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  مباني كامپيوتر
   است؟نادرست كدام عبارت -1

 .به مجموعه اي از ورودي ها كه پيش از پردازش در اختيار داريم، داده مي گويند) 1  
 .پس از هر پردازش خاص، داده ها به اطالعات تبديل مي شوند) 2  
 .به مجموعه عملياتي كه بر روي داده ها صورت مي گيرد، پردازش مي گويند) 3  
  .انه ماشيني خالق و هوشمند استراي) 4  

   حافظه موقتي  كدام است ؟-2
  حافظه جانبي) 4  واحد محاسبه و منطق) 3  واحد كنترل) 2  ثبات يا رجيستر) 1  

16953 در عدد -3 )FB(  كدام است؟5ارزش مكاني رقم           
  1 (5  2 (500  3 (80  4 (1260  

4- 8KB معادل چند GBاست؟   
  1 (223  2 (217  3 (2‐17  4 (2‐23 

  نام شيارهاي هم شماره در صفحات مختلف، كدام است؟-5

  سكتور) 4  سيلندر) 3  شيار) 2  قطاع) 1  
  هاي ديجيتال تبديل كند كدام است؟ تواند تصويرروي كاغذ يافيلم عكاسي را به داده كه مي  ابزاري-6

  رسام) 4  قلم نوري) 3  اهرم هدايت) 2  اسكنر) 1  
  ؟نيستافزار سيستمي  كدام يك نرم -7

  برنامه هاي كمكي) 4  مديريت پروژه) 3هاي زبان هاي برنامه نويسي مترجم) 2  سيستم عامل) 1  
   در تعريف فناوري اطالعات، كدام گزينه امكان تصميم گيري را فراهم مي كند؟-8

  خرد) 4  دانش) 3  اطالعات) 2  داده) 1  
   خروجي الگوريتم زيركدام است؟-9

  100 تا 10اد مجموع اعد) 1  
 محاسبه و نمايش مجموع اعداد زوج دو رقمي) 2  

  100نمايش اعداد زوج كوچكتر از ) 3  
 100محاسبه مجموع اعداد كوچكتر از ) 4  

 
  
  

   را محاسبه كند؟nهاي عدد صحيح و مثبت   در الگوريتم زير به جاي ؟ كدام گزينه را قرار دهيم تا تعداد مقسوم عليه-10
  1 (s=s+i  
  2 (s=s+1 

  3 (s=s+n 

  4(s=i+n 

 
  
  
  
  

  3و2 و 1برنامه سازي 
  ؟نيستدرست VS در محيط   #Cسي ي كدام عبارت در مورد زبان برنامه نو-11

  . به ازاي هر خطاي موجود در برنامه، يك پيغام خطا در كادر خود گزارش مي دهد Error Listپنجره ) 1  
  . است و كاربر ميتواند آن را به دلخواه تغيير دهد program.csنام فايل متن برنامه به صورت پيش فرض ) 2  
  . ساختار پروژه و تمام فايل هاي موجود در آن را نشان مي دهد solutionexplorerپنجره ) 3  
  .مكان پذير است  ا()Parseدر داخل متد ()ReadLineاستفاده مستقيم از متد ) 4  

  شروع-1

2- n=10  
3- s=0  
4- s=s+n  
5- n=n+2  
  4 است برو به گام n<100 اگر -6
7- sرا چاپ کن   
   پایان-8

  شروع-1

2- nرا از ورودي دریافت کن   
3- s=0  
4- i=1  
 10 است برو به گام i>n اگر -5

  8 برو به گام نیست صفر i بر n اگر باقیمانده صحیح تقسیم -6
   ؟-7
8- i=i+1  
  5 برو به گام -9

10- sرا چاپ کن  

   پایان-11
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   خروجي قطعه كد زير كدام است ؟-12
int a = 12، b = 35; 
Console.WriteLine("a+b=" + a + b); 
Console.WriteLine("a+b=" + (a + b)); 

  1 (a+b=47    2 (a+b=1235   

  a+b=47                a+b=47   
  3 (a+b=47    4 (a+b=1235 

  a+b=1235        a+b=1235    
   خروجي قطعه كد زير كدام است ؟ -13

bytetmp = 0; 
for (int a = 1; a <= 20; a++) 
{ 
if (a % 5 == 0 || a > 5 && a < 10) 
tmp++; 
} 
Console.WriteLine(tmp); 

  1 (4  2 (6  3 (8  4 (10     
   خروجي قطعه كد زير كدام است ؟-14

byte a ; 
  a = 2 + 4 / 2 * 8 ‐ 3; 
Console.Write("answer =" + a++); 
Console.WriteLine(a); 

  1 (1516       2 (1616  3 (1515  4 (2222  
  ؟ندارد وجود switch  كدام كلمه در ساختار كلي دستور -15

  1(default      2 (Break  3 (select  4 (case 

   خروجي قطعه كد زير كدام است ؟-16
inti; 
for ( i =1; i<= 7;  Console.WriteLine(i)،i+=2) ; 
Console.WriteLine(i ); 

     اعداد زوج يك رقمي ) 2    اعداد فرد يك رقمي) 1  
  9) 4   استفاده نمود WriteLine نميتوان از دستور forدر حقله ) 3  

   مي باشد ؟if در دستور ()tryparseكداميك از دستورات زير نحوه درست استفاده از متد  ;int xو  a=”7”;  string اگر -17
  1 (if(TryParse(a، out x))    2 (if(int.TryParse(a، out x)) 

  3( if(TryParse(x، out a))    4 (if(int.TryParse(x، out a))  
   در برنامه زير، خروجي مورد نظر كدام است ؟ grade درصورت وجود آرايه اي به نام -18

float c = 0; 
foreach (float g in grade) 
     c += g; 
c /= grade.Length; 
Console.WriteLine(c); 

  نمايش طول آرايه ) 2  وت اي جديد با طول متفا نمايش آرايه در آرايه) 1  
  نمايش ميانگين همه عناصر آرايه ) 4    نمايش مجموع عناصر آرايه ) 3  

   كدام عبارت درست است؟-19
  .مقدار دهي عناصر آرايه در هنگام تعريف آن امكان پذير نيست ) 1  
 . است 10 برابر با ;string[] names = newstring[10]بزرگترين انديس، در آرايه ) 2  
  .امكان تعيين اندازه آرايه در طول اجراي برنامه وجود دارد ) 3  
  .بعد از ايجاد آرايه مي توان تعداد عناصر آن را كم يا زياد كرد ) 4  

تداي  به ابfirstصحيح جابجايي انديس را زماني كه منطقه جستجو سمت راست ليست باشد، انجام مي دهد؟   كدام دستور در مرتب سازي دودويي، عمليات-20
  . به انتهاي ليست اشاره مي كنند  last به وسط ليست و middle ليست ،

  1 (last=middle-1  2(first=middle+1  3 (first=(first-last)/2  4 (last=(first+last)/2  



کامپیوتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي کشور  هاي فنی و حرفه رستانسیزدهمین دوره مسابقات علمی عملی هن  

  3

   خروجي قطعه كد زير كدام است ؟-21
double a; 
a = Math.Max(Math.Pow(2، 4)،Math.Min(4،8)); 
Console.WriteLine(a); 

  1(2  2(4   3 (8  4(16   
  .استفاده مي شود .........................  براي وارونه كردن عناصر يك آرايه از متد -22

  1 (Reverse 2(LastIndexOf 3 (Sort 4 (IndexOf 

 تغيير داده ايم ، مختصات جديد Y=70  و X=20  قرار داشته را ، به صورت Y=50 و X=50 كه ابتدا در مختصات   button يك  location ويژگي -23
button  نسبت به مختصات گذشته چه تغييري پيدا خواهد كرد ؟   
 انتقال به طرف پايين و راست ) 4  به طرف پايين و چپانتقال ) 3  انتقال به طرف باال و راست) 2  انتقال به طرف باال وچپ)1  

  چه نوع فايل هايي را باز OpenFileDialogدهيم،حال  تغيير ميjpg|*.bmp|*.png|*.gif.* را به صورت OpenFileDialog ويژگي فيلتر-24
  مي كند ؟
  1(bmp،gif 2(jpg،png  3(bmp،png،gif  4(jpg،bmp،png،gif 

   فرم استفاده مي شود؟MouseMove ، از كدام دستور در رويداد label1 به منظور نمايش مقدار طولي موقعيت موس بر روي فرم داخل -25
  1 (label1. Text = "Result=" + e.X;  2 (label1. Text = "Result=" + X.e;  
  3(label1. Text =  "Result=" + Y.e;  4 (label1. Text =  "Result=" + e.Y; 

   ؟ندارد وجود KeyDown يا KeyUp رويداد eكدام ويژگي در پارامتر -26
  1 (KeyCode  2(KeyValue  3(Shift  4 (KeyPress 

  كتر مورد نظر از  كدام عالمت استفاده مي شود؟ادر زمان ساخت منو قبل از كار يجاد كليد دسترسي براي ا-27
  1(& 2 (@ 3 (# 4 (% 

  .استفاده شده است ....................  در فايل  ;Application.Run(new Form1()) از دستور Form1 به منظور ايجاد شي از كالس -28
  1 (Form1.cs 2 (Form1.Designer.cs 3(Form1.resx  4 (program.cs   

  دهد  ؟ طعه برنامه زير چه عملي انجام مي ق-29
string filename="avelona.txt"; 
if(System.IO.File.Exists(filename)) 
MessageBox.Show(System.IO.File.ReadAllText(filename)); 
else 
System.IO.File.WriteAllText(filename،"avelona"); 

دهي مي كند و مقادير قبلي حذف  مقدارavelona را بررسي مي كند و اگر فايل خالي باشد آن را مجدد با عبارت avelona.txtمحتواي فايل ) 1  
  .شوند  مي

ايل از قبل موجود مقداردهي مي كند ، اما در صورتي كه ف”avelona“ وجود نداشته باشد آن را ايجاد كرده و با avelona.txtاگر فايلي با نام ) 2  
  .باشد محتواي آن را نمايش مي دهد 

  .كند ون هيچ محتوايي ايجاد مي وجود داشته باشد محتواي آن را نمايش ميدهد و در غير اينصورت فايل را بدavelona .txtدر صورتي كه فايل ) 3  
اگر فايل به درستي مقداردهي شود محتواي آن را با دستور  قرار مي دهد، avelona.txt ايجاد كرده و مقدار آن را avelonaفايلي با نام ) 4  

messagebox نمايش مي دهد . 
  درست است ؟#C كداميك از عبارت در مورد پايگاه داده در -30

  . ناكارآمد است استفاده از پايگاه داده به منظور ذخيره سازي، هنگامي كه اطالعات افزايش يابد و نياز به مديريت اطالعات و سرعت بيشتر باشد،) 1  
 اطالعات مورد نظر از داخل پايگاه داده را به حافظه جانبي كامپيوتر منتقل datasetبراي باالبردن سرعت عمليات و افزايش كارآيي سيستم، ابزار ) 2  

  . كند به طوري كه قابل مديريت باشد  مي
  . انجام مي گيردtableadapterهنده  يا  توسط واسطه اي با نام تطبيق دdatasetارتباط بين پايگاه داده و ) 3  
 در نظر گرفته  مي شوند زيرا هم از زبان فارسي پشتيباني مي كند هم متن ورودي ncharاكثر مواقع در جداول پايگاه داده ، فيلد هاي متني از نوع ) 4  

  .مي تواند متغير باشد 
  سخت افزار

   است؟ATاي اصلي  كدام مورد بيانگر نام بانك حافظه مربوط به برده-31
  1 (ISA  2 (EISA  3 (SIMM  4 (DIMM  

   كدام تراشه ارتباط بين تمام دستگاه هاي ورودي و خروجي را كنترل مي كند؟-32
  1 (NorthBridge 2 (SouthBridge  3 (Super I/O  4(Bios  



کامپیوتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي کشور  هاي فنی و حرفه رستانسیزدهمین دوره مسابقات علمی عملی هن  

  4

  ؟نيست كدام مورد از كارهاي واحد كنترل -33
  1 (Fetch  2 (Decode  3 (Execute  4 (WriteBack  

  هاي فعال، فركانس پردازنده را تغيير دهند؟  قادر هستند با توجه به تعداد هسته هاي مبتني بر كدام فناوري  پردازنده-34
  1 (TurboBoost  2 (Hyper Threading  3 (SuperScalar 4(HyperPipelined  

  ود؟ در فناوري كدام حافظه، از تعدادي گيت منطقي به نام فليپ فالپ استفاده مي ش-35
  1 (DRAM  2 (SRAM  3 (SDRAM  4 (RDRAM  

   كدام حافظه از فناوري نيمه هادي ساخته شده است؟-36
 حافظه هاي فلش) 4  ديسك مغناطيسي) 3  نوار مغناطيسي) 2   ري–ديسك بلو ) 1  

   است؟USB كدام رابط با سرعت بسيار باال و از خانواده -37
  1 (IDE  2 (EIDE  3 (SATA  4 (SCSI 

  شه اصلي پردازنده سيگنال ديجيتال، در كارت صدا كدام است؟ نام ترا-38
  1 (DSP  2 (DAC  3 (GPU  4 (ADC 

  ، از محو شدن جزييات تصوير در نواحي تاريك آن جلوگيري مي شود؟LED با استفاده از كدام ويژگي در صفحه نمايش هاي -39
  1 (LocalDimming  2 (ColorDepth  3 (DotPitch    4 (NativeResolution  

   سطح ولتاژ مورد نياز براي راه اندازي موتورهاي ديسك گردان كدام است؟-40
  1 (3.3  2 (5  3 (12  4 (220  

  2 و 1سيستم عامل 
 شود؟ هاي باز روي ميزكار از كليك راست بر روي كدام قسمت استفاده مي براي مديريت چيدن پنجره-41

  دكمه شروع) 4  نناحيه اعال) 3  نوار وظيفه            ) 2   ميزكار)1  
  هاي داخل يك پوشه از كدام گزينه استفاده مي شود؟   براي تغيير اندازه نشانه-42

  1 (Ctrl+Drag  2(Ctrl+Scroll  3(Shift+Drag  4(Shift+Scroll    
  شود؟   استفاده ميRunهاي نصب شده در ويندوز از كدام دستور در كادر    براي ديدن ليست برنامه-43

  1 (Control.cpl  2(Appwiz.msc  3(Control.msc  4(Appwiz.cpl  
  )Command Promptدر ( كدام يك از فرامين زير درست است؟-44

  1(Convert F: /FS:FAT  2 (Time 13:30 PM    
  3(Copy file1.txt+file2.txt  file1.txt  4(Tree F: /v  

   مي باشد؟IE در Favorite معادل Firefoxيك در   كدام-45
  1 (Privacy 2(Bookmark  3(Text Encoding 4(Work offline  

 كند؟  بدون اطالع كاربر، اطالعات را به آدرس ديگري ارسال مي   كدام برنامه-46

  1(Spayware  2(Worm  3(Trojan Horse  4 (Spam  
 ز، در هنگام راه اندازي است؟ها در رجيستري، شامل اطالعاتي در خصوص پيكربندي سخت افزارهاي شناخته شده ويندو  كدام گروه بندي پوشه-47

  1(HKEY LOCAL MACHINE  2(HKEY CURRENT CONFIG  
  3(HKEY CLASSES ROOT  4(HKEY CURRENT USER  

   استفاده مي شود؟System Configuration براي نمايش ليست برنامه هاي مقيم در حافظه از كدام زبانه  -48

  1(Tools  2(Services  3(Boot  4(Startup  
  شود ؟ براي راه اندازي ديسك از كدام برنامه راه انداز دبيان استفاده مي -49

  1(X Windows  2(GENUM  3(KDE  4(GRUB  
 ها به هم در دبيان بدون حذف اطالعات امكان پذير است ؟  تبديل كدام نوع پارتيشن-50

  1(vfat و NTFS  2(ext1 ، ext2  3(ext2 ، ext3  4(NTFS ، ext1  
 ست است ؟ كدام عبارت در-51

 مي باشد) Mount Point(هر پوشه داراي يك نقطه اتصال ) 1  

 . گويندLauncherبه هر برنامه كاربردي در دبيان) 2  
  .استفاده مي شودCtrl+Arrow keysبراي سوئيچ كردن بين ميزكارهاي يك كاربر از ) 3  
  4(Open Office.org Calc در دبيان شبيه Excelدر ويندوز مي باشد .  

  كدام مورد از ويژگي هاي فرآيند سيستمي مي باشند؟ -52
  1(Service-Background-Invisible  2(Service-Foreground-Invisible 

  3(Service-Foreground-visible  4 ( Service- Background -visible  
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  هاي كامپيوتري شبكه
   كدام شبكه مانند شبكه تلفن جهاني كنوني عمل مي كند؟-53

  1 (WLAN  2 (WGAN  3 (WPAN  4 (WWAN  
  كنند؟  كدام نويزها را موتورهاي مكانيكي و الكتريكي توليد مي-54

  Crosstalk) 4  هم شنوايي) 3  القا) 2  حرارت) 1  
   در كدام روش كنترل دسترسي شبكه از ايستگاه كاري به هاب انتقال مي يابد؟-55

  CSMA/CD 4 (TokenPassing) 3  عبور نشانه) 2  اولويت تقاضا) 1  
   كدام بخش خارجي كابل فيبرنوري است كه دور تا دور هسته را احاطه كرده و باعث برگشت نور منعكس شده به هسته مي گردد؟-56

  1 (Core   2(Cladding 

  3(BufferCoating   4 (CableJacket  
  ها را از سرويس دهنده دريافت كرد؟ ها يا ايميل مي توان نامه  توسط كدام پروتكل-57

  1 (SNMP  2(SNTP  3 (SMTP  4 (POP3  
   حداكثر تعداد آدرس هاي ميزبان كدام است؟B در كالس -58

  1 (254  2(65534  3(16777214  4 (16384  
  ؟نيست)  Firewall( كدام گزينه از وظايف ديواره آتش -59

 ثبت و گزارش وقايع) 2    مديريت و كنترل ترافيك شبكه) 1  

 لوگيري از ورود ويروس هاج) 4    جلوگيري از دسترسي هكرها) 3  

  توانند انجام دهند؟ كند چه افرادي، چه عملياتي را با يك پرونده يا پوشه مي  كه تعيين مي استNTFSهايي مانند  يك از موارد زير ليستي در فايل سيستم  كدام-60
  1 (ACL 2(systemData 3(NIC 4 (FaultTolerance    

  وش، از يك استاندارد دو حرفي براي تعيين حوزه جغرافيايي استفاده مي شود؟ با استفاده از كدام رDNS در سرويس -61
  1 (HostName  2(SubDomain  3(SLD 4 (CCTLD  

  كدام است؟Address Leases كاربرد DHCP در پنجره -62
 .محدوده آدرس هايي را كه مي تواند به سرويس گيرنده ها اختصاص يابد، نمايش مي دهد) 1  
 .ا كه تاكنون سرويس گيرنده ها از سرويس دهنده دريافت كرده اند، نمايش مي دهدآدرس هايي ر) 2  
  .آدرسي را براي يك سرويس گيرنده به طور دائمي اختصاص مي دهد) 3  
  . به يك سرويس گيرنده را تعيين مي كندIPمدت زمان اجاره آدرس ) 4  

  بانك اطالعاتي
 جازي مورد استفاده قرار گيرد؟ كدام فيلد مي تواند به عنوان فيلد كليد م-63

  تاريخ تولد) 4  شماره شناسنامه) 3  شماره دانشجويي) 2  كد ملي) 1  
  كدام عبارت درست است؟-64

    توان ركوردهاي جديدي ايجاد نمود  ميActionQueryبا استفاده از ) 2   ارتباط بين موجوديت ها مربوط به سطح داخلي است )1  
  . استفاده مي شودReportبراي ويرايش داده ها در مرورگر وب از ) 4   برنامه نويس باشيد  براي ايجاد ماكروها بايد) 3  

  براي كنترل يكپارچگي جدول از كدام گزينه در زمان ايجاد ارتباط استفاده مي شود؟-65

  1(Enforce Referential Integrity  2(Master  
  3(Required    4(Cascade Update Related Field  

  در فرم اضافه مي گردد؟Unbound و  Boundزمان اضافه شدن كداميك از كنترل هاي زير به فرم، همزمان دو كنترل  در -66

  1(Combo Box    2(Command Button  3(Tab Control 4(Unbound Object Frame  
  براي ايجاد خالصه اي از چند جدول استفاده مي شود؟Action Query از كدام -67

  1(Make Table Query  2(Update Query  3(Delete Query  4(Cross Tab  
باشد ، يك نمره اضافه Grade<17 =>15كه مطابق با  ) نمره (Gradeچنانچه بخواهيم به ركوردهايي از فيلد .  داريمtblStudent جدولي به نام -68

 كنيم از كدام دستور استفاده مي شود؟

  1( Grade=[Grade]+1   UPDATE tblStudent SET  
  WHERE Grade>= 15 and Grade < 17 
  2( Grade=Grade+1    UPDATE tblStudent SET 

  WHERE Between 15 to 17  
  3( Grade=[Grade]+1   SELECT tblStudent UPDATE TO     
  WHERE Between 15 to 17   
  4( Grade=[Grade]+1    SELECT tblStudent SET  
  WHERE Grade>= 15and Grade< 17 
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  براي نمايش نام روز هفته در باالي همه صفحات گزارش از كدام دستور و در كدام بخش گزارش استفاده مي شود؟-69

  1(=WeekdayName(Day(Date())) در بخش  ReportHeader  
  2(=WeekdayName(WeekDay(Date())) در بخش  ReportHeader  
  3(=WeekdayName(Day(Date())) در بخش  PageHeader  
  4(=WeekdayName(WeekDay(Date())) در بخش  PageHeader  

  بين كدام دو سطح نرمال سازي قرار دارد؟BCNF سطح نرمال -70

  1(1NF 2 وNF  2(2NF 3 وNF  3(3NF 4 وNF  4(4NF 5 وNF 

  زبان تخصصي
71- If you like electronic entertainment, you can use your pc to ………………..…………. 
 1) Fix hardware problems. 2)  Do your daily job. 
 3) Play computer games.  4)find computer viruses. 
72- Standard computer system consists of three main hardware sections, these sections are ………………..…………. 
 1) CPU, main memory, peripherals 2) CPU, Input device, Output device 
 3) Main memory, Hard Disk, output device 4) Main memory, peripherals, input device 
73- Customer: what’s the memory on the hard disk of each one? 
        Shop Assistant: ………………..…………. 
 1) The iMac is $ 1,850, and the iBook is $1,600. 
 2) Well, the iMac has 512 megabytes of RAM, and the iBook has 256 megabytes. 
 3) The iMac has a storage capacity of 160 GB, and the iBook has a hard disk of 80 GB. 
 4) The iMac, which is a desktop computer with a microprocessor operating at 2.5 gigahertz, and the 

portable iBook, which has a processor running at 1.5 gigahertz. 
74- A/An ………………..………….is a set of programs that lies between applications software and the computer 
hardware. 
 1) User interface 2)Operating system 3) Program interface 4) System utilities 
75-  ………………..………….shows you the programs that you are currently running and the windows you have 
opened. 
 1)Outlook Express 2) Taskbar 3) My Briefcase 4) Recycle Bin 
76- Which of the following sentences is true? 
 1) A Computer database is much faster to use than a card index system. 
 2)  “Indent” refers to the process by which the space between the words in a line is divided evenly 

with both left and right margins. 
 3) “Store” means recover information from a computer system. 
 4) “Records” are grouped together into “fields”. 
77- Chose correct “meaning marker” in this sentence. 
   “RAM contains temporary information; however, ROM contains permanent information” 
 1)temporary 2) Permanent 3) However 4) RAM and ROM 
78- To Create a ………………..………….program, you can drag and drop controls into the required position. 
 1) COBOL 2) Pascal 3) FORTRAN 4) Visual Basic 
79- ………………..………….is a name of the rules that allows the exchange of information over a network. 
 1) Node 2) Transceiver 3) Protocol 4) Modem 
80- Which of the following sentences is false? 
 1) “3G Mobile Phone” is a device that can handle multiple data types including voice and video. 
 2) You can transmit data from handheld computers to desktop PCs and peripherals. 
 3) The handheld computing device attests to the remarkable miniaturization of computer hardware. 
 4) Bluetooth technology allows users to communicate between all their telephone equipment with 

cables. 
  3رياضي 

a,a(A( اگر نقطة -81 13  در ناحية دوم دستگاه مختصات واقع باشد، حدود aكدام است؟   
  1 (0a  2 (0a  3 (01  a  4 (10  a  
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x,Rx|x{C{ اگر -82 73  و ),(A 53 ،باشند ACكدام است؟   

  1 (),( 3  2 (),[ 5  3 (],[ 75  4 (),[ 7  

2 دامنة تابع -83
1





x

x
)x(hكدام است؟   

  1 (),(],(  12   2 (),[),(  11   3 (),[),(  10   4 (),[),(  12   
1 اگر -84 x)x(f و x)x(g 21 باشند، مقدار x در معادله )(gof)x(fog 1كدام است؟   

  1 (4
3  2 (2

3  3 (2
5  4 (5

2  

 اگر -85   ),(),,(),,(f,),(),,(),,(g 105817654321  ردباشند، ب gof است؟ كدام  
  1 ( 87,  2 ( 62,  3 ( 51,  4 ( 86,  

 اگر تابع -86











123
12

2

2

xaxx

xxax
)x(f 1 درx ،پيوسته باشد aكدام است؟   

  1 (2
1

  2 (4
3  3 (5

2
  4 (4

1  

A),(ي   اگر نقطه-87 03
 12 روي تابع  xsina)x(f باشد مقدار aبرابر است با  :  

  1 (3
3  2 (2

3  3 (3  4 (3   

2 اگر -88
674
12

5
2





 xx

xax
lim

b

x
baگاه حاصل   ، آن كدام است؟   

  1 (5  2 (13  3 (8  4 (3   

22 مشتق عبارت -89 132
1

)x(y كدام است؟   

  1 (x6  2 (2
16 x  3 ()x(x 2

163 2   4 ()x(x 136 2    

x(y(21 اگر -90  باشد، حاصل yyy     كدام است؟x برحسب 22

  1 (12 x  2 (22 x  3 (22)x(   4 (21)x(   




