
تمارین پنجم سری

١ عموم ریاض درس

٩٩ ماه فروردین

خدا نام به

برای ن مم مساحت بیشترین است. شده محاط 𝑥۲

𝑎۲ + 𝑦۲

𝑏۲ = ۱ بیض در مختصات محورهای با موازی اضالع با مستطیل ١ پرسش

بیابید. را مستطیل

کنید. رسم را زیر توابع نمودار ٢ پرسش

𝑓(𝑥) = 𝑥۴ − 𝑥۳ 𝑔(𝑥) = 𝑥
۲
۳ + ۲𝑥

−۱
۳

نقطه ی دو بین تابع نمودار همواره که ویژگ این با باشد مشتق پذیر دوبار و حقیق متغیر ی از تابع 𝑓 کنید فرض ٣ پرسش

است. نامنف تابع این دوم مشتق دهید نشان دارد. قرار نقطه دو بین واصل وتر زیر مفروض،

است. شده داده واحد شعاع به دایره ای ۴ پرسش

بیابید. را دایره این در محاط مستطیل بزرگترین مساحت الف)

بیابید. را دایره این در محاط متساوی الساقین مثلث بزرگترین مساحت ب)

حداقل شده داده حجم با تا باشد چقدر نیم کره شعاع به ارتفاع است.نسبت نیم کره سقف با استوانه ل بش گازی کپسول ۵ پرسش

رود. ار ب کپسول ساخت در مصال

.−
√
۱۰ ≤ 𝑥 ≤

√
۱۰ که است شده یل تش 𝑦 = − ۱

۲𝑥۲ + ۵ تابع نمودار از بخش آن از 𝐶 منحن ۶ پرسش

کنید. پیدا (۰, ۲) نقطه ی به را 𝐶 نقطه ی دورترین و ترین نزدی

|𝑎𝑥۰+𝑏𝑦۰+𝑐|√
𝑎۲+𝑏۲ : با است برابر 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = ۰ راست خط تا (𝑥۰, 𝑦۰) نقطه ی فاصله ی کوتاه ترین دهید نشان پرسش٧

آورید. بدست را کرد محاط واحد شعاع به کره ای در م توان که دواری مخروط بزرگترین حجم پرسش٨

بیابید. شده داده نقطه ی در را شده داده تابع خط سازی مورد هر در پرسش٩

.𝑥 = 𝜋
۲ در 𝑐𝑜𝑠(𝑥) الف)

.𝑥 = ۱ در
√
۱ + 𝑥۳ ب)

میانگین با برابر 𝑥 که است ن مم مقدار کمترین وقت ∑𝑛
𝑖=۱(𝑥−𝑎𝑖)۲ کنید ثابت اند. شده داده 𝑎۱, ..., 𝑎𝑛 حقیق اعداد پرسش١٠

باشد. ها 𝑎𝑖


