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شبیه ساز نمونه دولتی نهم

VIR0.AZMON-1.Q:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 1 کدام واژۀ قرآنی، معادل کلمۀ مشخص شده است؟ »کسانی که کافر شدند و مانع شدند...« 
4( َصدر 3( َصّدوا  2( نَجزي  1( کانوا 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 2  کدام گزینه است؟  معنی عبارت قرآنی ！لََیقولُنَّ َخلََقُهنَّ
2( تا گفته شود خلق کرد آنها را 1( شاید بگویند خلق کرد آنها را  

4( کاش بگویند آفرید آنها را 3( حتماً می گویند آفرید آنها را  

بیت »نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو جستن که تو در َوهم نیایی« با کدام آیه یا حدیث زیر قرابت معنایی - 3
)کتاب 32 استان، 1399-1400( دارد؟ 

2( »ما َعَرفناَك حَقَّ َمعرِفَتَِك.«   1( ！إنَّ الّلَه یُِحبُّ التَّوابیَن
4( ！َو هَُو الَغفوُر الَودوُد   3( ！إنَُّه یَعلَُم الَجهَر َو ما یَخفی

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 4 ذکرهای »الَْحْمُد لِّلِه«  و »ُسبحاَن الّله« به ترتیب به معنی: 
1( خداوند از هر نقص و عیبی منّزه است. - خداوند کامل و بی نیاز از هر نقصی است. 

2( ستایش حقیقی از آن خداست. - خداوند کامل و منّزه است.
3( همۀ کماالت و زیبایی های جهان از آن خداست. - ستایش حقیقی از آن خداست.

4( خداوند از هر نقص و عیبی منّزه است. - کسی قابل ستایش است که کماالت و زیبایی در او باشد. 

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 5 عبارت قرآنی ！تَطَمئِنُّ ُقلوبُُهم مربوط به چه کسانی و نتیجۀ چه عملی است؟ 
ـ ！أاَّل تَخافوا ل َعلَی الّلِه 2( ！َو َمن یَتََوکَّ  ـ ！َوِجلَت ُقلوبُُهم 1( ！َمن لَم یؤِمن بِالّلِه

ـ ！بِِذکرِ الّلِه 4( ！الَّذیَن آَمنوا  ـ ！استَقاموا 3( ！أَلَّذیَن قالوا َربُّنا الّله

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 6 با توجه به سخن حضرت علی دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیر کدام اند؟ 
4( علم - عمل 3( ایمان - عمل  2( شناخت - ایمان  1( علم - ایمان 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 7 آیۀ شریفۀ ！َأ َفَحِسبُْتم َأنَّما َخلَقْناُکم َعَبثاً و َأنَُّکم إلَیْنا ال تُْرَجعوَن بیانگر کدام اثر ایمان می باشد؟  
2( احساس آرامش روحی 1( رهایی از سردرگمی و بی هدفی  

4( انجام نیکی ها و دور شدن از گناهان  3( یاد و ذکر خدا  

بُتم و فریقاً تَقُتلوَن به کدام یک از ویژگی های پیامبران اشاره - 8 آیۀ ！أ َفُکلَّما جاَءُکم رسوٌل بِما ال تَهوی أنُفُسُکم اسَتکَبرتُم َفَفریقاً َکذَّ
)کتاب 32 استان، 1399-1400( دارد؟ 

2( تسلیم در برابر امر خداوند 1( استقامت و پایداری در راه خدا  
4( مبارزه با کّفار و منکرین معاد 3( مبارزه با عقاید باطل و خرافات  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 9 کدام بیت با بیت »این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار« قرابت معنایی دارد؟ 
بیافریـــد  زیبـــا  منظـــر  هـــزار  چندیـــن   )1
2( کـــوه و دریـــا و درختـــان همـــه در تســـبیح اند
ــرد ــمار کـ ــد شـ ــه توانـ ــدای را کـ ــل خـ 3( فضـ
4( بحـــر آفریـــد و بـــّر و درختـــان و آدمـــی

تـــا کیســـت کـــو نظـــر ز ســـر اعتبـــار کـــرد
ــرار ــد ایـــن اسـ ــم کنـ ــتمعی فهـ ــه مسـ ــه همـ نـ
ــرد ــزار کـ ــی از هـ ــکر یکـ ــه شـ ــا کیســـت آنکـ یـ
خورشـــید و مـــاه و انجـــم و لیـــل و نهـــار کـــرد
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آزمون 1
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 10 در کدام بیت آرایۀ  تشبیه آمده است؟ 
1( بیــــــا تــــــا برآریــــــم دســــــتی ز دل 
ــه ــ ــن خرقـ ــ ــر ایـ ــ ــاش زیـ ــ ــوش مبـ ــ 2( خامـ
ـــــش اســـــت و طـــــراوت ـــــو رخصـــــت روی ـــــام ت 3( ن
4( بـــــه چشـــــم بصیـــــرت بـــــه خـــــود درنگـــــر

ــردا ز گل ــ ــ ــ ــ ــرآورد ف ــ ــ ــ ــ ــوان ب ــ ــ ــ ــ ــه نت ــ ــ ــ ــ ک
بــــر جــــان جهــــان، دوبــــاره جــــان آمــــد
زیــــن ســــبب بــــرگ و بــــاران تــــو را می شناســــند
نیســــت زنــــگار  آیینــــه،  در  تــــا  را  تــــو 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 11 در عبارت زیر به ترتیب، چند وابستۀ پیشین و چند وابستۀ پسین وجود دارد؟  
»در همین دوران مقّدس، همۀ مردم ایران، تن را برای وطن عزیز، سپر کرده اند.«

4( چهار، دو 3( سه، چهار  2( یک، چهار  1( دو، سه 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 12 در کدام گزینه، وابستۀ پسین »صفت بیانی« می باشد؟ 
اندرونـــم آفتـــاب خوبـــان، می جوشـــد  ای   )1
2( ماللـــی نیســـت از دودی کـــه در چشـــمِ خیالم رفت
آب جنبـــش  در  گل،  بـــوی  چـــون  صـــدا   )3
ـــوی ـــردان ره، بش ـــو م ـــود چ ـــس وج ـــت از م 4( دس

یـــک ســـاعتم بگنجـــان، در ســـایۀ عنایـــت
دل دیوانـــه ام، افســـانه ای نامحتمـــل می خواســـت
ــت ــش می گشـ ــو، پخـ ــر سـ ــه هـ ــی بـ ــه آرامـ بـ
شـــوی زر  و  بیابـــی  عشـــق  کیمیـــای  تـــا 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 13 در همۀ گزینه ها، پرسش ها به شیوۀ »انکاری« آمده است به جز گزینۀ .......... . 
گر حافظه را نمی داشت، چه خلل ها داخل می شد در کارهای او؟ 2( ا 1( ابلیس نتوانست، دزد را کی زهرۀ آن بود که گرد چادر او گردد؟ 

4( چه جای این پرسش است؟ بدانم و بمیرم بهتر است یا نادانسته درگذرم؟ 3( چه کسی می تواند از عهدۀ شکر نعمت های خدا بیرون بیاید؟ 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 14 کدام گزینه با سایر گزینه ها قرابت کمتری دارد؟ 
1( همـــــه کار ایـــــام درس اســـــت و پنـــــد
ــت روزگار ــ ـــت از گذشـ ــ ـــه ناموخ ــ ــر ک ــ 2( هـ
ــز ــ ــر عزیـ ــ ــت عمـ ــ ــه بگذشـ ــ ــا کـ ــ 3( دریغـ

4( آنـــــگاه روزگار مـــــرا درنشـــــاند پیـــــش 

گرد هشـــــیار نیســـــت دریغـــــا کـــــه شـــــا
نیـــــــز نامـــــــوزد ز هیـــــــچ آمـــــــوزگار
بخواهـــد گذشـــت ایـــن دمـــی چنـــد نیـــز
یـــک دم ز درس و پنـــد و نصیحـــت نیارمیـــد

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 15 از میان ترکیب هایی که زیرشان خط کشیده ایم، کدام یک با ترکیب های دیگر متفاوت است؟ 
کـــه خواهـــی خریـــد از  بفروختـــی  1( چـــو 
2( چـــــــــراغ یقینـــــــــم فـــــــــرا راه دار
3( تـــا کـــی آخـــر چـــو بنفشـــه ســـر غفلـــت در پیـــش
ــی؟ ــ ــج خلوتـ ــ ــزوی در کنـ ــ ــد منـ ــ ــا چنـ ــ 4( تـ

ــت ــ ــ ــازار نیس ــ ــ ــه ب ــ ــ ــی ب ــ ــ ــاع جوان ــ ــ مت
ز بـــــــد کردنـــــــم دســـــــت کوتـــــــاه دار
ـــدار ـــس بی ـــی و نرگ ـــو در خواب ـــه ت ـــد ک ـــف باش حی
در بســـته تـــا بـــه کـــی در محبـــس تنـــی؟

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 16 جای خالی عبارت زیر را کدام گزینه کامل می کند؟ 
کید  »گاهی اوقات فکر می کنم چه خوب است هر روز به گونه ای زندگی کنیم که گویی فردا نیستیم، چنین نگرشی، بر..................... تأ

می کند.«
2( باارزش بودن لحظه های زندگی 1( یادآور بودن مرگ و نیستی  

4( استفادۀ بیشتر بُردن از دنیا  3( نگران بودن و آرامش داشتن  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 17 کدام بیت از نظر مفهوم با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
ــناس  ــ ــد یـزدان شــ ــ ــه یــکـدالن انـــ ــ 1( هــمــ
ــد ــت بـ ــه صحبـ ــین کـ ــم  نشـ ــدان کـ ــا بـ 2( بـ
3( پســـــر نـــــوح بـــــا بـــــدان بنشســـــت
4( تـــــا توانـــــی می گــــــریز از یـــــار بـــــد

هـــراس بـــد،  از  نـــــدارند  نـــــیکی  بـــه 
ــد ــ ــ ــد کنـ ــ ــ ــو را پلیـ ــ ــ ــی، تـ ــ ــ کـ ــه پا ــ ــ گرچـ
ــد ــ ــ ــم شــ ــ ــ ــوتش گـ ــ ــ ــاندان نبـــ ــ ــ خـــ
یـــــــار بـــــــد بـــــــــدتر بـــــــود از مـــــــار بـــــــد



3

شبیه ساز نمونه دولتی نهم

VIR0.AZMON-1.Q:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 18 نوع پرسش در کدام گزینه انکاری است؟ 
2( هرگز حدیث حاضرِ غایب شنیده ای؟ 1( تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ 
4( دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟ 3( که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب؟ 

ع

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 19 ترجمۀ درست جملۀ »یَْذهَُب الطُّّلُب َو الطّالِباُت إلَی الَمدَرَسِة بَِفَرٍح.« کدام یک از گزینه  های زیر است؟ 
1( دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر با شادی به مدرسه می روند.

2( دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر با شادی به مدرسه می رفتند. 
3( دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر با شادی به مدرسه رفتند.

4( دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر با شادی به مدرسه می رفته اند.

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 20 جملت زیر به ترتیب توضیح کدام واژگان است؟ 
عُي َو االجتهاُد لِلنَّجاِح في الَْحیاِة. ـ مَکاٌن نَحَفُظ فیِه أشیاَء ُمخَتِلَفًة.« »السَّ

4( ُمحافَظَة ـ ُمحاَولَة 3( ُمحاَولَة ـ ُمحافَظَة  2( ُمحافَظَة ـ الَمْخَزن  1( ُمحاَولَة ـ الَْمخَزن 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 21 کدام گزینه جمع مکّسر نیست؟  
4( ُکنوز 3( ُجلوس  2( ُجنود  1( ُحبوب 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 22 در کدام گزینه همۀ موارد هم وزن اند؟ 
4( شاِرح ـ َمذکور ـ َمضروب 3( جاهل ـ َمذکور ـ َمرفوع  2( ُمجالَسة ـ ُمعاَملة ـ َصداقَة  1( عارف ـ عابد ـ عامل 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 23 معنی فعل های »نَنْظُُر - تَعْرِفیَن - َذهَبُْتم« به ترتیب در کدام یک از گزینه  های زیر آمده است؟ 
2( نگاه می کنیم - می شناسی - رفتید 1( نگاه می کنیم - می شناسید - رفتید 
4( نگاه می کنید - می شناسی - رفتید 3( نگاه می کنیم - می شناسی - رفتیم 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 24 کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟ »َرجاًء اِبَحثا َعِن الْجواِب .......... .«  
4( یا والِداِن 3( یا َزمیُل  2( یا رِجاُل  1( یا إخوانُ 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 25 نقطۀ A دارای مشخصات 30 درجۀ شمالی و 45 درجۀ شرقی است. به این مشخصات .......... می گویند. 
4( عرض جغرافیایی 3( طول جغرافیایی  2( مختصات جغرافیایی  1( موقعیت جغرافیایی 

2 بعدازظهر روز یکشنبه اول دی ماه باشد، تعیین کنید فردی که - 26 40: ′′ W�50 ساعت  S�30 و  گر در شهر X با مختصات جغرافیایی  ا
)کتاب 32 استان، 1400-1401( E�60 برود ساعت و تقویم خود را چگونه باید تنظیم کند؟  N�30 و  بخواهد از آنجا به شهر Y با مختصات 

22 40: ′ 2( روز یکشنبه اول تیرماه ساعت 1( روز یکشنبه اول تیرماه ساعت 22 
4( روز دوشنبه اول دی ماه ساعت 22   22 40: ′ 3( روز دوشنبه اول تیرماه ساعت

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 27 گر جهت حرکت وضعی زمین برعکس شود، کدام جملۀ زیر درست است؟  ا
2( در سفر از پاریس به توکیو ساعت خود را جلو می بریم.  1( در سفر از تهران به مسکو ساعت خود را جلو می بریم. 

4( در سفر از لندن به نیویورک ساعت خود را عقب می بریم.  3( در سفر از دهلی به مشهد ساعت خود را عقب می بریم. 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 28 از عوامل مهم جریان عمومی هوا و تغییرات آب وهوایی در مناطق مختلف جهان کدام مورد است؟ 
4( جریان باد کندگی کانون  های فشار  3( پرا 2( ارتفاع از سطح زمین  1( تأثیر جریان  های دریایی 
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گر ارتفاع کوه کوچک تر 3000 متر باشد، مقدار اختلف دمای قله های - 29 نسبت ارتفاع کوه کوچک تر به مجموع دو کوه، 2 به 5 است. ا
)کتاب 32 استان، 1399-1400( این دو کوه چقدر است؟ 

4( 12 درجه 3( 9 درجه  2( 6 درجه  1( 3 درجه 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 30 »منابع سرشار نفت و گاز« از اهمیت کدام قسمت ناهمواری های اقیانوس ها و یا دریاها می باشند؟ 
4( سواحل 3( گودال اقیانوسی  2( فالت قاره  1( شیب قاره 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 31 کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان و جنگل  های چندطبقه را دارد؟ 
4( توندرا 3( استوایی  2( تایگا  1( ساوان 

سارا به همراه یک گروه گردشگری به یکی از زیست بوم ها سفری داشت. او در این سفر با دوربین خود عکس های زیبایی از توکا و - 32
درختان بامبو گرفت و برای خواهرش نارگیل و قهوه سوغات آورد. فکر می کنید سارا به کدام زیست بوم سفر کرده است؟

)کتاب 32 استان، 1400-1401( 2( تایگا  1( ساوان  
4( جنگل های استوایی 3( توندرا  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 33 کدام عامل، از پیامدهای جنگل زدایی نیست؟ 
کسید کربن بیشتر در جو 2( وارد شدن دی ا 1( افزایش اثرات گازهای گلخانه ای  

4( زمستان طوالنی و سرمای شدید 3( گرم تر شدن کرۀ زمین  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 34 کدام گزینه نادرست است؟ 
1( تنوع زیستی زمانی در معرض خطر قرار می گیرد که زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران تخریب شود. 

2( جنگل های بارانی استوایی از گسترده ترین زیست بوم های جهان است. 
3( مصرف گرایی و فعالیت های صنعتی از مهم ترین عوامل تخریب زیستگاه ها می باشد. 

4( ایجاد پارک های وحش از نکات مهم استفادۀ صحیح و خردمندانه از جنگل های استوایی می باشد.

35- They are making a lot of noise there. )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

Could you tell them to keep ..........?
1) quiet 2) nervous 3) talkative 4) quite

36- My students are very clever. They study hard and .......... their lessons very fast. )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

1) forget 2) learn 3) talk 4) work

37- There .......... many students in the class and there are .......... there, too. )1399-1400 ،کتاب 32 استان(

1) are - imprtant things  2) is - important things

3) are - important thing  4) is - important thing

38- My father is really interested .......... watching news all day. )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

1) on 2) in 3) to 4) at

39- The car is red, but the .......... are black. )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

1) wheels of the car 2) car's wheels 3) car of the wheels 4) wheels car

40- A: How are your relatives traveling? )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

B: They′re .......... at Ramsar International Airport.
1) taking an express train 2) making a voyage 3) horse riding 4) boarding the plane
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 41 کدام گروه از مواد زیر به ترتیب از مولکول های کوچک، درشت و بسپار )پلیمر( تشکیل شده اند؟ 
2( هموگلوبین - چربی - پنبه 1( سولفوریک اسید - سلولز - نشاسته 
4( موم - ابریشم - پالستیک  ک - گوشت - روغن زیتون   3( آمونیا

عنصر A در ردیف سوم و ستون هفتم اصلی جدول طبقه بندی عناصر قرار دارد. باتوجه به نماد شیمیایی عناصر داده شده، کدام - 42
)کتاب 32 استان، 1400-1401(  ( )7 13 17 9N Al Cl F−− −− −− مورد دربارۀ عنصر A درست است؟ 

کسیژن می تواند پیوند یونی ایجاد کند. 2( این عنصر با عنصر ا 1( عدد اتمی این عنصر 13 است.  
4( این عنصر با از دست دادن 3 الکترون به کاتیون تبدیل می شود. 3( این عنصر گازی زردرنگ و سمی است. 

با توجه به تعریفی که از مواد C, B, A آمده است، می توان گفت این موارد به ترتیب از راست به چپ عبارت اند از: .................... .- 43
)کتاب 32 استان، 1400-1401( کره، که ساختار اتمی دارد.  الف: A- یکی از اجزای هوا

کی وجود دارد. ب: B- نافلزی که در فرمول شیمیایی نمک خورا
C ++ ج: گاز آمونیاک→→ گاز نیتروژن

کسیژن، ب: کلر، ج: هیدروژن 2( الف: ا 1( الف: آرگون، ب: سدیم، ج: کربن  
4( الف: آرگون، ب: کلر، ج: هیدروژن کسیژن، ب: کلر، ج: کربن   3( الف: ا

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 44 چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟ 
- بلورهای پتاسیم پرمنگنات سخت و شکننده است.
++Fe3 نیاز دارد. - بدن ما برای ساخت هموگلوبین به

- در یک ترکیب یونی همیشه تعداد کاتیون ها با آنیون ها برابر است.
- حل شدن نمک ها در آب سبب تغییر در خواص فیزیکی آب می گردد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 45 کی، در کدام گروه از مولکول های زیر برابر است؟  تعداد الکترون های اشترا
ک - آب  2( آمونیا کسید - متان    1( کربن دی ا

ک  4( سدیم کلرید - آمونیا ک    3( متان - آمونیا
اتیلن گلیکول ترکیبی است که آن را به عنوان ضدیخ در رادیاتور خودرو می ریزند. کدام گزینه در مورد این ترکیب درست است؟- 46

)کتاب 32 استان، 1400-1401( گر در آب حل شود، محلول حاصل رسانای جریان برق است.  1( ا
2( وقتی در آب قرار گیرد، یون های سازندۀ آن در محلول پخش می شود.

3( وقتی در آب حل می شود، نقطۀ انجماد آب را افزایش می دهد.
ک می گذارند. 4( در این ترکیب، اتم ها با یکدیگر الکترون به اشترا

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 47 4Be کدام ماده تشکیل خواهد شد؟  9F و از ترکیب
 BeF2 )4   BeF )3   BeF3 )2   Be F2 )1

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 48 چند جمله از جملت زیر درست بیان شده است؟ 
الف( قسمت بیشتری از نفت مصرفی در دنیا صرف تأمین فرآورده های سودمند می شود.

ب( میزان مصرف و کشف نفت خام روزبه روز در حال افزایش است.
ج( به همراه نفت خام مقداری آب شور و گوگرد یافت می شود.

د( از ابتدای کشف نفت خام تا امروز، همواره میزان مصرف آن از میزان کشف آن بیشتر بوده است.
4( چهار جمله 3( سه جمله  2( دو جمله  1( یک جمله 
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با توجه به شکل مقابل، نام و کاربرد کدام وسیلۀ آزمایشگاهی صحیح بیان شده است؟ - 49
)کتاب 32 استان، 1400-1401( B )1 بالون: نگهداری و گرم کردن مایعات 

A )2 مبرد: به عنوان سردکننده
C )3 بشر: جمع آوری و نگهداری مایعات

D )4 چراغ الکلی: گرم کردن

50 -( )C H C H C H2 2 2 4 2 6−− −− کدام گزینه در ارتباط با ترکیبات داده شده درست بیان شده است؟ ترکیبات عبارت اند از:
)کتاب 32 استان، 1400-1401( 1( تعداد الکترون های پیوندی و غیرپیوندی در آنها یکسان است.  

کی در آنها یکسان است.  2( تعداد پیوندهای اشترا
3( از سوختن یک مولکول از هر کدام از این ترکیبات سه مولکول بخار آب حاصل می شود. 

کسید حاصل می شود.  4( از سوختن یک مولکول از هر کدام از این ترکیبات دو مولکول کربن دی ا

کسید، که در اثر سوختن کامل دو مولکول - 51 نسبت تعداد اتم های هیدروژن در سه مولکول بوتان به تعداد مولکول های آب و کربن دی ا
)کتاب 32 استان، 1400-1401( متان ایجاد می شوند، کدام یک از موارد زیر است؟ 

15 )4  10 )3  6 )2  5 )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 52 در جداسازی ترکیبات نفتی زیر، کدام ترکیب دیرتر از همه جدا می شود؟ 

C H24 50  )4  C H17 36  )3  C H20 42  )2  C H12 26 )1

1 دقیقه می پیماید. اندازه سرعت متوسط متحرک چند کیلومتر بر ساعت - 53 5/ متحرکی مسیر مبدأ تا مقصد داده شده را در مدت
)کتاب 32 استان، 1400-1401( است؟ )نقاط مبدأ و مقصد در یک راستا هستند.( 

10 )1
36 )2

166 6/ )3
600 )4

نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل است. نوع حرکت در کل مسیر و سرعت متوسط این متحرک در 6 ثانیۀ اول حرکت چقدر - 54
است؟  )کتاب 32 استان، 1400-1401(

 2m s/ 1( شتابدار -
 2 5/ /m s 2( شتابدار -
 2m s/ 3( یکنواخت - 

 2 5/ /m s 4( یکنواخت - 

گر حرکت از نقطۀ A شروع شده - 55 8m به دور یک زمین فوتبال در حال دویدن است. ا s در شکل زیر ورزشکاری با تندی ثابت 
)کتاب 32 استان، 1400-1401( باشد، اندازۀ جابه جایی پس از 1/5 دقیقه چند متر است؟  

720 )2  40 )1
12 )4  380 )3
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 56 x باشد، آنگاه چند تا از تساوی های زیر می تواند درست باشد؟  y++ −−{{ }}=={{ }}3 5 6 5 7, , , گر ا
 xy ==

4
13

د(    xy ==26 ج(    x y−− ==7 ب(    x y++ ==15 الف( 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 57 A چند عضو دارد؟ 
k

k k
k

== ∈∈ ≤≤








2 6
2
| ,� مجموعۀ

4( بی شمار  6 )3  5 )2  2 )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 58 ππ به چندتا از مجموعه های زیر تعلق دارد؟  عدد
x x∈∈ ′′ << <<{{ }}� | / ,0 3 2 x x∈∈ ≥≥{{ }}� | / ,3 14 x x∈∈ −− ≤≤ ≤≤{{ }}� | ππ ππ

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر  

n باشد، در این صورت مجموعۀ- 59 A B(  ) =5 گر مجموعۀ A یک مجموعۀ 21 عضوی و مجموعۀ B یک مجموعۀ 16 عضوی باشد و ا
)کتاب 32 استان، 1400-1401( ) چند عضو دارد؟  ) (A B)B A−− −−

42 )4  37 )3  27 )2  32 )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 60 3 کدام یک از گزینه های زیر است؟   5,{{ }}==B، آنگاه مجموعۀ{{ }}2 3 4 5, , , A و =={{ }}1 3 5 6, , , گر ا
 A B∩ )4   A B− )3   B A− )2   A B∪ )1

)کتاب 32 استان، 1401-1400 با تغییر(- 61 کدام گزینه درست نیست؟  

 A B x x A x B− = ∈ ∉{ }| , )2    �= ∈ ∉{ }a

b
a b b| , , 0 )1

 A B x x A x B∩ = ∈ ∈{ }| , )4    A B x x A x B∪ = ∈ ∈{ }| , )3

S یک عضو به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال آنکه عدد انتخاب شده شمارندۀ طبیعی - 62 x x== ∈∈ −− << << ∈∈{{ }}� �| x ,5 5 2 از مجموعۀ
)کتاب 32 استان، 1400-1401( 12 باشد، چقدر است؟ 

 5
48

)4   1
24

)3   1
12

)2   5
12

)1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 63 دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. با کدام احتمال مجموع دو عدد رو شده، مضرب 4 است؟  
 5
12

)4   5
18

)3   1
4

)2   2
9

)1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 64 حاصل عبارت زیر کدام است؟ 
( ) ( ) ... ( ) ( ) ( )1400 1 1399 1 1398 1 1399 1 1400 1−− ++ −− ++ ++ −− −− ++ −− −− ++ −− −− ==  

 −2801  )4    −1401  )3   −1400 )2 1( صفر 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 65 c را به دست آوریم، کدام رابطه به دست می آید؟  1 و بخواهیم از این رابطه مقدار 1 1
a b c�� �� گر داشته باشیم  ا

c
b a

�
�
1  )4  c

b a
�

�
1  )3  c ab

b a
�

�
 )2  c ab

b a
�

�
)1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 66 Aکدام گزینه است؟  x( )++ == −−1 1 در معادلۀ  x A باشد، آنگاه مقدار == ++
++

++

1 1

1 1

1 3
2

گر  ا

− −
−( )12
19

 )4  + −( )19
12

 )3  − +
−( )7
19

 )2  − + −( )( 


7
12

)1
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67 - M گر عدد متناظر با نقطۀ در شکل زیر به مرکز A  و به شعاع AD کمانی زده ایم و این کمان محور xها را در نقطۀ M قطع می کند. ا
)کتاب 32 استان، 1399-1400( −− باشد، طول پاره خطDC کدام است؟   ++3 21 برابر

1 )1
3 )2
2 )3
2 )4

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 68 کدام عبارت صحیح است؟  
21 به صورت مختوم است.

28
2( نمایش اعشاری 1( مجموع دو عدد گنگ، همواره عددی گنگ است. 

2− قرار دارد.
5

1 و 
2

3− بین دو عدد صحیح 
7

4( عدد 3 بین دو عدد صحیح 8 و 9 قرار دارد.  2 5+ 3( عدد 

69 - | | |a | |b | |ab||a |a b++ −− ++ −− == >>a باشد، در آن صورت حاصل عبارت روبه رو کدام است؟  0 | و | | | | |a b a b�� �� �� گر ا

)کتاب 32 استان، 1400-1401(  −b )2    −a )1
a b− )4   a )3

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 70 ، آنگاه کدام یک از گزینه های زیر همواره درست است؟  | | | | | |a b a b a−− ++ −− ==2 گر ا
a b> >0 0, )4  a b≥ <0 0, )3  a b< ≥0 0, )2  a b< <0 0, )1
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