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مجموعه کتاب های نیترو

16025
پاسخنامه ی تشریحی در صفحه ی 146

 به پنج سؤال زیر پاسخ دهید.

در مجموعه ی زیر چند بار از رقم 3 استفاده شده است؟
«233961578464135209073234196101479322234984017985»  

 10 بار   7 بار  9 بار  8 بار

در مجموعه ی زیر چند بار رقم 6 بالفاصله بعد از رقمی فرد قرار گرفته است؟ )ارقام را از چپ به راست بخوانید.(
«68616314681466879830760944968404665529870236163010096»  

 6 بار  4 بار  3 بار  5 بار

در مجموعه ی زیر چند بار از ارقام 2، 3، 5 یا 7 استفاده شده است؟
«64924626024003364201025403698704012304506086754021378»  

 18 بار  29 بار  20 بار  32 بار

در مجموعه ی زیر چند بار رقم 2 در کنار رقم 3 قرار گرفته است؟
«4933456221182379074543173283932402152327809476201506372841026328»  

 4 بار  5 بار  7 بار   6 بار

در مجموعه ی زیر چند بار از ارقام فرد تک رقمی استفاده شده است؟
«0126450326571027463827537215032503532750132502345632»  

 29 بار  27 بار  28 بار  26 بار

 با توّجه به مجموعه ی عددی زیر، به پنج سؤال بعدی پاسخ دهید.
«07958790416230478079257089708126384597803332300548957031787269517780»

در این مجموعه چند بار از رقم 2 استفاده شده است؟
 6 بار  9 بار  5 بار  8 بار

در این مجموعه چند بار از رقم 8 استفاده شده است؟
 9 بار  11 بار  8 بار  10 بار

در این مجموعه چند بار دو رقم یکسان کنار هم قرار گرفته اند؟
 1 بار  4 بار  2 بار  3 بار

در این مجموعه چند بار رقم 8 بالفاصله بعد از رقم 7 قرار گرفته است؟ )ارقام را از چپ به راست بخوانید.(
 3 بار  5 بار  4 بار  6 بار

این مجموعه چند رقم دارد؟
 66 تا  67 تا  68 تا  69 تا
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پویش هوش سرعت و دقت

 در چهار سؤال زیر، در هر گزینه دو جدول می بینیم که درون هر یک نقاطی وجود دارد. در هر سؤال گزینه ای را که 
دو بخش باال و پایین آن کاماًل یکسان است، مشخص کنید.
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مجموعه کتاب های نیترو

 در تصاویر زیر، اشکال خاصی را با حروف خاصی در آنها می بینیم. اشکالی که از یک نوع به تعداد مشابهی درهم 
هستند از یک خانواده اند.

و  ولی   دارد،  خانواده   2  ،C حرف  می گوییم  و  هستند  خانواده  یک  از  و   مثاًل  

 از یک خانواده نیستند.

حال با توّجه به این توضیحات، به چهار سؤال بعدی پاسخ دهید.

حرف B چند خانواده دارد؟
4  2  3  5 

حرف D چند خانواده دارد؟
4  2  5  3 

حرف M چند خانواده دارد؟
3  4  5  2 

کدام حرف هیچ خانواده ای ندارد؟
H  O  G  Z 

 به شش سؤال بعدی، با دقت پاسخ دهید.

از میان کلمات زیر، چند کلمه با حروف کلمه ی »پیامبر« ساخته شده اند؟
»رامین، امیر، پیمان، مار، پری، پرهام«

5  4  2  3 

از میان کلمات زیر، چند کلمه با حروف کلمه ی »ارتفاع« ساخته شده اند؟
»فعل، آفت، عارف، رعوف، رفت، تعریف، رعایا، فرات«

3  2  4  5 
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مجموعه کتاب های نیترو

 در شکل زیر، برای هر عمل، نمادی تعریف شده است و نمادها به همان ترتیبی که در قوانین ریاضی آمده اعمال می شوند.

 [( ) ( )]3 6 2 2++ −− ×× →→  2263 به عنوان مثال: 
حال با توجه به توضیحات باال، به چهار سؤال بعدی پاسخ دهید.

) را چگونه نمایش می دهیم؟ )5 6 4×× −− عبارت 
       

عبارت  با کدام گزینه برابر است؟
 3 4 7× +[ ]    3 4 7× −( )    3 4 7+ ×( )    3 4 7× +( )  

پاسخ عبارت  کدام است؟
2  26  24  22 

حاصل عبارت  بر چند عدد بخش پذیر است؟
 2 عدد  3 عدد  9 عدد  10 عدد

 µµ ρρ نیز یعنی به سمت باال حرکت کند. عالمت  ττ کنار یک نقطه یعنی به سمت راست حرکت کند. عالمت   عالمت 
ωω نیز یعنی به سمت چپ حرکت کند. حال اگر  کنار نقطه یعنی به سمت پایین حرکت کند. عالمت 

این عالمت ها کنار هم به کار روند، اولویت حرکت از راست به چپ )با توجه به عالمت ها( است.
µµωωττ•• مسیر حرکت نقطه به شکل مقابل خواهد بود. مثاًل برای حالت 

حال در چهار سؤال بعدی، مسیر حرکت نقطه، کدام یک از موارد زیر است؟

••µµττρρ

       

••ττµµωω

       

••ρρωωρρ

       

••ττµµττ
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پویش هوش سرعت و دقت

   
   

   
   

   
   

 قانون چنین است: از هرکدام از اعداد درون جدول یک واحد کم کرده و سپس اعداد را از راست به چپ انتخاب 
کرده و از چپ به راست در خانه های جدول جدید می چینیم.

به عنوان مثال اگر جدول  ورودی باشد، آنگاه خروجی به شکل زیر خواهد بود:

حال خروجی جدول های داده شده در سؤاالت 11 تا 15 را از بین گزینه های پیشنهادی انتخاب کنید.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



142

ون
ـــ
زمـ
آ

20

مجموعه کتاب های نیترو

را که واژه ی داده شده در آن توسط حروف موجود در آن گزینه ساخته  از پنج سؤال بعدی، گزینه ای   در هر یک 
نمی شود انتخاب کنید.

 س، م، ک، ب، ر :: کسر   ش، ی، ل، ا، و، ه :: هیوال
 ق، م، س، ب، ع :: قسم   ش، ل، ک، ب، ا :: کتاب

 ع، م، ف، س، ا، ر، ح :: معارف   ب، ل، و، ر، ص، ک :: صبوری
 ت، ی، ش، ف، ک، ا :: کشفیات  ع، ک، ر، ل، و، س، ش :: شعور

 ش، و، م، ر، ف، ل :: فراموش   ظ، ا، د، م، ف، ل، ن :: ظالم
 م، ش، گ، و، ا، ه، ر:: مشاوره   ک، ز، م، ل، ی، و، س :: موزیک

 و، س، ز، ت، ه، ی، م :: تیزهوش  ر، و، ا، ن، ش، س، ق :: شناور
 ن، ی، ک، ا، ش، ت :: شکایت  ب، غ، ت، ر، ق، ا، م :: مراقب

 ق، ر، ی، ا، ب، م :: مراقب   ی، ا، ل، س، ک، ر، د، ت :: کاردستی
 ه، و، ی، ق، پ، ج،  ل :: قوی پنجه  ت، ی، ر، ف، ش، ع، د، ا، ر :: دریافت شعر

 در هر یک از پنج سؤال بعدی، گزینه ای را که در آن تعداد حروف عبارت داده شده درست نیست انتخاب کنید.

 خدمات: پنج حرفی  هنرمند: شش حرفی  صادرات: پنج حرفی  سازمان: شش حرفی

 مقایسه: شش حرفی  مقاصد: پنج حرفی  توانمند: شش حرفی  مقیاس: پنج حرفی

 بنادر شمالی: نه حرفی  شوخی صمیمی: نه حرفی  دیوارهای شهر: یازده حرفی  گوشه کنایه: نه حرفی

 آسمان آبی: هشت حرفی  گلستان سعدی: ده حرفی  چادر مسافرتی: یازده حرفی  شهر سوخته: نه حرفی

 شهرآورد: هفت حرفی  مغایرت: پنج حرفی  گوسفندان: هشت حرفی  معروفیت: هفت حرفی

 در هر یک از پنج سؤال بعدی، گزینه ای را انتخاب کنید که تعداد حروف بیشتری دارد. 

 پدرام  سوسن  شاهین  شرمینه

 هرمزگان  گلستان  آرامستان  خوزستان

 کامرون  کلمبیا  آمریکا  استرالیا

 بیمار  بی جهت  نامتعادل  متعارف

 گهواره  گوشواره  گاز شهری  گیالنغرب

 در هر یک از پنج سؤال زیر، گزینه ای را انتخاب کنید که تعداد حروف کمتری دارد.

 شباهت  شاعره  سوخته  کتاب

 دریافت  بازیافت  کولبافت  خوشبافت

 شواهد  خندیدن  دالوری  گریستن

 مریض  ثبات  سوزی  چمن

 آرایش  کوشش  نوازش  آرامش
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مجموعه کتاب های نیترو

1

 1 
»233961578464135209073234196101479322234984017985«

رقم 3 در این مجموعه 7 بار تکرار شده است.
 2 

»68616314681466879830760944968404665529870236163010096«
رقم 6 در این مجموعه 6 بار بعد از رقمی فرد قرار گرفته است.

 3 
»64924626024003364201025403698704012304506086754021378«

در این مجموعه 18 بار از این ارقام استفاده شده است.
 4 

»493345622118237907454317328393240215232780947620150
6372841026328«

در این مجموعه 6 بار رقم 2 در کنار رقم 3 قرار گرفته است.
 5 

»0126450326571027463827537215032503532750132502345632«
در این مجموعه 27 بار از ارقام فرد تک رقمی استفاده شده است.

 6 
»079587904162304780792570897081263845978033323005489

57031787269517780«
در این مجموعه 5 بار از رقم 2 استفاده شده است.

 7 
»079587904162304780792570897081263845978033323005489

57031787269517780«
در این مجموعه 9 بار از رقم 8 استفاده شده است.

 8 
»079587904162304780792570897081263845978033323005489

57031787269517780«
در این مجموعه 4 بار دو رقم یکسان کنار هم قرار گرفته اند.

 9 
»0795879041623047807925708970812638459780333230054895  

7031787269517780«
در این مجموعه 4 بار رقم 8 بالفاصله بعد از رقم 7 قرار گرفته است.

 10 
 11 

»الف، ب،  پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ،  س، ش، ص، ض، ط،  ظ، ع، 
غ،  ف،  ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی«

سیزدهمین حرف الفبا از آخر،  حرف »ظ« است.

 12 
»الف، ب،  پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط،  ظ، ع، 

غ،  ف،  ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی«
شماره ی حرف »س«: 15

15 24 27 66+ + = ⇐





شماره ی حرف »ل«: 27
شماره ی حرف »ق«:  24

 13 
»الف، ب،  پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د،  ذ، ر، ز، ژ،  س، ش، ص، ض، ط،  ظ، ع، 

غ،  ف،  ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی«
شماره ی حرف »ژ«: 14

 
29 14 15− = ⇐ 


29 :»شماره ی حرف »ن

 14 حرف »ظ«، بیستمین حرف در جدول الفباست.
 15 سیزدهمین حرف جدول الفبا: »ز«

»ر، ق، ژ، ز، ذ، ذ، ز ، ر، ز ، ف، د، ز ، م، و، ن، ز ، ت، ذ، ح، ک، ز ، ث، ر، ف، ق، ا، ز«
در این مجموعه 7 تا از سیزدهمین حرف جدول الفبا را داریم.

 16 
665101759525
413864149752
98112312316812
3543562666597
71755312235

 17 
65122343786840
432365832156369
24012566885345
02235894561548957
5420655335265
357855639712079

 18 
365843135
63357886
152916387
39208613

19 
65122343786840
432365832156369
24012566885345
02235894561548957
5420655335265
357855639712079
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