
  و پس از رویت جواب صـــحیح  حل کنیدنوشـــته در نرم افزار مثلب این تمرین هاي زیر را روي کامپیوتر کل 
  به تلگرام ارسال کنید  95آبان  15تاریخ آخر شب تا را  ها فایل   m نگاهآ
1525تابع  سم ر -1 3 +−−= xxxy    در نرم افزار مثلب  ) 20+تا   -20نقطه از 120(براي

فایل را به تلگرام  mآنگاه فایل بنویسید و اجرا کنید پس از اطمینان از جواب صحیح  mبصورت 
 ارسال کنید

�تابع  رسم  -2 = 3 ∗ ���(5 ∗ � ∗ در نرم افزار مثلب  ) 2+تا   2-نقطه از 120(براي    (�
فایل را به تلگرام  mفایل بنویسید و اجرا کنید پس از اطمینان از جواب صحیح آنگاه  mبصورت 

 ارسال کنید

2520تابع  مشتق  -3 xxy یکبار در تابع و یکبار در  x=3ضمنا مقدار بدست آورید بازاء   =−
فایل را به  mپس از اطمینان از جواب صحیح آنگاه مشتق تابع بگذارید و جوابها را بدست آورید 

 تلگرام ارسال کنید

74521 ریشه هاي معادله  -4 23 =+−− xxx   پس از اطمینان از جواب صحیح بدست آورید
 فایل را به تلگرام ارسال کنید mآنگاه 

�3 فایل به تلگرام ارسال کنید  mسپس  معادله زیر را حل و جوابها را بدست آوریددستگاه  -5 + 4� + 5� = 26� + � − 4 = 04 = 2� + �  

تا  19و  18و  17و  11و  9 سوالات( ( نه روي کامپیوتر) استروي کاغذ براي پاسخ این تمرین هاي زیر 
  ارسال کنیدحل کنید از حل عکس بگیرید و به تلگرام روي کاغذ با ذکر نام خود  95آبان  15آخر شب 

  چیست simpowersystemقابلیت نرم افزار ابلیت ها و توانمندي نرم افزار مثلب چیست      ق -6
را به مقدار   bرا به قسمت حقیقی و متغیر   aمتغیر    t= -3+4jگر بخواهیم در عدد مختلط  ا -7

  مینویسیم  هچبه زبان مثلب موهومی نسبت دهیم 

  را بنویسیدسطر و سه ستون  دوماتریس  این بان مثلب به ز -8
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   )به زبان مثلب ( را بنویسیدسطر و سه ستون  سهماتریس  این -9
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  (به زبان ریاضی) جدید را بنویسید ماتریس    a(2,2)=3اگر در ماتریس فوق بنویسم  -10
 )به زبان ریاضی(  خواهد شدچه مثلب جواب   x = (4:6:23)بنویسیم در مثلب اگر  -11

  یدبنویسروي برگ امتحان  در تمرین هاي ذیل خطوط برنامه را بزبان مثلب 
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 چه خواهد شدمثلب به زبان ریاضی جواب   x = (3:5:20)اگر بنویسیم  -12
  یدبنویسروي برگ امتحان  بزبان مثلب در تمرین هاي ذیل خطوط برنامه را 

1525روش نوشتن رسم تابع   -13 3 +−−= xxxy   120چگونه است (براي به زبان مثلب 
  ) 20+تا   20-نقطه از

xxxبنویسید به زبان مثلب  روش پیدا کردن جوابهاي معادله زیر را  -14 2633 2 =+−    
بان به زاگر در تمرین فوق بخواهیم مقدار عنصر موجود در سطر دو و ستون سه را  نشان دهیم  -15

  چگونه مینویسیممثلب 
  با ذکر و شرح مثال نوشته و این دستور چکار میکندبه زبان مثلب را  polyvalقالب دستور  -16
  و این دستور چکار میکندمثال را شرح دهید بنویسید به زبان مثلب را  linspaceقالب دستور  -17
xxxyروش نوشتن رسم تابع   -18 5122 3 چگونه است ( براي دویست به زبان مثلب   =++−

  ) 40+تا   40–نقطه از 
23بنویسید به زبان مثلب  روش پیدا کردن جوابهاي معادله زیر را  -19 35722 xxxx −=++    

  
 یدبنویس بزبان مثلب خطوط برنامه را    اگر بخواهیم مشتق این عبارت را بنویسیم -20

  132 2 +− xx  
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