
آزمون  ورودی پاهی هفتم
داهی ردخشان دبیرستان اهی دورۀ اّول استعدا

سراسر کشور رد سال تحصیلی 1401-1402

دفترچۀ شمارۀ یک

دفترچۀ شمارۀ یک استعداد تحلیلی نام و نام خانوادگی:

ساعت برگزاری آزمون: ................................
تاریخ برگزاری آزمون: .................................

تعداد پرسش های دفترچۀ شمارۀ یک: 60 سؤال )ردیف 1 تا 60 (
مّدت پاسخ گویی به پرسش ها: 75 دقیقه

تذّکر مهم:
بهازایهرپاسخصحیح»3«نمرۀمثبتوبهازایهرپاسخغلط»1«نمرۀمنفیبرایداوطلبدرنظرگرفتهمیشود.

برایپرسشهایبدونپاسخ،نمرهایدرنظرگرفتهنمیشود.
چنانچهداوطلبدرهرپرسشبیشازیکگزینهراعالمتزدهباشد،»1«نمرۀمنفیبرایاودرنظرگرفتهمیشود.

هرآزمونشاملدودفترچهمیباشد:
60سؤال،75دقیقه دفترچۀ شمارۀ یک )استعداد تحلیلی(
60سؤال،25دقیقه دفترچۀ شمارۀ دو )استعداد تحلیلی( 

دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان

ششم به هفتم

آزمون
شمارۀ

دفترچۀ شمارۀ یک

آزمون
شمارۀ

دفترچۀ شمارۀ یک

دفترچۀ شمارۀ یک استعداد تحلیلی نام و نام خانوادگی:

ساعت برگزاری آزمون: ................................
تاریخ برگزاری آزمون: .................................

تعداد پرسش های دفترچۀ شمارۀ یک: 60 سؤال )ردیف 1 تا 60 (
مّدت پاسخ گویی به پرسش ها: 75 دقیقه

تذّکر مهم:
بهازایهرپاسخصحیح»3«نمرۀمثبتوبهازایهرپاسخغلط»1«نمرۀمنفیبرایداوطلبدرنظرگرفتهمیشود.

برایپرسشهایبدونپاسخ،نمرهایدرنظرگرفتهنمیشود.
چنانچهداوطلبدرهرپرسشبیشازیکگزینهراعالمتزدهباشد،»1«نمرۀمنفیبرایاودرنظرگرفتهمیشود.

هرآزمونشاملدودفترچهمیباشد:
60سؤال،75دقیقه دفترچۀ شمارۀ یک )استعداد تحلیلی(
60سؤال،25دقیقه دفترچۀ شمارۀ دو )استعداد تحلیلی( 

دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان

ششم به هفتم

آزمون
شمارۀ

دفترچۀ شمارۀ یک

آزمون
شمارۀ

آزمون  ورودی پاهی هفتم
داهی ردخشان دبیرستان اهی دورۀ اّول استعدا

سراسر کشور رد سال تحصیلی 1401-1402

دفترچۀ شمارۀ یک

دفترچۀ شمارۀ دو استعداد تحلیلی نام و نام خانوادگی:

ساعت برگزاری آزمون: ................................
تاریخ برگزاری آزمون: .................................

تعداد پرسش های دفترچۀ شمارۀ دو: 60 سؤال )ردیف 61 تا 120 (
مّدت پاسخ گویی به پرسش ها: 25 دقیقه

تذّکر مهم:
بهازایهرپاسخصحیح»3«نمرۀمثبتوبهازایهرپاسخغلط»1«نمرۀمنفیبرایداوطلبدرنظرگرفتهمیشود.

برایپرسشهایبدونپاسخ،نمرهایدرنظرگرفتهنمیشود.
چنانچهداوطلبدرهرپرسشبیشازیکگزینهراعالمتزدهباشد،»1«نمرۀمنفیبرایاودرنظرگرفتهمیشود.

هرآزمونشاملدودفترچهمیباشد:
60سؤال،75دقیقه دفترچۀ شمارۀ یک )استعداد تحلیلی(
60سؤال،25دقیقه دفترچۀ شمارۀ دو )استعداد تحلیلی( 

دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان

ششم به هفتم

آزمون
شمارۀ

دفترچۀ شمارۀ دو

آزمون
شمارۀ

نیاز بهدانشخاصی ایندفترچهسادههستندو پرسشهای
دقت و سرعت سنجش پرسشها، این از اصلی هدف ندارند.
عملکردشمااست.بنابراینتوصیهمیکنیماز25دقیقهزمان

خودبرایپاسخگوییبه60پرسشبهدرستیاستفادهکنید.
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جامپینگ: دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان ورودی پایۀ هفتم صفحۀ 2 

آزمون شبیه ساز شمارة 1

گر اعداد داده شده در هر یک از سؤاالت 61 تا 64 را در ماشین ورودی-خروجی زیر قرار دهیم، خروجی کدام خواهد بود؟ * ا

 

611»2« 
۲6 )۴  ۳۲ )۳  ۲8 )۲  ۳0 )۱

621»3« 
۳0 )۴  ۳8 )۳  ۳6 )۲  ۳۴ )۱

631»7« 
56 )۴  6۲ )۳  58 )۲  60 )۱

641»10« 
78 )۴  87 )۳  68 )۲  86 )۱

گر عدد داده شده در چهار سؤال بعدی خروجی ماشین باشد،  کدام خواهد بود؟ * ا

651»8« 
9 )۲   ۱0 )۱
6 )۴   7 )۳

661»12« 
۱6 )۲   ۲۴ )۱
۲7 )۴   9 )۳

671»16« 
۳5 )۲   5 )۱
۱۱ )۴   ۱۳ )۳

681»10« 
8 )۲   ۲6 )۱
۲ )۴   ۲۳ )۳

گر عدد داده شده در دو سؤال زیر، خروجی ماشین باشد، ورودی آن کدام است؟ * ا

691»72« 
9 )۲   ۱۴ )۱
۴ )۴   ۱۳ )۳

701»48« 
9 )۲   ۱۱ )۱
5 )۴   7 )۳



جامپینگ: دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان ورودی پایۀ هفتم صفحۀ 6 

آزمون شبیه ساز شمارة 2

* در هر یک از سؤاالت 91 تا 100، )؟( کدام است؟

911»7 10 14 19, , , ,?« 
۲6 )۲   ۲7 )۱
۲5 )۴   ۲۴ )۳

921»30 35 33 38 36, , , , ,?« 
۴0 )۲   ۴۱ )۱
۴۳ )۴   ۴۲ )۳

931»17 19 21 23 25, , , , ,?« 
۲6 )۲   ۲7 )۱
۳۱ )۴   ۲9 )۳

941»30 31 33 36 40, , , , ,?« 
۴۴ )۲   ۴6 )۱
۴7 )۴   ۴5 )۳

951»15 20 25 30 35, , , , ,?« 
۴۲ )۲   ۴0 )۱
۴۴ )۴   ۴5 )۳

961»1 3 6 15 21 28, , ,?, , , « 
9 )۲   ۱0 )۱

۱۲ )۴   ۱۱ )۳

971»107 100 86 79, ,?, , « 
9۲ )۲   9۴ )۱
9۱ )۴   9۳ )۳

981»213 210 206 195, , ,?, « 
۲0۱ )۲   ۲00 )۱
۲0۳ )۴   ۲0۲ )۳

991»3 9 15 27 33, , ,?, , « 
۲۴ )۲   ۲۲ )۱
۲۱ )۴   ۱9 )۳

1001»57 58 61 62 65 66 70 73, , , , , ,?, , « 
67 )۲   68 )۱
66 )۴   69 )۳



جامپینگ: دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان ورودی پایۀ هفتم صفحۀ 2 

آزمون شبیه ساز شمارة 4

* هر یک از پنج پرسش بعدی شامل دو ردیف است. ردیف اول 4 حرف الفبا که با حروف کوچک یا بزرگ نوشته شده اند. 
زیر هر حرف، یعنی در ردیف دوم حرف دیگری آمده است که یا مشابه حرف باالیی است یا متفاوت با آن. هر حرف ردیف 

اول را با حرف زیرین آن مقایسه کنید و بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن، تعداد »زوج حروف مشابه« را انتخاب کنید.

611 
۲ )۲   ۱ )۱J ³ Ï ¥

N · @² ©
۴( صفر    ۳ )۳

621 
۲ )۲   ۱ )۱ý © t Z

¡ © @w @] ۴( صفر    ۳ )۳

631 
۲ )۲   ۱ )۱½ ý Ì ó

À @Î @ø È ۴( صفر    ۳ )۳

641 
۲ )۲   ۱ )۱b V @ü @ø

@Y @ü @ø b ۴( صفر    ۳ )۳

651 
۲ )۲   ۱ )۱@] x j Ï

@e @{ j @² ۴( صفر    ۳ )۳
* در پنج پرسش بعدی، هر حرف ردیف اول را با حرف زیر آن مقایسه کنید و بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن، تعداد 

»زوج حروف متفاوت« را انتخاب کنید.

661 
۲ )۲   ۱ )۱R t Ï ·

@U x @² @º
۴( صفر    ۳ )۳

671 
۲ )۲   ۱ )۱Á b ½ ³

@Ä @e ¾ @¶ ۴( صفر    ۳ )۳

681 
۲ )۲   ۱ )۱Ì x l Z

@ü @{ j @] ۴( صفر    ۳ )۳

691 
۲ )۲   ۱ )۱@ü | n @a

ù Æ p @] ۴( صفر    ۳ )۳



دفترچة شمارة دو

جامپینگ: دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان ورودی پایۀ هفتم صفحۀ 7 

* در سؤاالت 101 تا 110، ادامۀ الگوی کالمی داده شده را از بین گزینه ها مشخص کنید.
 »آپ، ثچ، خذ، زس، ؟«1011

۲( صظ ۱( صط  
۴( ثظ ۳( شط  

 »کق، فغ، عظ، طض، ؟«1021
۲( شس ۱( سش  
۴( شص ۳( صش  

 »در، باغ، کافر، کاپشن، ؟«1031
۲( سازدهنی ۱( بزهکار  

۴( صابون ۳( شوشتر  

 »سرمایه، هسرمای، یهسرما، آیهسرم، ؟«1041
۲( مایهسر ۱( مایهرس  

۴( ماهسری ۳( ماهیسر  

 »ریش سفید، سفیدپوست، کارخانه، خانه زاد، ؟«1051
۲( شمشیر، ریش شم ۱( میزبان، ناب میز  

۴( باران، انبار ۳( کارنامه، نامه رسان  

 »گالری، آلریگ، لریگا، ؟«1061
گ ۲( ریال ۱( آلگیر  
۴( ریگال ۳( رگالی  

 »سوزن، نزسو، بازو، وزبا، ؟«1071
۲( لیتر، ترلی ۱( لیتر، یترل  

۴( نکته، تهنک ۳( نکته، هتنک  

 »کاشمر، گبشمر، لپشمر، متشمر، ؟«1081
۲( نپشمر ۱( نثشمر  
۴( نتشمر ۳( نجشمر  

 »درخت، الوار، کارخانه، برش، ؟«1091
۲( صندلی ۱( اتومبیل  
۴( خودکار ۳( دوچرخه  

 »یک، ده، صد، هزار، ده هزار، ؟«1101
۲( صد هزار، یک میلیون ۱( یک میلیون، ده میلیون  

۴( یک میلیون، صد میلیون ۳( صد هزار، ده میلیون  



جامپینگ: دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان ورودی پایۀ هفتم صفحۀ 4 

آزمون شبیه ساز شمارة 6

 در مجموعۀ زیر چند حرف »و« وجود دارد که قبل از حرف »ب« و بعد از حرف »پ« قرار گرفته باشد؟811
»ب پ و ب پ و ب ب و ب و پ و پ و ب و پ و پ ب و و ب و ب«

5 )۴  ۲ )۳  ۴ )۲  ۳ )۱

 در مجموعۀ زیر چند بار حرف »ک« قبل از حرف »گ« و بعد از حرف »ل« آمده است؟821
»گ ک ل ل ک گ گ ک ل ک ل ک گ ل ک گ ل ک گ ل ک«

۴( ۲ بار ۳( 5 بار  ۲( ۴ بار  ۱( ۳ بار 

 در مجموعۀ زیر چند بار حرف »م« بعد از حرف »س«  و قبل از حرف »ش« آمده است؟831
»س ش م م س ش س م ش م س ش س ش م م س ش س م ش«

۴( ۲ بار ۳( 5 بار  ۲( ۴ بار  ۱( ۳ بار 

 در مجموعۀ زیر چند بار حرف »ل« بعد از حرف »د« و قبل از حرف »ج« آمده است؟841
»ل د ج ج د ل ج ج ل د ل ج د ل ج ج ج ل ل د ل م ج م د«

۴( ۲ بار ۳( 5 بار  ۲( ۴ بار  ۱( ۳ بار 

 در مجموعۀ زیر، چند بار حرف »ق« بالفاصله بعد از حرف »ف« آمده است؟851
»ف ف ق ق ف ق ف ق ف ف ق ف ق ق ف ف ق ق ف ق ف«

۴( 9 بار ۳( 8 بار  ۲( 7 بار  ۱( 6 بار 

 در مجموعۀ زیر، چند بار عدد »2« بالفاصله قبل از عدد »3« و بالفاصله بعد از عدد »4« آمده است؟ )از چپ به راست(861
»2321232423234423423232342343422«  

۴( 5 بار ۳( ۴ بار  ۲( 6 بار  ۱( ۳ بار 

 در مجموعۀ زیر، چند بار عدد »4« بالفاصله قبل از عدد »5« و بالفاصله بعد از »3« آمده است؟ )از چپ به راست(871
»345345345345345435435435534534534«  

۴( 8 بار ۳( 7 بار  ۲( 6 بار  ۱( 9 بار 

 در مجموعۀ زیر، چند بار عدد »3« دقیقاً بین دو رقم فرد آمده است؟881
»4343433453137893123456386838934«  

۴( 5 بار ۳( ۲ بار  ۲( ۴ بار  ۱( ۳ بار 

 در مجموعۀ زیر، چند بار عدد »5« دقیقاً بین دو رقم زوج آمده است؟891
»4577549456554543578542754965«  

۴( 5 بار ۳( ۲ بار  ۲( ۴ بار  ۱( ۳ بار 

 در مجموعۀ زیر، چند بار عدد »8« دقیقاً بین دو عدد »7« آمده است؟901
»8777877888787888878887887788«  

۴( 5 بار ۳( ۲ بار  ۲( ۴ بار  ۱( ۳ بار 



دفترچة شمارة دو

جامپینگ: دفترچه های شبیه سازی آزمون تیزهوشان ورودی پایۀ هفتم صفحۀ 7 

* در جدول زیر، نماد مربوط به هر رقم را می بینید.

مثالً کد مربوط به عدد 130 به صورت  است.
پاسخ مناسب با عدد یا نماد داده شده در هر یک از سؤاالت 101 تا 110 را از بین گزینه  های پیشنهادی انتخاب کنید.

1016  

۱028 )4  ۱068 )۳  ۱086 )2  ۱079 )۱

1026 
6485 )4  6574 )۳  6475 )2  6584 )۱

1036 
52۳60 )4  526۳0 )۳  5۳620 )2  5۳260 )۱

1046 
2۳596 )4  ۳2695 )۳  ۳2596 )2  2۳695 )۱

1056 
864۱5 )4  86۳۱5 )۳  964۱5 )2  96۳۱5 )۱

106648213 
 )4   )۳   )2   )۱

107659716 

 )4   )۳   )2   )۱

1086961971 

 )4   )۳   )2   )۱

1096865176 

 )4   )۳   )2   )۱

11069716420 

 )2    )۱

 )4    )۳
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