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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 1 معنای »َو« در کدام ترکیب قرآنی با بقیه متفاوت است؟  
2( ！َو الکتاِب الُمبیِن  ئَُة یِّ 1( ！َو ال تَستَوي الَحَسنَُة َو ال السَّ

4( ！َو ال نِساٌء ِمن نِساٍء   3( ！َو ال هُم یَحَزنوَن

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 2 ترجمۀ عبارت ！َو َأَجٍل ُمَسّمی در کدام گزینه آمده است؟  
2( سرآمدی طوالنی 1( جاودان اند در آن  
4(  مدّتی مشّخص 3( نابود می کند آنها را  

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 3 افزایش ایمان موجب کاهش کدام گزینه می شود؟ )رابطۀ معکوس با افزایش ایمان دارد.( 
2( عمل 1( میل به خرافات  

4( دوری از گناهان 3( آرامش  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 4 کدام جمله در مورد ایمان و عمل نادرست است؟  
1( ایمان و عمل دو دوست جدایی ناپذیر هستند.

2( ایمان اعتماد و باور قلبی به یک موضوع یا حقیقت است که شوق عمل را ایجاد می کند. 
3( شناخت، محّرک ما برای رفتن به سمت عمل است. 

4( شناخت ما از خدا زمانی منجر به عمل به دستورات او خواهد شد که به مرحلۀ ایمان برسد. 

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 5 آیۀ شریفۀ ！إذ قاَل ِلبیِه یا َأبَِت لَِم تَعُْبُد ما ال یَْسَمُع َو ال یُبِصُر به کدام ویژگی پیامبران، اشاره دارد؟ 
2( مبارزه با عقاید باطل و خرافات 1( استقامت و پایداری  

4( پرستش خداوند 3( تسلیم امر خدا بودن  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 6 کدام گزینه دربارۀ ظهور امام زمان  صحیح نیست؟  
1( یاران ویژۀ امام زمان)(، 313 نفر هستند.

2( یاری کردن امام  مختّص زمان ظهور است. 
3( هدف امام  از قیام، گسترش عدل و مهربانی است.

4( هیچ کس نمی تواند زمان دقیق قیام حضرت را تعیین کند. 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 7 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی  کدام است؟  
1( جنگ و خونریزی فراوان - شکست ظالم

گیر شدن ظلم در عالم - نزدیک شدن قیامت  2( فرا
3( آمادگی مردم جهان - وجود یاران باوفا

4( کشته شدن خیلی از مردم - از بین رفتن عدالت 

امام خمینی  به مردم سراسر دنیا نشان داد که راهی برای سعادت و خوشبختی غیر از .......... وجود ندارد و دشمنی وی با غرب - 8
)کتاب 32 استان، 1400-1401( برگرفته از .......... بود.  

1( بازگشت به تعالیم اسالم - تفّکر سیاسی و شجاعت او
2( استقامت در سختی ها و بازگشت به خود - بی اعتمادی اش به غرب

3( تکیه بر فرهنگ و توانایی های هر کشور - روحیۀ خودباوری او
4( بازگشت به مسیر نورانی پیامبران - تعالیم الهی او
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 9 در همۀ گزینه ها، بیت تخّلص آمده است، به جز گزینۀ ..........  
ــد  ــعادت بردنـ ــوی سـ ــت روان گـ ــعدیا، راسـ 1( سـ
2( چـــو ره بـــه ســـوی خدا برد و شـــمع دیـــن افروخت
3( ایـــن ســـخن پرویـــن نـــه از روی هواســـت
ـــود ـــۀ می آل ـــن خرق ـــه خـــود نپوشـــید ای ـــظ ب 4( حاف

راســـتی کـــن کـــه بـــه منـــزل نرســـد، کج رفتـــار
خـــداش حافـــظ و دینـــش، چـــراغ راه آمـــد
انـــوار خداســـت ز  اســـت  نـــور  کجـــا  هـــر 
را مـــا  دار  معـــذور  ک دامــــن،  پـا شیــــخ  ای 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 10 در کدام گزینه به هیچ یک از توصیه های عبارت زیر اشاره ای نشده است؟ 

گر طالب علم باشی، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دوراندیش.« »ا
ــــــــــــل  ــــــــــــی خج ــــــــــــز نبین ــــــــــــم آواز هرگ 1( ک
ــــــــن ــــــــه ک ــــــــیرتی پیش ــــــــت آدمی س 2( نخس
ــــــــــــرد را ــــــــــــد م ــــــــــــر کن ــــــــــــت توانگ 3( قناع
کان و پارســـایان آی 4( بـــه کنـــج خلـــوت پـــا

جـــوی مشـــک بهتـــر کـــه یـــک تـــوده گِل
ــــــن ــــه ک ــ ــــی اندیش ــ ــــه ملک خوی ــ ــــــس آنگ پ
ــــــــــرد را ــــــــــص جهانگ ــــــــــن حری ــــــــــر ک خب
ـــی ـــد و مدهوش ـــتی کنن ـــه مس ـــه چ ـــن ک ـــاره ک نظ

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 11 نقش صفت تفضیلی در کدام گزینه متفاوت است؟ 
1( گر حکم کنی به جان سعدی / جان از تو عزیزتر نباشد

2( به هر منزل کز آنجا دورتر گشت / به نومیدی دلش رنجورتر گشت
3( خودپرستی خیزد از دنیا و جاه / نیستی و حق پرستی خوش تر است

4( ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است / از تو زیباتر ندیدم روی و خوش تر خوی را

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 12 در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ 
»سخن، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. چون بازپرسند، جزء راست مگوی. تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده؛ 
خواصه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد. در میان جمع هیچ کس را پند مده. از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بداندیش و 

بدآموز بگریز.«
4( سه 3( یک   2( دو   1( صفر 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 13 تعداد جمله ها، در کدام گزینه به درستی نیامده است؟ 
ـــه ـــد و رازیان ـــه بی ـــن راز ن ـــد ای ـــه دان ـــه بنفش 1( »ن
2( »بیـــا و بـــرگ ســـفر ســـاز و زاد ره برگیـــر
3( »شــــد نفــــس آن دو ســــه همســــال او
ــد ــگار می رسـ ــه نـ ــن کـ ــد راه را هیـ 4( »آب زنیـ

ـــه« ـــن میان ـــو را در ای ـــت ت ـــگرف اس ـــی ش دم همت
زاد« مـــادر  ز  او  هرکـــه  بـــرود  عاقبـــت  کـــه 
تنگ تـــــــــر از حادثـــــــــۀ حـــــــــال او«
مـــژده دهیـــد بـــاغ را بـــوی بهـــار می رســـد«

)3 جمله(
)5 جمله(
)2 جمله(
)5 جمله(

.......... کتابی است به فارسی، تألیِف .......... که عنوان آن از نام تاریخی نویسنده اش گرفته شده. نویسنده، این کتاب را با موضوع - 14
)کتاب 32 استان، 1400-1401( اخالقی و تربیتی برای تربیت فرزندش نوشته است.  

2( کیمیای سعادت، محمد غزالی 1( قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر 
4( اخالق ناصری، خواجه نصیرالدین توسی 3( اسرارالتوحید فی مقامات ابوسعید، ابوسعید ابوالخیر 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 15 در کدام گروه از کلمه ها، همۀ واژه ها »هم خانواده« نیستند؟ 
1( اغتنام، غنیمت، مغتنم   2( اّتهام، تهمت، وهم

4( استماع، مسموع، سمعک 3( احتیاج، حّجت، محتاج  
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)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 16 مفهوم کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ 
گر چه پیش خردمند خاُمشی ادب است / به وقت مصلحت آن بِْه که در سخن کوشی 1( ا

2( با آن که سخن به لطف آب است / کم گفتن هر سخن صواب است
3( کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی / چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

4( کم گوی و گزیده گوی چون ُدر / تا ز اندک )از اندک( تو جهان شود پُر

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 17 بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟  
ـــد ـــت ب ـــه صحب ـــین ک ـــم نش ـــدان ک ـــا ب گرچـــه پاکـــی تـــو را پلیـــد کنـــد«»ب

چنـــد  روزی  کهـــف  اصحـــاب  ســـگ   )1
ــده ــ ــ ــت م ــ ــ ــک را ز دس ــ ــ ــت نی ــ ــ 2( صحب
ــد ــ ــ ــه بای ــ ــ ــو ب ــ ــ ــو از ت ــ ــ ــین ت ــ ــ 3( هم نش
ـــر باشـــد ک ت ـــرگ گل هرچنـــد دامـــن پا ـــو را از ب 4( ت

ــد ــ ــ ــ ــت و آدم ش ــ ــ ــ ــردم گرف ــ ــ ــ ــی م ــ ــ ــ پِ
ِمـــه صحبـــت  ز  شـــوی  بِـــه  و  ِمـــه  کـــه 
ــــــد ــ ــــــــن بیفزای ــــــــل و دی ــــــو را عق ــ ــــا ت ــ ــ ت
کســـان همـــدم، کـــه صحبـــت را اثـــر باشـــد مشـــو بـــا نا

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 18 معنی و مفهوم »اندیشیدن« در کدام گزینه  همانند بیت زیر است؟ 
گر اندیشه ُکند کام نهنگ / هرگز نکند دّر گرانمایه به چنگ« »غواص ا

1( سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات / غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را
2( دانند جهانیان که در عشق / اندیشۀ عقل، معتبر نیست

3( سر تسلیم نهادیم به حکم و رأیت / تا چه اندیشه کند، رأی جهان آرایت
4( سعدیا گر نَُکند یاِد تو آن ماه، َمَرنج / ما که باشیم که اندیشۀ ما نیز کنند

ع

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 19 متضاد کدام کلمه نادرست است؟ 
≠ ُرجوع 4( َذهاب ≠ ِصَغر  3( کِبَر ≠ جَدَّ  2( حاَوَل ≠ بَِقيَ  1( تَرََك

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 20 در کدام گزینه ترجمۀ فارسی فعل مضارع از سایر گزینه ها متفاوت است؟ 
2( هُما تَْکتُباِن التَّماریَن في الْکِتاِب. 1( اَلطّالِبتاِن تَْکتُباِن واِجباتِِهما.  

4( اَلُمجاِهَدتاِن تَْکتُباِن رِسالًة. فتَرِ؟   3( هَْل أَنتما تَْکتُباِن في الدَّ

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 21 در کدام گزینه کلمات مشخص شده به یک شکل ترجمه می شوند؟ 

1( لِـُکلِّ جاِمَعٍة أبحاٌث ُمفیَدٌة. - اِْستَرجََع عليٌّ الحاسوَب ِمن َصدیِقِه ِل نَّه لِـأبیِه.

2( إنَّ الّله بِـما تَْعَملوَن َعلیٌم. - نَحُن نَصبُر َعلَی ما یَقولوَن.

3( أبَحُث َعِن الَعَمِل؛ هَل ِعنَدَك َعَمٌل؟ - ُأِریُد تَسلیَم نُقودي ِعنَدَك أَمانًَة.

4( َعلَینا بَِدفِع َزکاةِ  ِعلِمنا َو هُو تَعلیُمُه. - َسلََّمت َعلَینا حینَما َدَخلَت َعلَینا في الَْمجلِِس.

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 22 ترجمۀ درست جملۀ »اُْسُکتي یا ِطفلةُ  َو ال تَصُرخي« کدام است؟ 
کت است و فریاد نمی زند. 2( کودک سا کت کردم و گریه نمی کند.  1( دختر بچه را سا

کت شدم گریه نکن. 4( ای بچه سا کت باش و فریاد نزن.   3( ای بچه سا

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 23 فعل های »ال یَدُرُس - ِاصَعدا - ال تَجَعلي - سوَف تَْذهَبوَن« به ترتیب چه نوع فعلی هستند؟ 

2( فعل نهی - فعل امر - فعل مضارع منفی - مستقبل 1( فعل مضارع منفی - فعل ماضی - فعل نهی - مستقبل 
4( فعل نهی - فعل ماضی - مستقبل - فعل مضارع منفی 3( فعل مضارع منفی - فعل امر - فعل نهی - مستقبل 
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 24 کدام پاسخ برای سؤال »هَل تُساِعُد والَِدتها؟« درست است؟ 
2( نََعم، تُساِعُد والَِدتي. - ال، ال تُساِعُدها. 1( نََعم، تُساِعُد والَِدتها. - ال، ال تُساِعُدها. 

4( نََعم، ُأساِعُد والَِدتها. - ال، ال یُساِعُد والَِدتها. 3( نََعم، ُأساِعُدها. - ال، ال ُأساِعُد والَِدها. 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 25  مهم ترین عامل مؤثر بر زیست بوم ها چیست؟ 
4( نوع خاک 3( آب و هوا  2( ارتفاع  1( ناهمواری ها 

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 26  کدام یک از موارد زیر دربارۀ ویژگی های جنگل های بارانی استوایی صحیح نمی باشد؟ 
2( تأثیرگذاری بر آب و هوای کل کرۀ زمین 1( دارا بودن غنی ترین تنوع پوشش گیاهی و جانوری 

4( پیچیده ترین زیست بوم  جهان 3( تأمین بخش عمده ای از چوب نرم برای تولید کاغذ 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 27  با توجه به انواع مهاجرت ها، کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟ 
1( مهاجرت فردی از فلسطین به مجارستان به دلیل جنگ و اشغال نظامی
2( مهاجرت دانشجویی از هند به کانادا برای تحصیل در یک دانشگاه معتبر

3( مهاجرت فردی از سومالی به کشور مصر به دلیل خشکسالی و قحطی
4( مهاجرت فردی از عراق به آلمان به دلیل حملۀ گروه تروریستی داعش به پشتیبانی آمریکا

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 28 کشور ما از نظر شاخص توسعۀ انسانی در کدام گروه قرار دارد؟ 
4( متوسط 3( باال  2( خیلی باال  1( پایین 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 29 ک های زیر، جزء شاخص توسعۀ انسانی نمی باشد؟   کدام یک از مال
4( عدالت و برابری 3( امید به زندگی  2( سواد  1( درآمد و رفاه 

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 30 ک های توسعۀ انسانی که قابلیت اندازه گیری و مقایسۀ جوامع را با یکدیگر دارند:   مال
2( درآمد و رفاه، امید به زندگی، سواد و آموزش 1( هویت، عزت، امنیت، اقتصاد  

4( درآمد و رفاه، متوسط طول عمر، امنیت 3( احساس شادی و رضایت از زندگی، امنیت، آزادی 

در ارتباط با تغییرات مهم سیاسی و اجتماعی در ابتدای تأسیس صفویه، کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟- 31
)کتاب 32 استان، 1400-1401( 1( اولین حکومت سیاسی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران 

2( روابط مسالمت آمیز با کشورهای همسایه
3( همبستگی و اتحاد بین اقوام ایرانی

4( شکست حکومت های محلی در شمال غرب ایران

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 32 هر یک از اقدامات زیر به ترتیب توسط کدام یک از پادشاهان انجام شده است؟ 
»رسیدن قلمرو ایران به حدود قلمرو ساسانی - گسترش تجارت خارجی - بیرون راندن روسیه و عثمانی از ایران«

2( شاه طهماسب - نادر شاه - شاه عباس اول 1( نادرشاه - کریم خان زند - شاه عباس اول 
4( شاه اسماعیل - شاه عباس اول - نادرشاه افشار 3( شاه عباس اول - شاه طهماسب - شاه اسماعیل 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 33 شیخ بهایی از عالمان بزرگ کدام سلسله بود؟ 
4( افشاریه 3( زندیه  2( صفویه  1( قاجاریه 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 34 در دورۀ ناصرالدین شاه، انگلیسی ها کدام بخش را از خاک ایران جدا کردند؟ 
4( داغستان 3( سرزمین  های شمال رود ارس  2( گرجستان  1( شرق سیستان و بلوچستان 
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35- A: What do Iranian people do during Fitr Eid? )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

B: They say their Eid prayers and give Zakat. A lot of people participate in this .......... . 
1) national anthem  2) revolution anniversary

3) religious ceremony  4) military parade

36- A: What .......... Reza's sister doing now? )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

B: I don't know.

1) is  2) do

3) does  4) was

37- My grandparents help .......... children very much. )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

1) its  2) they

3) them  4) their

38- A: I am trying to book a hotel online but I can't find the .......... . Can you give me some .......... . )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

B: Sure.

1) ticket price - charity  2) emergency room - care

3) reservation section - advice  4) gas station - passage

39- Everyone should stand up for the national …………… of Islamic Republic of Iran. )1399-1400 ،کتاب 32 استان(

1) anniversary  2) anthem

3) parade  4) ceremony

40- My father's .......... a ticket. )1399-1400 ،کتاب 32 استان(

1) buys 2) bought 3) buying 4) buy

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 41 متن زیر به معرفی چه ماده ای می پردازد؟ 
گازی بی رنگ که از فرآورده های نفت خام به شمار می آید و در صنایع شیمیایی، می توان آن را در ظرف در بسته گرما داد و طی تغییر 

شیمیایی بسپارشی شدن، از آن یک مادۀ مصنوعی به نام پالستیک تهیه کرد.
2( اتیلن )اتن( 1( اوکتان  

4( پلی اتن 3( اتانول  

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 42 کدام گزینه صحیح است؟ 
CO جابه جا می شود. 1( در چرخۀ کربن، کربن به شکل گاز 

nC است. H C H
n2 4 2 4→ ( ) 2( معادلۀ شیمیایی تشکیل گاز پلی اتن به صورت 

3( ادامۀ حیات جانداران فقط به رعایت توازن در چرخۀ کربن و نیتروژن بستگی دارد.
4( باد یکی از منابع تولید انرژی الکتریکی است که آلودگی هوا ندارد.
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گر سه گلولۀ فلزی یکسان به طور هم  زمان داخل لوله ها انداخته شوند، - 43 در سه لولۀ زیر، سه نوع هیدروکربن B ،A و C وجود دارد. ا
وضعیت آنها پس از گذشت 1 ساعت به شکل زیر خواهد بود. کدام یک از گزینه های زیر در مورد مقایسۀ ویژگی های این هیدروکربن ها 
)کتاب 32 استان، 1399-1400(  درست است؟ 

B A C> > 1( تعداد اتم های کربن در هر مولکول:
B C A= > 2( نقطۀ جوش:

A B C> > 3( ربایش مولکولی:
C A B> > 4( نقطۀ جوش:

 با توجه به نمودار سرعت - زمان روبه رو، کدام جمله از نظر علمی نادرست است؟ )کتاب 32 استان، 1400-1401(- 44
1( در 150 ثانیۀ اول حرکت، سرعت در حال افزایش و شتاب ثابت است.

2( در فاصلۀ c تا d، شتاب منفی است.
3( در بازۀ b  تا c سرعت ثابت و شتاب صفر است.

4( در بازۀ b تا c سرعت حرکت صفر بوده و شتاب ثابت است.

ππ را 3 - 45  اتومبیلی میدانی را تا نیمه دور می زند. نسبت تندی اتومبیل به سرعت آن پس از طی کردن این مسیر چقدر است؟ )عدد
)کتاب 32 استان، 1400-1401( در نظر بگیرید.( 

 0 66/ )2   1 5/ )1
4( اطالعات برای حل این سؤال ناقص است.   3 )3

0 متر بر مجذور ثانیه و نیروی اصطکاک 8 نیوتون می باشد. نیروی F چند نیوتون است؟- 46 5/  در شکل زیر، شتاب حرکت جسم
)کتاب 32 استان، 1400-1401(  10 )2   3 )1

26 )4   18 )3

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 47 کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟ 
کنش همواره هم اندازه و در خالف جهت یکدیگرند و بر یک جسم وارد می شوند. 1( نیروهای کنش و وا

گر جسم با سرعت ثابت در حال حرکت باشد، برآیند نیروهای وارد بر آن صفر و شتاب آن ثابت است. 2( ا
گر نیروهای وارد بر یک جسم در حال حرکت متوازن باشد، سرعت آن ثابت و شتاب حرکت صفر خواهد بود. 3( ا

کنش، هر دو از یک نوع هستند و همواره هم اندازه بوده، پس یکدیگر را خنثی می کنند. 4( نیروهای کنش و وا

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 48  هواپیمایی در ارتفاع 8000 متری از سطح زمین در حال حرکت است. این هواپیما در چه صورتی اوج می گیرد؟ 
2( نیروی باالبری برابر نیروی وزن باشد. 1( نیروی پیشران بیشتر از مقاومت هوا باشد. 

4( نیروی مقاومت هوا بیشتر از نیروی پیشران باشد. 3( نیروی باالبری بیشتر از نیروی وزن باشد. 

m وصل کنیم، همان نیرو به این - 49 1 m را به گر وزنۀ2 m شتاب a می دهد. ا 1  در یک سطح افقی بدون اصطکاک، نیرویی به وزنۀ

)کتاب 32 استان، 1400-1401( m کدام است؟ 
m

1

2
2 خواهد داد. نسبت

3
a ( شتاب m 2 m و 1 دستگاه )مجموع جرم

 2
3

)4  2 )3   3
2

)2   1
2

)1

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 50 در یک روز بارانی، جاده ها برای خودروهای در حال حرکت لغزنده تر می شوند. علت اصلی سرخوردن خودروها: 
2( کاهش فشردگی سطح الستیک و جاده است. 1( کاهش مساحت سطح تماس الستیک و جاده است. 

4( کاهش ناهمواری های سطح الستیک و جاده است. ک ایستایی بین الستیک و جاده است.  3( کاهش نیروی اصطکا
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51 -( )g N
kg== 10 F باشد، اندازۀ شتاب وزنه چند متر بر مجذور ثانیه می شود؟ N==30 گر در شکل مقابل ا

)کتاب 32 استان، 1400-1401(   2 5/ )1
3 5/ )2
5 )3
7 )4

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 52  کدام یک از موارد داده شده با توضیحات مربوط به آن و یا نتیجۀ حاصل از آن پدیده هم خوانی ندارد؟ 
گرس 2( گسترش بستر دریای سرخ: کوه زا 1( محل ورقه های دورشونده: اقیانوس اطلس 

4( باقی ماندۀ دریای تتیس: پانتاالسا 3( بزرگ ترین ورقۀ سنگ کره: اقیانوس آرام 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 53 برای اولین بار ..........، فرضیۀ گسترش بستر .......... را مطرح کرد.   
4( هری هس - اقیانوس ها 3( هری هس - قاره ها  2( وگنر - اقیانوس ها  1( وگنر - قاره ها 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 54 گرس و هیمالیا در کدام نوع از حرکات ورقه های زمین شکل گرفته اند؟   رشته کوه های زا
2( برخورد دو ورقۀ قاره ای 1( دور شدن دو ورقۀ اقیانوسی  

4( برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره ای 3( برخورد دو ورقۀ اقیانوسی  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 55 کدام عبارت زیر به طور کامل درست می باشد؟ 
1( در اثر برخورد ورقه های سنگ کره، رسوبات از حالت افقی خارج شده و چین می خورند و رشته کوه ایجاد می شود. 

2( حاصل برخورد ورقۀ عربستان با ورقۀ ایران، ایجاد زمین لرزه هایی با بزرگی معموالً بیشتر از 5 ریشتر در غرب ایران است. 
3( پوستۀ ایجادشده در وسط بستر دریای سرخ که به دو طرف حرکت می کند، از ورقۀ عربستان قدیمی تر است. 

4( هرچه عمق آب اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها بیشتر باشد سرعت و انرژی سونامی افزایش می یابد. 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 56 A باشد، آنگاه کدام یک از گزینه  های زیر همواره برقرار است؟  B−− ==∅∅ گر  ا
 A B ��  )4   A �� )3   A B⊆ )2   A B= )1

B یک عدد به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال اینکه عدد - 57 x x�� �� �� ���� ��6 1 2 31| A و x x�� �� ���� ��|2 31 ک دو مجموعۀ از اشترا
)کتاب 32 استان، 1400-1401( انتخاب شده کمتر یا مساوی 17 باشد، چقدر است؟ 

4
9

)4   3
9

)3   2
9

)2   1
9

)1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 58 در پرتاب هم زمان دو تاس احتمال آنکه مجموع اعداد ظاهرشده، مضرب 6 باشد، برابر است با: 

 5
36

)4   1
6

)3   1
12

)2   1
18

)1

A چند زیرمجموعه دارد که کوچک ترین عضو آن عدد 1 و بزرگ ترین عضو آن عدد 10 باشد؟- 59 =={ , , , , , }1 2 3 4 10  مجموعۀ

)کتاب 32 استان، 1400-1401(  28 )2    29 )1

26 )4    27 )3



8

آزمون 2

VIR0.AZMON-2.Q:02/01/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

C، حاصل جمع اعدادی که عضو نواحی رنگی - 60 x x x== ∈∈ −− ≤≤ ≤≤{ | , }� 2 3 B و x x x== ∈∈ ≤≤ ≤≤{ | , }2 1 5�  ،A == { , , , , , }1 2 3 4 5 6 گر ا
)کتاب 32 استان، 1400-1401( هستند، کدام است؟ 

5 )1
6 )2
7 )3
8 )4

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 61 b دو عدد حقیقی قرینۀ یکدیگر باشند، در مورد ادعاهای زیر چه می توان گفت؟  a و  گر  ا
2a−− است. | همواره برابر  | | |a b a b�� �� �� ادعای اول: حاصل عبارت

bb همواره برابر صفر است.
a
a| | | |++ ادعای دوم: حاصل عبارت

2( فقط ادعای دوم درست است. 1( فقط ادعای اول درست است.  
4( هر دو ادعا نادرست هستند. 3( هر دو ادعا درست هستند.  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 62 ) کدام است؟  )b a a b−− −− −−2 b، حاصل عبارت  a<< گر  ا
2 2b a+  )4  2b  )3  2a  )2 1( صفر 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 63 کدام یک از جمالت زیر درست است؟ 
a همواره گنگ است. 

b
گر عدد a گویا و عدد b گنگ باشد، 2( ا 1( مجذور هر عدد گنگ، عددی گویاست. 

 2 5 2 5/ /< )4 3( میانگین دو عدد گنگ همواره عددی گنگ است. 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 64 چندتا از عددهای زیر گویا هستند؟  
121 12 1 1 21 0 121, / , / , /  2 )2   1 )1

4 )4   3 )3

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 65 کدام یک از گزینه  های زیر درست است؟  
1( در هر مثلث متساوی الساقین، هر نیمساز، میانه هم است. 

2( در هر مثلث متساوی الساقین، هر ارتفاع، عمودمنصف هم هست.
3( در هر مثلث متساوی االضالع، هر عمودمنصف، نیمساز هم هست. 

4( در هر مثلث قائم الزاویه، هر نیمساز، میانه هم هست. 

EADF متشابه اند. نسبتEF به- 66 ABCDو E وسط ضلعABاست و دو مستطیل در شکل مقابل نقطۀ
)کتاب 32 استان، 1400-1401( DC کدام است؟ 

1
4

 )4  1
2

 )3  1
2

 )2  2 )1

باشد، - 67  CD BC==2 و   AM cm==4  ،AB cm==3 گر ا برابرند.   BC بر دایره مماس و دو کمانAB و  MD MA و در شکل زیر 
)کتاب 32 استان، 1400-1401(  ABCDM چقدر است؟   محیط پنج ضلعی

15 )1
 12 8+ )2
 7 2 6+ )3

20 )4
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)کتاب 32 استان، 1399-1400(  - 68 در شکل زیر چند جفت مثّلث هم نهشت وجود دارد؟ )AB و CD مماس بر دایره و O مرکز دایره( 

1( یک

2( دو

3( سه

4( چهار

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 69 کدام استدالل برای اثبات منصف بودن قطرهای یک مستطیل به ما کمک می کند؟ 
2( )ض ز ض( 1( وتر و یک ضلع  

4( )ض ض ض( 3( )ز ض ز(  

چهارضلعی ABCD متوازی االضالع است. با اضافه کردن کدام گزینه به فرض مسئله، هم نهشتی دو مثلث BFC و ADE را نمی توان - 70
)کتاب 32 استان، 1399-1400( نتیجه گرفت؟ 

 E F
� �
1 1=  )1

FC AE|| )2
AE DC⊥ )3
AF EC= )4
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