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جدید ریاضی و آنالیز
ضابطۀ با f تابع حد .١

f (x) = (x۲−۲x +۱)sin ۱
x−۱

sinπx

کنید. تعیین x۰ =۱ نقطۀ در را

ضابطۀ با f تابع نمودار الف) .٢

f (x) =۴x(۱−|x|), |x|⩽۱

کنید. رسم را

دارد؟ مشتق x = ۰ نقطۀ در f تابع آیا ب)

تابع آیا ج)

g (x) =
{ f (x)

x x ̸= ۰ اگر
۴ x = ۰ اگر

است؟ پیوسته x = ۰ نقطۀ در
کنید. رسم را فوق تابع نمودار د)

چپ سمت به آن راست سمت رقم آخرین چون که کنید تعیین را مثبتی ]صحیح[ درست عدد کوچکترین .٣
باشد. قبلی عدد ۳

۲ حاصل عدد شود برده

سطرهای از هریک مجموع که طوری به باشد، n ×n حقیقی ماتریسهای تمام شامل S مجموعۀ اگر .۴
یعنی شود، ١ برابر آنها

S =
{

[ai j ]n×n

∣∣∣ ai j ∈R ∧ ∀i ,
n∑

j=۱
ai j =۱

}

١
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است. بسته ماتریسها ضرب عمل به نسبت S کنید ثابت الف)

دارد؟ بی�اثر عضو S آیا ب)

معکوسپذیرند؟ S عناصر همۀ آیا ج)

است؟ کامل مجذور زیر عبارت n طبیعی عدد از مقادیری چه به�ازای کنید تعیین .۵

۱!+۲!+۳!+·· ·+n!

به که کنیم تقسیم طوری نفر دو بین می�خواهیم را خودکار سه و دفترچه دو مداد، چهار خودنویس، پنج .۶
تقسیم. این ممکن حاالت تعداد است مطلوب گیرد. تعلق فوق نوشت�افزارهای از یکی حداقل هریک

هستند). متمایز غیر (اشیاء

مثلثات و هندسه
حول بار یک را M دلخواه نقطۀ می�گیریم. نظر در Ox محور روی دلخواه به را O′ نقطۀ صفحه یک در .١
دوم بار آید. به�دست M ′ نقطۀ تا می�دهیم دوران ساعت عقربه�های جهت در درجه ٩٠ اندازۀ به O نقطۀ
می�دهیم دوران ساعت عقربه�های حرکت عکس جهت در درجه ٩٠ اندازۀ به O′ نقطۀ حول را M نقطۀ

است. ثابت نقطه�ای ،M ′M ′′ وسط ،P نقطۀ کنید ثابت آید. به�دست M ′′ نقطۀ تا

AC قطرهای و M در DC و AB ساقهای امتداد می�کنیم فرض نظرمی�گیریم. در را ABC D ذوزنقۀ .٢
دهیم قرار b و a مساوی ترتیب به را BC و AD قاعده�های طول اگر باشند. متقاطع N BDدر و

کنید. محاسبه b و a حسب بر را AN D و AMD مثلثهای مساحت نسبت

مرکّب سطح بر مخروط رأس که طوری به است مخروطی مجرای یک دارای شکلی استوانه�ای مرکّبدان .٣
مرکّبدان هرگاه آنکه برای مرکّبدان، ارتفاع به مخروط ارتفاع نسبت تعیین است مطلوب است. مماس

نریزد. آن مرکّب شود، واژگون

h

h0

تساوی هندسی اثبات است مطلوب .۴
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٢ ٢از صفحه�ی


