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شبیه ساز نمونه دولتی نهم

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 1 کرم )ص( »ما َعَرفْناَک َحقَّ مَعْرَِفِتَک«، گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.  با توجه به مفهوم حدیث پیامبر ا
1( انسان به دلیل توانایی های محدود، هیچ شناختی از آفریدگار خود ندارد.

2( تمام انسان ها توانایی شناخت کامل از آفریدگار را دارند.
3( به دلیل عدم وجود منابع شناخت، انسان هیچ گاه در پی شناخت آفریدگار خویش نبوده است.

4( انسان به دلیل توانایی های محدود، توان شناخت کامل آفریدگار نامحدود خود را ندارد.

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 2 کدام کلمه درست معنا شده است؟ 
2( ُمسّمی: معّین 1( خالِدین: غمگین  

4( اَجَل: لشگر 3( یَحَزنون: جاودان  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 3 در کدام یک از گزینه  های زیر، تمام صفات در خداوند وجود دارد؟ 
2( امید ـ رحیم ـ عّزت ـ نیاز 1( علم ـ درد ـ رنج ـ بیم  

4( تّواب ـ عیب ـ خطا ـ جالل 3( فضل ـ یقین ـ کریم ـ رّزاق  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 4 هنگامی که ......... در قلب پیدا شود ......... در انسان ایجاد خواهد شد. 
2( معرفتی کامل ـ شناخت به خدا 1( معرفتی کامل ـ تحولی شگرف  

4( جوانه های ایمان ـ شناخت به خدا 3( جوانه های ایمان ـ تحولی شگرف  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 5 یئاِت اَن نجَعلَُهم َکالّذیَن آمَنوا و َعِملوا الّصالحاِت با کدام آیه ارتباط معنایی دارد؟  آیۀ ！اَْم َحِسَب الّذیَن اجَتَرُحوا السَّ
2( َسواًء َمحیاهُم و َمماتُُهم 1( فیها یُفَرُق ُکلُّ اَمرٍ حکیمٍ  

رِ الذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت 4( َو بَشِّ ئَُة   یِّ 3( و ال تَستَوِی الَحَسنَُة و ال السَّ

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 6 مهم ترین مانع پایداری نور ایمان در دل کدام است؟ 
2( گناه 1( شناخت  

4( بی معنا بودن زندگی 3( عمل  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 7 کدام گزینه به بهترین راه شناخت صفات خداوند اشاره دارد؟ 
2( اَلَم نَْجَعِل االَرَض ِمهاًدا 1( اِنّا اَنَزلناُه فی لَیلَِة ُمباَرَکة  

4( َو فی اَنُفِسُکم اَفاَل تُبِصروَن َجُر یَْسُجداِن   ْجُم َو الشَّ 3( َو النَّ

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 8 کدام یک از موضوعات زیر مربوط به ویژگی های تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند است؟ 
1( حضرت نوح )ع( مردم زمان خود را 950 سال به یکتاپرستی دعوت کرد، ولی در این مدت تعداد اندکی به او ایمان آوردند. 

2( خداوند به حضرت ابراهیم )ع( دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه بدون امکانات سکونت دهد و ایشان با اطمینان به دستور خدا عمل کرد. 
3( در زمان حضرت موسی )ع(، قوم بنی اسرائیل گوساله ای را از طال ساخته بودند و پرستش می کردند. 

4( حضرت ابراهیم )ع( بارها، آزر، عموی خود را به یکتاپرستی دعوت می کرد و او را به ترک پرستش بت ها فرامی خواند.

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 9 ماواِت َو األَرَض ترکیب »مَن َخلََق« به چه معنا است؟   در عبارت قرآنی ！َو لَئِْن َسأَلَْتُهم مَن َخلََق السَّ
2( چه کسی آفرید؟ 1( کسی که آفرید  

4( کسی که می آفریند 3( از آفرینش   
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آزمون 1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 10 کرم )ص( که می فرمایند: »ما َعَرفناَک َحقَّ مَعرَفِتَک« با کدام گزینه مرتبط است؟  سخن پیامبر ا
1( همـــه عـــّزی و جاللـــی، همـــه علمـــی و یقینـــی
2( تـو حکیمـی، تو عظیمـی، تو کریمـی، تو رحیمی 
3( نتـــوان وصـــف تـــو گفتـــن که تـــو در فهـــم نگنجی
ـــری از درد و نیـــازی ـــج و گـــدازی، ب ـــری از رن 4( ب

 همـــه نـــوری و ســـروری، همـــه جـــودی و ســـخایی
ــی ــزاوار ثنایـ ــو سـ ــی، تـ ــدۀ فضلـ ــو نماینـ  تـ
 نتـــوان شـــبه تـــو جســـتن، کـــه تـــو در وهـــم نیایـــی
بـــری از بیـــم و امیـــدی، بـــری از عیـــب و خطایـــی

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 11 گزینۀ نادرست را مشخص کنید. 
1( ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیر هستند.

2( ایمان مشوق و محرک ما برای رفتن به سمت عمل است.
3( اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت که شوق عمل را برای رسیدن به حقیقت در انسان ایجاد می کند، ایمان نامیده می شود.

4( شناخت کافی و کامل از یک موضوع و حقیقت منجر به عمل به آن می شود.

چه - 12 با  و  پیامبر  کدام  سخن  زبان    ... َشیئاً  َعنَك  یُغْنی  ال  و  یُبِْصُر  ال  و  یَْسَمُع  ال  ما  تَعُْبُد  لَِم  اَبَِت  یا  اِلَبیِه  قاَل  ！ِاذ  آیۀ 
)کتاب 32 استان، 1401-1402( است؟  موضوعی 

1( حضرت موسی ـ استقامت و پایداری در راه خدا
2( حضرت نوح ـ مبارزه با عقاید باطل و خرافات

3( حضرت ایوب ـ تسلیم در برابر امر خداوند
4( حضرت ابراهیم ـ مبارزه با عقاید باطل و خرافات

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 13 همۀ عبارت های قرآنی زیر به یکی از راه های تقویت ایمان اشاره دارد به جز ......... . 
ِ2( ！فَاسَعوا اِلی ِذکرِ اهلل   1( ！َو َرتِِّل الُقرءاَن تَرتیاًل

ئاتِِهم َر َعنُهم َسیِّ 4( ！یَُکفِّ   ٍ3( ！ال یَسَخر قَوٌم ِمن قَوم

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 14 کدام عبارت قرآنی مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر، توسط حضرت ابراهیم )ع( است؟ 
1( ！اِذ قاَل اِلَبیِه یا اَبَِت لَِم تَعبُُد ما ال یَسَمُع َو ال یُبِصُر

ِة الَّتی ُکنتُم توَعدوَن 2( ！ااّل تَخافوا َو ال تَحَزنوا َو اَبِشروا بِالجنَّ
3( ！اَفَُکلَّما جاَءُکم َرسوٌل بما ال تَهوٰی اَنُفُسُکم استَکبَرتُم

4( ！اِن تَنُصروا اهللَ یَنُصرُکم َو یُثَبِّت اَقداَمُکم

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 15 پیامبران الهی معتقدند که کلید دستیابی به وعده های بزرگ خداوند چیست؟ 
2( صبر و تالش 1( ایمان و عبادت  
4( صبر و اعتماد 3( ایمان و استقامت  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 16 نقش دستوری واژه های مشخص شده در بیت زیر چیست؟ 
راسـتی کـن که بـه منـزل نرسـد کج رفتار«»ســعدیا، راســت روان گــوی ســعادت بردند

2( منادا، مفعول، متمم، نهاد 1( نهاد، مفعول، متمم، مفعول  

4( نهاد، مفعول، متمم، نهاد 3( منادا، مفعول، متمم، مفعول  
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شبیه ساز نمونه دولتی نهم

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 17 در کدام گزینه تشبیه دیده می شود؟ 
ـــراب ـــد خ ـــتان ش ـــت و گلس ـــه گل رف ـــون ک 1( چ
2( چـــون مـــرا دل خســـتگی از آرزوی روی توســـت
3( چـون تـو جانان منی جان بی تو خرم کی شـود؟
رب تقدیـــر  پنجـــۀ  در  قلـــم  چـــون   )4

گالب از  جوییــــم  کــــه  از  را  گل  نــــام 
این چنیــن دل خســتگی زایــل بــه مرهم کی شــود
چـون تو در کس ننگری کس با تو همدم کی شـود؟
شـــب و  روز  دنیـــا  احـــوال  از  خفتـــه 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 18 نوع رابطۀ »پندار« و »گمان« مانند رابطۀ واژه های کدام گزینه است؟  
2( میغ و باران 1( الوان و رنگ  

4( بساط و گستردنی 3( قندیل و چراغ  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 19 کدام بیت با بیت زیر هم سویی معنایی دارد؟ 
را«»بـــــه بیننـــــدگان آفریننـــــده را بیننـــده  دو  مرنجـــان  نبینـــی 
1( گـــر پیـــر مغـــان مرشـــد مـــن شـــد چـــه تفـــاوت
انـــدرون وهـــم  بـــه  نایـــد  بزرگیـــش   )2
ــت ــن از وی رواسـ ــی رفتـ ــای تهـ ــه جـ 3( نـ
ـــبیح اند ـــه در تس ـــان هم ـــا و درخت ـــوه و دری 4( ک

در هیـــچ ســـری نیســـت کـــه ســـّری ز خـــدا نیســـت
چـــون کـــه  را  او  بشناســـد  اندیشـــه  نـــه 
نـــه دیـــدار کـــردن تـــوان کـــو کجاســـت
نـــه همـــه مســـتمعی فهـــم کنـــد ایـــن اســـرار

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 20 در کدام گزینه وابستۀ پیشین وجود ندارد؟ 
1( همـــه، سربه ســـر تـــن بـــه کشـــتن دهیـــم 
ـــرس زار ـــف آن خ ـــاب که ـــگ اصح ـــون س 2( چ
3( چـــه مبـــارک ســـحری بـــود و چه فرخنده شـــبی
4( جهـــان چـــون زلـــف و خـــال و خـــط و ابروســـت

ــم ــمن دهیـ ــه دشـ ــور بـ ــه کشـ ــه کـ از آن بـ
شــــــد مــــــالزم در پــــــِی آن بردبــــــار
آن شـــب قـــدر کـــه ایـــن تـــازه براتـــم دادنـــد
ـــت ـــش نیکوس ـــای خوی ـــه ج ـــزی ب ـــر چی ـــه ه ک

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 21 کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر، نمی تواند رابطۀ معنایی داشته باشد؟ 

»چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.«
1( ز نـــورت عقـــل حیـــران مانـــده اینجـــا
2( چشـــم بگشـــا بـــه گلســـتان و ببیـــن
ـــت ـــینه از دوس ـــای س ـــد فض ـــر ش ـــان پ 3( چن
4( بــر جمــال تــو چنان صــورت چین حیران شــد

اینجـــا مانـــده  نـــادان  خویـــش  شـــرم  ز 
خـــــار و  گل  در  صـــــاف  آب  جلـــــوۀ 
کـــه یـــاد خویـــش گـــم شـــد از ضمیـــرم
ـــد ـــوار بمان ـــا در در و دی ـــه ج ـــش هم ـــه حدیث ک

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 22 در کدام گزینه وابستۀ پیشین وجود دارد؟ 
2( ناچار شب نخست، روی شن ها خوابیدم. 1( این دارایی من است.  

4( او را به چند درم بفروخت. 3( پدر رابعه عهد کرده بود که از مخلوق، هیچ نخواهد. 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 23 کدام یک از گزینه های زیر نیاز به ویرایش ندارد؟ 
1( دانش آموزان شرکت کننده در آزموِن مدرسه حضور به هم رسانیدند.

2( خودخواهی و منّیت، بزرگ ترین مانع رشد و کمال انسان است. 
3( حتی یک المپ اضافی هم باید خاموش گردد. 

4( کتاب کیمیای سعادت توسط محمد غّزالی نوشته شده است. 
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آزمون 1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 24 کدام گزینه غلط امالیی دارد؟ 
1( چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و قندیل های وی ستارگان.

2( از جمال صورت قصر و بسیاری غالمان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد.
3( و آنچه میان آسمان و زمین است چون میغ و باران و قوس قزح و عالماتی که در هوا پدید آید.

گرنه، راحت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی، تماشا کنی و بیرون آیی. گر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی، می باش و ا 4( ا

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 25 در کدام گروه از کلمات، همۀ واژه ها هم خانواده نیستند؟ 
2( استماع، سمیع، سمعک 1( متعال، تعادل، تعالی  
4( خصال، خصلت، خصایل 3( اتهام، تهمت، وهم  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 26 در کدام گزینه نوع پرسش مانند بیت زیر نمی باشد؟ 
ـــل؟«»دال غافـــل ز ســـبحانی چـــه حاصـــل؟   ـــه حاص ـــیطانی چ ـــس ش ـــع نف مطی
1( شــب تاریــک و بیم موج و گردابــی چنین هایل 
2( ندانـــی کـــه ایـــران نشســـت مـــن اســـت؟
ــا؟! ــ ــت اینجـ ــ ــازی اسـ ــ ــۀ جانبـ ــ 3( صحنـ

ـــاحل ها؟ ـــبکباران س ـــا س ـــال م ـــد ح ـــا دانن  کج
جهـــان سربه ســـر زیـــر دســـت مـــن اســـت؟
یـــــا زمیـــــِن بـــــازی اســـــت اینجـــــا؟ !

4( چه جای این حرص و هوس باطل است؟ درختی که تو امروز نشانی، میوۀ آن کجا توانی خورد؟

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 27 در تمام گزینه ها پرسش انکاری به کار رفته است به جز ........ . 
ــد؟ ــی خریـ ــه خواهـ ــی از کـ ــو بفروختـ  1( چـ
 2( خبـــرت هســـت کـــه مرغـــان ســـحر می گوینـــد:
ـــوب ـــوان از چ ـــوۀ ال ـــد می ـــه ده ـــد ک ـــه توان  3( ک
ـــرون ـــی روی بی ـــت نم ـــرای حقیق ـــز س ـــو ک 4( ت

نیســـت بـــازار  بـــه  جوانـــی   متـــاع 
ـــردار؟ ـــت ب ـــواب جهال ـــر از خ ـــه س ـــر ای خفت  آخ
ـــار؟ ـــرگ از خ ـــرآرد گل صدب ـــه ب ـــد ک ـــه دان ـــا ک  ی
ـــرد؟ ـــی ک ـــذر توان ـــت، گ ـــوی حقیق ـــه ک ـــا ب کج

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 28 کلمه های مشخص شده در هر گزینه را می توان به صفت عالی تبدیل کرد به جز ............... . 
1( ما زنده  به آنیم که آرام نگیریم )زنده ـ آرام(

2( موجیم که آسودگی ما عدم ماست )موج ـ آسوده(
3( بر زمینت می زند نادان دوست )نادان ـ دوست(
ک ـ بی انباز( ک و بی انباز و یار )پا 4( ای خدای پا

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 29 در کدام گزینه صفت تفضیلی )برتر( به کار رفته است؟  
2( همنشین تو از تو، به باید  1( آید حبابش، در نظر مانند مروارید تر  

4( خوب ترین حادثه می دانمت 3( باز از ما خواه ننگ و نام را   

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 30 در کدام گزینه هستۀ گروه اسمی به درستی مشخص نشده است؟ 
2( این چهار درخت سرو 1( همان بلندترین شب سال  

4( سنگین ترین مصائب نوجوانی 3( این گونه ارتباطات علمی  
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ع

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 31 در کدام گزینه وزن کلمات ناهماهنگ است؟ 
2( ُمجالََسة ـ ُمشاجََرة ـ ُمهاجََرة 1( اِستِقبال ـ اِستِخدام ـ اِستِتار  

س ث ـ تََقدُّ ر ـ تََحدُّ 4( تََفکُّ 3( اِستِماع ـ اِشتِغال ـ اِْرتِباط  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 32 ترجمۀ درست جملۀ »یَْذهَُب الطُّاّلُب َ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، 1401-1402(- 33 چند کلمه از کلمات »عملّیات، تَعاُمل، مَالِعب، ِاعَملوا، اُعُبدا« ریشۀ یکسانی دارند؟ 
4( اِثنان 3( ثاَلثة  2( أربََعة  1( َخمسة 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 34 در کدام گزینه فعل امر وجود ندارد؟ 
1( ِإذا قََدْرَت َعلی َعُدّوَك، فَاجَْعِل الَْعْفَو َعنُْه ُشْکراً لِلُْقْدَرِة ... . 

2( لََقْد َعَرفُْت أنَُّکم ُمتََدیِّنون، لِهذا أطلُُب ِمنُْکم َشیئَیِن.
3( َرجاًء اُطْلُبوا ِمّني ثََمَن األْضرار. 

4( یا بِنتي اِْضَحکي لِلَْحیاِة ال تَحَْزني أَنِْت فائَِزٌة.

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 35 این جمله با کدام کلمۀ زیر هم خوانی دارد؟ »ُهَو الَّذي ال یَطُْلُب لََك الَْخیَر.« 
4( اَلَْعُدّو 3( اأَْلَعْداء  2( اأَلَِحّباء  1( اَلَْحبیب 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 36 ُس ِمنُهم کِتابََة َقوانیِن الُمروِر في َصحیَفِتهم الِجداریَّة.« کدام است؟  ترجمۀ دقیق جملۀ »طَلََب الُمَدرِّ
1( معّلم از آنان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را در روزنامه دیواری بنویسند. 

2( معّلم از آنان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را در روزنامه بنویسند. 
3( معّلم از شما خواست که قوانین راهنمایی و رانندگی را در روزنامه دیواری بنویسید. 

4( معّلم از آنان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را در روزنامه دیواری شان بنویسند. 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 37 ترجمۀ درست کلمات »نویسنده« و »یاری شده« کدام است؟ 
4( کاتِب ـ نَصر 3( َمکتوب ـ ناِصر  2( کاتِب ـ َمنصور  1( کتاب ـ نَصیر 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 38 َجرَة و .......... تَفَتُح الباَب.«   کدام گزینه به ترتیب مناسب جاهای خالی است؟ ».......... نَقطَُع الشَّ
4( هَُو ـ أنَت 3( نَحُن ـ أنتَ  2( نَحُن ـ أنِت   1( أنَت ـ نَحُن  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 39 در جملۀ »یا َحمید اُْعُبْر ِمَن الّشاِرِع و اُنْظُْر لَوَحًة َجمیلًَة و ِاْذهَْب ِإلی الَمکَتَبِة.« چند فعل امر وجود دارد؟ 
1 )4  3 )3  4 )2  2 )1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 40 کدام گزینه پاسخ مناسبی برای عبارت روبه رو می باشد؟ »مکاٌن للتَّعلیِم العالي بَعَد الَمدَرَسِة.« 
4( اَلَملعب 3( الُمتَحف  2( اَلَمکتَبَة  1( اَلجاِمَعة 
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)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 41 ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید. »ِعندي ُمشِکلٌَة َو َحلُّها بَِیِدَك.« 
1( من مشکلی داشتم و حل آن را تو می دانی.

2( نزد من مشکلی است و راه حل آن را تو می دانی.
3( نزد تو مشکلی است و حل آن به دست من است.

4( من مشکلی دارم و حل آن به دست توست.

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 42 فعل امر مناسب برای جای خالی کدام است؟ »یا طالِباُت، ......... کالَم ُمدّرسِتنا.« 
4( اُطْبُْخَن 3( اُخُرجوا  2( اِسمعنَ  1( اِسمعي 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 43 معنای کلمات »ِجسر ـ ریاح« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 
4( پل  ها ـ بادها 3( کشتی ـ بادها  2( پل ـ باران  1( پل ـ بادها 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 44 کدام کلمۀ پرسشی، برای عبارت زیر نادرست است؟ 
بَعَد ثاَلثَِة أیّاٍم َوَصلوا ُهناَك. جاَء الّسائُِق ِعنَدهم وَ  قاَل لَُهم: إلی أیَن  َو  مَِة. ُهم َرکِبوا حافِلًَة  َة الُمکرَّ ّواُر اإلیرانّیوَن إلی مَکَّ الزُّ »َذهََب 

تَذهَبوَن؟ قالوا: إلی الُفنُدِق.«
4( أیَن 3( َمن  2( لِماذا  1( َمتی 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 45 کثَُر َخطایا ابِن آَدم في ......... .« کدام است؟  واژۀ مناسب جای خالی »أ
4( نَفسه 3( لِسانِه  2( َعَمله  1( ِعلمه 

جغرافی دانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیده ها بر روی کرۀ زمین و مطالعه دربارۀ مکان ها چه چیزی را ابداع کرده اند؟ )کتاب 32 استان، 1401-1402(- 46
2( خطوط و تقسیمات عرضی 1( نقشه های طبیعی و سیاسی  
4( خطوط و تقسیمات فرضی 3( نقشه های دقیق از کرۀ زمین  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 47 کدام یک از جمالت زیر صحیح نیست؟ 
1( سیاره های درونی، نزدیک به خورشید و سطحی جامد دارند. 

2( نصف النهارها نیم دایره هایی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول نامساوی دارند. 
3( نصف النهار مبدأ یا گرینویچ صفر درجه است. 

4( عرض جغرافیایی قطب شمال و قطب جنوب 90 درجه است.

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 48 نقطۀ A دارای مشخصات 30 درجۀ شمالی و 45 درجۀ شرقی است. به این مشخصات .......... می گویند. 
2( مختصات جغرافیایی 1( موقعیت جغرافیایی  

4( عرض جغرافیایی 3( طول جغرافیایی  

30 می باشد. او ساعت 11 صبح با دوستش روی خط استوا تماس می گیرد. دوست علی - 49
45

�

�

N

E
علی ساکن منطقه ای به مختصات جغرافیایی 

)کتاب 32 استان، 1401-1402( به او می گوید اینجا ساعت 7 صبح است. GPS دوست علی کدام مختصات جغرافیایی را نشان می دهد؟ 
2( 15 درجۀ طول شرقی و صفر درجۀ استوا 1( 30 درجۀ طول شرقی و صفر درجۀ استوا 
4( 15 درجۀ طول غربی و صفر درجۀ استوا 3( 30 درجۀ طول غربی و صفر درجۀ استوا 
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فدراسیون فوتبال ایران، برای آماده سازی تیم ملی در بازی های جام جهانی قطر، برنامه ریزی نموده است که در شهر بوئنوس آیرس با - 50

37 قرار دارد، ساعت 
45

�

�

N

E
گر از شهر ارومیه )شهر مبدأ( که در مختصات حدود  تیم ملی آرژانتین یک بازی تدارکاتی برگزار نماید. ا

35 می باشد، حرکت کنند، در زمان حرکت 
60

�

�

S

W
8 صبح روز دوشنبه اول تابستان به طرف بوئنوس آیرس که دارای مختصات حدود 

)کتاب 32 استان، 1401-1402( بازیکنان تیم ایران باید ساعت و تقویم خود را به چه صورت تنظیم نمایند؟ 
1( ساعت 15 دوشنبه اول تیرماه

2( ساعت یک بامداد دوشنبه اول دی ماه
3( ساعت 15 دوشنبه اول دی ماه

4( ساعت یک بامداد دوشنبه اول تیرماه

گر در نقطۀ »الف« به مختصات 60 درجۀ شرقی و 60 درجۀ شمالی، ساعت 14 بعدازظهر باشد، در نقطۀ »ب« به مختصات 90 درجۀ - 51 ا
)کتاب 32 استان، 1401-1402( غربی و 20 درجۀ جنوبی، ساعت چند است؟ 

2( 12 شب 1( 4 بعدازظهر  
4( 12 ظهر 3( 4 صبح  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 52 وقتی در ایران اول تابستان است، کدام گزینه درست است؟ 
1( خورشید به مدار رأس الجدی عمود می تابد.

2( خورشید به مدار رأس السرطان مایل می تابد.
3( در آفریقای جنوبی فصل زمستان آغاز می شود.

4( مردم استرالیا طوالنی ترین روز را تجربه می کنند.

بخشی از آیۀ 22 سورۀ بقره که می فرماید »زمین را بستر شما قرار داد و آسمان را همچون سقفی بر باالی سر شما برافراشت و از - 53
)کتاب 32 استان، 1401-1402( آسمان آبی فرو فرستاد...« به ترتیب به کدام یک از محیط  های کرۀ زمین اشاره می نماید؟ 

2( اتمسفر ـ هیدروسفر ـ لیتوسفر 1( هیدروسفر ـ لیتوسفر ـ اتمسفر  
4( لیتوسفر ـ اتمسفر ـ هیدروسفر 3( بیوسفر ـ اتمسفر ـ هیدروسفر  

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 54 هرکدام از عوامل زیر به ترتیب جزء کدام یک از عوامل تغییر شکل ناهمواری می باشد؟ 
»کشت پلکانی برنج در دامنه ها / قلۀ شیرکوه / بهره برداری از معادن چادرملو / تونل کوهرنگ«

2( طبیعی / انسانی / انسانی / انسانی 1( انسانی / طبیعی / انسانی / طبیعی 
4( انسانی / طبیعی / انسانی / انسانی 3( طبیعی / انسانی / طبیعی / انسانی 

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 55 کدام یک از موارد زیر جزء هیدروسفر نیست؟ 
2( سفره های آب های زیرزمینی 1( آب رودها و قنات ها  
4( یخ های منطقۀ قطب جنوب 3( ناهمواری های کف اقیانوس ها  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 56 در بین جمله های داده شده، کدام جمله درست نمی باشد؟ 
1( در کوه های کم ارتفاع، قله ها به شکل گنبدی و دره ها به شکل V است.

2( محل تالقی جریان های آب گرم و آب سرد از مهم ترین مناطق ماهیگیری جهان است.
3( در الیۀ وردسپهر )تروپوسفر( هرچه ارتفاع زیادتر، دمای هوا کمتر و ابرها تشکیل می شوند.

4( سرزمین های نزدیک استوا، اشعۀ عمودی خورشید را دریافت می کنند.
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کانون های فشار هریک از مناطق زیر چگونه می باشد و در کدام مناطق خشکی ها در زمستان خیلی سرد و در تابستان خیلی گرم - 57
)کتاب 32 استان، 1401-1402( می شوند؟ )منطقۀ استوایی ـ سرزمین مجاور مدار رأس الجدی( 

2( کم فشار ـ کانون فشار متغیر ـ مناطق قطبی 1( پرفشار ـ کم فشار ـ مناطق معتدل 
4( کانون فشار متغیر ـ کم فشار ـ مناطق قطبی 3( کم فشار ـ پرفشار ـ مناطق معتدل 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 58 هریک از موارد زیر کدام یک از عوامل مؤثر بر آب وهوای جهان است؟ به ترتیب مشخص کنید. 
»تغییر جهت وزش بادها ـ کاهش گرما و سرمای زمستان ـ ایجاد سه منطقۀ آب وهوایی«

1( فشار هوا و جریان باد ـ دوری و نزدیکی به دریا و اقیانوس ـ زاویۀ تابش خورشید
2( ارتفاع از سطح زمین ـ زاویۀ تابش خورشید ـ دوری و نزدیکی به دریا و اقیانوس

3( فشار هوا و جریان باد ـ ارتفاع از سطح زمین ـ زاویۀ تابش خورشید
4( ارتفاع از سطح زمین ـ دوری و نزدیکی به دریا و اقیانوس ـ زاویۀ تابش خورشید

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 59 در متن زیر به چند زیست بوم مهم جهان اشاره شده است؟ 
»از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است و علف خواران تنومند و گوشت خواران درنده در آن دیده می شود و نیز عقاب کاکل سفید، گرگ 

خاکستری و مارمولک خاردار از نمونه های مهم جانوری زیست بوم های جهان هستند.«
4( 5 مورد 3( 4 مورد  2( 2 مورد  1( 3 مورد 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 60 هریک از مطالب ذکرشده به ترتیب مربوط به کدام زیست بوم می باشد؟ 
* در مجاورت جنگل های استوایی واقع شده است.

* از گسترده ترین زیست بوم های جهان است.
* بیشترین تنوع زیستی جهان در این زیست بوم است.

* در این زیست بوم بارندگی بین 250 تا 500 میلی متر است.
1( جنگل های استوایی ـ تایگا ـ جنگل های استوایی ـ توندرا

2( ساوان ـ تایگا ـ جنگل های استوایی ـ تایگا
3( ساوان ـ جنگل های استوایی ـ جنگل های استوایی ـ توندرا

4( بیابان ـ تایگا ـ جنگل های استوایی ـ تایگا

61- Choose the correct spelling. )1401-1402 ،کتاب 32 استان(

I can see my bags on the (bag - - ge) reclaim.

1) ga 2) ag 3) eg 4) ge

62- My sister is not talkative. She is ……… . )1401-1402 ،کتاب 32 استان(

1) quite 2) quit 3) quiet 4) quick

63- You should do all your homework first. Don’t be so …………… ! )1401-1402 ،کتاب 32 استان(

1) helpful 2) lazy 3) generous 4) neat

64- The door …………… the old man …………… room …………… not open. )1401-1402 ،کتاب 32 استان(

1) ’s / of / were  2) of / ’s / was

3) ’s / ’s / was  4) of / of / were
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65- The odd one out. )1401-1402 ،کتاب 32 استان(

1) serious – funny 2) quiet – talkative 3) selfish – rude 4) hardworking – lazy

66- A: How did you travel last week? B: I couldn’t take a train. I ……… . )1401-1402 ،کتاب 32 استان(

1) made a voyage 2) bought a ticket 3) watched fireworks 4) exchanged money

67- A: …..…..…..………..……?  )1401-1402 ،کتاب 32 استان(

B: She is very serious and patient. 

1) What does she like  2) What is your uncle like

3) What are you like  4) What is Ali’s mother like

68- Mahdi is my best friend. He is a ……… boy. He always respects other people. He is ……… , too. He is ready to 

donate money to the poor people. But he is a bit ………. . He often forgets important things. )1401-1402 ،کتاب 32 استان(

1) polite / talkative / serious  2) brave / generous / careful

3) polite / generous / careless  4) kind / helpful / neat

69- My little sister is a .......... girl. I'll .......... her to help me .......... my lessons.  )1400-1401 ،کتاب 32 استان(

1) clever / asking / to  2) helpful / asks / to

3) clever / ask / with  4) helpful / asked / with

70- Mrs. Heidari is really .......... in Aparat. Because there are many .......... movies on this website.  )1400-1401 ،کتاب 32 استان((

1) amazing – interested  2) interested – amazed

3) interesting – amazing  4) interested – amazing

کنش پذیری آنها، ترکیب یکی از این فلزات با سولفات، با - 71 ( و میزان وا 29Cu ، مس 26Fe ، آهن 12Mg »با توجه به فلزات )منیزیم
عنوان )X سولفات(، را می توان در ظرفی از جنس روی، نگه داری کرد.«

با توجه به این عبارت، کدام گزینه عنصری را نشان می دهد که با عنصر X در یک ستون از جدول تناوبی عناصر قرار می گیرد؟
)کتاب 32 استان، 1401-1402(  

17Cl )4   11Na )3   5B )2   4Be)1

17E درست است؟ )حروف به کاررفته ارتباطی با نماد شیمیایی عنصرها ندارد.(- 72 ، 12D و 7C  ، 10B  ، 15 A چه تعداد از مطالب زیر دربارۀ
)کتاب 32 استان، 1401-1402( ، فراوان ترین عنصر پوستۀ زمین و بدن انسان می باشد.  C  *

کنش با نافلزات به کاتیون تبدیل می شود.  * تنها یک عنصر در وا
، در یک ستون )گروه( از جدول تناوبی عنصرها قرار دارند.  A C و  *

* همۀ عنصرها در یک سطر )ردیف( از جدول تناوبی عنصرها قرار دارند. 
کنش شیمیایی ندارد.  B تمایل به انجام وا  *

4( چهار مورد 3( سه مورد  2( دو مورد  1( یک مورد 
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 73 کی و فلز مس به ترتیب از راست به چپ کدام گزینه می باشد؟   عامل رسانایی محلول نمک خورا
2( یون ها ـ الکترون های آزاد 1( الکترون های آزاد ـ یون ها  

4( الکترون های آزادـ  الکترون  های آزاد 3( یون ها ـ یون ها  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 74 کدام یک از فرایندهای زیر در چرخۀ کربن، فراوردۀ یکسانی تولید می کنند؟ 
2( تنفس و سوختن 1( فتوسنتز و سوختن  

4( تجزیۀ جسد جانداران و فتوسنتز 3( تنفس و فتوسنتز  

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 75 چند مورد از جمالت زیر از نظر علمی درست است؟ 
الف( عنصری دارای سه مدار الکترونی است. در مدار آخر آن یک الکترون وجود دارد. این عنصر فلزی سخت و با استحکام است. 

کنش پذیری فلز آهن با محلول کات کبود است.  کنش پذیری فلز روی با محلول کات کبود، بیشتر از وا ب( در شرایط یکسان وا
ج( در ساختار مولکولی نشاسته و سلولز، شکل هندسی شش ضلعی وجود دارد. 

د( بیشترین عنصر فلزی تشکیل دهندۀ پوستۀ زمین، آهن می باشد. 
4( چهار مورد 3( سه مورد  2( دو مورد  1( یک مورد 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 76 با توجه به اطالعات جدول کدام گزینه درست است؟ 

A دارای عدد اتمی 11 است.اتم

B 3 الکترون در مدار آخر دارد.اتم

C مجموع الکترون های مدار دوم و سوم آن 14 تا است.اتم

+C2 تبدیل شود. 1( اتم C می تواند به
2( عدد اتمی B نمی تواند 5 باشد. 

A ایجاد می شود. C2 کنش A و C ترکیبی با فرمول 3( از وا
A )4 و B با هم ترکیب یونی می سازند.

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 77   .......... HCN مولکول
کی( است. 1( دارای 2 پیوند کوواالنسی )اشترا

کی است. 2( دارای 1 پیوند سه گانه و 1 پیوند سادۀ اشترا
3( دارای 2 پیوند دوگانۀ کوواالنسی است.

4( دارای 1 پیوند دوگانه و 1 پیوند سادۀ کوواالنسی است.

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 78 با توجه به اطالعات جدول و گزاره ها، کدام گزینه حتماً درست است؟ 
الف( از ترکیب مادۀ A و B گاز آمونیاک تولید می شود. 

ب( پیوند عنصر A و B حتماً یونی است. 
ج( پیوند میان عنصر B و C کوواالنسی است. 

د( محلول ترکیبی که از عنصر A و B در آب ایجاد می شود، می تواند 
جریان برق را از خود عبور دهد. 

2( گزاره های »الف« و »ج« 1( گزاره های »الف«، »ج« و »د«  
4( گزاره های »ج« و »د« 3( فقط گزارۀ »ب«  

گروهحالت فیزیکیعنصر

A1گاز

B5گاز

C6گاز
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)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 79 چند مورد از جمالت زیر صحیح است؟ 
کنش های شیمیایی شرکت کند. ) نمی تواند در وا )10Ne * گاز نئون

* محلول مس سولفات را می توان در لیوانی از جنس روی نگهداری کرد.
کسیژن به کار رفته است. * نشاسته نوعی بسپار گیاهی است که در واحدهای سازنده آن ا

کسید هستند. * در چرخه کربن گیاهان هم تولیدکننده و هم مصرف کنندۀ کربن دی ا
4( چهار مورد 3( سه مورد  2( دو مورد  1( یک مورد 

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 80 با توجه به دو شکل زیر، پاسخ سؤاالت »الف« تا »د«، به ترتیب از راست کدام گزینه است؟ 

)الف(           )ب(
)برش های نفتی معموالً از باال شماره گذاری می شوند.(

الف( اصل مشترک کار این دو دستگاه چیست؟
کی کمتری دارند؟ ب( در شکل »الف« هیدروکربن های کدام برش تعداد پیوند اشترا

ج( در شکل »ب« درون کندانسور چه فرایندی رخ می دهد؟
د( در شکل »الف« میان برش های مربوط به خودرو، هواپیما و قطار، هیدروکربن های کدام برش قابلیت اشتعال کمتری دارند؟

1( اختالف در چگالی ـ برش 8 ـ تصعید ـ خودرو
2( اختالف در چگالی ـ برش 1 ـ میعان ـ قطار

3( اختالف در نقطۀ جوش ـ برش 8 ـ تصعید ـ خودرو
4( اختالف در نقطۀ جوش ـ برش 1 ـ میعان ـ قطار

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 81 کدام مورد زیر در مورد اتیلن نادرست است؟ 
2( پیوندهای اتم کربن با اتم هیدروژن از نوع ساده )یگانه( است. 1( دارای دو پیوند دوگانه است.  

4( از حرارت دادن آن در یک ظرف دربسته، پالستیک تولید می شود. 3( از موز رسیده آزاد می شود.  

متحرکی مسیر A تا B را در مدت زمان 20 ثانیه طی می کند، نسبت جابه جایی طی شده به مسافت پیموده شده - 82
)کتاب 32 استان، 1401-1402( توسط متحرک در این مسیر چقدر است؟ 

7
5

 )2   5
7

 )1

17
9

 )4   9
17

 )3



12

آزمون 1

دو متحرک A و B که فاصلۀ آنها از هم 200 متر است، با سرعت ثابت به طرف هم حرکت می کنند و پس از 4 ثانیه در فاصلۀ 40 متری - 83
)کتاب 32 استان، 1401-1402( از محل شروع حرکت A به هم می رسند. سرعت دو متحرک به ترتیب چقدر است؟ 

 −40 10, )4   40 10, )3   80 20, )2   −80 20, )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 84 در کدام یک از حالت های زیر، حرکت خودرو شتاب دار نیست؟ 
7m به دور یک میدان در حال حرکت است.  s/ 1( خودرویی با تندی ثابت

2( خودرویی با سرعت ثابت 12 متر بر ثانیه از یک تپه باال می رود. 
3( خودرویی سرعتش از 10 به 20 متر بر ثانیه می رسد. 

10m از تپه باال می رود و سپس از طرف دیگر پایین می آید.  s/ 4( اتومبیلی با تندی ثابت

گر این خودرو با همین شتاب، - 85 36 می رسد، ا km h/ 5s، سرعت آن به  خودرویی از حالت سکون شروع به حرکت کرده و پس از مدت 
)کتاب 32 استان، 1401-1402( 10s طی کند، سرعت آن در انتهای مسیر چند متر بر ثانیه خواهد شد؟  بقیۀ مسیر مستقیم را در مدت 

45 )4  30 )3  25 )2  20 )1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 86 m برابر با کدام گزینه است؟ 
n

} با هم برابر باشند، مقدار , }12 m n++ m} و , }−−n 15 گر دو مجموعۀ ا

 −9 )4   −1
9

)3  9 )2   1
9

)1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 87 a چند زیرمجموعه دارد که حتماً شامل عضو a باشد؟  b a a b, , , ,{{ }} {{ }}{{ }} مجموعۀ
16 )4  8 )3  4 )2  1 )1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 88 2 چند واحد است؟  1 3 4x x x++ ∈∈ −− ≤≤ <<{{ }}| ,� فاصلۀ بین بزرگ ترین و کوچک ترین عضو مجموعۀ
14 )4  12 )3  10 )2  2 )1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 89 کدام گزینه قسمت رنگی را نشان می دهد؟ 
 ( ) ( )B C B A∩ ∪ − )1

 C A B−( )∩ )2
 ( ) ( )A B B C∪ ∩− )3

 A B C∩ ∪( ) )4

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 90 A چند زیرمجموعه دارد؟  B∩ n باشند، مجموعۀ A B( )∪ == 15 n و B A( )−− ==7 ، n A B( )−− ==5 گر ا
3 )4  4 )3  16 )2  8 )1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 91 a کدام است؟  b c++ −− A باشند، مقدار  B c−− == { , }15 A و  B∩ == { , }3 7  ، B b== { , , }11 3  ، A a== { , , , }10 3 7 اگر 
14 )4  13 )3  12 )2  11 )1

کنیم، - 92 انتخاب  را   A B∪ از میان اعضای ، می خواهیم یک عضو  B == { , , , }1 2 3 4 A و xx== ∈∈ ≤≤{ | x , }2 4� به دو مجموعۀ با توجه 
)کتاب 32 استان، 1401-1402( A باشد؟  B∩ چقدر احتمال دارد که عضو انتخاب شده، عضو مجموعۀ

 1
8

)4   1
4

)3   1
3

)2   1
2

)1
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دو تاس را با هم پرتاب کرده ایم. می دانیم مجموع اعداد رو شده اول است. چقدر احتمال دارد حاصل ضرب دو عدد رو شده، شمارندۀ 6 باشد؟ - 93
)کتاب 32 استان، 1401-1402(  

 7
15

)4   2
5

)3   15
36

)2   9
36

)1

از - 94 آنکه هیچ کدام  احتمال  می کنیم.  انتخاب  را   A زیرمجموعه های  از  بگیرید. مجموعه ای  نظر  در  را   A == { , , , , }1 2 3 9… مجموعۀ 
)کتاب 32 استان، 1401-1402( عضوهای آن عددی اول نباشد، کدام است؟ 

( )1
2

6  )4  ( )1
2

5  )3  ( )1
2

4  )2  ( )1
2

3  )1

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 95 حاصل کسر داده شده در کدام گزینه آمده است؟ 

 8
5

)2    5
8

)1

 8
13

)4    13
8

)3

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 96 کدام عدد از همه بزرگ تر است؟ 
0 123/  )4  0 123/  )3  0 123/  )2  0 123/  )1

)کتاب 32 استان، 1401-1402(- 97 چندتا از عبارت های زیر همواره درست است؟ 
n گویا نیست. )n عدد طبیعی است.( n مجذور کامل نباشد،  گر  * ا

b همواره عددی اََصم است. a و  * مساحت مستطیل به ابعاد 
* اعدادی که ارقام اعشاری آنها بی شمار است را گنگ می نامند.

8 هشت عدد صحیح وجود دارد. 17−− −− و  −−3 5 * بین دو عدد 
3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

روی محور مقابل، به مرکز A و به شعاع AC کمان زده ایم تا محور را در نقطۀ B قطع کند. نقطۀ B چه عددی را نمایش می دهد؟- 98

)کتاب 32 استان، 1401-1402(  1 3−  )1
2 6−  )2
1 6−  )3
1 2−  )4

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 99 کدام یک از روابط زیر همواره درست است؟ 

 | || | |ab |a b = )2    ( )2 1 2 12 2 2a a− = − )1
 | | | | | |a b a b− < − )4    |a| |b | |a b |+ > + )3

)کتاب 32 استان، 1400-1401(- 100 2 کدام است؟   1 2x x−− −− −− −− باشد، حاصل عبارت << <<1 0x گر ا
 − +3 3x )2    − −1 x )1
  − −3 3x )4    3 3− x )3

1

1 1

1 1

1 1

1 1
2

++
++

++
++
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