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آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه ی دهم )1398-99(

دفترچه ی اول: هوش و استعداد تحلیلی ـ تعداد سؤال: 15 ـ زمان: 15 دقیقه
رابطه ی نانوا با خوردن، همانند رابطه ی ...............- 1

4( پلیس با اجرای قانون  3( باغبان با آبیاری  2( نویسنده با خواندن  1( جراح با بی هوشی 
عبارت »هر که بامش بیش برفش بیشتر« با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟- 2

بود ک��س  ه��ر  قسمت  روزگ���ار  دردس���ر   )1 
ن��پ��ای��د ب��س��ی��اری  روزه  ن��گ��ف��ت��م   )2 
صبر مقابل  در  ش��ود  لعل  سنگ  گویند   )3 
ما سفید  موی  بر  زنهار  نوجوان  ای  مخندان   )4

بیشتر دردس�����رش  ب���ود  ت��وان��گ��ر  ک��ه   ه��ر 
 ری���اض���ت ب����گ����ذرد، س��خ��ت��ی س��رآی��د
ش��ود ج��گ��ر  خ���ون  ب��ه  ول��ی��ک  ش���ود   آری 
می بارد بام  هر  بر  سیر  پریشان  برف  این  که 

عبارات زیر را به طور منطقی مرتب کنید.- 3
الف( امروزه ستاره شناسان ابزار و آالت زیادی را مورد استفاده قرار می دهند تا سیارات و اجرام آسمانی را مطالعه کنند.

ب( اخیراً هم برای آموختن درباره ی اشیایی که دورتر هستند، از تلسکوپ های رادیویی و انرژی ساطع شده از اشیای فضایی 
بهره می گیرند.

پ( برخی از این ابزارها، تلسکوپ های عظیمی هستند که تصاویری نزدیک، از اشیای فضایی در اختیار فضانوردان قرار می دهند.
ت( این تلسکوپ ها به ستاره شناسان کمک می کنند تا درباره ی اشیایی که نسبتاً به زمین نزدیک هستند مثل خورشید، سیاره 

و ستاره های دنباله دار مطالعه کنند.
4( ب، ت، الف، پ 3( الف، پ، ت، ب  2( پ، ت، ب، الف  1( الف، پ، ب، ت 

مورچه خوارها مورچه نیستند و از خانواده ی پستانداران اند. مورچه خوارها از مورچه ها بزرگ ترند و گوش های بلندتری دارند. - 4
نوزادان مورچه هنگام تولد برهنه و درمانده هستند؛ اما بچه های مورچه خوارها از یک الیه ی خزه پوشیده شده اند و از محیط 

اطراف خود آگاه هستند. مورچه خوارها و مورچه ها در همه ی موارد زیر با هم در تضاد هستند به جز:
4( گونه ی جانوری 3( نوزادان تازه متولدشده  2( رنگ بدنشان  1( اندازه شان 

متن زیر را بخوانید و براساس آن، سؤاالت 5 تا 7 را پاسخ دهید.
تاریخ نخستین لوحه ها به خط میخی که در ناحیه ی بین النهرین کشف شده اند، به سه تا پنج هزار سال پیش از میالد می رسد. 
برای نوشتن مطلبی به خط میخی یا آن را با فشار نوک قلم فلزی بر روی گل رسی می نگاشتند و یا بر روی سنگ، برنز، مس، 
طال یا نقره حک می کردند. صدها هزار لوحه به خط میخی از گل رس در دست است که اسنادی به زبان های گوناگون، از جمله 
سومری، اکدی، بابلی، هیتی و فارسی باستان، بر آن ها نقش بسته است. خط میخی تا حدود 600 سال قبل از میالد رواج داشت.

دومین خط دوران باستان خط مصری است که سه نوع از آن به نام های هیروگلیفی، کاهنی و همگانی شهرت دارد و تقریباً به قدمت خط 
ناحیه ی بین النهرین است. تاریخ قدیمی ترین آثار این خط به حدود 3000 سال قبل میالد می رسد. گرچه در آغاز هزاره ی سوم قبل از 
میالد، خط هیروگلیفی نظام پیشرفته ای بود و احتماالً قرن ها پیش از آن تاریخ، مورد استفاده بوده است. با این حال دانشمندان عقیده 
دارند که نظام خطی بین النهرین از قدمت بیشتری برخوردار است. خط اصیل هیروگلیفی نظام خطی نوشته های یادگاری بود، به این 
معنی که آن را برای نوشتن بر روی یادبودهای سنگی و گورها به کار می بردند، هر چند که گاهی هم از آن برای نوشتن بر روی پاپیروس 

و پارچه استفاده می  شد. خط کاهنی برای مقاصد مذهبی به کار می رفت و خط همگانی، خط رایج روزمره بود. 
کدام یک از موارد زیر از کاربردهای خط هیروگلیفی است؟- 5

4( حکاکی بر روی فلزات  3( ثبت مطالب تاریخی  2( تهیه ی لوحه های سنگ گور  1( تهیه ی لوحه هایی از گل رس 
تفاوت عمده ی خط هیروگلیفی با خط کاهنی چه بود؟- 6

1( مکاتبات اداری بیشتر به خط هیروگلیفی انجام می شد تا خط کاهنی.
2( خط هیروگلیفی رایج تر از خط کاهنی بود.

3( خط کاهنی بیشتر از خط هیروگلیفی بر روی کاغذ پاپیروس نوشته می شد.
4( خط کاهنی بیشتر از خط هیروگلیفی برای نوشتن متون دینی به کار می رفت. 

1398-99



2

آن
ش
ش
لن
یپ
الز
نف
ش
وه

   
شا
وه
یز
 ت

کدام یک از اظهارات زیر درباره ی خط میخی درست است؟- 7
2( قدمت آن از خط کاهنی کم تر است. 1( در بابل و سومر نیز آثاری به این خط به دست آمده است.  

4( پیدایش آن به حدود هزاره ی اول قبل از میالد برمی گردد.  3( بیشتر بر روی پاپیروس نوشته می شد. 
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2 )4  9 )3  10 )2  26 )1
کدام شکل رابطه ی بین اشکال را کامل می کند؟- 9

 

 )4   )3   )2   )1

10 -

  )2    )1

 )4    )3

کدام شکل با بقیه متفاوت است؟- 11

 )4   )3   )2   )1

در سمت چپ، ورقه ای تا خورده و در آن سوراخ هایی ایجاد شده، نشان داده شده است. مشخص کنید بعد از بازکردن کامل - 12
صفحه، با کدام شکل مواجه خواهیم شد.

 

 )4   )3   )2   )1

اگر شکل گسترده ی سمت چپ را جمع کنیم، کدام گزینه درست است؟- 13

  )2    )1

 )4    )3

در یک کارگاه پارچه بافی 20 نفر کارگر کار می کنند. آیا براساس یک یا دو جمله ی زیر می توان میزان تولید روزانه  ی پارچه - 14
را در این کارگاه محاسبه کرد؟

1( مزد روزانه ی هر کارگر به طور متوسط 1200 تومان است.
2( به هر کارگر در برابر تولید هر 3 متر پارچه 200 تومان مزد پرداخت می شود.

2( تنها با جمله ی )2( 1( تنها با جمله ی )1(  
4( با هیچ کدام 3( با استفاده از هر دو جمله ی )1( و )2( با هم 

به دست - 15 برابر شود  این که علی درآمدش دو  از  قبل  برابر علی  تومان دریافت می کند، محمد دو  محمد هفته ای 20 هزار 
می آورد. علی هر هفته چند هزار تومان کار می کند؟

4( 5 هزار تومان 3( 10 هزار تومان  2( 20 هزار تومان  1( 40 هزار تومان 


