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   1نرم افزار رياضي ترم درس پايان عملي امتحان 

  گروه علوم كامپيوتر

  92/  10/  9تاريخ: 

   دقيقه 20زمان: 

  شماره دانشجويي  نام و نام خانوادگي                          

به نام شماره  examكه در كامپيوتر مقابل شما باز است بنويسيد و آن را در پوشه  Mapleصفحه ها را  لطفا جواب سوال

  نكنيد. log outرا نبنديد و  Mapleلطفاً به هيچ وجه برنامه   تان ذخيره كنيد.  دانشجويي

)هاي  تابع - 1 ) sec ( )f x h x=  و( ) ln( )g x x= .را تعريف كنيد 

 را به دست آوريد و آن را رسم كنيد.  fogتابع   ) ب

  را پيدا كنيد. fogهاي عطف تابع  نقطهمختصات   ) ت

  

xمساحت ناحيه زير نمودار تابع  - 2 x+ +3 ]روي بازه  1 , ]
1

2
2

محاسبه  رقم اعشار 5را به صورت عدد اعشاري با  

 كنيد.
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  نكنيد. log outرا نبنديد و  Mapleلطفاً به هيچ وجه برنامه  تان ذخيره كنيد.  دانشجويي

   الف) تابع  - 1
( )f x

x
x

=
+

1

]را تعريف كنيد و نمودار آن را در بازه  1 , ]−3  رسم كنيد. 3

  ب) مشتق تابع را به دست آوريد.

)پ) شيب وتري كه دو نقطه  , ( ))f3 )و  3 , ( ))f− −3   را به هم متصل مي كند، به دست آوريد. 3

]ت) دو نقطه در بازه  , ]−3  پيدا كنيد كه شيب مماس در آن دو نقطه برابر با شيب وتر قسمت (پ) باشد. 3

)cosبا استفاده يك حلقه تكرار حد چپ تابع    - 2 )x
x

π
xرا در نقطه   =   قم اعشار تقريب بزنيد. 3را تا  �
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)sinكه در رابطه  باشد xتابعي برحسب  yچنانچه  - 1 )xy xy y xy+ + + + =3 2 1 ا ر yصدق كند، مشتق  �

 .   به دست آوريد xبرحسب 

)تابع الف)    - 2 ) xf x x e=
)و تابع  22 )

( )

x
g x

x
=

+2 21
 را تعريف كنيد. 

  بناميد Gو  Fانتگرال بگيريد و آنها را به ترتيب  x، برحسب g، مشتق و از تابع  fاز تابع ب) 

.پ) مقدار  .  f G F G dx−   را محاسبه كنيد. ∫

.ت) نشان دهيد كه حاصل عبارت باال با    f g dx∫ .برابر است  
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  تان ذخيره كنيد.  دانشجويي

zرا با استفاده از حل معادله  -1هاي هشتم  ريشه - 1 + =8 1  به دست آوريد. �

تابع  - 2
cosh ( )

( )
sinh( )

x
f x

x
=

2

]روي بازه را معرفي كنيد و نمودار آن را   , ]−5  Yدامنه مناسب براي  رسم كنيد. 5

 را در رسم در نظر بگيريد.

  دامنه تابع را تعيين كنيد.ب) 

  را مشخص كنيد. پ) بزرگترين دامنه يك به يك بودن تابع

]هاي اول تا پنجم آن را روي بازه  نمودار تابع و مشتقت)  , ]−5   رسم كنيد. 5
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