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 ١

  تأسيسات بهداشتي ساختمان

  شود؟ عمل تصعيد در كدام قسمت چرخه آب در طبيعت انجام مي‐۱
  در سطح اقيانوس)۲    ها ي كوه برف قله)۱  
  جاري شدن آب حاصل از ذوب برف)۴   نفوذ آب حاصل از يخ به زمين)۳  

  تر است؟ پذيري گازها در كدام حالت در آب بيش انحالل‐۲
  دماي زياد و فشار زياد)۴  دماي زياد و فشار كم)۳  اي كم و فشار زياددم)۲  دماي كم و فشار كم)۱  

  تر است؟ جرم مخصوص كدام گاز بيش‐۳
  هوا)۴  اكسيژن)۳  ازت)۲  هيدروژن)۱  

)( ليتر شود؟ ۲۱۲متر باشد تا حجم اين مخزن  در شكل داده شده چند ميلي) L(طول مخزن ‐۴ 3=π )باشد دو طرف اين مخزن كروي مي.(  
  ۱(۱۲۰۰  
  ۲(۱۸۰۰  
  ۳(۱۵۰۰  
  ۴(۱۰۰۰  

  رو كدام است؟ ترتيب نصب وسايل بعد از شير پياده‐۵
  طرفه ـ شير قطع و وصل كنتور ـ شير يك)۲  طرفه كنتور ـ شير قطع و وصل ـ شير يك)۱  
  طرفه ـ شير قطع و وصل ـ كنتور شير يك)۴  طرفه ـ كنتور ـ شير قطع و وصل شير يك)۳  

  مهره ماسوره كدام است؟معادل كلمه ‐۶
  ۱( Nipple  ۲(Unions  ۳(Tee  ۴(Elbow  

  سرد مصرفي در داخل ساختمان به ترتيب چندبار است؟ گرم مصرفي و آب كشي آب ي لوله فشار كار شبكه‐۷
  ۱۰ و ۱۰)۴  ۱۰ و ۶۵)۳  ۶۵ و ۱۰)۲  ۱۰ و ۴)۱  

 متـر و اخـتالف ارتفـاع بـاالترين     ۲۰كننده تا كنتور  ترين مصرف باشد، چنانچه فاصله دور      مي KPa۴۲۰فشار خروجي در كنتور آب يك ساختمان        ‐۸
   است؟KPaكشي چند   محدوده فشار براي تعيين قطر لوله  متر باشد،۱۲كننده تا كنتور  مصرف

  ۴۱۴تر از  بيش)۴  ۳۱۷ ‐ ۴۱۴)۳  ۲۰۷ ‐ ۳۱۰)۲  ۲۰۷ تر از  كم)۱  
  زسوز كدام است؟كن ديواري فوري گا گرم عامل اصلي در قطع و وصل مشعل اصلي آب‐۹

  اختالف جريان گاز)۴  اختالف فشار گاز)۳  اختالف جريان آب)۲  اختالف فشار آب)۱  
 آب ورودي بـه ايـن    لولـه تـرين  كن خورشيدي استفاده كنـيم، مناسـب   گرم كن گازسوز كمكي در يك سيستم آب گرم چنانچه بخواهيم از يك آب   ‐۱۰
  ت است؟مسام قكن كمكي از كد گرم آب

  خروجي كلكتور روي سقف)۲    خروجي پمپ)۱  
  خروجي مخزن ذخيره خورشيدي)۴    آب شهر)۳  

  نشاني باشد؟ كم بايد معادل چند ساعت كار يك شير آتش ي ثقلي دست نشاني در يك مخزن ذخيره ي آب آتش حجم ذخيره‐۱۱
  نيم)۴  دو)۳  چهار)۲  يك)۱  

  بهترين راه براي جلوگيري از  سيفوناژ كدام است؟‐۱۲
  هاي عميق استفاده از سيفون)۲    يستم هواكشاستفاده از س)۱  
  Pنصب سيفون )۴  هايي به شكل شترگلو نصب سيفون)۳  

  متر  است؟ كشي فاضالب بهداشتي ساختمان چند ميلي حداقل قطر نامي لوله و فيتينگ در لوله‐۱۳
  ۱(۶۵  ۲(۵۰  ۳(۳۲  ۴(۱۰۰  

  ؟باشد نمياز كشي مج استفاده از لوله و فيتينگ گالوانيزه در كدام قسمت لوله‐۱۴
  آب باران)۴  فاضالب)۳  آب گرم)۲  هواكش)۱  

  علت عدم عبور تمام آب استخر از داخل مبدل حرارتي كدام است؟‐۱۵
  گيري از افزايش دماي آب ورودي به استخر پيش)۲  گيري از افزايش حجم مبدل پيش)۱  
  جلوگيري از تبخير آب)۴    افزايش زمان گرم كردن)۳  

  تأسيسات حرارتي

  ف دماي بين نقطه جوش آب تا صفر مطلق چند درجه سلسيوس است؟اختال‐۱۶
  ۱(۱۰۰  ۲(۲۷۳  ۳(۱۷۳  ۴(۳۷۳  

Lit۲۱۲ = V  

L = ? 
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 ٢

 و ضريب كلي انتقال گرما       225mاز ديوار يك اتاق به مساحت       ‐۱۷
C.m

W/
°2

شـود، چنانچـه دمـاي داخـل           گرما منتقـل مـي     W۱۹۵ مقدار   60

C°20د دماي خارج چند درجه سلسيوس است؟ باش  
  ۱(۱۳  ۲(۷  ۳(۲۷  ۴(۱۳‐  

 ضريب كلي انتقال گرماي ديوارهاي آن m۳ * ۴ * ۵در اتاق نشان داده شده به ابعاد  ‐۱۸
C.m

W/
°2

منتقل شـده از ديـوار    است، مقدار گرماي 40

   است؟شرقي چند وات
  ۱(۸/۲۸  
  صفر)۲  
  ۳(۷۲  
  ۴(۱۴۴  

  تر است؟ ام نوع ساختمان در محاسبات بار گرمايي كمضريب تناوب كد‐۱۹
  اداره دولتي)۴  مسجد)۳  آمفي تئاتر)۲  سالن اجراي موسيقي)۱  

و اخـتالف دمـاي   ) C°60با اختالف دماي ( وات بوده ۹۰باشد، چنانچه قدرت حرارتي يك پره از جدول     مي KW۵/۱تلفات گرمايي يك اتاق     ‐۲۰
  ) فلز رادياتور را ثابت فرض كنيدU( باشد نياز به چند پره از اين رادياتور داريم؟ C°50دار رادياتور فعلي دو طرف ج

  ۱(۴۵  ۲(۲۰  ۳(۱۷  ۴(۱۴  
  ها نياز داريم؟ هاي همپوشاني به كدام مشخصه براي انتخاب پمپ جرياني از منحني‐۲۱

  دهي و دور موتور آب)۴  دهي و راندمان  و آبهد)۳  دهي  و آبهد)۲  دهي و دور موتور  و آبهد)۱  
 ۸/۰ و ضريب ذخيره مخزن ۴/۰چه ضريب مصرف   ساعت است، چنان ليتر بر۱۵۰۰رم مصرفي يك ساختمان     مصرف ممكن آب گ   مقدار  حداكثر  ‐۲۲

  باشد، مقدار مصرف واقعي اين ساختمان چند ليتر بر ساعت است؟
  ۱(۴۸۰  ۲(۱۲۰۰  ۳(۶۰۰  ۴(۳۰۰  

  )اي نصب يك لوله(توان از مدار خارج كرد؟  يك پمپ گازوئيل مشعل را ميكدام قسمت ‐۲۳
  لوله برگشت به مكش)۴  سوپاپ تنظيم فشار)۳  شير هواگيري)۲  برگشت گازوئيل به مخزن)۱  

   متري از دودكش باالتر باشد؟۳متر از بلندترين قسمت ساختمان در شعاع  دهانه خروجي دودكش روي بام، بايد چند سانتي‐۲۴
  ۱(۳۰  ۲(۶۰  ۳(۱۰۰  ۴(۹۰  

  متر است، حداكثر ظرفيت گرمايي ديگ مناسب با اين مخزن چند هزار كيلو كالري بر ساعت است؟  ميلي۴۰قطر لوله رفت يك مخزن انبساط باز ‐۲۵
  ۱(۱۳۴۴  ۲(۶۲۵  ۳(۲۷۷  ۴(۱۰۰  

   است؟Psiخزن چند دهد فشار مطلق وارده بركف اين م  متر را نشان مي۲نماي يك مخزن آب، ارتفاع  شيشه آب‐۲۶
  ۱(۹/۱۱  ۲(۸/۳  ۳(۸/۲  ۴(۵/۱۷  

=°C     قدرت گرمايي يك كوره هواي گرم با مشخصات داده شده چند كيلو وات است؟‐۲۷    دماي هواي خروجي50
s/m35=هوادهي كوره             C°=    دماي هواي اتاق20

=−°C  تازهدرصد هواي  = ۲۰    دماي هواي بيرون10
  ۱(۱۴۴  ۲(۲۱۶  ۳(۷۲  ۴(۳۲۴  

  ي سلسيوس است؟ شيشه چند درجه حداكثر دماي كار عايق پشم‐۲۸
  ۱(۴۵۰  ۲(۱۴۴  ۳(۱۶۰  ۴(۵۰  

   است؟كعب بر ساعتم متر مربع، چند متر ۹۰حداقل مصرف گاز مصرفي براي يك پكيج شوفاژ گازي در يك آپارتمان با زيربناي ‐۲۹
  ۱(۵  ۲(۵/۳  ۳(۵/۲  ۴(۸/۱  

  هاي آب بهداشتي در سيستم پكيج شوفاژ گازي چند اينچ است؟ حداقل قطر لوله‐۳۰

  ۱(۱  ۲(
8
3  ۳(

2
1  ۴(

4
3  

  تأسيسات برودتي

   باشد، آن مايع در كدام حالت است؟تر از دماي اشباع در يك فشار معين چه دماي مايعي كم چنان‐۳۱
  بخار داغ)۴  ساب كولد)۳  سوپرهيت)۲  مايع اشباع)۱  

  تعريف تن سرمايي كدام است؟‐۳۲
   ساعت۲۴ كيوگرم يخ در ۱۰۰۰سرماي ايجاد شده توسط )۲   ساعت۲۴ پوند يخ در ۲۰۰۰سرماي ايجاد شده توسط )۱  
   پوند يخ در واحد زمان۲۰۰۰اي گرفته شده توسط سرم)۴  سرماي گرفته شده توسط يك تن يخ در واحد زمان)۳  

m۵  

  m۴  فضاي گرم نشده

N  
Cit °= 18  

Ct °−= 120  
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 ٣

  دماي جوش آب كدام است؟‐۳۳
  . استC°100هميشه )۲  .باشد  ميC°100تر از  در ديگ زودپز كم)۱  
  .به فشار بستگي دارد)۴  . استC°100در نقاط مرتفع، باالتر از )۳  

   است؟Psig پمپ روغن داخل كمپرسور با توجه به مشخصات داده شده چند فشار خالص‐۳۴
Psig۸۰  =فشار رانش پمپ روغن  
Psig۱۵  =         فشار مكش كمپرسور                    Psig۱۰۰ = فشار رانش كمپرسور  

  ۱(۲۰  ۲(۶۵  ۳(۸۰  ۴(۸۵  
  شود؟ يك مي كنند، منجر به كدام وايي كار ميهاي تبريد كه با كندانسر ه كاهش دماي هوا در زمستان در سيستم‐۳۵

  افزايش ظرفيت تقطير و افزايش ظرفيت تبريد)۲  افزايش ظرفيت تقطير و كاهش ظرفيت تبريد)۱  
  كاهش ظرفيت تقطير و كاهش ظرفيت تبريد)۴  كاهش ظرفيت تقطير و افزايش ظرفيت تبريد)۳  

  شود؟ برد استفاده ميكننده مايع م هاي خانگي از كدام نوع كنترل در يخچال‐۳۶
  شير انبساط اتوماتيك)۲  )كننده خارجي متعادل(شير انبساط ترموستاتيك )۱  
  لوله مويين)۴  )كننده داخلي متعادل(شير انبساط ترموستاتيك )۳  

  روي لوله خروجي از اواپراتور يك فشارسنج و يك دماسنج نصب شده است، ‐۳۷
  ، گاز خروجي چنددهد  را نشان ميbar۷/۵رسنج  و فشاC°10دماسنج عدد 
  ي سلسيوس سوپرهيت شده است؟  درجه

  ۹)۴  ۱۱)۳  ۶)۲  صفر)۱  
  كن الكتريكي زير سيني كف اواپراتور كدام است؟ علت نصب گرم‐۳۸

  زدايي اواپراتور برفك)۲  ها تبخير آب حاصل از ذوب برفك)۱  
   ايجاد برفك در اواپراتورجلوگيري از)۴  گيري از مسدود شدن لوله تخليه پيش)۳  

  محل نصب تله مايع مبرد در كدام قسمت سيستم تبريد تراكمي است؟‐۳۹
  ورودي اواپراتور)۴  خروجي رسيور)۳  رانش كمپرسور)۲  مكش كمپرسور)۱  

   كدام است؟R‐۱۲۵ فرمول شيميايي‐۴۰
  ۱(32CFCCLF  ۲(32CCLFCCLF  ۳(32CFCHF  ۴(322 CLFFCH  

  هاي جريان نبايد با موتورهايي كه هم خازن استارت و هم خازن كار دارند، استفاده شود؟ به كدام علت رله‐۴۱
  ها كاهش انرژي الكتريكي در خارن)۲    ها پيچ سوختن سيم)۱  
  هاي رله ذوب پالتين)۴    باز نگه داشتن پالتين)۳  

   خانگي ترموستات با كدام وسيله موازي است؟در مدار الكتريكي يخچال‐۴۲
  لودراو)۴  كمپرسور)۳  كليد در)۲  رله جريان)۱  

  ماده مبرد در يخچال جذبي سرول كدام است؟‐۴۳
  رومايدب ليتيوم)۴  آمونياك)۳  آب)۲  هيدروژن)۱  

  دهد؟  به كمپرسور مي، زماني كه دماي اتاق به حد مطلوب برسد، فرمان قطع را)اي پنجره(كدام وسيله در كولر گازي ‐۴۴
  ترموديسك)۴  كليد زياد، متوسط، كم)۳  اورلود)۲  ترموستات)۱  

  ترين عامل انتخاب كدام است؟ هاي كوچك از روش كوتاه، اصلي در برآورد بار سرمايي سردخانه‐۴۵
  سطح خارجي)۴  نوع عايق)۳  حجم سردخانه)۲  دماي محيط)۱  

  كشي تأسيسات رسم فني عمومي و نقشه

  نماي جانبي تصوير مجسم داده شده كدام است؟‐۴۶
  

  ۱(  ۲(  
  

  ۳(  ۴(  
  روي تصوير مجسم داده شده كدام است؟ نماي روبه‐۴۷
  

  ۱(  ۲(  
  

  ۳(  ۴(  

)bar (فشار مطلق  
۷/۴  
۷/۵  
۷/۶  

۱‐  
۴  
۱۰  

C°  
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 ٤

  نماي باالي تصوير مجسم داده شده كدام است؟‐۴۸
  ۱(  ۲(  

  
  

  ۳(  ۴(  
  
  سه نماي داده شده مربوط به كدام تصوير مجسم است؟‐۴۹

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
  
  روي تصوير مجسم داده شده كدام است؟ نماي روبه‐۵۰
  

  ۱(  ۲(  
  

  ۳(  ۴(  

بر روي يك پالن با مقياس ‐۵۱
50
  شود؟ متر رسم مي  متر چند سانتي۳، ديواري به طول 1

  ۱(۵/۱  ۲(۶  ۳(۳  ۴(۹  
  پالن درست براي برش شكل نشان داده شده كدام است؟‐۵۲
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
  
  عالمت اختصاري كنتور آب كدام  است؟‐۵۳

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  كشي آب سرد و گرم كدام وسيله بهداشتي درست است؟ لوله‐۵۴
  

  ۱(A  
  ۲(B  
  ۳(C  
  ۴(D  

  
   كدام است؟Aدر شكل مقابل ‐۵۵

  صافي)۱  
  گير لرزه)۲  
  طرفه شير يك)۳  
  شيرفلكه كشويي)۴  
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  است؟كشي فاضالب درست ترسيم شده  در كدام قسمت لوله‐۵۶
  

  ۱(A  
  ۲(B  
  ۳(C  
  ۴(D  

 
  ي فاضالب در كدام قسمت درست است؟ سايز لوله‐۵۷
  

  ۱(A  
  ۲(B  
  ۳(C  
  ۴(D  

  
  شود؟  كدام لوله متصل ميAدر شكل داده شده به قسمت ‐۵۸

  ۱(  ۲(  
  

  ۳(  ۴(  
  
   كدام است؟Aدر شكل مقابل ‐۵۹
  

  كليد فشاري در فريزر)۱  
  گنتاكت تايمر ديفراست)۲  
  يخچالكن در  گرم)۳  
  ترموستات جلوگيري از گرماي اضافه)۴  

  
  كشي گاز براي نقشه ايزومتريك شكل داده شده كدام است؟ پالن درست لوله‐۶۰
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  

  برق تأسيسات

   ولت است، چنانچه درصد افت۳۸۰رساني  ولتاژ شبكه برق‐۶۱
  ولتاژ استاندارد برابر اعداد جدول باشد، حداقل ولتاژ مورد نياز 

  موتور كدام است؟
  ۱(۲/۳۷۶  ۲(۸/۳۶۶  ۳(۵/۳۷۰  ۴(۳۶۱  

  يابد؟ مقاومت كدام ترميستور با افزايش دما، كاهش مي‐۶۲
  ۱(NTC  ۲(PTC  ۳(LDR  ۴(SCR  

 درصـد باشـد، تـوان    ۳۵ي اين نيروگـاه    مگاوات است، چنانچه ضريب بهره۱۰۰۰اي آب سبك بوشهر   انرژي الكتريكي خروجي از نيروگاه هسته     ‐۶۳
  اين نيروگاه چند مگاوات است؟گرمايي 

  ۱(۱۵۳۸  ۲(۳۵۰  ۳(۱۳۵۰  ۴(۲۸۵۷  
   چند آمپر است؟Ω10جريان عبوري از مقاومت ‐۶۴

  ۱(۵/۷  
  ۲(۲/۰  
  ۳(۴/۲  
  صفر)۴  

  درصد افت ولتاژ
۱  
۵/۱  
۵/۲  

  از تير تا پشت كنتور
  روشنايي
  موتور

  محل

V۲۴  

Ω10  

Ω100  

Ω200  

Ω200  

Ω30  
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 ٦

  ، ولتاژ مؤثر كدام است؟باشد مي V۲۲۰ولتاژ نامي شبكه برق شهر ‐۶۵
  ۱(۲۲۰  ۲(۳۸۰  ۳(2220×  ۴(3220×  

   آمپر باشد، ضريب خود القايي سلف چند ميلي هانري است؟۲۰چنانچه جريان عبوري از سلف در مدار نشان داده شده ‐۶۶
  ۱(۹/۲  
  ۲(۵/۱  
  ۳(۱۱  
  ۴(۳۵  

چنين حداقل ظرفيـت      ل كرد و هم   توان اعما    نوشته شده است حداكثر ولتاژي كه به خازن مي         µF320VAC30±%15 بر روي يك خازن   ‐۶۷
  خازن چند ميكروفاراد است؟

  ۵/۳۴ و ۳۶۸)۴  ۵/۲۵ و ۳۶۸)۳  ۵/۲۵ و ۳۲۰)۲  ۵/۳۴ و ۳۲۰)۱  
  اندازي كدام نوع موتور نشان داده شده است؟ در شكل راه‐۶۸

  گرد در شبكه سه فاز تك فاز چپ)۱  
  گرد در شبكه تك فاز سه فاز راست)۲  
  فازگرد در شبكه تك  سه فاز چپ)۳  
  گرد در شبكه سه فاز تك فاز راست)۴  

  ي كدام نوع حفاظت الكتريكي است؟ عالمت     روي وسايل الكتريكي مشخصه‐۶۹
  اتصال زمين)۴  محافظ جان)۳  ولتاژ كم)۲  كاري عايق)۱  

  شود؟  كمپرسور متصل ميCدر مدار الكتريكي يخچال خانگي كدام وسيله به ‐۷۰
  اورلود)۴  ين رلهبوب)۳  كنتاكت رله)۲  ترموستات)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

  .)ر جيوه استمت  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  

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  

L  

A۲۰  =i  

V۲۲۰  L  HZ50

  

4
1 4

1 

G 
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 ٧

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  
   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
  ست؟ كدام ا−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  


