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 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 یک نامعادله چند جواب دارد؟  1
 
  یک جواب الف(  

 

  بی شمار جواب ب(

   دو جواب ج( 

   بین پنج تا ده جواب د( 

   - جواب تشریحی:  

     

تمام مقادیر متغیرهایشان با هم برابر باشند، آن تساوی را اگر در یک تساوی، دو عبارت جبری به ازای   2

 ...................... می نامند.
 
 

 

  اتحاد الف( 

  معادله ب( 

   نابرابری ج( 

   نامعادله د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 برابر است با: zو  xدرجه یک جمله ای زیر، نسبت به   3
6m7z01y9x77- 

 
 

 

  9 الف( 

  7 ب( 

   7 ج( 

 

   06 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 برابر است با: aو  xدرجه دوجمله ای زیر، نسبت به   4

 
9x5m7a4-01na7m7x011 

 
  

  00 الف( 

  9 ب( 

   01 ج( 

 

   71 د(

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2110
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2110
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2149
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2149
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2150
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2150
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2151
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2151


     

یکسان باشد، به آن یک جمله ای ها، یک جمله ای های هرگاه قسمت های حرفی دو یا چند یک جمله ای   5

 ................... می گویند.
 
 

 

  متشابه الف( 

  متعارف ب( 

   استاندارد ج( 

   هم نهشت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 عبارت جبری زیر، چند جمله ای است؟  6
7z09-7x+7+7yz7-5bm7a07 

 
 

 

  شش جمله ای الف( 

 

  پنج جمله ای ب(

   چهار جمله ای ج( 

   یک جمله ای د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 طرف دوم تساوی زیر در کدام گزینه آمده است؟  7

 

)5a7xy5+4m6b1x8)(4m6b1x8-5a7xy5( 

 
  

  8m07b6x64-01a4y7x75 الف( 

  01a7xy75-4m07b6x64 ب( 

   5a6y4x75+1m6b6x64 ج( 

   -7a7y7x64+7m7b7x75 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 طرف دوم تساوی زیر طبق اتحاد مربع دوجمله ای کدام است؟  8

 

=?7b)7-(a 

 
  

  ab7+7+b7a الف( 

  7b-ab7-7a ب( 

 

   7b4ab+4-7a ج(

   7ab+b4-7a د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2152
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2152
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2153
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2153
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2154
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2154
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2155
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2155


     

 زیر، دوجمله ای می باشد؟طرف دوم تساوی کدامیک از اتحادهای   9
 
 

 

  اتحاد مربع دوجمله ای الف( 

 

  اتحاد مزدوج ب(

   اتحاد مربع سه جمله ای ج( 

   اتحاد جمله مشترک د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدامیک از گزینه های زیر، مخالف عمل فاکتورگیری می باشد؟  11
 
 

 

  تبدیل به ضرب الف( 

  کردنتجزیه  ب( 

   بخشپذیری ج( 

 

   خاصیت پخشی د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 می باشد، در کدام گزینه آمده است؟ 7x-1و عرض آن  7x+1مساحت مستطیلی که طول آن   11
 
 

 

  (7x+1+7x-1)7 الف( 

  8x ب( 

 

   7x4-9 ج(

   x9+4-7x د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 آمده است؟گزینه تجزیه عبارت زیر در کدام   12

=?1a08-4a6 
 
 

 

  (a-1)6 الف( 

  6a(a+1) ب( 

 

   a1a6)-1( ج(

   6a7(a+1) د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2156
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2156
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2157
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2157
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2158
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2158
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2159
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2159


     

 در فاکتورگیری، از چه عاملی فاکتور می گیریم؟  13
 
 

 

  عامل بخشپذیر الف( 

 

  ب.م.م ب(

   ک.م.م ج( 

   بزرگترین مضرب د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 می باشد، در کدام گزینه آمده است؟ 4x-7و اندازه قاعده آن  4x+6مساحت مثلثی که اندازه ارتفاع آن   14
 
 

 

  x06+7x06-07 الف( 

  x8-7x8-07 ب( 

   x4+7x06-07 ج( 

 

   x8+7x8-6 د(

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

     

 عبارت زیر را با استفاده از اتحادها به دست آورید.حاصل   15

=?0161*0157 
 
 

 

  01150 الف( 

  1590 ب( 

 

   011590 ج(

   5150 د( 

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

     

 در اتحاد جمله مشترک، اگر جمالت غیرمشترک با هم برابر باشند، چه اتحادی به دست می آید؟  16
 
 

 

  مزدوجاتحاد  الف( 

  اتحاد مربع سه جمله ای ب( 

   اتحاد جمله مشترک ج( 

 

   اتحاد مربع دوجمله ای د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2160
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2160
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2161
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2161
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2162
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2162
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2163
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2163


     

 در اتحاد جمله مشترک، اگر جمالت غیرمشترک با هم قرینه باشند، چه اتحادی به دست می آید؟  17
 
 

 

  اتحاد جمله مشترک الف( 

 

  اتحاد مزدوج ب(

   اتحاد مربع سه جمله ای ج( 

   اتحاد مربع دوجمله ای د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 تجزیه عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟  18

 

=?15-7m4+4m4 

 
  

  (7-7m)(7m-5) الف( 

 

  )7m7)(5-7m7+7( ب(

   )m7)(5-7m7-7( ج( 

   m5-7(m7)(7+7( د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 اگر طرفین یک نامعادله را در عددی منفی ضرب کنیم، چه اتفاقی می افتد؟  19
 
 

 

  اتفاق خاصی رخ نمی دهد الف( 

  یک طرف نامعادله منفی می شود ب( 

   عالمت بزرگتر به عالمت مساوی تبدیل می شود ج( 

 

   جهت عالمت بزرگتر یا کوچکتر، حتماً عوض می شود د(

   - تشریحی:جواب   

     

 جواب نامعادله زیر در کدام گزینه آمده است؟  21

 

7x-05+06x+77-1x < 6x-05+06x 

 
  

  x<00 الف( 

  x<77 ب( 

 

   x>00 ج(

   x>77 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2164
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2164
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2165
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2165
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2166
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2166
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2167
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2167

