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آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه ی دهم
1398-99

نانوا نان می پزد ما می خوریم و نویسنده کتاب می نویسد ما می خوانیم. 1  
هر که توانایی بیشتری دارد دردسر بیشتری هم دارد. 2  
الف، پ، ت، ب 3  
رنگ بدن 4  
البته گزینه ی )3( نیز می تواند درست باشد. اما گزینه ی )2(  5  

بهتر است.
6  7  
8  
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اگر دو تصویر اول را به صورت زوج در نظر بگیریم، از چپ  9  
دورانی 90  با  هم  آن  می ماند  باقی  پایینی شکل  قسمت  فقط  راست  به 
درجه و ساعتگرد نسبت به شکل اول، پس با انجام همین روند روی شکل 

سوم گزینه ی )3( صحیح است.
در تصویر مورد سؤال شکلی که از نظر اندازه و بزرگی کامالً نسبت  10  

به دو شکل دیگر برتری دارد، دایره خواهد بود؛ پس گزینه ی )2( صحیح می باشد.
در گزینه های )2(، )3( و )4( دو مربع در دو طرف خط قرار  11  

گرفته اند در حالی که در گزینه ی )1( دو مربع هر دو در یک طرف خط قرار دارند.

و سوراخ  12 به دو سوراخ  تبدیل  تاشده  سوراخ روی قسمت   
بر روی قسمت تانشده به همان صورت باقی می ماند، پس کالً سه سوراخ 
ایجاد می شود که سوراخ در قسمت تانشده در باال سمت چپ قرار می گیرد 
و دو سوراخ ایجادشده در قسمت تاشده به ترتیب پایین سمت راست و 

پایین وسط قرار می گیرند، پس پاسخ گزینه ی )4( می باشد.
با  13 مشترکی  ضلع  هیچ  نباید  سوراخ  دارای  مثلثی  قسمت   

وجه مستطیلی دارای سوراخ داشته باشد، پس گزینه ی )4( درست است.
به 3تایی مشخص شده پس از دوران و جایگزینی آن در گزینه ی )4( دقت 
باشند، پس  گرفته  قرار  یکدیگر  کنار  در  نباید  دایره  دو  در ضمن  کنید. 

گزینه های )1( تا )3( حذف می شوند.

14 1200 200 6¸ =   
6 3 18´ = متر پارچه ای که در روز توسط 1 کارگر تولید می شود   
18 20 360´ = متر تولید روزانه ی پارچه در کارگاه   

15  
20000 2 10000¸ = درآمد علی قبل از 2 برابرشدن   
10000 2 20000´ = درآمد علی پس از 2 برابرشدن   


