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 96-97سال  نهمآزمون پيشرفت تحصيلي پايه  مرحله اول                    باسمه تعالی      ادبیات

 صحیح است.« 4»گزینه  -1

 هٌضٍی: گَؿِ ًـیي

 صحیح است.« 2»گزینه  -2

 هیغ : اتش

 صحیح است.« 3»گزینه  -3

 ًاتَاى اػت.ی اًؼاى اص دسک حقیقت رات خذاًٍذ تیت تاکیذ داسد کِ خشد ٍ اًذیـِ

 صحیح است.« 4»گزینه  -4

 تا تیت استثاط هؼٌایی ٍ هفَْهی داسًذ. 4ی ّا تِ جض گضیٌِی گضیٌِّوِ

 صحیح است.« 2»گزینه  -5

 ی گشٍُ اػوی خَد ّؼتٌذ.ّا ّؼتِِ داسد ٍ دیگش ٍاطُیًقؾ هضاف ال« تلیشت»

 صحیح است.« 3»گزینه  -6

 كفت ػٌجی دس ػثاست ٍجَد داسد.

 صحیح است.« 1»گزینه  -7

 گیشد.ّای ػالن دس چـن تَ ٍ فْن ًاقق تَ جا ًویچـن تَ تغ هختلش اػت یؼٌی تَ کَتاُ ًظش ّؼتی ٍ صیثایی

 صحیح است.« 1»گزینه  -8

-تکشاس ؿذُ ٍاطُ« تذ» ّایٍاطُ -ی گَػفٌذاى تـثیِ ؿذُ  ّایی دس جاهِصًٌذ تِ گشگکؼاًی کِ الف دٍػتی هی ّا دس ػثاست ٍجَد داسًذ.دیگش آسایِ

 جٌاع داسًذ.« هاس -یاس »ّای 

 صحیح است.« 1»گزینه  -9

 ّا پشػؾ اًکاسی داسًذ.پشػؾ اًکاسی ًذاسد اهّا دیگش گضیٌِ 1ی گضیٌِ

 صحیح است.« 2»گزینه  -11

 داسًذ.« ؼٌذهُ»ّا ًقؾ دیگش ٍاطُ ًقؾ ًْادی داسد.« صًگاس»

 صحیح است.« 4»گزینه  -11

 ًَؿتِ اػت.« احیای ػلَم دیي»سا تش اػاع کتاب دیگشؽ « کیویای ػؼادت»کتاب هحوذ غضالی 

 صحیح است.« 3»گزینه  -12

 ّایؾ دیذ.تَاى دس آفشیٌؾّای ػالن خلقت آفشیٌؾ خذاًٍذ ّؼتٌذ ٍ خذاًٍذ سا هیی پذیذُّا تأکیذ داسًذ ّوِدیگش گضیٌِ

 صحیح است.« 4»گزینه  -13

 تِ هؼٌی چاسپایاى اػت. 4ی گضیٌِ –اًَؼام: چاسپایاى  .تِ ّویي هؼٌی ّؼتٌذ 3تا  1ّای گضیٌِ –تخـؾ  –اًِؼام: ًؼوت دادى 

 صحیح است.« 2»گزینه  -14

 آیین: هضاسع اخثاسیتخَاّذ ٍ تیاصهایذ: هضاسع التضاهی تیشٍى هی –کٌن: هضاسع هُؼتوش داسم فکش هی

 صحیح است.« 3»گزینه  -15

 هتٌاػة تا فضا ضشٍست داسد.دس هتي تؼلیوی سػایت لحي 

 صحیح است.« 1»گزینه  -16

 هٌاػة ًیؼت.« تا تذاى یًـیٌ ّن»تأکیذ داسًذ  4ّا هغاتق تا دسع دیگش گضیٌِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -17

 ّؼتٌذ.« ػؼذ»ی ٍػؼادت ٍ ػؼیذ  اص سیـِ« ػؼی»ی هؼاػی اص سیـِ
 زبان انگلیسی

 صحیح است.« 2»گزینه  -18

 تِ هؼٌای تی دقت دسػت اػت. 2ی هاًٌذ تٌذ ساًٌذگی کشدى، كحثت تا تلفي دس حیي ساًٌذگی گضیٌِّایی کِ دس هتي آهذُ اػت: اؿاسُتا تَجِ تِ 

 صحیح است.« 3»گزینه  -19

 + of + the +  اػن کل + اػن جضء +  + The دسػت اػت. 3ی تٌاتشایي گضیٌِ ؿَداػتفادُ هی        تشای هالکیت اؿیاء اص فشهَل 
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 96-97سال  نهمآزمون پيشرفت تحصيلي پايه مرحله اول                             زبان انگلیسی

 صحیح است.« 4»گزینه  -21

 دسػت اػت. "پش حشف"تِ هؼٌای 4ی گضیٌِ "کٌذ ٍ ّشگض ػاکت ًیؼتدٍػت هي صیاد كحثت هی"تا تَجِ تِ هتي ػَال کِ گفتِ اػت: 

 صحیح است.« 1»گزینه  -21

 تِ هؼٌای سصسٍ کشدى دسػت اػت. 1ی دس ػَال، گضیٌِ a hotel onlineتا تَجِ تِ ػثاست 

 صحیح است.« 4»گزینه  -22

 دسػت اػت. 4ی گضیٌِ دس آخش جولِ nowی تا تَجِ تِ فاػل جولِ ٍ ّوچٌیي کلوِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -23

ػَاس َّاپیوا ؿذى کِ  –ٍصى کشدى کیف  –سفتي تِ فشٍدگاُ  –كَست اػت کِ: خشیذ تلیظ تشتیة دسػت کاسّایی کِ اًجام گشفتِ اػت تِ ایي 

 دسػت اػت. 3ی گضیٌِ

 صحیح است.« 2»گزینه  -24

 دسػت اػت. 2ی گضیٌِ "کٌذ، جَاد؟ػفش هی ای(تشادس ؿوا چگًَِ)تا چِ ٍػیلِ" :دس ػَال پشػیذُ ؿذُ اػت کِ

 صحیح است.« 2»گزینه  -25

 دسػت اػت. 2ی کٌذ ٍ تٌثل ًیؼت. تٌاتشایي گضیٌِؿَد، توام سٍص کاس هیّایی کِ دس هتي آهذُ اػت هاًٌذ: صٍد اص خَاب تیذاس هیتا تَجِ تِ اؿاسُ

 صحیح است.« 1»گزینه  -26

 کٌذ.جولِ سا کاهل هی 1 یکِ هفشد اػت تٌاتشایي فقظ گضیٌِ black boardی تا تَجِ تِ کلوِ

 صحیح است.« 1»گزینه  -27

 تَاًذ اهالی ًاقق کلوات جولِ سا کاهل کٌذ.هی 1ی تٌْا گضیٌِ
  علوم تجربی

 صحیح است.« 4»گزینه  -28

تا گشفتي  Oتا اص دػت دادى دٍ الکتشٍى ٍ ًافلض  Mgکٌٌذ کِ ّش دٍ ػٌلش تشای سػیذى تِ آسایؾ الکتشًٍی پایذاس گاصّای ًجیة الکتشٍى هثادلِ هی

 .سػٌذدٍ الکتشٍى تِ آسایؾ پایذاس هی

 صحیح است.« 2»گزینه  -29

 آیذ.ًافلض تِ ٍجَد هی هذاس آخش دٍ اتنّای اص تِ اؿتشاک گزاؿتي الکتشٍىپیًَذ اؿتشاکی 

 صحیح است.« 2»گزینه  -31

 تَاًذ جاًـیي آّي دس تشکیة آّي اکؼیذ ؿَد(.ویًپزیشد)هغ کوتش اػت. پغ ٍاکٌؾ اًجام ًویچَى ٍاکٌؾ پزیشی هغ اص آّي  2ی دس گضیٌِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -31

. ٌّگام قشاس گشفتي ّا دس یک ٍاکٌؾ ؿیویایی تشاتش اػتّا ٍ فشآٍسدُتا تَجِ تِ آصهایؾ کتاب ٍ هفَْم پایؼتگی جشم، هجوَع جشم ٍاکٌؾ دٌّذُ

 ؿًَذ(.جا هیکٌٌذ)جا تِّا آصادی ٍ تحشک پیذا هییَى )آب(حاللیک تشکیة یًَی دس 

 صحیح است.« 4»گزینه  -32

2+دسػت اػت ٍلی یَى  3ٍ  2، 1ّای کاستشد گضیٌِ
Fe تاؿذ.دس ػاختاس ّوَگلَتیي هی 

 صحیح است.« 3»گزینه  -33

 هاًذ.ٍ لثاع ػاکي هی کٌٌذًیشٍّای ٍاسد تش لثاع آٍیضاى ؿذُ اثش ّوذیگش سا خٌثی هی

 صحیح است.« 2»گزینه  -34

 ی اجؼام جاهذ دس حال حشکت ٍ جٌثؾ ّؼتٌذ.حتی رسّات ػاصًذُ

 صحیح است.« 1»گزینه  -35

 کٌٌذ. تاؿذ تیـتشیي هیضاى کشتي دی اکؼیذ سا تَلیذ هیّا اص صغال ػٌگ هیّایی کِ اًشطی آىًیشٍگاُ

 صحیح است.« 4»گزینه  -36

ی هؼیشّا یکؼاى تشاتش پغ ػشػت هتَػظ ًیض دس ّوِی هؼیشّا دس ّوِجایی جایی تِ صهاى کِ تشداس جاتِتشاتش اػت تا تشداس جا تِػشػت هتَػظ 

 اػت.
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 96-97سال  نهمآزمون پيشرفت تحصيلي پايه مرحله اول                             علوم تجربی

 است.صحیح « 2»گزینه  -37

Cاتیلي تِ فشهَل هَلکَلی  H2 ّای دس تؼتِ، ایي تاؿذ کِ تا حشاست دادى دس ظشفهٌَهش پلی اتي هی    ٍ فشهَل ػاختاسی  4

 ؿَد.ّای سػیذُ تَلیذ هیآیذ ٍ دس کـاٍسصی اص هیَُدػت هیتِکٌذ. دس كٌؼت اص ًفت خام تؼپاس)پلی اتي( سا تَلیذ هی

 صحیح است.« 3»گزینه  -38

= )ؿتاب هتَػظ(   - = N12 2  ًیشٍی خالق ٍاسد تش جؼن 10

 

 صحیح است.« 4»گزینه  -39

 كحیح اػت. 4ّا ٍ تؼپاسّا گضیٌِ ّای دسؿت هَلکَلتا تَجِ تِ ٍیظگی

 صحیح است.« 3»گزینه  -41

 گیشًذ.الکتشٍى داسًذ ٍ دس یک ػتَى اص جذٍل قشاس هی 6تٌذی ػٌلشّا، اکؼیظى ٍ گَگشد دس هذاس آخش خَد کتاب ٍ هفَْم عثقِ 5ی تا تَجِ تِ كفحِ

 

 صحیح است.« 4»گزینه  -41

 ؿَد.الکتشٍى تِ یَى هثثت )کاتیَى( تثذیل هی 2الکتشٍى داسد ٍ تا اص دػت دادى  2کِ دس هذاس آخش خَد  دّذفلض هٌیضین سا ًـاى هی 4ی گضیٌِ

 صحیح است.« 1»گزینه  -42

 .تاؿذهی ّای یکؼاًی عی کٌذ، ػشػت ثاتت اػت ٍ حشکت یکٌَاخت تش سٍی خظ ساػتّای هؼاٍی هؼافتصهاىاگش هتحشک دس 

 کٌٌذ.دس حشکت ؿتاتذاس تشداس ػشػت )تضسگی آى، جْت یا ّش دٍی آى( تغییش هی

 صحیح است.« 2»گزینه  -43

ّا داسای ؿتاب جاًة ؿَد. هاَّاسُکٌذ کِ تا قاًَى دٍم ًیَتي تَجیِ هیّا سٍی یک هؼیش هٌحٌی اػت ٍ جْت حشکت آًْا تغییش هیحشکت هاَّاسُ

 هشکض ّؼتٌذ.

 صحیح است.« 2»گزینه  -44

 آیذ.اًذ تِ ٍجَد هیقشاس گشفتِعَس یک دس هیاى ٍ هٌظن دس کٌاس یکذیگش ٍ هٌفی کِ تِ ّای هثثتیَى ّای یًَی اصتشکیة

 صحیح است.« 4»گزینه  -45

- ّای دیگش کوتش اػت.اص جفت ّیذسٍکشتي تَتاىٍ  اکتاىی جَؽ اختالف ًقغِ - =( / ) / (C H ) (C H )4 10 8 18125 0 5 125 5  

 صحیح است.« 4»گزینه  -46

 .تاؿذت تَدُ ٍ حشکت یکٌَاخت سٍی خظ ساػت هیدس عَل هؼیش ثات 1تَجِ تِ ًوَداس ػشػت ؿٌاگش تا 

 صحیح است.« 3»گزینه  -47

 ػٌاكشخَاف ؿیویایی هـاتِ داسًذ.  1ی دس گضیٌِ

 ذ.ً( دس ػوت ساػت جذٍل قشاس داسP،S،Cl  ٍArایي ػٌاكش) 2ی دس گضیٌِ

 خَاف هـاتْی ًذاسًذ.ػٌاكش یک سدیف جذٍل،  4ی دس گضیٌِ
 ریاضی

 صحیح است.« 3»گزینه  -48

} فقظ اػذاد اٍلِ یک سقوی، هجوَػِ ّؼتٌذ. , , , }2 3 5 7  

 صحیح است.« 4»گزینه  -49

 ی تْی اػت کِ تک ػضَی ًیؼت. یک هجوَػِ 4ی فقظ گضیٌِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -51

- = = =x x x2 1 5 2 6 3 
 صحیح است.« 2»گزینه  -51

     سٍ اػت.كَست سٍتِتِ سیاضی صتاىتفاضل هجوَػِ تِ تؼشیف 

 صحیح است.« 3»گزینه  -52

C C 
H H 

H H 

 صهاى تغییشات ػشػت 
 تغییشات ػشػت

  جشم جشم  
  

خالق ًیشٍی  

 جشم جؼن

    

∈ ∈ 
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 اؿتشاک دٍ هجوَػِ، صیش هجوَػِ تک تک آًْا اػت.

  صحیح است.« 3»گزینه  -53

= × × = = = =
n(A)

n(S) , n(A) P(A)
n(S)

3
2 2 2 8 3

8
 

96-97نهم سال آزمون پيشرفت تحصيلي پايه مرحله اول                                ریاضی
 

 صحیح است.« 3»گزینه  -54

 گٌگ اػت. πػذد فقظ دس تیي اػذاد دادُ ؿذُ 

 صحیح است.« 4»گزینه  -55

}xRx{   كحیح اػت. 4فقظ گضیٌِ  ℝتا تَجِ تِ حذٍد ٍ هجوَػِ  22 ≤<-|∈ 

 صحیح است.« 2»گزینه  -56

        

 صحیح است.« 2»گزینه  -57

- + - = -5 3 3 5 3 + 3 = 5 

 صحیح است.« 1»گزینه  -58

×       سٍ اػت.كَست سٍتِػثاست كحیح تِ = ×a b a b  

 صحیح است.« 2»گزینه  -59

 گیشد کِ ػِ صاٍیِ تٌذ داؿتِ تاؿذ.داخل قشاس هی هحل تشخَسد ػِ استفاع فقظ دس هثلثی

 صحیح است.« 3»گزینه  -61

 قائوِ ّن ًْـت ّؼتٌذ. یتا تَجِ تِ ؿکل تِ حالت ٍتش ٍ یک ضلغ صاٍیِ

 صحیح است.« 4»گزینه  -61

 حکن هؼألِ اػت. 4فشم ّؼتٌذ ٍ گضیٌِ  3ٍ  1گضیٌِ 

 صحیح است.« 3»گزینه  -62

=   اػت. سٍكَست سٍ تًِتیجِ حاكل تِ +A B C2
ˆ ˆˆ 

 صحیح است.« 3»گزینه  -63

     A  ٍBاػضای تا تَجِ تِ 

 صحیح است.« 3»گزینه  -64

=   دٍ پیؾ آهذ صهاًی ّن ؿاًغ ّؼتٌذ کِ احتوال ٍقَع آًْا تشاتش ؿًَذ. =P A P D
3
6

( ) ( ) 

 صحیح است.« 2»گزینه  -65

       كحیح اػت. 2سٍ گضیٌِ تا تَجِ تِ تَضیحات سٍتِ

 صحیح است.« 4»گزینه  -66

 گَیین.هی اثثاتتِ اػتذاللی کِ هَضَع هَسد ًظش سا تِ دسػتی ًتیجِ تذّذ، 

 صحیح است.« 4»گزینه  -67

تَم ـاسی هؼادل تا تقیِ هخـتاؿذ ٍ ػذد اػـهتٌاٍب ػادُ هی 4اسی گضیٌِ ـٍ ػادُ کشدى کؼشّا، فقظ ػذد اػـّا هخشجّا ٍ كَستکشدى  تا تجضیِ

 تاؿٌذ.هی
       مطالعات اجتماعی

 صحیح است.« 3»گزینه  -68

 2ی كفحِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -69

 5ی كفحِ

 صحیح است.« 1»گزینه  -71

 

∩  

   ℕ ⊆ ℤ  ℕ ∪ ℤ = ℤ 
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 آیذ. دس اٍل تیشهاٍُجَد هیتِ تاتؼتاًی بػوَدی آفتاب تِ آى اًقال. تا تاتیذى هذاس سأع الؼشعاى دس ًیوکشُ ؿوالی قشاس داسد 12ی كفحِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -71

 18ی كفحِ

 صحیح است.« 1»گزینه  -72

 24ی كفحِ

 صحیح است.« 2»گزینه  -73

 22ی كفحِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -74

 34ٍ  33ی كفحِ

 صحیح است.« 2»گزینه  -75

 .اًذتشقشاس کشدُتؼاهلی هؼقَل  صیؼت تَمتا ایي  ٍ کٌٌذاػتَایی تخلَف آهاصٍى كذّا تلکِ ّضاساى ػال صًذگی هی ّایقثایل دس جٌگل 38ی كفحِ

 صحیح است.« 1»گزینه  -76

 47ی كفحِ

 صحیح است.« 2»گزینه  -77

 ......تاؿذ، خاسجیهْاجشت هشدم ػَسیِ تِ خاعش جٌگ اجثاسی ٍ چَى خاسج اص هشصّا هی 48ی كفحِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -78

 تاؿذ.ی دیگش اص ػلل داخلی ًاتشاتشیْا هیػِ گضیٌِ 55ی كفحِ

 صحیح است.« 3»گزینه  -79

 59ی كفحِ

 صحیح است.« 4»گزینه  -81

 ؿذُ اػت.قثل اص كفَیِ ایشاًن داسای یک حکَهت ٍاحذ ًثَد. تلکِ تِ كَست حکَهت ّای هحلّی اداسُ هی 58ی كفحِ
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