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آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه ی هفتم
1398-99 

نادیده گرفته شدن عالمت خطر موجب بروز حادثه شده است. 1  
اصرار بیش از اندازه بر خرید لوازم غیرضروری کوشا را در  2  

مضیقه ی مالی قرار داده است.
مس نوعی فلز است و فلفل نوعی از ادویه جات. 3  
از طرفی بادبان ابزار حرکت و از طرف دیگر ابزار تولید نیرو  4  

برای قایق است، پس می توان چرخ یا موتور را به عنوان پاسخ ارائه داد.
جمله  5 لزوماً  کلمه ها  نتیجه ی  و  است  آتش  نتیجه ی  دود   

لزوماً جمله نمی سازند و جمله ساختار  زیرا کلمه ها در کنار هم  نیست، 
مشخصی دارد. مثالً »زیبا خودکار مارمولک« جمله نیست! از طرفی کلمه ها 
لزوماً صدا ندارند، زیرا مثالً گاهی کلمات را می نویسیم. پس گزینه ی )3( 
هم که البته بعضی از مؤلفان آن را پذیرفته اند به نظر درست نمی آید. از 
طرفی نتیجه ی اصوات، کلمه ها است نه نتیجه ی کلمه ها، اصوات. به نظر 
گزینه ی )4( با تمام شک و شبهه هایی که به آن هم وارد است منطقی تر 

است، زیرا کلمه ها در کنار هم می توانند با کمی ارفاق لغت نامه بسازند.
معنای عبارت و گزینه ی )4( هر دو انجام و عمل نیکی و  6  

خوبی و بازگشت آن در آینده ی نزدیک است. ادامه ی ضرب المثل تو نیکی 
می کن و در دجله انداز چنین است »که ایزد در بیابانت دهد باز«.

7  
8  
9  
10  
هم قافیه بودن سطرها قطعی است اما مثالً عاشقانه بودن آن  11  

بنا بر متن در بسیاری از غزل ها رعایت می شود.
تقاضای بیشتر برای مسافرت قیمت خودرو را در تابستان  12  

افزایش می دهد.
خواننده  13 ذهن  در  را  بازیافت  اهمیت  دارد  قصد  نویسنده   

روشن سازد.
کنکاش  14 و  سونامی  کلمه ی  ریشه یابی  متن  اصلی  موضوع   

پیرامون معنای آن است.
موضوع اصلی متن عوامل مؤثر بر آب وهوا است. 15  
معتدل = میانه 16  
زاویه ی  17 مدیون  همه  از  بیش  آب وهوایی  کمربندهای   

خورشید است. )به این جمله در متن دقت کنید: تفاوت تابش اشعه های 
خورشیدی به طور کامل مسئول ایجاد مناطق آب وهوایی است.(

بنا بر متن در باال و پایین استوا به سمت قطب ها بسته به  18  
موقعیت زمین در مدارهایش، اشعه ها مایل تر می شوند.

عرض  19 دلیل  به  قطعاً  را  یکسان  آب وهوای  سوم  سطر  در   
جذب  به  چهارم  سطر  در  البته  )4(؛  گزینه ی  یعنی  می داند  جغرافیایی 
اغماض  کمی  با  را   )2( گزینه ی  )می توان  می کند  تأکید  هم  خورشیدی 

انتخاب کرد(.
در سطر اول به عواملی از جمله ارتفاع اشاره شده است. 20  

21  
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¸ است و اعداد از 7 تا 1 در هر مرحله تغییر می کنند. + و عالئم یک در میان

یا

البته صورت سؤال کمی گنگ است اما به نظر می آید مرد  22  
و همسر او 4 فرزند دارند که دو نفر ازدواج کرده اند و با همسران و 4 فرزند 

حضور دارند.

)دقت کنید که همسر و مرد اولیه نیز باید با 4 فرزند مطابق صورت سؤال 
2 6 4 4 16+ + + = شرکت کنند.( 

باید 21  23 و  است  کرده  عمر  سال   42 2 21¸ = دوقلو برادر   
1393 و  21 1372- = سال قبل از 1393 فوت کرده رباشد، یعنی در سال 
1372 ازدواج کرده است. 2 1374+ = خانم 2 سال بعد از این سال یعنی در 

باید پایه ها به اندازه ی کوتاه ترین پایه تنظیم شوند، یعنی: 24  
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سؤال غلط است و گزینه ی درست وجود ندارد. 28  

بنا بر طرفین وسطین:  29  
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33  

سؤال به علت دو گزینه ی مشابه غلط است. 
80

100
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%80 مبلغ را پرداخت کند. %20 تخفیف باید پس از
جنوب 34  

 
البته این سؤال در یک متری قطب شمال می تواند غلط باشد!!!

> سن سبحان 35 > سن حسام داریم: سن طاها  
کلمه ی »تانا« با توجه به تکرار آن در عبارت های اول و دوم  36  

به معنای »آب« و کلمه ی »دونا« با توجه به تکرار در عبارت های اول و سوم به 
معنای »بسیار« است. پس کلمه ی »مکا« در واژه ی اول معنای سرد می دهد.

> ج 37 > د > ب الف  
38  

برخی از مردم بیشتر از نیاز بدنشان غذا میل می کنند.
12344321

جمله ی وسط
39  

نیروی انسانی ماهر رمز پیشرفت کشور است.

حرف سوم از کلمه ی پنجم »ش« است.
تاول 40  
دوران 90 درجه در جهت عقربه های ساعت و رنگی  شدن  41  

شکل موردنظر، پس گزینه ی )4( صحیح می باشد.
از راست به چپ دوران در خالف جهت عقربه های ساعت  42  

اتفاق می افتد، پس گزینه ی )3( صحیح می باشد.
از چپ به راست در جهت  43 دو قطعه ی موجود در تصاویر   

افزوده  آن  به  رنگی  دایره ی   1 بار  هر  و  کرده  دوران  ساعت  عقربه های 
می شود، پس گزینه ی )4( صحیح می باشد.

درونی ترین شکل و بیرونی ترین شکل یکسان می باشند و  44  
اگر دو تصویر داده شده از سمت چپ را به عنوان یک زوج تصویر در نظر 
و  شده  تبدیل  شکل  بیرونی ترین  و  درونی ترین  به  میانی  شکل  بگیریم، 

برعکس، پس گزینه ی )3( صحیح می باشد.

یا

در هر ردیف یک دایره، یک مربع و یک مثلث وجود دارد. از  45  

طرفی یکی از این اشکال باید دارای عالمت  باشد، پس گزینه ی )3( 
صحیح می باشد.

در هر ردیف سر هر یک از آدمک ها دایره، مربع و مثلث می باشد  46  
)حذف گزینه های )3( و )4((. در مورد پای آن ها نیز همین داستان تکرار می شود 

و در مورد دست ها نیز به همین صورت، پس پاسخ گزینه ی )2( می باشد.
در هر ردیف یک شکل توپر، یک شکل سفید و یک شکل  47  

دیده  و     ، آن ها شکل های  باالی  در  که  دارد  هاشورخورده وجود 
می شود، پس پاسخ گزینه ی )2( می باشد.

سر آدمک موردنظر باید به صورت مربع باشد، زیرا در هر  48  
ردیف یکی از آدمک ها سر مربعی دارند. دست آدمک موردنظر باید رو به 
پایین باشد زیرا در هر ردیف دست یکی از آدمک ها رو به پایین می باشد 
باال(؛ پس  باشد )به همان دلیل  باید به صورت دایره ای  نیز  پاهای آن  و 

گزینه ی )4( پاسخ درست می باشد.
در گزینه های )2(، )3( و )4( شکلی که مشابه شکل اصلی  49  

می باشد، در بیرون قرار گرفته است؛ پس پاسخ گزینه ی )1( است. )این که 
در هر 3 شکِل اول مربع داخل و دایره بیرون است و گزینه ی )4( متفاوت 
است هم ممکن است مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اما چون در این 
استدالل شکل وسط نقشی ندارد، استدالل اصلی که منجر به گزینه ی )1( 

می شود استدالل قوی تری است.(
در گزینه های )1(، )2( و )3( شکلی که رنگی است مثلث  50  

است، پس پاسخ گزینه ی )4( می باشد.
گزینه ی )3( پاسخ است، به این سه تایی توجه کنید: 51  

این 3تایی را در نظر بگیرید و به گزینه ی )4( دقت کنید: 52  

شکل حاصل یک مکعب است که باالی آن هرمی 4پهلو شامل  53  
4 مثلث کناری قرار گرفته است. اگر مثلث شامل نقطه را باال در نظر بگیریم 
و به گزینه ی )3( دقت کنیم، مربع سفید در روبه رو مربع سفید دیگر در زیر و 
یکی از فلش ها سمت چپ قرار می گیرد و مثلث های سفید در باال کنار مثلث 

نقطه دار جای می گیرند و دقیقاً به گزینه ی )3( می رسیم.
سه تایی  54 و   )2( گزینه ی  به   

مشخص شده دقت کنید:
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اگر گسترده را به شکل زیر قرار دهیم و به گزینه ی )2(  55  
دقت کنیم، شکل )1( در سمت چپ مربع سفید زیر آن در پایین و در 
مربع سفید سمت چپ آن پشت و سمت راست مکعب قرار می گیرند و 

شکل )2( با همان جهت در مقابل مکعب دیده خواهد شد.

با توجه به این که دو سوراخ فقط در 2 ناحیه که هر دو تا  56  
شده اند ایجاد شده است، پس جمعاً 4 سوراخ ایجاد می شود و گزینه ی )3( 

صحیح می باشد.
تاشده می باشند  57 نواحی  در  ایجادشده  از سوراخ های  سه تا   

و یکی از آن ها در ناحیه ی تانشده قرار دارد، پس جمعاً 7 سوراخ پس از 
بازکردن کاغذ ظاهر می شود، پس گزینه ی )3( صحیح می باشد.

یک سوراخ در ناحیه ای ایجاد شده که دو بار تا شده؛ پس  58  
جمعاً 4 سوراخ ایجاد می شود که به صورت متقارن  در بازشده ی کاغذ 

دیده می شوند، پس گزینه ی )1( صحیح است. دقت کنید:

        

در  59 ایجادشده  سوراخ  که  می شوید  متوجه  دقت  اندکی  با   
نمی گیرد، پس  قرار  دیگر  روی قسمت  تاشدن  از  که پس  است  قسمتی 
بعد از بازشدن کاغذ فقط 1 سوراخ در قسمت باالیی سمت راست خواهیم 

داشت، پس گزینه ی )2( صحیح است.
اگر به شکل سوم دقت کنید، می بینید که بعد از تای مثلث  60  

خطوط نقطه چین رسم نشده اند و این بدان معناست که تنها الیه ی رویی 
به صورت مثلثی تا شده است و الیه ی زیرین تا نشده است. پس جایی که 
سوراخ شده است، االن 3 الیه است و 3 نقطه ی سوراخ شده بعد از بازکردن 

ایجاد می شود که دوتای اول به صورت  است.

و سومی بعد از بازشدن مثلث به گوشه ی باالی سمت راست می رود، یعنی: 
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