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آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه ی دهم
1399-1400

از چپ به راست در دنباله ی شکل ها در هر مرحله یک خط  1  
حذف می شود و یک نقطه چین. 

و  خط(  یک  مرحله  هر  )در  شده  حذف  ساعتگرد  صورت  به  خط ها 
نقطه چین ها هم در هر مرحله یکی ساعتگرد حذف می شوند. 

شکل نهایی به صورت مقابل است:
 

به  2 نسبت  ستون  هر  در  شکل ها   
نقطه ی نشان داده شده تقارن مرکزی دارند.

 

اگر شکل ستون سوم را نسبت به نقطه ی تقارن 
انعکاس دهیم، حاصل گزینه ی )3( خواهد بود.

 
در ماتریس این سؤال در هر ردیف از چپ به راست یک  3  

پاره خط به شکل اضافه می شود )در جهت ساعتگرد( که این پاره خط از 
رأس شکل داخل به رأس شکل بزرگ تر وصل می شود.
در ردیف سوم دو پاره خط باید به شکل اضافه شود تا 

? ساخته شود.
در  4 هر   راست  به  چپ  از  اول  ردیف  در   

جهت ساعتگرد می چرخد و به  تبدیل می شود.
در ردیف دوم هم دقیقاً همین اتفاق می افتد ولی  به  

تبدیل می شود. شکل آخر به شکل روبه رو می شود:
ها به  تبدیل می شود. ها به  و تمام  یعنی بعد از 4 مرحله تمام 

در ردیف اول بدنه ی اصلی شکل  است ولی رأس های  5  
´( می باشد )که شکل دومش مشخص نیست( و یکی از  + و - و آن )

بدنه ها سفید و دوتا مشکی هستند.
نوبت  که  است  شکل   اصلی  بدنه ی  آخر  ردیف  در 

 عالمت  است که روی مربع سیاه بیاید.
در هر ردیف بدنه ی شکل اصلی در تمام شکل ها مشترک  6  

است و اگر تعداد خط های شکل اول در هر ردیف را یکی کم تر کنیم، تعداد 
خط های شکل آخر به دست می آید با این تفاوت که خط ها

سمت راست شکل می آید.
« در ردیف اول از چپ به راست  7 + در ردیف اول عالمت »  

« از باال به سمت پایین حرکت  + حرکت می کند. در ردیف دوم عالمت »
می کنند.

( می تواند به سمت چپ یا باال حرکت کند که دو  در ردیف آخر نقطه )

شکل  یا  را می سازد که شکل دوم در گزینه ها وجود دارد.

8  
9  90 چرخش  با  ساعتگرد  جهت  در  سه بعدی  شکل  این   

درجه ای سعی در قرارگرفتن روی پایه ها بر روی زمین دارد.
که  10 باال  کوچک  مستطیل  دو  به  گسترده  در  است  کافی   

توسط نقطه چین به طور پشت سر هم مشخص شده اند دقت کنید. این دو 
مستطیل تنها در گزینه ی )3( دیده می شود.

که  11 هر خطی  است  پیوسته  هم  به  کره  تمام سطح  چون   
رسم شود در دو نقطه سطح کره را قطع می کند.

را  12  )1( گزینه ی   
می کنیم  سعی  و  می کنیم  بررسی 
یک بار نقطه را در قسمت مشترک 
بار  یک  و  شش ضلعی  و  دایره 
در  بیندازیم.  مثلث  در  فقط  هم 
با  دایره   )3( و   )2( گزینه های 
ندارد  مشترک  قسمت  شش ضلعی 
و گزینه ی )4( کل مثلث در درون 

دایره قرار دارد.

قرار  13 مثلث  یک  در  فقط  نقطه  دو   
نکته ی  و  نیستند  مشترکی  قسمت  در  و  گرفته اند 
نقطه  این که دو   )!( باشه  ته ذهنتون  باید  دیگر که 
نزدیک دو رأس مثلث متساوی الساقین قرار گرفته اند.

تنها گزینه ای که می توان دو نقطه را در قسمت غیرمشترک نزدیک دو 
رأس مثلث متساوی الساقین قرار داد، گزینه ی )3( است.

یک نقطه در محل مشترک دو دایره قرار دارد و یک نقطه  14  
در قسمت مشترک مثلث و دایره و هیچ شکلی کامالً در شکل دیگر قرار 
ندارد و هیچ ناحیه ای وجود ندارد که در هر سه شکل مشترک باشد که 

تمام این ها در گزینه ی )3( است.

نقطه در قسمت مشترک دو  15 یک   
مربع قرار دارد و یک نقطه در قسمت غیرمشترک 
قسمت  مربع  یک  با  فقط  مثلث  و  مربع  یک 
سه  در  که  ندارد  وجود  قسمتی  و  دارد  مشترک 

 شکل مشترک باشد.

را  باال  ویژگی های  تمام  نیست که  هیچ گزینه ای 
داشته باشد ولی در بین گزینه ها، گزینه ی )1( از 
بقیه بهتر است. چون می توان نقاط را در جاهای 

 الزم قرار داد.
در خط دوم ساعت فرود آمده است. 16  
27 بعد از فرود ماشین اول را زدند و پس  17 20¢ ¢¢: آمریکایی ها  

1 موشک دوم به خودرو سردار برخورد کرد. 12: ¢¢ ¢¢20 و دوباره بعد از از
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انجام شد و شهادت سردار 18  23 28: ¢ پرواز دمشق ساعت  
 1 32 52: :¢ ¢¢ Ü اگر این دو عدد را از هم کم کنیم، حاصل ¢¢1 00 52: :

است که حاصل در گزینه ی )2( است.
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19  
20  ( : : )27 20 20 1 12¢ ¢¢ + ¢¢ + ¢¢ خودروی سردار به  طور کلی   

. 28 52¢ ¢¢: در راه بوده است یعنی مجموعاً
تبدیل می کنیم و در 180  به ساعت  ثانیه و سپس  به  را  این عدد  حال 

ضرب کرده و مسافت طی شده را به دست می آوریم:

180
1732

3600
86 6´ = /  

ایران باالی خط استوا  21  
پرتوهای  زاویه ی  بنابراین  دارد  قرار 
خورشید با مقداری زاویه از جنوب به 

شمال است.
 

هر  22 در  یعنی  است  یکسان  هم  با  جامدادی ها  گنجایش   
جامدادی تعداد مداد یکسانی قرار می گیرد و تعداد مدادها از یکی بیشتر است.

دانش آموزان  به  جامدادی   13 پس  می باشد   91 7 13= ´ می دانیم
می دهیم و در هر جامدادی 7 مداد قرار می دهیم که نسبت تعداد مدادها 

7 خواهد بود.
13

به جامدادی ها برابر

حکیم عمر خیام بعد از مطالعه ی فصلی از الهیات شفا، به  23  
نماز ایستاد و در سجده ی آخرین نمازش گفت: خدایا من تو را به اندازه ی 
امکان و توان خویش شناختم زیرا شناختم تنها راه من به سوی تو بود. 

پس ای آمرزنده ی مهربان، مرا ببخش.
در  24 او،  فرمان  به  و  مأمون  زمان  در  دانشمندان  از  گروهی   

دشت، سنجار حاضر شدند. معادل بیست و دو فرسخ اندازه گرفتند و کمان 
چنان چه  است.  نصف النهار  طول  و شصتم  سیصد  یک  که  را  درجه  یک 
مقدار کمان یک درجه را در سیصد و شصت ضرب کنیم، مقدار محیط 

دایره ی عظیمه ی زمین به دست می آید که مساوی هشت هزار است.
25  
26 12 42 104+ =   

23 61 134+ =  41 33+ = ?  
12 با 42 جمع می شود، سپس به حاصل آن ها 50 واحد اضافه می گردد 

تا عدد 104 ساخته شود.
23 با 61 جمع می شود، سپس به حاصل آن ها 50 واحد اضافه می گردد تا 
( )41 33 50 124+ + = عدد 134 ساخته شود. 

حالت های مختلف میز را رسم می کنیم. 27  

?

?

و

کل حاالت 4 میز باال است.
همان طور که می بینید گزینه های )1( 

و )4( می توانند جواب باشند.

 

»درمی« چهار حرف دارد فقط دو روز در هفته چهار حرفی  28  
هستند )یکی شنبه و دیگری جمعه(.

Ü ب«  Ü ن«، »م  Ü ش«، »ر  اگر »درمی« همان شنبه باشد پس »د 
Ü ه « و »ی 

بنابراین شب به »دم« تبدیل می شود.
خون در رگ جاری است و آب در رود. 29  
واحد  30 سانتی گراد  و  نیرو  اندازه گیری  واحد  نیوتون   

اندازه گیری دما است.
انتقال حرارت و مقاومت در برابر گرما دو موضوع  31 ضریب   

نباشد  گرما  برای  خوبی  رسانای  می تواند  ماده ای  یعنی  هستند؛  مختلف 
و مقاومت آن در برابر گرما نیز کم باشد مانند پالستیک. بنابراین دلیل 

مقاومت باال در برابر حرارت نمی تواند ضریب انتقال حرارت کم باشد.
علت  32 به  تابعی  طبقه بندی شده ی  مواد  در  متن،  به  توجه  با   

تغییرات پیوسته ی خواص مکانیکی مشکالت عدم پیوستگی دیده نمی شود.
با توجه به متن، سایبورگ را می توان موجود زنده ای دانست  33  

که اجزای بیومکانیکی و اندام زیستی آن با هم ادغام شده است و در تعامل 
کامل هستند و به صورتی نیست که یکی زیرسامانه ی دیگری باشد.

ماده  نور  ماده / جرم  انرژی  جرم 34  
با تبدیل جرم به انرژی و انرژی به جرم قانون بقای جرم و انرژی نقض 
قابل  و  نیست  بنیادی  فیزیک  در  قوانین  ناقض  موضوع  این  اما  می شود. 
متن  آخر  جمله ی  در  که  باشند  داشته  توجه  دانش آموزان  است.  انجام 
نوشته شده است که فرایند انجام پذیر است و در گزینه ی )3( نوشته که 

فرایند قابل انجام نیست!
مشکل گزینه ی )2(: جرم به انرژی و انرژی به جرم تبدیل  35  

شده است و این قانون نقض نشد.
مشکل گزینه ی )3(: آن داده ها را نیز به اتم تبدیل می کند. 

مشکل گزینه ی )4(: آن ها فقط چند اتم را دوربری کردند.
یعنی تجربه ی انسان بیشتر می شود. 36  
37  

  
سد جلوی آب رو می گیره )آب پشت سد جمع می شه(، چتر  38  

جلوی بارون رو می گیره.
39  

654321
مکقعشر

رتبه ی چهارم  

¹ انبساط 40 انقباض   
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حاصل ضرب  41 برابر  بیضی  دو  مشترک  قسمت  داخل  عدد   
منهای حاصل جمع دو عدد کناری خود است. مثالً:

7 3 5 3 5= ´ - +( ) ( )    

7 2 2 9= ´ - + Þ =( ?) ( ?) ? پس:   

( ) ( )2 9 2 9 18 11 7´ - + = - =  
ابتدای  42 به  به مرحله  انتهای سؤال شروع می کنیم. مرحله  از   

سؤاالت برمی گردیم. ابتدا چهارمین عدد سمت چپ 20 را پیدا می کنیم )52( 
و پس از آن دومین عدد باالیش را می یابیم )8( و در آخر دومین عدد سمت 

راستش را مشخص می کنیم که جواب مسئله هم همان است )51(.
کلمه ی  43 باید  5ضلعی ها  سؤال  این  اصلی  منبع  در  اگرچه   

FIVE، 4ضلعی ها کلمه ی FOUR و سه ضلعی ها کلمه ی THREE را 
بسازند، طراح با قراردادن U در مثلث به طور اشتباه باعث شده است که 
ما تنها به جای خالی به عنوان حرف جاافتاده در این سه کلمه بپردازیم 

که H در کلمه ی THREE جا افتاده است.
44 ،1 0:  ، 0 8: ، 0 3: ، 0 1: ، 0 0: ظـر موردـن ساعت های    

1 می باشند که با قرینه کردن نسبت به خط افقی تغییر نمی کنند.  8: ،1 3: ،1 1:
دقایق موردنظر در هر ساعت و  است  نظر گرفته  به صورت 1 در  را   طراح1 

33 و38 می باشند. ، 31 ، 30 ،18 ،13،11 ،10 ، 08 ، 03، 01 ، 00
8 12 96´ = ¢12 خواهیم داشت؛ یعنی:  پس 8 ساعت با ترکیب

45  U پایین نیز هفت جور و با هر U باال هفت جور با U با  
7 4 28´ = کناری نیز 7 جور می توان QUIZ را ساخت. 

پس  46 می باشد.   45 عدد  برابر  جدول  در  هر سطر  مجموع   
اعدادی باید در قسمت سیاه رنگ قرار بگیرند تا سطری که آن ها در آن 

قرار دارند دارای مجموع اعداد 45 شود.
که با چک گزینه ها به گزینه ی )4( می رسیم.

47  

 

بنابراین کلید B خراب است و درست کار نمی کند.

زیرا 

48 492 366 189 810 ?   
از ضرب دو رقم اول هر عدد، دو رقم اول عدد بعدی به دست می آید و با 
جمع رقم اول و آخر هر عدد، رقم آخر عدد بعدی حاصل می شود. پس داریم:
8 1 8

8 0 8
88

´ =
+ =

Þ =?  
مجموع هر ستون از جدول باال و پایین با هم برابر می شود  49  

)اعدادی که بین دو جدول نوشته شده است(.
پس داریم:

5 8 21+ + =?  
Þ = - =? 21 13 8  

 

عالمت  یک بار آمده است و  دو بار آمده اند.  50  

 چهار بار آمده اند و  دو بار آمده است. با توجه به شرط های 

مسئله عالمت  نباید به مرکز شکل انتقال یابد )گزینه های )1( و )3( 

حذف است(.  حتماً به مرکز شکل منتقل می شود و می دانیم که 

امکان ندارد از یک شکل دوتا به مرکز منتقل شود پس گزینه ی )4( هم 

حذف می شود )دوتا  دارد(. پس جواب گزینه ی )2( خواهد بود.


