«مقطع پايه نهم»

سؤاالت آزمون ورودي حوزة علميه خراسان سال تحصيلي 97 – 98

«قرآن و پيامهاي آسماني»

قـــرآن

 .1تلفظ حرف«ط» چگونه است؟
 )4غليظ
 )3محکم
 )2درشت و پر
 )1نوک زباني
 .2معنی کلمه «محیا» چیست؟
 )4زندگي
 )3پاکدامني
 )2مرگ
 )1آماده
 .3در عبارت قرآنی « فالخوفٌ علیهم« معنی کلمه «خوف» چیست؟
 )4خطر
 )3عذاب
 )2اندوه
 )1ترس
 .4ترجمه صحیح عبارت «فوزاً عظیماً» کدام گزينه است؟
 )4رستگاري بزرگ
 )3پاداش بزرگ
 )2رستگاري نهایي
 )1بخشش زیاد
 .5معنی صحیح کلمه «بیع» چیست؟
 )4تجارت
 )3فروش
 )2خرید و فروش
 )1خرید
 .6در آيه شريفه «و التَنابَزوا بِاأللْقاب» کداميک از گناهان ،مورد نهی خداوند قرار گرفته شده است؟
 )4گذاشتن نامهاي زشت بر یکدیگر
 )3بدزباني
 )2عيب جویي
 )1تمسخر
 .7ترجمه کلمه قرآنی «حديد» چیست؟
 )4آهن
 )3سختي
 )2مس
 )1محدوده
 .8يکی از قواعد مهم فصاحت و تجويد .................تلفظ حروف و کلمات است.
 )4غليظ کردن
 )3درشتي و نازکي
 )2کشيدگي
 )1کوتاهي
 .9حرف «ث» به صورت  ..................تلفظ میشود.
 )4درشت و پرحجم
 )3غليظ
 )2معمولي
 )1نوک زباني
 .10معنای کلمه «نَشاءُ» چیست؟
 )4ميخواهم
 )3ميخواهيم
 )2ميخواهيد
 )1خواستن
پيامهاي آسماني

 .11بهترين راه برای شناخت صفات خداوند چیست؟
 )2تدبر در جهان آفرینش
 )1تفکر در کتاب خلقت
 )4مراجعه به سخنان رسول خدا(ص) و امامان(ع)
 )3مراجعه به سخن خداوند
 .12هدف زندگی انسانهای مؤمن برخاسته از کدام گزينه است؟
 )4اعتقاد به خدا
 )3روح و جان آنان
 )1اعتقاد به معاد  )2شناخت خدا
 .13کدام پیامبر الهی ،طاغوت زمان خود را که ادعای خدايی میکرد ،با شجاعت و استداللهای محکم به چالش کشید؟
 )4حضرت محمد(ص)
 )2حضرت نوح(ع)  )3حضرت ابراهيم(ع)
 )1حضرت عيسي(ع)
 . 14پیامبران الهی در برابر مشکالت رسالت و ايستادگی در برابر ستمگران ،چه چیزی را کلید دستت يتافتن بته
وعدههای بزرگ الهی میدانستند؟
 )2استقامت
 )1عبادت

 )3امدادهاي غيبي
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 .15يکی از اثرگذارترين عقايد شیعیان چیست؟
 )1بزرگداشت حماسه عاشورا

 )2جریان مباهله

 )3ليلة المبيت

 )4اعتقاد به قيام و ظهور حضرت مهدي(عج)

 .16به رهبری و هدايت مردم جامعه ،توسط فقیه جامعالشرايط چه گفته میشود؟
 )2مرجعيت فقيه

 )1والیت فقيه

 )4فقاهت

 )3امامت

 .17در کدام مورد ،وضو گرفتن واجب نیست؟
 )1وقتي ميخواهيم نماز بخوانيم

 )2وقتي قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنيم

 )3هنگام تالوت قرآن

 )4وقتي به یکي از نامهاي خداوند دست ميزنيم

 .18با کدام آب ،نمیتوان وضو گرفت؟
 )1آب باران

 )2آب چشمه

 )4آب چاه

 )3آب مضاف

 .19زيباترين شکل شکرگزاری از خداوند چیست؟
 )1دعا

 )2نماز

 )4روزهداري

 )3شکر نعمت

 .20کدام گزينه از معیارهای مهم انتخاب بهترين دوست نیست؟
 )2خيرخواه بودن

 )1اهل فکر و اندیشه بودن

 )4دارا بودن خانواده خوب

 )3اهل گناه نبودن

 .21بر اساس رهنمود امام صادق(ع) آنچه ايمان را در دل پايدار میکند ،چیست؟
 )1اقامه نماز

 )2یاد و ذکر خدا

 )3دوري از گناه

 )4الگو قرار دادن انسانهاي مؤمن

 .22میل به خرافات چه زمانی در انسان افزايش میيابد؟
 )1وقتي که ایمان به خدا در درون انسان کمرنگ شود

 )2وقتي ميل به گناه در انسان افزایش ميیابد

 )3هنگامي که عقاید باطل در جامعهاي افزایش ميیابد

 )4وقتي که جهل و ناداني افزایش ميیابد

.23کدام گزينه صحیح نیست؟
 )1شکستن نماز واجب از روي اختيار ،حرام است

 )2نمازگزار ذکرهاي واجب نماز را نباید در حال حرکت بگوید

 )3نمازگزار نباید جواب سالم را در حال نماز بگوید

 )4نمازگزار نباید در حال نماز به دیگران سالم کند

 .24امام صادق(ع) فرموده است« :محبوبترين دوستان نزد من کسی است که»...............
 )1عاقل باشد

 )2اهل خيانت نباشد

 )3خيرخواه من باشد

 )4عيبهاي مرا به من هدیه دهد

 .25آخرين راهکار قدرتهای استکباری برای به زانو درآوردن ملتها در زمان حاضر چیست؟
 )3به قدرت رساندن حکومتهاي وابسته  )4جنگهاي نيابتي
 )2جنگهاي نظامي مستقيم
 )1جنگ نرم
 .26ترک کدام مورد از واجبات مهم الهی ،باعث رواج گناه و فراموشی تعالیم الهی و از بین رفتن رحمت و برکت از مسلمانان میشود؟
 )4خمس و زکات
 )3امر به معروف و نهي از منکر
 )2جهاد
 )1نماز
 .27يکی از راهکارهای دين اسالم برای حل مشکالت فقر چیست؟
 )2جلوگيري از انحصار ثروت در دست فقرا
 )1افزایش فاصله بين فقير و غني
 )4انفاق کردن
 )3مبارزه با ثروت اندوزي
 .28بر اساس آيه شريفه «و هُوَ الغَفُور الودود» خداوند بسیار آمرزنده و ......است.
 )4دادگر
 )3پرده پوش
 )2دوستدار بندگان
 )1مهربان
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 .29کداميک از گزينههای زير ،پاسخ صحیح برای انفاق واجب است؟
 )4قرض الحسنه  -خمس
 )3خمس – زکات
 )2صدقه – انفاق
 )1زکات – ماليات
 .30بیت «چون بسی ابلیس آدم روی هست /پس به هر دستی نشايد داد دست» مربوط به کدام يک از ويژگیهای دوست واقعی است؟
 )4صداقت و راستگویي
 )3حيلهگر نبودن
 )2وفاداري
 )1اهل گناه نبودن

عــربي
 .31اسم اشاره مناسب براي عبارتهاي « ...................المجاهدونَ صابرونَ و ............الالّعِبةُ فائِزةٌ» كدام است؟
 )1هؤالء – أولئكَ

 )2تِلكَ – هذه

 )3اولئك – هذه

 )4تِلكَ – هؤالء

 .32در كدام عبارت ،جمع مكسر وجود ندارد؟
 )1اِنَّ حوائج الناسِ اليكم نعمة مِن اهلل

 )2يَسجُد هلل ما في السمواتِ و ما في االرضِ

 )3أسألُ رَبّي حَلَّ صِعابي

 )4يَذهَبُ الطّالب و الطالبات الي المدرسة

 .33در جمله «مَن هُوَ مدير المدرسة» كدام كلمه ترجمه نميشود؟
 )1هُوَ

 )2مَن

 )4المدرسة

 )3مدير

 .34با توجه به عبارت «ما تِلك عَلي الجَبَل؟» پاسخ مناسب كدام است؟
 )1تِلك الجبل مرتفعٌ

 )2ذلك تحتَ الجَبَل

 )3الجبل في اطراف المدينة

 )4الشّجرة عَلَي الجَبَل

.35عبارت «كم يوماً ايّامُ االُسبُوع» با كدام كلمه پاسخ داده ميشود؟
 )1سَنَة

 )2شَهر

 )4تِسعَة

 )3سَبعة

 .36متضاد كدام كلمه ،صحيح است؟
 )1قليل ≠ بَعيد

 )2كِثرة ≠ قِلّة

 )3حُسن ≠ قريب

 )4غالية ≠ واقفة

 .37در عبارت «لِماذا ذَهَبتم  »...............كدام كلمه براي جاي خالي مناسب است؟
 )1أيّها األوالد

 )2أيّتها البَنات

 )3يا معلمات

 )4أيّها المسافِران

 .38ترجمه درست عبارت «اَعْلَم الناس مَن جَمَعَ عِلْم الناس اِلي عِلمه» كدام است؟
 )1برترين علم ،آن است كه ديگر علوم در آن جمع شده باشد
 )2داناترين مردم كسي است كه علوم او با همه علوم ديگر جمع شده باشد
 )3داناترين مردم كسي است كه همه علوم را براي خودش جمع كند و از آن سود ببرد
 )4داناترين مردم كسي است كه دانش مردم را به دانش خويش بيفزايد

 .39دركدام گزينه ،معني همه كلمهها صحيح است؟

 )2فَجأةً (ناگهان) – ذكيّ (هوشيار) – رَسَم (نقاشي كرد)

 )1مُرور (گذركردن) – مَمَرّ (عابران) – حَذَّرَ (هشدار)

 )4مُختَبر (آزمايشگاه) – العُمّال (كارگران) – اَضاع (تباه كرد)

 )3رياح (باد)  -بُكاء (گريه كرد) – شباب (جوانان)
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 .40ترجمه كدام گزينه ،صحيح است؟
 )1كُنتُ اَشتغِلُ فِي المَزرعة« :در مزرعه كار ميكردم»

 )2أشكركَ عَلي توضيحاتِك المُفيدة« :از توضيحات مفيد شما تشكر ميكند»

)3ال ،ما رأيتُهُ ما عندي فُرصَةٌ« :نه ،فرصتي براي ديدن او ندارم»
 )4عَليكُم بِمواصِلة أبْحاثِكم« :شما حتماً به تحقيقاتتان ادامه خواهيد داد»

 .41در كدام گزينه ،تركيب وصفي به كار رفته است؟
 )1األجرةُ غاليةٌ نحن ثالثةُ اشخاص

 )2حوار بين الزائر و سائق سيارة األجرة

 )3اآلثار التاريخيةُ للحَرَمينِ الشريفَينِ

 )4اَهالً و سَهالً بِكم ،تَفَضَّلُوا

 .42ترجمه كدام فعل صحيح نيست؟
 )1كانوا يَركبونَ :سوار ميشدند

 )2كُنتُم تُساعِدون :ياري ميكنيد

 )3كنتُ اُدَرِّسُ :درس ميدادم

 )4كَنّا نَسمَعُ :ميشنيديم

 .43كدام كلمه بر وزن «افتعال» نيست؟
 )2انتقال

 )1انتفاع

 )4انحراف

 )3اشتغال

 .44براي جاي خالي ،كدام فعل مناسب است؟ « .............اَيديَكُما قَبل الغَداء»
 )2اِغْسِلُوا

 )1اِغْسِلْنَ

 )4اِغْسِلْ

 )3اِغسِال

 .45عبارت «مَجموعةٌ مِن الرّياضيين او جماعةٌ مِن الزُّمَالء في العَمَل» مربوط به كدام كلمه است؟
 )1فريق

 )2جامِعَةَ

 )4مِياه

 )3أبحاث

 .46ترجمه عبارت «اُصدُقْ في حياتك و ال تكذِبْ ابداً» در كدام گزينه صحيح است؟
 )1در زندگي راست ميگويي و هرگز دروغ نميگويي

 )2در زندگيت راست بگو و هرگز دروغ نگو

 )3در زندگي راست بگو و هرگز دروغ نگو

 )4در زندگيم راست ميگويم و هرگز دروغ نميگويم

 .47كدام گزينه ،با ديگر گزينهها ناهماهنگ است؟
 )1رئُوف

 )2خروج

 )4غَفُور

 )3صدوق

 .48در كدام گزينه ،ترجمه هر دو كلمه نادرست است؟
 )1آخِر :ديگر /غضبان :خشمگين

 )2مَخزن :انبار /عَدوّ :دشمن

 )3جِسر :پلها  /اِخوان :برادران

 )4اَعْجَز :ناتوان /قَبَّلَ :قبول كرد

 .49كدام گزينه ،فعل نهي مناسب براي جاي خالي عبارت «يا بنتي  ...............شيئاً في السيّارة» است؟
 )1التَجْعَلْ

 )2التَجْعَلي

 )3التَجْعَلْنَ

 )4التَجْعَال

 .50در كدام گزينه ،مضاف و مضاف اليه وجود دارد؟
 )1العلم كنزٌ عظيمٌ

 )2العَمَلَ كالتحقيقِ

 )3جليسُ السُوءِ شيطانٌ
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ادبيات فـارسي
 .51باتوجه به عبارت «تنهايی يکی از سنگینترين مصائب است» معنای واژه مشخص شده ،چیست؟
 )4گناهان
 )3همنشينيها
 )2بال و سختيها
 )1توصيهها
 .52با توجه به معنا ،امالی کدام گزينه درست است؟
 )4قریب :ناآشنا
 )3قيور :باغيرت
 )1تعرض :حالتي از اعتراض  )2تحمت :گمان بد
 .53رابطه کلمات در کدام گزينه با بقیه متفاوت است؟
 )4مراد ،مقصود
 )3فراغت ،فارغ
 )2طریقت ،روش
 )1موهبت ،بخشش
 .54نويسنده همه آثار به درستی بیان شده است جز گزينه ..........
 )2به قول پرستو :نيما یوشيج
 )1اخالق ناصري :خواجه نصيرالدین توسي
 )4کيمياي سعادت :امام محمدغزالي
 )3منطق الطير :عطار نيشابوري
 .55در بیت «پای چو در راه نهاد آن پسر /پويه همی کرد و درآمد به سر» کدام آرايه وجود ندارد؟
 )4تشخيص
 )3مراعات نظير
 )2جناس
 )1کنایه
 .56بیت «تا توانی میگريز از يار بد /يار بد بدتر بود از مار بد» میتواند بیت سوم از کدام قالب شعری باشد؟
 )4قصيده
 )3غزل
 )2مثنوي
 )1قطعه
 .57زمان ماضی استمراری در کدام گزينه ديده میشود؟
 )4ميسازید
 )3ميسوزید
 )2ميخوانيد
 )1ميخواندید
 .58نقش دستوری کلمات مشخص شده به ترتیب در کدام گزينه آمده است؟ «امتام حستین(علیه الستالم) بته
ياران خويش فداکاری و گذشت آموخت»
 )1نهاد ـ مفعول ـ مضافه اليه  )2فاعل ـ متمم ـ متمم
 )4نهادـ متمم ـ مفعول
 )3فاعل ـ مفعول ـ متمم
 .59معنای «چون ،چو» درکدام گزينه با بقیه تفاوت دارد؟
 )2چو در هست حاجت به دیوار نيست
 )1چون تو را نوح است کشتيبان ز توفان غم مخور
 )4چو بفروختي از که خواهي خرید
 )3چون خليل از شعله گل چيدن خوش است
 .60مفهوم کلی حديث «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه» چه سفارشی دارد؟
 )4جهان شناسي
 )3مردم شناسي
 )2خودشناسي
 )1خداشناسي
 .61سفارش پیامبر(صلیاهلل علیه و آله) به ابوذر«خداوند به سیمای ظاهر ،گفتهها و دارايیهايتان نمینگرد بلکه به
دلها و کردارتان مینگرد» با کدام گزينه هم معنی است؟
 )1ما برون را ننگریم و قال را  /ما درون را بنگریم و حال را  )2از درون خستگان اندیشه کن  /وز دعاي مردم پرهيزکار
 )3هر کسي از ظن خود شد یار من /از درون من نجست اسرار من  )4به هر جا بنگرم کوه و در و دشت  /نشان از قامت رعنا تو بينم
 .62در بیت «کريما به رزق تو پروردهايم /به انعام و لطف تو خو کردهايم» کدام صفت خداوند ديده نمیشود؟
 )4توانا بودن
 )3روزي دهنده بودن
 )2کریم بودن
 )1بخشنده بودن
 .63مفهوم کدام گزينه به درستی بیان شده است؟
 )1کودک ما بغض خود را خورد (شهيد فهميده خشمگين شد)
 )2صدهزاران چشم قاب عکس کودک ما شد (همه عکس شهيد فهميده را قاب گرفتند)

5

سؤاالت آزمون ورودي حوزة علميه خراسان سال تحصيلي 97 – 98

«مقطع پايه نهم»

« مطالعات اجتماعي »

 )3ناگهان تکبير پر وا کرد (صداي اهلل اکبر به آسمان بلند شد)
 )4خون ميان سنگر آزادگان جوشيد (همه جا را خون گرفت)
 .64حديث «اطلب العلم من المهد الی اللحد» با کدام مصرع ،ارتباط معنايی دارد؟
 )2تا تو را عقل و دین بيفزاید
 )1توانا بود هر که دانا بود
 )4راستي کن که به منزل نرسد کج رفتار
 )3زگهوار تا گور دانش بجوي
 .65مفهوم بیت « آفرينش همه تنبیه خداوند دل است /دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار» در کدام گزينته بیتان
شده است؟
 )1همه جهان را خداوند آفریده است ،پس بپذیر  )2در جهان ،خداوند گروهي را که اقرار نکنند ،تنبيه ميکند
 )3خداوند جهان را براي تنبيه شيطان آفریده است  )4هر چه در جهان هست براي آگاه شدن ما است
 .66ساختمان کدام گزينه با بقیه فرق دارد؟
 )4آبراه
 )3شادمان
 )2راهآهن
 )1هواپيما
 .67قافیههای بیت « احوال گل ز خار بپرس و ز من مپرس /نالیدن از هزار بپرس و ز من مپرس» در کدام گزينه به درستی بیتان
شده است؟
 )4خار /هزار
 )3بپرس /مپرس
 )1ز خار بپرس /ز من مپرس  )2گل /خار
 .68منظور از واژه «منجی» در بیت «آماده امر و نهی و فرمان باش  /هشدار که منجی جهان آمد» کدام گزينه است؟
 )4حضرت محمد(ص)
 )3امام رضا(ع)
 )2حضرت مهدي(عج)
 )1امام خميني(ره)
 .69آرايههای بیت « نام تو رخصت رويش است و طراوت /زين سبب برگ و باران تو را میشناستند» در کتدام گزينته
صحیح است؟
 )4کنایه – تشبيه
 )3تلميح – تشخيص
 )2مراعات نظير – جناس
 )1تشخيص – مراعات نظير
 .70اين اثر نوشته يکی از شاگردان امام صادق(ع) بود که وی پس از چهار جلسه حضور و کسب فیض از محضر
مبارک آن حضرت آن را به نگارش درآورد؟
 )2اسرار التوحيد
 )1روضه خلد

 )4توحيد مفضل

 )3احياءالعلوم

مطالعات اجتماعي (تاريخ و فرهنگ و هويت)

 .71کدام پادشاه ،حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند؟
 )1شاه اسماعيل

 )3شاه عباس اول

 )2شاه طهماسب

 )4شاه عباس دوم

 . 72کدام يک از رجال قاجار برای پیشرفت ايران ،افرادی را برای فراگیری علوم و فنون جديد به انگلستان فرستاد؟
 )1ميرزا تقيخان اميرکبير

 )3قائم مقام فراهاني

 )2عباس ميرزا

 )4محمدميرزا

 .73کدامیک از پادشاهان قاجار ،تسلیم خواستههای ملت شد و فرمان مشروطه را صادر کرد؟
 )1محمد شاه

 )3محمدعلي شاه

 )2ناصرالدین شاه

 )4مظفرالدین شاه

 .74فرماندهی کودتای  28مرداد  1332علیه نهضت ملی ايران بر عهده چه کسی بود؟
 )1سرلشکر زاهدي

 )3احمد قوام

 )2رزم آرا
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 .75آخرين اقامتگاه امام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقالب اسالمی در خارج از کشور کجا بود؟
 )1ترکيه

 )2عراق

 )4کویت

 )3پاریس

 .76دولتهای محور در جنگ جهانی دوم ،کدام گزينه است؟
 )1انگلستان  -فرانسه  -شوروي

 )2آلمان  -انگلستان  -آمریکا

 )3آلمان  -ایتاليا  -ژاپن

 )4آلمان  -آمریکا  -شوروي

 .77کودتای انگلیسی سوم اسفند  1299شمسی در ايران ،توسط چه کسی انجام شد؟
 )2رضاخان

 )1سيد ضياء الدین طباطبائي

 )4وثوق الدوله

 )3محمدعلي شاه

 .78کدام کشورها بر اساس قرارداد  1907میالدی ،ايران را میان خود تقسیم کردند؟
 )1آلمان و متحدانش

 )2روسيه و ایتاليا

 )4روسيه و انگلستان

 )3آمریکا و انگلستان

 . 79کدامیک از علمای مشروطه خواه به علت مخالفت با روشنفکران غربزده پس از پیروزی مشروطه متورد محاکمته قترار گرفتت و بته
شهادت رسید؟

 )1ميرزاي شيرازي

 )2آیت اهلل طباطبائي

 )4آیت اله بهبهاني

 )3شيخ فضل اهلل نوري

 .80يکی از مهمترين حوادثی که به انقالب مشروطیت سرعت بخشید ،چه بود؟
 )1چوب و فلک کردن بازرگانان

 )2افزایش مشکالت اقتصادي در دوره قاجار

 )3ناتواني حکومت قاجار در برابر روسيه و انگلستان

 )4آشنایي ایرانيان با افکار و دستاوردهاي تمدن جدید اروپا

 .81فرهنگ ،چگونه از نسلی به نسل ديگر منتقل میشود؟
 )1از طریق ژن

 )3از راه آموزش و تربيت

 )2وراثت

 )4هویت جمعي

 .82اولین و مهمترين کانون اجتماعی شدن فرد چیست؟
 )1جامعه

 )3محل کار

 )2مدرسه

 )4خانواده

 .83رفتارهای معینی که در يک گروه يا جامعه پذيرفته شده و متداولاند ،چه نام دارند؟
 )1خرده فرهنگ

 )2ارزشها و عقاید

 )3آداب و رسوم

 )4هنجارها

 .84يکی از عوامل مهم و مؤثر در شکلگیری ارزشها چیست؟
 )1هویت اجتماعي

 )2عقاید دیني

 )3ویژگيهاي اکتسابي

 )4هویت ملي

 .85مهمترين مرحله اجتماعی شدن فرد ،چه زمانی است؟
 )1دوران اوليه زندگي فرد

 )3دوران جواني

 )2دوران نوجواني

 )4دوران بلوغ

 .86از ديدگاه قرآن کريم ،مهمترين هدف ازدواج چیست؟
 )1تربيت و پرورش فرزندان

 )3اجتماعي شدن

 )2پاسخ به نيازهاي غریزي

 )4برقراري آرامش و محبت بين زن و مرد

 .87مهمترين رکن حکومت جمهوری اسالمی ايران چیست؟
 )1قانون

 )3رهبري

 )2جمهوریت

 )4عدالت

 .88يکی از کارکردهای مهم و اساسی خانواده چیست؟

 )1حمایت اقتصادي

 )2جامعه پذیري

 )3تربيت اعضاي خانواده
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 .89کداميک از موارد زير از نیازهای اساسی انسان است؟
 )2مهر و محبت

 )1مراقبت

 )4تشویق

 )3نيازهاي مادي

 .90کداميک از موارد زير باعث شکلگیری هويت و شخصیت افراد و تداوم جامعه میگردد؟
 )2هویت ملي

 )1جامعهپذیري

 )4هویت فردي

 )3خرده فرهنگ

ريـاضـي
 .91اگر }∅ و ∅{ :
 )2یک مجموعه یک عضوي است
 )1یک مجموعه تهي است
 )4اصالً مجموعه نيست
 )3یک مجموعه  2عضوي است
 .92دو تاس را پرتاب کردهايم .چقدر احتمال دارد دو عدد رو شده برابر يا مجموع آنها  10باشد؟
2

1

1

)4

3

)3
)2
)1
4
9
 .93با توجه به مجموعه } A = {𝒙 ∈ ℝ|𝟎 < 𝒙 < 1کدام گزينه صحیح است؟
 )2کوچکترین عضو مجموعه 𝟎 ميباشد
 )1بزرگترین عضو مجموعه 𝟏 ميباشد
 )4در این مجموعه نميتوان بزرگترین و کوچکترین عضو را پيدا کرد
 )3این مجموعه هيچ عضوي ندارد
 .94حاصل عبارت | |1 − 1 × 32 | − √2|1 − √2کدام است؟
𝟏𝟎 − √𝟐 )4
𝟔 − √𝟐 )3
𝟏𝟎 + √𝟐 )2
𝟔 + √𝟐 )1
 .95عدد 𝟐𝟑√𝟖 چند برابر 𝟖√𝟒 است؟
 )4هشت برابر
 )3چهار برابر
 )2سه برابر
 )1دو برابر
𝟐
𝟐
𝟒
𝟐
 .96درجه چند جملهای )𝟓  (𝒙 + 𝟑) − 𝟔(𝒙 +برابر است با:
2 )4
4 )3
6 )2
8 )1
𝟐
 .97در معادله خط 𝟑  𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝒏 −مقدار 𝒏 چه قدر باشد تا خط از نقطه ] [ عبور کند؟
𝟒−
−𝟐)4
– 𝟓) 3
– 𝟑) 2
– 𝟒 )1
 .98زاويه تند بین دو خط 𝒙 𝒚 = −و 𝟐 𝒚 = −چند درجه است؟
𝟎
𝟐𝟓 )4
𝟔𝟎𝟎 )3
𝟒𝟓𝟎 )2
𝟑𝟎𝟎 )1
36

 .99حاصل کسر
𝟏

𝒙𝟔
𝒙𝟑𝟑𝒙𝟐 +

÷

𝒚𝒙𝒙𝟐 𝒚−
𝟏𝒙𝟐 −

8

کدام است؟

𝟐𝒙 )2
𝐱 𝟐 )1
𝟐
 .100کدام دو چهار ضعلی همواره متشابهاند؟
 )1دو مستطيل
 )3دو لوزي که یک زاویه مساوي دارند

𝟐𝒙 − 𝒚 )3

𝐱𝐲 )4

𝟏
𝟐

 )2دو متوازي االضالع که زاویه مساوي دارند
 )3دو ذوزنقه متساويالساقين که زوایاي مساوي دارند

موفق باشید.
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