
   

 هفتم آزمون ورودی پاهی

 استعداداهی ردخشان مدارس

 ۱۰۲۱-۲۰سراسر کشور رد سال تحصیلی 
 استعداد تحلیلی دو هشمار هچدفتر نام و نام خانوادگی:

 

ساده هستند و با  سواالت این دفترچه 
هدف سننننسر سنننرقت و د ت شنننما 

ند. از طراحی شنننننده قه زمان  ۵۲ا د ی
ر، پرسننن ۰۶گویی به خود برای پاسننن 

  درستی استفاده کنید.به

 
 ۵۰/۶۰/۱۰۶۱شنبه پنج تاری  برگزاری آزمون:

 

 صبح ۰:۶۶ساقت برگزاری آزمون: 
 

 صفحهتعداد صفحات دفترچه: 
 

 (۱۵۶تا  ۰۱وال )ردیف س ۰۶دفترچه:  هایپرسرتعداد 
 

 د یقه۵۲: هاپرسرگویی به مدّت پاس 
 

 برای داوطلبمنفی ه نمر« ۱»هر پاسخ غلط، و به ازای  مثبته نمر« ۳»هـر پاسخ صحیح، ازای  بهتذکّر مهم: 
 شود.در نظر گرفته نمی اینمره، بدون پاسخ هایپرسششود. برای در نظـر گرفته می

 شود.میبرای او در نظر گرفته  منفی هنمر« ۱»را عالمت زده باشد،  بیش از یک گزینه پرسشچنانچه داوطلب در هر 

ملّی پرورش استعدادهای درخشان مجاز خواهد بود. سازماندیگر از محتوای این دفترچه، صرفاً در صورت اخذ موافقت  هچاپ، تکثیر و هرگونه استفاد
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 ۵ هصفح ۱02۱-20استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی هفتم مدارس  یهآزمون ورودی پا  
 

 مهربان بخشنده خداوند نام به

آن را  هنتخاب کنید و شمارهای پیشنهاد شده اهای زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :استعداد تحلیلیهای ن پرسر الف
 عالمت بزنید.تا « »برگ، از ردیف در پاسخ

تا  «۰۱» هایسنوالدر ، ۵۶۰۱شنود می۱۰۶۵مقلوب  آید. مثالًدسنت میمقلوب یک قدد از برقکس نوشنتن ار ام آن قدد به
 ترین خواهد بود؟کوچک گزینهمقلوب کدام  «۰۰»

۰۱- 

 0۱۴  0۵۴  ۸۱۴  ۸۱۴  

۰۵- 

 0۱۸  ۷۸۸  ۳0۸  ۵0۸  

۰۰- 

 ۵۷۴  ۸۳۴  ۷۱۴  ۸۸۴  

۰۰- 

 ۸۸۸  0۳۸  ۵۱۸  00۸  

تا  «۲۰» هایسوال. در ۱۰۵۶شود می ۶۵۰۱آید. مثال مقلوب دست میمقلوب یک قدد از برقکس نوشتن ار ام آن قدد به
 ؟ترین خواهد بودمقلوب کدام گزینه بزرگ «۰۸»

۰۲- 

 ۴۱۸۳  ۷0۵۳  0۳۵0  ۸۸0۳  

۰۰- 

 ۸02۵  0۸۳۵  ۷۴۵۵  ۱0۸۵  

۰۶- 

 ۸۵۸۷  0۵۱۷  ۴0۸۷  ۳0۵۷  

۰۸- 

 ۳۸۸۱  ۷00۱  ۸۸0۱  ۵۴۸۱  
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 ۰ هصفح ۱02۱-20استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی هفتم مدارس  یهآزمون ورودی پا  
 

 از راست به و  وال از کوچک به بزرگهر س شده درمشخص کنید پس از آنکه ار ام قدد داده «۶۵»تا  «۰۰»های سوالدر
 کند؟میتغییر نچپ مرتب شدند، مو عیت چند ر م 

۰۰- ۵۰۸۰۰ 

  سه  دو  یک  صفر 

۶۶- ۸۰۰۰۶ 

  صفر  سه  دو  یک 

۶۱- ۶۰۲۰۰ 

  چهار  یک  سه  دو 

۶۵- ۰۰۶۸۰ 

  یک  سه  دو  صفر 

 از راست به چپ مرتب و از بزرگ به کوچک  سوالمشخص کنید پس از آنکه ار ام قدد هر  «۶۰»تا  «۶۰»های سوالدر
 کند؟مکانی چند ر م تغییر میشدند، مو عیت 

۶۰- ۰۰۶۰۵ 

  پنج  چهار  سه  دو 

۶۰- ۶۸۸۰۶ 

  پنج  چهار  سه  دو 

۶۲- ۲۰۸۶۰  

  یک  صفر  دو  سه 

۶۰- ۲۸۸۰ 

  صفر  سه  دو  یک 

 از  ر مین دومین اگر ار ام هر قدد از کوچک به بزرگ از راست به چپ مرتب شوند، اختالف ب «۸۶»تا  «۶۶»های سوالدر
 ؟خواهد بود ردچق از سمت چپ در قدد به دست آمده ر مسمت راست و سومین 

۶۶- ۲۰۶۸۰۵ 

  چهار  یک  سه  دو 

۶۸- ۸۰۰۰۵۰ 

  یک  چهار  سه  دو 

۶۰- ۰۲۰۶۰۸ 

  سه  یک  دو  چهار 

۸۶- ۰۰۸۶۸۰ 

  دو  سه  چهار  یک 
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 ۰ هصفح ۱02۱-20استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی هفتم مدارس  یهآزمون ورودی پا  
 

 ام هر قدد از بزرگ به کوچک از راست به چپ مرتب شوند، اختالف بین دومین ر م از اگر ار «۸۰»تا  «۸۱»های سوالدر 
 خواهد بود؟ رددست آمده چقبه قددسمت چپ و سومین ر م از سمت راست در 

۸۱- ۲۰۸۶۰۰ 

  چهار  سه  دو  یک 

۸۵- ۸۶۰۰۰۵ 

  یک  سه  دو  چهار 

۸۰- ۵۰۶۰۰۲ 

  چهار  دو  سه  یک 

۸۰- ۵۰۰۲۸۰ 

  یک  دو  سه  چهار 

 با حروف کلمه  تواننمییک کلمه اصلی و چهار گزینه آمده است. مشخص کنید کدام گزینه را  «۰۰»تا  «۸۲»های سوالدر
 اصلی ساخت؟ 

 وارهیدن -۸۲

  دین  باور  دور  رها 

 مالل انگیز -۸۰

  الم  زین  زیر  مانی 

 گرانمایه -۸۶

  مادر  گرمی  نامه  نیما 

 تن آسانی -۸۸

  ناسا  آنان  سایه  آتن 

 استراق سمع -۸۰

  قاسم  سارق  قاری  رقم 

 فرهیخته -۰۶

  رفت  ریخت  خیر  خرم 

 صدراقظم -۰۱

  عظیم  مراد  مدار  مصدر 

 آمیزسحر -۰۵

  داس  ریز  ساز  زیر 

 خاکساری -۰۰

  کسیر  سیخ  کسرا  ریخت 

 درون مایه -۰۰

  روان  نامه  میراب  مادر 
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 ۲ هصفح ۱02۱-20استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی هفتم مدارس  یهآزمون ورودی پا  
 

 پاس  دهید. را ببینید و با توجّه به متن زیر «۰۰»تا «۰۲»های پرسر 

مردی یك پیله پروانه پیدا كرد و آن را با خود به خانه برد. یك روز، سوراخ كوچكی در آن پیله ظاهر شد. مرد كه این صحنه را دید به 
 .ها طول كشید تا آن پروانه توانست با تالش فراوان قسمتی از بدن خود را از آن سوراخ كوچك بیرون بكشدعتتماشای آن نشست. سا

نه تواند خود را بیرون بكشد. بنابراین مرد تصمیم گرفت به پرواكند و دیگر نمیپس از مدتی، به نظر رسید كه آن پروانه هیچ حركتی نمی
دقت، سوراخ را اندکی بزرگتر كرد. بعد از این كار، پروانه به راحتی بیرون آمد؛ اما چیزهایی عجیب او یك قیچی برداشت و با ! كمك كند

زیدن عمرش به خ یههایش چروك بود. در واقع پروانه بقیرسید. پروانه به راحتی از پیله خارج شد، اما بدنش ضعیف و بالبه نظر می
دانست این بود که محدودیت پیله و تالش الزم برای آن شخص با همه مهربانیش نمیچیزی که  مشغول بود و هرگز نتوانست پرواز کند.

هایش قرار داده است تا پروانه بعد از خروج از پیله بتواند خروج از سوراخ آن، راهی بود که خدا برای ترشح مایعاتی از بدن پروانه به بال
 .از داریمپرواز کند. گاهی اوقات تالش تنها چیزیست که در زندگی نی

 سطر نخست، حرف پ که سه حرف پس از آن الف باشد، چند بار تکرار شده است؟ ۲ در -۰۲

  شته  هفت  شش  پنج 

 چند بار تکرار شده است؟ «پیله»کلمه  ،در تمام متن -۰۰

  شش  پنج  چهار  سه 

 متن آمده است؟ هایسطرکدام در  «تالش» -۰۶

  ۴و۸و0  ۸و0  ۴و0  ۴و۸و0 

 است؟ آمدهچند بار  «زندگی» ،در تمام متن -۰۸

  سه  صفر  دو  یک 

 آمده است؟ «پیله» و «پروانه»هر دو کلمه  ،چند سطر از متندر  -۰۰

  چهار  صفر  سه  یک 

 چهار آدرس آمده است. کدام گزینه با بقیه متفاوت است.«۱۶۰»تا  «۱۶۶»های سوالدر ، 

۱۶۶- 
  ۸۸۸0۸0۸بندر خمیر، بولوار آراد تلفن   ۸۸۸0۸0۸لوار آراد تلفن بندر خمیر، ب 

  ۸۸۸0۸0۸بندر خمیر، بلوار آراد تلفن   ۸۸۸0۸0۸بندر خمیر، بلوار آراد تلفن  

۱۶۱- 

  ۴۷۴۷۴۴۴۷ی یمنیی، تلفن بردسکن، خیابان آبادان، کوچه 

  ۴۷۴۷۴۴۴۷یمینی، تلفن  یهبردسکن، خیابان آبادان، کوچ 

  ۴۷۴۷۴۴۴۷ی یمینی، تلفن بردسکن، خیابان آبادان، کوچه 

  ۴۷۴۷۴۴۴۷یمینی، تلفن  یهبردسکن، خیابان آبادان، کوچ 
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 ۰ هصفح ۱02۱-20استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی هفتم مدارس  یهآزمون ورودی پا  
 

۱۶۵- 

  ۸۸۱۱۸۸۸۸تلفن  0۴۸/0الله طیب، پالک دهدشت، خیابان شهید هدایت 

  ۸۸۱۱۸۸۸۸تلفن  0۴۸/0الله طیب، پالک دهدشت، خیابان شهید هدایت 

  ۸۸۱۱۸۸۸۸تلفن  0۴۸/0الله طیب، پالک ان شهید هدایتدهدشت، خیاب 

  ۸۸۱۱۸۸۸۸تلفن  0۸۴/0الله طیب، پالک دهدشت، خیابان شهید هدایت 

۱۶۰- 

  ۸۸۸۴۸۸0۸، تلفن ۸۴۸/۸اهر، خبایان استاد شهریار، بلوار اباذر، پالک  

  ۸۸۸۴۸۸0۸، تلفن ۸۴۸/۸اهر، خبایان استاد شهریار، بلوار اباذر، پالک  

  ۸۸۸۴۸۸0۸، تلفن ۸۴۸/۸اهر، خبایان استاد شهریار، بلوار اباذر، پالک  

  ۸۸۴۸۸۸0۸، تلفن ۸۴۸/۸اهر، خبایان استاد شهریار، بلوار اباذر، پالک  

۱۶۰- 

  000۳۳00002، تلفن 0۸۸/۳الزمان، پالک تبریز، خیابان کوثر غربی، کوچه صاحب 

  000۳۳00002، تلفن 0۸۸/۳الزمان، پالک تبریز، خیابان کوثر غربی، کوچه صاحب 

  000۳۳00002، تلفن 0۸۸/۳الزمان، پالک تبریز، خبابان کوثر غربی، کوچه صاحب 

  000۳۳00002، تلفن 0۸۸/۳الزمان، پالک تبریز، خیابان کوثر غربی، کوچه صاحب 

 اند استفاده شده است. پاس  از نمادهای معادل آنها که در جدول زیر ارائه شده ار امبه جای  «۸۱۶»تا  «۱۶۲»های سوالدر
 درست را انتخاب کنید.

 شود؟چقدر می به قالوه  تقسیم بر   قدد  -۱۶۲

 0۸  0۱  ۳۸  ۳۴  

۱۶۰- β  برابر قدد ؟شودچقدر می 

 ۳۸  00  ۱0  ۱۴  

۱۶۶-    تقسیم بر  کسری ازچه  ؟است 

  یک ششم  یک سوم  یک دوم  یک چهارم 

 ؟شودچقدر می  و  اختالف دو قدد  -۱۶۸

 0۳  00  ۳۳  ۳0  
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 سمت راست بنویسید  جای خالی کنید و در سهقالوه را بهحاصل وسط کم و  قدداز  رایک  «۵۱۱»تا  «۰۱۶»های سوالدر
ز ها و جدول را ااگر گزینه .سمت چپ بنویسیدجای خالی قالوه پنج کنید و در و آن را به اضافه یوسطقدد به  رایک  سپس و

 د؟ نشوبه ترتیب چه اقدادی نوشته می جاهای خالی درراست به چپ بخوانیم، 

۱۶۰- 

  ۱۱و۱۱  ۸و۱۱  ۸و۸  ۱۱و۸ 

۱۱۶- 

  ۴و0  ۴و۳  0و۸  ۳و۱ 

۱۱۱- 

  ۸و۱0  ۱0و۴  ۴و۱0  ۱0و۸ 

۱۱۵- 

  ۱۳و۷  ۱0و۱2  ۷و۱۳  ۱۳و۱۳ 

  مرهفتمین گزینه با دوم، سوم با چهارم، پنسم با ششم و... جابه جا شوند، کدام  ر م اولاز سمت چپ، زیر  قدداگر در  -۱۱۰
 ۸۰۵۰۰۵۰۶۲۰         سمت چپ خواهد بود؟ از

 0  0  ۸  ۳  

 گزینهاز سمت راست کدام  ر مشود، هفتمین  جابه جا، دوم با هفتم و... مشش بااول  از سمت چپ، ر مزیر  دقددر  اگر -۱۱۰
 ۵۸۰۶۰۰۲۰۵۱           خواهد بود؟

 ۴  0  ۱  0  

یک خواهد بود؟کدام آخرپنسمین قدد از  ،شوند مرتباز کوچک به بزرگ ند پذیربخر ۰که بر  ۲۰تا  ۱ بین اقداداگر  -۲۱۱  

 0۱  ۱۵  ۱۴  ۱0  

کدام خواهد  ابتداشوند، سومین قدد از  مرتبپذیر هستند از بزرگ به کوچک بخر ۰که بر  ۲۵تا  ۱۲  بین اگر اقداد -۱۱۰
 ؟بود

 0۴  0۵  00  0۱  

 داشته باشد؟ ۰ ر م وجود دارد که ۱۶۶تا  ۱چند قدد بین  -۱۱۶

 0۱  ۱۷  ۱۸  ۱۴  

 ؟نیستندپذیر بخر ۰بر  ، اماندپذیربخر ۰وجود دارد که بر  ۰۰تا  ۲چند قدد بین  -۸۱۱

 0۱  ۸  ۷  ۴  

 ؟ندنیستپذیر بخر ۲بر  ، اماندپذیربخر ۵وجود دارد که بر  ۲۱تا  ۰ند قدد بین چ -۰۱۱

 ۱۵  0۱  ۱۴  ۱۸  

 است؟ ۱۶تر از وچکما ک، ا۰تر از است، همچنین بزرگ ۸تر از وچک، اما ک۰تر از بزرگکدام قدد  -۱۵۶

 ۵  ۸  ۸  ۴  

7  5 7  

7  2 8  
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۸ هصفح۱02۱-20استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی هفتم مدارس  یهآزمون ورودی پا

ه(س سر  )قد  گذار کبیر جمهوری اسالمی، حضرت امام خمینیبنیان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اه داشته باشیم.ایم آن همه هنرآفرینی و اختراعات و پیشرفتما رد شرایط جنگ و محاصره توانسته

سازیم.امور فراهم می هو تحقیقات را رد هم   کافی ربای رشد استعداد  هرد شرایط بهتر، زمین  شاءا...ان

  زنده ،مبارزۀ علمی ربای جواانن
اهست.اه و حقیقتتکردن روح جستجو و کشف واقعی 

 
ه العالی(ظل   )مد  ایا... خامنهم انقالب اسالمی، حضرت آیترهبر معظ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ربخورد کنیم.شیواستعـداداه با یک  هعدالت هب معنـای این نیست که ما با هم 

گـذاریم استعـدادی ضـایع ب هن؛ استعـداداه باال دشوخره متفـاوت است. نبـاید ب

اداه باید تدبیری بینـدیشیم. رد این رتدیدی نیست.و ربای رپورش استعـد

 عدالت این است. ؛ا مالک باید استعداداه باشد، الغیرام  
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