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آزمون هوش و استعداد تحليلي جهش 1

۱۳۹۸/۰۲/۲۷

ضریبتا سئوالاز سئوالنام درس

۱۳۰۱هوش و استعداد تحلیلی

۸



۱- با کدام یک از گروه اشکال داده شده می توان شکل زیر را درست کرد؟

ب)  الف)  

د)  ج)  

۹



۲- با کدام یک از گروه اشکال داده شده می توان شکل زیر را درست کرد؟

د)  ج)  ب)  الف)  

۳- با کدام یک از گروه اشکال داده شده می توان شکل زیر را درست کرد؟

د)  ج)  ب)  الف)  

۱۰



۴- با قطعات داده شده زیر کدام شکل را می توان درست کرد؟

ب)  الف)  

د)  ج)  

۱۱



۵- با قطعات داده شده زیر کدام شکل را می توان درست کرد؟

ب)  الف)  

د)  ج)  

۱۲



۶- کدام یک از گزینه های داده شده، گسترده مکعب زیر است؟

د)  ج)  ب)  الف)  

۱۳



۷- کدام یک از گزینه های داده شده، گسترده مکعب زیر است؟

د)  ج)  ب)  الف)  

۱۴



۸- کدام یک از گزینه های داده شده، گسترده مکعب زیر است؟

د)  ج)  ب)  الف)  

۱۵



۹- کدام یک از گزینه های داده شده، گسترده مکعب زیر است؟

د)  ج)  ب)  الف)  

۱۰- در شکل زیر یک کاغذ می بینید که نقاطی روی آن با یک حرف و یک عدد مشخص شده است. اگر کاغذ را به صورتی که در شکل مشخص شده تا زده و سپس در قسمت مورد نظر سوراخی

ایجاد کنیم، پس از باز کردن کاغذ کدام نقطه ها سوراخ خواهند شد؟

2C , 5C  (2الفD , 5D  (3بD , 3D  (2جC , 2D  (د

۱۶
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۱۱- در شکل زیر یک کاغذ می بینید که نقاطی روی آن با یک حرف و یک عدد مشخص شده است. اگر کاغذ را به صورتی که در شکل مشخص شده تا زده و سپس در قسمت مورد نظر سوراخی

ایجاد کنیم، پس از باز کردن کاغذ کدام نقطه ها سوراخ خواهند شد؟

1B , 1C , 5B , 5C  (2الفB , 2C , 5B , 5C  (1بB , 2C , 6B , 6C  (1جB , 1C , 6B , 6C  (د

۱۲- در شکل زیر یک کاغذ می بینید که نقاطی روی آن با یک حرف و یک عدد مشخص شده است. اگر کاغذ را به صورتی که در شکل مشخص شده تا زده و سپس در قسمت مورد نظر سوراخی

ایجاد کنیم، پس از باز کردن کاغذ کدام نقطه ها سوراخ خواهند شد؟

3A , 2A , 6D  (3الفA , 5A, 6D  (3بA , 5A , 3D  (3جA , 2A  (د

۱۳- شهر چالوس در غرب نوشهر قرار گرفته است، اما چالوس غربی تر از رامسر نیست. حال كدام یك از این سه شهر شرقی تر است؟

ج)  نوشهرب)  رامسرالف)  چالوس

۱۷



۱۴- حسن، احمد ، و داوود هر كدام دارای دو خودروی متفاوت هستند. یكی از آن سه نفر ماشین فورد ندارد. احمد تنها كسی است كه پیكان دارد. داوود ماشین فورد دارد و حسن و احمد هر

دو ماشین بیوك دارند.  كدام یك از این سه نفر دارای ماشین رنو است؟ 

ج)  داوودب)  احمدالف)  حسن

۱۵- احمد در نقطه اي مرتفع تر از مهرداد زندگي مي كند. سعيد در نقطه اي مرتفع تر از احمد زندگي مي كند. كداميك از آنها در نقطه مرتفع تري زندگي مي كند؟

ج)  احمدب)  مهردادالف)  سعید

۱۶- همه دخترها ورزش را دوست دارند. مريم و ستاره، تنيس را دوست دارند در حالي كه ليال و حميده، دوميداني را ترجيح مي دهند. هم ليال و هم مريم شنا را دوست دارند. كداميك از اين

دخترها شنا و تنيس را دوست دارد؟

د)  مریمج)  ستارهب)  حمیدهالف)  لیال

۱۷- آقايان مهدوي و صداقتي تعطيالت طوالني تري نسبت به آقاي حسيني دارند. آقاي ساجدي تعطيالت كوتاه تري نسبت به آقاي حسيني دارد در حالي كه آقاي سجادي تعطيالت طوالني تري

نسبت به آقاي حسيني دارد. چه كسي كوتاه ترين تعطيالت را دارد؟

ه)  مهدوید)  صداقتیج)  حسینیب)  ساجدیالف)  سجادی

۱۸-  سعيد ، مهرداد و احمد تعطيالت خود را به دريا رفتند، در حالي كه مجيد، جواد و حميد تعطيالت خود را در كوه سپري كردند. احمد، مجيد و جواد با هواپيما سفر كردند. جواد ، مهرداد و

حميد از تعطيالت خود لذت نبردند. چه كسي به دريا رفت و از تعطيالت خود لذت نبرد؟

و)  سعیده)  مهردادد)  احمدج)  مجیدب)  جوادالف)  حمید

۱۹-  سعيد ، مهرداد و احمد تعطيالت خود را به دريا رفتند، در حالي كه مجيد، جواد و حميد تعطيالت خود را در كوه سپري كردند. احمد، مجيد و جواد با هواپيما سفر كردند. جواد ، مهرداد و

حميد از تعطيالت خود لذت نبردند. چه كسي با هواپيما سفر نكرده و به كوه رفت؟

و)  سعیده)  مهردادد)  احمدج)  مجیدب)  جوادالف)  حمید

۲۰- در يك ترتيب معكوس، پرطرفدارترين تورهاي سياحتي شركت هاي مسافرتي عبارت اند از: تورهاي تورنتو، فلوريدا، رم و پاريس . بعد از توسعه بازاريابي، تور سياحتي تورنتو، پرطرفدارتر از

تور رم و البته كم استقبال تر از تور فلوريدا گرديد. كدام تور از بيشترين استقبال پس از رشد بازاريابي برخوردار بوده ؟

د)  تورنتوج)  فلوریداب)  رمالف)  پاریس

۱۸
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۲۱- زهرا، معصومه و مریم،   ژاكت، كت و دامن به رنگ هاي آبي، سبز يا قرمز مي پوشند. هر كدام از اين لباس ها رنگ متفاوتي دارند و هيچ كدام از دخترها، لباس هاي همرنگ نمي پوشند.

كت مريم سبز نيست و ژاكت معصومه و دامن زهرا هم همرنگ هستند. دامن مريم قرمز و ژاكت او، و دامن معصومه و كت زهرا همگي هم رنگ هستند. رنگ كت مريم چيست؟

ج)  آبیب)  سبزالف)  قرمز

۲۲- زهرا، معصومه و مریم،   ژاكت، كت و دامن به رنگ هاي آبي، سبز يا قرمز مي پوشند. هر كدام از اين لباس ها رنگ متفاوتي دارند و هيچ كدام از دخترها، لباس هاي همرنگ نمي پوشند.

كت مريم سبز نيست و ژاكت معصومه و دامن زهرا هم همرنگ هستند. دامن مريم قرمز و ژاكت او، و دامن معصومه و كت زهرا همگي هم رنگ هستند. ژاكت زهرا چه رنگي است؟

ج)  آبیب)  سبزالف)  قرمز

۲۳- در مغازه سر راه مدرسه ، سعيد و مجيد هيچ شكالتي نخريدند. از مجموع پنج پسر بچه ، چهارتاي آنها كه جواد هم جزء آنها بود، كيك خامه اي خريدند. برخالف ديگران، فرشاد ، سعيد و

مهرداد تافي نخريدند و سعيد تنها كسي بود كه آدامس ميوه اي خريد و هيچ شیريني ديگري را انتخاب نكرد. چه كسي هم تافي و هم كيك خامه اي خريده است؟

ه)  فرشادد)  سعیدج)  جوادب)  مجیدالف)  مهرداد

۲۴- در مغازه سر راه مدرسه ، سعيد و مجيد هيچ شكالتي نخريدند. از مجموع پنج پسر بچه ، چهارتاي آنها كه جواد هم جزء آنها بود، كيك خامه اي خريدند. برخالف ديگران، فرشاد ، سعيد و

مهرداد تافي نخريدند و سعيد تنها كسي بود كه آدامس ميوه اي خريد و هيچ شیريني ديگري را انتخاب نكرد. مجموعاً چند عدد شيريني توسط بچه ها خريداري شده است؟

و)  7ه)  8د)  9ج)  10ب)  11الف)  12

۲۵- در مسابقه بسكتبال تيم پاس مغلوب تيم هما شد. شاهين تيم پاس را برد ولي مغلوب تيم هما و پيكان شد. پاس و هما مغلوب پيكان شدند. تيم شاهين چه تعداد از بازي ها را برده

است؟

د)  0ج)  1ب)  2الف)  3

۲۶- در مسابقه بسكتبال تيم پارس مغلوب تيم هما شد. شاهين تيم پاس را برد ولي مغلوب تيم هما و پيكان شد. پاس و هما مغلوب پيكان شدند. چه تيمي فاتح رقابت ها شده است؟

د)  هماج)  شاهینب)  پیکانالف)  پاس

۲۷- خودروهاي آقاي احمدي و آقاي انوري مشكي هستند. بقيه افراد خودروي قرمز رنگ دارند خودروي آقاي انوري و خانم جوادي داراي تور سفيد در كناره هاي خود هستند. خودروي خانم

واحدي داراي نوار آبي است و خودروهاي آقاي ساجدي و آقاي احمدي نوار نقره اي رنگ دارند. تودوزي داخل خودروي خانم واحدي و آقاي ساجدي، آبي رنگ و تودوزي ساير خودروها، سفيد

است. چه كسي داراي خودرو با تودوزي آبي و نوار نقره اي رنگ است؟

ه)  آقای انورید)  خانم واحدیج)  خانم جوادیب)  آقای ساجدیالف)  آقای احمدی

۱۹
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۲۸- خودروهاي آقاي احمدي و آقاي انوري مشكي هستند. بقيه افراد خودروي قرمز رنگ دارند خودروي آقاي انوري و خانم جوادي داراي تور سفيد در كناره هاي خود هستند. خودروي خانم

واحدي داراي نوار آبي است و خودروهاي آقاي ساجدي و آقاي احمدي نوار نقره اي رنگ دارند. تودوزي داخل خودروي خانم واحدي و آقاي ساجدي، آبي رنگ و تودوزي ساير خودروها، سفيد

است. چه كسي داراي خودرو با نوار نقره اي و تودوزي سفيد است؟

ه)  آقای انورید)  خانم واحدیج)  خانم جوادیب)  آقای ساجدیالف)  آقای احمدی

۲۹- تعدادی سگ و زرافه در معادالتی با هم جمع و تفریق شده اند. سعی کنید بدون نوشتن معادله، ببینید ارزش یک زرافه و یک سگ چقدر است.

د)  7ج)  6ب)  5الف)  4

۲۰



۳۰- همانطور که در شکل می بینید تعدادی پیتزا داریم که روی هر قاچ (اسالیس) آنها، عددی نوشته شده است. با توجه به منطق حاکم بر این پیتزاها، عددمربوط به عالمت سؤال را بیابید.

د)  7ج)  6ب)  5الف)  4

۲۱



۱- گزینه صحیح: ج

۲- گزینه صحیح: ب

۳- گزینه صحیح: ب

۴- گزینه صحیح: ب

۵- گزینه صحیح: د

۶- گزینه صحیح: الف

۷- گزینه صحیح: ب

۸- گزینه صحیح: الف

۹- گزینه صحیح: ب

۱۰- گزینه صحیح: ب

۱۱- گزینه صحیح: د

۱۲- گزینه صحیح: الف

۱۳- گزینه صحیح: ج

۱۴- گزینه صحیح: ج

۱۵- گزینه صحیح: الف

۱۶- گزینه صحیح: د

۲۲



۱۷- گزینه صحیح: ب

۱۸- گزینه صحیح: ه

۱۹- گزینه صحیح: الف

۲۰- گزینه صحیح: الف

۲۱- گزینه صحیح: ج

۲۲- گزینه صحیح: الف

۲۳- گزینه صحیح: ب

۲۴- گزینه صحیح: ج

۲۵- گزینه صحیح: ج

۲۶- گزینه صحیح: ب

۲۷- گزینه صحیح: ب

۲۸- گزینه صحیح: الف

۲۹- گزینه صحیح: ب

۳۰- گزینه صحیح: د

۲۳




