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 ١

        ۲ و ۱نيم ساخته تكنولوژي 

  هاي فوالدي سياه معمولي كدام است؟ پوشش سطح ورق‐۱
  قلع )۴  روي )۳  كربن )۲  اكسيد آهن )۱  

  شود؟ هاي گيوتين چند درصد ضخامت ورق در نظر گرفته مي ي بين دو تيغه در قيچي ي كلي فاصله به عنوان يك قاعده‐۲

  ۱(۳  ۲(
20
1  ۳(

10
1  ۴(۷  

  شود؟ كاري شده در توليد انبوه از كدام سيستم استفاده مي براي جلوگيري از فنري شدن قطعه خم‐۳
  كاهش طول كورس )۴  ليكيوپرس هيدر) ۳  پرس مكانيكي )۲  خم كردن از روي تار خنثي )۱  

  تري برخوردار است؟ ي رعايت كدام نكته از اهميت بيشسير ورق در هنگام رخ انداختن با چرخ ورق كارمبراي جلوگيري از انحراف ‐۴
  سرعت حركت )۴  تنظيم محور اهرم زيرين )۳  تماس كنار ورق با ضامن) ۲  تنظيم پيچ عمودي )۱  

سـتوانه بايـد     ارتفـاع ورق ايـن ا  ، باشدmm۵۰ و قطر قوطي mm ۱۰۰ايم چنانچه ارتفاع مورد نياز  كف يك قوطي استوانه شكل را با فرنگي پيچ متصل كرده     ‐۵
  )باشد  ميmm۵ و عرض دهانه قالب mm۹/۰ضخامت ورق (متر باشد؟  چند ميلي

  ۱( ۸/۴۶  ۲(۲/۵۳  ۳(۸/۹۶  ۴(  ۲/۱۰۳  
  متر است؟ چه طول لوله دو متر باشد، قطر داخلي آن چند ميلي  اي بسازيم چنان  لولهmm۴ به ضخامت ×m12خواهيم با يك ورق به ابعاد  مي‐۶

  ۱( ۳۱۸  ۲( ۳۱۴  ۳(۳۲۲  ۴(۳۱۰  
  شود؟ هاي گاز اكسيژن با كدام روش توليد مي كپسول‐۷

  مانسمان)۴  ارهارد) ۳  اكسترود )۲   پيلگر )۱  
     ؟شود نميهاي نبشي استفاده  از كدام وسيله براي خط كشي طولي روي عرض بال‐۸

  موازي كش )۴  خط كش تيره دار )۳  سوزن خط كشي )۲  پرگار )۱  
mm10100100يم با يك نبشي به ابعاد       خواه  مي‐۹ اي به قطر يك متر بسازيم به طوري كه بال عمودي آن در داخل قرار گيرد، طـول گـسترش                دايره ××

  متر است؟ اين نبشي چند ميلي
  ۱( ۳۳۱۳  ۲(۳۱۴۰  ۳( ۲۹۶۷  ۴(۲۱۲۳  

mm55050خواهيم يك نبشي به ابعاد        مي‐۱۰ ي فـاق چنـد      درجه باشد، فاصله بين دو ضلع زاويـه      ۱۲۰كنيم كه زاويه بين دو بال آن         را به نحوي خم      ××
  متر است؟ ميلي

  ۱(۶/۲  ۲(۲/۵  ۳(۱/۱۳  ۴(۵/۶  
        تكنولوژي جوش گاز و جوش برق

  ر گاز مصرف شده است؟ بار باشد چند ليت۱۰۰چه فشار ثانويه اين كپسول   ليتر است چنان۴۰آن و حجم بار  ۱۵۰فشار اوليه يك كپسول اكسيژن ‐۱۱
  ۱( ۴۰۰۰  ۲( ۲۰۰۰  ۳(۱۵۰۰  ۴(۷۵۰  

  .است. . . . . .  متر و رنگ آن  ميلي. . . . .  قطر داخلي شيلنگ استيلن ‐۱۲
   ـ قرمز۱۰ )۴   ـ قرمز ۶)۳   ـ زرد ۱۰)۲   ـ زرد۶ )۱  

  دام عمل را بايد انجام دهيم؟ها برداريم ك  كامل فشار را از روي فشار سنجكاري به طور بخواهيم در پايان جوشچنانچه ‐۱۳
  آزاد كردن پيچ تنظيم رگوالتور)۲    تخليه گاز شيلنگ )۱  

  بستن شير مصرف روي مجموعه فشار سنج و رگوالتور )۴    بستن شير مشعل )۳   
  ؟شود نميبه طور معمول از كدام آلياژ در لحيم كاري سخت استفاده ‐۱۴

  نقره )۴  برنج )۳  فوالد) ۲  مس )۱  
  هايي كه بايد به صورت كلكتوري به هم بسته شوند كدام است؟  ليتر گاز استيلن داريم، حداقل تعداد كپسول۳۵۰۰كاري در هر ساعت نياز به  در يك جوش‐۱۵

  ۱(۳  ۲(۷  ۳(۵  ۴(۴  
  كاري با جريان متناوب است؟ يك از محاسن جوش كدام‐۱۶

  .ه و پايدارتر استتر تشكيل شد قوس راحت)۲  .تر بوده و پاشش ذرات كم است قوس آرام )۱  
  .استفاده از انواع الكترودها امكان پذير است)۴  .هاي آن ارزانتر از جريان مستقيم است دستگاه )۳  

  گرم بر متر مكعب است؟ حداكثر مجاز گاز مونواكسيدكربن چند ميلي‐۱۷
  ۱(۹  ۲(۵۰  ۳(۵۰۰۰  ۴(۲۰۰۰  

  كاري كرد؟ ها جوش توان در تمام حالت با كدام الكترود مي‐۱۸
  ۱( E-6032  ۲(E-7021  ۳(E-6020 ۴(  E-7013 

  ) سيكل در ثانيه۵۰فركانس (باشد؟ متر است چند ثانيه مي كاري مقاومتي دو ورق فوالدي كه ضخامت هر كدام يك ميلي زمان الزم براي جوش‐۱۹
  ۱(۲/۰  ۲(۱۰  ۳(۱  ۴(۴/۰  

  رود؟ ار ميبه ك) متر  ميلي۵/۲تر از  كم(كاري قطعات نازك  از كدام اتصال براي جوش‐۲۰
   زاويه خارجي با گوشه بسته) ۴   بدون پخT)۳  لب به لب بار ريشه باز )۲   لب روي هم )۱  
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 ٢

   و تخصصي۱ي محاسبات فن

  شيب قطعه شكل داده شده كدام است؟‐۲۱
  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    ال حركت غير پله   ستگاه انتق ددر  ‐۲۲
  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 (ري قطعه شكل داده شده با گاز اكسي استيلن چند دقيقه است؟ زمان برشكا‐۲۳

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

  متر است؟ طول مواد اوليه الزم براي ساخت بست لوله شكل داده شده چند ميلي‐۲۴
  

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

   شكل داده شده، چند دسي متر مربع ورق مصرف شده است؟براي ساخت ظرف روغن‐۲۵
  ۱(۸۸/۱۱۰  
  ۲(۶/۲۲  
  ۳(۰۶/۳۳  
  ۴(۳۶/۱۲۴  

  جرم قطعه فوالدي شكل داده شده چند كيلوگرم است؟‐۲۶

                                                              38 dm/kg=ρ  
  ۱(۸/۰  
  ۲(۶۲/۰  
  ۳(۲/۶  
  ۴(۸  

سرعت متوسط پيستون چند . باشد  دور بر دقيقه مي۶۰۰۰متر و تعداد دوران ميل لنگ آن    ميلي۳۵ كورس پيستون در يك موتور اتومبيل طول‐۲۷
  متر بر ثانيه است؟

  ۱(۳  ۲(۵  ۳(۴  ۴(۷  
  متر مفتول مورد نياز است؟ براي ساخت هر حلقه زنجير شكل داده شده چند ميلي‐۲۸

  ۱(۵۲/۹۴  
  ۲(۵۲/۹۲  
  ۳(۴۲/۹۰  
  ۴(۵۲/۸۸  

۳۰ 

۱۲ 

۶ 
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۳۴۰ 

۲۵۰ 

۵۰
۰
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 ٣

   در شكل داده شده كدام است؟γمقدار زاويه ‐۲۹
  ۱(0242 ′°,    
  ۲(0480 ′°,  
  ۳(0457 ′°,  
  ۴(0328 ′°,  

  متر است؟ اي با مشخصات داده شده چند ميلي مقدار تلرانس اندازه قطعه‐۳۰
mm25= ،اندازه اسميmµ41=  ،انحراف باالييmµ20=انحراف پايين  

  ۱(۰۸۱/۰  ۲(۰۱۶/۰  ۳(۰۶۵/۰  ۴(۰۲۱/۰  
        

  
  تواند تغيير كند؟ بنابر اصل انتقال پذيري نيرو كدام خصوصيت نيرو مي‐۳۱

  نقطه اثر) ۴  راستا )۳  جهت )۲  مقدار )۱  

)s/mg( چند نيوتن باشد تا تير در حال تعادل باشد؟ Fباشد نيروي   ميkg۷۰ لوال شده Aجرم تير نشان داده شده كه در نقطه ‐۳۲ 210=  
  ۱( ۲۷۰۰  
  ۲(۲۶۲۵  
  ۳( ۱۷۵۰  
  ۴(۲۱۰۰  

  )kg۲۵۰ر تيجرم ( است؟ KN.m چند Cگشتاور ايجاد شده حول نقطه ‐۳۳
  ۱( ۹/۲۲  
  ۲( ۵/۲۰  
  ۳(۳/۳۹  
  ۴(۱۸  

توانـد تحمـل كنـد      باشند و حداكثر تنشي كه چـسب مـي  ×mm50120اند  چنانچه ابعاد سطح    دو قطعه نشان داده شده به يكديگر با چسب متصل شده          ‐۳۴
mpa/    چند كيلو نيوتن است؟F باشد حداكثر نيروي 51

  ۱(۹  
  ۲(۶  
  ۳(۵/۲  
  ۴(۴  

  كه شكست رخ دهد؟  بازگشت قطعه است بدون آن ده تغيير شكل بيكدام ويژگي نشان دهن‐۳۵
  سختي )۴  كشساني )۳   پالستيسيته)۲  االستيسيته )۱  

  كيلو نيوتن است؟چند  p در نظر گرفته شود حداكثر نيروي مجاز ۲/۱ باشد و ضريب اطمينان Mpa ۱۴۰چه تنش كششي مجاز قطعه نشان داده شده  چنان‐۳۶
  ۱( ۹/۱۵  
  ۲(۹/۱۰  
  ۳(۶/۳۶  
  ۴( ۱/۹  

 باشـد حـداكثر مقـدار    Mpa ۱۲۰ و تنش برشي مجاز در فلز جوش mm۹دور تا دور مكعب نشان داده شده به صفحه جوش شده است چنانچه ساق جوش  ‐۳۷
   چند كيلو نيوتن است؟Tنيروي 

  ۱(۶۱  ۲(۴۷  
  ۳(۴۳  ۴(۳۰  

  ست؟ اmPa حك شده است مقاومت تسليم اين پيچ چند 9.8بر روي سر يك پيچ ‐۳۸
  ۱( ۹۰۰  ۲(۹۰  ۳( ۷۲۰  ۴(۷۲  

 ۴/۰ و ضريب نفوذ نسبي لبه برشي آن Mpa ۴۰۰آن   ي كه حداكثر استحكام برشmm۳نيروي برش الزم توسط گيوتين براي بريدن يك ورق به ضخامت        ‐۳۹
27015)  درجه۱۵ بااليي يزاويه شيب برش(بوده چند كيلو نيوتن است؟  /tan =  

  ۱( ۳/۰  ۲(۴/۱  ۳( ۳/۴  ۴(۴/۵  

N200 

m3 N100 m12 c 

P 

mm20φ  
mm10φ  

20 T 

N?F = 

51 / 9 

0240 ′°, 

γ 

°82 
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 ٤

چه ضريب   آتمسفر باشد  چنان۴۰ بسازيم كه فشار گاز داخل آن m۴اي شكل به قطر   يك مخزن كرهMpa ۵۰۰خواهيم از يك ورق با استحكام تسليم     مي‐۴۰
    متر است؟  در نظر بگيريم ضخامت ورق چند ميلي۲اطمينان را 

  ۱(۲۰  ۲(۸  ۳(۱۶  ۴(۴۰  
         عمومي و تخصصيرسم فني

   كدام است؟3Aغذ اندازه كا‐۴۱
  ۱(594420×  ۲(297210×  ۳(297420×  ۴(841594×  

  نماي جانبي تصوير جسم داده شده كدام است؟‐۴۲
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  نماي سطحي تصوير جسم داده شده كدام است؟‐۴۳
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  نماي روبروي جسم داده شده كدام است؟‐۴۴
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  نماي باالي جسم داده شده كدام است؟‐۴۵
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  سه نماي داده شده مربوط به كدام جسم است؟‐۴۶
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  نماي روبروي جسم داده شده كدام است؟‐۴۷
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  
  باشد؟                    كدام قسمت كره مي    نماي‐۴۸

  منطقه )۴  قطب )۳  عرقچين )۲  قاچ )۱  
  چند متر مربع است؟) باكف(سطح ورق مورد نياز براي ساخت حجم نشان داده شده ‐۴۹

  ۱( ۴۸/۰  

  ۲(۸۴/۰  

  ۳(۳۶/۰  

  ۴( ۹۶/۰  

  گسترش هرم برش خورده كدام است؟‐۵۰
  

  ۱(    ۲(  
  

  
  

  ۳(    ۴(  

H 
V 

40
0
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 ٥

  اندازه واقعي برخورد صفحه با مخروط نشان داده شده كدام است؟‐۵۱
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
  
  
  تر است؟ با توجه به كانال تبديل نشان داده شده طول اندازه واقعي كدام قسمت بيش‐۵۲

  ۱( ah  
  ۲(۱a  
  ۳( ۱b  
  ۴(۳c  

  ؟ين انجام شده است به وسيله پهاي نشان داده شده كدام اتصال در شكل‐۵۳
  
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  
  كدام نشانه جوش درست نشان داده شده است؟‐۵۴

  ۱(۲  
  ۲(۱  
  ۳(۳  
  ۴(۴  

  
  ها آمده است؟ ي نقشهگذار وكد، دستورات مربوط به اندازهر ابزار در محيط اتادر كدام نو‐۵۵

  ۱(Modify  ۲(Work spaces  ۳(Draw  ۴(Dimension 
   ماشيناجزاي

  د؟هاي اتوماتيك كدام هستن كالچ‐۵۶
  اي و ارتجاعي پوسته)۲     سانتريفوژ، يك جهته ايمني،)۱  
  اي ـ محوري ديسكي ـ صفحه)۴    اي و اصطكاكي چند صفحه)۳  

  .است. . . وظيفه مكانيزم لنگ، تبديل و انتقال حركت ، ‐۵۷
  دوراني به خطي)۴  دوراني به دوراني)۳  مستقيم به خطي)۲  افقي به عمودي)۱  

  ؟كند نمي محوري را تحمل كدام ياتاقان غلتشي، بار‐۵۸
  مخروطي)۴  محوري)۳  اي شانه)۲  اي غلتكي استوانه)۱  

  گردد؟  براي پايين آوردن جسمي، انرژي موجود به چه نوع انرژي تبديل شده و باعث توقف مي در سيستم ترمز،‐۵۹
  جنبشي ـ حرارتي)۴  پتانسيل ـ حرارتي)۳  حرارتي ـ پتانسيل)۲  حرارتي ـ جنبشي)۱  

  .كنند تبديل مي. . . . . . . . . . . ا عضوي از ماشين هستند كه حركت ه بادامك‐۶۰
  مستقيم را به حركت خطي)۴  مسقتيم را به دوراني)۳  دوراني را به مستقيم)۲  دوراني را به دوراني)۱  

      متالورژي عمومي و شناخت مواد صنعتي

  فاز زمينه ماده كامپوزيتي آسفالت از كدام نوع است؟‐۶۱
  پليمري) ۴  سراميكي )۳  فلزي )۲  نفتي )۱  

  باالترين قسمت كوره بلندبراي احياي سنگ آهن كدام منطقه است؟‐۶۲
  خشك كردن) ۴  كربنيزه شدن )۳  احيا )۲  ذوب )۱  

)۱( 

)۲( 

)۳( 

)۴( 
 قطعه جوش شده
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 ٦

  تر است؟ ضريب انبساط حرارتي حجمي كدام فلز بيش‐۶۳
  تنگستن )۴  فوالد )۳  سرب )۲  جيوه )۱  

  ؟شود نميمنظور استفاده به طور معمول از آلياژ سازي براي كدام ‐۶۴
  تر پذيري بيش  انعطاف)۴  تر  سختي بيش)۳  تر  استحكام بيش)۲  تر هدايت الكتريكي كم )۱  

  هاي زنگ نزن كدام است؟ عامل اصلي مقاومت به خوردگي در فوالد‐۶۵
  تنگستن)۴  نموليبد)۳  كروم) ۲   نيكل )۱  

  تر است؟ چكش خواري كدام نوع چدن بيش‐۶۶
  سفيد )۴  خاكستري )۳  ن نشك)۲  ماليبل )۱  

  هاي فوالدي گالوانيزه كدام است؟ پوشش لوله‐۶۷
  نيكل )۴  كروم )۳  روي) ۲   قلع )۱  

  تري به خوردگي دارند؟ يك تمايل كم كدام‐۶۸
  گرافيت) ۴  پالتين )۳  طال )۲  فوالد زنگ نزن )۱  

  گري شود؟ براي اينكه قطعه بدون حفره باشد بهتر است با كدام روش ريخته‐۶۹
  مداوم )۴  اي  قالب ماسه)۳  قالب فلزي )۲  تحت فشار )۱  

  باشد؟ ها مي علت استفاده از فوالدهاي ميكرو آلياژي در بدنه خودروها كدام خاصيت آن‐۷۰
  پذيري ـ جوش كاري مطلوب  نسبت استحكام به وزن باال ـ قابليت شكل)۱  
  كاري مطلوب  نسبت استحكام به وزن باال ـ تردي ـ جوش)۲  
  ر خوردگي ـ چقرمگي ـ مقاومت به سايش مناسب بمت در برامقاو)۳  
  چقرمگي ـ وزن كم ـ شكنندگي )۴  
         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
   زمين چگونه است؟زمان سقوط و سرعت نهايي گلوله در ماه نسبت به گلوله در

  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
  .)متر جيوه است  سانتي۷۵فشار هواي خارج (شود؟  متر كم مي پت چند ميلي فاع آب درون پيارت

  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

   هنوز افقي بماند، كدام است؟ انتهاي ميله آويزان كرد تا

  ۱(w
2
3  

  ۲(w2  
  ۳(w  

  ۴(w
2
1  

4
1 4
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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؟  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 ز دستفنر بر هر يك ا
  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  
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  
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