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• در پرسش های زیر واژه ی مناسب برای تکمیل جمله را در بین گزینه ها پیدا کنید.
علی و خانواده اش هفته ی آینده به مسافرت ................... .

 
1

 1( رفتند  2( تصمیم گرفته اند  3( خواهند رفت  4( خواهید رفت

او با نظم و دقت لباس های خود را ................... کرد و در ساک چید.
 
2

 1( رها  2( تا  3( مچاله  4( بو

همکالسی  علی پیش از سفر به او تلفن زد و با هم ................... کردند.
 
3

 1( خداحافظی   2( بازی  3( روبوسی  4( مصاحبه

زندگی با متام ................... باز هم لذت بخش است.
 
4

 1( زیبایی هایش   2( خوبی هایش  3( ناشناخته هایش  4( سختی هایش

هواپیام ................... نیم ساعت دیرتر به مقصد برسد.
 
5

 1( هرگز  2( تقریباً  3( شاید  4( هنوز

تو نیکی می کن و در ................... انداز.
 
6

 1( رود  2( آب  3( دجله  4( بیابان

همه ی کشورهای همسایه ی ایران به جز ارمنستان ................... هستند.
 
7

 1( آریایی  2( سفید پوست  3( مسلامن  4( مسیحی

در یک مدرسه حتامً ................... وجود دارد.
 
8

 1( کامپیوتر  2( گچ  3( تخته سیاه  4( دانش آموز

هوش زابین
فصل اول: 



9   لص فز شوه :1 لصف      

اگر در مرصف آب  ................... نکنیم دچار بحران کمبود آب می شویم.
 
9

 1( همکاری  2( تالش  3( رصفه جویی  4( ارساف 

وقتی خورشید به صورت مایل به زمین می تابد هوا  ................... می شود.
 
10

 1( رسد  2( تاریک  3( گرم  4( منناک

• اگر ییک از گزینه ها در نقطه چین قرار بگیرد، واژه انقص و یب معنا یم شود، آن گزینه را پیدا کنید.
1ر ...................  

 1( س  2( ق  3( ل  4( ف

پـاسـخگزینهی3؛زیرا»برل«معناییندارد.اماباگزینههایدیگر،واژههای»بُرس،برق،برف«ساختهمیشود.

یا ...................
 
11

 1( ش  2( رس  3( د  4( ور

مهـ  ...................
 
12

 1( مان  2( چه  3( دی  4( ر

آسـ  ...................
 
13

 1( تانه  2( دور  3( ان  4( یب

شیـ ..................
 
14

 1( سه  2( راز  3( ر  4( ب

فر  ...................
 
15

 1( نی  2( ار  3( ود  4( ذی

• اگر ییک از گزینه ها را در دو طرف واژه ی انقص قرار دهیم، واژه ای ابمعین به دست یم آید، آن را مشخص کنید.
........ میص  ...................

 1( سـ...................د  2( تـ...................ز  3( آ...................ل  4( بـ...................و

پـاسـخگزینهی2؛زیراتـ+میـ+ز=تمیز

.... ند ....
 
16

 1( ما ....ر  2( رس....ان  3( بو....ی  4( گـ.....م

.... شا ....
 
17

 1( ن .... پر  2( رس .... ر  3( تـ .... دی  4( فر .... کو

 .... ارسـ  ....
 
18

 1( پـ .... ال  2( فـ .... دار  3( پر .... ام  4( عمـ .... ط

فصل 1: هوش زبانـی
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مخزن

یکیازانواعمعماها،سؤاالتمعروفمخزنآبهستند،کهدرآنیکیاچندشیریافلکهیآببازاستوچندظرفبهوسیلهیآبراه

)لوله(بههموصلشدهاندودرحالپرشدنهستند.

مخزن ش ی سر1 :ز 1
دراینمخزنهابرایانتقالآبازیکظرفبهظرفدیگر،نبایدظرفدومازظرفاول
باالترباشد.درایننوعمخزنهاسطحآببرایمااهمیتویژهایدارد.زیراتازمانیکهسطح

آبباالترازسطحآبدرآبراهنباشدآبدرآنحرکتنمیکند:
درایننوعسؤاالتدرانتهاهمیشهسطحآبدرهمهجایکساناستوآبازیکظرف

سرریزمیشود.

مخزن ش ی سر1ستهز 2
درایننوعمخزنهاسطحآبفقطدرآبراهاهمیتداردوزمانیکهظرفدرارتفاعپایینتر

پرازآبمیشود)اصطالحاًپرمیشود(آببهظرفباالییمیرود.
اینگونهسؤاالتانواعمختلفوتنوعزیادیداردومادراینکتاببرایشماچندنمونهآوردهایم،

اماروشحلتمامیاینسؤاالتتقریباًیکیاستوفقطکافیاستبهمواردزیردقتکنید:

اندازهیظرفها 1

ارتفاعظرفها 2

مسدودنبودنمسیرآب 3

ورودیوخروجیظروف)جایگاهقرارگرفتنآبراه( 4

سربازیاسربستهبودنظروف 5

مخزن و چرخ دنده

فصل دوم: 



21   لص فز مخزن و چرخ دلصده      

بادقتبهاینمواردودنبالکردنمسیرآببهآسانیمیتوانیداینگونهسؤاالتراحلکنیدوازآنهالذتببرید.

یکیازنکاتمهمبرایمخزنهایسربسته،جایگاهقرارگرفتنآبراهاست،یعنیباتوجهبه

جایگاهقرارگیریآبراه)کفظرفیادرباالیظرفیادرکنارهها(میتواندسؤاالتمتفاوت

باشد.البتهمااینگونهسؤاالترابافرضنبودفشارهوادرظروف،پاسخمیدهیم،زیرا

اگرفشارهواوجودداشتهباشدمانعپرشدنظروفمیشود.بهعنوانمثالاگردرشکل

قبلدرظروف،هواوجودداشتظرفسمتراستبهطورکاملپرنمیشد.

البتهپیچیدهتریننوعسؤاالتمخزنترکیبیازظروفسربستهوسربازدارندکهباتمرکزکافیمیتوانبهآنهاپاسخداد.

کدام ظرف زودتر پر می شود؟
 
111

دومین ظرفی که پر می شود، کدام است؟
 
112

آخرین فنجانی که پر می شود، کدام است؟
 
113

فصل 2: مخزن و چرخ  دنـده
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رابطه ی اشکال

درایننوعسؤاالتبهدنبالاینهستیمکهتصاویرچهاعدادیراپنهانکردهاند.

برایحلایندستهازسؤاالتبایدابتداعبارتیراپیداکنیمکهیکیاچندشکلکاماًلمشابهداردوبعدازپیداکردنعددمربوطبهاولین

شکلمشابهوجایگذاریآندرعبارتها،بهترتیبعددمربوطبههرشکلراپیداکنیم.

1ه ج ی عالمت سؤال چه عددی قرار مف گیرد؟  







برابر15است.پسبهجای برابر5استوازعبارتاولمیفهمیمکهمقدار پـاسـخعبارتدومنشانمیدهدکه

عالمتسؤالعدد10قرارمیگیرد.



رابطه ی اشکال، 
اعداد و 

چند معمای معروف

فصل سوم: 



27   لص فز را1طه ی اشک ل، اعداد و چند معم ی معصصروف      

به جای عالمت سؤال، چه عددی قرار می گیرد؟  
126

به جای عالمت سؤال چه عددی قرار می گیرد؟  127

 
به جای عالمت سؤال چه عددی قرار می گیرد؟  

128


به جای عالمت سؤال چه عددی قرار می گیرد؟  129

 

فصل 3: رابطه  ی اشکال، اعداد و چند معمای معــروف



فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم

فصل یازدهم



سنجش هوش و استعداد  36

درسواالتمربوطبهمکعببایدیکصفحهبازشدهراتبدیلبهمکعبکنیدوازبینگزینههامشخص

کنیدکداممکعبمیتواندساختهشود.

درسواالتمربوطبهتاسهایکتاسازچندزاویهنمایشدادهمیشودکهبایدموقعیتیکشمارهی

خاصرادرآنپیداکنید.

برایحلسواالتمربوطبهاینبخشمیتوانازقوانینوروشهاییخاصاستفادهنمودکهدیدخوبیبرایتحلیلمسئلهبهشماخواهدداد.

قوانین مکعب و اتس

درحالتاستانداردِصفحهگستردهمکعب،چندقانونوجوددارد: 

الف(قانونصفحهروبهرو: اگردوصفحهباهم،یکخانهفاصلهداشته

اشتراک نقطهی و میگیرند قرار هم روبهروی صفحه دو آن باشند

ندارند.درشکلمقابلAوBروبهرویهمقرارمیگیرند.

فصل 4: مکعب هـا و تــاس هـا

مکعب ها و اتس ها

فصل چهارم: 



37   لص فز مکعب شص  و تصص س شص       

 اگر دو صفحه روبه روی هم قرار بگیرند در شکل مکعبی آن هر دو شکل دیده نمی شود.



ب(قانونحرفL: اگردرصفحهگستردهسهوجهتشکیلیکحرف)L(رابدهندمیتواندرمکعبهرسهوجهرامشاهدهکرد.

 اگر سه صفحه در یک ردیف باشند هرگز تشکیل مکعب نمی دهند.

ج(قانونجابجایی:یکمکعببازشدهمیتوانددر11حالتمختلفقراربگیرد:

تشخیصشکلمکعبدربعضیازحالتهاآساننیستبرایهمینمیتوانباچندقانونسادهحالتهارابهحالتدلخواهتبدیلکنیم.

قانون جابه جایی مربع آزاد

یکمربعآزاد)مربعیکهفقطیکسطحشبامربعهایزیریندرتماسباشد(میتواندرویمربعهایدیگرغلتبزند.)چرخش90درجه(
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سریهادنبالهایازاشکالیااعدادمیباشندکهبینتمامآنهایک)یاچند(قانونمنطقیبرقراراست.

درتستهایاستعدادتحلیلیفقطسریهایاشکالموردبررسیقرارمیگیرد،برایاینکهقانونبینسریهامنطقیترباشدوجوابمنحصر

بهفردشود،تعدادشکلهایسری4بهباالست.

باتوجهبهنوعشکلهاسریهاانواعمختلفیدارندکهدرآنهاتعدادقطعاتمختلفاست،باتوجهبهنوعتغییراتمیتوانآنهارابه

روشهایزیرحلنمود:

• گامحرکتی)زاویهچرخش( 

• روشخطزنی 

• الگویجابجایی 

• تغییرقطعات)افزایشوکاهش،بزرگیوکوچکی،چرخشقطعات(  

فصل 5: سری هــا

ســری ها

فصل پنجم: 



47   لص فز سری شصص       

گام حرکیت

درایننوعتستهاقطعاتدرداخلیکشکل)مانندقطرهاییکمربع(بهاندازهیتعدادیگامدرجهتساعتگردیاپادساعتگردجابهجا
میشوند.یعنیبهجایاستفادهاززاویهازتعدادگامهااستفادهمیکنیم.

ازمربعگامحرکتیمیتواندرتستهااستفادهکرد.

کدام گزینه ادامه ی سری :یر مف 1 شد؟



 )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینهی1،المانهایتغییرکردهدرسری،دوقطعهمیباشد.بااستفادهازمربعگامحرکتیتعدادتغییراتقطعاتراپیدامیکنیم.

قطعهیاولدرجهتپادساعتگردبهصورت2گامسپس1گامحرکتکردهاست.
قطعهیدومدرجهتساعتگردبهصورتیگگامحرکتکردهاست.

روش حل تست های گام حرکیت

تعدادالمانتغییرراپیدامیکنیم. 1

بااستفادهازمربعگامحرکتیتعدادگامحرکتهرالمانرامینویسیم. 2

جوابنهاییسریاعدادبهدستآمده)گامها(رابهدستبیاورید. 3

باترکیبالمانهاجوابنهاییراپیداکنید. 4

 به چرخش گام در جهت ساعتگرد یا پاد ساعتگرد توجه کنید.

روش خط زین

درتستهاییکهقطعاتفقطدووضعیتدارندوتغییراتقطعاتبهصورتدرست)0(یاغلط)1(استازاینروشاستفادهمیشود،
یعنیقطعاتدرسرییاتغییرمیکنند)1(یاثابت)0(میمانند.درتستهاباقلمقطعاتتغییرکردهراخطمیزنیم)درکتاببهجای

خطزدن،قطعاتتغییرکردهرنگیشدهاند(.

سریهادنبالهایازاشکالیااعدادمیباشندکهبینتمامآنهایک)یاچند(قانونمنطقیبرقراراست.

درتستهایاستعدادتحلیلیفقطسریهایاشکالموردبررسیقرارمیگیرد،برایاینکهقانونبینسریهامنطقیترباشدوجوابمنحصر

بهفردشود،تعدادشکلهایسری4بهباالست.

باتوجهبهنوعشکلهاسریهاانواعمختلفیدارندکهدرآنهاتعدادقطعاتمختلفاست،باتوجهبهنوعتغییراتمیتوانآنهارابه

روشهایزیرحلنمود:

• گامحرکتی)زاویهچرخش( 

• روشخطزنی 

• الگویجابجایی 

• تغییرقطعات)افزایشوکاهش،بزرگیوکوچکی،چرخشقطعات(  

فصل 5: سری هــا



55   لصرفار :6صلصف      

رابطه ها در ظاهر شبیه به سری ها می باشند ولی با آن ها فرق اساسی دارند، در سری ها مجموعه ی 

اشکال یک قانون کلی دارند ولی در رابطه ها تناسبی )قانون( بین دو شکل اول )A, B( وجود دارد که 

باید همان تناسب )قانون( در دو شکل بعدی )C ,D( باشد.

  

 رابطه ها شبیه مثال زیر می باشند:

رابطه ی بین آجر و سیمان مانند رابطه ی کاغذ و چسب است.

برایدرکبهتررابطههاحتمابایدبخشسریهامطالعهشودزیرادقیقاقوانینبینشکلهاشبیهبهبخشسریهامیباشد.

روش حل تست های رابطه

1 به دست آوردن قانون بین شکل اول و دوم )شبیه به قوانین سری ها(

2 اعمال قانون به دست آمده روی شکل سوم

3 به دست آوردن گزینه ی نهایی

فصل 6: رابـطـه
رابـطـه

فصل  شمش: 
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6ارتوجفر6فرشکصرهارگزینفریرد سترکد:مر:ستر؟

 )2    )1 

 )4    )3 

پـاسـخ گزینه ی 3؛

در اینجا با توجه به شکل، دو ِالِمان داریم که از مربع گام حرکتی استفاده می کنیم و تعداد گام حرکتی هر کدام را حساب می کنیم.

 

نشاندهندهی3گامدرجهتساعتگردوپادساعتگرددرمربعکمکی)مربعگامحرکتی(است. و عالمت

6ارتوجفر6فرشکصرها،رگزینفریرد سترکد:مر:ست؟

 )2    )1 

 )4    )3 

پـاسـخ گزینه ی 2؛

در اینجا شکل دوم 180 درجه چرخیده است، پس شکل سوم را 180 درجه می چرخانیم. 



سنجش هوش و استعداد  62

ماتریس ها یا شکل های جدولی، گونه ای از ترکیب رابطه و سری می باشند که در یک جدول قرار 
گرفته اند. با توجه به نوع شکل ها ماتریس ها انواع مختلفی دارند، با توجه به نوع تغییرات می توان 

آن ها را به ماتریس های زیر تقسیم نمود:

•ماتریس اشتراکی سطرها و ستون ها )کاهش یا افزایش(
• ماتریس ABC )سودوکویی(

• ماتریس چرخش قطعات
ماتریس اشتـرایک

در اینگونه از ماتریس یک سطر )یا ستون( حاصل اشتراک دو سطر )یا ستون( دیگر می باشد.

کد:مرگزینفر6فرجایرعالمترسؤ:لرقر: رمیرگیرد؟

 )2    )1 

 )4    )3 

پـاسـخ گزینه ی 4؛

ماتریس  به  توجه  با  می کنیم.  نامگذاری  را  ستون ها 

کامل  جمع  حاصل   B شکل  که  می شود  مشخص 

)اجتماع( دو شکل A و C می باشد. 

 

فصل 9: ماتریس هـــا

ماتریس ها

فصل هفمت: 
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ABC ماتریس

 C و B و A این روش برای ماتریس هایی اجرا می شود که هر شکل در آن ها 3 بار تکرار شده باشد. در اینجا

هرکدام سه بار تکرار شده اند گاهی مانند جدول سو دوکو در یک ردیف یا سطر هم نیستند.

کد:مرگزینفر6فرجایرعالمترسؤ:لرقر: رمیرگیرد؟ر

 )2    )1 

 )4    )3 

پـاسـخ گزینه ی 4؛

با توجه به شکل ماتریس از روش ABC استفاده می کنیم. 

مشخص می شود که شکل B  دوبار تکرار شده پس گزینه ی درست شکل B  است.

اما در گزینه ها چند شکل شبیه به شکل B وجود دارد، پس رنگ شکل ها را مدنظر قرار می دهیم. 

فقط دو شکل سفید وجود دارد پس باید گزینه نهایی سفید باشد. 

ماتریس چرخیش

گاهی در ماتریس اشکالی داریم که در جای خود تغییر زاویه داده اند که با در نظر گرفتن چرخش هر سطر یا ستون می توانیم قانون ماتریس 

را پیدا کنیم.

فصل 7: ماتریس  ها

ماتریس ها یا شکل های جدولی، گونه ای از ترکیب رابطه و سری می باشند که در یک جدول قرار 
گرفته اند. با توجه به نوع شکل ها ماتریس ها انواع مختلفی دارند، با توجه به نوع تغییرات می توان 

آن ها را به ماتریس های زیر تقسیم نمود:

•ماتریس اشتراکی سطرها و ستون ها )کاهش یا افزایش(
• ماتریس ABC )سودوکویی(

• ماتریس چرخش قطعات
ماتریس اشتـرایک

در اینگونه از ماتریس یک سطر )یا ستون( حاصل اشتراک دو سطر )یا ستون( دیگر می باشد.

کد:مرگزینفر6فرجایرعالمترسؤ:لرقر: رمیرگیرد؟

 )2    )1 

 )4    )3 

پـاسـخ گزینه ی 4؛

ماتریس  به  توجه  با  می کنیم.  نامگذاری  را  ستون ها 

کامل  جمع  حاصل   B شکل  که  می شود  مشخص 

)اجتماع( دو شکل A و C می باشد. 

 

فصل 9: ماتریس هـــا
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در این گونه سؤاالت، تعدادی شکل داریم که تناسبی بین همه ی آن ها به غیر از یکی وجود دارد که باید آن گزینه را بیابیم.

گزینفریرمتفاوترترر6ار6قیفرکد:مر:ست؟

 )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینه ی 1؛

با توجه به اشکال، تعداد دایره ها به تعداد اضالع چند ضلعی 

هاست که همگی درست هستند.

اما در تمام شکل ها دایره ها به وسط ضلع متصل شده اند 

اما در گزینه ی اول به رأس پنج ضلعی متصل شده است.

 برای حل سؤاالت تفاوت حتما بخش سری ها و رابطه ها مطالعه شود.

فصل 8: تفــاوت

تفاوت
فصل هشمت: 
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برای حل تست های تفاوت به موارد زیر توجه کنید:
•  جهت حرکت قطعات

•  چرخش 180 درجه یا آیینه شدن
•  اگر قطعات چرخش دارند همه را به یک سمت بچرخانید، سپس مقایسه کنید.

•  جهت خطوط سایه
•  تعداد گام ها 

•  محل قرارگیری قطعات
•  در سؤاالت داده شده، گزینه ی متفاوت اب بقیه را مشخص کنید.

 254

 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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 258

 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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 �این بخش مربوط به کاغذ و تا می باشد، در اینگونه سؤاالت، یک تصویر روی کاغذ کشیده شده است 
که باید آن را از وسط )در جهت خط چین( تا کنیم. در اینصورت از تقاطع دو تصویر شکل جدیدی 

به دست می آید.

:گررکااکر :رد رجهترخطرچینرتارکنیمرشکصرحاصصرکد:مرگزینفرمیر6اشد؟

 )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینه ی 4؛
برای حل اینگونه از سواالت باید ابتدا قرینه ی شکل را ترسیم کنیم؛ سپس از 

تقاطع شکل قرینه و شکل اصلی گزینه ی مورد نظر را پیدا می کنیم.
روش تستی )حذف گزینه(:

گزینه ی 1: خطوط قسمت تا شده حذف شده است. 
گزینه ی 2 : خطوط قطر دایره حذف شده است.

گزینه ی 3 :شعاع باالیی اشتباه است.

دربخشکاغذوتا،شکلحاصلتمامخطوطبایدنشاندادهشودوخطینبایدحذفشودوشکلقسمتثابتتغییرینمیکند.

روش حل سواالت کاغذ و ات

1 رسم قرینه ی شکل با توجه به خط چین

2 ترکیب قرینه و شکل اصلی

3 به دست آوردن قسمت مورد نظر

4 در تست ها با توجه به نکته های گفته شده می توانید از حذف گزینه استفاده کنید.

فصل 9: کاغذ و تــا

کاغذ و تـا

فصل هنم: 
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•  در سؤاالت بعد، اگر شکل داده شده را ات کنیم کدام گزینه حاصل یم شود؟
  288

 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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  296

 )4   )3   )2   )1 

  297

 )4   )3   )2   )1 



سنجش هوش و استعداد  76

آنالیز اشکال نوعی از تست ها می باشند که در آن ها باید بتوانیم با ترکیب دو یا چند قطعه به شکل مورد نظر برسیم.

شکصرمقا6صر6ارکد:مرقلعفرتشکیصریکرمر6عرمیردهد؟

 )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینه ی 4؛

به راحتی با ترسیم ادامه ی شکل اول می توانیم به جواب درست برسیم. برای اینکه بتوانیم دقیق تر 

جواب را به دست آوریم با ترسیم خطوط کمکی، باال یا پایین بودن نقاط را می توانیم به دست آوریم.

  برای حل اینگونه سؤاالت به نکات زیر دقت کنید:

1 به مساحت قطعات و پستی و بلندی قله ها توجه کنید. 

2 صورت سؤال را با دقت بخوانید. مثاًل در مثال قبل  هم شکل را کامل می کند ولی تشکیل مربع نمی دهد. 

3 حتمًا همه ی گزینه ها را بررسی کنید. چون در این گونه سؤاالت، گزینه ها شباهت زیادی با هم دارند.

  سؤاالت ابتدایی را حتمًا رسم کنید ولی سعی کنید سؤاالت بعدی را با تصور پاسخ دهید. 

آانلیز اشکالفصل 10: آنــالیـــز اشکــــال

فصل دهم: 



77   لصرصفارانصصاـیصصصزر:شکصصصصال      

دورشکصرمتفاوتر سمرکنیدرکفر6ارشکصرمقا6صرتشکیصرمر6عر6دهد.

پـاسـخ  و 

 

•  در سؤاالت بعد، شکل داده شده اب کدام قطعه، تشکیل یک مربع یم دهد؟
  308

 )4   )3   )2   )1 
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موقعیت نقطه نوعی از تحلیل اشکال می باشد که باید براساس نقطه ی مشترک هر نقطه با شکل ها بتوانیم در بین گزینه ها 
شکلی را پیدا کنیم که همان نقاط مشترک را داشته باشد.

 �می توان اینگونه فرض کرد که نقطه ها مانند میخی هستند که چند قطعه را نگه داشته اند. در کدام گزینه ها می توان میخی 
را بزنیم که فقط همان شکل ها را نگه دارد. 

موقعیترنقلفرهارد رکد:مرگزینفرمانندرشکصر و6فر ورمیر6اشد؟

 )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینه ی 4؛

نقطه ی اول را بررسی می کنیم شکل فقط با مربع و دایره مشترک است. )با این میخ فقط 

دایره و مربع را نگه داشته ایم(

نقطه ی دوم با هر سه شکل نقطه ی مشترک دارد )این میخ هر سه شکل را نگه داشته 

است( با توجه به گزینه ها فقط گزینه ی 4 این مشخصات را دارد.

فصل 11: مـوقعیت نقطـه

موقعیت نقطه

فصل یازدهم: 
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روش حل تست های موقعیت نقطه

1 نقطه ی اول را بررسی می کنیم که شکل ها را نگه داشته است.

2 در گزینه ها، گزینه ای که این مشخصه را ندارد حذف می کنیم.

3 نقطه ی بعدی را بررسی می کنیم و گزینه ای که نقطه ی اشتراک ندارد را حذف می کنیم.

4 تمام نقاط که بررسی شود فقط یک گزینه می ماند.

•  در سؤاالت بعد، موقعیت نقطه در کدام گزینه مانند شکل داده شده یم ابشد؟
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سنجــش هـوش و استعـداد

بخش سوم

شامل 4 آزمــون
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  آزمــون 3: استعدادهای درخشان )پایه هفتم( 97-98  

 1

3 2  1 

6 5 4 

 2

3 2 1 

6 5 4 

 3

3 2 1 

6 5 4 

آزمــون 3



91  انمصصوزرآ      

  آزمــون 3: استعدادهای درخشان )پایه هفتم( 97-98  

 1

3 2  1 

6 5 4 

 2

3 2 1 

6 5 4 

 3

3 2 1 

6 5 4 

آزمــون 3

 4

3 2 1 

6 5 4 

 5

3 2 1 

6 5 4 

 6

3 2 1 

6 5 4 
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4 3 2 1 

8 7 6 5 
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4 3 2 1 

8 7 6 5 

 60
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آزمــون 4: سنجش ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان 99 - 98 )دفترچه 1(  

کدامعبارت،جملهزیررابهبهترینصورتتکمیلمیکند؟  1

بهاینعلتکهعالمتخطردرمسیررودخانهخروشانتوسطپسرها.......................شد،متاسفانهتعدادیازآنهاغرقشدند. 

 1( بدون بررسی  2( پی گیری  3( شناسایی  4( نادیده گرفته
کوشاسعیمیکردکهدرآمدخودرامدیریتکند؛اما.......................اوبرخریدلوازمغیرضروریاورادرمضیقهمالیقرارداد.   2

 1( اصرار  2( پیگیری  3( کنترل  4( کوشش
رابطهمسوفلزمثلرابطه؟  3

 1( موتور و ماشین  2( لوازم خانگی و چوب  3( مداد و خودکار  4( فلفل و ادویه جات
رابطهقایقوبادبانمثلرابطهماشینو؟  4

 1( موتور  2( چرخ )الستیک(  3( سرعت  4( جاده
رابطهآتشودودمثلرابطهکلمههاو؟  5

 1( حروف  2( جمله  3( آواها )اصوات(  4( لغت نامه
عبارت»توخوبیمیکنودردجلهانداز«باکدامگزینهارتباطمعناییدارد؟  6

 1( دردسر روزگار قسمت هر کس بود / هر که توانگر بود دردسرش بیشتر
 2( نیست بازی کار حق خود را مباز / آنچه بردیم از تو باز آریم باز

 3( نابرده رنج گنج میسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر کار کرد
 4( هر که به نیکی عمل آغاز کرد / نیکی او روی بدو باز کرد

 7

الف(بسیاریازدانشمندانمعتقدندکهبازگشتبهگذشتهامکانپذیرنیستونمیتوانانواعخاصیازتخریب،مثلیخهایذوبشدهی 

قطبیرابازگرداند.

ب(درواقعبرایازبینبردناینمیزانگستردهازگازهایگلخانهایکهتوسطانسانبهجوواردشده،صدهاوشایدهزارانسالزمانالزماست. 

ج(خوشبختانهدرسالهایاخیرنگرانیهایزیادیدرموردمقابلهباگرمایشجهانیدرکشورهایمختلفبهوجودآمدهاست. 

د(اماعدهایاعتقاددارندکهاینسیارهمیتوانداینزخمرانیزبهبودبخشد،اگرچهبرایاینکارزمانزیادیالزماست. 

 1( الف ج د ب  2( ج د ب الف  3( ج الف د ب  4( ب د الف ج
 8

الف(ولیاینادعانادرستاست. 

ب(شعربنیآدمقطعهشعرمشهوریاستکهازسعدیبرجایماندهاست. 

ج(دربرخیازمنابعفارسیوانگلیسیگزارششدهکهاینشعربرسردرورودیتاالرسازمانمللمتحددرنیویورکباخطنستعلیق 

طالکوب،نقشبستهاست.

د(اینقطعهشعربهدلیلمضمونانساندوستانهایکهداردموردتوجهزیادیواقعشدهاست. 

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

آزمــون 4
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 آزمــون 4: سنجش ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان 99-98 )دفترچه 2(  

درمجموعهاعدادزیرکهازچپبهراستچیدهشدهاند،چندمرتبهعدد2بعدازعدد3قرارگرفتهاست؟  61

5  3  2  7  3  2  9  3   2   6  2  8  3  2
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1 

چندکلمهازکلماتزیرباحروفکلمهتاریکیساختهشدهاست؟  62

عالی-ترک-ارک-اری-سری-یاری-کاری-کتاب-حیوان
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1 

•  منت زیر از کتاب فاریس کالس پنجم انتخاب شده است. به دقت سواالت 63 ات 67 را اپسخ دهید.
پادشاهیباغالمیدرکشتینشستوغالم،هرگزدریاندیدهبودومحنتکشتینیازموده،گریهوزاریدرنهادولرزهبراندامشافتاد؛چندان
کهمالطفتکردند،آرامنمیگرفتوملکازاینحال،آزردهگشت.چارهندانستند.حکیمیدرآنکشتیبود،ملکراگفت:فرماندهی،من
اورابهطریقی،خامشگردانم.گفت:غایتلطفوکرمباشد.بفرمودتاغالمدردریاانداختند.باریچندغوطهخورد؛جامهاشگرفتندوسوی

کشتیآوردند.بهدودستدرسکانکشتیآویخت.چونبرآمد،بهگوشهایبنشستوآرامیافت.
درمتنحاضرچندعالمتویرگول»،«آمدهاست؟  63

10 )4  9 )3  8 )2  7 )1 
حرف»گ«درسهسطرآخرمتنچندبارآمدهاست؟  64

9 )4  7 )3  6 )2  5 )1 
درکلمتنباالحرف»ش«چندبارآمدهاست؟  65

18 )4  14 )3  12 )2  10 )1 
درکلمتنباالچندکلمهباحرف»ی«بهپایانرسیدهاست؟  66

18 )4  14 )3  12 )2  10 )1 
تعدادحروفیکهتنهایکباردرسطردوممتنآمدهاست،چندتااست؟  67

6 )4  5 )3  4 )2  3 )1 
کدگذاری  جنس  نوع  و  رنگ  براساس  اجناس  فروشگاهی  در    •
هر  کد  نیز  و  رنگ ها  به  مربوط  کد  مقابل  جدول  در  است.  شده 

و  »پ«  زرد  رنگ  کد  مثال  عنوان  به  است.  شده  ارائه  جنس 

میز، 92 است. بنابراین کد میز زرد را یم توان پ 92 در نظر گرفت. 

براساس جدول مقابل به سواالت 68 ات 77 اپسخ دهید.

الف73بهمعنای.......................است.  68

 1( گلدان آبی  2( گلدان خاکستری
 3( المپ آبی  4( المپ خاکستری

ذ64بهمعنای.......................است.  69

 1( صندلی آبی  2( صندلی قهوه ای  3( پیراهن قهوه ای  4( پیراهن آبی
المپقرمزدارایکد.......................است. 70

 1( ح 34  2( ح 43  3( ج 43  4( خ 34

آزمــون 4

کدرنگکدجنس

سیاهحصندلی64
آبیبالمپ34
قهوه ایذفرش29
سبزجتابلو52
خاکستریالفپیراهن46
قرمزخمیز92
زردپگلدان73
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 1 3  

جمله آورده شده به آینده اشاره دارد؛ گزینه ی چهارم هم به آینده 

اشاره دارد اّما با فاعل جمله که آن ها )علی و خانواده اش( است 

]سوم شخص جمع[، مطابقت ندارد.

 2 2  

»چیدن در ساک« اشاره به مرتب بودن دارد؛ پس می توان نتیجه 

گرفت که لباس ها را قبل از گذاشنت در ساک »تا« کرده است.

 3 1  

از سفر« و »تلفن زدن« دقت کنیم، متوجه  به کلامت »پیش  اگر 

»خداحافظی«  و  است  اشتباه   4 و   3  ،2 گزینه های  می شویم 

گزینه ی درست است.

 4 4  

که  کلمه ای  پس  آمده  است«  لذت بخش  هم  »باز  این که  به دلیل 

مخالف  آن  معنای  که  است  کلمه ایی  می آید  هم«  »باز  از  قبل 

»لذت بخش بودن« است.

 5 3  

التزامی است.  که مضارع  »برسد« است  در صورت سوال  فعل 

مضارع التزامی فعلی است که بر انجام کاری در زمان حال یا آینده 

قیدهای  فعل  این  برای  دارد.  داللت  دودلی،  و  شک  با  همراه 

»شاید« و »باید« استفاده می شود  شاید برسد، باید برسد.

 6 3  

کامل  »دجله«  کلمه ی  با  که  است؛  رضب املثل  یک  جمله  این 

می شود.

 7 3  

گزینه ی اول نادرست است؛ زیرا کشورهای همسایه ایران نژادهای 

متفاوتی دارند.

)به جز  آمده:  سوال  صورت  در  زیرا  است؛  نادرست  دوم  گزینه ی 

ارمنستان(، اما مردم ارمنستان هم سفیدپوست هستند.

گزینه ی چهارم نادرست است؛ زیرا همه کشورهای همسایه به جز 

ارمنستان مسلامن هستند.

 8 4  

هر کدام از سه گزینه دیگر ممکن است در مدرسه ای وجود نداشته 

باشد و یا چیز دیگری جایگزین آن باشد اما مدرسه بدون دانش آموز 

معنایی ندارد.

 9 3  

برای مبارزه با بحران کمبود آب، باید در مرصف آب »رصفه جویی« 

کرد.

 10 1  

در زمستان به علت این که خورشید به زمین به صورت مایل می تابد 

هوا رسد می شود. تاریکی هوا در شب مربوط به چرخش زمین به 

دور خودش است و آن قسمت از زمین که رو به خورشید نیست 

تاریک می شود.

 11 1  

زیرا »یارس«، »یاد« و »یاور« دارای معنی هستند و تنها گزینه فاقد 

معنی، گزینه ی اول است.

 12 2  

گزینه  است  معنی  فاقد  ترکیب،  صورت  در  که  گزینه ای  تنها 

با  معنادار  ترکیبی  واژه های  مهر«  مهدی،  »مهامن،  است.  دوم 

گزینه های دیگر هستند.

 13 2  

»آستانه«، »آسان« و »آسیب« معنی دار هستند؛ ولی »آسدور« 

معنی ندارد.

 14 1  

اول  گزینه  می شود  بی معنی  واژه ای  ترکیب،  در  که  گزینه ای  تنها 

دیگر  گزینه های  با  ترکیب  از  و »شیب«  است. »شیراز«، »شیر« 

به دست می آید.

 15 4  

فقط کلمه ی »فرذی« فاقد معنی است. »فرنی«، »فرار« و »فرود« 

معنی دار هستند.

 16 4  

کامل  معنی دار  صورت  به   4 گزینه ی  با  فقط  شده  داده  کلمه 

می شود. )گندم(
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 17 2  

فقط گزینه دوم، کلمه را به صورت معنی دار کامل می کند. )رسشار(

 18 1  

تنها کلمه معنی داری که می توان ساخت، »پارسال« است.

 19 4  

تنها گزینه ای که هر دو کلمه داده شده را به صورت معنی دار کامل 

می کند، گزینه ی 4 است. )دوان، آبادان(

 20 3  

بی+کار، هم+کار، تنها کلامت بامعنی هستند که می توان ساخت.

 21 3  

تعداد حروف این گزینه، 9 است که از بقیه بیشرت است.

 22 1  

کلمه ی »بیامرستان« 9 حرف دارد.

 23 4  

»دوری« حرف تکراری ندارد.

 24 2  

»بیمه« حرف تکراری ندارد.

 25 3  

در »دندان« دو حرف »د« و »ن« تکراری هستند.

 26 4  

کتابخانه از دو واژه »کتاب« و »خانه« تشکیل شده که هر دو معنی 

دارند.

 27 3  

»گردنبند« از دو واژه معنی دار »گردن« و »بند« تشکیل شده است.

 28 2  

»شیربرنج« از ترکیب دو واژه معنی دار »شیر« و »برنج« ساخته شده 

است.

 29 3  

اگر حرف »ت« را حذف کنیم کلمه »امکان« به دست خواهد آمد.

 30 2  

»انگشت«  واژه  کنیم،  حذف  را  »انگشنت«  واژه  آخر  »ن«  اگر 

به دست خواهد آمد.

 31 1  

پنج حرف اول حروف الفبا از آخر به اول نوشته شده است.

 32 4  

حروف به صورت یکی در میان نوشته شده اند.

 33 3  

آمده،  بعدی  حرف  دو  دوباره  شده،  حذف  یکی  آمده،  حرف  دو 

یکی حذف شده و به همین ترتیب ادامه پیدا کرده است.

 34 2  

دنباله ی اول از »ط، ظ« رشوع شده و دنباله ی دوم از »پ، ت« 

رشوع شده است و به ترتیب دو تا از دنباله ی اول آمده، بالفاصله 

شکل  این  به  است.  آمده  دوم  دنباله ی  از  حرف  دو  آن  از  پس 

می شود: دنباله ی اول: »ط، ظ، ع، غ، ف، ق«

دنباله ی دوم: »پ، ت، ث، ج، چ، ح«

پس گزینه ی 2 صحیح است.

 35 1  

زیرا همه حروف بدون نقطه اند.

 36 3  

زیرا همه حروف به شکل اول کلمه آورده شده اند. گزینه ی 3: »سـ« 

اول آمده باقی گزینه ها به شکل آخر کلمه اند.

 37 4  

شکل ظاهری همه ی حروف منحنی به سمت راست است. »چ« 

شکل ظاهری مشابهی با بقیه دارد.

 38 1  

همه حروف دارای سه نقطه اند.

 39 1  

پانزده حرفی که نقطه ندارند: )ا، ح، د، ر، س، ص، ط، ع، ک، 

گ، ل، م، و، ه، ی(

 40 2  

»ق« و »ت« حروفی هستند که دو نقطه دارند.

 41 1  

زیرا گزینه های ذکر شده میوه هستند. موز هم میوه است.
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 338 2   

دو نقطه داریم:

نقطه اول: دایره و مثلث را پوشش داده است.

نقطه دوم: دایره و مربع را پوشش داده است.

فقط گزینه 2 هر دو نقطه را پوشش می دهد.

 339 1   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: فقط مثلث را پوشش می دهد.

نقطه دوم: فقط مربع را پوشش می دهد.

نقطه سوم: دایره و مربع را پوشش می دهد.

فقط گزینه ی 1 خصوصیات هر سه نقطه را دارد.

 340 3   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: فقط مربع را پوشش داده است.

نقطه دوم: دایره و مثلث را پوشش داده است.

نقطه سوم: مربع و مثلث را پوشش داده است.

فقط گزینه ی 3 هر سه نقطه را پوشش می دهد.

 341 3   

دو نقطه داریم:

نقطه اول: مربع و مثلث را پوشش می دهد.

نقطه دوم: دایره و مثلث را پوشش می دهد.

فقط گزینه ی 3 هر دو نقطه را پوشش می دهد.

 342 4   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: دایره و مستطیل را پوشش می دهد.

نقطه دوم: دایره، مربع و مستطیل را پوشش می دهد.

نقطه سوم: دایره، مربع و مثلث را پوشش می دهد.

فقط گزینه ی 4 هر سه نقطه را پوشش می دهد.

 343 3   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: دایره و مربع را پوشش می دهد.

نقطه دوم: فقط دایره را پوشش می دهد.

نقطه سوم: دایره و مثلث را پوشش می دهد.

باتوجه به گزینه ها، گزینه ی 3 هر سه نقطه را پوشش قرار می دهد.
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 344 4   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: مثلث و مستطیل را پوشش می دهد.

نقطه دوم: دایره و مربع را پوشش می دهد.

نقطه سوم: دایره و مستطیل را پوشش می دهد.

باتوجه به گزینه ها، گزینه ی 4 هر سه نقطه را پوشش می دهد.

 345 1   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: مربع و مثلث را پوشش می دهد.

نقطه دوم: دایره و مثلث را پوشش می دهد.

نقطه سوم: مثلث و مستطیل را پوشش می دهد.

فقط گزینه ی 1 هر سه نقطه را پوشش می دهد.

 346 1   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: دایره و مربع را پوشش می دهد.

نقطه دوم: مربع، مثلث و مستطیل را پوشش می دهد.

نقطه سوم: مربع و مستطیل را پوشش می دهد.

گزینه ی 1 هر سه نقطه را پوشش می دهد.

 347 2   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: دایره و مثلث را پوشش می دهد.

نقطه دوم: دایره و مربع و مثلث را پوشش می دهد.

نقطه سوم: دایره، مربع و مستطیل را پوشش می دهد.

گزینه ی 2 هر سه نقطه را پوشش می دهد.

 348 4   

سه نقطه داریم:

نقطه اول: دایره و مربع را پوشش می دهد.

نقطه دوم: مربع، مستطیل و مثلث را پوشش می دهد.

نقطه سوم: مستطیل و مثلث را پوشش می دهد.

فقط گزینه ی 4 هر سه نقطه را پوشش می دهد.
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