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 دا درودیاننو تنظیم: هیه ت هفتمآزمون سمپاد ورودی پاسخ 

 ای که شهر است قوچان است. )مازندران: استان، افغان: ملیت، عراق: کشور( تهران، یاسوج و استانبول سه شهر هستند. تنها گزینه (؛1 ی هگزین  . 1

 گویی در معنی یعنی شاخ و برگ دادن گزافه (؛2ی  گزینه . 2

رود. در جای خالی دوم از کلمه برای و در جای  حمله دشمن بعثی مشخص است که علیه ایران است پس دیگر کلمه علیه به کار نمی (؛2ی  گزینه . 3

 رود. رود. در جای خالی چهارم کلمه در به کار می خالی سوم حرف تا به کار می

کلمه بر، در جای خالی دوم کلمه از در جای خالی سوم از کلمه چناان اساتداد    متن قسمتی از گلستان سعدی است. در جای خالی اول  (؛4ی  گزینه . 4

 رود. شود و در جای خالی آخر کلمه اگر به کار می می

 کاالی قابل قبول به کاالی استاندارد معروف است. (؛2ی  گزینه . 5

 و آرام بانگ: صدای بلند، نجوا: صدای کوتا ، طغیان: فوران کردن، نشت: جریان کم (؛1ی  گزینه . 6

 تدبیر د  تنه: فکر کردن چند ندر  یعنی مشورت کردن (؛2ی  گزینه . 7

 2ی  گزینه . 8

 1ی  گزینه . 9

 متن در مورد قطب شمال و جنوب است. (؛1ی  گزینه . 11

 شود. کیلومتر است، اگر به ارتداعات برویم هوا سردتر می 3/2در متن داریم ارتداع قطب جنوب حدود  (؛2ی  گزینه . 11

 در متن، به خط دوم و سوم توجه کنید. (؛1ی  گزینه . 12

شاود   کلمه یزدان ساخته مای  4شود. از ترکیب حروف گزینه  از ترکیب حروف داد  شد  در صورت سؤال کلمه آفریدگار ساخته می (؛4ی  گزینه . 13

 که به معنی خداوند است.

 یورش، هجوم (؛3ی  گزینه . 14

 های مختلف دارد. ها که حالت ص الماس و گرافیت صحبت کرد  نه انواع کربنمتن در مورد اشکال معدنی کربن و به شکل خا (؛2ی  گزینه . 15

 اند. اند بقیه حروف از آخر به اول نوشته شد  حروف اول و آخر سر جای خود باقی ماند  (؛4ی  گزینه . 16

از داریام:  حجا س پاس باه جاای    پ، زح، آ د، ج به جای هر حرف کلمه دو حرف بعد از آن قرار گرفته است. ح (؛2ی  گزینه . 17

 زپدح

وجود دارد و دو عالمت مشاترک   Iو  Pاست. در این دو سطر تنها دو حرف مشترک  4و  2دارند سطر  Pتنها سطرهایی که حرف  (؛3ی  گزینه . 18

رسایم   ها وجود دارد به این نتیجه می در آن Iکه حرف  3و  1هستند. با نگا  به سطر  Iو  P های دو عالمت نماد حرف، در نتیجه این و  

 است. Pنماد حرف  است پس  Iنماد حرف  که 

 و حرف آن ژ است. 35عدد جای خالی  (؛2ی  گزینه . 19

  
 

  
این دو شرط را دارند و هر دو شرط بعدی مسالله   573و  572قرار نداشته باشد.  3شماریم که بعد از آن عدد  هایی را می57تعداد  (؛2ی  گزینه . 21

 است. 9تر از  و کوچک 5تر از  بزرگ 7را دارند یعنی مجموع دو عدد بعد و قبل از 

ها ابتدا لنگالنگ و لنطی را مقایساه کنیاد و    با توجه به ترتیب حروف الدبا داریم: لنطی، لنقظه، لنگالنگ، لنگج، لنگرگا  )به کمک گزینه (؛3ی  گزینه . 21

 شود.(   بعد لنگالنگ و لنقظه مقایسه می
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 هفتمآزمون سمپاد ورودی پاسخ 

 

 دا درودیاننو تنظیم: هیه ت

 

  (؛2ی  گزینه . 22

 محمد ( آرمان 1علی و ) ( حسام 2) 

 حسام ( محمد 3آرمان و ) ( امین 4علی و ) ( امیر 5) 

 ( )


حسام  محمد  آرمان  امین  5
)حسام  محمد  آرمان  4 ),( )


3 1 

 علی حسام  محمد  آرمان  امین 

هاا اماین از هماه     ها امیر وجود ندارد پس از بین افاراد موجاود در گزیناه    که در بین گزینه توان کرد و با توجه به این گیری نمی در مورد امیر نتیجه

 رود. تر می سریع

 ساله است. 17ی سنی دارد پس فریدون  سال فاصله 5با فریدون ساله است و  12فرزند ششم  (؛1ی  گزینه . 23

 ی ششم داریم: کند پس در مرحله جا کردن فقط یک عدد اعداد را از بزرگ به کوچک مرتب می این ماشین در هر مرحله با جابه (؛4ی  گزینه . 24

 26 ،48 ،99 ،182 ،245 ،297 ،378 ،542 

  (؛4ی  گزینه . 25

 (1ی ) : مرحله495و ... و  36، 182، 37، 89 

 (2ی ) : مرحله495و  361و ... و  36و  182، 37، 89 

 (3ی ) : مرحله495، 361، 239و ... و  36، 182، 37، 89 

 ( 4ی ) : مرحله495، 361، 239، 182و ... و  36، 37، 89 

 اند از: ن، ج، ج، ج، ج، ب، الف، ن عبارتترتیب  شوند پس حروف عالمت سؤال به ترتیب تکرار می حروف )الف ن ج ج ب د( به (؛2ی  گزینه . 26

 باشد. می 1399، عدد 1401کنیم. عدد سمت چپ  سؤال را از آخر به اول حل می (؛4ی  گزینه . 27

 1399 1401 
 عدد سمت چپ 

 باشد: می 1399عدد  1395دومین عدد سمت راست 

 1395 1397 1399 1401 
 

 دومین عدد سمت راست 

 باشد: می 1391جواب مسلله است که برابر  باشد می 1395عددی که دومین عدد سمت چپ  حال

 1391 1393 1395 1397 1399 1401 
 

 دومین عدد سمت چپ 

  (؛4ی  گزینه . 28

 3LCU…P26XDQ*7RK…S 

 Dچهارمین عالمت در سمت راست  

 تجدد ر ژ کوهی111 (؛3ی  گزینه . 29

  

 سومین حرف سمت راست ژ حرف د است.پنجمین حرف از سمت چپ حرف ژ است که 

 ج ج یعنی الف  ب  ج، پس الف  ب، ب  الف  (؛1ی  گزینه . 31

  (؛3ی  گزینه . 31

 ( ) ( ) ( )        8 6 5 9 7 4 9 2 13 17 8 22 
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 دا درودیاننو تنظیم: هیه ت هفتمآزمون سمپاد ورودی پاسخ 

 اعداد جدت جدتند بعد از رقم اول سه رقم بعدی از راست به چپ نوشته می شوند، برای مثال: (؛1ی  گزینه . 32

 9416 9614 
درجاه چرخیاد  اسات و     90درجه چرخید  است. شکل پایین، شکل چپ قرار گرفتاه و   90شکل وسط سمت راست قرار گرفته و  (؛1ی  گزینه . 33

 چرخید  است و درون شکل پایین قرار گرفته است.درجه  180شکل باال 

 اند. جا شد  ها جابه گرد چرخید  و رنگ درجه ساعت 90شکل  (؛4ی  گزینه . 34

شود  هایی که حلقه ندارند رنگشان عوض می شود و دایر  ی دوم حذف می کند و حلقه هایی که دو حلقه دارند رنگشان تغییر نمی دایر  (؛1ی  گزینه . 35

 درجه چرخش دارد. 90د  دو دایر  کنن و شکل احاطه

 شوند. ها تکرار می یک در میان شکل (؛2ی  گزینه . 36

چرخد. قسمت رنگی  ی ساعتگرد می درجه 45چرخد، خط شعاعی در هر مرحله  پاد ساعتگرد می  درجه 45نقطۀ بیرون در هر مرحله  (؛3ی  گزینه . 37

 کند. شکل در هر مرحله به سمت خارج حرکت می

چرخد و سر خطوط  گرد می و دایر  در هر مرحله به شکل ساعت ثگیریم. مثل ها ثابت در نظر می را در کل شکل (TT)سه خط این  (؛3ی  گزینه . 38

 شود. خط کوچک نیز بین خطوط چرخید  و پس از یک دور کامل یکی به آن اضافه می گیرند. پار  قرار می

  (؛1ی  گزینه . 39

 
    

   

    

   

2 4 8 16 32

1 3 5 7
5 7 11 19 35 67

5 6 9 14 21
 

 آید: شود و عدد سمت راست آن به دست می عدد در عدد پایین خود ضرب میهر  (؛2ی  گزینه . 41

  30 11 330 
 پایین جدول اهمیتی درجواب ندارد.()عدد 

 ار برابر است با:طی طول ق طول تونل به اضافه (؛4ی  گزینه . 41

 / / /   
3 15

3 5 0 25 3 75 3
4 4

 

 آید: زمان برحسب ساعت به دست میفت طی شد  را بر سرعت تقسیم کنیم اگر مسا

قه   ي ه دق ل ب بدي ت
/      

15 15 1 1 1
90 60 2 5

4 4 90 24 24
 

باشد. اگر فرد در پایین اولاین   می 1692یعنی  846تر یا مساوی دو برابر  ها بیش رسیم تعداد کل پله به کمک شکل به این نتیجه می (؛3ی  گزینه . 42

 له دارد.پ 1692تر از  های باالتر باشد بیش و اگر در پله 1692پله باشد دقیقاً 
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 هفتمآزمون سمپاد ورودی پاسخ 

 

 دا درودیاننو تنظیم: هیه ت

 

 دو حالت داریم:  (؛1ی  گزینه . 43

 بینند. دیگر را می ی شهاب یک کیلومتری خانه 5ی  کیلومتر در فاصله 15حالت اول: هر دو پس از طی 

  
 بینند. دیگر را می ی شهاب یک کیلومتری خانه 15ی  کیلومتر در فاصله 5حالت دوم: هر دو پس از طی 

  
 قرار ندارد.ها  این جواب در گزینه

  (؛4ی  گزینه . 44

  
 کنیم: آموزان کم می آموزان اضافه شد  را از کل دانش تعداد دانش (؛2ی  گزینه . 45 140 50 90 

آموزان کالس )ب( هستند. )کالس ب  برابر دانش 3آموزان  کل دانش پس 2)کالس الف 

 ندر است. 60و کالس الف  30آموزان کالس ب  پس تعداد دانش

 شود. های مورب خارج مربع حذف می های مربع وسط و یکی از خط در هر مرحله یکی از ضلع (؛3ی  گزینه . 46

 شود. گرد یکی اضافه می های هر گوشه به صورت ساعت ها نسبت به مرکز دایر  تقارن دارد. تعداد دایر  شکل با نادید  گرفتن دایر  (؛3ی  گزینه . 47

 2ی  گزینه . 48

 3ی  گزینه . 49

 2ی  گزینه . 51

 3ی  گزینه . 51

  (؛2ی  گزینه . 52

 شود: با بسته شدن گسترد  مکعب به صورت زیر می کافی است به این قسمت گسترد  توجه کنید:  (؛3ی  گزینه . 53

  
 1ی  گزینه . 54

 4ی  گزینه . 55

 4ی  گزینه . 56

 1ی  گزینه . 57

 1ی  گزینه . 58
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 دا درودیاننو تنظیم: هیه ت هفتمآزمون سمپاد ورودی پاسخ 

  (؛4ی  گزینه . 59

  
 (؛3ی  گزینه . 61

  
 شوند. تا اضافه می 4تا  4در الگو اعداد  (؛3ی  گزینه . 61

  
 شوند. تا کم می 3تا  3در الگو اعداد  (؛4ی  گزینه . 62

  
 شوند. در الگو اعداد سه برابر می (؛4ی  گزینه . 63

  
 شوند. تا اضافه می 6تا  6در الگو اعداد  (؛1ی  گزینه . 64

  
 شوند. در الگو اعداد دو برابر می (؛2ی  گزینه . 65

  
 شوند. برابر میدر الگو اعداد دو  (؛4ی  گزینه . 66

  
 شوند. تا کم می 20تا  20در الگو اعداد  (؛2ی  گزینه . 67

  
 شوند. برابر می 5در الگو اعداد  (؛4ی  گزینه . 68

  
 )ح و حا ( و )فا و ف( (؛1ی  گزینه . 69

 4ی  گزینه . 71

 )ک و کا ( و )نا و ن ( و )ق و قا( (؛3ی  گزینه . 71

 )ح و حا( (؛4ی  گزینه . 72

 )پ و با( (؛3ی  گزینه . 73

 )گ و ک( و )ض و صا( و )ع و غ( (؛2ی  گزینه . 74

 1ی  گزینه . 75

 )ص و ضا( و )ض و صا( (؛1ی  گزینه . 76
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 هفتمآزمون سمپاد ورودی پاسخ 

 

 دا درودیاننو تنظیم: هیه ت

 

 است. 1تر دو عدد دیگر( برابر  )مقدار کوچک 6است که اختالف آن با عدد  7ترین عدد( برابر  ترین و کوچک )بزرگ 2و  9تداضل  (؛2ی  گزینه . 77

 است. 2برابر  6 است که اختالف آن با عدد 4برابر  4و  8تداضل  (؛3ی  گزینه . 78

 است. 5برابر  3است که اختالف آن با عدد  8برابر  1و  9تداضل  (؛1ی  گزینه . 79

 است. 2تر دو عدد دیگر( برابر  )مقدار بزرگ 5است که اختالف آن با عدد  7ترین عدد( برابر  ترین و کوچک )بزرگ 0و  7تداضل  (؛1ی  گزینه . 81

 است. 1برابر  5آن با عدد و اختالف  6برابر  0و  6تداضل  (؛4ی  گزینه . 81

 است. 3برابر  6است و اختالف آن با عدد  3برابر  4و  7تداضل  (؛2ی  گزینه . 82

 است. 4برابر  2است که اختالف آن با  6برابر  2و  8تداضل  (؛4ی  گزینه . 83

 است. 9برابر  0است که اختالف آن با  9برابر  0و  9تداضل  (؛4ی  گزینه . 84

 است. 3برابر  2است که اختالف آن با  5بر برا 2و  7تداضل  (؛3ی  گزینه . 85

 است. 2ماند ( برابر  )دو عدد باقی 5و  7شوند پس اختالف  ترین عدد( حذف می ترین و کوچک )بزرگ 3و  8ابتدا  (؛4ی  گزینه . 86

 است. 5برابر  2و  7شوند پس اختالف  حذف می 1و  9ابتدا  (؛2ی  گزینه . 87

 است. 3برابر  2و  5اختالف  شوند پس حذف می 1و  6ابتدا  (؛4ی  گزینه . 88

ترین عادد باه    نزدیک 3عدد پنجم است از بین این چهار عدد  4تر است و  دو عدد کوچک 3و  2تر و  دو عدد بزرگ 7و  9دو عدد  (؛1ی  گزینه . 89

 است. 4عدد 

ترین عدد  نزدیک 7این چهار عدد عدد پنجم است. از بین  6ر است پس ت دو عدد کوچک 4و  2تر و  دو عدد بزرگ 7و  8دو عدد  (؛4ی  گزینه . 91

 است. 6به 

ترین عدد به عدد  نزدیک 5عدد پنجم است. از بین این چهار عدد  4تر پس  دو عدد کوچک 2و  1تر و  دو عدد بزرگ 5و  7دو عدد  (؛3ی  گزینه . 91

 است. 4

 2اسات. از باین ایان چهاار عادد عادد        3تر است پس عدد پانجم عادد    دو عدد کوچک 2و  1تر و  دو عدد بزرگ 5و  6دو عدد  (؛2ی  گزینه . 92

 است. 3ترین عدد به  نزدیک

ترین  نزدیک 2این چهار عدد، عدد  عدد پنجم است. از بین 4تر است. پس  دو عدد کوچک 2و  1تر و  دو عدد بزرگ 7و  9دو عدد  (؛3ی  گزینه . 93

 است. 4عدد به 

ماند  عددی که به عدد  سه عدد باقی بینترین عدد حذف شود  ترین عدد و کوچک تر این است که بزرگ روش کوتا  93تا  89در سؤاالت توجه: 

 تر است پاسخ مسلله است. وسط نزدیک

 4ن عادد باه عادد    دورتاری  8است که از بین چهار عدد، عدد  4است. عدد پنجم  3و  1تر  و دو عدد کوچک 6و  8دو عدد بزرگ  (؛4ی  گزینه . 94

 است.

 1است کاه از باین چهاار عادد، عادد       5تر است. عدد پنجم عدد  دو عدد کوچک 4و  1تر و دو عدد  دو عدد بزرگ 7و  8دو عدد  (؛1ی  گزینه . 95

 است. 4دورترین عدد به عدد 

 1است کاه از باین چهاار عادد، عادد       5تر است. عدد پنجم عدد  دو عدد کوچک 3و  1تر و دو عدد  دو عدد بزرگ 7و  8دو عدد  (؛2ی  گزینه . 96

 است. 5دورترین عدد به عدد 

 2است کاه از باین چهاار عادد، عادد       5تر است. عدد پنجم عدد  دو عدد کوچک 3و  2تر و دو عدد  دو عدد بزرگ 6و  7دو عدد  (؛1ی  گزینه . 97

 است. 5دورترین عدد به عدد 

 9است کاه از باین چهاار عادد، عادد       4تر است. عدد پنجم عدد  دو عدد کوچک 2و  1تر و دو عدد  دو عدد بزرگ 5و  9دو عدد  (؛1ی  گزینه . 98

 است. 4دورترین عدد به عدد 

 5، شهر: 3، رنگ: 2حیوان:  (؛1ی  گزینه . 99

 3، شهر: 3، رنگ: 4حیوان:  (؛3ی  گزینه . 111
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 5، شهر: 2، رنگ: 3حیوان:  (؛2ی  گزینه . 111

1: 1ی  گزینه (؛1ی  گزینه . 112 1: 2ی  ، گزینه1 1: 3ی  ، گزینه4 3: 4ی  ، گزینه2 4 

3: 1ی  گزینه (؛3ی  گزینه . 113 3: 2ی  ، گزینه2 3: 3ی  ، گزینه1 2: 4ی  ، گزینه3 3 

0: 1ی  گزینه (؛4ی  گزینه . 114 4: 2ی  ، گزینه4 2: 3ی  ، گزینه0 0: 4ی  ، گزینه3 0 
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