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۴ �نۀ گ 1

۳ سرسپرده: تسلیم، فرمان بردار �نۀ گ 2

۲ واژۀ مورد نظر »دیوان« است.  �نۀ گ 3

۴ همان طورکه پنج شنبه و جمعه پشت سرهم در انتهای هفته قرار دارند، بهمن و اسفند هم پشت سرهم در انتهای سال می آیند. �نۀ گ 4

۱ �نۀ گ 5

۲ تک تک واژگان گزینه های مختلف شامل حداقل یک حرف بی نقطه، یک حرف تک نقطه، یک حرف دونقطه، و یک حرف سه نقطه هستند، غیر از  �نۀ گ 6
واژۀ »شریعتی« که حرف تک نقطه ندارد.

۴ ابتدا تعریف میراث، سپس اشاره به میراث فرهنگی و تعریف میراث فرهنگی و در نهایت توضیحی دربارۀ آثار مربوط به میراث فرهنگی آمده است. �نۀ گ 7

۳ چون کپک نوعی قارچ است پس موجودی زنده است. �نۀ گ 8

 
گزینۀ  »1«: قارچ ها نمونه ای از همین موجودات زنده ای هستند که سبزینه ندارند.

گزینۀ »2«: کپک نوعی قارچ است و سل نوعی بیماری.
گزینۀ »4«: قارچ نمی تواند غذاسازی کند. کپک نوعی قارچ است. پس کپک نمی تواند غذاسازی کند.

  ۳ �نۀ گ 9
گزینۀ  »1«: اتم کوچک ترین بخش سازندۀ یک ماده است، نه مولکول.

گزینۀ  »2«: یون ها، اتم ها یا مولکول هایی هستند که با گرفتن یا از دست دادن الکترون بار الکتریکی پیدا می کنند. 
گزینۀ »4«: عدد اتمی تعداد پروتون های هسته است. 

۱ �نۀ گ 10

۲ روزی که پاسخ خیر است نمی تواند روزی باشد که شخص راست گفته است. زیرا در این صورت روز قبل هم راست گو می شود و این با فرض مسئله  �نۀ گ 11
گر دوشنبه راست گو باشد، بقیۀ روزها دروغ گو  گر سه شنبه راست گو باشد، یک شنبه نیز راست گو می شود، پس سه شنبه هم نمی تواند راست گو باشد. ولی ا تناقض دارد. ا

است.

⇐ خالۀ من ۴ الف( خواهر مادر من  �نۀ گ 12
⇐ نوۀ خالۀ من  )الف( غلط است. پسر دخترخالۀ من 

⇐ مادر من ب( مادر خواهر من
⇐ خالۀ من  )ب( غلط است. خواهر مادر من 

⇐ برادرزادۀ من ج( دختر برادر من 
⇐ مادر من یا مادر همسر برادر من  )ج( غلط است. مادربزرگ برادرزادۀ من 

ABD با هم برابرند،  ۱ یادتان باشد: تا زمانی که اطالعات مسئله دربارۀ مثلث کافی نباشد، نباید نوع مثلث را مشخص کرد؛ مثالً تا نگفته اضالع مثلث  �نۀ گ 13
نباید گفت متساوی االضالع است. پس اطالعات مسئله در اینجا هم کافی نیست.

۴ در هر مرحله اعداد کناری با یکدیگر در دسته های دو تایی، جابه جا می شوند. در مرحلۀ بعدی عدد انتهایی به ابتدای ماشین منتقل می شود و این  �نۀ گ 14
عدد منتقل شده دیگر جابه جا نمی شود. پس مرحلۀ بعدی به شکل زیر خواهد بود:

مرحله ی 7029182419107192374
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۲ ماشین پس از تغییراتی که در تحلیل سؤال قبل آنها را یافتیم، جدولی به شکل زیر را ایجاد خواهد نمود: �نۀ گ 15

ورودی9819120318117101215

مرحله ی 91983120111810715121

مرحله ی 81912031811710121592

مرحله ی 19312011181071512983

۱ مجموع هر دو ساعت، ساعت بعدی را ایجاد می کند. �نۀ گ 16  
 3 47 6 11 9 58: : :′ + ′ = ′  

۴ در دایره های باالیی، مکان های مشترک بین 3 دایره را در نظر بگیرید. در دایرۀ وسط، عدد حاصل برابر با مجموع اعداد دایره های چپ و راست است.  �نۀ گ 17  
12 7 5− = در دایرۀ پایین نیز عدد دایرۀ وسط برابر اختالف عدد دایره های چپ و راست است. 

ساعت کار الزم برای بافتن فرش ⇒ × =18 6 108    ۱ �نۀ گ 18

3
5 108

5
5 1

1 108
3
5

108 5
3 180

=
⇒ = × = × =

?
?  

پس کل فرش در 180 ساعت بافته می شود.
روزی 6 ساعت ⇒ =180

6 30 روز , روزی 4 ساعت ⇒ =180
4 45 روز  

:تأخیر 45 30 15− = روز  

۲ �نۀ گ 19
60 10 50− = زمان باقی مانده   

 24 6 30+ = نفرات جدید   

⇒ = × =24 50
30 40

 نفرات اولیه24زمان جدید
 نفرات جدید5030زمان اولیه

۳ �نۀ گ 20

⇐ تا همین جا این گزینه غلط است. : مثلث  B : دایره، مثلث، A گزینۀ »1«:
ک دارند. ⇐ این گزینه نیز صحیح نیست؛ زیرا هر دو بخش اعالم شده فقط یک اشترا : دایره  E : مستطیل، دایره و مثلث، C : مستطیل، F گزینۀ »2«:

ک. ک دارد نه دو اشترا یک اشترا B A با گزینۀ »4«:

�90 می چرخد. ۳ بخش بیرونی باال و پایین جای خود را عوض می کنند. در ضمن بخش درونی باال ثابت و بخش درونی پایین  �نۀ گ 21

�90 ساعتگرد دوران دهیم مکمل شکل اول خواهد بود. گر شکل دوم را  ۱ ا �نۀ گ 22

۲ ابتدا خط موجود در شکل را بررسی می کنیم که در هر مرحله یک گوشۀ ساعتگرد حرکت می کند. اشکال متصل به هم این الگو را دارند. تا به این جا  �نۀ گ 23

�45 ساعتگرد روی ضلع مربع حرکت می کند که فقط گزینۀ »2«  دو گزینۀ »3« و »4« حذف می شوند. سپس الگوی دایرۀ سیاه را بررسی می کنیم. در هر مرحله
صحیح است.
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۱ در هر سطر، تعداد دایره های طوسی شکل سوم برابر اختالف دایره  های سیاه شکل اول و دوم از سمت چپ است و تعداد دایره های سفید شکل سوم  �نۀ گ 24

نیز مجموع دایره های سفید شکل اول و دوم از سمت چپ است. 

�45 پادساعتگرد حرکت می کند.  ۱ هر سطر را به شکل عقربه  های ساعت در نظر می گیریم که در هر حرکت  �نۀ گ 25

۳ �نۀ گ 26

۳ الف: مطابقت ندارد. / ب: مطابقت دارد./ ج: مطابقت دارد./ د: مطابقت دارد.  �نۀ گ 27

۳ �نۀ گ 28

۳ �نۀ گ 29

۳ �نۀ گ 30
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دفترچه اول
هوش تجسمی، هوش تصویري، هوش منطقی، هوش کالمی، هوش ادبی، هوش محاسباتی

دفترچه دوم
سرعت و دقت

آزمون 2
دفترچه اول1401/02/9

هوش تجسمی، هوش تصویري، هوش منطقی، هوش کالمی، هوش ادبی، هوش محاسباتی

دفترچه دوم
سرعت و دقت


	فرم اول نهم تیزهوشان
	50 AZ 9
	Smartiz(1)

	tiz 9 A-1
	Page 2

	VIR0.AZMON.3.TIZHOSHAN 9.A
	بودجه بندی1
	Page 1

	tiz 9 A-1.pdf
	Page 1




