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VIR0.AZMON.Q:02/28/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 1 واژۀ »نَجم« در قرآن کریم در کدام معنا به کار نرفته است؟  
4( سّیاره 3( گیاه بدون ساقه  2( علف  1( ستاره 

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 2 ُکُم تُفِلحوَن را در بردارد؟  کدام گزینه ترجمۀ صحیح عبارات قرآنی ！لَِتعلَموَن ـ لَََعلَّ
2( تا بدانید ـ تا شما رستگار شوید 1( تا بدانید ـ شاید شما را موفق کنند 

4( زیرا می دانید ـ شاید شما رستگار شوید 3( همانا می دانید ـ برای اینکه شما موفق شوید 

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 3 چند مورد از عبارات و جمالت زیر صحیح است؟ 
الف( در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقاد به ظهور حضرت مهدی )عج( به چشم می خورد.

ب( آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام زمان )عج( الزم است و پس از ایشان نیز صالحان دیگری ادارۀ جهان را به دست 
خواهند گرفت.

کرم )ص( می فرماید: خداوند عمر امام زمان )عج( را در دوران غیبتش طوالنی می گرداند، سپس به قدرت خدایی اش او  پ( پیامبر ا
را در چهرۀ جوانی کمتر از چهل سال آشکار می سازد.

ت( یاری امام زمان )عج( یعنی یاری دین خدا و این کار مختص دوران ظهور است.  
ث( در عصر غیبت باید از جانشینان امام زمان )عج( یعنی فقیهان پیروی کنیم.  

ج( »روبین وودزورث« اعتراف می کند: آیت اهللا خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد.
4( پنج مورد 3( چهار مورد  2( سه مورد  1( دو مورد 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 4 برای کدام یک از کارهای زیر وضو گرفتن واجب است؟ 
4( خوابیدن 3( رفتن به مسجد  2( دست زدن به نام خداوند  1( همراه داشتن قرآن 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 5 کدام یک از کارهای زیر باطل کنندۀ نماز است؟  
4( خندۀ بلند 3( سرفۀ بلند  2( خمیازۀ طوالنی  1( عطسۀ بلند 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 6 در کدام گزینه نماز نمازگزار صحیح است؟  
1( نمازگزار در حال نماز، سهواً صورت خود را از قبله بگرداند.

2( نمازگزار در حال نماز با صدای بلند بخندد چه عمدی، چه سهوی.
3( نمازگزار در بین نماز متوجه شود یکی از شرایط نماز از بین رفته است.

4( نمازگزار در بین نماز، ذّرات ریز غذا یا هر چیز دیگر را که در دهان دارد قورت دهد.

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 7 همۀ بیت  های زیر، به یکی از »حدود و وظایف دوستی« اشاره دارد به جز:  
بـــد  یـــار  از  می گریـــز  توانـــی  تـــا   )1
قـــدم توانـــی  تـــا  منـــه  و  مگـــوی   )2
3(  نمی دانـم کجـا خوانـدم توّقـع کار بی جایی اسـت
مگشـــای دوســـتان  پیـــش  دل  راز   )4

بـــد مـــاِر  از  بُـــَود  بدتـــر  بـــد،  یـــار 
کـــم انـــدازه  وز  بیـــرون  انـــدازه  از 
ـــت ـــا نیس ـــه تنه ـــا ک ـــا توّقع ه ـــی اّم ـــن بیهودگ در ای
داننـــد دشـــمنان  کـــه  نخواهـــی  گـــر 

ْکِر بَعَْد إْذ جاَءني... در کدام گزینه آمده است؟- 8 مفهوم آیات شریفۀ ！یا َویْلََتی لَیَْتني لَْم َأتَِّخْذ ُفالناً َخلیالً * لََقْد َأَضلَّني َعِن الذِّ
)کتاب 32 استان، 1400-1401( 1( تمام محبت های خود را نثار دوستت کن، اّما همۀ اسرارت را با او در میان مگذار.  

کاری انتظار ندارد، همیشه از او خشمگین و ناراحت است. 2( کسی که از دوست خود جز فدا
3( انتخاب دوست ناشایست سبب افسوس و پشیمانی در قیامت خواهد شد.

4( تباه کردن حق دوست و توّقع بی جا از او، پیوند دوستی را ضعیف کرده و به تدریج موجب جدایی می گردد.
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 9 در تمام گزینه ها غلط امالیی دیده می شود به جز گزینۀ .......... 
1( هنوز چند قدمی دور نشده بود که شیون از خانۀ بیمار برخواست. بیمار دیده از جهان فرو بست.

2( هیچ رنگ و نژاد و لحجه و گویش و زبانی به دیدۀ این مادر، بر آن دیگری برتری ندارد.
3( بر وجهی که در متقدم طعن نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض ننماید.

4( بدان که مردم بی هنر، مادام بی سود باشد؛ چون مقیالن که تن دارد و سایه ندارد.

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 10 مفهوم کدام جمله در مقابل آن نادرست آمده است؟ 
1( مرد به عمل شریف گردد: انسان با کارش ارجمند می شود.

2( مقربان آسمان به تو نازند: فرشتگان آسمان به تو افتخار می کنند.
3( بزرگی خرد و دانش راست: خرد و دانش، راستی است.

4( داعیه ای در باطن من پدید آمد: انگیزه ای در وجود من به وجود آمد.
گر یک دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است« کدام گزینه با »دوست« دوم ارتباط معنایی دارد؟ - 11 با توجه به عبارت »ا

)کتاب 32 استان، 1400-1401(  

ـر بُِکنَنـدم بـه قیامـت که چـه خواهی؟ 1( گـر ُمَخیَّ
بـــود  جـــان  غـــم  کـــه  دانـــا  دشـــمن   )2
ـــذری ـــو بگ ـــمن چ ـــازۀ دش ـــر جن ـــت، ب 3( ای دوس
ـــت ـــِت دوس ـــرد دس ـــه گی ـــد ک ـــت آن باش 4( دوس

دوســـت مـــا را و همـــه نعمـــت فـــردوس شـــما را
بهتـــر از آن دوســـت کـــه نـــادان بُـــَود
ـــو همیـــن ماجـــرا َرَود ـــا ت ـــه ب شـــادی مکـــن ک
درمـاندگــــی و  پــریشــان حــالــــی  در 

ر: صاحب اختیار، مختار( )ُمَخیَّ

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 12 در کدام گزینه، واژۀ »چندان« مفهومی متفاوت با گزینه های دیگر دارد؟ 
1( شبی که رابعه در وجود آمد، در خانۀ پدرش چندان جامه نبود که او را در آن بپیچند.

2( چندان که گفتم غم با طبیبان / درمان نکردند مسکین غریبان
3( چندان بنشینم که برآید نفس صبح / کان وقت به دل می رسد از دوست پیامی

4( چندان که جهد بود دویدیم در طلب / کوشش چه سود چون نکند بخت یاوری؟

همۀ آرایه های زیر در شعر »آسمان از شوق دف می زد / شط خرمشهر کف می زد / شهر یکباره به هوش آمد...« وجود دارند؛ به جز ...- 13
)کتاب 32 استان، 1399-1400( 2( تشخیص  1( ایهام  

4( تشبیه 3( جناس  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 14 در کدام یک از ابیات زیر، آرایۀ ادبی تلمیح وجود ندارد؟ 
ــــــــار  ــــــــت ی ــــــــد فرق ــــــــخ باش ــــــــه تل گرچ 1( ا
ــودم ــده بـ ــو را دیـ ــور تـ ــم عبـ ــن هـ 2( کاش مـ
ـــن ـــا م ـــر ب ـــی نزدیک ت ـــردن، توی ـــه از رگ گ گرچ 3( ا
4( در دلـــش خورشـــید ایمـــان را نمی دیدنـــد

ــدار ــ ــ ــ ــد دی ــ ــ ــ ــود اّمی ــ ــ ــ ــیرین ب ــ ــ ــ در او ش
می شناســـند را  تـــو  خراســـان  کوچه هـــای 
ـــم ـــردرهوا جوی ـــن س ـــی م ـــه از جای ـــر لحظ ـــو را ه ت
نمی دیدنـــد را  دســـتان  آتش خیـــز  تیـــغ 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 15 نقش دستوری واژه های مشخص شده در کدام گزینه، درست است؟  
1( گشاده روی و خندان باش که خدای تعالی گشاده رو و آسان گیر را دوست دارد. )نهاد(

2( شبی دزدی درآمد و چادرش برداشت. خواست تا ببرد، راه ندید. )متّمم(
3( مادر، گرامی گوهری است که در کارگاه آفرینش خدای مهربان، همتایی ندارد. )مفعول(

4( بدان که مردم بی هنر، مادام بی سود باشد. )مسند(
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بن مضارع مصدرهای »آموختن، آمیختن، اندوختن، افروختن« به ترتیب در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟- 16
)کتاب 32 استان، 1399-1400( 2( آمیز، آموز، انداز، افروز  1( آموز، آمیز، اندوز، افروز  

4( آموز، آمیخت، اندوز، افراز 3( آموز، آمیز، اندوز، افراز  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 17 با توّجه به بیت های زیر، کدام گزینه درست نیست؟ 
ـــود ـــران ش ـــه وی ـــران ک ـــت ای ـــغ اس »دری
ـــاد ـــن مب ـــن م ـــد، ت ـــران نباش ـــو ای چ

شـــود شـــیران  و  پلنـــگان  کنـــام 
در ایـــن بـــوم و بـــر زنـــده، یـــک تـــن مبـــاد«

2( واژه های »ویران، کنام و زنده« مسند هستند. 1( واژه های »ایران و ویران« دارای جناس ناقص اختالفی هستند. 
4( در بیت اول سه اسم »وندی« وجود دارد. 3( در بیت دوم دو وابستۀ پیشین و یک وابستۀ پسین وجود دارد. 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 18 همۀ آثار زیر از ابوریحان بیرونی است، به جز گزینۀ .......... . 
4( التفهیم 3( آثارالباقیه  2( تحقیق ماللهند  1( بحاراالنوار 

ع

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 19 جمع کدام کلمه نادرست است؟ 

2( تِمثال: أمثال 1( َصعب: ِصعاب  

4( َشراب: أشرِبَة 3( بِضاَعة: بَضائع  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 20 اَلنَّشیُط ُهَو .......... .  

2( الَّذي یُِحبُّ الَْعَمَل و یُحاوُِل َکثیراً. نَواُت األولی ِمن حَیاِة اْلنساِن.   1( السَّ

4( الَّتي تَْعَمُل في الَمطبََعِة َکثیَرًة. ٍه.  راِب لَِفریَضٍة دینیَّ 3( الَّذي یَْمتَنُِع َعِن الطَّعامِ َو الشَّ

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 21 در جمالت داده شده، ترجمۀ کدام یک درست آمده است؟ 

مَت َمزرعتَنا الکبیرَة إلَی نِصفیِن: مزرعه مان را به دو قسمت بزرگ تقسیم کردی. 1( قسَّ

عنا فریَقنا الفائَز في النِّهایَِة الُمسابقِة: در پایان مسابقه گروه پیروز، ما را تشویق کردند.  2( َشجَّ

3( نادیُت أخي األصَغَر لِکتابَِة واِجباتِِه: برادر کوچک ترم را برای نوشتن تکلیف هایش صدا زدم. 

هبيَّ في حفلِة میالدي: مادرم انگشتر طالیی را در جشن تولّدم به دست نکرد.  4( ما لَِبَست ُأّمي خاتََمها الذَّ

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 22 کدام یک از گزینه  های زیر به ترتیب نهی افعال »تَجِلسوَن - تَعُبرَن - تَخُرجاِن« می باشند؟  

2( ال تَجلُِس - ال تَعبُرَن - ال تَخُرجا 1( ال تَجلِسوا - ال تَعبُرَن - ال تَخُرجا  

4( ال تَجلِسوا - ال تَعبُرَن - ال تَخُرجاِن 3( ال تَجلِسوا - ال تَعبُر - ال تَخُرجا  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 23 در کدام گزینه همۀ ترکیب ها وصفی اند؟ 

کَِهٌة لَذیذٌة ُجُل القويُّ ـ فا 2( کتاٌب جمیٌل ـ اَلرَّ 1( ِمفتاُح الُْغْرفَِة ـ باُب  البیِت ـ اَلَْجوُّ الْحارُّ 

4( اَلَْوْرَدُة الَجمیلُة ـ کتاُب ُمَعّلمٍ ـ قَلَُم َعليٍّ 3( حََجٌر َکبیٌر ـ اَلَْحدیقُة الواِسَعُة ـ ِمفتاُح الباِب 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 24 با توجه به جملۀ داده شده، نقش کلمات مشّخص شده در کدام گزینه آمده است؟ 

». »شاهََد الُمَعلُِّم في ِملَفِّ الطّالِِب: ُهو تلمیٌذ نَشیٌط و َذکيٌّ

4( صفت - مضاف 3( صفت - مضاف الیه  2( مضاف الیه - صفت  1( مضاف الیه - مضاف الیه 
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(5 25 کدام رشته در دورۀ صفوی مانند دیگر رشته ها پررونق نبود؟ 
2( فقه و حدیث 1( علوم و معارف دینی  

4( شعر و ادب فارسی 3( ریاضیات  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(5 26 انقالب صنعتی در اروپا هم زمان با کدام دوره های تاریخی کشور ما بود؟ 
2( روی کار آمدن صفویه تا در فاصلۀ سقوط قاجاریه 1( در فاصلۀ سقوط صفویه تا روی کارآمدن قاجاریه 

4( سقوط زندیه تا روی کار آمدن پهلوی 3( روی کار آمدن افشاریه تا سقوط قاجاریه 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(5 27 گذار شد؟  کدام یک از امتیازات زیر در زمان ناصرالدین شاه، به روس ها وا
4( قرارداد گمرکی 3( التاری  2( احداث تلگراف  1( امتیاز رویتر 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(5 28 فتوای میرزای شیرازی با کدام رویداد تاریخی مطابقت دارد؟ 
2( قرارداد 1919 انگلستان کو   1(  نهضت تنبا

4( قرارداد گلستان و ترکمان چای 3( انقالب مشروطه  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(5 29 مهم ترین واقعۀ زمان حکومت مظفرالدین شاه قاجار چه بود؟ 
2( انقالب مشروطه 1( حملۀ روسیه به ایران  

کو 4( وقوع نهضت تنبا 3( تأسیس مدارس جدید  

)کتاب 32 استان، 1399-1400(5 30 کودتای 28 مرداد 1332 با دخالت مستقیم کدام کشور در ایران صورت گرفت؟ 
4( گزینۀ 1 و 3 3( آمریکا  2( روسیه  1( انگلستان 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(5 31 کدام گزینه اولین مرحلۀ روند تأسیس نظام جمهوری اسالمی است؟ 
2( تدوین و تصویب قانون اساسی جدید  1( همه پرسی تعیین نظام سیاسی  

4( انتخابات ریاست جمهوری  3( تشکیل مجلس شورای اسالمی   

)کتاب 32 استان، 1400-1401(5 32 ترتیب کدام مورد، در ارتباط با روند تأسیس نظام جمهوری اسالمی از لحاظ زمانی صحیح است؟ 
1( تصویب قانون اساسی جدید - همه پرسی تعیین نظام سیاسی - انتخابات ریاست جمهوری

2( همه پرسی تعیین نظام سیاسی - تدوین و تصویب قانون اساسی جدید - انتخابات ریاست جمهوری
3( همه پرسی تعیین نظام سیاسی - شکل گیری نهادهای انقالبی - انتخابات مجلس

4( همه پرسی تعیین نظام سیاسی - انتخابات ریاست جمهوری - تصویب قانون اساسی جدید

)کتاب 32 استان، 1399-1400(5 33 کدام گزینه در خصوص اثرگذاری الیه های فرهنگ بر یکدیگر درست است؟ 
← ارزش ها ← عقاید دینی  2( هنجارها  ← ارزش ها  ← هنجارها  1( عقاید دینی 
← هنجارها ← ارزش ها  4( عقاید دینی  ← هنجارها  ← عقاید دینی  3( ارزش ها 

مردم هورامان هر سال در نیمۀ زمستان به برپایی جشنی آیینی به نام مراسم پیر شالیار می پردازند. آنان برای پیر شالیار که یکی 5 34
از سادات بوده، احترام زیادی قائل اند. همچنین گرد هم می آیند و مراسم جشن ازدواجش را بزرگ می شمارند. دف های برافراشتۀ 
مردم روستا نظر هر بیننده ای را جلب می کند. مردم با انجام دادن کارهایی همانند قربانی کردن گوسفند و دف نوازی به سماع و دعا 
)کتاب 32 استان، 1399-1400( می پردازند. 

در این متن کدام گزینه به ترتیب بیانگر نماد، هنجار و ارزش است؟
2( دف های برافراشته ـ قربانی کردن گوسفند ـ احترام به پیر شالیار 1( دف های برافراشته ـ احترام به پیر شالیار ـ قربانی کردن گوسفند 
4( قربانی کردن گوسفند ـ دف های برافراشته ـ احترام به پیر شالیار 3( قربانی کردن گوسفند ـ احترام به پیر شالیار ـ دف نوازی 
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35- Everybody .......... going .......... trips during summer. )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

1) like-in 2) likes-on 3) like-on 4) likes-in

36- A: Do firefighters .......... fire and save people's lives? )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

B: Yes, they do.

1) fill out 2) get off 3) put out 4) take off

37- My students are very .......... . They always say “Thank you.” )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

1) serious 2) polite 3) helpful 4) angry

38- Our father .......... the Holy Quran .......... the turn of the year and gave us lucky money in colorful .......... .
1) read - in - boxes  2) made - at - festivals )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

3) wished - in - events  4) recited - at - envelopes

39- A: How do people …………… New Year in your country? )1399-1400 ،کتاب 32 استان(

B: They …………… special clothes, visit each other, and give and get gifts.

1) recite – wear  2) celebrate – wear

3) celebrate – commemorate   4) recite – commemorate

40- A: Does Mr Alavi hire a taxi every morning? )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

B: No, .............................. .
1) he never hires a taxi.  2) he doesn't never hires a taxi.

3) she never hires a taxi.  4) he hires never a taxi.

41 -4F m2 شتاب 3 متر بر مربع ثانیه می دهد. نیروی m1 شتاب 9 متر بر مربع ثانیه و به جسمی به جرم  نیروی F به جسمی به جرم 
)کتاب 32 استان، 1400-1401( 2 چند نیوتون بر کیلوگرم شتاب خواهد داد؟  32 1m m+ به جسمی به جرم 

2 )4  3 )3  4 )2  12 )1

6 از یکدیگر بر میلۀ AB اثر کنند، مقدار OA چقدر است؟ )وزن میله - 42 10 1�� �� dm F به فاصلۀ N2 6== F و N1 3== گر در شکل زیر ا
)کتاب 32 استان، 1400-1401( ناچیز فرض شود.(  

1 5/ cm )2   2cm )1
1cm  )4   4cm )3

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 43 کدام عبارت در مورد خودرویی که یکنواخت روی خط راست و افقی حرکت می کند، درست است؟ 
1( حرکت خودرو دارای شتاب است. 

ک متوازن است. 2( نیروی پیشران خودرو با نیروی اصطکا
3( نیروی وزن خودرو با نیروی پیشران خودرو متوازن است.

4( نیروی وزن خودرو صفر می باشد.
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)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 44 عامل حرکت ورقه های سنگ کره کدام است؟ 
2( اختالف دما بین سست کره و سنگ کره 1( اختالف چگالی در سنگ کره  

4( جریان همرفتی سست کره 3( نیروی جزر و مد ماه  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 45 دو عاملی که در سست کره باعث خمیری شدن سنگ ها می شوند، کدام اند؟  
2( دما و فشار 1( فشار و چگالی  

4( گرما و چگالی 3( دما و چگالی  

500N، چند نیوتون است؟ )از اصطکاک - 46 شکل زیر یک سطح شیب دار را نشان می دهد. حداقل نیروی الزم برای باال بردن جعبۀ 
)کتاب 32 استان، 1399-1400( صرف نظر می شود.( 

125 )1
300 )2

375 )3
400 )4

آمونیت جانوری بی مهره از گروه نرم تنان است که در دوران گذشته زندگی می کرده است. فسیل آن امروزه به عنوان فسیل راهنما - 47
)کتاب 32 استان، 1400-1401( مورد استفادۀ زمین شناسان می باشد. کدام گزینه ویژگی این فسیل را به درستی بیان می کند؟ 

2( دشواربودن تشخیص و مطالعۀ آن 1( یافت شدن در مکان های محدود  
4( محدودبودن نمونه های موجود آن 3( دارای محدودۀ سنی مشخص  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 48 شباهت فسیل راهنما به کدام مورد بیشتر است؟ 
2( ردپای انسان روی برف 1( جعبۀ سیاه هواپیما  

4( چراغ راهنمایی و رانندگی 3( یک اثر هنری روی شن های ساحل 

شکل زیر الیه های رسوبی بدون تغییر را نشان می دهد. کدام عبارت در مورد فسیل های موجود در آنها درست تر است؟- 49
)کتاب 32 استان، 1399-1400( 1( گونۀ D قبل از C می زیسته است. 

2( گونه های B و C ساختار بدنی مشابهی دارند.
3( گونۀ A در حال حاضر زندگی می کند.

4( گونۀ B فراوان تر از D می باشد.

و 8 - 50  12 ،20 ترتیب  به   F2 و   F1  ،  F به  مربوط  پیستون  )قطر  است؟  F2 چند  به   F1 نسبت  مقدار  زیر  در دستگاه هیدرولیک 
)کتاب 32 استان، 1400-1401( سانتی متر است. عدد پی را هم 3 در نظر بگیرید.( 

300 )1
225 )2

22 5/  )3
2 25/  )4

3m

4m

FW N=500

A

B

C-B

D
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در تصویر زیر، دو ظرف 1 و 2 را می بینید که با یک شیر، به هم مرتبط شده اند. با باز کردن شیر، احتمال به وقوع پیوستن کدام اتفاق - 51
)کتاب 32 استان، 1400-1401( زیر وجود دارد؟  

1( آب از ظرف 1 به ظرف 2 منتقل شده و از ظرف 2 سرریز می شود. 
2( آب از ظرف 2 به ظرف 1 منتقل شده و از ظرف 1 سرریز می شود. 

3( سطح آب در ظرف 1 پایین و در ظرف 2 باال می رود، اما آب سرریز نمی شود. 
4( سطح آب در دو ظرف تغییری نمی کند.

) متر، روی سطحی افقی، قرار گرفته است. حداقل فشاری که این مکعب مستطیل - 52 )1 2 10×× ××  مکعب مستطیلی به جرم 400 گرم و ابعاد
)کتاب 32 استان، 1400-1401(  ( / )g N kg==10 به سطح زیرین خود وارد می کند، چند Pa است؟ 

20 )4  2 )3   0 02/ )2   0 2/ )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 53 در مورد ماشین های ساده کدام یک از گزینه های زیر درست نیست؟ 
2( یک ماشین ساده می تواند باعث صرفه جویی در وقت و زمان شود. 1( ماشین ها در مقدار کار تغییری ایجاد نمی کنند. 

4( همۀ ماشین ها موجب انتقال نیرو می گردند. 3( کار خروجی یک ماشین می تواند از کار ورودی آن بیشتر باشد. 

A درست است؟- 54 یک وزنۀ 80 کیلوگرمی بسته شود، کدام گزینه در مورد وزنۀ A گر در قسمت  با توجه به شکل قرقرۀ مرکب روبه رو، ا
)کتاب 32 استان، 1400-1401(  

1( به طرف پایین حرکت می کند.
2( در جای خود ثابت می ماند.
3( به طرف باال حرکت می کند.

4( با این اطالعات نمی توان پاسخ داد.

دو قرقرۀ متحرک در اختیار داریم که قطر اولی 3 برابر قطر دومی است. مزیت مکانیکی قرقرۀ اول چند برابر مزیت مکانیکی قرقرۀ - 55
)کتاب 32 استان، 1399-1400( دوم است؟ 

1
9

 )4  1 )3  1
3

 )2  3 )1

گر 5 نفر - 56  از دانش آموزان دو کالس روی هم 72 نفر در درس علوم و 67 نفر در درس ریاضی و 65 نفر در هر دو درس قبول شده اند. ا
)کتاب 32 استان، 1400-1401( در هر دو درس مردود شده باشند، دو کالس روی هم چند دانش آموز دارد؟ 

79 )4  77 )3  75 )2  74 )1

دو تاس A و B را به طور هم زمان پرتاب می کنیم، چقدر احتمال دارد عدد رو شدۀ تاس A از عدد رو شدۀ تاس B کمتر باشد؟- 57

)کتاب 32 استان، 1400-1401(   5
12

)2    1
2

)1

  3
4

)4    1
12

)3

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 58 ) باشد، عدد 1400، عضو کدام مجموعه می تواند باشد؟  )A B C∩ −− گر عدد 1400، عضو مجموعۀ ا
A B C− ( )∩ )2   A B C− ( )∪ )1
( )A B C− ∩ )4   ( )A B C− ∪ )3
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 59 a کدام است؟  b−− ab باشد، حاصل عبارت  679 به صورت 
485

گر ساده شدۀ کسر  ا

−2  )4  −1  )3  2 )2  3 )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 60 �−−′′ با کدام یک از مجموعه های زیر برابر است؟  � مجموعۀ

  { } )4   ′� )3   0{ } )2   �  )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 61 10 برابر است با:  25 2x x++ ++ ، حاصل عبارت x≥≥0 گر ا
 25+x )4   x −5 )3   5−x )2   5+x )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 62 مثلثی به اندازۀ اضالع 3، 6 و 4 داریم. با کدام یک از اندازه های زیر می توان مثلثی متشابه با این مثلث ساخت؟ 

 41
2

2( 6 و 8 و  1( 5 و 8 و 6  

11 و 2
3

4(1 و  3( 1 و 2 و 3  

==AB باشد، اندازۀ - 63 27 AM و  AB== 1
3

گر  دو مثلث قائم الزاویۀ AHM و ABC متشابه هستند. ا
)کتاب 32 استان، 1400-1401( HM کدام است؟  

 1
39

)2    2 39 )1

  2 39
13

)4    2
13

)3

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 64 در معادلۀ زیر کدام گزینه است؟  x  مقدار

1
128

8
3

1(( )) ==
−−

−−x  x = −8  )2   x = 8  )1
x = −7  )4   x = 7  )3

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 65  ساده شدۀ عبارت زیر برابر است با: ..........  

  ( )( )3 2 2 3 2 2 3 54 2 1283 3−− ++ −− ++  

 1 23− )2    2 2 23+ )1

 2 23+ )4    4 3 2+ )3

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 66  −− −− <<2 3
2

1
5

x  مجموعه جواب نامعادلۀ روبه رو کدام گزینه است؟ 

x > −17
20

)4  x <13
20

)3  x >13
20

)2  x < −17
20

)1

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 67 x کدام است؟  y++ ، مقدار 3 2 5

4 5

x y
y x

−− ==
== −−





 از دستگاه

5
2

)4  2
5

)3 2( صفر   −5
2

)1

)کتاب 32 استان، 1399-1400(- 68 3 موازی محور طول ها باشد؟  2 6my m x m−− −− ==( ) مقدار m چقدر باشد تا خط
2 )4  3 )3  -3 )2 1( صفر 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 69 x وجود ندارد؟  x x x4 2 210 24 1−− −− ++ −−( )( ) کدام عبارت در تجزیۀ 
x −1  )4  x +1  )3  x +2  )2  x −4 )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 70 x==2 کدام است؟  y و == −−3 ، y x== مساحت مثلث حاصل از رسم سه خط
30 )4   17 5/ )3  50 )2   12 5/ )1
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سطح سواالت آزمون مرحله سوم نمونه دولتی نهم )13 اسفند 1400( را چطور ارزیابی می کنید؟- 71
1( سخت

2( متوسط
3( آسان

آیا از برنامۀ آزمون های پویش در سال 1401 خبر دارید؟- 72
1( بله ثبت نام می کنم.

2( بله اما ثبت نام نمی کنم.
3(خیر نیاز به راهنمایی دارم.

آیا از مجموعه کتاب های 32 استان پویش )شامل 32 استان جامع 1401-1400، 32 استان ریاضی و 32 استان علوم( اطالع دارید؟- 73
1( بله اما برای خرید نیاز به راهنمایی دارم.

2( بله تهیه  کرده ام.
3( خیر اطالعی از این کتاب ندارم.

آیا از برنامه ی همایش نوروزی آموزشگاه اسمارتیچ در نوروز 1401 اطالع دارید؟- 74
1( بله ثبت نام می کنم.

2( بله اما نیاز به راهنمایی دارم.
3( خیر ثبت نام نمی کنم.
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تماس بگیرید. 66960000-021 براي ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با شماره  ء

شماره
آزمون

ء

1

2

1401/1/26 

1401/2/9 

جمعه

جمعه
درس 2 تا 5

3

4

1401/2/23 

1401/3/20 

جمعه

درس 2 تا 5جمعه

درس 4 تا 8

پیا مهاي آسمان

درس 2 تا 5

درس 2 تا 5

درس 4 تا 8

فارسی

درس 4 تا 7

درس 4 تا 7

درس 6 تا 11

درس 1 تا 5

درس 1 تا 5

درس 1 تا 7

مطالعات اجتماعیعربی

درس 5 تا 11

درس 5 تا 11

درس 10 تا 17

زبان انگلیسی

درس 1 تا 3

درس 1 تا 3

درس 1 تا 4

علوم تجربی

درس 3 تا 6

درس 3 تا 6

درس 5 تا 9

ریاضی

فصل 1 تا 3

فصل 1 تا 3

فصل 1 تا 6

براي اطالع از قیمت بست ههاي آزمون پویش در سال 1401 به آدرس زیر مراجعه فرمایید
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