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آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه ی هفتم
1399-1400

شناگر در دریا شنا می کند و اسکی باز در برف )روی برف(  1  
اسکی می کند.

خواب خستگی رو از بین می برد و مسکن درد را از بین می برد. 2  
موج با تغییر حرف اولش به کلمه ای بامعنا مثل زوج تبدیل  3  

می شود.
و در هر دو کلمات  تبدیل می شود  به سراب  به همین شکل  خراب هم 

هم آوا هستند.
4 روز بعد چهارشنبه 4 شنبه   

4 روز بعد سه شنبه جمعه 

گزینه ی )1(  شاهین 5  
گزینه ی )2(  دلفین
گزینه ی )4(  کبوتر

5 بار 6  
مریض با دارو بهبود می یابد و آفت با سم. 7  
در خط اول متن به وضوح آمده است که »باکتری ایکوالی«  8  

زندگی مستقلی دارد و تک سلولی است )بعداً با کلمه »یا« همراه سلول های 
دیگر را اضافه کرده است(.

به  9 که  چیزی  آن  که  است  آمده  متن  آخر  جمله ی  در   
»سلول« خاصیت زنده بودن می بخشد ناشناخته است ولی آن چیزی که 

منحصراً زندگی مستقلی دارد باکتری ایکوالی است.
10  
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11  12  
از نظر مقدار در حال  13 به گونه ای  در گزینه ی )1( کلمات   

کم شدن هستند.
همیشه  گاهی اوقات  به ندرت  هرگز

14  
1( ماری سادی  دانش آموز باهوش

2( شامی رامی داری  بانشاط و کوشا
3( ماری شامی  دانش آموز بانشاط

از جمله های 1 و 3 نتیجه می شود که )ماری( به معنی دانش آموز است، 
پس سادی یعنی باهوش و شامی یعنی بانشاط، )رامی( به معنی و، )داری( 

به معنی کوشا است. پس جواب گزینه ی )1( می باشد.
کوه »استحکام« دارد. 15  

گل »لطافت« دارد.
را برعکس کنیم، دوباره  16 اگر کلمات داماد و دزد و ساس   

همین کلمات ساخته می شود ولی عروس از این نظر با بقیه فرق می کند 
و چون این کلمات این خاصیت را دارند، پس بی دلیل قرار داده نشده اند و 

حیوان بودن ساس در مرحله ی بعد مورد توجه خواهد بود.
در خط دوم و سوم در مورد تلسکوپ بازتابشی آمده است  17  

که دارای یک آینه ی فرورفته و یک عدسی چشمی است.

نوع  18 نیوتون  تلسکوپ  که  است  آمده  متن  اول  خط  در   
می باشد.  غلط   )1( گزینه ی  پس  است،  بازتابشی  تلسکوپ  از  جدیدی 
انکساری  گالیله  تلسکوپ  چون  است  اشتباه  وضوح  به  هم   )4( گزینه ی 
است. در خط سوم آمده است که عدسی تلسکوپ نیوتون عدسی چشمی 

است، پس گزینه ی )3( هم غلط می باشد.
نور  19 است که  آمده  پنجم  و  و چهارم  و سوم  در خط دوم   

توسط آینه ی فرورفته در یک نقطه )همان کانون( متمرکز می شود و بعد 
وارد عدسی چشمی می گردد.

در خط دوم دقیقاً گزینه ی )2( را مطرح کرده است. 20  
به اعدادی که در دایره هستند دقت کنید. 21  

268 16
³I¤nH Ì¼µ\¶¾ ®¾¾¾  

359 17
³I¤nH Ì¼µ\¶¾ ®¾¾¾  

237 12
³I¤nH Ì¼µ\¶¾ ®¾¾¾ جواب درست   

236 11
³I¤nH Ì¼µ\¶¾ ®¾¾¾  

برابر  به جز 237 که  دایره هستند  اعداد سه رقمی در  ارقام  تمام مجموع 
12 می شود.
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در تمام اعداد مجموع ارقام اول و آخر عدد با مجموع دو رقم وسط آن برابر 
می شود به جز عدد 6957.

23  

 
Þ ستون دوم فاصله ی 2 و 6(  = 4 فاصله ی 4 و 8( و ) = 4 (  
Þ ستون سوم فاصله ی 7 و 11(  = 4 فاصله ی 3 و 7( و ) = 4 (  
Þ ستون چهارم فاصله ی 10 و 16(  = 6 فاصله ی 4 و ؟( و ) = 6 (  

در بین گزینه ها فاصله ی 4 با عدد 10 برابر 6 واحد است.
24  
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پس عدد موردنظر 1212 است.
با  25 از 24 شهریور جلو می رویم.  روز(  )یعنی 14  هفته  دو   

توجه به این که شهریور 31 روزه می باشد، ابتدا یک هفته از 24 شهریور 
جلو می رویم.

n¼Äo¿{ n¼Äo¿{

24 7 31+ =  

حال یک هفته ی دیگر به 31 شهریور اضافه می کنیم:
n¼Äo¿{ o¿¶

31 7 7+ =  
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در ردیف اول عدد 31 و 56 را برعکس  26  
کرده و حاصل به دست آمده را بر هم تقسیم می کنیم 
که پس از این کار عدد ستون وسط به دست می آید. 

65 13 5¸ =  
24 12 2¸ = حال با دو ردیف دیگر هم همین کار را می کنیم: 
75 25 3¸ =  

به اعداد جدول خوب نگاه کنید. 27  
در سمت راست جدول داریم:

( )2 6 3 36´ ´ =  
در سمت چپ جدول داریم:

( )4 7 3 84´ ´ =  

( )2 4 3 9+ + = در باالی جدول داریم: 

( )6 7 3 16+ + = در پایین جدول داریم: 
پس عدد ? برابر 3 می باشد.

در ردیف اول، سمت چپ و  28  
راست ردیف را خوب نگاه کنید.

در اعداد )1726( و )4342( ارقام تکراری 
موجود در دو پرانتز را حذف کنید.

) می باشند. حال رقم 3 ستون سمت راست را  , , , )1 7 6 3 ارقام باقی مانده
1 را پس از آن. حاصل )3176( می شود که  7 6, , اول می نویسیم و ارقام 
همان عدد ستون وسط است در ردیف دوم هم به همین شکل )7516( 

ساخته می شود.
Ü در 8418 و 1725 ارقام 1 و 8 تکراری است و ارقام  و اما ردیف سوم 
) که با اولویت ارقام ستون سمت چپ  , , , )7 2 5 4 باقی مانده عبارت اند از

4725 به وجود می آید.
ارتفاع درخت در  29 باید خوب دقت کنید که  این سؤال  در   

هر سالی دو برابر سال قبلش است یعنی در سال قبلش نصف ارتفاع سال 
فعلی را دارد.

حال در سال ششم ارتفاع درخت 36 متر است پس در سال قبل از آن 
ارتفاع 18 بوده است )یعنی نصف آن(.

به این ترتیب ارتفاع درخت در سال پنجم برابر نصف این مقدار یعنی 18 
سال است.
30  
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) را اضافه کنیم. )48 2 96´ = پس باید به 94 عدد
94 96 190+ =  

در گزینه های )2(، )3( و )4( مجموع ارقام 9 است و بر عدد  31  
9 بخش پذیر هستند ولی گزینه ی )1( یعنی 183 مجموع ارقام 12 است 

و بر 9 بخش پذیر نیست.
رابطه ی مجموع و اختالف: 32  

شیشه + عطر داخل آن = Þ10000 مجموع عطر و شیشه  
عطر داخل آن - شیشه = Þ9000 اختالف عطر و شیشه  

عدد بزرگ تر )عطر( =
+

= + =
Ì¼µ\¶ ý°TiH

2

10000 9000

2
9500  

عدد کوچک تر )شیشه( =
-Ì¼µ\¶ ý°TiH
2 = - =10000 9000

2
500  

پس قیمت شیشه برابر 500 تومان است.

33  
41256 به   64521  

عدد دوم از روی عدد اول و به ترتیبی که در زیر با فلش ها مشخص
8  7  9  2  3 به    3  8  2  9  7 شده است، ساخته می شود. 

34  
اعداد   3 3´ مربع هر  در  روش اول 

روی قطر یک واحد با هم تفاوت دارند.

 

اعداد روی این قطر هم باید 1 واحد اختالف داشته باشند.
پس ? باید برابر 2 باشد تا عدد 252 ساخته شود.

 

هم  را  دیگری  مربع  بیشتر  اطمینان  برای  حال 
امتحان می کنیم.

 2 برابر   ? که  می دهد  نشان  هم  مربع  این  پس 
می باشد که عدد 274 را بسازد تا اختالفش با 275 

یک واحد باشد.
روش دوم توجه به اختالف 1 واحدی مجموع ارقام در دو قطر بود.

در حالت زیر 4 دایره در بیشترین نقطه یکدیگر را قطع می کنند. 35  
دوم  )دایره ی  می کنند.  قطع  را  یکدیگر  نقطه   12 در  حداکثر  دایره   4

نقطه[،   2[ نقطه   2 در  را  اول  دایره ی 
دایره ی سوم دایره ی اول و دوم را در2 
نقطه ]4 نقطه[ و دایره ی چهارم هر سه 
نقطه[   6[ نقطه  در 2  را  قبلی  دایره ی 

)2 4 6 12+ + = پس

طول جسم اول 36 = 60 متر + 1

6
)کل طول(   

5 طول جسم برابر 60 متر است، پس 
6

جمله ی باال به این معنی است که
12´کل طول آن برابر می شود با:

605

= 726کل طول جسم اول

 ´12  
طول جسم دوم = 46 متر + 2

3
)کل طول(  

1 طول جسم دوم است.
3

یعنی 46، برابر
461

= 1383کل طول جسم دوم  

یعنی جسم دوم از جسم اول بلندتر است.
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منظور به دست آوردن پاره خط )الف ب( است. 37  
با  پاره خط های )ب د(  به موازی بودن  با توجه 
مساوی بودن  و  الف(  )د  با  ج(  )ب  و  الف(  )ج 
دوبه دوی آن ها می توان فهمید که چهارضلعی 
یعنی قطرهای است.  الف د( مستطیل  )ب ج 

آن با هم برابرند. پس طول پاره خط )الف ب( با )د ج( برابر است.
)د ج( هم همان شعاع دایره می باشد و برابر 5 است.

باقی  38 سیب   3 سیب،   1 نخوردن  فرض  با  روش اول   
مانده بود و کسر باقی مانده ی نهایی برابر است با:

25

100

3 5

100

15

160
´ ´ =  

½kºI¶Â¤IM KÃw
KÃw ®¨

15

160

3
32= Þ =


  

روش دوم
 75
100

3

4
= Þ به ناهید   

1 :پس باقی مانده برابر می شود با 3

4

1

4
- =  

0 باقی مانده به سارا 625
1

4

625

1000
/ : ´  

 = ´ = Þ1

4

5

8

5

32
به سارا   

تصور کن این 1 سیب را نخورده است؛ یعنی 3 سیب برایش باقی می ماند. 
حال باقی مانده ی کل را حساب می کنیم:

3

4

5

32

24

32

5

32

29

32

3

32
+ = + = ¾ ®¾¾¾½kºI¶Â¤IM  

33

= 3232کل سیب ها  
جای  39 را  خودتون  دنیا،  مردم  بدشانس ترین  مسائل  در   

بدشانس ترین آدم دنیا بذارین بعد سؤال رو حل کنین.
5 مهره ی زرد 1 مهره ی سیاه  3 مهره ی قرمز 

می خواهیم مهره ی قرمز دربیاوریم ولی بدشانس ترین آدم دنیا ابتدا همه ی 
مهره های غیرقرمز را خارج می کند و سپس سراغ قرمز می رود.

دیگر در این مرحله مهره ای به جز 
نمانده  باقی  کیسه  درون  قرمز 

است پس حتماً قرمز درمی آید.

½IÃw  ã½o¿¶

jnp  ã½o¿¶ q¶o¤  ã½o¿¶

½o¿¶5 1 1 7+ + =

 

به شکل مقابل نگاه کنید. 40  

 
41  

 
180 می کند و یک خط به آن اضافه می شود دوران  

180 دوران  حال با  هم همین کار را انجام می دهیم؛ یعنی

می دهیم و یک خط به آن اضافه می کنیم، که شکل زیر حاصل می شود:
بنابراین جواب گزینه ی )2( است. 

   به   42

به  یک ضلع اضافه شود، حاصل  خواهد بود.

43  

 
در هر شکل تصویر باال نسبت به خط افقی قرینه شده است تا شکل پایین 

به دست آید.

 

شکل گسترده ی یک مکعب از 6 مربع درست می شود که  44  
به  مربع ها  تاکردن  با  نمی بینید. حتی  همچین چیزی  گزینه ای  هیچ  در 
روش قطری با فرض آن که طراح این مدنظرش باشد باز هم به دو گزینه ی 

درست می رسیم، پس سؤال غلط است.
نقطه  45 به جز گزینه ی )3( شکل ها در دو  در تمام گزینه ها   

با هم برخورد دارند ولی در گزینه ی )3( دو شکل در 4 نقطه به یکدیگر 
برخورد کرده اند.

شکل خواسته شده در شکل روبه رو که همان  46  
گزینه ی )1( است کامالً مشخص شده است.

 
شکل خواسته شده در شکل روبه رو که همان  47  

گزینه ی )3( است کامالً مشخص شده است.
 

48  6 با  می تواند  و  دارد  سطح   6 مکعب  یک  کلی  طور  به   
مکعب دیگر همسایه باشد که واضح است سطح روبه روی آن که شماره ی 
با مکعب  این  و  نیست  همسایه  کسی  با  است  شده  نوشته  رویش   )2(

) مکعب دیگر در 5 قسمت دیگر در تماس است.  )6 1 5- =

تفاوت آدمک های یک سطر در سر و دست آن ها است. سرها  49  
یا مربع یا مثلث یا دایره هستند که در هر سطر فقط یکی از آن ها سفید است؛ 
بنابراین آدمک خواسته شده سر دایره ای سفید دارد. از سمت چپ آدمک اول 

و آخر دست های یکسانی دارند پس جواب گزینه ی )2( خواهد بود.
در هر ردیف رفتار شکل ها را بررسی می کنیم. 50  

رفتار لوزی در هر ردیف از چپ به راست یک خانه به سمت چپ حرکت می کند.
دایره در هر ردیف از شکل قطری حرکت می کند.

عقربه های  جهت  در  ساعتگرد   90ردیف هر  در  مربع 
ساعت دوران می کند.

حرکت  راست  یا  چپ  به  ردیف  هر  در  و شش ضلعی 
می کند. که جواب به شکل روبه رو یعنی گزینه ی )2( 

خواهد بود.
در هر ردیف قسمت های مشترک 2 شکل سمت چپ در  51  

و وسط در شکل باال  اشتراکات دو قسمت  و در هر ستون  راست  شکل 
پایین دیده می شود. حال قسمت های مشترک ستون 
اول و دوم از ردیف سوم را مشخص می کنیم که حاصل 

شکل روبه رو می شود.

یک ضلع اضافه می شود

?
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دو خط عمودی ثابت می مانند و مربع های چپ و راست به هم  52  
نزدیک می شوند. در شکل سوم دقیقاً مربع ها روی هم 
قرار گرفته اند، پس در شکل بعدی آن باید به اندازه ی 
یک مرحله از هم دور شوند که به شکل روبه رو درمی آیند.

53  

 
کل زاویه ثابت است ولی دو نیم خط دیگر روی آن حرکت می کنند و باز 

قرار  دقیقاً  زاویه  ضلع های  روی  دوم  شکل  در  که  می شوند 
گرفته اند و در شکل سوم از زاویه کمی بیرون زده اند. اگر در 
به  گزینه  نزدیک ترین  شوند  بازتر  کمی  هم  بعدی  مرحله ی 

جواب گزینه ی )1( خواهد بود.
54  

 

فقط برگ سفید پایین از راست به چپ 
90 حرکت می کند. اگر روی برگ  هر بار
سفید قرار گیرد دیده می شود و اگر روی 
برگ سیاه قرار گیرد، دیده نمی شود. پس 
می کند  حرکت  پایین  سفید  برگ  فقط 

که حاصل گزینه ی )1( خواهد بود.

90 دوران در جهت ساعتگرد  55 هر شکل از راست به چپ  
می زند که حاصل نهایی برابر شکل گزینه ی )4( خواهد بود.

90 دوران در جهت پادساعتگرد  56 در این سؤال هر شکل  
خواهد داشت که حاصل نهایی برابر شکل گزینه ی )1( خواهد بود.

90 در جهت پادساعتگرد دوران می کند و یک  57 هر شکل  
90 پادساعتگرد دوران  پاره خط از آن حذف می شود، حال اگر شکل آخر

بزند و یک پاره خط آن حذف شود، حاصل گزینه ی )3( خواهد بود.

58  

 

دورانش مشخص  فلش  با  باال  در شکل  که  پاره خطی 
45 ساعتگرد دوران می کند  شده است در هر مرحله

و حاصل نهایی برابر شکل مقابل خواهد بود. 
 

اگر چرخ 1 ساعتگرد بچرخد: 59  
)4( هم جهت  و   )1( بنابراین چرخ 
هم و چرخ )2( و )3( هم جهت هم 

هستند.
پادساعتگرد  را   )1( اگر چرخ  حال 
می چرخاندیم تمام جهت های روی

شکل برعکس می شد ولی گزینه ی صحیح باز هم )2( بود.

@*) در هر قسمت تکرار می شود  60 ? )+ - W �� عبارت  
) جا افتاده است. )+ ولی در ابتدای دنباله عالمت

ولی  61 هستند  شیمیایی  ماده ی   )3( و   )2(  ،)1( گزینه های   
ماسک ماده ی شیمیایی نیست یا می توان گفت الکل و صابون و ماسک 

برای پیشگیری هستند ولی آنتی بیوتیک برای درمان است.
گزینه های )1(، )3( و )4( نام افراد هستند ولی مدرسه نام  62  

مکان است.
نقلیه ی زمینی اند و  63 اتوبوس، قطار و موتورسیکلت وسایل   

هواپیما وسیله ی نقلیه ی هوایی.
آخر تمام کلمات به »شت« ختم شده است، به جز گزینه ی )2(. 64  
نام  65 هواپیما  ولی  نام شغل هستند،  نجار  و  باغبان، خلبان   

وسیله است.
می توان  66 یا  است  بزرگ تر  همه  از  هندوانه  اندازه  لحاظ  به   

گفت همه میوه های درختی اند ولی هندوانه میوه ی بوته ای می باشد.
دفتر و کتاب و کیف نام شیء هستند، ولی دانش آموز نام  67  

فرد هست.
سرعت و گنجایش و وزن نام کمیت هستند، ولی مکعب نام  68  

شیء هست.
ابرو، چشم و لب در صورت است ولی بازو در دست قرار دارد. 69  
لوزی، مربع و مستطیل چهارضلعی اند ولی مثلث سه ضلعی هست. 70  

طاووس 71 =   = 924   

کبوتر 72 =   = 725   

میمون 73 =   = 354   

فیل 74 =   = 629   

زرافه 75 =   = 875   

ماهی 76 =   = 963   

شتر 77 =   = 547   

اردک 78 =   = 845   

یا
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ی

حـ
یـ

ـر
ش

تـ
ی 

ـه 
ام

خ ن
سـ

ـا
پ

ببر 79 =   = 842   

شیر 80 =   = 937   

81  82  83  84  
85  86  87  88  
89  90  

91 6 6 5 2 32
2( ) ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ + =   

( )1
32 3 96

¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ =  

92 5 5 5 2 27
2( ) ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ + =   

( )1
27 3 81

¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ =  
93  

2 2 3 6 6 3 3
1 3( ) ( )¸Ã{I¶ ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ = ¾ ®¾¾¾ - =  

94 1 1 3 3
1( ) ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ =   

 ( )2
3 5 2 17

¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ + =  

95 4 4 5 2 22
2( ) ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ + =   

( )3
22 3 19

¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ - =  
96  

3 3 3 9 9 3 6
1 3( ) ( )¸Ã{I¶ ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ = ¾ ®¾¾¾ - =  

97 11 11 3 33
1( ) ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ =   

( )3
33 3 30

¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ - =  

98 2 2 5 2 12
2( ) ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ + =   

( )3
12 3 9

¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ - =  
99  

7 7 3 21 21 3 18
1 3( ) ( )¸Ã{I¶ ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ ´ = ¾ ®¾¾¾ - =  

100  

9 9 3 6 6 3 18
3 1( ) ( )¸Ã{I¶ ¸Ã{I¶¾ ®¾¾¾ - = ¾ ®¾¾¾ ´ =  


