
 

 

 
 آزمون ورودي اپهي دهم

 دمارس دوره دوم استعداداهي ردخشان و نموهن دولتي
 8991-99رسارس كشور ردسال تحصيلي 

 نام و نام خانوادگي :
 تحليلياستعداد هوش و : يكدفترچه شماره 

  13/31/3131 تاريخ برگزاري آزمون: 

  صبح 3:33  ساعت برگزاري:

  صفحه 1 تعداد صفحات دفترچه:  

  ( 31 تا   3)رديف  سوال  31هاي دفترچه: تعداد پرسش

  دقيقه 31ها:  گويي به پرسشمدت پاسخ

 

شود. براي داوطلب درنظر گرفته مي نمره منفي« 1»هر پاسخ غلط، و به ازاي  نمره مثبت« 3»هرپاسخ صحيح، به ازاي  تذكر مهم:

 شود.نمره اي درنظر گرفته نمي  ،ون پاسخهاي بدپرسشبراي 

 شود.نمره منفي براي او درنظر گرفته مي« 1»چنانچه داوطلب درهر پرسش بيش از يك گزينه را عالمت زده باشد، 

 درصورت اخذ موافقت وزارت آموزش و پرورش مجاز خواهد بود.تكثير و هرگونه استفاده ديگر از محتواي اين دفترچه، صرفاً  چاپ،
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هاي پيشنهادشده انتخاب كنيد هاي زير را ازميان جوابپاسخ صحيح پرسش: استعداد تحليلي سواالت هوش و( الف -3

 عالمت بزنيد.« 31»تا « 3»برگ، از رديف و شماره آن را در پاسخ

2-  

 همانند رابطه ....... ،خوردن رابطه نانوا با -3 -1

 خواندن نويسنده با( 2 -5 هوشي يب جراح با( 1 -4

 ي قانوناجرا پليس با( 4 -7 آبياري باغبان با( 3 -6

8-  

3-  

 با كدام گزينه ارتباط معنايي بيشتري دارد؟« رتبيش برفش بيش بامشهركه »بارت ع -2

 هرکه توانگر بود دردسرش بيشتر                   دردسر روزگار قسمت هرکس بود  (1

 رياضت بگذرد، سختي سرآيد                            نگفتم رنده بسياري نيايد ( 2

 جگر شود آري شود وليك به خون              گويند سنگ لعل شود در مقابل صبر ( 3

 بارد که اين برف پريشان سير بر هر بام مي        مخندان اي نوجوان زنهار بر موي سفيد ما( 4

 

 

 عبارات زير را به طور منطقي مرتب كنيد. -1

 دهند تا سيارات و اجرام آسماني را مطالعه کنند. شناسان ابزار و آالت زيادي را مورد استفاده قرار ميامروزه ستاره( الف

شده از اشياي فضايي بهره  راديويي و انرژي ساطع هاي تلسكوپاخيراً هم براي آموختن درباره اشيايي که دورتر هستند، از ( ب

 گيرند. مي

 دهند. عظيمي هستند که تصاويري نزديك، از اشياي فضايي در اختيار فضانوردان قرار مي  هايتلسكوپ ها،برخي از اين ابزار( ج

و  که نسبتاً به زمين نزديك هستند مثل خورشيد، سياره کنند تا درباره اشيايي شناسان کمك ميبه ستارهها  اين تلسكوپ( د

 دار مطالعه کنند. هاي دنباله ستاره

 ج د ب الف( 2 الف ج ب د( 1

 ب د الف ج( 4 الف ج د ب( 3

 

  

هاي بلندتري  ترند و گوش ها بزرگ خوارها از مورچه مورچهاند.  خوارها مورچه نيستند و از خانواده پستانداران مورچه -4

اند  خوارها از يك اليه خزه پوشيده شده هاي مورچه دارند. نوزادان مورچه هنگام تولد برهنه و درمانده هستند؛ اما بچه

 جز: هها در همه موارد زير باهم در تضاد هستند ب خوارها و مورچه و از محيط اطراف خود آگاه هستند. مورچه

 رنگ بدنشان( 2 -2 شاناندازه( 1 -1

 گونه جانوري( 4 -4 نوزادان تازه متولدشده( 3 -3

 

2صفحه   
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5-  6-  

 را پاسخ  دهيد. 7تا  1*متن زير را بخوانيد و براساس آن، سواالت 

 

رسد.  اند به سه تا پنج هزار سال پيش از ميالد مي شده النهرين کشف ها به خط ميخي که در ناحيه بين نخستين لوحه تاريخ

نگاشتند و يا بر روي سنگ، برنز، مس، براي نوشتن مطلبي به خط ميخي يا آن را با فشار نوک قلم فلزي بر روي گل رسي مي

هاي گوناگون، از جمله  رس در دست است که اسنادي به زبانبه خط ميخي از گلکردند. صدها هزار لوحه  طال يا نقره حك مي

سال قبل از ميالد رواج  666ها نقش بسته است. خط ميخي تا حدود  سومري، اکدي، بابلي، هيتي و فارسي باستان، بر آن

 داشت.

 کاهني و همگاني شهرت دارد و تقريباًهاي هيروگليفي،  دومين خط دوران باستان خط مصري است که سه نوع از آن به نام   

رسد. گرچه در آغاز  سال قبل ميالد مي 3666ترين آثار اين خط به حدود  النهرين است. تاريخ قديمي به قدمت خط ناحيه بين

است. ها پيش از آن تاريخ، مورد استفاده بوده  اي بود و احتماالً قرن هزاره سوم قبل از ميالد، خط هيروگليفي نظام پيشرفته

النهرين از قدمت بيشتري برخوردار است. خط اصيل هيروگليفي نظام  حال دانشمندان عقيده دارند که نظام خطي بين بااين

بردند، هرچند  کار ميبه اين معني که آن را براي نوشتن بر روي يادبودهاي سنگي و گورها به  هاي يادگاري بود، خطي نوشته

رفت و  کار ميشد. خط کاهني براي مقاصد مذهبي به روي پاپيروس و پارچه استفاده مي که گاهي هم از آن براي نوشتن بر

 خط همگاني، خط رايج روزمره بود.

  

 يك از موارد زير از كاربردهاي خط هيروگليفي است؟ كدام -1

 هاي سنگ گور تهيه لوحه( 2 هايي از گل رس تهيه لوحه( 1

 فلزات حكاکي بر روي( 4 ثبت مطالب تاريخي (3

 

 

 تفاوت عمده خط هيروگليفي با خط كاهني چه بود؟ -6

 .شد تا خط کاهني ( مكاتبات اداري بيشتر به خط هيروگليفي انجام مي1

 .تر از خط کاهني بود ( خط هيروگليفي رايج2

 .شد ( خط کاهني بيشتر از خط هيروگليفي بر روي کاغذ پاپيروس نوشته مي3

 .رفت خط هيروگليفي براي نوشتن متون ديني به کار مي( خط کاهني بيشتر از 4

 

 

 يك از اظهارات زير درباره خط ميخي درست است؟ كدام -7

 ( در بابل و سومر نيز آثاري به اين خط به دست آمده است.1

 قدمت آن از خط کاهني کمتر است.( 2

 شد. بيشتر بر روي پاپيروس نوشته مي( 3

 گردد. هزاره اول قبل از ميالد برميپيدايش آن به حدود ( 4

3صفحه     
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 13     13     13     3   37    26    31    ؟ -1

1 )26 2 )16 

3 )9 4 )2 

 

 

 كند؟دام شکل رابطه بين اشکال را كامل ميك -3
 

 

 ؟           

   

 

1) 2) 3) 4) 

 

 

33-   

 

1 ) 

 

2 ) 

 

3 ) 

 

4 ) 

4صفحه   
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 كدام شکل با بقيه متفاوت است؟ -33

 

                     1)       2)             3) 4) 

 

  

هايي ايجاد شده، نشان داده شده است. مشخص كنيد بعد از اي تا خورده و در آن سوراخورقه، در سمت چپ  -32

  كدام شکل مواجه خواهيم شد.با بازكردن كامل صفحه، 

 

   1               )2                 )3                )4) 

 

 

 اگر شکل گسترده سمت چپ را جمع كنيم. كدام گزينه درست است؟ -31

 
             1                          )2                           )3                          )4) 

 

توان ميزان توليد روزانه  كنند. آيا بر اساس يك يا دو جمله زير مي نفر كارگر كار مي 23بافي  پارچهدر يك كارگاه  -34

 پارچه را در اين كارگاه محاسبه كرد؟

 تومان است. 3233طور متوسط  مزد روزانه هر كارگر به (3)

 شود. تومان مزد پرداخت مي 233متر پارچه  1به هر كارگر در برابر توليد هر   (2)

 (2تنها با جمله )( 2 (1تنها با جمله )( 1

 کدام با هيچ( 4 ( باهم    2( و )1با استفاده از هر دو جمله )( 3
  

 

كند، محمد دو برابر علي قبل از اينکه علي درآمدش دو برابر شود به هزار تومان دريافت مي 23اي  محمد هفته -31

 كند؟آورد، علي هر هفته چه هزارتومان كار مي مي دست

 هزار تومان 26( 2 هزار تومان 46( 1

 هزار تومان 5( 4 هزار تومان 16( 3
5صفحه   
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6صفحه   
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 رسه()قدسگذار كبير جمهوري اسالمي اريان، حضرت امام خميني بنيان
اه داشته باشيم. انشاءاّلله رد رشايط بهتر زمينه كافي رباي رشد همه هنرآرفيني و اختراعات و پيشرفتما رد رشايط جنگ و محارصه توانسته ايم آن

 .اهستاه و حقيقتو تحقيقات را رد همه امور رفاهم مي سازيم. مبارزه علمي رباي جواانن زنده ركدن روح جستجو و كشف واقعيت استعداد 

 

 العالي()دمظلهاي رهبر معظم انقالب اسالمي، حضرت آيت ا... خامنه

 اين نيست هك ما با همه استعداداه هب يك شيوه ربخورد  كنيم. هن؛ استعداداه باالرخه متفاوت است. نبايد بگذاريم استعدادي ضايع بشود و عدالت هب معناي
  ن است.رباي رپورش استعداداه بايد تدبيري بينديشيم. رد اين رتديدي نيست. اما مالك بايد استعداداه باشد، الغير؛ عدالت اي 

8صفحه   


