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آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه ی هفتم )1399-1400(

دفترچه ی اول: بخش یکم ـ تعداد سؤال: 20 ـ زمان: 20 دقیقه
دریا به ............... مانند برف است به ............... .- 1

4( شناگر � یخ 3( شناگر � اسکی باز  2( رطوبت � یخ  1( کشتی � یخ 
خواب به خستگی مثل ُمسکّن است به ............... .- 2

4( دارو 3( درد  2( شربت  1( قرص 
موج به زوج، مثل خراب است به ............... .- 3

4( غرق 3( سراب  2( زور  1( آباد 
شنبه به چهارشنبه، مثل جمعه است به ............... .- 4

4( پنج شنبه 3( دوشنبه  2( یک شنبه  1( سه شنبه 
کدام گزینه در صورت مرتب شدن، نام جانوری را نمی سازد؟- 5

4( وتکبر 3( دمچان  2( نیل دف  1( اهنشی 
در این عبارت که اکنون می خوانید، چند بار حرف »د« تکرار شده است؟- 6

6 )4  5 )3  3 )2  4 )1
دارو به مریض مانند سم است به ............... .- 7

4( ریشه 3( میوه  2( گیاه  1( آفت 
متن زیر را به دقت خوانده و با توجه به متن به سؤاالت 8 و 9 پاسخ دهید.

یا همراه  باشد،  داشته  زندگی مستقلی  ایکوالی«  »باکتری  مانند  است  ممکن  است. سلول،  زنده، سلول  ماده ی  اساسی  »واحد 
سلول های دیگر، جزئی از سازمان ویژه ای مانند بافت یا اندام های پستانداران باشد. آن چیزی که به سلول، خاصیت زنده بودن 

می بخشد، هنوز شناخته نشده است.«
با توجه به متن کدام گزینه صحیح است؟- 8

2( اجزای سلول ها در بافت پستانداران، هنوز ناشناخته است. 1( باکتری ایکوالی، سازمان ویژه ای در بافت پستانداران است. 
4( سلول، واحد اساسی ماده است که زندگی مستقل نیز دارد.  3( یک نمونه تک سلولی با حیات مستقل، باکتری ایکوالی است. 

کدام کلمه برای جای خالی مناسب تر است؟- 9
»منحصراً ............... زندگی مستقل دارد و چیزی که به آن، حیات می بخشد، ناشناخته است.«

4( مولکول 3( باکتری  2( باکتری ایکوالی  1( سلول 
متن زیر را مطالعه نموده، به سؤاالت 10 تا 12 پاسخ دهید.

»حسن، برادر زهره بوده و نگار خواهرزاده ی حسن است. روزی نگار با عمویش، بهرام، به مدرسه رفتند. آن ها در مقابل مدرسه، 
علی آقا را به همراه پسری دیدند و احوالپرسی کردند؛ بهرام اسم پسر را پرسید؛ علی آقا پاسخ داد که ایشان، آقا سینا هستند 

و من، تنها عموی ایشان هستم. اگر علی برادِر حسن باشد، به سؤاالت زیر، پاسخ دهید.«
بهرام چه نسبتی با علی دارد؟- 10

4( پسر خواهر 3( برادرشوهر خواهر  2( برادرزاده  1( برادر زن برادر 
سینا چه نسبتی با نگار دارد؟- 11

4( پسرعمو 3( پسرعمه  2( پسردایی  1( پسرخاله 
زهره چه نسبتی با سینا دارد؟- 12

4( دخترعمه 3( عمه  2( زن عمو  1( خواهرزن عمو 
کدام گزینه، نظم معنادارتری بین کلمات را نشان می دهد؟- 13

2( گاهی اوقات، همیشه، هرگز، به ندرت 1( همیشه، گاهی اوقات، به ندرت، هرگز 
4( همیشه، به ندرت، هرگز، گاهی اوقات 3( گاهی اوقات، هرگز، به ندرت، همیشه 

-1400
1399
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در یک  زبان »ماری سادی« به معنی دانش آموز باهوش و »شامی رامی داری« به معنی بانشاط و کوشا است و »ماری شامی« - 14
به معنی دانش آموز بانشاط؛ در این زبان کدام گزینه »باهوش« و »کوشا« است؟

4( سادی شامی داری 3( ماری شامی داری  2( داری سادی  1( سادی رامی داری 
............... به کوه، مانند لطافت است به ............... .- 15

4( آبشار � ارتفاع 3( تپه � شبنم  2( ایستادگی � رودخانه  1( استحکام � گل 
کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد؟- 16

4( عروس 3( دزد  2( ساس  1( داماد 
متن زیر را به دقت بخوانید و با توجه به آن، به سؤاالت 17 تا 20 پاسخ دهید. )هدف سنجش دانش شما نیست.(

»در اوایل دهه ی 1670 میالدی، »نیوتون« نوع جدیدی از تلسکوپ بازتابشی را ابداع نمود که با تلسکوپ انکساری گالیله که مرکب از دو 
عدسی بود، اساساً تفاوت داشت. تلسکوپ نیوتون از یک آینه ی فرورفته که در انتهای یک لوله ی ضخیم قرار دارد و یک عدسی چشمی 
تشکیل شده است. نیوتون پی برد اگر نور از یک شیء دور، مثالً یک سیاره، به این آینه بتابد، در نقطه ای به نام کانون، متمرکز می شود. این 
آینه، اثری مشابه با عدسی بزرگ تر در تلسکوپ گالیله دارد که همان عدسی شیئی است. در تلسکوپ بازتابشی، نور، نهایتاً از عدسی چشمی 

که در قسمت میانی لوله است، عبور نموده، تصویر بزرگی را به ناظر می دهد و به نظر می رسد نور از جسمی نزدیک، به ما رسیده است.«
در مورد تلسکوپ با توجه به متن کدام گزینه درست است؟- 17

1( تلسکوپ انکساری، یک آینه ی فرورفته و یک عدسی چشمی دارد.
2( تلسکوپ بازتابشی، یک آینه ی برآمده و یک آینه ی شیئی دارد.

3( تلسکوپ بازتابشی، یک آینه ی فرورفته و یک عدسی شیئی دارد.
4( تلسکوپ بازتابشی، یک آینه ی فرورفته و یک عدسی چشمی دارد. 

کدام گزینه در مورد تلسکوپ نیوتون صحیح است؟ »تلسکوپی ............... «- 18
2( با سازوکار انعکاس از یک آینه ی فرورفته است. 1( با سازوکار انحصاراً، بازتابشی است. 

4( انکساری است که یک آینه ی فرورفته دارد.  3( با یک آینه ی فرورفته و یک عدسی شیئی است. 
در تلسکوپ بازتابشی کدام گزینه صحیح است؟- 19

1( نور توسط آینه ی فرورفته در یک نقطه متمرکز و سپس وارد عدسی چشمی می شود.
2( نور وارد عدسی چشمی می شود و سپس در یک نقطه متمرکز می شود.

3( نور، توسط آینه ی فرورفته، در کانون، متمرکز و سپس وارد عدسی شیئی می شود.
4( تصویر درشت تری از سیاره قبل از عدسی چشمی به ناظر داده می شود.

براساس متن، اهمیت ابداِع نیوتون در ساخِت تلسکوپ، عبارت است از »به کار گرفتن ............... «.- 20
2( یک آینه ی فرورفته در انتهای لوله ی تلسکوپ 1( یک لوله ی ضخیم در ساخت تلسکوپ انکساری 

4( عدسی شیئی برای متمرکزنمودن نور 3( عدسی چشمی در ساختار لوله ی تلسکوپ 

دفترچه ی اول: بخش دوم ـ تعداد سؤال: 20 ـ زمان: 20 دقیقه

به جای عالمت سؤال چه عددی می توان قرار داد؟- 21
13 )2   12 )1
 18 )4   14 )3

22 -3647 2536 5869 6957 1425 4758 کدام عدد با بقیه فرق دارد؟ 
3647 )4  2536 )3  6957 )2  1425 )1

به جای عالمت سؤال چه عددی را باید قرار داد؟- 23
8 )2   4 )1

 12 )4   10 )3
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به جای عالمت سؤال چه عددی را باید قرار داد؟- 24
1357 )2   1212 )1
 119 )4   1235 )3

در 24 شهریور، سینا می گوید، تولد من از امروز، دقیقاً دو هفته دیگر است. تاریخ تولد سینا، کدام گزینه است؟- 25
4( هفتم مهر 3( ششم مهر  2( پنجم مهر  1( چهارم مهر 

به جای عالمت سؤال چه عددی را باید قرار داد؟- 26
3 )2   2 )1
 5 )4   4 )3

به جای عالمت سؤال چه عددی را باید قرار داد؟- 27
3 )2   2 )1
 5 )4   4 )3

به جای عالمت سؤال چه عددی را باید قرار داد؟- 28
7452 )2   4725 )1
 9413 )3   9143 )3

مهسا درختی کاشته است که هر سال ارتفاعش دو برابر می شود. شش سال از کاشت این درخت می گذرد، اکنون ارتفاع آن - 29
36 متر است. چند سال طول کشیده تا این درخت، به نصِف این ارتفاع، برسد؟

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
30 -1 4 10 22 46 94, , , , , ,? در دنباله ی اعداد زیر بعد از عالمت سؤال کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ 

199 )4  190 )3  119 )2  109 )1
کدام عدد با بقیه تفاوت دارد؟- 31

261 )4  243 )3  171 )2  183 )1
مریم یک شیشه محتوی عطر مورد عالقه ی خود را 10000 تومان خریداری نمود. اگر قیمت عطر او 9000 تومان بیشتر از - 32

قیمت ظرف شیشه ای باشد، قیمت ظرف شیشه ای چند تومان است؟
1000 )4  950 )3  550 )2  500 )1

64521 به 41256 مثل 38297 است به ............... .- 33
92837 )4  87923 )3  29873 )2  87932 )1

به جای عالمت سؤال چه عددی باید قرار داد؟- 34
2 )2   1 )1
 4 )4   3 )3

چهار دایره یکدیگر را حداکثر در چند نقطه قطع می کنند؟- 35
14 )4  12 )3  10 )2  6 )1

36 - 2
3

1 کل طول آن و طول جسم دوم برابر است با 46 متر به اضافه ی 
6

اندازه ی طول جسم اول برابر است با 60 متر به اضافه ی
کل طول آن. کدام گزینه درست است؟

2( جسم دوم از جسم اول بلندتر است. 1( جسم اول از جسم دوم بلندتر است. 
4( طول دو جسم، با هم برابر است. 3( اطالعات داده شده برای مقایسه ی طول دو جسم ناقص است. 

با توجه به عددهای داده شده در شکل زیر اندازه ی پاره خط )الف ب( چند است؟- 37
5 )2   2 )1

 15 )4   10 )3
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مهسا یک سبد سیب در دست داشت. 75 درصد آن را به ناهید و 0/625 از سیب های باقی مانده را به سارا داد. بعد از آن، - 38
یک سیب را هم خودش خورد. در نهایت، دو سیب برایش باقی ماند. سبد او در آغاز، چند سیب داشت؟
42 )4  36 )3  32 )2  24 )1

در کیسه ای پنج مهره ی زرد، یک مهره ی سیاه و سه مهره ی قرمز وجود دارد. بدون نگاه کردن به درون کیسه، حداقل باید - 39
چند مهره را بیرون بیاوریم تا مهره ای قرمز در بین آن ها باشد؟

8 )4  7 )3  6 )2  3 )1
دسِت کم چند دوربین امنیتی الزم است تا سالنی به شکل مقابل به طور کامل پوشش داده شود؟- 40

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

دفترچه ی اول: بخش سومـ  تعداد سؤال: 20ـ  زمان: 20 دقیقه

 به  مثل  است به:- 41

 )4   )3   )2   )1

 به  مثل  است به:- 42

 )4   )3   )2   )1

 به  مثل  است به:- 43

 )4   )3   )2   )1

با کدام می توان یک مکعب ساخت؟- 44

 )4   )3   )2   )1

کدام گزینه با سایر گزینه ها بیشترین تفاوت را دارد؟- 45

 )4   )3   )2   )1

در سؤال های 46 و 47 شکل سمت راست در کدام گزینه، به همان اندازه و همان جهت وجود دارد؟

46 -

 )4   )3   )2   )1

47 -

 )4   )3   )2   )1
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چند مکعب با مکعب 2، سطح به سطح در تماس است؟- 48
5 )1
9 )2

12 )3
13 )4

 
در سؤاالت شماره ی 49 تا 51 به جای عالمت سؤال کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

49 -

  )2    )1

 )4    )3

 

50 -

 )2    )1

 )4    )3

 

51 -

 )2    )1

 )4    )3

در ادامه کدام شکل باید بیاید؟ )سؤاالت 52 تا 58(
52 -

 )4   )3   )2   )1
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53 -

 )4   )3   )2   )1

54 -

 )4   )3   )2   )1

55 -

 )4   )3   )2   )1

56 -

 )4   )3   )2   )1

57 -

 )4   )3   )2   )1

58 -

 )4   )3   )2   )1

کدام چرخ ها هم جهت می چرخند؟- 59
2( 3 و 2 1( 3 و 1  
4( 1 و 2 3( 4 و 3  
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کدام عالمت جا افتاده است؟- 60
*@? *@ ? *@ ? *@ ? *@ ? *@ ?-- ++ -- ++ -- ++ -- ++ -- ++ --WW WW WW WW WW WW� � � � � �� � � � � �  

  )4  * )3  W  )2   +  )1

دفترچه ی دوم ـ تعداد سؤال: 40 ـ زمان: 20 دقیقه
کدام کلمه با کلمه های دیگر در یک گروه قرار نمی گیرد؟

61 -
4( ماسک 3( صابون  2( الکل  1( آنتی بیوتیک 

62 -
4( ناظم 3( مدیر  2( مدرسه  1( دانش آموز 

63 -
4( موتورسیکلت 3( قطار  2( هواپیما  1( اتوبوس 

64 -
4( برگشت 3( نوشت  2( دوخت  1( برداشت 

65 -
4( نجار 3( هواپیما  2( خلبان  1( باغبان 

66 -
4( هندوانه 3( سیب  2( زردآلو  1( انار 

67 -
4( کیف 3( کتاب  2( دفتر  1( دانش آموز 

68 -
4( وزن 3( مکعب  2( گنجایش  1( سرعت 

69 -
4( لب 3( چشم  2( بازو  1( ابرو 

70 -
4( مثلث 3( مستطیل  2( مربع  1( لوزی 

در یک باغ وحش برای شماره گذاری هر جانور از نمادهای پایین آن استفاده شده است. براساس 
راهنمای مقابل، به سؤاالت 71 تا 80 پاسخ دهید.

71 -
924 )2   925 )1
 294 )4   529 )3
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72 -

725 )2   825 )1

 532 )4   572 )3

73 -

435 )2   473 )1

 354 )4   374 )3

74 -

925 )2   926 )1

529 )4   629 )3

75 -

857 )2   875 )1

578 )4   587 )3

76 -

936 )2   963 )1

 639 )4   796 )3

77 -

574 )2   745 )1

 324 )4   547 )3

78 -

548 )2   845 )1

 223 )4   232 )3

79 -

842 )2   925 )1

 482 )4   824 )3

80 -

739 )2   937 )1

234 )4   397 )3
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شکل های زیر با صفحه های مربع شکلی پوشانده شده اند به طوری که مرکز مربع های سیاه را با عالمت × مشخص کرده ایم. با 
توجه به این شکل ها به سؤاالت 81 تا 90 پاسخ دهید.

در مرکز کدام شکل خانه ی سیاه وجود دارد؟- 81
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در چهارگوشه ی کدام شکل، خانه ی سیاه وجود دارد؟- 82
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در ردیف های دوم و چهارم کدام شکل؛ تمام خانه ها سیاه هستند؟- 83
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در کدام شکل ها، تعداد خانه های سیاه ستون اول با سوم برابر است؟- 84
4( 3 و 2 3( 3 و 4  2( 2 و 4  1( 1 و 3 

ردیف سوم در کدام شکل، بیشترین خانه  ی سیاه را دارد؟- 85
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در کدام شکل، ستون وسط بیشترین خانه ی سیاه را دارد؟- 86
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

تعداد خانه های سیاه، در کدام شکل، کم تر از خانه های سفید است؟- 87
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در کدام شکل ها ستون های دوم، تعداد خانه های سیاه برابر دارند؟- 88
4( 4 و 1 3( 4 و 3  2( 2 و 3  1( 1 و 3 

در کدام شکل، تعداد خانه های سیاه بیشتر از سه برابر خانه های سفید است؟- 89
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در کدام شکل، تعداد خانه های سیاه ردیف اول، برابر با خانه های سیاه ردیف آخر است؟- 90
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

سه ماشین به شرح زیر عمل می کنند:
ماشین شماره ی )1(: عددهای ورودی را سه برابر می کند.

ماشین شماره ی )2(: عددهای ورودی را ابتدا پنج برابر و حاصل را با دو جمع می کند.
ماشین شماره ی )3(: از اعداد ورودی سه واحد کم می کند.

در سؤاالت 91 تا 100 با توجه به اعداد ورودی به ماشین ها، کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

 -- ==3 ´́ ++ ==5 2 ´́ ==3

91 -
87 )2   9 )1

 152 )4   96 )3
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92 -

9 )2   6 )1

 81 )4   15 )3

93 -

9 )2   3 )1

 36 )4   32 )3

94 -

4 )2 1( صفر  

 20 )4   17 )3

95 -

8 )2   3 )1

 58 )4   19 )3

96 -

9 )2   6 )1

 47 )4   15 )3

97 -

30 )2   22 )1

 45 )4   33 )3

98 -

17 )2   9 )1

 36 )4   24 )3

99 -

18 )2   17 )1

 45 )4   22 )3

100 -

24 )2   18 )1

 43 )4   25 )3


