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g(x)با تشکیل جدول تغییرات تابع   -1
x2

1
1

=
+

 ها نزولی اکید است؟ هایی صعودی اکید و در کدام بازه، مشخص کنید تابع در چه بازه 

 هایی اکیدًا نزولی است؟ هایی اکیدًا صعودی و در چه بازهمشخص کنید توابع زیر در چه بازه -2

f (x) x 2= − f     )ب  + (x) x3 2=  )الف  +

را رسم کنید به طوری که هر نقطۀ دلخواه از    Rبا دامنۀ  fنمودار تابعی مانند  -3
fD یک نقطۀ بحرانی ،f باشد. مسئله چند جواب دارد؟ 

متر نرده را در اختیار    100کشی کنیم. اگر تنها هزینۀ  الساقین را نردهمثلث متساویخواهیم کنار رودخانه یک محوطه به شکل  الف( می  -4

 ترین مساحت ممکن برای این مثلث چقدر خواهد بود؟ داشته باشیم، در این صورت بیش

 ب( بدون استفاده از مشتق نیز، این مسئله را حل کنید.

متر مربع را دیوارکشی کند. هزینۀ هر متر دیوارهای شمالی    10000مساحت ثابت  شکل به  خواهد دور یک مزرعۀ مستطیلکشاورزی می -5

 میلیون تومان است.  8میلیون تومان و هزینۀ هر متر دیوارهای شرقی و غربی  2و جنوبی  

 الف( هزینۀ مورد نیاز برای انجام این کار را به صورت یک تابع بنویسید.

 رکشی به حداقل مقدار ممکن برسد؟ب( ابعاد مزرعه چقدر باشد تا هزینۀ دیوا

)اگر نقطۀ   -6 , )2 fنقطۀ اکسترمم نسبی تابع  1 (x) x bx d3 2= +  را به دست آورید. dو  bباشد، مقادیر  +

مم  یماکسیمم نسبی و میندر هر یک از توابع زیر، ابتدا نقاط بحرانی تابع را به دست آورید و سپس با رسم جدول تغییرات تابع، نقاط   -7

 نسبی آن را در صورت وجود مشخص کنید. 

) f (x) x x x ) g(x) x x x ) h(x) x x3 2 3 2 31 3 9 10 2 2 3 12 9 3 3 2= + − − = − + + − = − − + 

 نقاط بحرانی توابع زیر را در صورت وجود به دست آورید.  -8

) f (x) x ) g(x) x x ) h(x) x2 3 2 31 4 2 3 4 3= − = + − = 

 بیابید. متر افزایش یابد، آهنگ متوسط تغییر حجم کره را سانتی 4متر به سانتی 2ای از اگر شعاع کره -9

S(t)حرکت متحرکی به صورت  یاگر معادله -10 t t2 3 1= +  باشد، تعیین کنید: +

t1الف( سرعت متوسط متحرک در فاصلۀ زمانی   t2تا   =2 4= 

t0ای متحرک در لحظۀ  ب( سرعت لحظه 3= 

 دست آورید. واحد است به 16محیط یک مربع را نسبت به مساحت آن برای مربعی که مساحت آن آهنگ تغییرات  -11
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fمشخص کنید تابع   -12 (x) x x3 3 1= − +  هایی اکیدًا نزولی است؟ هایی اکیدًا صعودی و در چه بازهدر چه بازه  +

fبا تشکیل جدول تغییرات تابع   -13 (x)
x2

1
3

=
+

 ها نزولی اکید است؟ هایی صعودی اکید و در کدام بازه، مشخص کنید تابع در چه بازه 

fمشخص کنید تابع   -14 (x) x2 4=  ها اکیدًا صعودی است؟ ها اکیدًا نزولی و در کدام بازهدر کدام بازه −

)Aاگر نقطۀ   -15 , )1 fنقطۀ اکسترمم نسبی تابع  2 (x) x ax b3 2= +  را بیابید. bو  aباشد، مقادیر  +

 نقاط اکسترمم نسبی و مطلق تابع مقابل را مشخص کنید. -16

 

 

 

πبه کمک رسم نمودار تابع، مقادیر اکسترمم نسبی و مطلق تابع   -17 π
f (x) cos x , x

3
2 2

= −    .را در صورت وجود تعیین کنید 

fنمودار تابع  -18 (x) | (x ) | , x [ , ]31 0 3= −  .را رسم کرده و مقادیر اکسترمم نسبی و مطلق تابع را در صورت وجود تعیین کنید 

  60متری غرب و    200ایستگاه اتوبوسی برود که در  خواهد به  آروین می -19

تواند با سرعت  متری شمال موقعیت فعلی او بعد از پارک قرار دارد. او می

تواند از  رو کنار به سمت غرب برود. همچنین، میمتر بر ثانیه از پیاده  3

mدرون پارک و تنها با سرعت   / s2  مقدار زیر  توجه به شکل  عبور کند. با ،

x ترین زمان ممکن به ایستگاه برسد.را طوری تعیین کنید که او در کم 

خواهد بود. هنگام طراحی قطع این کتاب، الزم    cm232شکل از یک کتاب جیبی، شامل یک متن با مساحت ثابت  هر صفحۀ مستطیل -20

متر در نظر گرفته شوند. ابعاد صفحه را طوری های کناری هر کدام یک سانتیو حاشیه  cm2های باال و پایینی هر صفحه است حاشیه

 ترین مقدار ممکن باشد.تعیین کنید که مساحت هر صفحه از کتاب کم


