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می خواهیم به وسیلۀ اتصال »الف« به گستردۀ تاس »ب«، 
چند  به  را  »الف«  بخش  بسازیم.  استاندارد  تاس  یک 

قسمت از بخش »ب« می توان اتصال داد؟
1 
 2 
 3 
4 

در صورتی که گستردۀ مقابل را ببندیم، 
روبه روی کدام وجه خالی خواهد ماند؟

 الف   ج
 ب   پ

در صورتی که گستردۀ مقابل را ببندیم، 
کدام وجه ها روی هم قرار می گیرند؟

 4 و 6   2 و 6
 1 و 2   3 و 6

مکعب  گستردۀ  می تواند  گزینه  کدام 
مقابل باشد؟

کدام گزینه گستردۀ یک مکعب است؟

چند تا از موارد زیر، گستردۀ  مکعب است؟
 2 
 3 
 4 
5 

738

)الف()ب(

739

740

741

742

743

کدام گزینه گستردۀ یک مکعب را نشان می دهد؟

چه تعداد از موارد زیر، گستردۀ یک مکعب است؟
1 
2 
3 
4 

چه تعداد از موارد زیر، گستردۀ مکعب است؟

  

  
5  4  3   2 

کدام گزینه، تعداد گسترده های مکعب در مجموعۀ زیر را 
به درستی نشان می دهد؟

5 
 6 
 7 
 8 

را  مربع  یک  است.  ناقص  گستردۀ  یک  زیر،  شکل 
و  کرده  کامل  را  گسترده  تا  بیفزاییم  آن  به  می خواهیم 
به چند حالت می توانیم  را  مربع  بسازیم.  بتوانیم مکعب 

اضافه کنیم؟
 دو   سه
 چهار   پنج

733

)ب( )الف(

)د( )ج(

734

735

736

737
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را  حروف  تاس  یک  از  متفاوت  تصویر  چهار  زیر،  شکل 
نشان می دهد. کدام حروف روبه روی هم هستند؟

 

 )ج و پ( )ث و الف( )ب و ت(
 )ب و الف( )ث و ت( )ج و پ(
 )ج و ت( )ب و الف( )ت و ث(
 )ج و ث( )ت و الف( )ب و پ(

نشان  را  تاس  یک  از  متفاوت  تصویر  چهار  زیر،  شکل 
می دهد. کدام اعداد روبه روی هم هستند؟

 

 )5 و 2( )3 و 4( )6 و 1( 
 )2 و 5( )6 و 3( )1 و 4(
 )2 و 4( )5 و 1( )6 و 3( 
 )4 و 1( )5 و 6( )2 و 3(

کدام وجه ها  ببندیم،  را  زیر  تاس  که گستردۀ  در صورتی 
روبه روی هم قرار می گیرند؟
 )6 و 1( )2 و 5( )3 و 4( 

 )1 و 5( )2 و 6( )3 و 4( 
 )3 و 2( )1 و 4( )5 و 6( 
 )1 و 4( )2 و 5( )3 و 6(

شکل زیر، دو تصویر متفاوت از یک تاس را نشان می دهد. 
کدام اعداد روبه روی هم هستند؟

 )5 و 3( )2 و 4( )1 و 6( 
 )3 و 4( )5 و 6( )1 و 2(
 )1 و 6( )3 و 4( )5 و 2( 
 )2 و 3( )6 و 5( )4 و 1(

دو تصویر متفاوت از یک تاس را مطابق شکل داریم. کدام 
گزینه وجه های روبه روی هم را به درستی نشان می دهد؟

 )6 و 1( )5 و 2( )3 و 4( 
 )5 و 3( )6 و 1( )4 و 2(
 )1 و 2( )3 و 4( )5 و 6( 
 )3 و 4( )6 و 2( )5 و 1(

777

778

779

780

781

شکل زیر، دو تصویر متفاوت از یک تاس را نشان می دهد. 
کدام اعداد روبه روی هم هستند؟

 )1 و 3( )5 و 4( )2 و 6(
 )5 و 3( )6 و 2( )1 و 4(
 )2 و 4( )1 و 3( )6 و 5(
 )5 و 2( )1 و 4( )3 و 6(

سه تصویر متفاوت از جهات متفاوت یک مکعب را در شکل 
زیر می بینید. کدام وجه ها روبه روی هم قرار گرفته اند؟

 

) ، ( ) ، ( ) ، ( 

) ، ( ) ، ( ) ، ( 

) ، ( ) ، ( ) ، ( 

) ، ( ) ، ( ) ، ( 

را  حروف  تاس  یک  از  متفاوت  تصویر  چهار  زیر،  شکل 
نشان می دهد. کدام حرف روبه روی A قرار می گیرد؟

B
D

A

D
B

C

A
F

B

F
E

C

 

E  F  D  C 

شکل زیر، دو تصویر متفاوت از یک تاس را نشان می دهد. 
کدام اعداد روبه روی هم هستند؟

 )6 و 2( )1 و 3( )5 و 4( 
 )3 و 4( )2 و 5( )6 و 1(
 )6 و 2( )3 و 4( )5 و 1( 
 )6 و 5( )4 و 3( )1 و 2(

شکل زیر،  دو تصویر متفاوت از یک تاس را نشان می دهد. 
کدام اعداد روبه روی هم هستند؟

 )2 و 4( )5 و 6( )3 و 1( 
 )5 و 6( )2 و 3( )1 و 4(
 )6 و 4( )3 و 1( )5 و 2( 
 )1 و 2( )3 و 4( )5 و 6(

772

773

774

775

776
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شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب نیست؟

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب است؟

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب است؟

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب نیست؟

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب نیست؟

814

815

816

817

818

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب نیست؟

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب است؟

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب نیست؟

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب نیست؟

شکل گستردۀ زیر، مربوط به کدام مکعب است؟

809

810

811

812

813
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چه تعداد از مکعب ها مربوط به گستردۀ زیر است؟

)ب( )الف(

)ج(

 1  2  3  هیچ کدام

چه تعداد از مکعب ها، مربوط به گستردۀ زیر است؟

)ب( )الف(

)ج(

 1   2   3  هیچ کدام

چه تعداد از مکعب های داده شده،  با گستردۀ زیر مطابقت 
ندارند؟

)ب( )الف(

)د( )ج(

4  3  2  1 

چه تعداد از مکعب های داده شده، با گستردۀ زیر مطابقت 
ندارند؟

)ب( )الف(

)ج(

 1  2  3  هیچ کدام

845

846

847

848

چه تعداد از مکعب های داده شده، با گستردۀ زیر مطابقت 
دارند؟

)ب( )الف(

)ج(

 1  2  3  هیچ کدام

چه تعداد از مکعب های داده شده، با گستردۀ زیر  مطابقت 
ندارند؟

)ب( )الف(

)د( )ج(

4   3  2  1 

چه تعداد از مکعب های داده شده، با گستردۀ زیر مطابقت 
ندارند؟

)ب( )الف(

)د( )ج(

4  3  2  1 

چه تعداد از مکعب های داده شده با گستردۀ زیر،  مطابقت 
ندارند؟

)ب( )الف(

)د( )ج(

4  3  2  1 

849

850

851

852

39
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عدد متفاوت 46

سؤاالت این بخش بیشتر در مورد تفاوت اعداد است. یادتان باشد 
در این نوع پرسش ها رابطۀ بین ارقام بسیار مهم است.

 کدام عدد متفاوت است؟
131415  8910  372  456 

 با توجه به اعداد می  توان فهمید که هر عدد 
از اعداد متوالی ساخته شده، به جز عدد گزینۀ »2«.

4 5 6 456, , Þ    ,   8 9 10 8910, , ⇒  
13 14 15 131415, , Þ  

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت 1016 تا 1031، عدد متفاوت را انتخاب نمایید. 
194   672  780  564 

261  243  171  183 

495  396  761  253 

145914  39412  7613  54913 

9445  81153  71043  4915 

16511  7341  5729  37411 

2714  4832  5840  9736 

6466  6587  6394  2467 

876   987  254  135 

6122448  124816  8163264  36912 

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

61854  52080  81632  4832 

9673  5480  7581  7248 

3971  3964  3557  3428 

472  8919  327  5815 

7415  3916  7515  8820 

94550  82429  31520  63035 
)تیزهوشان 1399-1400( در مجموعۀ زیر، کدام عدد متفاوت است؟  
« »3647 2536 5869 6957 1425 4758, , , , ,  

3647  2536  6957  1425 

در مجموعۀ زیر، کدام عدد متفاوت است؟
« »3618309 7856428 9436218 5840420 7428209, , , ,  
3618309  7856428  5840420  7428209 

در مجموعۀ زیر، کدام عدد متفاوت است؟
« »323371 542095 853076 961873 721648, , , ,  

853076  721648  323371  961873 

الگوی مربعی 47

عدد مربعی
به هر عددی که از ضرب یک عدد در خودش 

ایجاد شود، عدد مربعی می گویند. 
1 1 1→ ×    ،   25 5 5→ ×    ،   36 6 6→ × برای مثال: 

الگوی مربعی
اعداد  با  که  الگویی  به 
شود، ساخته  مربعی 

»1 4 9 16, , , , ...« الگوی مربعی می گویند. 

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034
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59

25 
 26 
28 
30 

24 
 23 
25 
26 

36 
 28 
25 
32 

34 
 36 
26 
22 

12 
 18 
10 
20 

124 
 84 

216 
96 

4 
 3 
5 
6 

12 
 13 
14 
18 

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

334 
 672 
1080 
905 

 در هر یک از سؤاالت زیر، کدام گزینه اعداد اضافی موجود در 
بیضی A و B را به درستی نشان می دهد؟

 88 و 77
 48 و 77 
 58 و 86
 16 و 63

 15 و 38
 7 و 16 

 13 و 25
 17 و 16

 42 و 30
 12 و 6 

 18 و 36
 42 و 52

 18 و 28
 96 و 56 
 72 و 84
 18 و 72

1184

1185

1186

1187

1188
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 )؟( کدام است؟ 

673   672   472   473 

 در هر حلقه داریم: 

A C B  C A B A B= + × ×( ) ( )  

 ? ( ) ( )= + × × = × × =8 6 8 6 14 8 6 672 بنابراین: 

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت این مبحث، )؟( کدام است؟ 

   6 
 10 
 5 

 11 

 36   64   16   9 
 

 78   64   42   39 

50 
 30 
 35 
 45 

 

56   64   82   36 

     

     

1239

1240

1241

1242

1243

1244

  

     

     

 

   

   

 512 
 518 
 542 
 564 

 92 
 95 
 93 
 94 

 24 
 25 
 26 
 27 

 24 
 22 
 23 
 25 

 25 
 28 
 26 
 27 

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251
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672816
1557
8392


63
54

  93
44

 

 39
44

  54
75

 

سودوکو 71

سودوکو از بازی های فکری مربوط به ژاپن است که بعدها به علت 
جذابیتش در کشورهای دیگر جهان نیز استقبال خوبی از آن شد. 

قوانین�سودوکو
1- در هر سطر، اعداد 1 تا 9 بدون تکرار قرار می گیرند.

2- در هر ستون، اعداد 1 تا 9 بدون تکرار قرار می گیرند.
، اعداد 1 تا 9 بدون تکرار قرار می گیرند. 3 3× 3- در هر مربع

 یکی  از مهم ترین عوامل  برای موفقیت  در حل جداول سودوکو،
داشتن دید خوب،  تمرکز و دقت در جدول است. هر وقت در جدول 
سودوکو، عددی را پیدا کردید، سطرها، ستون ها  و مربع های دیگر منتهی 
به آن را مجدداً بررسی نمایید؛ چرا که با مشخص شدن هر عدد در جدول،  
تقابل سطر و ستون ها می تواند منجر به یافتن اعداد دیگر نیز شود. 

پرسش�های�چهارگزینه�ای

�با�توجه�به�جدول�زیر،�به�سؤاالت��1319تا��1323پاسخ�دهید.

E1B68
6

68435
36847
9A

451
9721
C62

817D

کدام�عدد�به�جای��Aقرار�می�گیرد؟
8  6  5  2 

کدام�عدد�به�جای��Bقرار�می�گیرد؟
1  9  7  3 

کدام�عددی�به�جای��Cقرار�می�گیرد؟
4  5  6  3 

1318

1319

1320

1321

کدام�عدد�به�جای��Dقرار�می�گیرد؟
4  5  6  3 

کدام�عدد�به�جای��Eقرار�می�گیرد؟
4  5  6  3 

�با�توجه�به�جدول�سودوکوی�زیر،�به�سؤاالت��1324تا�1328 
پاسخ�دهید.�

58637
B8

64E9
93

8D51
98A
127

7C
63912

کدام�عدد�به�جای��Aقرار�می�گیرد؟
6  3  5  7 

کدام�عدد�به�جای��Bقرار�می�گیرد؟
3  7  6  9 

کدام�عدد�به�جای��Cقرار�می�گیرد؟
3  7  6  9 

کدام�عدد�به�جای��Dقرار�می�گیرد؟
9  2  7  6 

کدام�عدد�به�جای��Eقرار�می�گیرد؟
1  7  5  2 

�با�توجه�به�جدول�سودوکوی�زیر،�به�سؤاالت��1329تا�1333 
پاسخ�دهید.

2E
C

A

182

D
B

7

کدام�عدد�به�جای��Aقرار�می�گیرد؟
3  4  1  2 

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329
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نوع�دوم:�عملیات�انجام�شده�مورد�سؤال�است.
کدام� دستگاه،�� خروجی� و� ورودی� به� توجه� با� �  
به�راست�در�جاهای�خالی�قرار� از�چپ� به�ترتیب� عالمت�ها�

می�گیرند؟
 + - × ÷  
+ -× ÷  

+- × ÷  
+ -× ÷  

 
1( +17 2 19=  2( ×19 2 38=  
3( -38 2 36=  4( ÷36 2 18=  

پرسش�های�چهارگزینه�ای

به�جای�)؟(،�کدام�عدد�قرار�می�گیرد؟
 10 
12 
11 
13 

به�جای�)؟(،�کدام�عدد�قرار�می�گیرد؟
11 
14 
12 
13 

ترتیب�عالمت�ها�از�باال�به�پایین�کدام�است؟
 + −,

× ÷,

÷ ×,

 − +,

1498

1499

1500

خروجی�دستگاه�زیر�کدام�است؟

-72  72  90  -90 

خروجی�دستگاه�زیر�کدام�است؟
 83 
94 

113 
106 

عملیات�موجود�در�ماشین�زیر�کدام�است؟
 × +3 6,  

 + +2 20,  
 + ×3 2,  
 + ×2 3,  

ورودی�ماشین�زیر،�کدام�است؟
 6 
7 
3 
5 

خروجی�ماشین�زیر،�کدام�است؟
 81 
45 
63 
90 

خروجی�ماشین�زیر،�کدام�است؟

89  88  86  87 

1501

1502

1503

1504

1505

1506
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80کارگرربعکاریرادر30روزانجاممیدهند.120کارگر
کردن کار روزی4ساعت با رادرچندساعت کار نصف

انجامخواهندداد؟
160  200  120  240 

80نفرکاریرا40روزهانجاممیدهند.20نفر،اولکاربه
کنونکارچندروزهانجاممیشود؟ آنهااضافهمیشوند.ا

 32 روزه  48 روزه  24 روزه  30 روزه
140نفرکاریرادر90روزانجاممیدهند.ابتدایکار40 
کنون نفربهدلیلابتالبهکرونا،ازکارکنارهگیریکردند.ا

کارچندروزدیرترازموعدتمامخواهدشد؟
 126 روز  26 روز  36 روز  110 روز

90کارگرربعکاریرادر300روزانجاممیدهند.20کارگر
نصفکاررادرچندروزانجاممیدهند؟

 270 روز  2700 روز  1350 روز  675 روز
18کارگر،کاریرادر15روزانجاممیدهند.تعدادکارگران

راچندنفرافزایشدهیمتاکار10روزهانجامشود؟
12  6  27  9 

کارگر میدهند.  انجام روز 120 در را کاری کارگر 
و همانکاررادر80روزانجاممیدهند.کدامگزینه

رابهدرستینمایشمیدهد؟
= 45 , = 35  = 44 , = 66
= 35 , = 45  = 66 , = 44

نسبت معکوس و مجموع کار  107

مجموع کار چند نفر را به صورت  زیر محاسبه می کنند. 
هرگاه نفر اول کاری را در a ساعت و نفر دوم همان کار را در b ساعت 

انجام دهد، مجموع کار آنها برابر است با:

1 1
a b
↓ ↓

+ =  →

SøIw ¦Ä nj SøIw ¦Ä nj

t¼§÷¶  

علیکاریرادر60دقیقهومهردادهمانکار
گرهردوباهمکارکنند،کار رادر20دقیقهانجاممیدهند.ا

درچنددقیقهتماممیشود؟
18  15  10  5 

 
1
60

1
20

1 3
60

4
60

60
4 15+ = + =  → =t¼§÷¶ دقیقه  

1774

1775

1776

1777

1778

1779

می توان رابطۀ باال را تعمیم داد و روابط زیر را از آن خارج کرد.

:مجموع کار سه نفر  1 1 1
a b c

+ + =  →t¼§÷¶  

کار یک نفر از مجموع کار = − =
↓ ↓

1 1
a b

oÿº »j nI¨ Ì¼µ\¶ Ï»H oÿº nI¨

t¼§÷¶ → ⇒ کار نفر دوم   

پرسشهایچهارگزینهای 

آدرینکاریرادر12ساعتوحسیندر16ساعتهمان
گرهمانکارراهردوباهمانجام کارراانجاممیدهد.ا

دهند،کارتقریباًدرچندساعتتماممیشود؟
 6 ساعت  7 ساعت  8 ساعت  9 ساعت

شیر»الف«استخریرادر40ساعتوشیر»ب«در60 
گرهردوشیرباهمبازباشند،استخر ساعتپرمیکند.ا

درچنددقیقهپرخواهدشد؟
1206  1440  1028  1081 

کوروشکاریرابهتنهاییدر10ساعت،مینادر20ساعت
گرهرسهباهمکار وعلیدر30ساعتانجاممیدهند.ا

کنند،کاردرچندساعتتماممیشود؟
 5 7
11   4 23   6 27   5 5

11
 40 در »ب« شیر ساعت، 20 در را استخر »الف« شیر
گرهرسه ساعتوشیر»ج«در120ساعتپرمیکند.ا
بازشوند،استخردرچه شیرساعت7صبحروزشنبه

ساعتیپرخواهدشد؟
18   20  19  21 

پتومتباهمکاریرادر40ساعتانجاممیدهند.پت
گر ا انجاممیدهد. رادر60ساعت کار تنهاییهمان به
متتنهاکارکند،کاررادرچندساعتتمامخواهدکرد؟

150   60  120   80 
مهتابکاریرادر12ساعتومحمددر20ساعتانجام
گرهردوباهمکارکنند،در3ساعتچهکسری میدهد.ا

ازکارانجامنشدهاست؟
 45   15   35   25

 4 در را کار همان حسین و ساعت 2 در را کاری علی
گرهردوباهمکارکنند،دریک ساعتانجاممیدهند.ا

ساعتچنددرصدازکارانجامشدهاست؟
75%  65%  50%  25% 

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786
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پرسش های چهارگزینه ای

محمد کاری را در 91 ساعت انجام می دهد. علی%30 سریع تر 
است. علی همان کار را در چند ساعت انجام می دهد؟
70  63  64  72 

3 را در 84 روز بافت. عسل از سیمین 4×× سیمین یک فرش
%40 تنبل تر است. عسل آن را در چند روز می بافد؟
120  140  117  118 

مشهدی رمضان زمینش را به تنهایی به کمک بیل دستی، 
%20 سریع تر است  در 60 روز شخم می زند. پسرش که از او
به کمک او می آید. اکنون کار در چند روز تمام خواهد شد؟

 25 روز  26 روز  28 روز  27 روز

حسین کاری را در 60 ساعت انجام می دهد. علی که از 
% الف« تنبل تر است، کار را در 75 ساعت انجام  حسین »

می دهد. »الف« کدام است؟
28  22  25  20 

حسین کاری را در 60 ساعت انجام می دهد. طبق نتایج حاصل 
شده، حسن از حسین%25 سریع تر است. اگر هر دو با هم 

کار کنند، در یک ساعت چه کسری از کار انجام خواهد شد؟

  380   1363   3
100   7

180

درصد خلوص  114

هم  با  را  مختلف  مادة  دو  مبحث،  این  سؤاالت  و  بخش  این  در 
مخلوط کرده و سؤالی درباره مادة جدید پرسیده می شود.

%30، چند لیتر اسید اضافه   به 80 لیتر اسید
%70 داشته باشیم؟ کنیم تا اسید

98 2/   110 4/   106 6/   108 

%30 یعنی    وقتی می گوییم اسید
آب تشکیل شده است.  70% اسید و 30% محلول ما از

گام اول محاسبة لیتر اسید در محلول اولیه است.
 30100 80 24× = لیتر  

80 لیتر آن آب است.  24 56− = یعنی 24 لیتر محلول اسید و
آب است. پس: 30% دارای 70% 5630اسید

100
درصد آب

کل محلول  
= × Þ100 56

30 186 6� / لیتر محلول جدید  

 186 6 80 106 6/ /− = مقدار محلول )اسید( اضافه شده  

1850

1851

1852

1853

1854

پرسش های چهارگزینه ای

%70، چند کیلوگرم مس اضافه  به 300 کیلوگرم آلیاژ مس
%80 حاصل شود؟ کنیم تا آلیاژ مس

 60 kg    90 kg    30 kg    150 kg  

%80چند لیتر آب اضافه کنیم تا اسید به 400 لیتر اسید
%40حاصل شود؟

 200 لیتر  300 لیتر  400 لیتر  500 لیتر

%80 را با 100 لیتر الکل%40مخلوط کردیم.  400 لیتر الکل
درصد محلول حاصل چند است؟

72%    70%   68%   65%  

مخلوط   50% اسید لیتر  چند  با  %80را  اسید لیتر   500
کنیم تا محلول حاصل خلوص%60 داشته باشد؟

 500 لیتر  1000 لیتر
 2000 لیتر  1500 لیتر

400 لیتر اسید%90 داشتیم. با افزودن آب به این محلول، 
%50 ایجاد کردیم. اکنون برای بازگرداندن محلول  اسید

به حالت%90 چند لیتر اسید خالص نیاز داریم؟
 1840 لیتر  360 لیتر

 720 لیتر   2880 لیتر

درصدهایآماریونموداردایرهای  115

با توجه به اطالعات آماری موجود در جدول  سؤاالت این بخش 
داده های آماری مطرح می شوند که دو دسته هستند:

شکل  به  که  جدول  درون  اعداد  با  مرتبط  سؤاالت  اول:  دستۀ 
محاسباتی هستند.

بیان  برای  نمودار  این  که  دایره ای،  نمودار  سؤاالت  دوم:  دستۀ 
اطالعات به شکل درصد استفاده می شود.

D%

A%
B%

C%

A B C D% % % % %+ + + = 100

سؤاالت مربوط به نمودار دایره ای عمدتاً یکی از حالت های زیر را 
در بر می گیرند:

1855

1856

1857

1858

1859
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همنویسهوهمآوا 153

پیداست،  نامشان  از  که  همانگونه  هم آوا،  واژه های  تعریف  در 
کلمه هایی هستند که آوای یکسان ولی معنی متفاوتی دارند. مثال: 

خار: تیغ/ خوار: کوچک و حقیر
و  ذوق  به  توجه  با  هم آوا  واژه های  به  مربوط  پرسش های  تیپ 

خالقیت طراح، گسترده است.
مثالً در این نوع بخشی از واژه را می خواهد که معنای داده شده را 

ایجاد کند.

○ = زمین« است. ○ ر  در کدام گزینه مکمل »
 عض  از  عز  اض

 در این سؤال کافی است هم آواهای »عرض« 
را بشناسیم.

عرض: پهنا، ارز: پول خارجی، عرز: سرزنش کردن، ارض: زمین

پرسش های چهارگزینه ای

برای پر کردن جای خای و   در ده پرسش  بعدی، کدام گزینه 
ایجاد واژۀ مورد نظر مناسب است؟

»  ر  : خاک و زمین«
 ثی  سا  سی  ثا

»  ار  : بدون چیز«
 آی  عی  بی  زی

»  ریب: نزدیک«
 ف  غ  ق  اُ

»  و  : کمان«
 قس  غث  غص  قص

»  مار  : آبادانی«
 ات  اط  عت  عط

»  یا  : حصار«
 حت  حط  هت  هط

»را   : خشنود«
 زی  ذی  ضی  ظی

»پر   ال: نام یک کشور«
 تک  طق  تغ  طغ

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

»ا  ا  : پایه و بنیاد«
 سس  ثث  سث  ثس

حرا   : نگهبانی«
 ست  ثت  سط  ثط

 در دو پرسش  بعدی، کدام گزینه درست است؟

 هرم: اندرون خانه  امل: کار و تالش
 سد: بستن   نصر: متن

 ضمین: عهده دار  َعلَم: درد
 ثواب: درست  بهر: دریا

 در شش پرسش  بعدی، کدام گزینه نادرست است؟

 چیره: غالب  عرض: پهنا
 اسم: گناه   تعّلم: آموختن

 زهر: سم   نصر: یاری
 مأمور: فرمانبر و نگهبان  قضا: ارزش

 خار: تیغ   حیاط: محوطه
 عمارت: حکومت  اثم: گناه

 قدر: اندازه   تهدید: ترساندن
 غازی: داور   حول: اطراف

 آری: بدون چیز  صواب: درست
 حاسد: حسود  سرا: خانه

 نواهی: نهی شده ها  غریب: بیگانه
 غالب: پیروز  خواست: بلند شد

 در هفت پرسش  بعدی، کدام گزینه متفاوت است؟

 شکر  نشسته  ملک  قاضی

 خوان  خورد  صیف  کشتی

  ارز  مسلم  قدیر  اساس

 سیر  ریش  قوس  بادیه

 خیر  علم  روان  شارع

 خوار  مشک  می برد  کشت

 دوش  خیر  تنگ  سحر

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384
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کدام  از حروف موجود در جدول،  استفاده  با   
گزینه را نمی توان ساخت؟

 خدا  
 دارای وزن و آهنگ

 آزرده  
 اراده

 واژۀ خدا را به شکل »یزدان«،  واژۀ متناسب 
با وزن و آهنگ را به شکل »موزون« و واژۀ آزرده را نیز می توان به 
شکل »ملول« در جدول یافت؛ اما واژۀ مترادف با اراده یعنی »عزم« 

یا »قصد« را نمی توان در جدول یافت.

با ترکیب حروف موجود در جدول  کدام واژه را نمی توان 
ساخت؟ 

  واژه ای در معنای نتیجه
 واژه ای در معنای مرد

  واژه ای در معنای جادو و ورد
  واژه ای در معنای ستم دیده

در  موجود  حروف  ترکیب  با  نمی توان  را  کدام یک  معادل 
جدول ساخت؟

 سرخی هنگام غروب خورشید
  زنگی که بر گردن چهارپایان می بستند.

 رشد بی رویۀ سلول های بدن
 عاقبت و آخر کار

کدام گزینه را می توان با حروف موجود در جدول ساخت؟
 شخصی که از نظر روحی و جسمی 

ضعیف است.
ک پختن  جای خورا

 شخصی که اضطراب زیادی دارد.
  کوچه ای که آخرش بسته باشد و راه به جایی نداشته باشد.

معادل کدام گزینه را نمی توان در 
جدول یافت؟

 آغاز کار
 شجاع
 دروغ

 عمیق

ا ل ی

ن ز گ

د و م

2461

ف م ج

س ط ر

ث ل ح

2462

ف م ج

ش ط ر

ث س ق

س م ب

ن ط ر

ث ب ت

2463

2464
ت ی د ف

ش چ گ ک

ه  ر ل س

خ ا ص ح

معادل کدام گزینه را نمی توان با ترکیب حروف موجود در 
جدول ساخت؟

 واژه ای در معنای بازگشت
 واژه ای مترادف اندیشه

 واژه ای در معنای دارایی
 واژه ای مترادف فراخ و عریض

معادل کدام گزینه را می توان با حروف موجود در جدول 
ساخت؟
  َملِک

 نابودی
 ملول

 مشّقت

معادل چه تعداد از واژه ها را می توان با حروف موجود در 
جدول ساخت؟ »ناچار، جدایی، سخت«

 یک  
 دو
  سه 

 هیچ کدام

معادل چه تعداد از واژه ها را می توان در جدول ساخت؟ 
»رفتار، بند، دروغ«

 یک 
 دو 
 سه 

 هیچ کدام

یافت؟  جدول  در  می توان  را  واژه ها  از  تعداد  چه  معادل 
»نیروها، حدس، فرصت، شکار«

 یک 
 دو 
 سه 

 چهار

معادل چه تعداد از واژه ها را می توان 
با حروف جدول ساخت؟ »نزاع، قصد، 

رفتار، شجاع، طناب«
 دو 
 سه

 چهار 
 پنج

2465

ج گ س ل

ع ه  ش م

ق ف ی غ

ر ک ز ا

2466

غ ژ ل

ا پ س

چ ف ک

ث ه  ت

2467

ر ی گ

ا ج ن

ز و ه 

2468

ق ی ا

ت ر د

د ل ک

2469

ا خ ق

ل م گ

ن و ج

2470

ن ت ج

ا ر ک

ه  ش ه 

ر د م
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 پدرام  پوپک  پانته آ  پیراهن

 النه  الله  لوله  الیق

 کارخانه  کاهدان  کاهو  کازرون

 در پرسش های بعدی، دومین واژه پس از چیدن طبق الگوی 
لغت نامه، کدام است؟

 مسیح  مسبب  مسائل  مسموم

 غایب  غیبت  غیاب  غاز

 گوسفند  گرگ  گوساله  گوزن

 گالب  گالیل  گلدان  گلمهر

 سینی  سیم  سوسن  سایه

 مریم  مریانج  مرضیه   مراغه

 مجموعه  اجتماع  جماعت  جمیع

 مسجد  مساجد  سجده  ساجد

 خواننده  خواندن  خواندنی   خواند

 میز  میانسال  میانه  میاندوآب

 در پرسش های بعدی، سومین واژه پس از چیدن واژه ها طبق 
حروف الفبا، کدام است؟

 لیوان  الزم  الشه  المپ

 سرمایه  سهند  سماور  سایبان

 شرم آور  شرمگین  شرمسار  شرمنده

 شوخی  شامپو  شالوده  شانس

 شریان  شامپو  شوینده  شاخسار

 مدرک  مدارج  مدائن  مدیون

 قابلمه  قابوسنامه  قانون مدار  قاضی

کم  حکیم  محکمه  حکام  حا

 چسب  چاپلوس  چماق  چارچنگول

 مثال  مثل  مثابه  ثانیه

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

2726

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

مفهومواژهها 178

در این بخش به شما، واژه هایی را می دهند که طبق الگوی منظمی 
به شکل مفهومی )نه الفبایی( باید ترتیب آنها را ذکر کنید. ترتیب 

واژه ها طبق شماره از چپ به راست است.

 ترتیب صحیح واژه های زیر، کدام است؟

)1- ماه، 2- زمین، 3- خورشید، 4- خانه(
1324  4321  1234  3214 

زمین،  از  بزرگ تر  خورشید  بزرگی،  نظر  از   
زمین بزرگ تر از ماه و ماه بزرگ تر از خانه است. 

خانه        ماه          زمین         خورشید
3                2             1           4 

پرسش های چهارگزینه ای

به  گزینه  کدام  در  واژه ها  ترتیب صحیح  زیر،  پرسش های  در   
درستی رعایت شده است؟

)1- او  2- ما  3- من  4- شما  5- تو  6- آنها(
351246  642135  642351  532641

)1- من  2- پزشک  3- بیمارستان  4- دارو  5- دل درد  
6- استراحت(

164532  145326  153246  123546 

)1- کودکی 2- فاصلۀ استاندارد  3- تلویزیون  4- سالمت  
5- چشم  6- رعایت(

451362  162543  451326  162345 

)1- فشار  2- نیروگاه  3- قطع برق  4- مصرف  5- بیش 
از حد  6- برق(

635214  654321  264513  264315 

)1- ساخت  2- خانه  3- نقشه  4- گودبرداری  5- زمین  
6- فروش(

534126  354126  642531  456123 

)1- ثبت نام  2- تصحیح  3- آزمون  4- نتیجه  5- کارت 
ورود به جلسه  6- موفقیت(

615243  153426  615324  153246 

2740

2741

2742

2743

2744

2745
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عمل  این  است.  شده  تبدیل  »اوزرهد«  به  »دروازه«  واژۀ 
طبق کدام قانون صورت گرفته است؟

 »123456« به »435261«
 »123456« به »456123«
 »123456« به »341265«
 »123456« به »561234«

واژۀ »آفتابگردان« به »باگدانافتر« تبدیل شده است. این 
عمل با توجه به کدام قانون صورت گرفته است؟

 »1231456718« به »415817236«
 »1231456718« به »415718236«
 »123456718« به »417518236«
 »123456781« به »417581236«

واژۀ »شبانگاه« به »گاشباهن« تبدیل شده است. این امر 
توسط کدام قانون صورت گرفته است؟

 »1234536« به »5123643« 
 »1234536« به »2313456«

 »1234536« به »5312364« 
 »1234536« به »5312346«

واژۀ »عتیقه« به »هقعتی« تبدیل شده است. این امر توسط 
کدام قانون صورت گرفته است؟

 »12345« به »12453«   »12345« به »54123«
 »12345« به »45123«  »12345« به »54321«

»آقا« به کدام تبدیل  »263« تبدیل شود،  »326« به  گر  ا
خواهد شد؟

 آقا  اقآ  قاآ  اآق

کدام  به  »سالم«  شود،  تبدیل   »4250« به   »5420« گر  ا
مورد تبدیل خواهد شد؟

 المس  السم  السم  المس

به  مورد  کدام  شود،  تبدیل  »عجیب«  به  »جیعب«  گر  ا
»صادق« تبدیل خواهد شد؟

 ادصق  صقاد  قاصد  ادقص

به  مورد  کدام  شود،  تبدیل  »نجابت«  به  »ابتنج«  گر  ا
»میالن« تبدیل خواهد شد؟

 المنی  النمی  الینم  النیم

به  مورد  کدام  شود،  تبدیل   »12345« به   »12543« گر  ا
»56789« تبدیل خواهد شد؟

56879  56987  65789  65987 

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

2835

جایگاه حروف در کلمه و ویژگی آنها 184

بعضی از کلمه ها دارای ویژگی خاصی هستند. برای مثال در کلمۀ 
با یکدیگر  آنها  ارقام  »افسرده« دو حرف موجود است که مجموع 
برابر است یا دو حرف وجود دارد که مجموع ارقام یکی، دو برابر 

مجموع ارقام دیگری است. باور ندارید؟ پس نگاه کنید.
افسرده  الف )1(، ف  )23(، س )15( ، ر )12(، د )10(، ه )31(

مجموع ارقام )الف( و )د(  1= 1+0

6 3 2÷ = 



6=5+1 )15( س
3=2+1 )12( ر

مجموع ارقام )س( و )ر( 

در این بخش نوع پرسش های به گونه ای است که با جایگاه حروف 
در واژه و حروف الفبا سروکله می زنیم.

متفاوت  حرف  جفت  چند  »آسمان«  واژۀ  در   
وجود دارد که مجموع ارقام آنها در جدول الفبا با یکدیگر 

یک واحد فاصله داشته  باشد؟
 صفر  یک  دو  سه

1 5 6+ = س: 
2 9 11 1 1 2+ = → + = ن: 

  2 8 10 1 0 1+ = → + = م: 
دسته ها: )ن، الف(، )م، ن(

پرسش های چهارگزینه ای

در واژۀ »فرمانده« چند حرف وجود دارد که شمارۀ آنها در 
جدول الفبا، متوالی است؟

 دو  سه  چهار  پنج

در واژۀ »دستپاچه« چند جفت حرف وجود دارد که تعداد 
حرف بین آنها در واژه، نصف تعداد حرف آنها در جدول 

الفبا است؟
 هیچ  یک  دو   سه

که  است  موجود  حرف  جفت  چند  »متفکرانه«  واژۀ  در 
شمارۀ آنها در جدول حروف الفبا متوالی است؟

 یک 
 دو
 سه 

 هیچ جفت عددی موجود نیست.

نامسآ
11528129

2836

2837

2838
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303

با  است   .......... رابطۀ  مثل  »بمرغای«،  با  »مرغابی«  رابطۀ 
. ..........

 مرمت، ممرت  قدیمی، یقدمی
 میزبان، بمیزان  ثبت نام، اثبت من

 »1234567« رابطۀ  مثل  »یهامارم«،  با  »مارماهی«  رابطۀ 
است با .......... .

7651234   5671234 
5674321   7654321 

»سردرگمی«  نسبت  مثل  »ینازنمد«،  به  »نیازمند«  نسبت 
است به .......... .

 رسدرمگی   سردرمگی 
 رسردگمی   رسدریگم

رابطۀ »اروپا« با »اسپانیا« مثل کدام رابطه است؟ 
 الجزایر با بولیوی  ایسلند با افریقا

 اقیانوسیه با استرالیا  آمریکای جنوبی با آمریکا

نسبت »راه آهن« به »قطار« مثل نسبت .......... .
 تسمه است به موتور  دریا است به آب

 سیب است به کرم  آسمان است به ستاره

نسبت »هاری« به »سگ« مثل .......... است.
کتری  سرماخوردگی به ویروس  طاعون به با

 ماالریا به پشۀ آنوفل  دیابت به مواد قندی

نسبت »ارتفاع« به »انرژی پتانسیل گرانشی« مثل .......... 
است.

 حجم به چگالی
 سطح تماس به نیروی اصطکاک

 سرعت به قطر گودال شهاب سنگ
 بازیافت به آلودگی محیط زیست

نسبت »شدت روشنایی« به »لوکس متر« مثل .......... است.
 حجم به استوانۀ مدرج  انرژی به دماسنج

 جرم به کیلوگرم  وزن به ترازو

 نسبت »محدب« به »عدسی« مثل .......... است.
گرا  کوژ به لنز  همگرا به وا

 چوب به الماس  عدسی به گچ

نسبت »سبب« به »جهت« مثل .......... است.
 آرام به پریشان  آبگیر به دریا

 آفاق به کرانه  ستیز به سازش

2946

2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

2954

2955

نسبت »کیبورد« به »صفحه کلید« مثل .......... است.
 آذرخش به رعدوبرق  آرزو به تمایل
 هلی کوپتر به بالگرد  آسیب به آفت

رابطۀ »سنگ« با »ماه« مثل کدام است؟
 ماست با شیر  پیری با سفیدی مو

 گوسفند با گله  عینک با چشم

نسبت »خط فاصله« به »عالمت جمع« مانند کدام مورد است؟
 راه به دوراهی  راه به بیراهه

 میز به پایه   راه به چهارراه

نسبت »مارماهی« به »الکتریسیته« مثل کدام مورد است؟
 زمین به درخت  درخت به زمین
کسیژن به گیاه کسیژن  ا  گیاه به ا

نسبت »صد« به »سد« مثل .......... است.
 بیست به نیست  شش به شیش

 آب به تاب   گام به گاز

نسبت »ساز« به »سوز« همانند کدام مورد است؟
 قدم به مسیر  شرب به شیب

 سهم به سم  مزد به دزد

رابطۀ »عجیب« با »دلور« همانند کدام مورد است؟
 سبز با قرمز  آرام با آرامش
 آشیانه با خانه  متضاد با فعل

نسبت »آرزوها« با »آمال« مثل .......... است.
 محبت به جدایی  محنت به الفت

 مجرا به سوراخ  آماده به مهیا

نسبت »سینی« به »فنجان« مثل .......... است.
 شمال به جادۀ چالوس  باغچه به میوه

 سیب به درخت  قلمدان به خودکار

نسبت »گالب« به »بو« مثل .......... است.
 واژه به آوا   درخت به خورشید

 نشانه به تیر  گذر به راه

رابطۀ »سرزمین« با »مین سرز«، مثل رابطۀ »123456« با 
کدام مورد است؟

654321  654123  456123  123561 

و  »مداد«  رابطۀ  همانند  رابطه ای  »آسیاب«  با  واژه  کدام 
»گرافیت« را ایجاد می کند؟

 پُرز  پّره  آب  دستگاه

2956

2957

2958

2959

2960

2961

2962

2963

2964

2965

2966

2967
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چند عدد از چرخ های زیر، ساعتگرد می چرخند؟

8  6  7  2 

چند چرخ دیگر، هم جهت با چرخ 1 خواهند چرخید؟
 صفر 

 1 
 2 
3 

گر چرخ M ساعتگرد بچرخد، چرخ های X و Y به ترتیب  ا
در کدام جهت ها خواهند چرخید؟

X

Y

M

 ساعتگرد، ساعتگرد  ساعتگرد، پادساعتگرد
 پادساعتگرد، پادساعتگرد  پادساعتگرد، ساعتگرد

چرخ دنده های A و B باید در کدام جهت بچرخند تا دِر 
جعبه، بسته شود؟

 ساعتگرد، پادساعتگرد 
 پادساعتگرد، ساعتگرد

 ساعتگرد، ساعتگرد 
 پادساعتگرد، پادساعتگرد

کنند،  حرکت   ..........  E چرخ  و   ..........  B چرخ دندۀ  گر  ا
جعبه به پایین خواهد رفت.

 ساعتگرد، ساعتگرد  ساعتگرد، پادساعتگرد
 پادساعتگرد، پاد ساعتگرد  پادساعتگرد، ساعتگرد

3957

3958

3959

3960

3961

گر دِر جعبه بسته شود، در واقع چرخ دندۀ A و B به ترتیب  ا
.......... و .......... چرخیده اند. 

 ساعتگرد، ساعتگرد  ساعتگرد، پادساعتگرد
 پادساعتگرد، پادساعتگرد  پادساعتگرد، ساعتگرد

اگر جعبه به سمت باال حرکت کند، در واقع اولین و آخرین 
چرخ دنده از سمت چپ به ترتیب .......... و .......... چرخیده اند.

 ساعتگرد، ساعتگرد  ساعتگرد، پادساعتگرد
 پادساعتگرد، پادساعتگرد  پادساعتگرد، ساعتگرد

سمت  کدام  به   Y تسمۀ  و   A چرخ دندۀ  زیر  شکل  در 
حرکت می کنند؟

 پادساعتگرد ـ چپ
 پادساعتگرد ـ راست

 ساعتگرد ـ چپ
 ساعتگرد ـ راست

با توجه به شکل زیر، نوار X و Y به ترتیب به کدام سمت 
حرکت خواهند کرد؟

 راست، راست  چپ، چپ
 چپ، راست  راست، چپ

3962

3963

3964

3965
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312 مبحث 195: محاسبۀ تعداد جمله 
313 مبحث 196: تصحیح جمله 
318 مبحث 197: تصحیح متن 
319 مبحث 198: بخش ناقص 
320 مبحث 199: تکمیل عبارت 
323 مبحث 200: حروف ربط و اضافه 
325 مبحث 201: ضرب المثل )1( 
326 مبحث 202: ضرب المثل )2( 
329 مبحث 203: ضرب المثل )3( 
331 گراف  مبحث 204: مرتب کردن پارا
338 مبحث 205: نتیجه گیری از متن )1( 
341 مبحث 206: نتیجه گیری از متن )2( 
344 مبحث 207: نتیجه گیری از متن )3( 
346 مبحث 208: مصداق سازی 
348 مبحث 209: درک مطلب 
365 فصل 4: هوش منطقی 
365 مبحث 210: تحلیل داده ها )مقایسه( 
366 مبحث 211: تحلیل داده ها )صحیح و غلط( 
367 مبحث 212: تحلیل داده ها 
375 مبحث 213: کفایت داده ها 
377 مبحث 214: علت و معلول 
379 مبحث 215: نمودار ون 
382 مبحث 216: حالت ها در نمودار ون 
383 مبحث 217: تحلیل جمله با نمودار ون 
384 مبحث 218: تحلیل نمودار ون 
387 مبحث 219: گزاره های مرتبط 

388 مبحث 220: نسبت های فامیلی 
389 مبحث 221: راست و دروغ 
393 مبحث 222: جهت یابی 
397 مبحث 223: بازی با روزهای هفته 
398 مبحث 224: نسبت تصویری )نوع 1( 
400 مبحث 225: نسبت تصویری )نوع 2( 
402 فصل 5: هوش تجربی 
402 مبحث 226: مقدمه و تاریخچه 
405 مبحث 227: ماده شناسی 
408 مبحث 228: جاندارشناسی 
413 مبحث 229: زمین و فضا در یک نگاه 
419 مبحث 230: کمیت شناسی 
429 مبحث 231: ماشین شناسی 
435 فصل 6: هوش سرعتی )دقت و تمرکز( 
435 مبحث 232: دو سوی یکسان )عددی( 
435 مبحث 233: دو سوی متفاوت )عددی( 
436 مبحث 234: تعداد ارقام 
437 مبحث 235: دو سوی متفاوت )کلمه( 
438 مبحث 236: دو سوی یکسان )کلمه( 
438 مبحث 237: حذف فاصله ها 
439 مبحث 238: تعداد حروف 
440 مبحث 239: جابه جایی حرف 
441 مبحث 240: بازی با افعال 
442 مبحث 241: تفاوت متون 
443 مبحث 242: تعداد نقطه 
443 مبحث 243: جدول های واژه و حرف 
444 مبحث 244: تصویر متفاوت 
445 مبحث 245: تعداد در شکل ها 
446 مبحث 246: کاوش در مجموعه شکل ها 
447 مبحث 247: تعداد تفاوت دو تصویر 
448 مبحث 248: دقت در اجزا 
449 مبحث 249: کدگذاری 
450 مبحث 250: آزمون دقت و تمرکز 
453 فصل 7: آزمون های استاندارد 
453 آزمون ورودی تیزهوشان ششم - سال 1397-1398 
463 آزمون ورودی تیزهوشان ششم - سال 1398-1399 
474 آزمون تکمیل ظرفیت پایۀ هشتم - سال 1398-1399 
481 آزمون ورودی تیزهوشان ششم - سال 1399-1400 
492 فصل 8: آزمون های شبیه ساز 
492 آزمون جامع شبیه ساز )1( 
502 آزمون جامع شبیه ساز )2( 
512 آزمون جامع شبیه ساز )3( 
492 فصل 8: آزمون های شبیه ساز 
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