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 (7آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

مشهدی حسین قط سه فرزند دختر دارد. تمام نوه های مشهدی حسین نیز دختر هستند. نام نوه  -1

سال  6سهیال، فاطمه ، نازنین، سارا و الدن است. همسر مشهدی حسین هم از او های او سیمین، 

دور سفره ی شام منزل مشهدی حسین نشسته کوچک تر است. در شب یلدا تمام اعضای خانواده 

 اکثر چند جفت چشم دور شفره وجود دارد؟اند. ح

 ) نوه های مشهدی حسین مجرد هستند.(

1 )11      2 )21 

3 )22      4 )22 

 در الگوی زیر، )؟( کدام است؟ -2

 

1 )312121     2 )132211 

3 )123211     4 )312211 

 است؟ برای شماره گذاری این کتاب از چند رقم استفاده شدهصفحه دارد.  303کتابی  -3

1 )403      2 )1201 

3 )1101     4 )102 

 نفر سوم کدام است؟ -3

 * سهیل پیش شایان نیست.

 * سامان پیش شاهین نیست.

 * شنیا نفر اول است.

 * شاهین کنار شنیا است.

 ( سامان2     سهیل( 1

 ( سهیل یا شایان4     ( شایان3

1 
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 (7آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 

 خواهد شد؟با اتصال نقاط مقابل به هم، چند مربع ساخته  -5

1 )2      2 )1 

3 )10      4 )12 

 کدام گزینه جدول را کامل می کند؟ -6

1 )     2 ) 

 

3 )     3 ) 

 

 یک نمایشنامه همیشه باید یک ...................... داشته باشد. -7

 ( داستان2     بازیگر( 1

 ( کارگردان4     ( صحنه3

ترتیب از راست به چپ، کدام  سه موقعیت متفاوت یک تاس داده شده است. در موقعیت سوم به -8

 پنهان شده اند؟ 5و  6عدد ها پشت 

 3و  1( 2     4و  1( 1

 2و  1( 4     3و  4( 3

9- A  ،P  ،R  ،X  ،S  وZ  در یک ردیف نشسته اند. به طوری کهS  وZ  .در وسط قرار دارندA  وP  در

 نشسته است؟ Pقرار دارد. چه کسی سمت راست  Aسمت چپ  Rانتهای ردیف و 

1 )A      2 )X 

3 )S      4)Z 

2 
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 (7آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

همه ی وجه های یک مکعب رنگ شده است. اگر این مکعب از تعدادی مکعب کوچک تشکیل  -10

𝟏شده باشد که اندازه ی هر ضلع آن ها 

𝟒
رد که فقط یک ضلع مکعب اصلی باشد، چند مکعب وجود دا   

 وجه آن رنگ شده است؟

1) 20      2 )32 

3 )24      4  )12 

. خالل دندان یک ردیف مثلث به هم چسبیده مانند شکل زیر می سازد 11امیر محد با استفاده از  -11

 خالل دندان انجام دهد، چند مثلث تشکیل می شود؟ 89اگر او همین کار را با استفاده از 

1 )44      2 )44 

3 )42      4 )44 

4 )41 

انتخاب کرد که مجموع آن  9تا  1اعداد طبیعی  به چند طریق می توان سه عدد متفاوت از میان -12

 بر سه بخش پذیر باشد؟ها 

1 )24      2 )21 

3 )30      4 )44 

4 )14 

نام  1000تا  1نقطه با فاصله های مساوی روی دایره ای قرار گرفته اند. آن ها از شماره ی  1000 -13

است. کدام نقطه روبه روی نقطه ی  500روبه روی نقطه ی  1000گذاری شده اند به طوری که نقطه ی 

 است؟ 657

1 )142      2 )144 

3 )141      4 )141 

4 )120 

 

3 
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 (7آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 دارای بیشترین تعداد مثلث می باشد؟کدام یک از شکل های زیر  -13

1 )      2 ) 

 

 

3 )      3 ) 

 

 

5 ) 

 

 

کیلوگرم رنگ، رنگ آمیزی  25/0دسی متر است،با  3سطح یک مکعب را که هر ضلع آن برابر  -15

دسی متر است  1کرده ایم. سپس این مکعب را به مکعب های کوچک مساوی که هر ضلع آن ها برابر 

کعب های کوچک که رنگ نشده اند، چند کیلو مهایی از رنگ کردن سطح  تقسیم کرده ایم. برای

 گرم رنگ الزم است؟

1 )24/1     2 )1 

3 )44/0     4 )4/0 

4 )24/0 
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 (7آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 (3گزینه ) -1

 (3)گزینه  -2

 (3)گزینه  -3

 (3)گزینه  -3

 (3)گزینه  -5

 (1)گزینه  -6

 (2)گزینه  -7

 (2)گزینه  -8

 (2)گزینه  -9

 (3)گزینه  -10

 (1)گزینه  -11

 (3)گزینه  -12

 (2)گزینه  -13

 (5)گزینه  -13

 (3)گزینه  -15
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