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 (9آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

دو عدد سه رقمی می سازد و آن ها را جمع می   6و  5، 4، 3، 2، 1دانش آموزی با همه ی رقم های  -1

 کند. بزرگ ترین عددی که به این ترتیب به دست می آید کدام است؟

1 )579      2 )555 

3 )1803     4 )1173 

9 )1221 

این سه شکل دارای مربع های سفید و سیاه هستند. اگر الگو را ادامه دهیم، درصد تعداد مربع  -2

 های مشکی در پنجاهمین شکل الگو چند است؟

1 )45       

2 )98 

3 )91       

4 )
2

3
66 

9 )79 

 ؟کرد فرش 2×  1موزاییک های  به چند طریق می توان صفحه ی زیر را با -3

1 )6      2 )9 

3 )4      4 )3 

را روی کاغذ بنویسد. او می خواهد طوری این   VIVAT KANGAROOمحمد می خواهد عبارت  -4

و همچنین حرف های کار را انجام بدهد که حرف های مختلف، رنگ های مختلفی داشته باشند 

 یکسان هم رنگ باشند. او حداقل به چند رنگ نیاز دارد؟

1 )7      2 )0 

3 )5      4 )18 

9 )13 
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 (9آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

ساکن دارد که هر کدامشان یا همیشه راست می گوید یا همیشه دروغ می گوید.  2113جزیره ای  -5

من که بروم، تعداد راست گو ها با تعداد دروغگو ها برابر می » هر روز، یکی از ساکنان می گوید:

دروغگو چند نفر  لروز، کسی در جزیره باقی نمی ماند. از او 2113د از ز جزیره می رود. بعو ا« شود.

 بودند؟

1 )8      2 )1886 

3 )1887     4 )2813 

 .( نمی توان معلوم کرد9

کتی ( ایستاده اید و فقط می توانید حرXدایره مطابق شکل زیر داریم. شما برروی دایره ی ) 16 -6

ایی که بار نمی توانید بپرید. حداکثر دایره ه 2افقی یا عمودی داشته باشید. بر روی هیچ دایره ای هم 

 می توانید از آنها بگذرید) به عالوه دایره ی اول( کدام است؟

1 )14     2 )16 

3 )19     4 )12 

 

 کدام یک از جمالت زیر قطعا صحیح است؟ -7

 ماهان جلو و حسن بین علی و رهام در عقب خودرو نشسته اند. ( 1

 ( علی کنار راننده نشسته و نفرات عقبی به ترتیب از چپ به راست، حسن، ماهان و رهام هستند.2

 حتما رهام یا ماهان است. اگر حسن و حسین راننده و نفر جلویی باشند، نفر وسطی در عقب( 3

 ماهان و یا رهام است.( اگر علی راننده باشد، نفر پشتی او 4
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 (9آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 به جای عالمت سوال کدام شکل باید قرار بگیرد؟ -8

1 ) 

 

2 ) 

 

3 ) 

 

4 ) 

 

مرغ، خروس و گوسفند وجود دارد و اگر تعداد پاهای  175با توجه به اینکه در یک مزرعه روی هم  -9

 عدد باشد، به مسئله ی زیر پاسخ دهید. 442آن ها 

تعداد د. نتعداد مرغ ها دوبرابر خروس ها است. هر دو مرغ در هر روز حتما سه تخم می گذارئله: مس

 در یک هفته حداقل چند عدد خواهد بود؟تخم مرغ های این مزرعه 

 تخم مرغ 292( 2    تخم مرغ 307( 1

 تخم مرغ 524( 4    تخم مرغ 583( 3

متولد نشده اند و هیچ دو زنی در یک ماه از در یک مهمانی هیچ دو مردی در یک روز از هفته  -11

سال متولد نشده اند. اگر یک مرد یا یک زن جدید وارد این مهمانی شود، دست کم یکی از این دو 

 مانی شرکت کرده اند؟چند نفر در این مهی شود.بر قرار نمشرط 

1 )10      2 )15 

3 )28      4 )24 
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 (9آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 کدام گزینه ویژگی مشابه با تصویر های مسئله را دارد؟ -11

 

 

 

 گزاره ها: الف( مقامات پلیس اخیرا گروهی از دزدان خانه را دستگیر کرده اند. -12

 شب ها را در این منطقه بیدار می مانند.ب( گروهی از اهالی این منطقه 

 ( گزاره ی الف علت و گزاره ی ب معلول است.1

 ( گزاره ی ب علت و گزاره ی الف معلول است.2

 هستند.قل ت( هر دو گزاره ی الف و ب علت های مس3

 ( گزاره های الف و ب معلول های علت های مستقل هستند.4

 ( گزاره های الف و ب معلول های علت یکسانی هستند.9

 موقعیت های دوبار پرتاب یک تاس داده شده است. وجه پایین تاس در موقعیت اول کدام است؟ -13

1 )1       

2 )9 

3 )6       

 ( نمی توان تعیین کرد.4

یک روز صبح بعد از طلوع خورشید، سروش روبه روی یک ستون ایستاد. سایه ی ستون درست  -14

 سمت راست سروش قرار داشت. سروش رو به چه جهتی ایستاده است؟

 ( جنوب2      رقش( 1

 ( اطالعات مسئله کافی نیست.4     ( غرب 3
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 (9آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 به رو کدام است؟عدد بعدی دنباله ی رو -15

         ، ...27  ،27  ،41  ،41  ،53  ،53 

1 )12      2 )14 

3 )27      4 )93 
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 (9آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 

 (4گزینه ) -1

 (3گزینه ) -2

 (2گزینه ) -3

 (3گزینه ) -4

 (2گزینه ) -5

 (2گزینه ) -6

 (3)گزینه  -7

 (2)گزینه  -8

 (3)گزینه  -9

 (2)گزینه  -11

 (3)گزینه  -11

 (5)گزینه  -12

 (3)گزینه  -13

 (2)گزینه  -14

 (2)گزینه  -15
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