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آزمون تیزهوشان ششم سال 1402 - 1401

دفترچه ی شماره ی »1«
پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان جواب های پیشنهادشده انتخاب کنید و شماره ی آن را در پاسخ برگ، از ردیف »1« تا 

»60« عالمت بزنید.

دانش آموزانی که دارای قابلیت ها و استعدادهای درخشان هستند، در برابر حل مسائل اساسی و مدیریت تحول آینده ی کشور، - 1
و  تالش  و  کشور  نیازهای  شناسایی  با  که  می کند   ............... را  ایشان  مسئولیت،  این  از  گاهی  آ دارند.  برعهده  بیشتری  مسئولیت 

کثری در جامعه به دست بیاورند.  پشتکار، شایستگی های الزم را برای ............... حدا
1( ترغیب ـ اثرگذاری

2( مجبور ـ سیاست گذاری
3( تشویق ـ اثرپذیری

گزیر ـ پژوهش 4( نا

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ دهمین سؤال هر آزمون )آزمون های 1 تا 30(
کتاب خط به خط ششم ـ سؤال 802

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 چرخید و 30 - 2
گر تمام چرخش ها 90 درجه باشد، او چند متر با موقعیت اولیه ی خود فاصله دارد؟ متر راه رفت. دوباره به چپ چرخید و 50 متر راه رفت. ا

10 )4  30 )3  40 )2  50 )1

کبر - 3 کبر نصف مجموع درآمد بهرام و دارا، و درآمد ا گر درآمد ا کبر و سیروس برابر مجموع درآمد بهرام و دارا است. ا مجموع درآمد ا
کبر و سیروس باشد، یک ششم درآمد بهرام  نه میلیون تومان باشد و همچنین تفاوت درآمد بهرام و دارا هفت برابر تفاوت درآمد ا

چند میلیون تومان خواهد بود؟
 1 5/ )4  3 )3  18 )2  54 )1

کتاب جامپینگ ـ آزمون 1 ـ سؤال های 42 و 43

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 - 4
چند عمل جراحی قرار گرفت. پژمان پس از آن که 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؟ 
1( 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.  2( ا
3( پژمان سی روز پس از تصادف و با بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص شد. 

4( درگذشت پژمان به خاطر عوارض عفونت بوده است. 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 18، 21، 47، 77، 107، 137، 167، 197، 227، 257، 287 و ...
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آقا و خانم فاضلی قصد داشتند برای گذراندن تعطیالت به یاسوج مسافرت کنند. از منزل آنها تا فرودگاه حدود نیم ساعت طول - 5
می کشد. از آنجایی که قرار بود پرواز در ساعت 6 و 20 دقیقه ی صبح انجام شود و برای تحویل چمدان ها باید دست کم یک ساعت 
زودتر در فرودگاه حضور داشته باشند، برای ساعت 4 و 50 دقیقه با تاکسی هماهنگ کردند. متأسفانه تاکسی تأخیر کرد و آنها 45 
دقیقه قبل از پرواز به فرودگاه رسیدند. به دلیل تأخیر هواپیما، آنها در ساعت 6 و 35 دقیقه صبح به سمت یاسوج پرواز کردند و در 

ساعت 8 و 15 دقیقه صبح در فرودگاه مقصد به زمین نشستند. 
کدام عبارت را می توان نتیجه گرفت؟

کسی در ساعت 5 و 10 دقیقه به منزل آنها مراجعه کرد.  1( تا
2( آنها با بیست دقیقه تأخیر به فرودگاه مقصد رسیدند. 
کسی به دلیل گم کردن مسیر بود.  3( تأخیر راننده ی تا

4( آنها در ساعت پنج و نیم صبح هنوز به فرودگاه نرسیده بودند. 

کتاب جامپینگ ـ آزمون 6 ـ سؤال های 8، 9، 10، 11 و 12

در آگهی تبلیغاتی یک شرکت تولیدکننده ی کاالهای ورزشی آمده است که »نفرات اول تا سوم مسابقات کشتی المپیک از دوبنده - 6
)لباس مخصوص کشتی گیران( تولیدشده در آن شرکت استفاده کرده اند«. در تولید این دوبنده ها از یک فناوری ویژه استفاده شده 

است که جذب رطوبت و تهویه ی بیشتری دارند و خیلی سریع خشک می شوند. 
کدام عبارت را می توان نتیجه گرفت؟

1( در تولید دوبنده های این شرکت از پنبه استفاده شده است. 
2( دوبنده های تولیدی این شرکت به خشک شدن پوست در حین مسابقه کمک می کند. 

3( دوبنده های تولیدی این شرکت به نفرات برگزیده کمک کرده است تا در مسابقات پیروز شوند. 
4( به دلیل این موفقیت، قرار است سال بعد نیز از این دوبنده ها استفاده شود.

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 18، 21، 47، 77، 107، 137، 167، 197، 227، 257، 287 و ...
کتاب خط به خط ششم ـ سؤال های 1425، 1437 و ...

* متن زیر را بخوانید.

علم متالورژی با تولید آلیاژها، عملیات حرارتی، شکل دهی و تراش محصول برای مقاصد صنعتی و مهندسی سروکار دارد. فلزات 
آنها در صنعت  آلیاژهای  اغلب  که  و روی  تیتانیوم  نیکل،  منیزیم،  کروم، مس، آهن،  آلومینیوم،  از:  پرکاربرد عبارت اند  صنعتی 
استفاده می شوند؛ مثل فوالد که مخلوطی از آهن و کربن است. از فوالد برای مواردی استفاده می شود که در آنها به استحکام باال 

با صرف هزینه ی پایین نیاز است ولی وزن و خوردگی اهمیت کمتری دارد.

براساس متن باال، کدام عبارت درست است؟- 7
1( آهن، فوالد تصفیه شده است که کربن در آن حل شده است. 

2( آلومینیوم رنگ روشن تری از آهن دارد، اما به محکمی آن نیست. 
3( فوالد نسبتاً ارزان است، اما می تواند دچار خوردگی شود. 
4( استفاده از آلیاژ از مشکالت خوردگی جلوگیری می کند. 

کتاب خط به خط ششم ـ سؤال های 1232، 1233 و ...
کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 22، 23، 292، 293، 322، 323، 626، 630، 807، 808، 892، 893 و 894

کتاب درک آباد
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* در هر یک از سؤال های »8« و »9«، کدام یک از عبارات، صحیح و بدیهی در نظر گرفته شده است؟

قرار است، دولت ارسال قبض های کاغذی برق به دِر منازل را کنار گذارد و از مردم بخواهد که قبض برق خود را به صورت اینترنتی - 8
یا از طریق تلفن همراه پرداخت کنند. پیش بینی می شود که 98 درصد قبض های برق از این طریق پرداخت شود. این تصمیم برای 

صرفه جویی در کاغذ نیز مؤثر است. 
1( تقریباً همه ی مشترکین به اینترنت یا تلفن همراه دسترسی دارند. 

2( مشترکین معموالً تقاضای دولت را می پذیرند. 
3( دولت به شماره ی تلفن همراه تمامی مشترکین دسترسی دارد. 

4( عدم ارسال قبض های کاغذی برق باعث می شود مردم در مصرف کاغذ صرفه جویی کنند.

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 18، 21، 47، 77، 107، 137، 167، 197، 227، 257، 287 و ...

بانک ها باید پیش از پرداخت وام به هر فرد، اعتبار او را بسنجند. این کار به این معنا است که رفتارهای مالی افراد مانند نحوه ی - 9
پرداخت اقساط وام های قبلی، پرداخت عوارض شهرداری و قبض های آب و برق بررسی شود و براساس آن، برای افراد درجه ی اعتبار 

مالی در نظر گرفته شود. 
1( نحوه ی پرداخت اقساط و عوارض و قبض ها بیانگر درجه ی اعتبار افراد در اجتماع است. 

2( افراد دارای اعتبار مالی باال متقاضی وام هستند. 
3( رفتارهای مالی افراد در گذشته می تواند نشان دهنده ی رفتارهای مالی آنها در آینده باشد. 

4( همه ی رفتارهای افراد متناسب با رفتارهای مالی آنها است. 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 18، 21، 47، 77، 107، 137، 167، 197، 227، 257، 287 و ...

* با توجه به متن زیر، به پرسش های »10« و »11« پاسخ دهید. 

گر چه هر یک از نویسندگان راه و روش  نوشتن یک فعالیت پیچیده است که نیاز به کمک  گرفتن از بخش های مختلف ذهن دارد. ا
خود را برای نوشتن دارند، اما برای نوشتن، هر فردی باید ابتدا، یک ایده در ذهن خود تولید کند بدون آن که نیاز باشد آن را بر 
زبان بیاورد. همین ایده یا پیام است که فرد در مراحل بعدی، آن را تبدیل به نوشته می کند. البته، باید به طور مرتب نوشته را 
با آن ایده یا پیامی که در ذهن دارد، تطبیق دهد و از هماهنگ  بودِن آنها اطمینان پیدا کند. آن چه موجب می شود نوشته غنای 
بیشتری داشته باشد، یادآوری آموخته ها و یادگیری های قبلی است. نویسنده در پایان، خالصه ی کوتاهی از ادعای خود را مطرح 

و درباره ی آن نتیجه گیری می کند. 

نخستین مرحله برای نوشتن چیست؟- 10
2( هر نویسنده ای مراحل خاص خود را دارد.  1( تبدیل ایده به متن  

4( کمک گرفتن از بخش های مختلف ذهن 3( آفرینش رسالت و پیام نوشته   

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 22، 23، 292، 293، 322، 323، 626، 630، 807، 808، 892، 893 و 894
کتاب درک آباد

»نظارت« کدام مرحله از نوشتن است؟11- 
4( بیان زبانی ایده برای خود 3( انطباق نوشته با ایده ی موجود  2( تولید ایده در ذهن  1( استفاده از آموخته های قبلی 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 22، 23، 292، 293، 322، 323، 626، 630، 807، 808، 892، 893 و 894
کتاب درک آباد
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اگر حروف الفبا را از راست به چپ بنویسیم، دوازدهمین حرف در سمِت راسِت نوزدهمین حرِف الفبای فارسی، کدام یک از حروف زیر است؟- 12
4( ه 3( ج  2( چ  1( ح 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سومین سؤال هر آزمون )آزمون های 1 تا 30(

گر حروف الفبا را از راست به چپ بنویسیم، سپس ترتیب حروف نیمه ی اول الفبای فارسی را برعکس کنیم، در این صورت ششمین - 13 ا
حرف از سمِت چِپ یازدهمین حرف از سمِت راست، کدام یک از گزینه ها خواهد بود؟

4( ذ 3( ض  2( ص  1( ر 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سومین سؤال هر آزمون )آزمون های 1 تا 30(
کتاب جامپینگ ـ آزمون 1 ـ سؤال های 25 و 26

5« را در نظر بگیرید. کدام عدد در سمت چپ عددی خواهد بود که سه تا در سمِت - 14 6 8 11 15 20 26 23, , , , , , , الگوی عددی »…,
راسِت عدِد سمِت چِپ 50 است؟

71 )4  33 )3  41 )2  60 )1

( و حروف از »صاد« تا »ی« به صورت 1 - 15 −− ==1 ، ش −− ==16 1−− )الف در الفبای فارسی به حروف از »الف« تا »شین« به صورت16−− تا
( ارزش داده شده اند. حاصل ضرب ازش حروف کدام یک از کلمات زیر مثبت است؟  16 == ، ی 1 تا 16 )ص==
4( بهار 3( زمین  2( شاعر  1( مردم 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سومین سؤال هر آزمون )آزمون های 1 تا 30(

در زنجیره ی اعداد زیر از چپ به راست، چه تعداد عدد 6 بالفاصله بعد از 7 آمده و بالفاصله پس از آن عدد 3 قرار ندارد. همچنین - 16
7 6 4 8 7 5 3 5 7 6 2 5 7 6 4 4 6 7 2 4 7 6 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , مجموع عدد قبل و بعد از آن بیشتر از 5 است.�

4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 
* در هر یک از سؤال های »17« و »18« یک کلمه ارائه شده است. مشخص کنید چند جفت حرف در هر کلمه وجود دارد که تعداد 

حروف بین آن دو حرف در کلمه ی داده شده، مساوی تعداد حروفی است که در الفبا بین آن دو حرف وجود دارد.
مثال: در کلمه ی »گلتاب«، سه جفت حرف »گل ل«، »ت ب« و »اب« به ترتیب بدون فاصله، یک فاصله و بدون فاصله هستند در 

الفبا نیز همین تعداد فاصله را دارند.

کتاب جامپینگ ـ آزمون 9 ـ سؤال 44

پنهانی- 17
4( صفر 3( سه  2( دو  1( یک 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سومین سؤال هر آزمون )آزمون های 1 تا 30(
کتاب اسمارتیز ـ سؤال 2656

شبانگه- 18
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سومین سؤال هر آزمون )آزمون های 1 تا 30(
کتاب اسمارتیز ـ سؤال 2656
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دو خرگوش بر روی دو انتهای نوار زیر و رو به یکدیگر قرار دارند. در هر مرحله هر خرگوش به تعداد عددی که خرگوش دیگر روی - 19
آن ایستاده است به جلو می جهد. دو خرگوش بعد از چندمین مرحله روی دو خانه ی مجاور می ایستند؟

4( دو 3( سه  2( چهار  1( پنج 

تعدادی سبد میوه به شکل زیر داریم. چند سیب در سبدهایی هستند که تعداد پرتقال ها در آن سبدها بیشتر از تعداد گالبی ها - 20
است؟
1( دو

2( سه
3( چهار
4( پنج

* در سؤال های »21« و »22« برای پر کردن جای خالی در زنجیره ی حروف تکرار شونده ی زیر، مناسب ترین گزینه کدام است؟

م ح ؟ د ص ر م ؟ د د ص ر ؟ ح د د ص ر م ح د د ؟ ر- 21
4( د ح م ص 3( ح د م ص  2( د ص ح د  1( ح ص د م 

؟ ح ج ؟ خ ح ؟ ج ح خ ح ح ج ؟ خ ح ح ؟ ح خ ح ح ج- 22
4( خ ج ح ح ج 3( ح خ ح ج ح  2( ح ج خ ح ح   1( ح ح ح ح ج 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سومین سؤال هر آزمون )آزمون های 1 تا 30(
کتاب جامپینگ ـ آزمون 14 ـ سؤال 46

* شش دانش آموز الف، ب، پ، ت، ث، ح در کالس های فوق برنامه شرک کرده اند. معّلم پ، ت، ح خانم و معّلم بقیه، آقا هستند. ب، 
پ، ث به ترتیب اهل کرمان، بندرعباس، کازرون و بقیه اهل یزد هستند. الف، ث، ح دانش آموز متوسطه ی اول و دیگران دانش آموز 

متوسطه ی دوم هستند. براساس این توضیحات به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

کدام دانش آموز اهل کرمان و دارای معّلم مرد است و در دوره ی متوسطه ی دوم درس می خواند؟- 23
4( الف 3( ث  2( پ  1( ب 

کدام دانش آموزان متوسطه ی دوم، اهل یزد و کازرون نیستند؟- 24
4( الف ح 3( ب پ  2( پ ث  1( ب ت 

کتاب اسمارتیز ـ سؤال 3165

* در سؤال  های »25« و »26« از ترکیب حروف کدام گزینه می توان کلمه ای ساخت که به مفهوم عبارت، نزدیک تر باشد؟

بسی کند و کاوید و کوشش نمود/ کز آن سنگ خارا رهی برگشود- 25
4( و ش د ر ا 3( ب ی ن ل ت  2( ر م ا ب ا  1( س ت خ ا ن 

فوق العاده- 26
4( ظ م ف ح و  3( ب ح ص م ت ا  2( ر ل ب ف غ ا ا  1( گ ت آ ف ر ش و  

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 185، 395، 485، 515، 575 و 695
کتاب جامپینگ ـ آزمون 11 ـ سؤال 25
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* در سؤال های »27« و »28« کدام سه حرفی های زیر الزم است ترکیب شوند تا کلمه ای مترادِف کلمه ی صورت سؤال ایجاد شود؟

زوال- 27
)4( م ا ه )3( ی ا ش  )2( ب د ن  )1( ف ا ز 

)8( س ن ی )7( خ ت ا  )6( و ا ی  )5( ر ی گ 
4( 4 و 5 3( 2 و 6  2( 7 و 8  1( 1 و 3 

نازیدن- 28
)4( ل د پ )3( ب ه ا  )2( ف ی ل  )1( ض ت ی 

)8( ز ر ا )7( ا و س  )6( ا م ت  )5( د س ن 
4( 7 و 8 3( 3 و 6  2( 4 و 5  1( 1 و 2 

کتاب 50 آزمون هوش کالمی ششم ـ سؤال های 185، 395، 485، 515، 575 و 695

* به یک ماشین اعداد، زنجیره ی اعداد زیر که در ردیف ورودی آمده است، داده شد. این ماشین، اعداد را در پنج مرحله پردازش 
کرده است تا آنها را تبدیل به زنجیره ی نهایی کند. پردازش های صورت گرفته در هر مرحله را به دقت مورد توجه قرار دهید و به 

سؤال های »29« و »30« پاسخ دهید. 

36 240 180 90 96 524 480 2492, , , , , , ورودی,

18 120 90 45 48 262 240 1246, , , , , , مرحله ی 1,

23 125 95 50 53 267 245 1251, , , , , , مرحله ی 2,

267 245 1251 23 12 95 50 53, , , , , , مرحله ی 3,

1251 267 245 125 95 53 50 23, , , , , , مرحله ی 4,

1250 260 240 120 90 50 50 20, , , , , , مرحله ی 5,

کدام گزینه ورودی زنجیره ای است که مرحله ی 2 آن در زیر آمده است؟- 29
20 39 41 75 130 98 241 169, , , , , , مرحله ی 2,

30 68 140 72 250 186 472 328, , , , , , , )1
50 68 70 140 230 190 472 328, , , , , , , )2
25 44 46 80 135 103 246 174, , , , , , , )3
30 68 72 140 250 186 472 328, , , , , , , )4

مرحله ی 3 زنجیره ی اعداِد ساخته شده توسط ماشین باال، از راست به چپ به صورت زیر است. ورودی این ماشین کدام گزینه است؟- 30
267 245 1251 23 125 95 50 53, , , , , , ,  

36 240 180 90 96 524 480 2492, , , , , , , )1
630 5 127 5 138 5 31 5 30 52 5 67 5 16 5/ , / , / , / , , / , / , / )2
17 5 30 31 5 52 5 67 5 127 5 138 5 630 5/ , , / , / , / , / , / , / )3

1250 270 250 130 100 50 50 20, , , , , , , )4

کتاب جامپینگ ـ آزمون 9 ـ سؤال های 45 و 46
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* در سؤال های »31« تا »33« به جای »؟« گزینه ی مناسب قرار دهید.

31 -

 )2    )1

 )4    )3

32 -

 )2    )1

 )4    )3

 -33
 )2    )1

 )4    )3

کتاب اسمارتیز ـ سؤال 304

34 -� 17 28 50 83 127, , , , ,? به جای »؟« کدام گزینه قرار می گیرد؟�
117 )4  138 )3  182 )2  171 )1

کدام شکل از دوران هیچ یک از اشکال دیگر بر روی صفحه ی کاغذ، حاصل نمی شود؟- 35

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال 33

* در سؤاالت »36« و »37« رابطه ی »الف« با »ب« مشابه رابطه ی »ج« با کدام گزینه است؟

36 -

 )4   )3   )2   )1
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37 -

 )4   )3   )2   )1

رابطه ی »الف« با »ب« مشابه رابطه ی کدام گزینه با »ج« است؟- 38

 )4   )3   )2   )1

* در سؤاالت »39« تا »43« به جای »؟« کدام گزینه قرار می گیرد؟
39 -

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال 154

40 -

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال 232

41 -

 )4   )3   )2   )1
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42 -

 )4   )3   )2   )1

کتاب جامپینگ ـ آزمون 15 ـ سؤال 27

43 -

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال 449
کتاب جامپینگ ـ آزمون 11 ـ سؤال 7

در تصویر سمت چپ چهار شکل هندسی رسم شده است. توجه کنید که هر لکه ی سیاه داخل یا - 44
خارج کدام شکل هندسی است. در کدام گزینه می توان لکه هایی با همین موقعیت ها قرار داد؟

 )4   )3   )2   )1

در تصویر سمت چپ، پنج شکل هندسی رسم شده است. توجه کنید که هر لکه ی سیاه داخل یا خارج کدام شکل هندسی است. - 45
در کدام گزینه می توان لکه هایی با همین موقعیت ها قرار داد؟

 )2    )1

 )4    )3

کتاب اسمارتیز ـ سؤال 449
کتاب جامپینگ ـ آزمون 11 ـ سؤال 7
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* انتخاب کنید کدام گزینه، تصویر جسم در آینه است؟

46 -

 )4   )3   )2   )1

47 -

 )4   )3   )2   )1

کاغذ مربعی شکل را به سه قطعه ی جدا از هم بریده ایم، کدام گزینه این سه قطعه را نشان می دهد؟- 48

2( ب، ج، ه 1( الف، د، ه  
4( الف، ب، د 3( الف، ج، د  

کتاب جامپینگ ـ آزمون 7 ـ سؤال های 3 و 4

* در سؤاالت »49« و »50« مشخص کنید با کنار هم قرار دادن سه قطعه ی چوبی داده شده، کدام گزینه را می توان ساخت؟

49 -

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال های 575 و 576

50 -

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال های 575 و 576
کتاب جامپینگ ـ آزمون 2 ـ سؤال 8
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با اضافه شدن کدام گزینه به شکل سمت چپ، یک مستطیل ساخته می شود؟- 51

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال های 575 و 576

با اضافه شدن کدام گزینه به شکل سمت چپ، یک دایره ساخته می شود؟- 52

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال های 575 و 576

گر یک کاغذ به روشی که نشان داده شده بر روی خط چین تا شود و برشی روی آن ایجاد شود،  * در سؤال های »53« و »54« ا
هنگامی که باز شود کدام یک از گزینه ها ایجاد می شود؟

53 -

 )4   )3   )2   )1

54 -

 )4   )3   )2   )1

کتاب جامپینگ ـ آزمون 4 ـ سؤال 57

در هر گزینه کاغذ مربع شکلی را تا و سوراخ کرده ایم، بعد از باز شدن کدام گزینه، شکل سمت چپ حاصل می شود؟- 55

 )4   )3   )2   )1

کتاب اسمارتیز ـ سؤال های 534 و 535
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شکل سمت چپ در کدام گزینه وجود دارد؟- 56

 )4   )3   )2   )1

کتاب جامپینگ ـ آزمون 3 ـ سؤال 6

وجه های مکعبی با اعداد 1 تا 6 نام گذاری شده اند. تصویر روبه رو دو موقعیت از آن را نشان می دهد. مقابل وجه شماره ی 2 با چه - 57
عددی نام گذاری شده است؟

6 )2   4 )1
4( 4 یا 6   5 )3

کتاب اسمارتیز ـ سؤال 745

در کدام گزینه، مجموع اعداد در هر دو وجه مقابل تاس می تواند برابر 7 باشد؟- 58

 )4   )3   )2   )1

* در سؤاالت »59« و »60« هر قطعه یک مکعب یا مکعب مستطیل است. 

قطعه ی »@« با چند قطعه ی قابل مشاهده، دست کم در یک نقطه در تماس است؟- 59
3 )4  7 )3  6 )2  2 )1

« با چند قطعه ی قابل مشاهده، دست کم در یک نقطه در تماس است؟- 60 ÷ قطعه ی »
4 )4  5 )3  6 )2  3 )1

کتاب جامپینگ ـ آزمون 3 ـ سؤال 8
کتاب جامپینگ ـ آزمون 12 ـ سؤال های 52 و 53

دفترچه ی شماره ی »2«
پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان جواب های پیشنهادشده انتخاب کنید و شماره ی آن را در پاسخ برگ، از ردیف »61« تا 

»120« عالمت بزنید.

* مقلوب یک عدد از برعکس نوشتن ارقام آن عدد به دست می آید. مثالً مقلوب 1402 می شود 2041، در سؤال  های »61« تا »64« 
مقلوب کدام گزینه کوچک ترین خواهد بود؟

61 -
718 )4  618 )3  458 )2  418 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 36 تا 40
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 526 تا 530
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62 -
527 )4  347 )3  977 )2  217 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 36 تا 40
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 526 تا 530

63 -
678 )4  918 )3  738 )2  598 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 36 تا 40
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 526 تا 530

64 -
426 )4  516 )3  236 )2  676 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 36 تا 40
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 526 تا 530

* مقلوب یک عدد از برعکس نوشتن ارقام آن عدد به دست می آید. مثالً مقلوب 1402 می شود 2041. در سؤال های »65« تا »68« 
مقلوب کدام گزینه بزرگ ترین خواهد بود؟

65 -
6743 )4  5243 )3  9253 )2  8163 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 36 تا 40
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 526 تا 530

66 -
1275 )4  9855 )3  4635 )2  6205 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 36 تا 40
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 526 تا 530

67 -
2359 )4  8279 )3  2519 )2  7569 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 36 تا 40
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 526 تا 530

68 -
5871 )4  6721 )3  9241 )2  3661 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 36 تا 40
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 526 تا 530
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* در سؤال های »69« تا »72« مشخص کنید پس از آنکه ارقام عدد داده شده در هر سؤال از کوچک به بزرگ و از راست به چپ 
مرتب شدند، موقعیت چند رقم تغییر نمی کند؟

69 -26834
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

70 -84937
4( صفر 3( سه  2( دو   1( یک 

71 -74563
4( چهار 3( یک  2( سه  1( دو 

72 -96784
4( یک 3( سه  2( دو  1( صفر 

* در سؤال های »73« تا »76« مشخص کنید پس از آنکه ارقام عدد هر سؤال از بزرگ به کوچک و از راست به چپ مرتب شدند، 
موقعیت مکانی چند رقم تغییر می کند؟

73 -64732
4( پنج 3( چهار  2( سه   1( دو 

74 -78867
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

75 -56879
4( یک 3( صفر  2( دو  1( سه 

76 -5884
4( صفر 3( سه  2( دو  1( یک 

گر ارقام هر عدد از کوچک به بزرگ از راست به چپ مرتب شوند، اختالف بین دومین رقم از سمت  * در سؤال های »77« تا »80« ا
راست و سومین رقم از سمت چپ در عدد به دست آمده چقدر خواهد بود؟

77 -567892
4( چهار 3( یک  2( سه  1( دو 

78 -843926
4( یک 3( چهار  2( سه  1( دو 

79 -956768
4( سه 3( یک  2( دو  1( چهار 

80 -498789
4( دو 3( سه  2( چهار  1( یک 
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گر ارقام هر عدد از بزرگ به کوچک از راست به چپ مرتب شوند، اختالف بین دومین رقم از سمت  * در سوال های »81« تا »84« ا
چپ و سومین رقم از سمت راست در عدد به دست آمده چقدر خواهد بود؟

81 -568749
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

82 -876642
4( یک 3( سه  2( دو  1( چهار 

83 -247465
4( چهار 3( دو  2( سه  1( یک 

84 -296589
4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

* در سؤال های »85« تا »94« یک کلمه ی اصلی و چهار گزینه آمده است. مشخص کنید کدام گزینه را نمی توان  با حروف کلمه ی 
اصلی ساخت؟

وارهیدن- 85
4( دین 3( باور  2( دور  1( رها 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523

مالل انگیز- 86
4( الم 3( زین  2( زیر  1( مانی 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523

گرانمایه- 87
4( مادر 3( گرمی  2( نامه  1( نیما 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523

تن آسانی- 88
4( ناسا 3( آنان  2( سایه  1( آتن 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523
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استراق سمع- 89
4( قاسم 3( سارق  2( قاری  1( رقم 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523

فرهیخته- 90
4( رفت 3( ریخت  2( خیر  1( خرم 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523

صدراعظم- 91
4( عظیم 3( مراد  2( مدار  1( مصدر 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523

سحرآمیز- 92
4( داس 3( ریز  2( ساز  1( زیر 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523

خاکساری- 93
4( سیرک 3( سیخ  2( کسرا  1( ریخت 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523

درون مایه- 94
4( روان 3( نامه  2( میراب  1( مادر 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 21 و 22
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 521 تا 523
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* پرسش های »95« تا »99« را ببینید و با توجه به متن زیر پاسخ دهید. 
مردی یک پیله ی پروانه پیدا کرد و آن را با خود به خانه برد. یک روز، سوراخ کوچکی در آن پیله ظاهر شد. مرد که این صحنه را دید به 
تماشای آن نشست. ساعت ها طول کشید تا آن پروانه توانست با تالش فراوان قسمتی از بدن خود را از آن سوراخ کوچک بیرون بکشد. 
پس از مدتی، به نظر رسید که آن پروانه هیچ حرکتی نمی کند و دیگر نمی تواند خود را بیرون بکشد. بنابراین مرد تصمیم گرفت به پروانه 
کمک کند! او یک قیچی برداشت و با دقت، سوراخ را اندکی بزرگ تر کرد. بعد از این کار، پروانه به راحتی بیرون آمد؛ اما چیزهایی عجیب 
به نظر می رسید. پروانه به راحتی از پیله خارج شد، اما بدنش ضعیف و بال هایش چروک بود. در واقع پروانه بقیه ی عمرش به خزیدن 
مشغول بود و هرگز نتوانست پرواز کند. چیزی که آن شخص با همه ی مهربانیش نمی دانست این بود که محدودیت پیله و تالش الزم برای 
خروج از سوراخ آن، راهی بود که خدا برای ترشح مایعاتی از بدن پروانه به بال هایش قرار داده است تا پروانه بعد از خروج از پیله بتواند 

پرواز کند. گاهی اوقات تالش تنها چیزیست که در زندگی نیاز داریم.

در 5 سطر نخست، حرف پ که سه حرف پس از آن الف باشد، چند بار تکرار شده است؟- 95
4( هشت 3( هفت  2( شش  1( پنج 

کتاب 33 آزمونـ  آزمون 1ـ  سؤال های 5 تا 10 / آزمون 4ـ  سؤال های 26 تا 30 / آزمون 9ـ سؤال های 21 تا 26 / آزمون 10ـ  سؤال های 31 تا 40 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 26 تا 30 ـ سؤال های 81 تا 85 ـ سؤال های 216 تا 220 و ...

در تمام متن، کلمه ی »پیله« چند بار تکرار شده است؟- 96
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

کتاب 33 آزمونـ  آزمون 1ـ  سؤال های 5 تا 10 / آزمون 4ـ  سؤال های 26 تا 30 / آزمون 9ـ سؤال های 21 تا 26 / آزمون 10ـ  سؤال های 31 تا 40 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 26 تا 30 ـ سؤال های 81 تا 85 ـ سؤال های 216 تا 220 و ...

»تالش« در کدام سطرهای متن آمده است؟- 97
4( 2 و 7 و 8 3( 2 و 7  2( 2 و 8  1( 2 و 6 و 8 

کتاب 33 آزمونـ  آزمون 1ـ  سؤال های 5 تا 10 / آزمون 4ـ  سؤال های 26 تا 30 / آزمون 9ـ سؤال های 21 تا 26 / آزمون 10ـ  سؤال های 31 تا 40 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 26 تا 30 ـ سؤال های 81 تا 85 ـ سؤال های 216 تا 220 و ...

در تمام متن، »زندگی« چند بار آمده است؟- 98
4( سه 3( صفر  2( دو  1( یک 

کتاب 33 آزمونـ  آزمون 1ـ  سؤال های 5 تا 10 / آزمون 4ـ  سؤال های 26 تا 30 / آزمون 9ـ سؤال های 21 تا 26 / آزمون 10ـ  سؤال های 31 تا 40 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 26 تا 30 ـ سؤال های 81 تا 85 ـ سؤال های 216 تا 220 و ...

چند سطر از متن، هر دو کلمه ی »پروانه« و »پیله« آمده است؟- 99
4( چهار 3( صفر  2( سه  1( یک 

کتاب 33 آزمونـ  آزمون 1ـ  سؤال های 5 تا 10 / آزمون 4ـ  سؤال های 26 تا 30 / آزمون 9ـ سؤال های 21 تا 26 / آزمون 10ـ  سؤال های 31 تا 40 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 26 تا 30 ـ سؤال های 81 تا 85 ـ سؤال های 216 تا 220 و ...
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* در سؤال های »100« تا »104«، چهار آدرس آمده است. کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

100 -
2( بندر خمیر، بولوار آراد تلفن 7772727 1( بندر خمیر، بلوار آراد تلفن 7772727 
4( بندر خمیر، بلوار آراد تلفن 7772727 3( بندر خمیر، بلوار آراد تلفن 7772727 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 1 تا 10 / آزمون 18 ـ سؤال های 1 تا 5 / آزمون 26 ـ سؤال های 31 تا 35 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 561 تا 570 ـ سؤال های 597 تا 600 ـ سؤال های 741 تا 750 و ...

101 -
2( بردسکن، خیابان آبادان، کوچه ی یمینی، تلفن 89898889 1( بردسکن، خیابان آبادان، کوچه ی یمنیی، تلفن 89898889 
4( بردسکن، خیابان آبادان، کوچه ی یمینی، تلفن 89898889 3( بردسکن، خیابان آبادان، کوچه ی یمینی، تلفن 89898889 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 1 تا 10 / آزمون 18 ـ سؤال های 1 تا 5 / آزمون 26 ـ سؤال های 31 تا 35 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 561 تا 570 ـ سؤال های 597 تا 600 ـ سؤال های 741 تا 750 و ...

102 -
ک 2/287 تلفن 77677117 1( دهدشت، خیابان شهید هدایت الله طیب، پال
ک 2/287 تلفن 77677117 2( دهدشت، خیابان شهید هدایت الله طیب، پال
ک 2/287 تلفن 77677117 3( دهدشت، خیابان شهید هدایت الله طیب، پال
ک 2/278 تلفن 77677117 4( دهدشت، خیابان شهید هدایت الله طیب، پال

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 1 تا 10 / آزمون 18 ـ سؤال های 1 تا 5 / آزمون 26 ـ سؤال های 31 تا 35 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 561 تا 570 ـ سؤال های 597 تا 600 ـ سؤال های 741 تا 750 و ...

103 -
ک 6/787، تلفن 77787727 1( اهر، خبایان استاد شهریار، بلوار اباذر، پال
ک 6/787، تلفن 77787727 2( اهر، خبایان استاد شهریار، بلوار اباذر، پال
ک 6/787، تلفن 77787727 3( اهر، خبایان استاد شهریار، بلوار اباذر، پال
ک 6/787، تلفن 77877727 4( اهر، خبایان استاد شهریار، بلوار اباذر، پال

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 1 تا 10 / آزمون 18 ـ سؤال های 1 تا 5 / آزمون 26 ـ سؤال های 31 تا 35 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 561 تا 570 ـ سؤال های 597 تا 600 ـ سؤال های 741 تا 750 و ...

104 -
ک 3/476، تلفن 4423344420 1( تبریز، خیابان کوثر غربی، کوچه صاحب الزمان، پال
ک 3/476، تلفن 4423344420 2( تبریز، خیابان کوثر غربی، کوچه صاحب الزمان، پال
ک 3/476، تلفن 4423344420 3( تبریز، خبابان کوثر غربی، کوچه صاحب الزمان، پال
ک 3/476، تلفن 4423344420 4( تبریز، خیابان کوثر غربی، کوچه صاحب الزمان، پال

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 17 ـ سؤال های 1 تا 10 / آزمون 18 ـ سؤال های 1 تا 5 / آزمون 26 ـ سؤال های 31 تا 35 و ...
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 561 تا 570 ـ سؤال های 597 تا 600 ـ سؤال های 741 تا 750 و ...
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* در سؤال های »105« تا »108« به جای ارقام از نمادهای معادل آنها که در جدول زیر ارائه شده اند استفاده شده است. پاسخ درست 
را انتخاب کنید.

β

0123456789

عدد  تقسیم بر  به عالوه ی  چقدر می شود؟- 105
38 )4  36 )3  41 )2  46 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 20 ـ سؤال های 1 تا 10
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 56 تا 60 ـ سؤال های 246 تا 250

β برابر عدد  چقدر می شود؟ - 106
18 )4  12 )3  24 )2  36 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 20 ـ سؤال های 1 تا 10
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 56 تا 60 ـ سؤال های 246 تا 250

 تقسیم بر  چه کسری از   است؟- 107
4( یک ششم 3( یک سوم  2( یک دوم  1( یک چهارم 

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 20 ـ سؤال های 1 تا 10
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 56 تا 60 ـ سؤال های 246 تا 250

اختالف دو عدد  و   چقدر می شود؟- 108
32 )4  33 )3  24 )2  23 )1

کتاب 33 آزمون ـ آزمون 20 ـ سؤال های 1 تا 10
کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال های 56 تا 60 ـ سؤال های 246 تا 250

* در سؤال های »109« تا »112« یک را از عدد وسط کم و حاصل را به عالوه ی سه کنید و در جای خالی سمت راست بنویسید و سپس 
گر گزینه ها و جدول را از راست به  یک را به عدد وسطی اضافه و آن را به عالوه ی پنج کنید و در جای خالی سمت چپ بنویسید. ا

چپ بخوانیم، در جاهای خالی به ترتیب چه اعدادی نوشته می شوند؟

109 -7 5 7 �

4( 11 و 11 3( 11 و 7  2( 7 و 6  1( 7 و 11 

110 -8 2 7 �

4( 4 و 8 3( 3 و 8  2( 7 و 4  1( 1 و 3 

111 -� 8 6 8 �

4( 12 و 7 3( 8 و 12  2( 12 و 8  1( 7 و 12 

112 -13 7 9 �

4( 9 و 13 3( 10 و 12  2( 13 و 9  1( 13 و 13 
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گر در عدد زیر از سمت چپ، رقم اول با دوم، سوم با چهارم، پنجم با ششم و ... جابه جا شوند، کدام گزینه هفتمین رقم از سمت - 113 ا
8326423759چپ خواهد بود؟  

3 )4  7 )3  4 )2  2 )1

گر در عدد زیر از سمت چپ، رقم اول با ششم، دوم با هفتم و ... جابه جا شود، هفتمین رقم از سمت راست کدام گزینه خواهد بود؟- 114 ا
2847695321  

4 )4  1 )3  2 )2  8 )1

گر اعداد بین 1 تا 35 که بر 3 بخش پذیرند از کوچک به بزرگ مرتب شوند، پنجمین عدد از آخر کدام یک خواهد بود؟- 115 ا
12 )4  18 )3  15 )2  21 )1

گر اعداد بین 15 تا 52 که بر 3 بخش پذیر هستند از بزرگ به کوچک مرتب شوند، سومین عدد از ابتدا کدام خواهد بود؟- 116 ا
21 )4  24 )3  45 )2  48 )1

چند عدد بین 1 تا 100 وجود دارد که رقم 6 داشته باشد؟- 117
18 )4  17 )3  19 )2  21 )1

کتاب تیک آف )44 آزمون( ـ سؤال 457

چند عدد بین 5 تا 46 وجود دارد که بر 3 بخش پذیرند، اما بر 9 بخش پذیر نیستند؟- 118
8 )4  9 )3  6 )2  14 )1

چند عدد بین 9 تا 51 وجود دارد که بر 2 بخش پذیرند، اما بر 5 بخش پذیر نیستند؟- 119
16 )4  18 )3  21 )2  15 )1

کدام عدد بزرگ تر از 4، اما کوچک تر از 8 است، همچنین بزرگ تر از 6، اما کوچک تر از 10 است؟- 120
8 )4  7 )3  6 )2  5 )1


