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  1 يعموم ياضيردوم ان ترم يامتحان م
  قهيدق ۱۸۰: مدت امتحان    ۸/۹/۱۳۸۶

  

ن يـ نمودار مشـتق چهـار تـا از ا    ۴تا  ۱دهد و اشکال ينمودار پنج تابع را نشان م eتا  aدر صفحه بعد اشکال  -۱

 .ستمشتق کدام تابع ا ۴تا  ۱ يد که هر کدام از نمودارهايمشخص کن. توابع است
  

. ميـ اختـه ير ،لـوگرم نمـک اسـت   يک ۵۰ يآب و نمـک همگـن کـه محتـو     للوتر محيل ۱۰۰۰ک تانکر يدر  -۲

قه از آن خارج و همزمان آب خالص با همان سرعت وارد تـانکر  يتر در دقيل ۵محلول داخل تانکر با سرعت 

)با tاگر مقدار نمک داخل تانکر را در زمان . شوديم )S t )ميش دهينما )برحسب کيلوگرم: 

)انيد که رابطه ميسيبنو يامعادله -الف )S t  و( )S t′ را مشخص کند .  

  رسد؟يلوگرم ميک ۲۵قه مقدار نمک داخل تانکر به يپس از گذشت چند دق -ب

  

، بـه طـور   بـزرگ اسـت   يع آنهـا بـه انـدازه کـاف    و ارتفاش داده شده ير نمايبه دو مخزن که شکل آنها در ز -۳

در  tتابع ارتفاع را در زمان در هر دو مخزن برابر باشد و ياگر سرعت آب ورود. ميکنيهمزمان آب وارد م

)ب با يبه ترت Bو  Aمخزن  )h t  و( )H t م، آنگاهيش دهينما: 

) يبينمودار تقر -الف )h t  و( )H t ديرا رسم کن .  

tک لحظه مانند يفقط در  ،ديثابت کن ياضيبا استدالل ر -ب ≠0 0 ،( ) ( )0 0h t H t= است.  

  

tan)۱/۰(مقدار  -الف -۴ tanد، کهيمحاسبه کن يب خطيرا با تقر −1 arctan : ( , )π π− = → −1

2 2
.  

  .دين کنيب معين تقريحداکثر خطا را در ا -ب

tan)۱/۰( يمقدار واقع -ج   شتر؟ چرا؟يا بيکمتر است  يبياز مقدار تقر −1
  

 ينييد کـه گوشـه پـا   يتا کن يا طورد و آن ريريمتر را در نظر بگيسانت aاز کاغذ به عرض  يک نوار طوالني -۵

  .ديرا محاسبه کن lمم طول ينيم .)در صفحه بعد ۱مطابق شکل (رد يضلع مقابل قرار گ يآن رو
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 ۵سؤال  -۱شکل 

  .نمره دارد 4هر سؤال 
 .ديموفق باش

 ۱نمودارهای سؤال 


