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 ١

               )۲(شيمي
  در كدام گزينه دماي جوش مواد به طور صحيح مقايسه شده است؟ ‐۱

  ۱(222 ClSOOH >>  ۲(HIHClHBr >>  ۳(23 NOBHHF >>  ۴(FeNHCO >> 32  
   است؟ چند كيلوژولهاي پيوند داده شده  گرماي سوختن اتانول با توجه به انرژي‐۲

  پيوند  )kj(انرژي پيوند 
kj415  HC − 
kj350  CC −  
kj360  OC −  
kj464  HO −  

803  )CO(OC 2=  

OHCOOOHHC 22252 32
2
7

+→+  

498  OO =  
  ۱( 739+  ۲( 1004+  ۳( 1004−  ۴( 739−  

  شود؟ شده ميكدام عامل سبب كم رنگ شدن سيستم تعادلي گازي شكل داده ‐۳
  42ON) رنگ بي           (22NO) خرمايي رنگ(

  42ONافزايش غلظت )۴  كاهش دما )۳  افزايش فشار)2NO   ۲كاهش غلظت )۱  
.  مول باشد۰۲/۰ در حالت تعادل NOاگر مقدار . شود مياده شده گرم  ليتري تا برقراري تعادل گازي د۱۰ در ظرف دربسته NOCl مول ۱/۰‐۴

  مقدار عددي ثابت تعادل در شرايط آزمايش كدام است؟ 
)g(Cl)g(NO)g(NOCl 222 +  

  ۱(510256 −×/  ۲(410256 −×/  ۳(310251 −×/  ۴(410251 −×/  
  يل الكتروشيميايي با الكتروليز كدام صحيح است؟ي پ در مقايسه‐۵

  . نامند در هر دو قطب منفي را آند مي)۱  
  . شود در هر دو، عمل اكسايش در كاتد انجام مي)۲  
  . شود در پيل الكتروشيميايي انرژي گرمايي به انرژي الكتريكي ولي در الكتروليز انرژي الكتريكي به انرژي شيميايي تبديل مي)۳  
  . ها از قطب منفي به قطب مثبت است  نهر دو جهت جريان الكترودر )۴  

   به ترتيب داراي كدام خاصيت هستند؟ 34NONH و 32COKهاي  محلول نمك‐۶
  بازي ـ بازي )۴  اسيدي ـ اسيدي )۳  اسيدي ـ بازي )۲  بازي ـ اسيدي )۱  

 محلول سود به ترتيب از PHنرماليته و .  نرمال سولفوريك اسيد خنثي شده است۰۲/۰ليتر محلول   ميلي۱۰۰ليتر محلول سود توسط   ميلي۲۰۰‐۷
  چپ به راست كدام است؟ 

  ۱( ۱۱ ،۰۱/۰  ۲( ۱۲ ،۰۱/۰  ۳( ۲ ،۰۲/۰  ۴( ۲ ،۰۱/۰  
  ؟باشد نميكدام گزينه صحيح ‐۸

  .دباش قيق مياز كلر با هيدروكسيد سديم سرد و رآب ژاول محصول واكنش گ)۱  
  . كند  توليد مي2NOفلز مس با اسيد نيتريك گرم و غليظ گاز خرمايي رنگ )۲  

  . شود  را به سرعت در آب سرد كنند بر سختي آن افزوده ميCo750اگر فوالد داغ شده تا دماي )۳  
  .دگوين افزايش درصد كربن در زغال كك را عمل كربنيزاسيون مي)۴  

  ؟ روش ترميت يعني‐۹
    توسط فلز آلومينيوم ) III(كاهيدن اكسيد كروم )۲  برشته كردن كانه آهن و تبديل آن به اكسيد آهن )۱  
  هاي چدن توسط اكسيژن هوا سوزاندن ناخالصي)۴  جذب كانه مس توسط روغن كاج )۳  

  كند؟  توليد مي) II(ات مس  گرم اسيد سولفوريك گرم و غليظ در واكنش با فلز مس چند گرم سولف۹/۴‐۱۰

اوزان اتمي الزم     
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 ٢

              شناخت فلزات

ز آن، عملياتي بـه  چنين خارج كردن رطوبت ا از مواد معدني كربناته و هم) 2CO(عمليات مقدماتي متالورژي استخراج كه براي جدا كردن دي اكسيد كربن       ‐۱۱
  .دهند ها انجا مي روي آن. . . . . نام 

  تكليس )۴  تشويه )۳  خشك كردن )۲  اگلومراسيون)۱  
  شود؟ از كدام نوع گرافيت استفاده مي) سيلندر ترمز اتومبيل( قطعات چدني كه نياز به سطوح تراشيده شده بسيار صافي است، نظير در‐۱۲

  Cنوع )A   ۴نوع )B  ۳نوع )D  ۲نوع )۱  
  . باشد. . . . . . ي آن  شود كه زمينه چدن مالي بل مغز سياه، به چدني گفته مي‐۱۳

  كاربيدي )۴  فريتي  )۳  پرليتي )۲  و پرليتيفريتي )۱  
  ها چه اثري دارد؟ حضور فسفر در چدن‐۱۴

  . گردد باعث كاهش سياليت آن مي)۲   .شود ها مي باعث افزايش سختي قطعات و كاهش سايشي آن)۱  
   .گردد باعث افزاش سياليت آن مي)۴  . شود ها مي هش سختي قطعات و مقاومت سايشي آنكا)۳  

  دهد؟ وجود چند درصد تركيبات گوگرد در چدن، سياليت چدن را به شدت كاهش مي‐۱۵
   ۲ تا ۱)۴   ۰۵/۰ تا ۰۳/۰)۳  ۵/۰ تا ۲/۰)۲   ۱۴/۰ تا ۱۲/۰)۱  

              محاسبات فني عمومي

  ده كدام است؟شيب قطعه شكل داده ش‐۱۶

  ۱(۳  ۲(
10
7  

  ۳(
10
3  ۴ (

3
1  

 ۱۲۵هـا     تـرين قطـر مـؤثر چـرخ         متـر و كوچـك       ميلي ۲۵۰ها    ترين قطر مؤثر چرخ     اي، بزرگ   اي مخروطي تسمه    ستگاه انتقال حركت غير پله    ددر  ‐۱۷
  بيشترين تعداد دوران محور متحرك چند دور بر دقيقه است؟. است  دور بر دقيقه ۷۲۰متر و تعداد دوران محور محرك  ميلي

  ۱(۱۶۲۰  ۲(۱۴۴۰  ۳(۳۶۰  ۴(۲۴۰  
  )متر در هر دقيقه است  ميلي۶۵سرعت برشكاري (زمان برشكاري قطعه شكل داده شده با گاز اكسي استيلن چند دقيقه است؟ ‐۱۸

  ۱(۲/۵۲    
  ۲(۷/۳۵  
  ۳(۵/۴۸  
  ۴(۲/۷۲  

  متر است؟ اد اوليه الزم براي ساخت بست لوله شكل داده شده چند ميليطول مو‐۱۹
  

  ۱(۳۶۸  
  ۲(۳۸۴  
  ۳(۳۷۸  
  ۴(۳۴۳  

  براي ساخت ظرف روغن شكل داده شده، چند دسي متر مربع ورق مصرف شده است؟‐٢٠
  ۱(۸۸/۱۱۰  
  ۲(۶/۲۲  
  ۳(۰۶/۳۳  
  ۴(۳۶/۱۲۴  

  جرم قطعه فوالدي شكل داده شده چند كيلوگرم است؟‐۲۱
۱(۸/۰  
  ۲(۶۲/۰  
  ۳(۲/۶  
  ۴(۸  
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 ٣

  متر مفتول مورد نياز است؟ براي ساخت هر حلقه زنجير شكل داده شده چند ميلي‐۲۲
  ۱(۵۲/۹۴  ۲(۵۲/۹۲  
  ۳(۴۲/۹۰  ۴(۵۲/۸۸  

   در شكل داده شده كدام است؟γمقدار زاويه ‐۲۳
  ۱(0242 ′°,    
  ۲(0480 ′°,  
  ۳(0457 ′°,  
  ۴(0328 ′°,  

   ساعت، چند وات است؟۶در مدت متر  ۵۰۰۰  به ارتفاع كوه كيلوگرم براي باال رفتن از يك ۸۰توان شخصي به جرم ‐۲۴
  ۱(۴۰  ۲(۷۰  ۳(۱۱۲  ۴(۱۸۵  

  ؟ باشد نميگيري مقدار حرارت  كدام واحد اندازه‐۲۵
  ژول)۴  كلوين )۳  تي يو  بي)۲  كالري )۱  

              محاسبات فني تخصصي

dي انتقال حرارت  در رابطه‐۲۶
t)(A

kQ 12 θ−θ
  كدام است؟ ) d(، واحد =

  متر  ميلي)۴   متر سانتي)۳  متر )۲   متر دسي)۱  
  ي شيب حرارتي آن كدام است؟  گراد باشد اندازه ي سانتي  درجه۳۰گراد و دماي سطح خارج آن   درجه سانتي۹۵۰چه دماي سطح داخلي يك كوره  چنان‐۲۷

  ۱(۲/۳۹  ۲(۸/۳۶  ۳(۸۳/۳۰  ۴(۵/۳۲  

tحاصل كسر ‐۲۸
Qرساند؟  كدام معني را مي  

  شدت جريان حرارتي )۴  هدايت حرارتي )۳  توزيع حرارتي )۲  شدت جريان حرارتي مخصوص)۱  

ضـريب انبـساط طـولي بـرنج       (متـر اسـت؟        چنـد سـانتي    Co200 اسـت، افـزايش طـول آن در          cm50گراد    طول يك ميله برنجي در صفر درجه سانتي       ‐۲۹
61018 −×(  

  ۱(۸/۱  ۲(۷۲/۰  ۳(۱۸/۰  ۴(۰۳۶/۱  
  قدر بوده است؟   انقباض در حالت جامد قطعه ريختگي چه باشد، درصدcm60متر و طول قطعه ريختگي آن   ميلي۶۱۰ي طول يك مدل چوبي  در صورتي كه اندازه‐۳۰

  ۱(۰۱۶/۱  ۲(۷۲/۰  ۳(۸/۱  ۴(۹۸/۰  
  . . . . . . ي مدول سطحي كدام نسبت است؟ نسبت  رابطه‐۳۱

  حجم متوسط ذرات سوخت به سطح متوسط)۲  سطح متوسط به حجم متوسط ذرات سوخت )۱  
  رات سوخت به مدول سطحي حجم متوسط ذ)۴  مدول سطحي به حجم متوسط ذرات سوخت )۳  

تركيـب كـربن در آن   ( كيلوگرم زغال چند كيلوگرم است؟ ۳۰چه قسمتي از عناصر قابل احتراق در يك نوع زغال، كربن و هيدروژن باشد، جرم كربن در    چنان‐۳۲
  ) درصد است۸۲

  ۱(۶/۲۴  ۲(۷/۲  ۳(۵/۳۶  ۴(۲/۲۷  

327 شده چدني به چگالي ريختهچه جرم يك قطعه  چنان‐۳۳ cm/g/ چگالي مدل چوبي ( كيلوگرم باشد، جرم مدل چوبي آن چند كيلوگرم است؟ ۲۰ برابر با
3650 cm/g/است (.  

  ۱(۱۱  ۲(۷/۲  ۳(۸/۱  ۴(۶۸/۴  
  ي نيروي وارد بر سطح قالب كدام است؟  رابطه‐۳۴

  ۱(A.g.hF =  ۲(A.h.g.F ρ=  ۳(h.g.P ρ=  ۴(gPP ρ+= 01  
h.g.PPي  در رابطه‐۳۵ a ρ+= واحد چگالي مذاب ρكدام مورد است؟   

  كيلوگرم بر متر مكعب )۴  متر مربع  گرم بر سانتي)۳  نيوتن بر متر مربع )۲  كيلونيوتن بر متر مكعب)۱  
            گري  ريختهاصول تكنولوژيكي و متالورژيكي

  رود؟ كدام عناصر براي ساختن چدن با گرافيت كروي و گاززدايي مس به كار مي‐۳۶
  منيزيم ـ فسفر )۴  مس ـ سرب )۳  نيكل ـ مس )۲  روي ـ منيزيم)۱  

  اند؟ زدايي كدام ترين شرايط براي اكسيژن مهم‐۳۷
  .تر از اكسيد اصلي باشد چگالي اكسيد جديد بايد بيش)۱  
  . اضافه شده، بايد خود باعث به هم خوردن تركيب شيميايي مذاب شودعنصر )۲  
  .زدايي بايد ميل تركيب زيادتري با اكسيژن نسبت به مذاب داشته باشد عنصر اضافه شده براي اكسيژن)۳  
  . قابليت آغشتگي به مذاب داشته باشد)۴  

0240 ′°, 

γ 

°82 

۳۰ 

۱۲ 
۶ 
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 ٤

  كدام عناصر انحالل كامل دارند؟ ‐۳۸
  مس و روي )۴  قلع و سرب )۳  مس و نيكل )۲  نيكل و سرب)۱  

  گري چيست؟  عيب استفاده از مواد جوانه زا در ريخته‐۳۹
  . يابد يكنواختي خواص در جهات مختلف بهبود مي)۲  . دهد گري را كاهش مي سياليت ريخته)۱  
  .گذارد  اثر مييكنواختي خواص در جهات مختلف)۴. يابد گري كاهش مي هاي حين انجماد در ريخته حساسيت به ايجاد ترك)۳  

  . كند ايجاد مي. . . . . . . هاي  شود و آخال آهن توسط آلومينيوم مي. . . . . . . در ذوب آلومينيوم استفاده از وسايل آهني بدون پوشش موجب ‐۴۰
  اضافه شدن ـ ماكروسكوپي)۴  خورده شدن ـ ميكروسكوپي)۳  اضافه شدن ـ ميكروسكوپي)۲  خورده شدن ـ ماكروسكوپي)۱  

  اند؟ ها كدام ترين وظايف آن  مهم،روند ها از مذاب به كار مي هاي تميزكننده به منظور جداسازي ذرات آخال معلّق و خارج كردن آن فالكس‐۴۱
  كاهش نقطه ديرگداز)۴  افزايش آغشتگي به مذاب )۳  افزايش وزن مخصوص )۲  كاهش وزن مخصوص)۱  

  شود؟  از چه نوع چسبي استفاده مي2COگيري به روش  در روش قالب‐۴۲
   سيليكات سديم)۴  اسيد فسفريك )۳  فنل فرمالدئيد )۲  بنتونيت )۱  

  گردد؟  حرارت الزم براي ذوب فلز توسط كدام كوره در ميان الكترودها و شارژ كوره ايجاد مي‐۴۳
  دار  كوره القايي هسته)۴  كوپل)۳  كوره قوس الكتريكي )۲  كوره القايي)۱  

  شود؟ گري مدل توسط سوزاندن و يا ذوب كردن از محفظه قالب خارج مي در كدام روش ريخته‐۴۴
  كوبشي )۴   دقيق)۳  گريز از مركز )۲   وزني)۱  

  شوند؟ پخت ميگراد  اوره فرمالدئيد و فنل فرمالدئيد در چند درجه سانتي. شوند هاي مصنوعي در اثر فعل و انفعاالت شيميايي به صورت مصنوعي تهيه مي رزين‐۴۵

  ۱(Co50  ۲(Co150  ۳(Co30  ۴(Co350  
  . باشد مي. . . . . . . داراي استحكام . . . . . . بنتونيت سديمي به دليل قابليت بادكردگي و تورم ‐۴۶

  تر ـ خشك بااليي  بيش)۴  تر ـ پاييني  بيش)۳  تر ـ خشك بااليي  كم)۲  تر ـ پاييني كم)۱  
  هاي قوس الكتريكي كدام است؟  محدوديت استفاده از كوره‐۴۷

  امكان نبودن تصفيه مذاب )۲  ذوب  هاي كم محدوديت استفاده از اين كوره، در ظرفيت)۱  
  . حجم ذوب نسبتاً باال وجود ندارد)۴  . ها وجود ندارد امكان استفاده از قراضه)۳  

  هاي نسوز، كدام است؟  جزء اصلي و مهم خاك چيني و خاك‐۴۸
  گيپس)۴  كائولينيت)۳  آهك )۲  ماسه شاموتي )۱  

  شود؟ هاي آلومينيوم از چه عنصري استفاده مي ي دانه براي ريز كردن اندازه‐۴۹
  فسفر)۴  روي )۳  بر)۲  نيكل)۱  

  . هاي انقباضي به منظور توليد قطعات ريختگي عاري از عيب. . . . . . .  و . . . . . .در حالت . . . . . . . تغذيه عملي است براي جبران ‐۵۰
   ضمن انجماد بدون تغييرات حجمي فلز ـ مايعـ )۲  تغييرات حجمي فلز ـ جامد ـ حين انجماد)۱  
  تغييرات حجمي فلز ـ مايع ـ ضمن انجماد )۴   ضمن انجمادـبدون تغييرات حجمي فلز ـ جامد )۳  

               مدل و قالب ورسم فني عمومي

  روي پرسپكتيو داده شده كدام است؟ نماي روبه‐۵۱
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
  
  نماي باالي پرسپكتيو داده شده كدام است؟‐۵۲
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
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 ٥

  سه نماي داده شده مربوط به كدام پرسپكتيو است؟‐۵۳
  

  ۱(  ۲(  
  
  
  

  ۳(  ۴(  
  
  ه كدام پرسپكتيو است؟سه نماي داده شده مربوط ب‐۵۴
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
  
  

  روي پرسپكتيو داده شده كدام است؟ نماي روبه‐۵۵
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
  
  سازي با كدام خط است؟ رسم سطح جدايش در نقشه مدل‐۵۶

  خط سرتاسري نازك)۴  ي نازك خط نازك و نقطه پاره)۳  خط سرتاسري ضخيم)۲  خط ضخيم و نقطه ضخيم  پاره)۱  
  سازي داده شده رسم جان ماهيچه كدام قسمت است؟  ي مدل در نقشه‐۵۷

  

  ۱(c  
  ۲(a و b  
  ۳(b  
  ۴(a و c  

  

  شكل مقابل رسم كدام راهنماي ماهيچه است؟ ‐۵۸
  اي  ذوزنقه)۲  چكشي )۱  
  پخ دار)۴  دار پله)۳  

  

  چيست؟) d(ي ساختمان مدل داده شده علت ترسيم فضاي خالي  در نقشه‐۵۹
  ن نيمه رويي مدل و نيمه زيري مدل تلرانس بي)۱  
  تخت نشستن نيمه رويي مدل روي نيمه زيري مدل )۲  
  )سريشم(فضاي خالي جهت جمع شدن چسب چوب )۳  
  لقي مجاز جهت خارج شدن نيمه رويي مدل از روي نيمه زيري مدل)۴  

  ي ساختمان مدل داده شده كدام خط بايد نازك رسم شود؟  در نقشه‐۶۰
  

  ۱(۴  
  ۲(۲  
  ۳(۱  
  ۴(۳  

a 
c 

b 
a 

a   b  

d 

۱ ۱ ۴ 

۲ ۲ 

۳ ۳ 
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             آزمايشگاه متالورژي

  تصوير كدام نوع چدن در شكل نشان داده شده است؟‐۶۱
  داكتيل )۲    خاكستري)۱  
  يوتكتيك  هايپر سفيد)۴  وتكتيك هيپريدسفي)۳  

  . گويند. . . . . . . گرم كردن فوالد تا دماي آستنيت و سرد كردن در كوره را ‐۶۲
  تمپر كردن )۴  كوئنچ كردن )۳   كردن آنيل)۲   كردن نرماله)۱  

  شود؟ و استحكام ترماسه مي) پالستيسيته(پذيري  حضور چند درصد از آب موجود در خاك رس باعث باال رفتن خاصيت شكل‐۶۳
  ۱۵ تا ۵/۵)۴    ۸ الي ۵/۱)۳   ۱۵ تا ۸)۲  ۳ تا ۲)۱  

  گيرند؟ ها قرار مي در رديف كدام ماسه% ۱۸تا % ۸هاي طبيعي با مقدار خاك  ماسه‐۶۴
  با ديرگدازي باال)۳  فني )۳  ضعيف)۲  متوسط)۱  

  . شود ايجاد مي. . . . . .  تعيين سختي از روي عمق فرورفتگي ايجاد شده در قطعه مورد آزمايش توسط يك نوك C در روش راكول‐۶۵

   o120ي  مخروطي از الماس با زاويه)o136  ۲ي  مخروطي از الماس با زاويه)۱  

ي فوالدي با قطر  ساچمه)۴  متر   ميلي۵ي فوالدي با قطر  ساچمه)۳  
16
   اينچ1

             سازي تكنولوژي و كارگاه مدل

  متر است؟ سازي بر اساس قد كارگر چند سانتي ارتفاع ميز كار مدل‐۶۶
  ۸۰ تا ۷۵)۴  ۹۰ تا ۸۰)۳   ۸۰ تا ۷۰)۲  ۷۵ تا ۷۰)۱  

  ي خيلي خشن بر كدام درجه است؟ ي برش در دندانه اره زاويه‐۶۷
  ۶۰تر از  بزرگ)۴  ۶۰تر از  كوچك)۳  ۹۰ر از ت بزرگ)۲  ۹۰تر از  كوچك)۱  

  اي شكل چيست؟ علت استفاده از قطاع چسباني در صفحات دايره‐۶۸
  چوب انقباض يكنواخت )۴  استفاده از تخته هاي كوچك)۳  تراشكاري آسان )۲  باال بردن دوام كار)۱  

  معني برانداختن در اتصال فاق و زبانه كدام مورد است؟‐۶۹
  بريدن فاق در جهت طولي )۴  هاي زبانه قطع كردن اضافه)۳  بريدن زبانه در جهت طولي )۲  هاي فاق  قطع كردن اضافه)۱  

  متر است؟ كار در فالنش تراشي چند ميلي گاه ماشين خراطي و قطعه ي مناسب بين تكيه فاصله‐۷۰
  ۱(۲۵  ۲(۱۰  ۳(۱۵  ۴(۲۰  
             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  بيشتر،  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

  .)متر جيوه است انتي س۷۵فشار 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  

4
1 4

1 

G 
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 ٧

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؟  ميSIد ي حركتش به چند واح 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؟ 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  

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  
23مم تابع اگر ماكزي‐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  


