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اگر  - 8 )x(g)x(f ؟ي زير صحيح است باشد، آنگاه كدام گزينه   )93مرداد  24 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  54( 
1(f  وg بت به محور نسx2  . اند ها قرينه(f  وg  نسبت به محورyاند ها قرينه .  
3(f  وg  نسبت به خطy x 4  . اند قرينه(f  وg اند نسبت به مبدأ مختصات قرينه .  

1اگر  - 9 2 3 1 5 2g {( , ), ( , ), ( , )}  2و 1f (x) x   1و 11 5 4f g {( ,a), (b, ), ( , c)}   باشد، مقدارa b

c

 چقدر است؟   

  )95بهمن  15 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  53(      
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

2ي تابع با ضابطه -10 1f (x) | x | | x |   93مرداد  24 -اند ن سوال مراجعه كردهبه اي%  53(  در كدام بازه يك به يك است؟(  
1(2( , )   2(1( , )  3(2 1( , )  4(2( , )   

x[)x(f[اگر -11 ي باشد، تابع با ضابطه))x(fx(f  93مرداد  24 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  50(.)، عالمت جزء صحيح است][(چگونه تابعي است؟( 
    هماني ) 2    ثابت  ) 1
  تابعي با مقادير منفي ) 4    تابعي با مقادير مثبت) 3

3اگر خروجي ماشين در شكل زير برابر با -12
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  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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ها برابر با  ، مجموع تمام جمله|1|xكه در آن  xو قدر نسبت  1ي اول  ي هندسي نامتناهي با جمله در يك دنباله -22
x1

 xمقدار . است 2
  )93شهريور  28 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  57(  كدام است؟

1 (1
3  2 (2

3  3 (1
2  4 (3

4    

6تقسيم  ي مانده باقياگر  -23 3 1ax bx   3بر 1x   2تقسيم  ي مانده باقي ، آنگاهباشد 1برابر 2x ax b   2برx  كدام است؟ 
  )93مرداد  10 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  53(      

1 (4 -  2 (2 -  3 (2  4 (4  
2ي  ي جواب نامعادله مجموعه - 24 5x x  96 فروردين 7 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  53(  كدام است؟(  

1( 1( , )  2 (1( , ]  3( 1[ , )  4 (1( , )  
2ي  هاي معادله به هر يك از جواب -25 2 5x x    شود؟ ضرب آنها چند واحد اضافه مي حاصل كنيم، به دو واحد اضافه مي 
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  )93مرداد  10 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  51(  ؟باشد كدام مي

1( 12  2 (11  3( 9  4 (7  
    ي اول به قدر نسبت اين دنباله برابر كدام است؟ نسبت جمله. ي اول برابر است جمله 35ي اول با مجموع  جمله 20ي حسابي، مجموع  يك دنبالهدر  - 27
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22ي دوم  ي درجه اگر در معادله -36 8x x m   ها، دو واحد بيشتر از جواب ديگر باشد،  ، يكي از جوابm كدام است؟ 
  )95آذر  5 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  38(      

1 (6  2 (3  3 (6  4 (3  
1م دو عبارت .م.ب -37 2P(x) (x )(x )    22و 3 1n nQ(x) (x ) (x )     1 ؟همواره كدام است(n N ,n )  

  )93مرداد  10 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  37(      
1( 2(x )  2( 1 2(x )(x )   3( 1(x )  4 (1  

درصد از طول قطر آن  20 ،واحد، هر بار كه به محور برخورد كند 1ي  با قطر اوليه. كند باالي يك محور حركت مي يها دايره موجي بر روي نيم -38
 اين دنباله كدام است؟هاي  جملهمجموع حد  .ي اعداد حقيقي است هاي متوالي دنباله دايره ي محيط اين نيم اندازه .شود كاسته مي

  )93شهريور  21 -دان به اين سوال مراجعه كرده%  35(       
1(2    2(3  
3(2

3     4(2
5  

  مثلثات
tanي مثلثاتي،  در كدام نواحي از دايره -39 sin   94آبان  22 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  68(  است؟( 

  اول و چهارم) 4  دوم و چهارم) 3  اول و سوم) 2  اول و دوم) 1
330حاصل  -40 300 150 420A sin sin cos cos     95آبان  21 -اند عه كردهبه اين سوال مراج%  52(  كدام است؟(  

1 (1  2 (1  3 (2  4 (صفر  
 )93شهريور  7 -اند مراجعه كرده به اين سوال%  48(  كدام است؟ 105tanحاصل  -41

1 (
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2
( )   2 (
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( )   3 (
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2
( )   4 (3 1
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yنمودار تابع  -42 asinbx حاصل . داده شده استab  كدام است؟(b )   )42  %94آبان  22 -اند به اين سوال مراجعه كرده( 

1 (5      
2 (5  
3 (10      
4 (10 

2 اگر - 43 5 0cos( x )    ،باشدx كدام است؟ (k Z)  )42  %95اسفند  6 -اند دهبه اين سوال مراجعه كر(  

1( k    2( 2 4
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3( 2k
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 93شهريور  7 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  41(  كدام است؟( 
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3  
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7
410 25 ( log )( / ) 96مرداد  29 -اند اجعه كردهبه اين سوال مر%  69(  كدام است؟(  

1(7log  2 (7
4  3(4

7  4 (7/0  

5اگر  - 46 200x  گاه  باشد، آن[x]  كدام است؟)[   )96فروردين  7 -اند ردهاين سوال مراجعه كبه %  62(  .)، نماد جزء صحيح است[
1( 2  2 (3  3( 4  4 (5  

5اگر داشته باشيم  - 47 5
3 3xlog   3، حاصل عبارت

3
4x

x
log  96 فروردين 7 -اند ال مراجعه كردهن سوبه اي%  54(  كدام است؟(  
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3  3( 1
3  4 (1
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  )95مرداد  29 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  49(  تواند باشد؟ نمودار مقابل مربوط به كدام تابع مي - 48

1( 5 1xf (x)    

2 (5 xf (x)   

3 (5 1xf (x)    

4 (5 1xf (x)    
1xاگر  - 49 y   95مرداد  29 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  42(  هاي زير درست است؟ يك از گزينه باشد، آنگاه كدام(  

1(1 1
2 2

yxlog log  2(1x
ylog   3(2 2

yxlog log  4(log x log y    

3 اگر - 50
6log a 5و

6log b 5 آنگاه
2log 95مرداد  29 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  39(  كدام است؟( 

1(1
a

b
  2(1

b

a
  3(1

a

b
  4(1

b

a
  

yنمودار تابع  - 51 f (x)  و خطy x ي تابع  دامنه. اند در زير رسم شده
f (x)

(x f (x))y log  96فروردين  7 -اند ردهبه اين سوال مراجعه ك%  35(كدام است؟(  

1( 1 5( , )  
2 (4 1( , )  
3( 1 1( , )  
4 (1 1 5( , ) ( , )   

2اگر - 52 1log x log y  125و 1255
x y( ) اه ، آنگx 95شهريور  26 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  34(  كدام است؟(  

1(1
3  2(5

3  3 (1  4(5   

1نمودار تابع  -53
2f (x) Ln

| x |



 )95بهمن  8 -اند راجعه كردهبه اين سوال م%  30(  كدام است؟  

1 (  2 (  

3 (  4 (  
  

2
2

22
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  1 استدالل در هندسه
  )93اسفند  8 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %70(  چند درجه است؟ ABFˆ،زيردر شكل  -54

1( 50      
2 (65  
3 (55      
4 (60  

 كدام است ؟ ABCنوع مثلث. استBي دو برابر زاويهCي ي خارجي متناظر با زاويه زاويهABCدر مثلث -55
  )93بهمن  10 -اند به اين سوال مراجعه كرده  69%(      

   غيرمشخص) 4  الزاويه قائم) 3  الساقين  متساوي) 2  االضالع متساوي )1
 )94آبان  8 -اند راجعه كردهبه اين سوال م  %63(  چند درجه است؟ DE||BC  ،x زيردر شكل  -56

1 (14   

2 (15   

3 (20   

4 (21  

EDBEزير در شكل  -57 وFCDF باشد اگر مي60Â ي زاويه، آنگاهFDE93آبان  9 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %59(  چند درجه است؟(  
1(30      

2(45  

3(60      

4(75  
  )94فروردين  28 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %59(  چند درجه است؟ xي زاويه زيردر شكل  -58

1( 18        
2 (20    
3 (22      
4 (25   

. نيمساز استBDدر شكل مقابل، -59


 BDCx94فروردين  7 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %57(  تواند باشد؟ كدام مقدار نمي( 

1(130      

2(120    

3(110      

4(100   
KOLˆدر شكل زير، اگر  - 60  55آنگاه امتدادهاي ،KL وNM 95فروردين 7 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %54(كنند؟ اي همديگر را قطع مي با چه زاويه( 

1( 25  
2 (30  
3 (35  
4 (70  

 هندسه پايه
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  ي فيثاغورس مساحت و قضيه
  )92آبان  24 -اند سوال مراجعه كردهبه اين   %54(  چقدر است؟PRدر شكل زير، طول -61

1( 12      
2( 13    
3 (14      
4 (15  

BCBD كه دهيم، به طوري امتداد مي Dي  تا نقطهAرا از طرف رأسABضلع. است 4ACو  ABC، 90Â،3ABدر مثلث  -62  ،
  )93آبان  23 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %51(  كدام است؟ CDطول 

1 (6  2 (2 6  3 (5  4 (2 5  

4اي  الزاويه ي قائمه در مثلث قائم هاي زاويه طول يكي از ضلع -63
واحد مربع باشد، اختالف طول  40اگر مساحت اين مثلث . ديگري است 5

  )93بهمن  10 -اند راجعه كردهبه اين سوال م  %50(  قدر است؟  ي قائمه چه هاي زاويه ضلع

1( 3  2(5
2  3 (2  4(3

2  

ي وارد بر  ي ميانه باشد، آنگاه اندازه 24باشد، اگر مساحت اين مثلث  مي 6برابر ABCي الزاويه ي مثلث قائم ي قائمه طول يكي از اضالع زاويه -64
  )92آبان  24 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %47(  وتر كدام است؟

1( 10  2( 4/2  3 (5  4 (6  
 به مساحت مربع چند است؟ نسبت مساحت مثلث. سازيم االضالعي مي ، مثلث متساويaروي قطر مربعي به ضلع  -65

  )92آبان  24 -اند به اين سوال مراجعه كرده  40%(      

1 (2  2 (2 3  3 (3
4  4 (3

2  

از پاي عمودهاي وارد Aي اگر فاصله. قرار دارندdاز خط 8و  4هاي  به ترتيب به فاصلهCوBو نقاطdروي خطAي مطابق شكل، نقطه -66
  )93آبان  23 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %36(  كدام است؟ABCباشد، مساحت مثلث 6و  4به ترتيب dبر خطCوBاز
1 (22      
2 (24     
3 (26      
4 (28   

 )94آبان  22 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %35(  كدام است؟ ABخط  طول پاره. اند كنار هم قرار گرفته 7و  3هاي  مطابق شكل، دو مربع به ضلع -67

1 (5      

2 (4 2  

3 (4 3      
4 (6  

از پاي عمودهاي وارد Aي اگر فاصله. قرار دارندdاز خط 8و  4هاي  به ترتيب به فاصلهCوBو نقاطdروي خطAي مطابق شكل، نقطه -68
  )93ارديبهشت  5 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %32(  كدام است؟ABCباشد، مساحت مثلث 6و  4به ترتيب dبر خطCوBاز
1 (22      
2 (24     
3 (26      
4 (28   
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  تشابه
  )92آذر  8 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %43(  چقدر است؟xاراند، مقد قائمهB̂وÂي در شكل مقابل دو زاويه -69

1 (1 32    2( 2 33    

3(4
3    4(3

2  

  )92آذر  8 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %33(  مساحت مثلث دوم كدام است؟. به استمتشا 36بامثلثي به محيط  8و  5، 5مثلثي با اضالع -70
1( 12  2( 24  3 (36  4 (48  

4ABدر شكل مقابل -71 3وAC 2وBE حاصلxy94فروردين  7 -اند مراجعه كردهبه اين سوال   %31(  كدام است؟( 

1(3      

2(9
2    

3 (75/2      
4 (25/2  

6BCقائمه و  Bو  Eي  در شكل زير اگر دو زاويه -72   10وAC   2وAE  خط  باشند، آنگاه طول پارهAF كدام خواهد بود؟ 
 )94آذر  6 -اند به اين سوال مراجعه كرده  30%(      

1 (3      
2 (5/1  
3 (5/2      
4 (5  

  هاي فضايي شكل
   باشد، مساحت كل اين استوانه كدام است؟24اگر حجم اين استوانه. مفروض است3Rو ارتفاعRاي به شعاع استوانه -73

  )93آذر  21 -اند به اين سوال مراجعه كرده  43%(      
1(24  2(32  3(48  4(64   

2ي قطر وجه مكعبي برابر  اگر اندازه -74  )94آذر  20 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %35(  باشد، مساحت كل آن كدام است؟ 6
1 (72  2 (96  3 (108  4 (144 

9برابرABCاگر در مكعب شكل زير، مساحت مثلث -75  است؟2واحد باشد، آنگاه حجم مكعب چند برابر3
  )92آذر  22 -اند به اين سوال مراجعه كرده  34%(      

1( 108      
2( 96    
3 (54      
4 (48  

اگر طول قطرهاي اين دو شكل فضايي با هم . است2bوb،2bهاي يك مكعب مستطيل، برابر و طول ضلعaطول ضلع يك مكعب، برابر -76
  )92آذر  22 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %33(  برابر باشند، نسبت مساحت كل مكعب به مساحت كل مكعب مستطيل كدام است؟

1(8
9  2(3

4  3(4
3  4(9

8   

 است؟  نسبت مساحت كل كره به مساحت كل مكعب چند برابر. اي درون يك مكعب محاط شده است كره -77
 )93ارديبهشت  19 -اند به اين سوال مراجعه كرده  31%(      

1(2
3  2(4

9   3(1
3  4(1

6   

طول قطر هر يك از اين دو مكعب مستطيل كدام . اند واحد جاي گرفته 6طور كامل در يك مكعب به طول يال  دو مكعب مستطيل يكسان به -78
 ؟است

  )93آذر  21 -اند به اين سوال مراجعه كرده  31%(      
1 (4 3  2 (3 6  3 (6 2  4 (9  
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  2 استدالل در هندسه
ADAB:داريم ABCDدر چهارضلعي -79  وCDCB . است؟ نادرستگيري  ها كدام نتيجه در مورد زاويه 

 )93تير  27 -اند به اين سوال مراجعه كرده  69%(      
  

1(11 ÂĈ   
2(12 ÂÂ   
3(11 B̂D̂   
4 (B̂D̂   

  )93مرداد  10 -اند به اين سوال مراجعه كرده  %63(  ؟گيرد ها در كجا قرار مي ي همرسي ارتفاع ، نقطه12و  8، 6در مثلثي به طول اضالع -80
  خارج از مثلث) 4    ها روي يكي از رأس )3  تر روي ضلع بزرگ )2  درون مثلث )1

  )دان به اين سوال مراجعه كرده%  62(  شود؟ در اثبات يك قضيه به روش اثبات غيرمستقيم يا برهان خلف، از كدام اصل استفاده مي - 81
  .يابيم گيريم و به حكم درست دست مي فرض را درست مي) 1
  .رسيم گيريم و به حكم نادرست مي فرض را نادرست مي) 2
  .شويم گيريم و با فرض نادرست مواجه مي حكم را نادرست مي) 3
  .رسيم گيريم و به فرض درست مي حكم را درست مي) 4

   ؟تواند باشد ي مشخص باشد، كدام مي به فاصلهOي معلوم به يك فاصله و از نقطهي موازي  مكان هندسي نقاطي از فضا كه از دو صفحه -82
  )93مرداد  24 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  58(    

  صفحه) 4    خط راست )3  خط نيم )2  دايره )1
  .)اند به اين سوال مراجعه كرده%  55(  هاي سه ضلع، وسط يك ضلع قرار دارد؟ در چه نوع مثلثي نقطه همرسي عمود منصف - 83

  الزاويه منفرجه )4  الزاويه قائم )3  الساقين متساوي )2  االضالع متساوي )1
MCABطوري قرار دارد كه  BCروي  Mي  در شكل زير نقطه -84  گيري لزوماً درست است؟ كدام نتيجه. است 

  )93اد مرد 10 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  47(      
1 (BMAC       
2 (ACAM   
3 (ABAM       
4 (MCAC   
  

  )94بهمن  23 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  44(  ي هشتم كدام است؟ ها در مرحله دايره ترين نيم هاي زير، تعداد كوچك با توجه به شكل -85
   

  
  

1( 511  2( 255  3( 256  4( 128  
قطع  Eو  Dرا به ترتيب در  ACو  ABتا دو ضلع . كنيم را رسم مي AMCو  AMBي  و نيمسازهاي دو زاويه AMي  ، ميانهABCدر مثلث  -86

نسبت . كنند
BC

DE 93اسفند  8 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  41(  برابر كدام است؟(  

1 (
AB

AD  2 (
MC

ME  3 (
CE

ME  4 (
BC

AM
 

5x،22اگر -87 x1وx93اسفند  8 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  41(  ؟تواند محيط اين مثلث باشد ، طول اضالع مثلثي باشند، كدام عدد مي(  
1( 5  2( 8  3( 10  4( 18   

 ؟هاي هاشورخورده در مرحله دهم كدام گزينه است هاي زير، تعداد مثلث ي شكل با توجه به مراحل سه گانه -88
    )93بهمن  10 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  38(      

1( 30    
2( 36    
3( 40    
4( 45   
  دايره

   ؟كدام استxواحد باشد، طول 22اگر محيط اين چهارضلعي . ، يك چهارضلعي محيطي استABCDدر شكل زير چهارضلعي -89

  )93مرداد  24 -اند جعه كردهبه اين سوال مرا%  70(    
1( 2      
2( 3    
3( 4      
4 (5  

 3ي  مرحله 2ي  همرحل 1ي  مرحله
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  )93شهريور  28 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  56(  كدام است؟CODي ي زاويه اندازه. است مركز آنOقطر دايره وABزيردر شكل  -90
1(160      
2(150  
3(140      
4(130  

)ABC)ACABالساقين ، مثلث متساويزيردر شكل  -91 اي به مركز در دايرهOاگر. محاط شده است20Âي ي زاويه ، آنگاه اندازهx كدام
  )93مرداد  24 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  55(  ؟است

1(60      
2(65   
3(70      
4(75   
  

 ؟     وضعيت نسبي اين دو دايره كدام است. است 12، برابر 4و  9هاي  ي مماس مشترك خارجي دو دايره به شعاع اندازه -92

  )93شهريور  7 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  54(    
  متداخل) 4    متقاطع )3  مماس برون )2  متخارج )1

   تر مماس است، كدام است؟ ي كوچك تر كه بر دايره ي بزرگ ي وتري از دايره اندازه. مركزند  هم 5و  3هاي  و دايره به شعاعد -93

  )93مرداد  24 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  52(    
1 (4  2 (6  3 (8  4 (12  

    )93مرداد  24 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  47(  ؟كدام است . مركز دايره است Oي  ، نقطهزيردر شكل  -94
1( 50      
2( 75    
3( 100      
4( 45  

  .)اند به اين سوال مراجعه كرده%  44(  :در يك چندضلعي محاطي، لزوماً -95
  . ها بر يك دايره مماس هستند ي ضلع همه )1
  .ها همرسند هاي ضلع عمودمنصف) 2
  .ي محيطي، داخل چندضلعي قرار دارد مركز دايره )3
  . هاي داخلي همرس نيستند نيمسازهاي زاويه) 4

و40M̂اگر. عمود استABبر قطرAxخط مركز دايره و نيمOدر شكل زير، نقطه -96 60CD  ي ، آنگاه زاويهDAx؟چند درجه است 

  )93شهريور  7 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  38(    
1( 30      
2( 40    
3( 50      
4( 60   

در شكل زير اگر -97  AB BC CD  ي هاي روي شكل، زاويه اندازهباشد با توجه به؟چند درجه است 

    )93اسفند  22 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  36(      
1( 5/11      
2( 25/11    
3( 5/10      
4( 25/10  
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بر دو دايره رسم  PNو PM، دو مماسPي از نقطه. هستندO، داراي مركز مشترك4Rو3Rهاي در شكل زير دو دايره با شعاع -98
  )93شهريور  7 -اند راجعه كردهبه اين سوال م%  33(  برابر كدام است؟PNي باشد، اندازه 4برابر PMي اگر اندازه. شده است

1 (2      
2 (5/2   
3 (3      
4 (5/3  

    )93شهريور  7 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  32(  چند واحد است؟xي اندازه زيردر شكل  -99
1(23    
2(52    
3(62    
4(5  
  هاي هندسي تبديل
A),(ي ي نقطه دوران يافته - 100 25ي تحت زاويه27093شهريور  21 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  62(  ؟حول مبدأ مختصات كدام است(  

1(),( 52  2(),( 52    3(),( 25  4(),( 25    
   ؟ها را نسبت به محورهاي مختصات تغيير دهد ولي ممكن است زواياي آن دهد نميها را تغيير  خط طول پاره ،كدام تبديل - 101

  )93شهريور  28 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  53(    
  انتقال )4  بازتاب مركزي )3  دوران )2  تجانس )1

A),(ي بازتاب نقطه - 102 42 نسبت به خطxy 1ي ، نقطهA1ي و بازتاب نقطهAنسبت به محورx2ي ها نقطهA2 .استA روي كدام يك
  )93شهريور  21 -اند اين سوال مراجعه كرده به%  48(  ازخطوط زير قرار دارد؟

1(2 xy  2(2 xy   3(6 xy  4(6 xy   
),(ي  تحت يك بازتاب نسبت به خط، نقطه - 103 12 ي  روي نقطه),( ),(ي  م نقطه تحت اين بازتاب نقطهتصوير كدا. شود تصوير مي 52    است؟ 43

  )93تير  27 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  41(    
1 (),( 1  2 (),( 1  3 (),( 1  4 (),( 1  

32ي محل تالقي خط به معادله - 104  xy آن نسبت به خطو بازتابxy باشد؟ ، كدام يك از نقاط زير مي 
  )93شهريور  21 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  39(      

1(),( 33  2(),( 51   3(),( 11  4(),( 33    
x()y,x(T,(تصوير چند نقطه از اين دايره تحت نگاشت. مفروض استRشعاعاي به مركز مبدأ مختصات و  دايره - 105  ،بر خود آن نقاط

  )93شهريور  21 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  37(   ؟منطبق است
  شمار بي) 4  2 )3  4 )2  صفر )1

    )94فروردين  7 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  33(  ؟كند ها را حفظ مي تركيبي از كدام دو تبديل زير، ايزومتري نيست ولي شيب خط - 106
    بازتاب نسبت به نقطه و دوران )2  انتقال و بازتاب نسبت به خط )1
  بازتاب نسبت به نقطه و تجانس )4  تجانس و بازتاب نسبت به خط  )3

  هندسه در فضا
    )93تير  27 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  63(  ؟نيستكدام گزينه درست  - 107

  .ندا موازي ، دو خط عمود بر يك صفحه) 2  .اند موازي ،عمود بر يك خط ي دو صفحه) 1
  .ندا موازي ،موازي با يك صفحه ي دو صفحه) 4  .ندا موازي ،عمود بر يك صفحه ي دو صفحه) 3

  .)اند به اين سوال مراجعه كرده%  59(  .ن رسم كردعمود بر آ. . . توان  مي. . . از يك نقطه بيرون يك  - 108
    فقط يك صفحه -صفحه )2    فقط يك خط - خط )1
  شمار صفحه بي -صفحه) 4    شمار صفحه بي - خط )3

  )93تير  27 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  51(  باشد؟ Qي و عمود بر صفحه Pي تواند موازي صفحه با كدام شرايط مي خط  - 109
1( QP  2 (QP  3 ()QP(   4 ()QP(||   

  .)اند به اين سوال مراجعه كرده%  45(  وجود دارد؟ Pي  و عمود بر صفحه Lشامل خط ي  ، چند صفحهنباشد عمود Pي  بر صفحه Lاگر خط  - 110
  هيچ) 4  شمار بي) 3  حداكثر يك) 2  يك) 1

چند خط در فضا وجود . كند قطع ميDوDغيرواقع برMي را در نقطهPي ، صفحهرار دارند و خطقPي در صفحهDوDدو خط موازي - 111
  )94فروردين  7 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  41(  ؟دارد كه اين سه خط را قطع كند

  شمار بي )4  دو  )3  يك )2  هيچ )1
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  .)اند به اين سوال مراجعه كرده%  40(  ، بر هم عموداند؟Pو  Pي متقاطع  در كدام حالت دو صفحه - 112
  .عمود باشدبر فصل مشترك دو صفحه  Pيك خط واقع در صفحه  )1
  .هم عمود باشد Pبر صفحه  Pيك خط عمود بر صفحه ) 2
  .عمود باشد Pبر دو خط موازي در صفحه  Pهر خط واقع در صفحه  )3
  .عمود باشد Pبر صفحه  Pيك خط موازي صفحه ) 4

    )93آذر  21 -اند به اين سوال مراجعه كرده%  39(  ؟نيستي زير در حالت كلي درست  كدام گزاره - 113
      .اي با يكي از دو خط موازي، موازي باشد با ديگري نيز موازي است اگر صفحه )1
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