ترجمه)۴  بعد از ترجمه)۳  ن تايپ دستوراتدر زما)۲  هنگام اجرا)۱  

  كنيم؟  از كدام دستورات استفاده ميMDIبراي ايجاد چند فرم فرزند در فرم ‐۱۸
۱(  New Form 

Load Form 
 
 

۲(  Dim Frm As FrmMDI 
Load frmMDI 

۳(  Dim Frm As Form 
Load New Form 

 
  

۴(  Dim Frm As New Form1 
Load Form 

   باشد و بقيه خالي باشند؟"Nam="Aliكند اگر فقط  قدر فضا اشغال مي  چهStنوع داده ‐۱۹
Type St 
Cod as Integer 
Nam As String * 10 
Famil As String * 20 
Reshte As String * 15 
Moadel As Single 
Tavalod As Date 
End Type 

  ۱(۳  ۲(۱۰  ۳(۵۷  ۴(۵۹  
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 ٣

  از كدام سويچ بايد استفاده كنيم؟. ي را نوشته و در يك شبكه براي استفاده همزمان چند كاربر قرار دهيماگر بخواهيم يك برنامه ذخيره و بازياب‐۲۰
  ۱(Lock Type  ۲(Access Type  ۳(Access  ۴(Mode  

 با توجه به     دابل كليك كنيم   B بر روي شاخه     Dir1ليست دايركتوري   كه   كه در صورتي   داراي ساختار شكل مقابل باشد در صورتي       Cدرايو  اگر  ‐۲۱
  گيرد؟ كنترل به روي كدام شاخه قرار ميتكه برنامه زير 

Private Sub Dir1_Change() 
     Dir1.ListIndex = 2 
End Sub 

  ۱(B11   
  ۲(B2   
  ۳(B3   
  ۴(D  

  ؟نيست comهاي نرم افزارهاي مبتني بر  كدام مورد از ويژگي‐۲۲
  هاي كاربردي ايجاد خدمات براي برنامه)۲    زدايي و تكوين اشكال)۱  
  هاي جديد امكان ايجاد مولفه)۴    نويسي كاهش زمان برنامه)۳  

  باشد؟ نويسي مي هاي زبان برنامه كدام مورد از ديدگاه‐۲۳
  مبتني بر گرافيك )۴  رابط برنامه نويسي)۳  نوع متغير)۲  زير روالي)۱  

  باشد؟  ميProperty Letكدام گزينه از نوع ‐۲۴
۱(  Set MyHouse = New House  ۲(  MyHouse.Color = "RED" 

۳(  ColorPeroperty Value = MyHouse.Color  
  
۴(  Property Let MyHouse (Color As Object) 

Set CurrentColor = Color 
End Property 

  كند؟ تعيين مي. يد استق منبع را از طريق كنترلي كه به بانك اطالعاتي مADO Dataكدام مشخصه ‐۲۵
  ۱(Data Source  ۲(Connection String  ۳(Record Source  ۴(Data Field  

  ؟كالس براي ذخيره سازي اطالعات استفاده مي شود از كدام رويداد هنگام نوشتن ماژول‐۲۶
 Terminateرويداد بيروني )Terminate     ۲رويداد دروني )۱  
 Initializeرويداد بيروني )Initialize      ۴رويداد دروني )۳  

  كند؟  سخت افزار را كنترل ميAPI در DLLده كدام پرون‐۲۷
  ۱(User32.dll  ۲(GDI32.dll  ۳(KERNRL32.dll  ۴(MAPI32.dll  

  كند؟ دستور زير براي پيدا كردن مقدار موردنظر چگونه عمل مي‐۲۸
Adodc1.RecordSet.Find "Nam = Ali" , 1 , 1 , 0 

  سمت انتها جدولاز ركورد جاري به )۲  از اولين ركورد به سمت انتها جدول)۱  
  از آخرين ركورد به سمت ابتداي جدول)۴  از ركورد بعد از ركورد جاري به سمت ابتداي جدول)۳  

  ؟نداردكدام گزينه در خصوصيات مولفه كد براي ايجاد يك شي از كالس در برنامه سرويس گيرنده قرار ‐۲۹
  ها مشخصه)۴  رويداد شي)۳  متد)۲  روابط)۱  

  ؟ت استكدام جمله درس‐۳۰
  .شود مفهوم چند ريختي به وسيله عبارت يك رابط ـ چندين روش بيان مي)۱             

  .شوند با برنامه تركيب مي  DLLهاي  پرونده)۲  
  . وجود دارند شيدر دوره حياتفقط هاي ماژول  داده)۳  
  .ستاها مجاز  تعريف نوع داده جديد در روال)۴  
  سخت افزار

  ؟افظه كم چاپگر رخ مي دهدكدام ايراد در چاپگر بدليل ح‐۳۱
  فقط قسمتي از تصويرچاپ  شود)۴     چشمك زن شود Onlineچراغ )۳   كم شود     اپچكيفيت )۲كم شود        سرعت چاپ)۱     
 MHz33.3 ها بـا فرکـانس    و داده کارت نصب شده باشد باشند ک نوع میي گذرگاه که از ۴بر روی  اگر  bit64 با پهنای باند انه يک رايدر ‐۳۲

  ؟قدر است هچآن تی بي  ۶۴منتقل شوند سرعت هر کارت برای ارتباط با پردازنده 
  ۱(33.3MB/s  ۲(532.8MB/s  ۳(66.6MB/s  ۴(266.4MB.s 
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 ٤

  ؟است RAID1كدام مورد از مزاياي ‐۳۳
  عدم نياز به كنترلر خاص)IO   ۴افزايش سرعت )۳  قابليت اطمينانباال رفتن )۲  تر بازدهي بيش)۱  

  فه شتاب دهنده گرافيكي چيست؟وظي‐۳۴
  اجراي دستورات ارسال شده از طريق پردازنده اصلي)۲    كامل كردن تصوير)۱  
  هاي ديجيتال به آنالوگ و بلعكس تبديل سيگنال)۴  سازي هر بايت در حافظه گرافيك به هنگام)۳  

  توان به صورت نرم افزاري برطرف كرد؟ كدام ايراد صفحه نمايش را مي‐۳۵
  ۱(Degaussing  ۲(Jitter  ۳(Flicker  ۴(Raster Scan Rate  

  ؟ک استيراد در کارت گرافينه نشانه ايکدام گز‐۳۶
  ادغام رنگ ها) ۴ر          يده بودن تصويده بريبر) ۳                 ر     يز در تصوينو) ۲         ر      يارتعاش در تصو) ۱            
   با حافظه اصلي در ارتباط است؟South Bridgeكدام گذرگاه بدون استفاده از ‐۳۷ 

  ۱(SCSI  ۲(AGP  ۳(PCI  ۴(IDE  
  ؟نيستكدام مورد از داليل ارتقا باياس ‐۳۸

  عدم كاركرد صحيح پردازنده)۴  استفاده از هارديسك جديدتر)۳  پشتيباني از وسايل جديدتر)۲  تصحيح خطاهاي حافظه)۱  
  ؟شود ينه استفاده مي از کدام گزXار اشعه  از انتشيري جلوگي تک رنگ برايتورهايدر مان‐۳۹

  مي بارـتوم يب استرونيترک)۲    تومياسترون)۱  
  ري شکل و المپ تصويفي دور بخش قيه فلزيک اليبستن )۴    سرب)۳  

  ؟درست استكدام جمله ‐۴۰
  .باشد  ميCPUهاي   از جمله خنك كنندهديود گرمايي)۱  
  يت منطقه اي مي گويندون ديسك به سمت بيرون را ضبط برنوشتن از د)۲  
  .شود  فرستاده ميADC به DSPخروجي )۳  
  ۴(PCI Express هم گذرگاه سيستمي و هم گذرگاه IOباشد  مي.  
  سيستم عامل

  ؟باشد ي ميک گروه کاريانه مستقل يک رايکدام گروه در  ‐۴۱
  سان    ينو برنامه)۴  ستميطراحان س)۳  زبانيم)۲  همانيم)۱   
  ؟ح استيکدام جمله صح‐۴۲

  ط کار با فرد        يق دادن ابزار و محي تطبيعني يآرگونوم)۱   
  . قرار داردي در حافظه جانبي منطقيها جاد به صورت بستهيپرونده در هنگام ا)۲   
  .شوند يم مي تقسيستمي و سي اطالعاتـ يي اجرايها ها به دسته پرونده)۳   
   ۴ (log offاستيند خروج کاربر از گروه کاري فرآ .  
  ؟باشد نمي XPكدام مورد از ابزار نظارت بر كارايي سيستم در ويندوز ‐۴۳

  ۱(System Monitor    ۲(Event Viewer  
  ۳(Performance Log and Alerts  ۴(Tack Manager  

   است؟ كدام جمله درست‐۴۴
  .دهد مين روي ديسك سخت سرعت دسترسي را تغييروجود پراكندگي بر )۱  
  .تواند گذر واژه خود را تغيير دهد مينكاربر محدود شده )۲  
  .رود  باشد با قطع برق اطالعات از بين ميHibernateاگر سيستم در حالت )۳  
  .شود  پشتيباني ميlog از طريق يك Hiveپرونده )۴  

  ؟ استهاي اسب تروا كدام مورد از ويژگي‐۴۵
  عدم انتشار خود)۱  
  .شود يانه ميلوده شدن راانه باعث آي نرم افزار آلوده در رايق اجرايازطر)۲  
  . استAutorun.inf آن يها  از نمونهيکي)۳  
  .ستم داردي سي رويي بااليدسترس)۴  

  حافظه مجازي لينوكس در كجا قرار دارد؟‐۴۶
  ۱(RAM  ۲( فهرستtmp  ۳( پارتيشنSwap  ۴(Gnome 
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 ٥

  ارزش يك برنامه ضد ويروس به چيست؟‐۴۷
  ۱(Submit  ۲(هوشمندي)۴  اني درست و به موقعپشتيب)۳  مصرف كم منابع رايانه  

  شود؟  به كدام صورت نصب ميLinuxاي بر روي ديسك باشد  بندي شده اگر از قبل فضاي خالي پارتشين‐۴۸
  ۱(Personal Desktop  ۲(Server  ۳(Custom  ۴(Client  

  كدام شاخه لينوكس محل قرارگيري نقطه دسترسي ابزارهاي سخت افزاري است؟‐۴۹
  ۱(bin  ۲(boot  ۳(etc  ۴(dev  

   قرار دارد Linuxستم عامل در کدام فهرست يستم و هسته سياطالعات مربوط به س ‐۵۰
  ۱(Bin   ۲(Proc   ۳(Home   ۴(Boot  

   است؟XPندوز يم در ويات قابل تنظينه از خصوصيکدام گز‐۵۱
  ها  برنامهي هنگام اجرايازت استفاده از حافظه مجين اولوييتع)۲  ها  برنامهيانه هنگام اجراي راRAMزان استفاده از يم)۱  
  ک برنامه  ي يعدم اجرا)۴  ها  برنامهيک هنگام اجرايت استفاده از کارت گرافين اولوييتع)۳  

  دهد؟ كدام دستور در لينوكس محتويات يك پرونده را نمايش مي‐۵۲
  ۱(pwd  ۲(ls  ۳(cat  ۴(cp  
  شبكه

  باشد؟  ميTCP/IPترافيك شبكه مربوط به كدام خصوصيت پروتكل ‐۵۳
  پيكربندي پيچيده)۴  پشتيباني از انواع شبكه)۳  حق انتخاب در انتقال اطالعات)۲  مسيريابي)۱  

  توان بهره گرفت؟  از كدام سرويس نيز ميEmailبراي انتقال ‐۵۴
  ۱(Telnet  ۲(FTP  ۳(NNTP  ۴(HTTP  

  ترين خواهد بود؟  بيشHostدر كدام كالس تعداد ‐۵۵
  ۱(B  ۲(D  ۳(C  ۴(A  

بـراي ايجـاد ايـن سيـستم از كـدام      . كننـد   شتريان با وارد كردن نام كاال در يك رايانه مشخصات و قيمت آن را مشاهده مـي                در يك فروشگاه م   ‐۵۶
  پروتكل استفاده شده است؟

  ۱(Telnet  ۲(RDP  ۳(SNMP  ۴(SNTP  
  ديگر متصل كرد؟ ترين تعداد كاربر را با استفاده از چندين شبكه به يك توان بيش با كدام كالس مي‐۵۷

  ۱(A  ۲(B  ۳(C  ۴(كند فرقي نمي.  
  شود؟ باشد از كدام دستور استفاده مي ها مي هايي كه كاربر عضو آن براي ديدن نام گروه‐۵۸

  ۱(Tracert  ۲(Net session  ۳(Whoami  ۴(Ping  
   به اشتراك بگذارند؟DCتوانند يك پوشه را در  اعضاي كدام گروه مي‐۵۹

  ۱(Administrator  ۲(Sever Operators  ۳(Local  ۴(Client  
 قـرار دارد  C:\windows\bankدر يك اداره سيستم مدير توسط يك برنامه اطالعات را از يك فايل كه داخل سيستم كارمندان و در مسير                    ‐۶۰
  براي اين عمل كدام اشتراك قابل استفاده است؟. خواند مي

  ۱(Admin$  ۲(IPC$  ۳(Amin$ + IPC$  ۴(C$  
  ؟ندارد چاپگر را كدام گروه امكان مديريت كامل‐۶۱

  ۱(Creator Owner  ۲(Power User  ۳(Print Operators  ۴(Sever Operators  
هـا را بـه    هـاي آن  در صـورتي كـه شـبكه   .  باشدSchoolها نيز   همه آنDomainاگر چند مدرسه هر كدام داراي يك شبكه داخلي باشند و  ‐۶۲
   بايد استفاده كرد؟Group Scopeديگر متصل كنيم براي اعطا مجوز به كاربران از كدام  يك

  ۱(Global    ۲( يكGlobal داخلي براي هر كدام و پس از اتصال Universal  
  ۳(Universal    ۴(Domain Local  

  بانك اطالعاتي

  باشند؟ فرض داراي كدام مشخصه مي تمام فيلدهاي كليد اصلي به صورت پيش‐۶۳
  ۱(Allow Zero Length  ۲(Required  ۳(Indexed  ۴(Default Value  

  ؟نيستهاي يكپارچگي دو فيلد در دو جدول  كدام مورد از ويژگي‐۶۴
  ۱(Format  ۲(Data Type  ۳(Decimal Places  ۴(Field Size  
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  در كدام نوع ارتباط افزونگي وجود دارد؟‐۶۵
  هر سه مورد)۴  چند به چند)۳  يك به چند)۲  يك به يك)۱  

  د كدام گزينه درست است؟ به صورت زير باشB و Aاگر ارتباط دو جدول ‐۶۶
   برقرار است ـ ناسازگاري دارديكپارچگي)۱  
  يكپارچگي برقرار نيست ـ ناسازگاري ندارد)۲  
  يكپارچگي برقرار نيست ـ ناسازگاري دارد)۳  
  يكپارچگي برقرار است ـ ناسازگاري ندارد)۴  

اند را نشان  توان فقط نام مشترياني كه كااليي خريداري كرده  مي داراي فيلدهاي زير باشند با كدام راه حلSales و Customersاگر جدول ‐۶۷
  داد؟

  كد مشتري ـ نام كاال ـ تعداد: Salesجدول   كد مشتري ـ نام مشتري ـ آدرس: Customersجدول 
۱(  Select  distinct  Nam 

From Customers left join Sales on 
Customers.cod = Sales.cod 
 

 
 

۲(  Select  distinct  Nam 
From Customers 
Where cod = (select cod from Sales) 
 

۳(   
Select  distinct  Nam 
From Customers , Sales 
 

 
  

۴(   
Select  distinct  Nam 
From Customers  Inner join Sales on 
Customers.cod  in Sales.cod 
 

  سازي منتشر شونده چيست؟ به هنگام‐۶۸
  .شود تغيير در چند سطر انجام مي)۲  .شود سطر و ستون انجام ميتغيير در چند )۱  
  .شود تغيير در تمام سطر و ستون كل بانك انجام مي)۴  .شود تغيير در چند ستون انجام مي)۳  

  ومالي كدام است؟باشد علت آن مي» آموزي ـ نام ـ نام خانوادگي ـ رشته ـ پايه ـ نام درس ـ نمره كد دانش«اي كه داراي فيلدهاي  در رابطه‐۶۹
  حذف)۴  سازي هنگام به)۳  اختالط اطالعاتي)۲  درج)۱  

  شود كه صفحه گزارش تنظيم شود؟ در كدام نوع گزارش اندازه قلم طوري انتخاب مي‐۷۰
  ۱(Report Wizard    ۲(Auto Report Columnar  
  ۳(Auto Report Tabular  ۴(Label Wizard  

  زبان تخصصي

71-Computers can replace people in routine . . . . .   .But they have no creativity. 
 1)plan 2)tasks 3)Branch 4)nods 
72-Debugging is: 
 1)Device that can handle multiple data types including voice and video. 
 2)A language for internet applications. 
 3)The technique of detecting and correcting errors in program. 
 4)A small device used to store  informations. 
73-The . . . . . that holds the web together is called hypertext and hyperlink. 
 1)mass 2)URL 3)margins 4)glue 
74-What is called a list of the websites you use to get information when writing something? 
 1)Web page 2)Webliography 3)Web server 4)Home page 
75-Website has one or more . . . . . . web pages depending on how it is designed. 
 1)separated 2)improved 3)invaded 4)related 
76-. . . . . is designed by Bell laboratories for minicomputers and workstations. 
 1)Pocket PC OS 2)MS Windows 3)OS/2 Wrap 4)UNIX 
77-The technology that allows user to see a computer simulated world is . . . . .   . 
 1)blue tooth 2)Virtual memory 3)Virtual Reality 4)infrared 
78-The speech recognition software changes . . . . . Into . . . . .    . 
 1)voice-text 2)video-voice 3)text-voice 4)video-text 
79-Which of the following languages is not a high-level language? 
 1)Ada 2)Assembly 3)Pascal 4)Lisp 

  

A 
  

B 
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80-Which of the following sentences is False? 
 1)The functions of anti virus software is only to find viruses 
 2)Letters and reports can be typed by type writers 
 3)System utilities are available for backup and disaster recovery 
 4)Dtp stands for desktop publishing 

  ۳رياضي 

b(A,(ي  اگر نقطه‐۸۱    كدام است؟bها باشد، مقدار yر  روي محو+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(f؟ كدام است  

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

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۴
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   كدام است؟−2
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   كدام است؟

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  

حاصل ‐۸۶
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1

x
xcoslim
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   كدام است؟
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1  ۴(

3
2  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۷
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=

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 


