
9999999999

99999

فهرستفهرستفهرستفهرستفهرست

1 0 درسنامه�

84 آزمون�های�جمع�بندی�

324 پاسخ�نامه�ی�تشریحی�

100 درسنامه�

199 آزمون�های�جمع�بندی�

356 پاسخ�نامه�ی�تشریحی�

کالمیکالمیکالمیکالمیکالمی

منطقیمنطقیمنطقیمنطقیمنطقی

433
تست

20
مبحث

586
تست

28
مبحث



295295295295295

211211211211211 سرعت، دقت سرعت، دقت 
و تمرکزو تمرکز

سرعت، دقتسرعت، دقت
و تمرکزو تمرکز

سرعت، دقت
و تمرکز

2 12 درسنامه�

281 آزمون�های�جمع�بندی�

378 پاسخ�نامه�ی�تشریحی�

296 درسنامه�

320 آزمون�جمع�بندی�

394 پاسخ�نامه�ی�تشریحی�

خالقیتخالقیتخالقیتخالقیتخالقیت

323323323323323 پاسخ نامهپاسخ نامهپاسخ نامهپاسخ نامهپاسخ نامه

453
تست

16
مبحث

100
تست

8
مبحث

324 پاسخ�نامه�ی�تشریحی�

405 پاسخ�نامه�ی�کلیدی�

4 1 1 پاسخ�نامه�ی�سودوکو�
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پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

3647 - 2536 - 5869 - 6957 - 1425 - 4758  137 از میان اعداد روبه رو، کدام عدد با بقیه فرق دارد؟ 

 تیزهوشان�ششم�99   3647  2536  6957  1425 

در سؤاالت 138 تا 146، مشّخص کنید کدام عدد با بقیه فرق دارد.

9635  6402  7953  8514  138 

 آزمون�گاج   643  505  413  321  139 

78244  69919  53393  42722  140 

11  23532  3123  272  141 

2431  1162  2342  1621  142 

 تیزهوشان�ششم�99   261  243  171  183  143 

 آزمون�گاج   192  214  163  291  144 

234  222  136  192  145 

9528  3476  7292  5632  146 

مرّبع التین و جدول سودوکومرّبع التین و جدول سودوکو7

هر  در  که  دهیم  قرار  روبه رو   3 3× مرّبع  در  طوری  را   3 و   2  ،1 اعداد  اگر   : 3 3×× التین مرّبع 

3 می گوییم.  3× سطر و ستون، هر عدد فقط یک بار ظاهر شده باشد، به آن، مرّبع التین

با همان شرایط قبل در مرّبع روبه رو قرار  را  1، 2، 3 و 4  اگر اعداد   : 4 4×× مرّبع التین

4 به دست می آید. 4× دهیم، یک مرّبع التین

6 و ... را ساخت. 6× ، 5 5× به همین ترتیب می توان مرّبع های التین

++ را بیابید.  در مرّبع التین مقابل، حاصل 

 

1

 کافی است از خانه هایی شروع کنیم که عدد مربوط به آن ها قابل تشخیص است و به تدریج مرّبع التین را کامل کنیم تا عددهای 

خانه های موردنظر، یعنی  و  پیدا شوند.
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هوش ششم

 

جدول سودوکو: اگر با کنار هم قرار دادن چند مرّبع هم اندازه که 

قرار  تکرار  بدون  و   1 از  شروع  با  متوالی  طبیعی  اعداد  آن ها  در 

جدول  به  بسازیم،  بزرگ  التین  مرّبع  یک  بتوانیم  باشند،  گرفته 

سودوکو می رسیم. به عنوان نمونه در روبه رو، دو جدول سودوکو 

از اندازه های مختلف آورده شده است:

4 روبه رو، به جای  چه عددی قرار می گیرد؟ 4××  در جدول سودوکوی

 

2

 از خانه هایی که می توان عددهای آن ها را مشّخص کرد شروع می کنیم تا به خانه های موردنظر برسیم.

 

ت کنید که در این مرحله  می تواند هر دو عدد 1 یا 4 را در خود جای دهد. به جدول های زیر نگاه کنید:
ّ
دق

= 1 یا      = 4    
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پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

 147 در مرّبع التین مقابل، در  چه عددی باید قرار گیرد؟ 

2  1 

 3  نمی توان مشّخص کرد.

++ کدام است؟   148 در مرّبع التین داده شده، حاصل 

4  3 

5  6 
 آزمون�گاج    

 149 در مرّبع التین داده شده، به جای  چه عددی باید قرار گیرد؟ 

2  5 

4  3 

داده شده، در خانه ی مشّخص شده چه عددی قرار می گیرد؟  4 4××  150 در جدول سودوکوی

4  1 

 3  گزینه های )1( و )3(

 آزمون�گاج    

 151 در جدول سودوکوی داده شده، به جای عالمت سؤال، چه عددی باید قرار گیرد؟ 

2  4 

 1  گزینه های )1( و )3(

++ کدام است؟  9 روبه رو،  9××  152 در جدول سودوکوی

11 

9 

7 

8 
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ب سازی با رعایت قانون ماشین ها8
ّ

ب سازی با رعایت قانون ماشین هامرت
ّ

مرت

در این بخش با ماشین های ورودی و خروجی ای آشنا می شویم که ورودی آن ها دسته ای از اعداد است. در هر مرحله، روی اعداد ورودی 

تغییراتی مانند جابه جایی آن ها یا تغییر مقدار آن ها با نظمی خاص اتّفاق می افتد. الزم است نظم موجود در خروجی ماشین را در مراحل 

مختلف بررسی کنیم تا با کشف قانون کارکرد آن ماشین، بتوانیم خروجی مراحل بعدی را مشّخص کنیم.

در جدول زیر، نتیجه ی سه مرحله ی نخست پردازش ماشین اعداد روی یک زنجیره ی ورودی نمایش داده شده است. باتوّجه 

به پردازش صورت گرفته، به قسمت های )الف( و )ب( پاسخ دهید.

ورودی 247690589348971483742

مرحله ی )1(690589348971483742247

مرحله ی )2(690589971483742348247

مرحله ی )3(690589971742483348247

الف در مرحله ی چهارم، اعداد با چه ترتیبی قرار می گیرند؟

 در هر مرحله، کوچک ترین عدد به سمت چپ منتقل می شود طوری که، در سمت راست کوچک ترین عدد مرحله ی قبل قرار 

اعداد  انتقال،  از  ثابت می ماند.( پس  بعد، در جای خود  که در هر مرحله منتقل می شود، در مراحل  کنید عددی  ت 
ّ
گیرد، )دق

بعدی، هرکدام یک خانه به سمت راست منتقل می شوند. تا سومین مرحله، جای سه عدد کوچک تر، مشّخص و ثابت می شود. 

حاال در مرحله ی چهارم باید جای عدد کوچک تر بعدی مشّخص شود. 

247:مرحلهی)3( 348 483 742 971 589 690, , , , , ,
SMIY

¸ÄoUï¦a¼¨

� ��� ��� 247:مرحلهی)4(   348 483 589 742 971 690, , , , , ,

ب اگر زنجیره ی  وارد ماشین شود، خروجی مرحله ی سوم به کدام صورت خواهد بود؟

452:ورودی 783 341 276 680, , , , 276:مرحلهی)1(  452 783 341 680, , , ,  

276:مرحلهی)2( 341 452 783 680, , , , 276:مرحلهی)3(  341 452 680 783, , , ,  

ت کنید که در مرحله ی دوم، 452 در جای درست قرار دارد، پس به دنبال عدد کوچک تر بعدی یعنی 680 می رویم تا جابه جایش کنیم.
ّ
دق

پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

 153 در جدول زیر، نتیجه ی چهار مرحله ی نخست پردازش توّسط یک ماشین روی زنجیره ی اعداد، نمایش داده شده است. باتوّجه 

 آزمون�گاج  به پردازش صورت گرفته، دومین عدد از سمت راست در مرحله ی بعدی کدام است؟ 

ورودی 475596173240570430152189

مرحله ی )1(475596173240570430189152

مرحله ی )2(475596240570430189173152

مرحله ی )3(475596570430240189173152

مرحله ی )4(596570475430240189173152

 430  475  596  570 
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به  باتوّجه  است.  شده  داده  نمایش  ورودی  زنجیره ی  یک  روی  اعداد  ماشین  پردازش  نخست  مرحله ی  پنج  نتیجه ی  زیر،  جدول  در 

پردازش صورت گرفته در هر مرحله، به دو پرسش 154 و 155 پاسخ دهید.

ورودی182378542994826297245

مرحله ی )1(182378994826297245542

مرحله ی )2(182994826297245378542

مرحله ی )3(182994826245297378542

مرحله ی )4(994826182245297378542

مرحله ی )5(482699182245297378542

 تیزهوشان�ششم�1400   154 در مرحله ی ششم، هفتمین عدد زنجیره از چپ کدام است؟ 

48  182  26  99 

 تیزهوشان�ششم�1400   155 اگر زنجیره ی زیر را به ماشین اعداد باال بدهیم، سه عدد سمت راست زنجیره ی مرحله ی چهارم کدام است؟ 

ورودی89371823649536158123239

36 37 89  58 37 89  58 37 36  58 36 37 

به  باتوّجه  زیر، نتیجه ی پنج مرحله ی نخست پردازش ماشین اعداد روی یک زنجیره ی ورودی، نمایش داده شده است.  در جدول 

پردازش صورت گرفته، به سؤاالت 156 و 157 پاسخ دهید.

ورودی 297378542992618224548

مرحله ی )1(297378992618224548542

مرحله ی )2(297378991822454826542

مرحله ی )3(297991822454837826542

مرحله ی )4(991822452974837826542

مرحله ی )5(182245992974837826542

 تیزهوشان�نهم�1400   156 مرحله ی سوم برای زنجیره ی اعداد زیر، در کدام گزینه آمده است؟ 

ورودی 3749536158123239

495 - 37 - 361 - 239 - 123 - 58  495 - 37 - 58 - 361 -  123 - 239 

495 - 37 - 361 - 123 - 239 - 58  495 - 37 - 58 - 123 - 361 - 239 

 تیزهوشان�نهم�1400   157 کدام گزینه، مرحله ی چهارم برای زنجیره ای است که مرحله ی دوم آن در زیر آمده است؟ 

مرحله ی دوم 3501106554228918342756

756 - 42- 542 - 350 - 183 - 289 - 65 - 110  756 - 42 - 542 - 65 - 183 - 289 - 110 - 350 

756 - 42 - 542 - 65 - 289 - 183 - 350 - 110  756 - 42 - 542 - 65 - 110 - 183 - 289 - 350 
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 409 کدام گزینه برای کامل کردن شکل مقابل، مناسب است؟

    

 آزمون�گاج      

در سؤال های 410 و 411، بر اساس رابطه ی موجود بین شکل ها، به جای عالمت سؤال )؟( کدام پاسخ را می توان قرار داد؟ )سؤاالت 

را از راست به چپ بخوانید.(

 تیزهوشان�نهم�1400   410  به  مثل  به؟ 

       

 تیزهوشان�نهم�1400   411  به  مثل  به؟ 

       

 412 کدام دو چرخ دنده ی زیر، هم جهت می چرخند؟

 )7( و )4( 

 )7( و )3(

 )7( و )2(

 )6( و )3(

33منطقیمنطقی زمون جمع بندی زمون جمع بندیآ آ
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3  413 اگر شیر آب را باز کنیم، ظرف ها با کدام ترتیب ُپر می شوند؟

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 2  1  4 

3  2  1  5  4 

4  2  1 

1  2  3  4  5 

 تیزهوشان�نهم�1400   414 کلید A چراغ های 1 و 2 را تغییر وضعیت می دهد: )روشن / خاموش یا خاموش / روشن(. 

کلید B چراغ های 2 و 4 را تغییر وضعیت می دهد: )روشن / خاموش یا خاموش / روشن(.

کلید C چراغ های 1 و 3 را تغییر وضعیت می دهد: )روشن / خاموش یا خاموش / روشن(.

کلید D چراغ های 3 و 4 را تغییر وضعیت می دهد: )روشن / خاموش یا خاموش / روشن(.

با به کارگیری به ترتیب کلیدهای C ،B ،D و A، شکل )1( به شکل )2( تغییر نموده است. 

کار نمی کند؟ کدام کلید درست 

D کلید  C  کلید A  کلید B  کلید 

 415 583021 به 321085 مثل 643208 است به ............ .

304268  308246  308264  408362 

 416 در زنجیره ی روبه رو، کدام عدد با بقیه فرق دارد؟
9931 6721 7854 8932 5698−− −− −− −−  

6721  7854  8932  9931 

 417 می خواهیم مرّبع التین زیر را کامل کنیم. چند خانه ی دیگر را می توانیم با قطعّیت کامل کنیم؟

 4 

2 

6 

11 

 تیزهوشان�هفتم�98   418 رابطه ی »رود« با »دریا«، مثل رابطه ی »امواج تلفن همراه« با ............ است. 

 ماهواره  صدای زنگ  مکالمه  تبادل اّطلعات

 آزمون�گاج   419 تصویر مناسب برای کامل کردن جدول مقابل، در کدام گزینه آمده است؟ 
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ت 3
ّ
 420 اگر 49317 را با »ستاره«، 568 را با »کیف« و 920 را با » خبر« رمز کنیم، آنگاه »267 097« با چه چیزی رمز خواهد شد؟ )دق

کنید که هر رقم با یک حرف رمز شود.(

 سیب سرخ  راه بهار  برف خرس  ترس راست

 421 به کمک کدام یک از داده های زیر می توان عبارت »متا فیلپو« را در یک زبان عجیب ترجمه کرد؟

الف عبارت »متا هوی« به معنای »هوای طوفانی« است.

ب عبارت »فیلپو دورتا« به معنای »آرامش طوالنی« است.

 با استفاده از )الف(   با استفاده از )ب(

 با استفاده از دو جمله ی )الف( و )ب( باهم   اّطلعات مسئله کافی نیست.

 422 قّد علی 170سانتی متر است و قّد محّمد 165سانتی متر است. اگر سّجاد، کوتاه تر از محّمد باشد، می توان گفت:

 علی بلندتر از محّمد و کوتاه تر از سّجاد است.  علی کوتاه تر از محّمد و بلندتر از سّجاد است.

 محّمد بلندتر از علی و بلندتر از سّجاد است.  محّمد کوتاه تر از علی و بلندتر از سّجاد است.

 423 در میان گزینه های زیر، حّداقل اّطالعات موردنیاز برای محاسبه ی هزینه ی آسفالت کردن پشت بام یک ساختمان، کدام است؟

 تیزهوشان�نهم�1400  1 پشت بام به شکل مستطیلی است که طول آن 20متر و عرض آن، نصف طول آن است. 

2 آسفالت شدن پشت بام، دو روز طول می کشد و هزینه ی آن در هر روز 10میلیون تومان است.

3 هزینه ی آسفالت کردن پشت بام، از قرار هر مترمرّبعی 200 هزار تومان است.

 تنها جمله ی )1(   تنها جمله ی )3(

 دو جمله ی )1( و )3( باهم   جمله ی )1( به تنهایی یا جمله ی )3( به تنهایی

 424 نسترن در پارکی، در حال پیاده روی است. او ابتدا 30 متر به غرب، سپس 40متر به جنوب و بعد از آن، 10متر به شرق می رود. 

 آزمون�گاج  حاال نسترن نسبت به مکان اّولیه ی خود، در چه جهتی ایستاده است؟ 

 شمال غربی  جنوب شرقی  جنوب غربی  شمال شرقی

گهی تبلیغاتی، برای شغل بازیگری در فیلمی آمده است که: آ  425 در یک 

»از هر 5 بازیگر، سه نفر از آن ها از طریق این صنعت ثروتمند می شوند و بیش از 80 درصد بازیگران، به افراد محبوب در بین مردم 

آیا شما تمایل ندارید بازیگر فیلم ما شوید؟« تبدیل می شوند. 

بیش تر  زیر،  موارد  از  کدام یک  به  می دهد،  مثبت  جواب  باال  تبلیغ  به  ولی  است،  ثروتمند  نه  و  دارد  عام  محبوبیت  نه  که  خواننده ای 

توّجه کرده است؟

قیتشان تأثیرگذار بوده است.
ّ
قیت رسیدند، حضور در چنین فیلم هایی، در موف

ّ
 در بین بازیگرانی که به موف

 خوانندگان آن میلیونر هستند.
ً
 این تبلیغ، در جایی قرار گرفته است که احتماال

گهی، افراد فقیر یا نامحبوب هستند و به دلیل به دست آوردن ثروت یا محبوبیت، قصد ورود به صنعت بازیگری   خوانندگان این آ

را دارند.

گهی و ورود به بازیگری، توانسته اند ثروتمند یا به فردی محبوب در بین مردم تبدیل شوند. گهی، با خواندن این آ  اکثر مشترکان این آ
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3  426 همه ی مهندسان، پولدار هستند و بعضی از پولدارها، روانشناس هستند؛ پس می توان گفت:

 برخی روانشناس ها پولدار هستند.  همه ی پولدارها مهندس هستند.

 همه ی روانشناس ها، مهندس هستند.  همه ی مهندسان، روانشناس هستند.

 427 »به دلیل نبود قطعات کافی، قیمت پژو206، 20درصد افزایش یافته است. درحالی که قیمت تندر90 فقط 10درصد افزایش داشته 

است و در حال حاضر، پژو206 گران تر از تندر90 است.«. کدام گزینه اّدعای عبارت داده شده را تضعیف می کند؟

 پژو206 سریع تر از تندر90 به قیمت اصلی خود برمی گردد.

 در زمانی که قطعات در بازار موجود بود، تندر90 به طور قابل توّجهی گران تر از پژو206 بود.

 در زمانی که قطعات در بازار موجود بود، پژو206 قیمت کم تری نسبت به تندر90 داشت.

 گران تر از تندر90 بود.
ً
 در زمانی که قطعات در بازار موجود بود، پژو206 تقریبا

 428 کشور آلمان بر اساس پژوهشی بین المللی، یکی از بهترین سیستم های آموزشی را در جهان دارد. بعضی از پژوهشگران اعتقاد 

زیر،  از جمالت  کدام یک  کنند.  ایجاد  کشور خود  را در  کشور، تغییرات مفیدی  این  آموزش در  از سبک  الگوبرداری  با  دارند می توانند 

استدالل آن ها را تقویت می کند؟

 دوران تحصیل، مهم ترین دوره ی زندگی افراد است و باید به آن توّجه ویژه شود.

 مردم آلمان نسبت به مردم سایر کشورها درآمد بیش تری دارند.

 آلمان در غرب قاّره ی اروپا واقع شده است.

 رود ولگا در روسیه یکی از رودهای بزرگ دنیاست و به دریای خزر می ریزد.

 آزمون�گاج  آبی، سبز، قرمز و صورتی رنگ می کنیم و می دانیم:   429 9 توپ در سه ردیف 3تایی اند. آن ها را با رنگ های 

 در یک ردیف یا ستون، هیچ دوتوپی هم رنگ نیستند.

آبی است.  توپی که درست در میان تمام توپ ها قرار دارد، 

 یک توپ، صورتی است.
ً
 دقیقا

باتوّجه به این اّطالعات، حّداقل تعداد توپ های سبز چندتا است؟

4  3  2  1 

 430 زهرا »دخترِ تنها برادرِ خواهرِ عّمه ی من است«؛ او چه نسبتی با من دارد؟

 خواهر  دختردایی  دخترعمو  دخترعّمه

 431 برای یافتن رابطه ی بین کلمات، به جایگاه حروف در کلمات یا جایگاه حروف در ترتیب حروف الفبا توّجه کنید. باتوّجه به رابطه ی 

 تیزهوشان�ششم�1400  دو کلمه ی سمت راست، مشّخص کنید در سمت چپ، به جای عالمت سؤال چه کلمه ای قرار می گیرد.  

.......... »کاشیکاری« : ؟ »بزرگواری« : »براوگرزی« 

 یرکایشاک  کرکایشای  یراکیشاک  کراکیشای
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آمده است. با 3 که به هریک از این حروف اختصاص یافته،   432 در ستون )1(، تعدادی حروف انگلیسی و در ستون )2(، نمادهایی 

 »KAVEH« مطابق ترتیب حروف در ستون )1( نیست، کلمه ی مناسب برای کلمه ی 
ً
این توضیح که ترتیب نمادهای ستون )2(، عینا

 آزمون�گاج  کدام است؟ 

  

 

 

 

 433 در جدول زیر، نتیجه ی سه مرحله ی نخست پردازش ماشین اعداد، روی یک زنجیره ی ورودی نمایش داده شده است. باتوّجه 

به پردازش صورت گرفته در هر مرحله، دومین عدد از سمت راست مرحله ی بعدی کدام است؟

ورودی560970440370580310420

مرحله ی )1(560970440370580420325

مرحله ی )2(560970440580420385325

مرحله ی )3(560970440580435385325

 970 

560 

580 

455 

سودوکوی شماره ی 13 سودوکوی شماره ی 14
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مرور مباحث مرور مباحث 2121 تا  تا 2424

 840 کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی بیش تری دارد؟

قندزشت باید دید و انگارید خوب انگارید  و  خورد  باید  زهر 

تلــخ  از  تلخ تــر  روزگار  ایــن  آیــدبگــذرد  شــکر  چــون  روزگار  دیگــر  بــار 

نوش داروســت   تــو  قَبــِل  از  اســتزهــر  طّیبــات  تــو  َدهــن  از  فحــش 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 

عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانیعجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو 

 آزمون�گاج   841 از نظر معنایی، کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ 

که خّطی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینیز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد  

می کننــد  طغیــان  نــه  خــود  از  می کننــدرودهــا  آن  مــا،  می گوییــم  آن چــه 

ســرآغاز  بهتریــن  تــو  نــام  بــازای  کنــم  کــی  نامــه  تــو  نــام  بــی 

مــات  و  بــرد  انــدر  شــطرنجیم  چــو  بــرد و مــات مــا ز توســت ای خوش صفــاتمــا 

 نمونه�دولتی�ششم��96آذربایجان�شرقی   842 کدام بیت با ضرب المثل »با دوستان بساز، بر دشمنان بتاز« ارتباط معنایی دارد؟ 

مــداراآسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است  دشــمنان  بــا  مــرّوت  دوســتان  بــا 

بــود  جــان  غــم  کــه  دانــا  بــوددشــمن  نــادان  کــه  دوســت  آن  از  بهتــر 

بنشــین  آســوده  دوســتان  بــا  جنــگبــرو  بکــن  دائــم  دشــمنان  بــا  ولــی 

بــود ولیکــن  آســان  بریــدن  بریــدناز جــان طمــع  تــوان  مشــکل  جانــی  دوســتان  از 

 تیزهوشان�ششم��92اصفهان  ، سرِ سبز را می دهد بر باد.«، با کدام گزینه در تضاد است؟   843 ضرب المثل »زبان سرخ

 سخنان نیش دار به قیمت جان انسان است.  زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است.

 زبان در دهان پاسبان سر است.  زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می کشد.

 تیزهوشان�نهم�98   844 عبارت »هر که بامش بیش، برفش بیش تر!« با کدام گزینه ارتباط معنایی بیش تری دارد؟ 

بــود  کــس  هــر  قســمت  روزگار  بیش تــردردســر  دردســرش  بــود  توانگــر  هرکــه 

نپایــد بســیاری  روزه  ســرآیدنگفتــم  ســختی  بگــذرد،  ریاضــت 

آری شــود ولیــک بــه خــون جگــر شــودگوینــد ســنگ لعــل شــود در مقــام صبــر

که این برف پریشان سیر بر هر بام می باردمخند ای نوجوان زنهار بر موی سفید ما

 845 عبارت »تو خوبی می کن و در دجله انداز«، با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد؟

صــدااین جهان کوه است و فعل ما ندا  را  نداهــا  آیــد  مــا  ســوی 

بــربه نیکی به جز دســت نیکی مبر بــه  نیکــی  روز،  یکــی  آیــد  کــه 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کردنابرده رنج گنج میّســر نمی شــود

کــردهرکــه بــه نیکــی عمــل آغــاز کــرد بــاز  بــدو  روی  او  نیکــی 



176

هوش ششم

در سؤاالت 846 تا 852، کدام گزینه بهترین ترتیب برای جمله ها است؟

الف از این رو، ورزش نه تنها به سالمت جسمانی کمک می کند؛ بلکه باعث تقویت دستگاه ایمنی و محافظتی بدن می شود.  846 

ول ها نقش محافظت از بدن از بیماری های 
ّ
ول های دستگاه ایمنی بدن به نام گلبول های سفید خون شناخته می شوند. این سل

ّ
ب سل

عفونی را دارند.

 تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد، روزانه 30 دقیقه ورزش، میزان گلبول های سفید خون را افزایش می دهد.

 تیزهوشان�ششم�98   

 ب/ پ/ الف  ب/ الف/ پ  الف/ پ/ ب  پ/ ب/ الف

الف یکی از این گونه ها، درختچه های گز است که به آن ها نبکا یا تل های گیاهی گفته می شود.  847 

ب در این مکان جغرافیایی، انواع گونه های گیاهی وجود دارد.

 کویر لوت، در جنوب شرقی ایران و هم جوار استان کرمان است.

 تیزهوشان�ششم�98   در مناطقی که سطح آب زیر زمین باال بوده ظاهر می شوند. 
ً
ت نبکاها عموما

 الف/ پ/ ت/ ب  پ/ ب/ ت/ الف  پ/ الف/ ت/ ب  پ/ ب/ الف/ ت

 تیزهوشان�ششم�98  الف ولی این اّدعا نادرست است.   848 

ب شعر بنی آدم، قطعه شعر مشهوری است که از سعدی برجای مانده است.

خّط  با  نیویورک  در  مّتحد  ملل  سازمان  تاالر  ورودی  سردر  بر  شعر،  این  که  شده  گزارش  انگلیسی  و  فارسی  منابع  از  برخی  در   

نستعلیق طالکوب، نقش بسته است.

ت این قطعه شعر، به دلیل مضمون انسان دوستانه ای که دارد، مورد توّجه زیادی واقع شده است.

 پ/ ب/ ت/ الف  ب/ ت/ پ/ الف  پ/ الف/ ت/ ب  ب/ ت/ الف/ پ

الف بسیاری از دانشمندان معتقدند که بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست و نمی توان انواع خاّصی از تخریب، مثل یخ های   849 

ذوب شده ی قطبی را بازگرداند.

ب در واقع برای از بین بردن این میزان گسترده از گازهای گلخانه ای که توّسط انسان به جّو زمین وارد شده، صدها و شاید هزاران 

سال زمان الزم باشد.

 خوشبختانه در سال های اخیر، نگرانی های زیادی در مورد مقابله با گرمایش جهانی در کشورهای مختلف به وجود آمده است.

کار زمان زیادی الزم است. ت اّما عّده ای اعتقاد دارند که این سّیاره می تواند این زخم را نیز بهبود بخشد، اگر چه برای این 

 تیزهوشان�ششم�98   الف / پ / ت / ب   پ / ت / ب /  الف 

 پ / الف / ت / ب   ب / ت / الف / پ 

الف امروزه ستاره شناسان ابزار و آالت زیادی را مورد استفاده قرار می دهند تا سّیارات و اجرام آسمانی را مطالعه کنند.  850 

 هم برای آموختن درباره ی اشیایی که دورتر هستند، از تلسکوپ های رادیویی و انرژی ساطع شده از اشیای فضایی بهره می گیرند.
ً
ب اخیرا

 برخی از این ابزارها، تلسکوپ های عظیمی هستند که تصاویری نزدیک، از اشیای فضایی در اختیار فضانوردان قرار می دهند.

و  نزدیک هستند مثل خورشید، سّیاره  زمین  به   
ً
که نسبتا تا درباره ی اشیایی  کمک می کنند  به ستاره شناسان  این تلسکوپ ها  ت 

 تیزهوشان�نهم�98  ستاره های دنباله دار مطالعه کنند. 

 الف/ پ/ ب/ ت  پ/ ت/ ب/ الف  الف/ پ/ ت/ ب  ب/ ت/ الف/ پ
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هدف های  و  کارها  تمامی  امروز،  فوری  کارهای  بر  عالوه  که  کنید  تهّیه  دهید،  انجام  باید  که  کارهایی  یه ی 
ّ
کل از  فهرستی  الف   851 

بلندمّدت را نیز در برگیرد.

کار معّین باید طّی روز یا هفته انجام شود، بد نیست برای هریک اولویتی نسبت به بقّیه قائل شوید. ب وقتی می دانید تعدادی 

آنچه را که به ذهنتان می رسد، یادداشت کنید.  احتیاجی نیست که این عناوین را به ترتیبی خاص بنویسید؛ فقط 

ت این کار به تنهایی ممکن است شما را دستپاچه کند و باتوّجه به اینکه می دانید وقت کافی برای انجام همه ی آن ها ندارید، ممکن 

 تیزهوشان�ششم�1400   دست به کار شوید. 
ً
است بخواهید فورا

 ب/ پ/ الف/ ت  ب/ الف/ پ/ ت  پ/ ب/ ت/ الف  پ/ الف/ ت/ ب

آفتاب را بگیرد و شب همه دور بی بی حلقه بزنیم. الف از سر ظهر آب شط را می انداختیم توی حیاط تا سوز   852 

ب قّصه های بی بی شب های دراز را کوتاه و دنیای بی رنگ بزرگ ترها را برایم زیبا و دیدنی می کرد.

آقاجون هم میهمان ما می شدند.  روزهای ما وقتی قشنگ تر بود که بی بی و 

 تیزهوشان�ششم�1400  ت بی بی مثل همه ی بی بی های دنیا با عصاره ی عشق و محّبتی که در صدایش بود، برایمان قّصه می گفت. 

 پ / الف / ت / ب  پ / ب / ت / الف  الف / ت / ب / پ  الف / پ / ت / ب

 853 عبارت زیر، چند جمله دارد؟

پادشاه رو به وزیر کرد و گفت: وزیر! بیا این انگشتر را در انگشت کن. تا به اکنون وزیر بودی، از این به بعد امیری!

 شش  هفت  هشت  نه

 854 عبارت زیر، شامل چند جمله است؟ 

به به! گل ها چه شکوفه هایی داده اند! تابستانی در راه است بسیار پربار!

 یک  دو  سه  چهار

 آزمون�گاج   855 در عبارت زیر، چند جمله وجود دارد؟ 

علم حاصل مشاهده، مشاهده حاصل پرسش، پرسش حاصل کنجکاوی است! کنجکاوی حّسی است عجیب و عامل بسیاری 

از اکتشافات و اختراعات!

 چهار  پنج  شش  هفت

در دو سؤال 856 و 857، مشّخص کنید با انتخاب و تغییر کدام گزینه، جمله ی درست تر و بهتری خواهیم داشت.

آنالین، مشمول حال شما هم می شود ششمی عزیز!   856 َچت نکردن در کالس 

 نکردن   مشمول

 ششمی   بدون تغییر، جمله ی بهتری خواهیم داشت.

 857 آن چه را که باید بخوانی ،  بخوان، منتظر بازگشایی مدارس نباش.

 آن چه را که   ،

 بازگشایی   بدون تغییر، جمله ی بهتری خواهیم داشت.

3 2 1

3 2 1
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باتوّجه به متن داده شده، به سؤاالت 894 تا 896 پاسخ دهید.

تلفن  موج  همانند  رادیویی  امواج  رادیویی اند.  امواج  مغناطیسی،  امواج  انواع  از  یکی  مغناطیسی اند.  و  مکانیکی  نوع  دو  بر  امواج 

می تواند در جایی که ماّده نیست، منتقل شود. در عمق 10 متری زمین نیز این امواج قابل ردیابی است. در سال های اخیر، کاربران 

ول های سرطانی زیاد کرده است؛ چراکه امواج 
ّ
تلفن همراه بسیار زیاد شده اند و این موضوع نگرانی زیست شناسان را در حوزه ی سل

ول های سالم بسیار تأثیر بگذارند و باعث آسیب جّدی آن ها شوند. برخی از دانشمندان با مطالعه روی 
ّ
رادیویی می توانند روی سل

موش های سالم و قرار دادن آن ها در شرایط آزمایشگاهی، صّحت این موضوع را تأیید کرده اند. البّته شرکت های بزرگ تجاری، موافق 

انتشار نتایج این مطالعات نیستند؛ چراکه به کسب و کارشان که فروش تلفن های همراه است، آسیب جّدی وارد می شود. عوامل 

اشاره  نکردن  ورزش  و  نامناسب  تغذیه ی  ارثی،  زمینه های  به  می توان  آن ها  جمله ی  از  که  هستند  ر 
ّ
مؤث سرطان  بروز  در  نیز  دیگری 

کرد. البّته در کنار سرطان، بیماری های دیگری هم هستند که ناشی از تأثیر امواج رادیویی می باشند.

 894 موضوع اصلی متن داده شده چیست؟

 عوامل مؤّثر در سرطان   تأثیر امواج رادیویی در بروز بیماری سرطان

 مافیای تجاری و پزشکی   انواع امواج

 895 کدام عبارت در ارتباط با بیماری سرطان درست است؟

 سرطان تنها در اثر عوامل ارثی است.

 سرطان یک بیماری ارثی و محیطی است.

 اگر تغذیه ی مناسب داشته باشیم، دچار سرطان نمی شویم.

 سرطان بیماری قرن اخیر است؛ چون در قدیم تلفن همراه نبوده است.

 896 می دانیم به برخی مناطق خأل می گویند. در متن، جمله ی چندم به این مناطق اشاره کرده است؟

 اّول  دوم  سوم  چهارم

براساس متن زیر، به سؤاالت 897 تا 899 پاسخ دهید.

کنار گسترش جوامع بشری و پایه های اقتصادی،  که بتوان در  که به دنبال این است  »توسعه ی پایدار« مفهوم علمی جدیدی است 

از بروز آسیب های زیست محیطی و اجتماعی پرهیز کرد. در گذشته، بشر اعتقاد داشت که زمین به قدری وسیع و گسترده است که 

هرگز دچار آسیب های زیست محیطی و اجتماعی نمی شود. به همین خاطر، در میان مردم قدیم رودخانه و آب نماد پاکی بود و مردم 

که رودخانه می تواند تمام پلیدی ها و زشتی ها را از زندگی انسان  زباله های خود را در رودخانه ها رها می کردند و تصّورشان این بود 

تمیز کند. به عالوه، قطع بی رویه ی درختان، گسترش کارگاه های صنعتی و از بین رفتن مراتع و مزارع باعث شد تا دانشمندان به این 

فکر بیفتند که واژه ی توسعه ی پایدار را مطرح کنند و اصولی را برای اجرای آن درنظر بگیرند.

 897 کدام عنوان برای متن مناسب تر است؟

 آلودگی محیط زیست  توسعه ی پایدار  گسترش جوامع بشری  رشد جمعّیت

 898 براساس متن، گذشتگان به کدام مورد اعتقاد نداشتند؟

 رودخانه ها ممکن است طغیان کنند.  رودخانه نماد پاکی است.

 رودخانه ها هرگز آلوده نمی شوند.  نباید زباله های خود را در رودخانه رها کنند.
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1 در دو پرسش 961 و 962، کدام واژه با دیگر کلمه ها ناهماهنگ است؟

 961  فر  دستگاه  شکوه  فروغ

 962  ملطفت   طفلک  تلطیف  لطافت

 آزمون�گاج   963 نسبت »گمان« به »خیال«، مانند نسبت »مباهات« است به ............. . 

 نازیدن  ترسیدن  گزافه گویی  بخشندگی

نس«، مانند نسبت »رخسار« به ............ نیست.
ُ
 964 نسبت »الفت« به »ا

 چهره  رنگ  سیما  روی

باتوّجه به متن، به پرسش های 965 تا 969 پاسخ دهید.

در بینش جهان بینی ماّدی، انسان نیز همانند پدیده های دیگر، در نتیجه ی جمع و ترکیب تصادفی ُمشتی عناصر ماّدی به وجود آمده و 

هیچ گونه شعوری در پیدایش او نقشی نداشته است. لذا در این مکتب، انسان لباس جمادات، نباتات و جانوران به تن می کند. ]1[

 نمی تواند از سطح معیارهای ماّدی و ظاهری فراتر رود. ]2[
ً
آرمانی برای انسان برگزیده شود، نهایتا در این جهان بینی، هر 

از نور خدایی در وجود خود دارد و  که عالوه بر جنبه ی ماّدی و پیکر جسمانی، پرتویی  در جهان بینی الهی، انسان موجودی است 

با این بیان، روشن  را تشکیل داده است. ]3[  او  که جنبه ی اصیل شخصیت  الهی است  ُبعد  از عالم معنا برده است. این  بهره ای 

می شود که »انسانیت« انسان، تنها در رابطه با خدا قابل تعریف است. 

راز برتری و امتیاز حیات انسانی نسبت به موجودات دیگر، نه در تکامل زیستی و پیچیدگی ساختمان جسمی او، بلکه در این روحانیت و 

معنویتی است که بر او پرتو افکنده است. جلوه های شکوهمند و تجلیات عالیه ی آن، همگی از آثار و نتایج این ویژگی وجودی است. ]4[

 965 کدام عنوان، مناسب این متن است؟

 انسانیت  ُبعد الهی  عالم ماّدی  انواع جهان بینی

 966 باتوّجه به متن، کدام گزینه نادرست است؟

 در جهان بینی ماّدی، هیچ گونه ارزش معنوی ای پذیرفته شده نیست.

 در جهان بینی الهی، انسان مانند نباتات از ترکیب تصادفی عناصر به وجود آمده است.

 در جهان بینی الهی، انسان در تکامل زیستی و پیچیدگی ساختمان جسمی تعریف نمی شود.

 در جهان بینی ماّدی، آرمانی فراتر از آن چه در عناصر و ماّدیات است، وجود ندارد.

 967 جمله ی زیر، بعد از کدام بخش مشّخص شده در متن، جای می گیرد؟

آرمان فوق ماّدی تعریف شود، چیزی جز تناقض گویی نخواهد بود. بنابراین اگر برای انسان 

]4[  ]3[  ]2[  ]1[ 

 968 کدام واژه، هم معنی واژه ی »پرتو« در متن است؟

 خورشید  صراحت  روشنایی  درخشش

 969 مرجع ضمیر »آن« که در متن مشّخص شده، کدام است؟

 حیات انسانی  جلوه های شکوهمند  روحانیت  ُبعد الهی
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د  کدام یک از حروف زیر، در متن استفاده نشده است؟ 

4 ض 3 ذ  2 چ  غ   1

در این متن، از میان حروف گزینه ها، از حرف »ض« استفاده نشده است. 4

پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

متن زیر، از کتاب فارسی ششم دبستان انتخاب شده است. باتوّجه به آن، به سؤاالت 1147 تا 1151 پاسخ دهید.

دادن گوش  و  بود  سکوت  درس،  دو  میان  بود،  عادت  می دادند.  گوش  مکتب خانه  درخِت  گنجشکاِن  آواز  به  سکوت،  در  کودکان 

بر سر  بودند.  ساکت  درس،  هنگام  که  بود  عجب  گنجشکان.  می کردند  غوغا  درخت.  بر  بودند  فراوان  که  گنجشکان  جیک جیِک  به 

بال و سینه می گذاشتند. در خود بودند، هیچ صدایی نبود جز صدای شیخ که می خواند: »بحث ما در لطف طبع و خوبی اخالق بود.«

صدای کوفتن کوبه ی در مکتب آمد. شیخ گفت: »کسی برود، ببیند کیست؟«

»ممنون« بود که آمده بود. »ممنون« همه ی آن چیزهایی که حافظ گفته بود، داشت. »ممنون« مست کتاب بود و عاشق دانش، ظاهری

آشفته داشت و پیراهنی کهنه. »مجنون« هم صدایش کردند.

 1147 در این متن، چند عالمت نقل قول ):( وجود دارد؟

 2  1  صفر  3

 1148 در متن حاضر، چندبار حرف »گ« استفاده شده است؟

8  11  9  10 

 دوبار تکرار شده اند؟
ً
 1149 در سطر سوم این متن، چند حرف، دقیقا

4  8  9  5 

 1150 در متن باال، چند کلمه ی متفاوت بدون نقطه دیده می شود؟

12  11  10  14 

 متن، چند کلمه دیده می شود که به حرف »ت« ختم می شوند؟
ّ

 1151 در کل

9  11  8  10 

باتوّجه به متن زیر که از کتاب فارسی ششم دبستان انتخاب شده است، به سؤاالت 1152 تا 1156 پاسخ دهید. 

روزی بود و روزگاری بود. یک مرد بّزاز بود که هر چند وقت یک بار از شهر، پارچه و لباس های گوناگون می خرید و به ده های اطراف

می برد و می فروخت و به شهر برمی گشت.

یک روز این بّزاز دوره گرد، داشت از یک ده به ده دیگر می رفت، وقتی از آبادی خارج شد و به راه بیابانی رسید، مردی اسب سوار را

دید که آهسته آهسته می رفت. مرد بّزاز که بسته ی پارچه ها را به دوش داشت، بسیار خسته شده بود، به سوار گفت: »آقا، حاال که ما هر

دو از یک راه می رویم، اگر این بسته را روی اسب خودت بگیری از جوانمردی تو سپاسگزار و دعاگو خواهم شد.«

 متن، چندبار از انواع حرف »ی« استفاده شده است؟
ّ

 1152 در کل

35  33  32  34 
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 1153 در دو سطر اّول متن، چند کلمه با حرف »ب« شروع می شود؟ 

9  6  8  7 

 1154 در متن حاضر، از چند حروف الفبای فارسی استفاده نشده است؟ 

8  6  7  10 

 1155 در سطر چهارم این متن، در چند کلمه »الف«، »س« یا »ی« استفاده نشده است؟ 

12  17  14  11 

 1156 در سطر آخر این متن، از میان حروف زیر، کدام یک بیش تر از بقیه تکرار شده است؟ 

 و  الف  ی  ر

ت به سؤاالت 1157 تا 1161 پاسخ دهید.
ّ
متن زیر از کتاب فارسی کالس پنجم انتخاب شده است. به دق

لرزه  و  درنهاد  زاری  و  گریه  نیازموده،  کشتی  محنت  و  بود  ندیده  دریا  هرگز  غالم،  و  نشست  کشتی  در  غالمی  با   پادشاهی 

حکیمی  ندانستند.  چاره  گشت.  آزرده  حال،  این  از  ملک  و  نمی گرفت  آرام  کردند،  مالطفت  که  چندان  افتاد؛  اندامش   بر 

کشتی بود، ملک را گفت: فرمان دهی، من او را به طریقی، خامش گردانم. گفت: غایت لطف و کرم باشد. آن  در 

ان 
ّ
سک در  دست  دو  به  آوردند.  کشتی  سوی  و  گرفتند  جامه اش  خورد؛  غوطه  چند،  باری  انداختند.  دریا  در  غالم  تا  بفرمود 

آرام یافت. آویخت. چون برآمد، به گوشه ای بنشست و  کشتی 

 تیزهوشان�ششم�98   1157 در متن حاضر، چند عالمت ویرگول »،« آمده است؟ 

10  9  8  7 

 تیزهوشان�ششم�98   1158 حرف »گ« در سه سطر آخر متن، چندبار آمده است؟ 

9  7  6  5 

 تیزهوشان�ششم�98   متن باال، حرف »ش« چندبار آمده است؟ 
ّ

 1159 در کل

18  14  12  10 

 تیزهوشان�ششم�98   متن باال، چند کلمه با حرف »ی« به پایان رسیده است؟ 
ّ

 1160 در کل

18  14  12  10 

 تیزهوشان�ششم�98   1161 تعداد حروفی که تنها یک بار در سطر دوم متن آمده است، چندتا است؟ 

6  5  4  3 
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محاسبات عددیمحاسبات عددی12

که  کنید  توّجه  محاسباتی  عملیات  انجام  اولویت  به  باید  ابتدا   ، ( , , , )÷÷ ×× −− ++ اصلی عمل  چهار  به  مربوط  سریع  محاسبات  انجام  در 

به صورت زیر است:

اولویت اّول با داخلی ترین پرانتز است.

اولویت دوم با ضرب و تقسیم است از چپ به راست.

اولویت سوم با جمع و تفریق است.

به نمونه های زیر توّجه کنید:

الف  4 182 7 4 14

1 2

+ = =× +
 

ب    12 3 4 44 16

1 2

÷ ×× = =
 

پ   ( )3 7 10 2 5 32 3 3 8

1 2 3

+ ÷ +÷ + = + = =
  

 

ت  (( ) ) ( ) ( )2 5 7 6 42 2 44 46 2 4 2 4 4 11

1 2 3 4

+ × + ÷× + ÷ = + ÷ = ÷ = =
   

ث   14 8 4 1012 3 14 8 6 4

1 2 3

− + = + = =÷ − +
  

 

گاهی اوقات این محاسبات ساده را طّی یک دستورالعمل خاص باید انجام دهیم؛ برای توضیح این موضوع به نمونه های زیر توّجه کنید:

کوچک ترین  کنید؛ سپس اختالف عدد به دست آمده و  را تعیین  کوچک ترین عدد  زیر، تفاضل بزرگ ترین و  از میان اعداد   

17 9 13 12 3 24 8 18−− −− −− −− −− −− −− آورید.  عدد را به دست 

1

17 9 13 12 3 24 8 18− − − − − − −
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کوچک ترین  با  را  میانگین  این  مجموع  سپس  کنید؛  تعیین  را  عدد  کوچک ترین  و  بزرگ ترین  میانگین  زیر،  اعداد  میان  از   

17 9 13 12 3 24 8 18−− −− −− −− −− −− −− عدد در میان اعداد باقی مانده، حساب کنید. 

2

17 9 13 12 3 24 8 18− − − − − − −

¸ÄoUï¦a¼¨ ¸ÄoU©nqM
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مجموع
 

پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

در سؤاالت 1269 تا 1271 گزینه ای را انتخاب کنید که جوابش با سایر گزینه ها فرق دارد.

2 3 4+ ×   2 12 4× −   2 9 2+ ×   8 5 2× ÷   1269 

 آزمون�گاج   28 4 3÷ +( )   5 2 2− ×( )   ( )3 1 2− ×   6 3 2÷ ×   1270 

28 2 2÷ ÷   12 2 3 1− × −( )   3 2 2+ ×   8 2 2÷ +   1271 

در سؤاالت 1272 تا 1274 گزینه ای را انتخاب کنید که حاصل آن از سایر گزینه ها کوچک تر است. 

 آزمون�گاج   6 2 3÷ ÷   9 2 15× −   8 4 4÷ +   8 2 3− ×   1272 

8 2 4× ÷   4 3 5+ −   ( ) ( )4 6 3 7× − ×   ( )2 4 6+ ÷   1273 

2 2 2÷ ×   2 2 2× ÷   2 2 1× ÷   2 2 1÷ ×   1274 

عدد  دو  و  بزرگ تر  عدد  دو  ابتدا   ،1276 و   1275 سؤاالت  در 

کوچک تر را در نظر بگیرید. سپس مشّخص کنید کدام یک از این 

اعداد با عدد پنجم فاصله ی بیش تری دارد.

10 14 17 18 15−− −− −− −−

1275  10 

14 

18 

15 

19 20 13 21 28−− −− −− −−
1276  28 

13 

19 

20 

کوچک ترین  و  بزرگ ترین  ابتدا   ،1278 و   1277 سؤاالت  در 

را  باقی مانده  عدد  دو  میانگین  سپس  و  کنید  حذف  را  عدد 

کنید. حساب 

31 29 28 32−− −− −−
1277  31 

30 

29 

32 

19 15 17 16−− −− −−
1278  17 

16 

17 5/  

16 5/  
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تعداد مسیرهاتعداد مسیرها3

از  راه )شبکه( می توانیم  راه هایی که در یک نقشه ی  از ما خواسته می شود تعداد  آن ها  روبه رو می شویم که در  با مسائلی  اوقات  گاهی 

از  باید  سؤاالتی  چنین   
ّ

حل برای  کنیم.  حساب  را  حرکتی(  محدودیت های  با   
ً
معموال )البّته  برویم  دیگر  خاّص  نقطه ی  به  خاص  نقطه ای 

تکنیک هایی مثل اصل ضرب استفاده کرد. به نمونه های زیر توّجه کنید:

به چند طریق  برویم.  نقطه ی )ب(  به  )آ(  نقطه ی  از   ،) ( راست  یا   ) ( باال  با حرکت های  روبه رو، می خواهیم   در شبکه ی 

کار امکان پذیر است؟ این 

1

مشّخص  باال(  یا  )راست  مسئله  مجاز  حرکت های  با  )ب(  به  )آ(  از  را  دلخواه  مسیر  یک  اّول:  روش  

 مسیر زیر:
ً

می کنیم. مثل

)آ( به  از  را   مسیرها 
ّ

زیر، کل « تشکیل شده است. حاال به صورت  « و 5تا » از 3تا » این مسیر  همان طور که دیده می شود، 

⇒ 3تا  × ×3 2 1 ⇒ 5تا   × × × ×5 4 3 2 1 )ب( شمارش می کنیم:  

3 :مجموع حرکت ها 5 8 8 7 6 5 4 3 2 1+ = ⇒ × × × × × × ×  

 مسیرها از )آ( به )ب(
ّ

= تعداد کل × × × × × × ×
× × × × × ×
↑

8 7 6 5 4 3 2 1

3 2 1 5 4 3 2

3

IÀïS¨oe Ì¼µ\¶

IU

� ���� ����

�( ) ( ××
× ×
× ×

= × ==

→

1

8 7 6

3 2 1
8 7 56

5

1

1
IU

� ��� ��� )
 

روشدوم: این روش بسیار جالب است و به مراتب، سریع تر از روش اّول است. در این روش، باتوّجه به نقطه ی شروع )در این 

مثال نقطه ی )آ(، روی نقاط در اضلِع شبکه ی داده شده، عدد 1 قرار می دهیم.

 

آوردن عدد مربوط به نقاط دیگر شبکه، کافی است اعداد دو سر قطر هر مرّبع را جمع کنیم و روی رأس  سپس برای به دست 

چهارم بنویسیم:

 

به همین ترتیب، عدد مربوط به بقیه ی نقاط را پیدا کرده و مراحل را ادامه می دهیم تا عدد مربوط به نقطه ی )ب( )پایان حرکت(، 

به دست آید.
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از   
ً
حتما آن که  شرط  به  رفت  )پ(  به  )آ(  از  می توان  طریق  چند  به   ) ( راست  و   ) ( باال  حرکت های  با  زیر،  شبکه ی  در   

نقطه ی )ب( عبور کنیم؟

 

2

روشاّول: مسئله را در دو مرحله ی پشت سر هم حل می کنیم و طبق اصل ضرب، حالت ها را در هم ضرب می کنیم:  

⇒ از )آ( به )ب( می رویم:مرحلهیاّول    
IÀS¨oe Ì¼µ\¶ = + = ⇒ × × × ×2 3 5 5 4 3 2 1

IU3 3 2 1⇒ × ×
IU2 2 1⇒ ×  

 مسیرها از )آ( به )ب(
ّ

= تعداد کل × × × ×
× × × ×

= ×
×

=5 4 3 2 1

3 2 1 2 1

5 4

2 1
10

2

1

( ) ( )
 

⇒ از )ب( به )پ( می رویم:مرحلهیدوم    
IÀS¨oe Ì¼µ\¶ = + = ⇒ × × ×3 1 4 4 3 2 1

IU3 3 2 1⇒ × ×
Â§Ä ⇒ 1

 

 مسیرها از )ب( به )پ(
ّ

= تعداد کل × × ×
× × ×

= =4 3 2 1

1 3 2 1

4

1
4

( ) ( )
 

10 طریق می توان از )آ( به )پ( رفت به شرط آن که از )ب( عبور کنیم. 4 40× = بنابراین طبق اصل ضرب به 

روشدوم: 

  ⇒ × =10 4 40  

 یک تعداد مسیر بین نقاط را نشان دهند، فقط از اصل 
ً
توّجه داشته باشید اگر شکل های ما به صورت شبکه نباشند و صرفا

ضرب کمک می گیریم.

به نمونه های زیر توّجه کنید:

نکته

3 در شکل زیر، به چند طریق می توان از )آ( به )ب( رفت؟ 

برویم  )ب(  به  )پ(  از  سپس  و  اّول(  )مرحله ی  برویم  )پ(  به  )آ(  از  باید  ابتدا  که  است  واضح  داده شده،  شکل  به  باتوّجه   

)مرحله ی دوم(. بنابراین:
ÏØ»H ¾±eo¶ : (N) ¾M (A) pH oÃv¶

³»j ¾±eo¶ :(J) ¾M (N) pH

⇒ 4

⇒⇒





oÃv¶ 3
اصل ضرب   مسیرها از )آ( به )ب( 

ّ
= کل × =4 3 12  
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4 در شکل زیر، به چند طریق می توان از )آ( به )ب( رفت؟ 

 هدف مسئله از )آ( به )ب( رفتن است؛ باتوّجه به شکل، مسئله را در دو حالت جداگانه حل می کنیم و جواب ها را با هم جمع می کنیم:

 
⇒ × ⇒

⇒ × ⇒







3 2 6

1 3 3

oÃv¶

oÃv¶

ً
مجموعا

6 3 9+ = oÃv¶  

) مجاز هستند.( )→→ ) و راست )↑↑  در شکل زیر، به چند طریق می توان از )آ( به )ب( رفت؟ )در قسمت شبکه ای، حرکت های باال

 

5

 مسئله را دو مرحله ی پشت سرهم حل، سپس پاسخ ها را طبق اصل ضرب در هم ضرب می کنیم:

:مرحلهیاّول ⇒ از )آ( به )پ( می رویم  × × × × × ×
× × × × × ×

= ×
×

=7 6 5 4 3 2 1

2 1 5 4 3 2 1

7 6

2 1
21

3

1

( ) ( )
 

:مرحلهیدوم از )پ( به )ب( می رویم  ⇒ × =3 4 12  

21 طریق می توان از )آ( به )ب( رفت. 12 252× = بنابراین طبق اصل ضرب به

پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

 1491 در شکل روبه رو، با حرکت های  و  به چند طریق می توان از )آ( به )ب( رسید؟ 

35 

300 

30 

15 

 1492 در شکل روبه رو، به چند طریق می توان از )آ( به )ب( رفت؟ 

15 

36 

10 

21 
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ت بخوانید و به سؤاالت 1493 تا 1495 پاسخ دهید.
ّ
متن زیر را به دق

می دهد  نشان  را  کشور  یک  بین شهری  جاّده ی  دوازده  و  شهر  پنج  نقشه ی  روبه رو،  شکل 

)شهرها با حروف و جاّده ها با اعداد نام گذاری شده اند(. یکی از ریاضی دانان این کشور، وقتی 

که در کشورش می توان به شیوه های  مشغول پژوهش درباره ی گردشگری بود، متوّجه شد 

از شهر »الف« به شهر  راه متفاوت می توان  کرد. برای مثال، به چندین  جالبی گشت وگذار  

»هـ« رسید که به چهارتای آن ها اشاره می کنیم.

ل: از شهر »الف« با جاّده ی »6« به شهر »د« می رویم؛ سپس با جاّده ی »11« به شهر »هـ« می رسیم. ّ
راهاو

راهدوم: از شهر »الف« با جاّده ی »3« به شهر »ج« می رویم؛ سپس با جاّده ی »9« به شهر »هـ« می رسیم.

راهسوم: از شهر »الف« با جاّده ی »6« به شهر »د« می رویم؛ سپس با جاّده ی »12« به شهر »هـ« می رسیم.

با  سپس  می رویم؛  »الف«  شهر  به   »5« جاّده ی  با  سپس  می رویم؛  »د«  شهر  به   »4« جاّده ی  با  »الف«  شهر  از  راهچهارم: 

جاّده ی »2« به شهر »ب« می رویم؛ سپس با جاّده ی »7« به شهر »هـ« می رسیم.

شهر  دو  این  بین  می توان  چه طور  کند  مشّخص  که  دستور العملی  یعنی  شهر،  دو  بین  مسافرت«  »روش  بگیرید  در نظر 

مسافرت کرد، به  شرط آن که در این دستور العمل، نام هیچ شهری دوبار تکرار نشود.

»روش  یک  چهارم  راه  اّما  هستند.  »هـ«  و  »الف«  شهر  بین  مسافرت«  »روش  سه  هر  سوم،  و  دوم  اّول،  راه  مثال:  برای 

مسافرت« نیست؛ زیرا نام شهر »الف« در آن دوبار آمده است.

 تیزهوشان�ششم�95   1493 چند »روش مسافرت« بین »الف« و »ه « وجود دارد؟ 

12  11  10  9 

 1494 می خواهیم بین دو شهری که جاّده ای بین آن ها هست، یک جاّده ی جدید بسازیم تا تعداد »روش مسافرت« بین »الف« و »هـ« 

بیش ترین مقدار ممکن شود. پس از ساخت این جاّده، تعداد »روش مسافرت« بین »الف« و »هـ« چقدر خواهد شد؟  �تیزهوشان�ششم�95 

16  15  14  13 

و  بین »الف«  تا تعداد »روش مسافرت«  آن ها نیست، یک جاّده ی جدید بسازیم  بین  که جاّده ای  بین دو شهری   1495 می خواهیم 

 تیزهوشان�ششم�95  »هـ« بیش ترین مقدار ممکن شود. این جاّده باید بین کدام دو شهر ایجاد شود؟ 

 »ب« و »د«  »ب« و »ج«  »الف« و »هـ«  »ج« و »د«

توزینتوزین4

برخی از سؤاالت جنبه ی معّماگونه دارند و برای حل کردن آن ها نیاز است که چند تکنیک مختلف را همزمان به کار برد. یکی از این نوع 

سؤاالت، مربوط به توزین )وزن کردن( است. برای روشن شدن موضوع، به مثال های زیر توّجه کنید:

کم تر است.  بقیه  از  آن ها  از  یکی  وزن  ولی  هستند؛  به هم  و شبیه  یکسان   
ً
کامال شکل ظاهری  نظر  از  که  داریم  تخم مرغ   4  

می خواهیم با یک ترازوی دوکفه ای و وزن کردن )توزین( تخم مرغ ها، تخم مرغ سبک تر را پیدا کنیم. حّداقل چندبار باید از ترازو 

استفاده کنیم؟

1
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 4 تخم مرغ داریم و باید تخم مرغ سبک تر را از میان آن ها پیدا کنیم. برای پاسخ دادن به این 

از تکنیک دسته بندی کمک می گیریم؛ به این ترتیب که تخم مرغ ها را به دو دسته ی  سؤاالت، 

شامل  که  کفه ای  می گذاریم.  ترازو  کفه های  از  یکی  روی  را  دسته  هر  و  می کنیم  تقسیم  2 تایی 

تخم مرغ سبک تر است، باالتر قرار می گیرد.

را به دو یکی ای  ترازو کمک گرفته ایم. در نهایت دو تخم مرغ کفه ی سبک تر  از  تا این جا یک بار 

تقسیم می کنیم و آن ها را روی کفه های ترازو قرار می دهیم. کفه ای که باالتر قرار می گیرد، تخم مرغ 

سبک تر را مشّخص می کند.

بنابراین حّداقل باید 2بار از ترازو استفاده کنیم تا تخم مرغ سبک تر را پیدا کنیم. 

2 مثال )1( را در حالتی حل کنید که تعداد تخم مرغ ها 9 تا باشد.

 در این جا ابتدا تخم مرغ ها را به سه دسته ی 3 تایی تقسیم می کنیم و دو دسته را روی کفه های ترازو قرار می دهیم. دو حالت 

اّتفاق می افتد.

که تخم مرغ سبک تر  نتیجه می شود  و  ترازو یکسان هستند  کفه ی  اّول: دو  حالت

در دسته ی سوم قرار دارد.

نتیجه می شود، تخم مرغ سبک تر  که  قرار می گیرد  باالتر  ترازو  کفه های  از  یکی  حالتدوم: 

در این کفه قرار دارد.

دسته  کدام  در  سبک تر  تخم مرغ  که  می فهمیم  ترازو  از  استفاده  یک بار  با  دهد،  رخ  دوم  یا  اّول  حالت های  از  هرکدام  هرحال  به 

قرار  ترازو  کفه های  در  را  تخم مرغ ها  از  دوتا  کار  این  برای  کنیم.  پیدا  تخم مرغ  میان 3  از  را  تخم مرغ سبک تر  باید  دارد. حاال  قرار 

می دهیم، باز دو حالت رخ می دهد.

حالتاّول: دو کفه ی ترازو یکسان هستند و نتیجه می شود که تخم مرغی که روی ترازو نیست، تخم مرغ سبک تر است. 

 

حالتدوم: یکی از کفه های ترازو باالتر قرار می گیرد که نتیجه می شود تخم مرغ سبک تر در این کفه قرار دارد.

 

به هرحال، هرکدام از حالت های اّول یا دوم رخ دهد، تخم مرغ سبک تر پیدا می شود. بنابراین حّداقل باید 2بار از ترازو استفاده 

کنیم تا تخم مرغ سبک تر را پیدا کنیم.
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پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

دو کفه ای  ترازوی  از یک  نیستند. حّداقل چندبار  ولی هیچ کدام هم وزن   یکسان هستند 
ً
کامال نظر ظاهری  از  که  داریم   1496 4 سّکه 

برای وزن کردن سّکه ها استفاده کنیم تا بتوانیم، سبک ترین سّکه را پیدا کنیم؟

1  2  3  4 

 1497 12 سّکه را که از هر نظر یکسان هستند ولی وزن یکی از آن ها از بقیه بیش تر است در نظر بگیرید. حّداقل چندبار از یک ترازوی 

 آزمون�گاج  دو کفه ای استفاده کنیم تا بتوانیم سّکه ی سنگین تر را پیدا کنیم؟ 

5  3  2  4 

 یکسان هستند ولی وزن یکی از آن ها با بقیه متفاوت است. حّداقل چندبار از یک ترازوی 
ً
 1498 سه تا تخم مرغ داریم که به ظاهر کامال

دوکفه ای استفاده کنیم تا تخم مرغ متفاوت را پیدا کنیم؟

4  3  2  1 

چندبار  حّداقل  دو کفه ای  ترازوی  یک  از  بقیه اند.  از  سنگین تر  و  بی 
ّ
تقل دیگر  دوتای  و  اصل  آن ها  از  سه تا  که  داریم  سکه  پنج   1499 

بی را پیدا کنیم؟
ّ
استفاده کنیم تا بتوانیم دو سّکه ی تقل

3  4  5  2 

سودوکوی شماره ی 67 سودوکوی شماره ی 68

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   از هوش به بازی!
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در گزینه های )1(، )2( و )3( حاصل ضرب دو رقم سمت   4

ایجاد  را  آن، عدد دوم  بر رقم سمت راست  اّول تقسیم  چپ عدد 

می کند. به عنوان نمونه: 

1گزینهی   42 8  8÷8=1
4×2=8

 

ارقام  )1(، )2( و )4( در عدد سمت چپ،  گزینه های  در   3

دسته ی یکی، برعکس می شود و ارقام دسته ی هزارتایی نیز برعکس 

می شود و عدد سمت راست ایجاد می شود. به عنوان نمونه: 

1گزینهی   581924  185429
برعکس

برعکس
 

به عددهای زیر توّجه کنید:   2

+1 +1 +1 +1+1

+1 +1 +1 +1 +1

364۷ , 2536 , 5869 , 1425 , 4۷58  

-1

-2
695۷ این منطق، در عدد 695۷ دیده نمی شود:  

به عددهای زیر، توّجه کنید:   4

8 5 1 ۷9 و 4 6402 و 53
-4 -4 -4

-4 -4 -4
 

این منطق، در عدد 9635 دیده نمی شود: 

9 635
-4

-3
 

4  در اعداد 321، 413 و 505، رقم صدگان برابر با مجموع 

ارقام یکان و دهگان است:

3 21 2 1 3+ = ,4 13 1 3 4+ = , 5 05 0 5 5+ =  

ولی در عدد 643 این رابطه وجود ندارد.

4  در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی )4(، سه رقم تکراری 

وجود دارد. 

از  را  آن  وقتی  که  است  عددی  متقارن،  عدد  می دانیم    2

راست به چپ یا از چپ به راست می خوانیم، یکسان است. اعداد 

2۷2، 23532 و 11 متقارن هستند، ولی عدد 3123 متقارن نیست. 

مجموع رقم های اعداد 1621، 1162 و 2431 برابر 10 است،   2

درحالی که مجموع رقم های عدد 2342، برابر 11 و با بقیه متفاوت است.

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

به کاررفته در عدد  تمام رقم های  همان طور که می بینیم   3

 رقم ها با نظم 
ً
64521، در عدد 41256 هم وجود دارد. پس احتماال

خاّصی جابه جا شده اند. به این جابه جایی توّجه کنید:

6 4 5 2 1 4 1 2 5 6

1 2 3 4 5 2 5 4 3 1

 

3 8 2 9 7 8 7 9 2 3

1 2 3 4 5 2 5 4 3 1

بنابراین: 

 4

28 2  3333
8-5=3

+1
+1

 

4۷4  5225
۷-5=2

+1
+1

بنابراین باتوّجه به گزینه ی )4( داریم:  

4  ارقام تکراری در عدد 2682831 را حذف، سپس ترتیب 

ارقام را برعکس می کنیم: 

حذف تکراری ها 2682831 برعکس 631   136  

حذف تکراری ها 9542539 برعکس 423   324 بنابراین:  

6 1 3 1 6  16361   1

9 6 9 1 6  69961 بنابراین: 

در گزینه های )2(، )3( و )4(، عدد سمت راست، جمع   1

رقم های عدد سمت چپ است. 

4  در گزینه های )1(، )2( و )3( رقم های یکان دو عدد، باهم 

برابر است و مجموع سه رقم سمت چپ عدد سمت چپ، دو رقم 

سمت چپ عدد سمت راست را تولید می کنند. به عنوان نمونه:

1گزینهی   1۷4 3  123 
1+۷+4=12

 

عدِد  چپ  سمت  رقم  دو   )3( و   )2(  ،)1( گزینه های  در   4

و  نیز درهم ضرب می شوند  آن  راست  رقم سمت  و دو  اّول درهم 

ارقام عدد دوم را تشکیل می دهند. به عنوان نمونه:

1گزینهی   6214  124
6×2=12

1×4=4

 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 
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پس از انجام مراحل، مرّبع التین زیر را خواهیم داشت:  3

سه حالت مختلف برای جدول رخ می دهد:  4

 1   2   3  

دو حالت مختلف برای جدول رخ می دهد:  4

باتوّجه به اعداد داده شده در جدول، می توان قسمت هایی   1

از جدول را به صورت زیر کامل کرد:

 +  = 5 +  6 = 11  

ردیف  چپ  سمت  به  عدد  کوچک ترین  مرحله  هر  در   1

منتقل شده و باقی اعداد، با همان ترتیب، یک خانه به سمت راست 

می روند. بدین صورت، مرحله ی پنجم به شکل زیر نمایان می شود: 

مرحله ی )5(596570475430240189173152

دومین عدد از سمت راست

149 

150 

151 

152 

153 

مجموع ارقام اعداد 1۷1، 243 و 261 برابر 9 است، ولی   1

جمع ارقام عدد 183 برابر با 9 نیست.

حاصل ضرب ارقام اعداد همه ی گزینه ها به جز گزینه ی )3(   3

برابر با 18 است.

اعداد همه ی گزینه ها به جز گزینه ی )2( بر 3 بخش پذیرند.   2

توّجه کنید عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 

بخش پذیر باشد.

بررسی سایر گزینه ها

1گزینهی  192 1 9 2 12+ + = )بر 3 بخش پذیر است.(  
3گزینهی 222 2 2 2 6+ + = )بر 3 بخش پذیر است.(  
4گزینهی  234 2 3 4 9+ + = )بر 3 بخش پذیر است.(   

ت به اعداد گزینه های )1(، )2( و )3( نگاه کنیم، 
ّ
اگر با دق  4

ارقام  به راست  از چپ  اعداد،  این  متوّجه می شویم که در همه ی 

فرد و زوج یکی درمیان آمده اند. 

ý p ý p

5 6 3 2
  و  

ý p ý p

7 2 9 2
  و  

ý p ý p

3 4 7 6
 

درحالی که در گزینه ی )4( این طور نیست.

 3

 4

143 

144 

145 

146 

147 

148 
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باتوّجه به توضیحات سؤال قبل، داریم:  1

ورودی 

مرحله ی )1(

مرحله ی )2(3501106554228918342756

مرحله ی )3(3501106528918354242756

مرحله ی )4(3501102891836554242756

در هر مرحله، بزرگ ترین عدد در هر ردیف به سمت چپ   1

همان ردیف منتقل شده و 10 واحد از آن کم می شود. برای به دست 

را  یعنی 42۷  بزرگ ترین عدد  باید  پنجم،  زنجیره ی مرحله ی  آوردن 

یک خانه به سمت چپ منتقل کرده و 10 واحد از آن کم کنیم.  

مرحله ی )5(410316417501530610700

ردیف  چپ  به سمت  عدد  کوچک ترین  مرحله،  هر  در   4

در  ترتیب،  بدین  می شود.  اضافه  واحد   5 آن  به  و  شده  منتقل 

انتقال دهیم و به  را به سمت چپ  باید عدد ۷20  مرحله ی چهارم 

آن 5 واحد اضافه کنیم.

مرحله ی )4(890980725543345125

در هر مرحله، برعکس شده ی بزرگ ترین عدد در هر ردیف   2

به سمت چپ منتقل شده و بقیه ی اعداد با همان ترتیب، یک خانه 

به راست منتقل می شوند. بزرگ ترین عدد تغییر نیافته ی مرحله ی 

سوم 23۷ است؛ پس تغییرات باال، روی همین عدد ِاعمال می شود.

برعکس 832  238    2

برعکس 492  294 بنابراین:  

 4

5۷5  6006

+1
+1

۷-۷=0
بنابراین   181  2112

+1
+1

8-۷=1
 

  2

بنابراین 6023  2360  1۷65  651۷  

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

کار این ماشین در کل این است که، اعداد ورودی را از   4

از  را  عدد  بزرگ ترین  مرحله  هر  در  می کند.  مرّتب  کوچک  به  بزرگ 

ردیف  در  مناسبش  جای  در  و  می کند  پیدا  باقی مانده  اعداد  بین 

همان مرحله قرار می دهد.

245:ورودی 297 26 48 99 542 378 182- - - - - - -  

542:مرحلهی)1( 245 297 26 48 99 378 182- - - - - - -  

542:مرحلهی)2( 378 245 297 26 48 99 182- - - - - - -  

542:مرحلهی)3( 378 297 245 26 48 99 182- - - - - - -  

542:مرحلهی)4( 378 297 245 182 26 48 99- - - - - - -  

542:مرحلهی)5( 378 297 245 182 99 26 48- - - - - - -  

542:مرحلهی)6( 378 297 245 182 99 48 26- - - - - - -

هفتمین عدد از سمت چپ

 

 1

239:ورودی 123 58 361 495 36 182 37 89- - - - - - - -  

495:مرحلهی)1( 239 123 58 361 36 182 37 89- - - - - - - -  

495:مرحلهی)2( 361 239 123 58 36 182 37 89- - - - - - - -  

495:مرحلهی)3( 361 239 182 123 58 36 37 89- - - - - - - -  

495:مرحلهی)4( 361 239 182 123 89 58 36 37- - - - - - - -� �� ��

سه عدد سمت راست

 

ردیف  چپ  به سمت  عدد  بزرگ ترین  اّول،  مرحله ی  در   2

می روند.  راست  سمت  به  خانه  یک  اعداد،  باقی  و  شده  منتقل 

در مرحله ی بعد، همین اّتفاق برای کوچک ترین عدد می افتد و به 

همین ترتیب تا الی آخر.

ورودی 3749536158123239

مرحله ی )1(3736158123239495

مرحله ی )2(3615812323937495

مرحله ی )3(5812323936137495

154 

155 

156 



354

هوش ششم

 2

A به شکل )2( می رسیم. بنابراین  توّجه کنید که با ترتیب C ،D و 

کلید B خراب است.

 3

بنابراین:

یک  یکان  عدد   ،)1( گزینه ی  به جز  گزینه ها  همه ی  در   1

واحد کمتر از دهگان و صدگان یک واحد بیش تر از یکان هزار است.

2گزینهی  8 9 3 2
+1 -1

 :
ً
مثل

 1

با  نمی توان  را  دیگر  خانه های  به  مربوط  عددهای  که  کنید  ت 
ّ
دق

قطعیت مشّخص کرد.

رود به دریا می رسد و امواج تلفن همراه هم به ماهواره.  1

در هر ردیف جدول، از چپ به راست، می توان یک مرحله   1

از رشد یک انسان را مشاهده کرد. 

از اّطلعات مسئله، داریم:  1

71394و865و029

ه راتسفیکربخ
پس:

762790

خرسبیس

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

یک  در  فقط   »M« حرف  جدول،   )1( ستون  به  باتوّجه   1

ردیف آمده است، پس باید به دنبال نمادی باشیم که در ستون )2( 

نیز فقط یک بار آمده باشد و آن  است.

 3

بنابراین:

در رابطه ی اّول، شکل های سمت چپ که از باال به پایین   2

سمت  شکل  در  و  داده  وضعیت  تغییر  دارند،  قرار  یکدیگر  روی 

راست از پایین به باال روی یکدیگر قرار می گیرند. هم چنین رنگ های 

آن ها با یک حالت چرخشی از پایین به باال باهم جابه جا می شود.

به اندازه و جهت دوران ها در هر رابطه توّجه کنید.  3

بنابراین:

چرخ هایی را که هم جهت باهم می چرخند، مشّخص می کنیم:  2

 :هم جهت ها
( ),( ),( ),( ),( )

( ),( )

1 2 4 5 6

3 7






 

ت کنید که ورودی ظرف های )3( و )5( بسته است 
ّ
دق  1

و هرگز ُپر نمی شوند.

408 

409 

410 

411 

412 

413 
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ممکن است تندر90 در زمانی که قطعات در بازار موجود   2

بود، خیلی گران تر از پژو206 بود و 20 درصد افزایش قیمت پژو206، باز 

هم نتواند این اختلف قیمت را جبران کند و هم چنان تندر90 گران تر 

از پژو206 باشد. در این صورت، اّدعای مطرح شده، تضعیف می شود.

 1

ابتدا باتوّجه به اّطلعات   2

داده شده، شکل را رسم می کنیم:

هستند.  سبز  توپ ها  از  دوتا  حّداقل  می شود،  دیده  که  همان طور 

ت کنید که با این شرایط، حّداکثر 
ّ
دق

بود،  خواهند  سبز  توپ ها  از  سه تا 

زیرا:

 1

خواهر عّمه ی من تنها برادر عّمه ی دیگر من  دختر پدرِ من  خواهرِ من 

 4

باتوّجه به دو ردیف اّول و تکرار شدن A و @، در می یابیم   2

 و E در ردیف های  نماد A، همان @ است. باتوّجه به تکرار شدن 

دوم و سوم، نماد E، همان است. باتوّجه به ردیف های سوم و 

V، همان: است. هم چنین باتوّجه  H، همان # و نماد  پنجم، نماد 

به ردیف های اّول و چهارم، نماد K، همان ( است. بنابراین:

HEVAK

#:@)

427 

428 

429 

430 

431 

432 

3

باتوّجه به اّطلعاتی که از اندازه ی قدها داریم، می توان   4

علی < محّمد < سّجاد  نوشت:  

از اّطلعات جمله ی )1( داریم:  3

= مساحت پشت بام × =20 10 200 متر مرّبع  

200 200 000 40 000 000× =, , , تومان  

ت می کنیم که با دانستن فقط اّطلعات جمله ی )2( نیز می توان 
ّ
دق

صحبتی  گزینه ها  در   )2( جمله ی  از  چون  ولی  کرد؛  حل  را  مسئله 

نشده است، بنابراین باید گزینه ی )3( را انتخاب کنیم.

اکنون  که  می شود  مشّخص  حرکت،  مسیر  رسم  از  پس   3

نسترن، در جنوب غربی مکان اّولیه ی خود ایستاده است.

گهی تبلیغاتی، می گوید که بازیگران  به طور غیرمستقیم، آ  3

این  در  و  شوند  دو(  هر  )یا  محبوب  یا  ثروتمند  توانسته اند  آن 

گهی مؤّثر بوده است؛ پس شما هم می توانید با بازی  موضوع، این آ

در این فیلم، ثروتمند یا محبوب شوید.

سه حالت زیر اّتفاق می افتد:  1

   یا   

در هر سه حالت، گزینه ی )1( صحیح می باشد. 

421 

422 

423 

424 

425 

426 
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حروف داخل جدول حروف الفبای فارسی است.  4

، ف، ق، ک، گ« غ  ، ع ، ط، ظ،  ، ض ، س، ش، ص ژ »ر، ز،   3

 4©

Z

26

6
26 6 20






⇒ - =  

الفبا،  در این زنجیره، حروف تک نقطه ای جدول حروف   3

آمده اند و چون حرف یک نقطه ای بعد  به دنبال هم  به طور متوالی 

از »خ«، »ذ« است، پس گزینه ی )3( پاسخ درست است.

الفبا یک  فاصله ی ل )2۷( و گ )26( در جدول حروف   2

در  جایگاه   1 5 6+ = باید موردنظر  حرف  دو  بنابراین  است.  واحد 

jجدول حروف الفبا فاصله داشته باشند.

Ï

R

·

©

10

27

4

29

26

10 4 6















⇒ - = ⇒ تنها یک زوج حرف وجود دارد.  

)ر، ج( ⇒ - =12 6 6 و  )ج، ا(  ⇒ - =6 1 5   2

)م، ف(  و ⇒ - =28 23 6  

حرف »و« در سه گزینه ی اّول خوانده نمی شود ولی در   4

ــ را دارد. ـُ ــ گزینه ی چهارم خوانده می شود و آوای مصّوت کوتاه 

به جز حرف »و«، بقیه ی حروف تک صدایی هستند.  4

درحالی که  هستند؛  چندصدایی  »و«  و  »ه«  حرف  دو   1

بقیه ی موارد تک صدایی اند. 

 3

بررسی گزینه ها

1گزینهی 

S¶IÅ jHk÷U

RØ¼~¶ jHk÷U

=

=






⇒ - =

5

4
5 4 1  

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

جدول  چپ  سمت  به  عدد  کوچک ترین  مرحله،  هر  در   1

یک  اعداد  بقیه ی  و  می شود  افزوده  آن  به  واحد   15 شده،  منتقل 

مرحله ی  ترتیب،  این  به  می شوند.  منتقل  راست  سمت  به  خانه 

چهارم به صورت زیر می باشد:

دومین عدد از سمت راست

325, 385, 435, 455, 580, 9۷0, 560  

کالمی بخش دوم

حروف الفبای فارسی و انگلیسی به صورت زیر است:  3

JIHGFEDCBA
آبپتثجچحخد

باتوّجه به شماره ی جایگاه حروف که در زیر آمده است،   1

4 حرف در نیمه ی اّول جدول قرار دارند. 

پنج حرف پایانی عبارت اند از: م، ن، و، ه، ی.  2

دو حرف سه نقطه ای »ژ« و »ش« و یک حرف دونقطه ای   1
2

1

4

2
= »ق« در جدول است. 

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی )3( ابتدا حرف بدون   3

نقطه، بعد حرف یک نقطه ای و سپس حرف سه نقطه ای قرار گرفته 

است.

حرف   5 و  یک نقطه ای  حرف   10 الفبا،  حروف  جدول  در   4

سه نقطه ای وجود دارد. درباره ی حروف دونقطه ای، اگر حرف »ی« به 

شکل بزرگ نوشته شود، دو حرف دونقطه ای )»ت« و »ق«(خواهیم 

حرف  سه  شود،  محسوب  »یـ«  شکل  به  »ی«  حرف  اگر  و  داشت 

هر  در  دونقطه ای،  حروف  از  دوتا  حذف  با  پس  داریم.  دونقطه ای 

واژگان  پس  ساخت.  دونقطه ای  حرف  دو  با  واژه ای  نمی توان  حال 

»سلیقه« و »قناعت« ساخته نمی شوند. از طرف دیگر اگر 4 حرف 

سه نقطه ای حذف شود، کلماتی را می توان ساخت که فقط یک حرف 

سه نقطه ای دارند، پس »پرخاش« هم ساخته نمی شود.

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 
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تاریخ خط و کتابت در ایران باستان از کجا آغاز شد )1( و   4

انسان از چه زمان در ایران باستان نیاز به اختراع خط و نوشتن پیدا 

کرد؟ )2( در ایران باستان پس از شکل گیری نخستین روستاها و 

نخستین شهرها، بشر از ساخت ژتون های شمارشی به عصر خط 

چغامیش  و  شوش  در  باستان شناسان   )3( کرد.  ورود  نگارش  و 

دوره ی  به  ق 
ّ
متعل شمارشی  نشانه های  نخستین   )4( توانستند 

ِگل نبشته های  تعداد  بیش ترین  اّما   )5( بیابند.  را  باستان  شوش 

شمارشی در شوش پیدا شده است. )6( ِگل نبشته هایی از تّپه ی 

ازبکی، محّوطه ی سفالین، گودین تّپه، محّوطه ی باستانی سیلک، 

تّپه ی ملیان، محّوطه ی باستانی یحیی، شهر سوخته و تّپه ی حصار 

پیشینه ی  بیانگر  همگی  که   )۷( است  آمده  به دست  نیز  دامغان 

ایران  در  نگارش  آغاز  باستان هستند. )8(  ایران  در  کتابت  و  خط 

به  )9( درست  باز می گردد؛  باستانی شوش  به محّوطه ی  باستان 

زمانی که باستان شناس ها ژتون های شمارشی را که درون گوی های 

با  مختلف  مهرهای  را  آن ها  روی  و   )10( ]بود[  داده شده  قرار  گلی 

اشکال گوناگون منقوش کرده بود، )11( به دست آوردند. )12(

 نتیجه ی پاراگراف در انتهای آن خواهد آمد.
ً
معموال  3

 3 2 3

 هدف، در مقّدمه ی متن قرار می گیرد تا خواننده 
ً
معموال  2

بداند در این متن به دنبال چه چیزی است.

 1 3

جمله ی نتیجه  باید زمان بیش تری را صرف انتخاب   2

تشک کرد.

جمله ی مقّدمه  ما نصف عمر خود را در خواب به سر می بریم.

یکی از پیشرفت های غیرمنتظره در ریاضیات قرن بیستم،   1

رشد برق آسای موضوعی موسوم به توپولوژی است. )1( توپولوژی 

اثر  بر  از خواّص اشیای هندسی است )2( که  آن دسته  مطالعه ی 

تبدیلت پیوسته ی اشیا، دستخوش تغییر نمی شوند. )3(

در  واالیی  جایگاه  توپولوژی  رو،  پیش  قرن  در  بنابراین   2

ریاضیات خواهد داشت. )1(

861 

862 

863 864 865 

866 

867 868 

مفعول

869 

نهاد

870 

871 

ترتیب جملت به این صورت است: پ / ت / ب / الف  2

ترتیب جمله ها به این صورت است:  4

ث/ ب/ ت/ ج/ الف/ پ

 3 1

فرود  برابر عشق سر  باید در  که  این است  مفهوم بیت   2

آورد و از سختی ها و مشکلت راه، گلیه نکرد و آن ها را تحّمل کرد.

مفهوم گزینه های دیگر این است که هر آن چه در جهان   3

هست از آن خداست و اراده ی خداوند در همه چیز جاری است. اّما 

گزینه ی )3( می گوید که باید همه ی کارها با نام و یاد خدا شروع شود.

 3

 4

 1

 3

 1

 4

 2

 3

 3

 2

 1

این انگشتر رابیاوزیر!و گفت:پادشاه رو به وزیر کرد
1234

 2

از این به بعد امیری!تا به اکنون وزیر بودی،در انگشت کن.
56۷

تابستانی در راهگل ها چه شکوفه هایی داده اند!به به!
12

 3

است بسیار پربار!
3

پرسشمشاهده حاصل پرسش،علم حاصل مشاهده،
12

 2

و عاملکنجکاوی حّسی است عجیبحاصل کنجکاوی است!
34

بسیاری از اکتشافات و اختراعات!
5

واژه ی »مشمول« باید به واژه ی »شامل« تبدیل شود.  2

»آنچه« و »که« در کنار هم نمی آیند. )در این جا »که« باید   1

حذف شود.(

 3 4 4

836 

837 

838 839 

840 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

858 859 860 
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به جایی که در آن ماّده وجود ندارد، خأل می گویند.  4

 2

 4

 3

 4

 3

 3

 3

باید بر اساس متن پاسخ   
ً
در این گونه پرسش ها، صرفا  2

داد و نه اّطلعات شخصی.

 4

 2

 1

 2

 1

 4

 1

 2

 2

 2

 1

 2

 1

 3

 4

 2

 1

 3

 1

 2

 4

 4

 3

خلصه ی متن باید بتواند اّطلعات درست و دقیقی را از   2

متن ارائه کند. در خلصه ی متن، شما حق ندارید مطالبی از خودتان 

اضافه کنید.

 3

بقیه ی گزینه ها خاصیت رنگ بری دارند.  3

 4

باتوّجه به متن، آب ژاول از سدیم، اکسیژن و کلر تشکیل   4

شده است که وقتی تجزیه می شود، به نمک و گاز اکسیژن تبدیل 

می شود که اکسیژن سّمی نیست.

 1

450 150 3÷ = واحد نجومی   3

 4 4 3

فاصله ی بین خورشید و زمین را خأل تشکیل می دهد و   1

این موضوع، در چهارمین جمله ی متن به چشم می خورد.

896 

897 

898 

899 

900 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

935 936 937 

938 

 2

 4

 3

 4

 1

 4

 2

برای تکان دادن یک جسم 10 کیلوگرمی، باید بر نیروی   3

 10 9 8 98× =/ معادل جسم  این  وزن  نیروی  کرد.  غلبه  آن  وزن 

در  می توانند  نیرو  افزایش  با  ماشین ها  متن،  طبق  است.  نیوتن 

انجام کارها به ما کمک کنند. بنابراین با 50 نیوتن نیرو و به کمک 

ماشین، شاید بتوان این جسم را جابه جا کرد.

تکّبر  و  خودبزرگ بینی  به   ،)3( گزینه ی  هم  و  متن  هم   3

اشاره دارند که باعث از بین رفتن و نابودی می شود.

 2 4 3

از  استخوان ها(،  جمله  )از  انسان  بدن  تمام  متن،  طبق   3

ول تشکیل شده است و بنابراین بافت زنده است.
ّ
سل

 2

بیماری  به  متن  از  عمده ای  بخش  چند  هر  کنید  ت 
ّ
دق  1

سارس پرداخته است، اّما مقّدمه و نتیجه گیری متن، هر دو، درباره ی 

بیماری های واگیردار است و بیماری سارس، تنها به عنوان یک مثال، 

ذکر شده است.

 2 2

رسیده  آمریکا  به  بیماری  این که  به  اشاره ای  متن  در   4

است، نمی شود و نمی توان این مورد را از متن نتیجه گرفت. این که 

یک فرد آمریکایی مبتل شده باشد، دلیل بر رسیدن بیماری به این 

کشور نیست.

 2 3 4

طبق متن، گالیله قبل از اختراع تلسکوپ طرفدار نظریه ی   4

»خورشید مرکز عالم« بوده است. بنابراین اختراع تلسکوپ، بعد از 

نظریه ی »خورشید مرکز عالم« انجام شده است.

 2 2
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873 
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893 
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 3
بررسی سایر گزینه ها

+ ه 1گزینهی گزیده  گزید 

ـِـ ش ـ 2گزینهی جنبش  جنب + 

4گزینهی دادگر  داد + گر

 1

بررسی سایر گزینه ها

4گزینهی رحلت 3گزینهی بیگانگان  2گزینهی میهن 

نکته انجب ترین  شریف ترین  مفرد است.  3

مفرد  واژه ای  شمارش،  در  ولی  است  جمع  اسم  »مردم«  نکته 

محسوب می شود.

بررسی سایر گزینه ها

2گزینهی آفاق )جمع افق( 1گزینهی کوچه ها 

ت( / مدافعان
ّ
4گزینهی ملل )جمع مل

 2 3

زین  از این زّرین  طلیی   4

 2

فر = شکوه = دستگاه = عظمت  4

فروغ = روشنایی، نور

ملطفت، تلطیف، لطافت  ل ط ف  2

طفلک  ط ف ل

مباهات = نازیدن، فخر کردن  1

گمان = خیال، حدس

رخسار = چهره = سیما = روی = رخ الفت = انس   2

 4

این دیدگاه، مربوط به جهان بینی ماّدی است.  2

 2

954 

955 

956 

957 958 

959 

960 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

 1

بر اساس متن، میل به جاودانگی و ابدی بودن و هراس   1

از جهان دیگر، روی دیگر هراس از مرگ است.

 3 4

گزاف = بیهوده، عبث، الف، دروغ  2

نیستی  و  فنا  از  طبیعی  به طور  آدمی  دوم:  جمله ی   3

می گریزد.

جمله ی دهم: نگرانی از مرگ، زاییده ی میل به جاودانگی است.

جاودانگی ≠ فنا 

بانگ و فریاد در آوردن = خروشیدن  2

حرف چهارم خروشیدن  ش

تا »م«  از »ص«  الفبا،  حروف بی نقطه در جدول حروف   3

به صورت برعکس آمده است.

»مولوی« دوتا »و« دارد.  4

بررسی سایر گزینه ها

3گزینهی نظامی 2گزینهی شهریار  1گزینهی سعدی 

 2 3

مفهوم: همان طور که خداوند دشمن من را از روی زمین   1

برداشت، من را هم برمی دارد.

»همراه« دوتا »ه« دارد.  3

 2

بررسی گزینه ها 

2گزینهی مستمند 1گزینهی نغمف 

4گزینهی سلظان 3گزینهی طاقگ 

21112

بــذر  4

939 

940 

941 942 

943 
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945 
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948 949 

950 

951 

952 

953 
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حروف »ب«، »ط«، »و« و »س« حروف موردنظر هستند.  2

کلمه های بدجنس، بلعید و بعد موردنظر هستند.  3

 3

 2

 2

 3

 2

 3

 2

 4

در ردیف چهارم، اعداد متوالی اند؛ در ستون ششم این   1

ردیف، عدد 21 قرار دارد. 

 1

در ردیف هفتم، اعداد زوج و فرد غیرمتوالی یکی درمیان   4

آمده اند؛ در ستون آخر این ردیف، عدد 19 قرار دارد.

آخر )ستون نهم( اعداد دورقمی ۷3  در ستون یکی به   3

و 19 یکان و دهگان فرد دارند.

 4

 1

 4

3

 4

از شکل ها تکراری  از پایین، هیچ کدام  در سطر چهارم   2

قرار  شکل  چپ،  از  دوم  ستون  در  سطر  این  در  و  نیستند 

دارد.

 1 2 3

حرف دوازدهم الفبای فارسی »ر« است و در سطر چهارم   4

متن 8بار تکرار شده است.

 3

از:  عبارت اند  متن،  چهارم  سطر  در  سه نقطه ای  کلمات   3

این که، تبر، گفت و این.

بیهوش  و  پایان  گذشت،  اشتباهی،  پرسیدند،  کلمات   2

دارای شرایط موردنظر هستند.

1161 

1162 

1163 

1164 

1165 

1166 

1167 

1168 

1169 

1170 

1171 

1172 

1173 

1174 

1175 

1176 

1177 

1178 

1179 

1180 

1181 1182 1183 

1184 

1185 

1186 

1187 

 3 2 4 1

از باال شکل  و از پایین  قرار دارد.  2

 3

 علمت نقل قول ):( بعد از کلمه ی »گفت« می آید.
ً
معموال  1

هنگام،  گوش،  گنجشکان،  کلمه های  در  »گ«  حرف   2

می گذاشتند، گفت و گفته ظاهر شده است.

 
ً
دقیقا »ص«  و  »ط«  »ر«،  »ش«،  حروف  سوم،  سطر  در   4

دوبار تکرار شده اند.

کلمات بدون نقطه در متن، عبارت اند از: دو، درس، که،   4

سر، در، صدای، ما، آمد، کسی، آمده، همه ی و هم.

در متن، کلماتی که به حرف »ت« ختم می شوند، عبارت اند   3

از: سکوت، درخت، عادت، ساکت، گفت، کیست، داشت و مست.

تعداد  و  می رویم  پیش  کلمه  به  کلمه  و  سطر  به  سطر   1

»ی«ها و »یـ«ها را می شماریم.

با حرف »ب« شروع  که  کلماتی  اّول متن،  در دو سطر    2

می شوند، عبارت اند از: بود، بّزاز، بار، به و برمی گشت.

در این متن، از حروف ث، ذ، ژ، ص، ض، ظ و غ استفاده   2

نشده است. 

در سطر چهارم متن، در کلمات: که، مرد، که، به، دوش،   1

شده، بود، به، گفت، که و هر، از حروف »الف«، »س«، یا »ی« استفاده 

نشده است.

تکرار  زیر،  به تعداد  گزینه ها  حروف  متن،  آخر  سطر  در   2

شده اند:

9بار: »و« 12بار: »الف«  8بار: »ی«  8بار: »ر« 

 3 1 3 3
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حاصل گزینه های )1(، )2( و )3( برابر 20 است، ولی حاصل   4

گزینه ی )4( برابر 14 است.

حاصل گزینه های )1(، )2( و )4( برابر 4 است، در حالی که   3

حاصل گزینه ی )3( برابر 1 می باشد.

حاصل گزینه های )2(، )3( و )4( برابر ۷ می باشد، در حالی که   1

حاصل گزینه ی )1( برابر 6 است.

 4

بررسی گزینه ها 

1گزینهی   2 2گزینهی   6 3گزینهی   3 4گزینهی   1

 1

بررسی گزینه ها

1گزینهی  1 2گزینهی   3 3گزینهی   2 4گزینهی   4

 1

بررسی گزینه ها

1گزینهی  1 2گزینهی   4 3گزینهی   2 4گزینهی   2

15:عدد پنجم   1

 18 و 1۷ :دو عدد بزرگ تر
بیش ترین اختلف

با عدد پنجم
 3  

 14 و 10 :دو عدد کوچک تر
بیش ترین اختلف

با عدد پنجم
 5  

)عدد موردنظر( 10    

20 :عدد پنجم   1

 28 و 21 :دو عدد بزرگ تر
بیش ترین اختلف

با عدد پنجم
)عدد موردنظر( 28  8   

 19 و 13 :دو عدد کوچک تر
بیش ترین اختلف

با عدد پنجم
 ۷  

31 29 28 32 31 29- - ⇒-

Ä̧oUï¦a¼¨ Ä̧oUï©nqM

,   2

⇒ = + = =¸Ã«ºIÃ¶
31 29

2

60

2
30   

1269 

1270 

1271 

1272 

1273 

1274 

1275 

1276 

1277 

 3

توری    

نماد  در جدول ُکدها وجود ندارد.  4

 1

ورود    

 3

نهان    

 3 2 3

عدد مربوط به هر جانور را باتوّجه به راهنمای داده شده،   2

می نویسیم.

طاووس  924 

کبوتر  ۷25  2

میمون  354  4

فیل  629  3

زّرافه  8۷5  1

ماهی  963  1

شتر  54۷  3

اردک  845  1

پلنگ  842  2

شیر  93۷  1
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از  از هر سه عدد طبیعی متوالی دلخواه، یکی  می دانیم   4

آن ها بر 3 بخش پذیر است. بنابراین اگر 20 عدد طبیعی متوالی را 

سه تا سه تا دسته بندی کنیم، داریم:

IU3 IU3 IU3 IU3 IU3 IU3 IU2

Â§Ä Â§Ä Â§Ä Â§Ä Â§Ä Â§Ä Â`ÃÀ

S²Ie ¸Ä

+ + + + + + = 6

ooUkM nj

 

بدترین حالت را درنظر می گیریم؛ طوری که مهره ای قرمز   3

5 1 6+ =

jnp ½IÃw

مهره در بین آن ها نباشد: 

یعنی اگر 6 مهره بیرون بیاوریم، ممکن است هیچ مهره ی قرمزی 

در بین آن ها نباشد. حال اگر یک مهره ی دیگر به آن ها اضافه کنیم، 

 رنگ مهره قرمز خواهد بود:
ً
قطعا

5 1 1 7+ + =

jnp ½IÃw q¶o¤

مهره   

پس اگر ۷ مهره یا بیش تر از آن، از کیسه خارج کنیم، مطمئن هستیم 

که مهره ای قرمز در میان آن ها هست.

روشاّول: ابتدا باید از )آ( به )پ( و   2

سپس از )پ( به )ب( برویم.

)آ( به )پ( ⇒ × × × × ×
× × × × ×

= × ×
× ×

=6 5 4 3 2 1

3 2 1 3 2 1

6 5 4

3 2 1
20

1

1

1

1

( ) ( )
 

)پ( به )ب( ⇒ × × × × ×
× × × × ×

= ×
×

=6 5 4 3 2 1

4 3 2 1 2 1

6 5

2 1
15

1

1

3

1

( ) ( )
 

20 طریق می توان از )آ( به )ب( رفت.  15 300× = طبق اصل ضرب به 

روشدوم:

1489 

1490 

1491 

 3

 4

3 5 2 10+ + =

p¼¶ ¼±À ¼²Ajnp

  2

ماه  در هر  بدترین حالت،  در  کنیم،  انتخاب  نفر  اگر 24   3

به  دیگر  نفر  یک  اگر  حاال  شده اند.  د 
ّ
متول آن ها  از  نفر  دو  سال  از 

د او یکی از 12 ماه سال خواهد بود؛ یعنی 
ّ
آن ها اضافه کنیم، ماه تول

د 
ّ
تول ماه  بنابراین  شده اند.  د 

ّ
متول نفر   3 سال،  ماه های  از  یکی  در 

حّداقل سه تای آن ها باهم یکسان خواهد بود:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24+ + + + + + + + + + + =

تیر

آذر

ی
د

مهر

آبان

ن
فروردی

اسفند 

ن 
بهم

شهریور

مرداد

خرداد

ت
ش

اردیبه

 

24 1 25

12

+ =

SwH ½k{ kØ²¼T¶ ÏIw ½I¶  pH Â§Ä nj

 

ممکن  فرد  کارت  تعداد  بیش ترین  حالت،  بدترین  در   1

برقرار باشد، پس  باید  )10تا( خارج می شود و چون شرایط مسئله 

10 2 12+ =

joÎ Z»p

2تا از کارت های زوج نیز باید خارج شود. 

از  سیاه  مهره ی   3 اگر  می کنیم.  شروع  مهره  کم ترین  با   4

کیسه خارج شود، در میان مهره های باقی مانده، از هر رنگ 2 مهره 

از کیسه  وجود خواهد داشت؛ درحالی که اگر 4 مهره )یا بیش تر( 

خارج کنیم، در بدترین حالت اگر همگی سیاه باشند، دیگر از رنگ 

سیاه 2 مهره نخواهیم داشت و شرایط مسئله برقرار نخواهد شد.
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را که در کفه ی باالتر قرار دارد انتخاب می کنیم و این کار را برای بار 

سوم نیز تکرار می کنیم تا سّکه ی سبک تر پیدا شود.

سّکه ها را به سه دسته ی 4 تایی تقسیم می کنیم، با یک بار   3

کدام  در  سنگین تر  سّکه ی  که  می شود  مشّخص  ترازو  از  استفاده 

را به دو دسته ی 2تایی  دسته قرار دارد. حاال 4 سّکه ی باقی مانده 

تقسیم می کنیم و با یک بار دیگر استفاده از ترازو، متوّجه می شویم که 

سّکه ی سنگین تر بین کدام دو سّکه است. در نهایت، اگر هریک از 

این دو سّکه را در یک کفه قرار دهیم و یک بار دیگر از ترازو استفاده 

کنیم، سّکه ی سنگین تر مشّخص می شود.

را در  از تخم مرغ ها، هر کدام  در بدترین حالت، اگر دو تا   2

دهیم،  قرار  ترازو  کفه ی  یک 

یکی از کفه ها سبک تر و دیگری 

سنگین تر است. 

اّما نمی دانیم کدام یک، تخم مرغ موردنظر است. برای این منظور یکی 

 تخم مرغ سبک تر( را با تخم مرغی که بیرون گذاشتیم، 
ً
از آن ها )مثل

در کفه های ترازو قرار می دهیم. دو حالت زیر اّتفاق می افتد.

حالتاّول: کفه های ترازو یکسان است که در این حالت، تخم مرغی 

که خارج ترازو دارد، با بقیه متفاوت است.

حالتدوم: کفه های ترازو، یکسان نیست که در این صورت داریم:

به هر حال، حّداقل باید دوبار از ترازو استفاده کنیم تا مطمئن شویم، 

تخم مرغ متفاوت را می توان پیدا کرد.

1497 

1498 

از نقطه ی )آ( تا نقطه ی )پ(، 20 مسیر و از نقطه ی )پ( تا نقطه ی 

)ب(، 15 مسیر وجود دارد. پس طبق اصل ضرب، تعداد مسیرهای 

20 15 300× = رسیدن از )آ( به )ب( برابر است با: 

⇒ 1   3 مسیر

⇒ × =3 4 12 مسیر  
ً
مجموعا

3 12 15+ = oÃv¶  

 4
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

þ²H J @À

þ²H Z @À

þ²H j @À

⇒ × =

⇒ × =

⇒ × =

2 2 4

1 2 2

3 2 6







⇒ + + =4 2 6 12

2 2

3 2

1 2  

بین »د« و »هـ« یک مسیر جدید می سازیم. بنابراین 3   3

اضافه  قبلی  مسافرت  روش های  به  دیگر،  جدید  مسافرت  روش 

12 3 15+ = می شود، در نتیجه: 

 1

بررسی گزینه ها 

1گزینهی
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

þ²H j J @À

þ²H J j @À

⇒ × × =

⇒ × × =






⇒ + =

3 1 2 6

2 1 2 4
6 4 10

13 2

12 2
 

2گزینهی
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

þ²H J Z @À

þ²H Z J @À

⇒ × × =

⇒ × × =






⇒ + =

2 1 2 4

1 1 2 2
4 2 6

12 2

11 2
 

1( ) ( )þ²H @À ⇒ 1 3گزینهی 

4گزینهی
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

þ²H Z j @À

þ²H j Z @À

⇒ × × =

⇒ × × =






⇒ + =

1 1 2 2

3 1 2 6
2 6 8

11 2

13 2
 

همان طور که دیده می شود، اگر بین »ب« و »د« جاّده ای بسازیم، 

10 روش مسافرت جدید اضافه می شود.

را در یک کفه  انتخاب کرده و هرکدام  را  از سّکه ها  دو تا   2

انتخاب  دارد  قرار  باالتر  کفه ی  در  که  را  سّکه ای  و  می دهیم  قرار 

که  سّکه هایی  از  یکی  همراه  به  را  انتخاب شده  سّکه ی  می کنیم. 

 در کفه های ترازو قرار می دهیم و باز هم سّکه ای 
ً
باقی مانده، مجّددا
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 1

 1

 3

 4q¶o¤ ÂMA ½IÃw

3 7 2 12+ + = مهره  

بدترین  در  کنیم،  خارج  را  جعبه  میوه های  از  سه تا  اگر   1

این  در  و  هستند  تعداد(  کم ترین  با  )میوه  سیب  سه  هر  حالت، 

حالت، از هر میوه حّداقل یکی در جعبه وجود دارد.

12 حالت  7 84× = 12 ماه و ۷ روز هفته داریم، بنابراین  2

د وجود دارد. در بدترین حالت 
ّ
مختلف برای ماه و روز هفته ی تول

حالت ها  این  در  مساوی  به صورت  افراد  اگر 

تقسیم شوند، داریم:

قرار  نفر   2 حالت،   84 این  از  هریک  در  شرایط،  بدترین  در  یعنی 

می گیرند و آن یک نفر باقی مانده، در هر حالتی جای بگیرد، حّداقل 

یکی از حالت ها وجود دارد که 3 نفر به آن اختصاص پیدا می کنند 

د آن ها 
ّ
و این یعنی، حّداقل 3 نفر هستند که ماه و روز هفته ی تول

یکسان است.

4  4تا راست 3 2 1× × ×   3

5  5تا باال 4 3 2 1× × × ×  

:مجموع حرکت ها 4 5 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1+ = × × × × × × × ×  

1500 

1501 

1502 

1503 

1504 

1 6 9

1 6 8

1

84

2-

1505 

1506 

دوتا از سّکه ها را در یک کفه و دو تای دیگر را در کفه ی   4

دیگر قرار می دهیم. دو حالت زیر رخ می دهد.

حالتاّول: کفه های ترازو یکسان است که در این حالت سّکه ای که 

بی 
ّ
تقل ترازو، یک سّکه ی  از کفه های  بیرون است اصل و در هریک 

قرار دارد.

حاال مطابق شکل باال، یکی از سّکه های یکی از کفه ها را با سّکه ای 

که اصل است، در کفه های ترازو می گذاریم و با وزن کردن، متوّجه 

را برای سّکه های  بی است. اگر همین کار 
ّ
می شویم کدام سّکه تقل

می شود.  پیدا  بعدی  بی 
ّ
تقل سّکه ی  کنیم،  تکرار  نیز  دیگر  کفه ی 

بی 
ّ
بنابراین با حّداقل 3 بار استفاده از ترازو توانستیم دو سّکه ی تقل

را پیدا کنیم.

حالتدوم: کفه های ترازو یکسان نیست که در این حالت، حّداقل 

که  کفه ای  سّکه های  از  یکی 

بی می باشد.
ّ
پایین تر است، تقل

 چه تعداد از سّکه های کفه ای که پایین تر 
ً
برای تشخیص اینکه دقیقا

بی است، دو سّکه ای را که در کفه ی پایین تر هستند، در 
ّ
است، تقل

دو کفه ی ترازو قرار می دهیم و 

آن ها را وزن می کنیم. اگر هم وزن 

اگر  و  بی اند 
ّ
تقل دو  هر  باشند، 

با  که  سّکه ای  نباشند  هم وزن 

است  هم وزن  بیرون  سّکه ی 

بی است.
ّ
تقل

بی 
ّ
بنابراین با حّداقل 2 بار استفاده از ترازو می توانیم سّکه های تقل

را پیدا کنیم.

رخ  دوم  یا  اّول  حالت های  از  کدام یک  نمی دانیم  این که  به  باتوّجه 

کنیم  استفاده  ترازو  از  3 بار  باید  حّداقل  نهایت،  در  پس  می دهد، 

بی را پیدا می کنیم.
ّ
تا در هر شرایطی، مطمئن شویم سّکه های تقل
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