
ترم پایان آزمون

١ عموم ریاض درس

٩٩ تیر ٢٣

خدا نام به

توجه زیر موارد به است، آمده بعد صفحه ی در که سؤاالت به پاس گویی از قبل لطفاً ، ی عموم ریاض درس محترم دانشجویان

فرمایید:

و نموده بارگذاری cw شریف افزار درس سامانه ی در باید تنها را خود پاس و دارد نمره ۶ و بوده سؤال ١٢ شامل آزمون این ‐١

بپرهیزید. درس محترم اساتید ایمیل یا آموزش دستیاران ایمیل به پاس  ارسال از

دانشجویی شماره  باید حتماً فایل نام و شده بارگذاری خوانا و مناسب کیفیت با PDF فایل ی قالب در باید حتماً پاس ‐٢

باشد. نگارنده شخص

ندارد. وجود تاخیر با پاس بارگذاری ان ام و است تیر ٢۵ روز صبح ٨ ساعت تا پاس ارسال مهلت ‐٣

به شخصاً باید حتماً و نموده استفاده ( برنامه نویس (فاقد ساده ماشین حساب و آدامز کتاب از م توانید آزمون به پاس ده در ‐۴

نیست. مجاز ری دی ابزار هیچ از استفاده و داده پاس سواالت

موفقیت آرزوی با

http://cw.sharif.edu/


نشان دهید: باشد، مختلط مزدوج معن به «بار» عالمت اگر هستند. مختلط صفحه در متمایز نقاط 𝑍۴, 𝑍۳, 𝑍۲, 𝑍۱ ١ سوال

. 𝑍۲−𝑍۱
𝑍۲−𝑍۱

= 𝑍۳−𝑍۱
𝑍۳−𝑍۱

اگر تنها و اگر دارند قرار خط ی روی 𝑍۳, 𝑍۲, 𝑍۱ الف)

. 𝑍۲−𝑍۱
𝑍۲−𝑍۱

+ 𝑍۴−𝑍۳
𝑍۴−𝑍۳

= ۰ اگر تنها و اگر است عمود 𝑍۴, 𝑍۳ از گذرا خط بر 𝑍۲, 𝑍۱ از گذرا خط ب)

یرید. ب نظر در را 𝑓(𝑥) = ۲𝑥 − ln 𝑥 − ۴ ضابطه ی با 𝑓 ∶ [۲, ۳] ⟶ ℝ تابع ٢ سوال

دارد. ریشه ی دقیقاً 𝑓 نشان دهید الف)

نیست. انقباض 𝑓 ریشه ی حول فاصله ای هیچ در 𝑥 + 𝑓(𝑥) تابع ب)نشان دهید

خودش به توی را [۲, ۳] فاصله ی 𝑔 نشان دهید و شود انقباض 𝑔(𝑥) = 𝑥+𝜆𝑓(𝑥) تابع که بدست آورید طوری را 𝜆 ج)عدد

.( |𝑔(𝑥) − 𝑔(𝑦)| ≤ 𝑘|𝑥 − 𝑦| باشیم داشته 𝑥, 𝑦 هر برای که شود یافت ۰ ≤ 𝑘 < ۱ هرگاه گوییم انقباض را 𝑔 م برد.(

کنید. محاسبه ۱۰−۳ تقریب با را 𝑓 ریشه ی 𝑔 تابع کم به د)

آونگ طول کنید محاسبه مشتق ابزارهای و مفاهیم از استفاده با یرید. ب نظر در را ۲۰𝑐𝑚 طول به (پاندول) آونگ ی ٣ سوال

دوره ی 𝑇 آن در که 𝑇 = ۲𝜋√𝐿𝑔 (یادآوری: یابد. افزایش ثانیه ۰/۰۵ حداقل آونگ تناوب دوره ی تا یابد افزایش چقدر

است) گرانش شتاب 𝑔 و آونگ طول 𝐿 و تناوب

کانال وارد رودخانه از بتواند که قایق طول بیشترین ساخته شده است. 𝑏 عرض به عمودی کانال 𝑎 عرض به رودخانه ای از سوال۴

کرد) صرف نظر آن عرض از م توان که است به گونه ای (قایق است؟ چقدر شود

. lim
𝑛→∞

𝑛(𝑎 ۱𝑛 − ۱) روبه رو: حد محاسبه ی مطلوبست 𝑎 > ۰ هر برای سوال۵

کنید. رسم حقیق اعداد روی را 𝑓 تابع نمودار و نموده محاسبه مبدأ در را 𝑓(𝑥) = 𝑥۲

𝑒𝑥۲ تابع مشتقات همه ی سوال۶

.∫(۱ − 𝑥۲)− ۵
۲ 𝑑𝑥 محاسبه کنید: را روبه رو نامعین انتگرال تحویل رابطه ی از استفاده با سوال٧

.∫𝜋
۰

𝑥𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥 = 𝜋
۲ ∫𝜋

۰
𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥 نشان دهید: [۰, 𝜋] روی 𝑓 پیوسته ی تابع هر برای سوال٨

بزنید. تخمین را خطا حداکثر کنیم. استفاده [− ۱
۱۰ , ۱

۱۰ ] بازه ی روی arctan 𝑥 تابع از ∫𝑥
۰

𝑒−𝑡۲𝑑𝑡 تقریب برای م خواهیم سوال٩

محاسبه کنید. ۱۰−۳ تقریب با را ∫۱
۰

sin 𝑥𝑥 𝑑𝑥 مقدار تیلور سری تقریب کم به سوال١٠

استفاده کنید) توان سری های از م توانید (راهنمایی: محاسبه کنید. را ∫۱
۰

ln 𝑥
۱−𝑥 𝑑𝑥 ناسره انتگرال سوال١١

چیست؟ سری این رایی هم شعاع محاسبه کنید. مقدمات توابع حسب بر را
∞
∑
𝑛=۱

𝑛(𝑛 + ۱)𝑥𝑛 توان سری سوال١٢

٢


