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 ارقام عدد در آینه وارون جانبی هستند، یعنی از سمت 
راست به چپ چیده می شوند.

127« در آینه به کدام شکل نمایش   عدد »21
داده می شود؟

1 27 1  12 721  1 721  1 2721 

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت زیر، تصویر شکل الگو در آینه کدام است؟
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ماشین های ورودی و خروجی )2( 93

با عملیات خاصی در مراحل مختلف  نوع ماشین ها، شما  این  در 
بلکه  اصلی!  عمل  چهار  به  مربوط  عملیات  نه  اما  دارید.  سروکار 

عملیاتی از نوع جابه جایی و چیدمان اعداد.

 ماشینی داریم که روی اعداد ورودی داده شده، 
عملیات زیر را اعمال می کند:

ورودی618581201100193217184

مرحلۀ 5812011001932171846181

مرحلۀ 2011001932171845816182

مرحلۀ 2011001931842175816183

مرحلۀ 4*********؟*********

با توجه به مراحل داده شده، )؟( کدام است؟

100  193  201  184 

با توجه به گام ها مشخص است که هدف ماشین، چیدن اعداد از 
بزرگ به کوچک است.

پس در گام چهارم، )؟( چهارمین عدد بزرگ از میان ورودی ها را 
انتخاب می کند؛ یعنی عدد 201.

پرسش های چهارگزینه ای

طبق  آن  در  ورودی  اعداد  که  داریم  زیر  شکل  به  ماشینی   
مراحل ارائه شده تغییر می کنند. 

ورودی191729801166243063

مرحلۀ 6317298011662430191

مرحلۀ 6330298011662417192

مرحلۀ 6330248011662917193

حال عدد سمت راست 66 در مرحلۀ چهارم، کدام عدد 
خواهد بود؟

80  24  11  29 

1444

طبق  آن  در  ورودی  اعداد  که  داریم  زیر  شکل  به  ماشینی   
مراحل ارائه شده تغییر می کنند. 

ورودی719237702918241910

مرحلۀ 7137922970241810191

مرحلۀ 3792297024181019712

مرحلۀ 3729922470101871193

هفتمین عدد از چپ در مرحلۀ 4 کدام است؟
18  92  24  10 

گر اعداد زیر، ورودی ماشین سؤال قبل باشند، سومین   ا
عدد از چپ در سومین مرحله، کدام عدد خواهد بود؟

ورودی9819120318117101215

9  10  7  15 
طبق  آن  در  ورودی  اعداد  که  داریم  زیر  شکل  به  ماشینی   
مراحل ارائه شده تغییر می کنند. با توجه به آن، به سؤاالت زیر 

پاسخ دهید. 

ورودی98191203181117101215

مرحلۀ 981912018111710121531

مرحلۀ 919120181117101215832

مرحلۀ 191201811171012159833

 کدام عدد زیر عدد مشخص شده قرار خواهد گرفت؟
11  10  17  9 

کثر چند مرحله خواهد داشت؟  ماشین حدا
 هفت مرحله  هشت مرحله

 نه مرحله   ده مرحله

تشخیص و جایگاه عدد 94

در  که  می دانید  شدید.  آشنا  حسابی  الگوی  با  قبلی  مباحث  در 
الگوی حسابی فاصلۀ هر عدد با عدد بعدی همواره ثابت است.

در این تیپ سؤاالت، باید عددی را که در الگوی ارائه شده جای می گیرد 
)یا حتی نمی گیرد( تشخیص دهیم. به شیوۀ حل مثال زیر دقت کنید.

در  عدد  کدام  داریم.  زیر  شکل  به  دنباله ای   
جایی از این دنباله جای نمی گیرد؟

 13 17 21 25 29→→ →→ →→ →→ →→ ...  

303  205  109  65 

1445

1446

1447

1448



180

280

 آبنبات  رستوران  فقیه  منصور
 علم  اتر  شکم  کسر
 عظیم  ابر  زرد  فغان
 مرد  طرب  هجا  شعر

الگوی الفبایی 180

قبل از شروع این بخش باید بگوییم که حفظ کردن حروف الفبا با 
شمارۀ آنها در این مبحث، بسیار مهم است.

حروف الفبا
5( ث4( ت3( پ2( ب1( الف
10( د9( خ8( ح7( چ6( ج
15( س14( ژ13( ز12( ر11( ذ

20( ظ19( ط18( ض17( ص16( ش
25( ک24( ق23( ف22( غ21( ع
30( و29( ن28( م27( ل26( گ
32( ی31( هـ

حروف یک نقطۀ الفبا:
 ب  ج  خ  ذ  ز  ض  ظ  غ  ف  ن

حال این الگو را به خاطر بسپارید:
2  6  9  11  13  18  20  22  23  29 

یک  الگوی حروف  به  مربوط  اعداد  این  زدید.  درست حدس  بله! 
نقطه در الفبای فارسی هستند.

تمامی پرسش های این بخش، با کمک رابطۀ منطقی حرف و شمارۀ 
آن در جدول الفبا ساخته و حل می شوند.

شماره اش  و  الفبا  حروف  با  کردن  بازی  با  سؤال  طراح  واقع  در 
سؤال مطرح می کند. بهتر است سری به سؤالی که در خود آزمون 

تیزهوشان مطرح شد، بزنیم:
گر حروف الفبا را از راست به چپ بنویسیم،   ا
الفبای  نوزدهمین حرف  راست  در سمت  دوازدهمین حرف 
)تیزهوشان( فارسی کدام یک از حروف زیر است؟ 

 ح  چ  ج  ه 
 1( نوزدهمین حرف الفبا: حرف »ط«

2( دوازدهمین حرف سمت راست حرف »ط«، هفتمین حرف الفبا 
19و هفتمین حرف الفبا هم حرف »چ« است. 12 7− = است، چون 

 در هر یک از پرسش های بعدی، به جای عالمت سؤال کدام 
گزینه قرار می گیرد؟

 ظ 
 ط 
 ع 
 ک

2453

2454

2455

2456

2457

 الف
 ع
 پ
 گ

 ض 
 ص 
 ط 
 ظ

 خچ 
 فگ 
 سن 
 پب

گر حروف موجود در جدول الفبا را از وسط به دو قسمت   ا
تقسیم کنیم، از کنار هم قرار گرفتن حرف نهم از راست هر 

دسته کدام واژه ساخته می شود؟
 حگ  جک  خک  خگ

 سمت راست سمت راستی سمت راست هشتمین حرف 
الفبا از آخر جدول، کدام است؟

 ف  غ  ع  ق
تقسیم  مساوی  قسمت   4 به  را  الفبا  حروف  جدول  گر  ا  
کنیم، از کنار هم قرار گرفتن حرف سوم از سمت راست هر 

دسته به ترتیب در کنار هم، کدام واژه ایجاد خواهد شد؟
 پذظل  پذظم  پذطل  پذطم

 حروف الفبا را به شکل زیر تغییر می دهیم:
»الف، ی، ب، ه ، پ، ...«

حال حرف سمت چپ سومین حرف سمت چپ بیستمین 
حرف در الگوی باال کدام است؟

 ظ  ف  غ  ع
گر حروف الفبا را مطابق الگوی زیر بچینیم، خواهیم داشت:  ا

»الف، ب، پ، ...، ش، ی، ه  ، و، ن، م، ل، ...«
و  پانصد  می کنیم.  تکرار  بار  هشتاد  را  نوشتن  نوع  این 

هفتادمین حرف در این الگوی ساختاری کدام است؟
 غ  ع  ف  ق

از  راستی سومین حرف سمت چپ حرفی   حرف سمت 
راست  سمت  حرف  دومین  چپ  سمت  که  الفبا  جدول 

هفدهمین حرف است، در کدام واژه مشاهده می شود؟
 سینی  صابون  مظلوم   ضمانت

2458

2459

29

15

72

17

خچ

بح

دج

؟

68

13

34

15

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466



198

299

 گذراند ::: ذگاردن، مفاهیم :::؟
 فمهامی   فمهایم
 مهفامی   مهفایم

 نستوه ::: نشتهه، مضایقه :::؟
 مطااقو   مصاهقی
 مصاهقو   مطااقی

 گلستان ::: کمژثیو، مهارت :::؟
 لییزث   لیاژپ
 لییزپ   لیاژث

روابطدستهای 198

در این نوع نسبت های معنایی، رابطه ها به شکل دسته ای مطرح 
می شوند و دو تیپ بسیار مهم دارند.

تیپ شمارۀ »1«: متنی
تیپ شمارۀ »2«: ستونی و سطری

در تیپ متنی روابط به شکل گسترده ای از هم قرار دارند. 

خورشید،  »ستاره،  بین  رابطۀ  گزینه  کدام   
آسمان« را در بر می گیرد؟

 عنکبوت، پشه، مگس
 شیر، پلنگ، گربه سان

 آرزو، افق، غروب
 من، تو، ما

 همانطورکه می بینید، ستاره و خورشید از یک 
خانواده هستند که در مجموعه ای بزرگ به نام آسمان موجود هستند.

از طرفی ستاره در شب و خورشید در روز قابل مشاهده است و به 
نوعی تضاد دارند.

من و تو ما را می سازند، هر دو از یک جنس هستند و به نوعی 
تضاد دارند.

تا  می گیرد  قرار  خالی  جای  در  گزینه  کدام   
رابطۀ موجود حفظ شود؟

 آسمان
 خورشید

 نور
  ماه

 روابط را ستونی در نظر می گیریم.

2771

2772

2773

شب زمین جنگل کوه

روز آسیا بیابان دامنه

؟ ایران آب قله

B
↓

A
↓

B
↓

A
↓

تضاد و
علت تضاد

یک مجموعه تضاد و
علت تضاد

یک مجموعه

علت اصلی تضاد بین شب و روز، نور است.

پرسش های چهارگزینه ای

و  »پیر  رابطۀ  همانند  رابطه ای  »محتاج«  با  که  کلمه ای 
فرتوت« ایجاد کند، با کدام حرف آغاز می شود؟

 م  ل  پ  خ

کلمه ای که با »پاسخنامه« رابطه ای مشابه رابطۀ »فرزانه و 
مجنون« بسازد، با کدام حرف آغاز می شود؟

 هفتمین حرف الفبا  پنجمین حرف الفبا
 سومین حرف الفبا  نهمین حرف الفبا

آرزوها«  و  »آمال  مشابه  رابطه ای  »خوار«  با  که  کلمه ای 
بسازد، با کدام حرف شروع نمی شود؟

 پ   ع
 ذ   ح

کلمه ای که با »مسجد« رابطه ای مشابه »مدرسه و مدارس« 
را می سازد، دارای ..........

 3 حرف است.  5 حرف است.

 7 حرف است.  4 حرف است.

کلمه ای که با »سپاس« رابطه ای مشابه با »اندک و قلیل« 
می سازد، در چند تا از گروه های زیر یافت می شود؟

گروه اول: صدا، سکوت، ثنا
گروه دوم: پایداری، منّت، مباشرت

گروه سوم: عجیب، پایش، منّت
گروه چهارم: امتنان، حق شناسی، شکر

 یک   دو
 سه   چهار

 در پرسش های بعدی، گزینه ای را که روند قرارگیری واژه ها را 
تکمیل می کند، انتخاب کنید.

 خشکسالی
 آب
 باغ

 بیابان

2774

2775

2776

2777

2778

شرم باران مجنون سایه
پشیمانی ابر دیوانه آفتاب
سرافرازی ؟ عاقل نور

2779
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پرسشهایچهارگزینهای

رباتیبهسمتشمالایستادهاست.اینربات،14واحد
بهجلوحرکتکردوسپسبهسمتراستپیچیدهو20
واحدبهجلورفت.پسازآنبهسمتراستپیچیدهو
کنونرباتدرکدامجهت 40واحدبهجلوحرکتکرد.ا

نسبتبهمکاناولیۀخودایستادهاست؟
 شمال غربی  شمال شرقی
 جنوب غربی  جنوب شرقی
کدامگزینهجایگاهعلیرانشانمیدهد؟

*محمددرساعت6صبح،پشتبهخورشیداست.
*علیدرجهتشمالمحمدوپشتبهمحمداست.

 علی به سمت غرب نگاه می کند.
 علی به سمت شرق نگاه می کند.

 علی به سمت شمال نگاه می کند.
 علی به سمت جنوب نگاه می کند.

منظورازشمالغربیجنوبشرقی،کدامجهتخواهدبود؟
 شرق  غرب  جنوب  شمال

منظوراز»شرقغرب«کداماست؟
 شمال  جنوب  شرق  غرب

مهتابدرشرقآذرایستادهاست.آذردرشرقسوسن
ایستادهاستومهشیددرشمالسوسنایستاده.چندتا

ازجمالتزیرمیتواندصحیحباشد؟
الف(سوسندرشمالمهشیدایستادهاست.

ب(آذردرجنوبشرقیمهشیدایستادهاست.
ج(مهتابدرشمالشرقیمهشیدایستادهاست.

 یکی  دو تا  سه تا  هیچ کدام

ایستادهاند.چندتا 4دوستصمیمیمطابقدستورزیر
ازمواردرسمشده،میتواندشکلقرارگرفتنآنهاباشد؟
دستور:آسیهدرجنوبآفاقایستادهوآرامشرقآسیه

است.آفاقدرشمالغربیآیلینایستادهاست.

)ب()الف(

)ج(
 یکی  دو تا  سه تا  هیچ کدام

3353

3354

3355

3356

3357

3358

شرق در مهرداد و ایستاده شاهین شمال در ستایش
شاهین.چندتاازجمالتزیرمیتواندصحیحباشد؟

1(ستایشبهشاهینمینگرد.
2(شاهینبهستایشنگاهمیکند.

3(مهرداددرجنوبغربیستایشایستادهاست.
 یکی  دو تا  سه تا  هیچ کدام

باتوجهبهنقشۀزیربهسهپرسشبعدیپاسخدهید.

N: شمال  ،  E: شرق  ،  S: جنوب  ،  W: غرب

درطراحینقشۀشهری،یکاشتباهرخدادهاست.این
اشتباهدرکدامقسمتنقشهوجوددارد؟

 خیابان ها و فرعی های شهرک بزرگان
 مسیر تردد خودروها در خیابان های جهاد شمالی، جنوبی، 

شرقی و غربی
و  فرش فروشان  مجتمع  به  ورود  برای  موجود  ورودی های   

بازار مبل
 محل قرارگیری دریاچۀ مصنوعی

3359

3360



413
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پرسش های چهارگزینه ای

نور .......... 
 هرگز نمی شکند. 

 هرگز از مسیر خود منحرف نمی شود. 
 هرگز به انرژی دیگر تبدیل نمی شود. 
 همواره به خط راست منتشر می شود.

سایه تشکیل می شود، چون ..........
 نور از بین می رود. 

 نور به خط راست منتشر می شود. 
 نور به تمام اجسام نفوذ می کند. 

 نور در تمام جهات منتشر نمی شود.

مواد را از لحاظ عبور نور می توان تقسیم بندی کرد. کدام 
مورد با بقیه متفاوت است؟

 چوب  آینه  عدسی  پالستیک

ذره بین، یک جسم .......... 
 شفاف است.  نیمه شفاف است.

 کدر است.   بازتاب دهندۀ نور است. 

عدسی ها .......... 
 نور را جذب می کنند.  

 نور را بازتاب می دهند. 
کنده می کنند.   نور را پرا

 نور را می شکنند و از مسیر خود خارج می کنند.

.......... ذره بین ها امواج نوری را در یک نقطه متمرکز می کنند. 
 اغلب   برخی از  تمام  بیشتر

خورشید  نور  از  استفاده  با  و  ذره بین  یک  کمک  به  یلدا 
کانون  اتفاق  این  در  بسوزد.  کاغذ  تکه  تا یک  باعث شد 

عدسی کدام نقطه است؟
 بین کاغذ و ذره بین  پشت ذره بین

 روی کاغذ   پشت کاغذ

می دانیم با تغییر محیط موج نوری می شکند. به نظر شما 
از یک طرف  لیوان آب عبور می کند و  از درون  نوری که 

وارد و از سمت دیگر خارج شود، چند بار می شکند؟ 
 دو بار  سه بار  چهار بار  پنج بار

نامناسبی  جای  در  را  لیوان  پشت  نقاشی های  اینکه 
می بینیم، وابسته به کدام مورد است؟

 بازتاب نور  شکست نور  جنس نور  سرعت نور

3582

3583

3584

3585

3586

3587

3588

3589

3590

برود،  آینۀ تخت 17 متر عقب تر  از 5 متری  گر جسمی  ا
فاصلۀ جسم تا تصویرش چند متر خواهد شد؟

24  44  12  22 

آرمان در فاصلۀ 10 متری یک آینۀ تخت ایستاده و تصویر 
حرکت  به  شروع  آرمان  گر  ا می بیند.  آینه  در  را  خودش 
باشد،  داشته  فاصله  متر   6 تصویرش  با  که  زمانی  کند، 

حداقل چند متر حرکت کرده است؟
17  7  4  14 

در  شود،  جابه جا  متر   4 ثانیه  هر  در  بتواند  جسمی  گر  ا
تخت  آینۀ  در یک  تصویرش  تا  فاصلۀ جسم  که  صورتی 
60 متر باشد، حداقل پس از چند ثانیه در فاصلۀ 10 متری 

تصویرش خواهد بود؟
5  6 25/   12 5/   4 

ماشینشناسی 239

و هست،  بوده  آسایش  دنبال  به  همواره  انسان  اینکه  تصور  شاید 
باعث شود ما علت اختراع ماشین ها را راحت تر درک کنیم. انسان ها 
ابتدا از نیروی ماهیچه های خود برای تولید و انتقال نیرو استفاده 
از نیروی حیوانات استفاده کردند. سپس سعی  می کرده اند. بعدها 
استفاده  با  یا  کنند  استفاده  دیگری  نیروهای  و  انرژی ها  از  کردند 
این رو  از  دهند.  افزایش  را  خود  نیروهای  اثرگذاری  ابزارهایی،  از 

ماشین های ساده، مرکب و پیچیده اختراع شد. 

ماشین ساده
ماشین های ساده پایه و اساس ساخت دیگر ماشین ها را تشکیل می دهند. 
هر ماشینی می تواند از اجزای ساده تری به نام ماشین ساده تشکیل 
شده باشد. این اجزا با هم در ارتباط اند و یک هدف را دنبال می کنند. 

انواع ماشین های ساده
محور،  و  چرخ  قرقره،  اهرم،  از:  عبارت اند  ساده  ماشین های  انواع 

سطح شیب دار و چرخ دنده

    

  

3591

3592

3593
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آزمون هوش سرعتی )1(
 با توجه به چهار عمل اصلی ریاضی که به صورت نماد در پنج 
پرسش زیر استفاده شده است، حاصل کدام گزینه درست است؟

: تفریق   εε ωω: ضرب  ΩΩ: جمع  ∑∑: تقسیم 

 2 2 0ω =    6 3 3Σ =  
 12 1 12Ω =    9 3 6ε =  

 3 1 2Ω =    2 4 8ω =  
 8 8 0∑ =    9 4 13ε =  

 9 4 5Ω =    14 2 12∑ =  
 16 8 8ε =    7 3 10ω =  

 9 1 9ω =    3 7 21Ω =  
 7 2 4ε =    4 2 8∑ =  

 
 3 7 10Ω =    6 6 1ω =  
 4 2 1∑ =    11 9 3ε =  

 با توجه به چهار عمل اصلی ریاضی که به صورت نماد در پنج 
پرسش زیر استفاده شده است، حاصل کدام گزینه نادرست است؟

: ضرب  εε ωω: جمع  ΩΩ: تقسیم   ∑∑: تفریق  

 
 2 7 9ω =    27 9 3Ω =  

 8 3 5∑ =    4 8 39ε =  

3624

3625

3626

3627

3628

3629

 6 1 5∑ =    4 7 28ε =  
 63 9 8Ω =    23 22 45ω =  

 2 9 18ε =    24 7 4Ω =  
 17 8 9∑ =    3 13 16ω =  

 4 13 17ω =    5 5 10ε =  
 12 4 3Ω =    9 2 7∑ =  

 33 11 3Ω =    19 8 11∑ =  
 6 9 54ε =    10 1 10ω =  

 هر یک از پنج پرسش بعدی شامل دو ردیف است. در ردیف 
باال تعدادی عدد نوشته شده است و در ردیف پایین حروف قرار 
دارند. یعنی هر حرف متعلق به عدد باالی خود است. با توجه به 
شرایط ارائه شده در هر سؤال، مشخص کنید که کلمۀ ساخته شده 

از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟

 حروف 7 و 6 را با هم جابه جا کنید و حروف 9 و 5 را حذف کنید.
6 5 1 7 9 3

ک ذ ف س ن ح

 حسفک  حنفذ  حکفس  حذفن

و  کرده  حذف  را  عدد  کوچک ترین  و  بزرگ ترین  حروف   
حروف 2 و 3 را جابه جا کنید.

1 3 6 8 5 2

ظ چ م ص د ف

 فدمچ  دصمظ  دظمص  چدمف

3630
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3632

3633
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آزمون تیزهوشان ورودی هفتم سال 1402- 1401 
دفترچۀ شمارة )1(

پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان جواب های پیشنهادشده انتخاب کنید و شمارۀ آن را در پاسخ برگ، عالمت بزنید.

دانش آموزانی که دارای قابلیت ها و استعدادهای درخشان هستند، در برابر حل مسائل اساسی و مدیریت تحول آیندۀ کشور، 
گاهی از این مسئولیت، ایشان را .......... می کند که با شناسایی نیازهای کشور و تالش و  مسئولیت بیشتری برعهده دارند. آ

کثری در جامعه به دست بیاورند.  پشتکار، شایستگی های الزم را برای .......... حدا
گزیر ـ پژوهش  ترغیب ـ اثرگذاری  مجبور ـ سیاست گذاری  تشویق ـ اثرپذیری  نا

مریم شروع به راه رفتن به سمت شمال کرد. پس از 30 متر پیاده روی، به سمت چپ چرخید و 40 متر راه رفت. او سپس به چپ 
گر تمام چرخش ها 90 درجه باشد، او چند متر با موقعیت اولیۀ  چرخید و 30 متر راه رفت. دوباره به چپ چرخید و 50 متر راه رفت. ا

خود فاصله دارد؟
10  30  40  50 

کبر نصف مجموع درآمد بهرام و دارا، و درآمد  گر درآمد ا کبر و سیروس برابر مجموع درآمد بهرام و دارا است. ا مجموع درآمد ا
کبر و سیروس باشد، یک ششم درآمد  کبر نه میلیون تومان باشد و همچنین تفاوت درآمد بهرام و دارا هفت برابر تفاوت درآمد ا ا

بهرام چند میلیون تومان خواهد بود؟
 1 5/  3  18  54 

محسن، شش ماه پیش از این، با خودرو به پژمان که در حال عبور از عرض خیابان بود برخورد کرد. پژمان دچار صدماتی شد و 
تحت چند عمل جراحی قرار گرفت. پژمان پس از آنکه حدود یک ماه در بیمارستان بستری بود، با بهبودی نسبی مرخص شد. 

اما او امروز درگذشت. همچنین می دانیم:
- زخم های ناشی از تصادف در طول این چند ماه بارها عفونت کرده بودند و هنگامی که پژمان درگذشت نیز، به خاطر همین 

عفونت ها در بیمارستان بستری بود. 
- پژمان در مصرف داروهای ضد عفونت دقت کافی را نداشت. 

کدام عبارت را می توان نتیجه گرفت؟ 
 بستری شدن مجدد در بیمارستان، نتوانست پژمان را به زندگی برگرداند. 

گر پژمان داروهای ضد عفونت را به طور دقیق مصرف می کرد، امروز زنده بود.   ا
 پژمان سی روز پس از تصادف و با بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص شد. 

 درگذشت پژمان به خاطر عوارض عفونت بوده است. 

3744

3745

3746

3747
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1

2 بررسی سایر گزینه ها: 

گزینة »3«گزینة »2«گزینة »1«

 3

4

5

6

7 شکل خودش محور تقارن دارد.

8

9

10

180 شکل الگو است.  11 گزینة »1« دوران

شکل  دهیم،  دوران  پادساعتگرد   90 را الگو  شکل  اگر   12

گزینة »3« ایجاد خواهد شد. 
 »3« گزینة  شکل  دهیم،  دوران   180 را الگو  شکل  اگر   13

ساخته خواهد شد.
شکل  دهیم،  دوران  پادساعتگرد   90 را الگو  شکل  اگر   14

گزینة »4« ساخته خواهد شد. 
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 در پنج پرسش بعدی، در هر مجموعۀ اعداد، تعداد جفت ارقام تکرارشده  کدام است؟

 
1 3 5 7 2
4 2 5 1 6   

چهار سه دو یک

 2 0 4 6 8
1 2 5 3 4   

چهار سه دو یک

 3 4 2 7 2
0 9 5 7 8  

چهار سه دو یک

 3 1 4 5 8
2 1 5 9 7   

چهار سه دو یک

 3 0 2 1 9
1 4 7 8 5   

چهار سه دو یک

آزمون جامع شیبه ساز  )2(
بین واژه های زیر، کدام گزینه در لغت نامه زودتر می آید؟

بنجامین بنسیما بندورا بنیامین

بین واژه های زیر، کدام یک در لغت نامه دیرتر از بقیه می آید؟
گین مهرآ مهرافروز مهرآذین مهتاب

ساختار کدام جمله صحیح نیست؟
آریوبرزن،سردارنامیایران،دربرابرسپاهیاناسکندرمقدونیپایداریکرد.

چهکسینخستینرایانۀشخصیراساخت؟
چندراهکاربرایپیشگیریازکمردردپیشنهادکنید.

کارخانههایغذاسازیگیاهانسبزبرگهاهستند.
کدام گزینه با ضرب المثل زیر ارتباط بیشتری دارد؟

»آدم یک بار پاش تو چاله می افته«
عاقلازیکسوراخدوبارگزیدهنمیشود. مارگزیدهازریسمانسیاهوسفیدمیترسد.

مارازپونهبدشمیآید،جلویدرخانهاشسبزمیشود.  آسمانریسمانبافتن
ضرب المثل »موش تو سوراخ نمی رفت، جارو به دمبش می بست« در چه مواقعی استفاده می شود؟

هنگامیکهنبایدرازیرابرمالکرد.
هنگامیکهخودموردتأییدنباشیمودیگریراتأییدکنیم.

هنگامیکهدرانجامکاری،عاجزوناتوانهستیم.
هنگامیکهتواناییانجامهرکاریراداریمولیازانجامشامتناعمیکنیم.

نسبت »جارو« به »پاکبان« مثل نسبت .......... به .......... است.
میزتحریربهنویسنده عسلبهزنبورعسل داروبهپزشک آچاربهمکانیک

کسن« به »دارو«، مثل کدام مورد است؟ نسبت »وا
ماسکبهآنتیبیوتیک آنتیبیوتیکبهماسک کمبهزیاد کتری آنتیبیوتیکبهبا

کدام گزینه به جای )؟( قرار می گیرد؟ »ستاره، ماهی، دریاچه، گلدان، آسمان، ؟«
زمین باغ گل چمن
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3988

3989

3990

3991
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 564  563

  

566  565
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569  568

  

570

 

571

572

574  573

 

5

1

2
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576  575

  

578  577

  

580  579

1 2 5

  

582  581

  

583

 

586  585  584

589  588  587

592  591  590

595  594  593

90 پادساعتگرد است.  270 ساعتگرد مشابه دوران 596 دوران

598  597

599 در هر چهار شکل، بخشی از مثلث بیرون مربع است. مثلث 

و پنج ضلعی در گزینه های »1« و »3« اشتراک ندارند. حال از بین گزینه های 
»1« و »3« فقط گزینة »3« است که در آن دایره و مثلث اشتراک دارند. 

601  600

 ،5 و   3 شکل های  هستند.  مثلث   ،4 و   1 شکل های   602

چهارضلعی هستند. شکل های 2 و 6 هر دو بیش از یک بخش دارند.

 ،5 و   3 شکل های  هستند.  سه خطی   ،2 و   1 شکل های   603

دو خطی هستند. شکل های 4 و 6، چهار خطی هستند.
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988 مجموع ارقام گزینه های »1«، »2« و »3«، همگی برابر با 

15 است؛ اما گزینۀ »4« چنین نیست.

989 مجموع ارقام تمامی گزینه ها، به جز گزینۀ »1« برابر با عدد 

9 است.

990 در هر گزینه، مجموع دو رقم سمت چپ، رقم یا رقم های 

بعدی را می سازد؛ به جز گزینۀ »3«. برای مثال در گزینۀ »1« داریم:

54913 5 4 9⇒ + = 4 و  9 13 54913+ = ⇒  

991 در تمام گزینه ها به جز گزینۀ »4« داریم:

A B C D A D B⇒ + =  
D و A اختالف = C  

بررسی سایر گزینه ها:
4 :گزینۀ »1« 9 1 5

4 5+ 5 4−

:گزینۀ »2«  7 10 4 3
7 3−7 3+

8 :گزینۀ »3« 11 5 3
8 3−8 3+

 

992  بررسی سایر گزینه ها:

:گزینۀ »2«   :گزینۀ »1«  

1 :گزینۀ »4« 6 5 11
6 5− 6 5+

 

993 حاصل ضرب دو رقم سمت چپ، دو رقم سمت راست عدد را 

می سازد. در تمامی گزینه ها، به جز گزینۀ »1«، این الگو موجود است.

994 حاصل ضرب دو رقم سمت راست هر عدد، مقلوب دو رقم 

الگو  این  گزینۀ »4«  به جز  گزینه ها  تمام  را می سازد. در  سمت چپ آن عدد 

42
2 4 6 7

← ×


موجود است. برای مثال در گزینۀ »1« داریم: 

995 مجموع یکان و صدگان را نصف کرده و در مرتبۀ دهگان قرار 

می دهیم. در تمامی گزینه ها به جز گزینۀ »2«، این الگو موجود است.

996 بررسی گزینه ها:

:گزینۀ »1« 3 6 9 12
+3 +3 +3

 

:گزینۀ »2« 8 16 32 64
×2 ×2 ×2

  

12:گزینۀ »3«  48 16
×4 ÷3

  

:گزینۀ »4« 6 12 24 48
×2 ×2 ×2

 

3 7 4 11
7 4+7 4−

5 7 2 9
7 2− 7 2+

997 بررسی گزینه ها:

:گزینۀ »1«
×2 ×4

4 8 32  

:گزینۀ »2«
×2 ×2

8 16 32   

:گزینۀ »3«
×4 ×4

6 24 96   

:گزینۀ »4«
×3 ×3

7 21 63   

ثابتی  الگوی  گزینه های »1«، »3« و »4«،  از  998 در هر یک 

بین اعداد موجود است.
:گزینۀ »1« 7 2 4 8

28
→

×

ضرب دهگان و یکان هزار  

:گزینۀ »3« 6 1 2 2
12×

 

9:گزینۀ »4« 6 7 3
63×

 

999 حاصل ضرب یکان و صدگان، عددی دورقمی را می سازد که 

ارقام آن در دهگان و یکان هزار قرار می گیرد، به جز گزینۀ »4«.
بررسی سایر گزینه ها:

:گزینۀ »1«
×

3 4 2 8
32

 

:گزینۀ »2«
×

3 5 5 7
35

 

:گزینۀ »3«
×

3 9 6 4
36

 

1000 مجموع دو رقم سمت چپ را با عدد 2 جمع کرده، دو رقم 

یا یک رقم سمت راست ساخته می شود، به جز گزینۀ »4«.
بررسی سایر گزینه ها:

:گزینۀ »1« 7817 7 8 2 17⇒ + + =  
:گزینۀ »2« 327 3 2 2 7⇒ + + =  

:گزینۀ »3« 8919 8 9 2 19⇒ + + =  

1001 مجموع دو رقم سمت چپ را با عدد 4 جمع کرده، دو رقم 

سمت راست عدد ساخته می شود، به جز گزینۀ »2«.
بررسی سایر گزینه ها:

:گزینۀ »1« 8820 8 8 4 20⇒ + + =  

:گزینۀ »3« 3916 3 9 4 16⇒ + + =  

:گزینۀ »4« 7819 7 8 4 19⇒ + + =  
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2466 1( هفدهمین حرف الفبا: ص

2( دومین حرف سمت راست »ص«: س
3( سمت چپ »س«: ش

4( سومین حرف سمت چپ »ش«: ط
5( حرف سمت راستی »ط«: ض

حرف »ض« در واژۀ »ضمانت« قابل مشاهده است.

 2467

ILÿ²H Ï»H ýoe þ²H J N R V : ¾M kº¼{ Â¶ ®ÄkLU5 → → → →  →

V R N J þ²H
5 4 3 2 1

→ → → →
ILÿ²H oiA ýoe ³ · » À Á : ¾M kº¼{ Â¶ ®ÄkLU5 → → → →  →

Á À » · ³
32 31 30 29 28

→ → → →
و چیدمان حروف از چپ به راست به صورت زیر خواهد شد:

5 4 3 2 1 6 7 8 27 32 31 30 29 28, , , , , , , ,..., , , , , ,��� �� � �� �� � ��� ���
حال توجه داشته باشید که شماره ها از راست به چپ است. پس گزینۀ »3« با 

توجه به جدول زیر صحیح نیست.
شمارۀ حرف 

الفبا
12345...2829303132

چیدمان 
جدید جدول

28
م

29
ن

30
و

31
ه

32
ی

1
الف

2
ب

3
پ

4
ت

5
ث

2468

1( حروف خارج شده از جدول: الف، ت، چ، د، ز، ش، ط، غ، ک، م، ه 
2( حروف باقی مانده در جدول: ب، پ، ث، ج، ح، خ، ذ، ر، ژ، س، ص، ض، ظ، 

ع، ف، ق، گ، ل، ن، و، ی
3( دوازدهمین حرف جدول جدید: ض

4( حرفی که سمت چپ آن »ض« است: ص
5( سمت چپی حرف »ص«: ض
È. 6( سمت چپ حرف »ض«: 

و  باال  نقطه  و »م« همگی حروف  بین حروف »ح«  نقاط   2469

شامل حروف »خ، ذ، ز، ژ، ش، ض، ظ، غ، ف، ق« هستند. تعداد نقطه ها، 15 
خواهد بود. +15 تا است و عدد مربوط به این 15 نقطه، 

2470 بررسی گزینه ها:

R :گزینۀ »1« ¡ H j |
↓
−

↓
+

↓
−

↓
−

↓
+ ⇒ + − = +4 9 1 10 16 25 15 10

R : گزینۀ »2« ý H n x
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
− + − − − ⇒ + − = −4 10 1 12 16 10 33 23

R :گزینۀ »3« ¡ J H ó ³
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
− + − − + + ⇒ + − = +4 9 2 1 14 5 28 7 21

R :گزینۀ »4« Ì Z H n ³
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
− + − − − + ⇒ + − = −4 12 6 1 12 5 17 23 6

2471 گزینه های »1«، »2« و »3« واحد اندازه گیری طول هستند 

و کرنومتر وسیلۀ اندازه گیری و ثبت رکورد است.

 2472

2473 مریض و بیمار یک معنا می دهند. تب نیز از عالئم بیماری 

است اما مرگ لزوماً به دلیل بیماری نیست.

اما آبکی  معنی یکسان دارند  ک، تر و مرطوب تقریباً  2474 نمنا

یعنی پر آب.

2475  ترک کردن، رفتن و جدا شدن یک معنی را دارند.

است.  دریایی  گیاهی  همچنین  و  دختر  یک  نام  مرجان   2476

سوسن، مریم و رز نام گل هایی هستند که در خشکی وجود دارند و از طرفی 
همگی نام دختر نیز هستند.

2477 کیبورد یک واژۀ التین است و دیگر واژه ها فارسی هستند. 

2478 پسته، کشمش و فندق خشکبار هستند و نخود از حبوبات است.

2479 گزینه های »1«، »2« و »3« همگی رنگ اما »تیره« حالت است.

2480 قرن و روز و هفته واحدهای زمانی هستند.

2481 گزینه های »1«، »2« و »4« صفت هستند.

قرار  مجموعه  یک  در  »خورشید«  و  »ابر«  »آسمان«،   2482

می گیرند. ابر و خورشید در آسمان هستند.

2483 »آیا«، »چرا« و »چگونه« ادات پرسش هستند ولی »زیرا« 

پاسخ را بیان می کند.

2484 »سبز«، »آراسته« و »زیبا« صفت هستند.

هستند؛  مجموعه  یک  از  »مدرسه«  و  »مداد«  »کتاب«،   2485

مجموعۀ علم و دانش.

بر شخص صورت می گیرند و  2486 »ستم«، »ظلم« و »ترحم« 

»ناراحت« صفتی است که یک شخص دارد.

»مجاهد«  و  مکسر  »4« جمع  گزینۀ  به جز  گزینه ها  تمام   2487

مفرد است.

یک  از  و صندلی  میز  )مایع(،  یک جنس  از  روغن  و  آب   2488

جنس )چوب( و شیر و پلنگ نیز از یک جنس )گربه سانان( هستند؛ اما باران 
و ابر، الزم و ملزوم اند.

یک  از  همگی  »لوزی«  و  »مستطیل«  »متوازی االضالع«،   2489

خانواده هستند؛ خانوادۀ متوازی االضالع.

2490 تنگدستی: در مضیقه بودن

2491 شوریده: پریشان حال

2492 الجزایر

2493 زاهدان )مرکز سیستان و بلوچستان(

2495 دیابت 2494 خرگوش 

2497 فقدان 2496 سورتمه 

2499 قزوین 2498 دلفین 

2501 کلمبیا 2500 مدیترانه 
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3674 مستطیل شمارۀ 9 در شکل »ب« با مستطیل های 10، 15 

و 3 در تماس است.

3675 مستطیل شمارۀ 8 در شکل »الف« با مستطیل های 4، 13، 

12، 10، 9 و 6 در تماس است.

با مستطیل های 3،  3676 مستطیل شمارۀ 13 در شکل »الف« 

12، 8 و 4 در تماس است.

با مستطیل های 10،  3677 مستطیل شمارۀ 13 در شکل »ب« 

11، 12 و 14 در تماس است.

3678 مستطیل  شمارۀ 4 در شکل »ب« با مستطیل های 8، 5 و 2 

در تماس است.

1 3 10 11 4 29+ + + + =  3679

 13 12 10 35+ + =  3680

 7 5 9 21+ + =  3681

 4 13 12 10 9 6 54+ + + + + =  3682

3683

3684 تمام حروف کلمۀ »خاویار« در ستارۀ خارجی موجود است.

3685 هیچ کدام از کلمات، تمام حروفشان در ستارۀ خارجی موجود نیست.

3686 هیچ کدام از کلمات، تمام حروفشان در ستارۀ خارجی موجود نیست.

3687 تمام حروف کلمات »شاهین« و »سنتور« در ستارۀ خارجی 

موجود است.

3688 تمام حروف کلمات »فانوس«، »زنجبیل« و »مستقیم« تمام 

حروفشان در ستارۀ خارجی موجود است. 

3689 تمام ارقام »19725329« در مثلث خارجی موجود است.

3690 تمام ارقام اعداد »97248619« و »74358612« در مثلث 

خارجی موجود است. 

و   »86312037«  ،»12459680« اعداد  ارقام  تمام   3691

»79524124« در مثلث خارجی موجود است. 

3692 تمام ارقام اعداد »68545102« و »78945263« در مثلث 

خارجی موجود است. 

 »85312345« و   »78423341«  ،»56962456« اعداد   3693

در مثلث خارجی موجود است. 

3694

 7952197 565 988 2864

 6297 917 656 889 9648

3695

 2527 96769543142198

 2757 68965491348129

3696

 2495 878 2190 323 2978

 9345 787 2902 232 7893

3697

259631797652 954203

295637912756 405320

3698

4988654848 515 3078

8496588484 151 0872

19← نادرست است.  9=  3699

← نادرست است.  8 8≠  3700

12← نادرست است. 13>  3701

← نادرست است.  64 46<  3702

← نادرست است.  87 78=  3703

29 ← درست است.  29=  3704

21 ← درست است.  12>  3705

27 ← درست است.  38<  3706

42 ← درست است.  19>  3707

38 ← درست است. 18≠  3708

3709 مرحلۀ اول: مجموع بزرگ ترین و کوچک ترین عدد مربوط به 

 8 4 12+ = حروف الفبای بی نقطه را مشخص می کنیم. 
مرحلۀ دوم: اختالف این مجموع را با بزرگ ترین عدد مربوط به حروف نقطه دار، 
 12 6 6− = تعیین می کنیم. 

3710 مرحلۀ اول: مجموع بزرگ ترین و کوچک ترین عدد مربوط به 

 2 7 9+ = حروف الفبای بی نقطه را مشخص می کنیم. 
مرحلۀ دوم: اختالف این مجموع را با بزرگ ترین عدد مربوط به حروف نقطه دار، 
 9 8 1− = تعیین می کنیم. 
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3744 متن دربارۀ مسئولیت پذیری است و این مسئولیت پذیری، 

و  »مجبور«  از  نمی توان  اول  خالی  جای  در  بنابراین  می افتد،  اتفاق  گاهانه  آ
گاهی  گزیر« استفاده کرد )رد گزینه های »2« و »4«(. از طرف دیگر این آ »نا

موجب تأثیرگذاری آنها بر جامعه می شود، نه اثرپذیری آنها. )رد گزینۀ »3«(

3745

 ⇒ − =50 40 10m  

کبر نیمی از مجموع  ⇐ ا = بهرام+ دارا کبر+ سیروس 3746 ا

دیگر مجموع  نیمۀ  برابر  درآمد سیروس  دارد، پس  درآمد  دارا  و  بهرام  درآمد 
کبر و سیروس برابر یکدیگر و هر کدام 9 میلیون  درآمد بهرام و دارا است. پس ا

تومان درآمد دارند. 

تفاوت درآمد بهرام و دارا = × =7 0
0

( )t»oÃw » oL¨H k¶Anj R»IÿU� ���� ����  

پس درآمد بهرام و دارا نیز با هم برابر است. 

+ بهرام  = دارا کبر+ سیروس   ا

 ⇒ بهرام+ بهرام = + =9 000 000 9 000 000 18 000 000, , , , , ,  

 ⇒ = درآمد بهرام 9 000 000, ,  

⇒ 16 درآمد بهرام
1
6 9 000 000 1 500 000= × = =, , , , 1 میلیون  5/  

← پژمان حدود یک ماه  3747 سیر وقایع: پژمان تصادف می کند.

بهبودی نسبی مرخص می شود. با  ← پژمان  بیمارستان بستری می شود در 
← پژمان به خاطر عفونت در  ← زخم های پژمان چند بار عفونت می کند 

← پژمان می میرد.  بیمارستان بستری می شود.
واضح است که بستری شدن مجدد هم نتوانست او را به زندگی برگرداند. 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ »2«: شاید این داروها مؤثر واقع نمی شدند. همچنین شاید او به دلیل 

مشکل دیگری )مثالً سکتۀ مغزی( جانش را از دست می داد. 
گزینۀ »3«: پژمان حدود یک ماه بستری بوده، نه دقیقاً 30 روز.

گزینۀ »4«: شاید علت مرگ او چیز دیگری )مثالً سکتۀ مغزی( بوده باشد. 

 45′ آنها و  انجام شود   6 20: ′ در ساعت پرواز  بود  قرار   3748

ساعت  در  پس   .5 35: ′ ساعت در  یعنی  رسیدند؛  فرودگاه  به  پرواز  از  قبل 
پنج ونیم آنها هنوز به فرودگاه نرسیده بودند. 

بیشتری  تهویۀ  می کنند،  جذب  را  رطوبت  دوبنده ها  این   3749

دارند و خیلی سریع خشک می شوند. پس می توانند به خشک شدن پوست در 
حین مسابقه کمک کنند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ »1«: در متن به این موضوع اشاره ای نشده است. 

گزینۀ »3«: شاید نفرات برگزیده به دالیل دیگری اول تا سوم شده باشند. )مثالً 
مصدومیت رقبایشان(. 

گزینۀ »4«: در متن به این موضوع اشاره ای نشده است. 

3750 طبق دو خط پایانی، فوالد هزینۀ پایینی دارد )نسبتاً ارزان 

است( ولی در مواردی استفاده می شود که خوردگی اهمیت پایینی دارد )یعنی 
فوالد می تواند دچار خوردگی شود(.

این  به  طرح،  این  در  درصدی   98 مشارکت  پیش بینی   3751

معناست که دسترسی مشترکین به اینترنت یا تلفن همراه بدیهی در نظر گرفته 
شده است.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ »2«: شاید مشترکین فقط در این مورِد خاص تقاضای دولت را بپذیرند، 

نه در حالت معمول.
از  مشترکین  برخی  شاید  باشد.  درست  عبارت  این  ندارد  لزومی   :»3« گزینۀ 

طریق اینترنت قبض خود را پرداخت کنند. 
نه  می شود،  کاغذ  مصرف  در  دولت  صرفه جویی  باعث  طرح  این   :»4« گزینۀ 

صرفه جویی مردم.

تا  افراد در گذشته بررسی می شود  طبق متن، رفتار مالی   3752

رفتار مالی آنها در آینده )برای بازپرداخت قسط های وام( پیش بینی شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ »1«: بیانگر اعتبار افراد نزد بانک است، نه در اجتماع.
گزینۀ »2«: هر کسی می تواند متقاضی وام باشد.

گزینۀ »4«: متن تنها به رفتار مالی فرد در گذشته و آینده پرداخته، نه همۀ 
رفتارهای او.

ابتدا ایده یا پیامی در ذهن خود  3753 طبق متن، هر فرد باید 

تولید کند. 

3754 نویسنده باید به طور مرتب نوشتۀ خود را با ایده یا پیامی که 

در ذهن دارد تطبیق دهد )یعنی بر آن نظارت کند(.

← هفتمین حرف الفبا: چ − =19 12 7  3755

3756 حروف نیمۀ اول الفبا: الف تا ش 

ش  س  ژ ز ر ذ د خ  ح  چ ج  ث  ت  پ  ب  الف  ص  ض  ط  ظ  ع
یازدهمین حرف

شش حرف به چپ
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