
هر کتابی هم در زمینه ی هوش خونده باشی،  به یه cpu نیاز داری!



ساختار کتاب

CPU 

I   مرحله  های 1 تا 16 آموزش هوش تصویری 
I   مرحله های 17 تا 20 جمع بندی هوش تصویری 

I   مرحله های 21 تا 25 آموزش هوش تجسمی 
I   مرحله های 26 و 27 جمع بندی هوش تجسمی 

I   مرحله های 28 تا 32 آموزش هوش ریاضی 
I   مرحله های 33 و 34 جمع بندی هوش ریاضی 

I   مرحله های 35 تا 39 آموزش هوش حل مسئله و منطقی 
I   مرحله های 40 و 41 جمع بندی هوش حل مسئله و منطقی 

I   مرحله های 42 تا 51 آموزش هوش کالمی 
I   مرحله های 52 و 53 جمع بندی هوش کالمی 

I   مرحله های 54 تا 58 آموزش هوش سرعت و تمرکز 
I   مرحله های 59 و 60 جمع بندی هوش سرعت و تمرکز 

I   مرحله های 61 تا 64 آموزش هوش تجربی 
I   مرحله ی 65 جمع بندی هوش تجربی 

I   مرحله های 66 تا 68 مرور هوش تصویری
I   مرحله های 69 و 70 مرور هوش تجسمی

I   مرحله های 71 و 72 مرور هوش ریاضی
I   مرحله های 73 و 74 مرور هوش حل مسئله و منطقی

I   مرحله های 75 و 76 مرور هوش کالمی
I   مرحله های 77 و 78 مرور هوش سرعت و تمرکز

I   مرحله ی 79 مرور هوش تجربی
I   مرحله های 80 تا 100 آزمون های شبیه ساز

   )مراحل دارای فیلم آموزشی با آیکون    مشخص شده اند.(

بخش سومبخش دومبخش اول

آزمون های شبیه سازمرورآموزش و جمع بندی

21 مرحله14 مرحله65 مرحله
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مرحلهی 1

 کدام شکل با بقیه فرق می کند؟

E  D  B  C 

 کدام گزینه ویژگی هایی مشابه با تصویرهای داده شده دارد؟

   

   

 کدام گزینه مشابهت بیشتری با شکل الگو دارد؟

  

   

1

2
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 کدام گزینه بیشترین شباهت را به شکل های زیر دارد؟

          

   

 کدام گزینه مشابه دو گروه شکلی زیر است؟

      

 کدام گزینه به همراه شکل صورت سؤال، سه گانه ای با بیشترین 
شباهت ایجاد می کند؟
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مرحلهی 21

کدام گزینه تقارن یافته ی شکل داده شده 
نسبت به محور مشخص شده است؟

   

   

قرینه ی شکل زیر نسبت به خط داده شده کدام است؟

   

   

تصویر ساعت در آینه، یک ربع به سه را نشان می دهد. زمان 
واقعی کدام است؟ 

 9 12: ′     8 15: ′  

 9 15: ′     8 17: ′  

تصویر در آینه ی عبارت زیر کدام است؟ 

   

   

تصویر در آب شکل داده شده کدام است؟ 
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کدام گزینه تصویر عبارت داده شده را در آب نشان می دهد؟ 

   

   

در صورتی که تصویر در آینه ی شکل زیر را در آب ببینیم 
کدام تصویر در آب خواهد بود؟ 

    

    

تصویر کدام گزینه در آب همان عدد خواهد بود؟

    

    

حاصل عبارتی که در آینه تشکیل می شود، کدام است؟ 
21 
42 
16 
18 

حاصل عبارتی که در آب تشکیل می شود، کدام است؟ 
−33  
−12  
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مرحلهی 28

 در الگوی مقابل، )؟( کدام گزینه است؟
7 25 8 75 10 25 11 75/ , / , / , / ,?  

12 5/   13 5/   13 25/   12 25/  

 در الگوی زیر، به ترتیب مشخص کنید عدد 239 چندمین عدد 
الگو است و همچنین هزاروپنجاهمین عدد الگو کدام است؟

19 23 27, , ,…  
4215 - 56  4196 – 55 
4192 – 58  4219 – 57 

 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
3 39 507 6591, , , ,?   

76742  39484  85683  96375 

 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
7 10 15 22, , , ,?  

32  30  31  29 

 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
3 6 24 192 3072, , , , ,?  

104448  98304  86016  49152 

 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
3 2 7 7 11 12 15, , , , , , ,?  

15  18  19  17 

 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
3 1 5 4 8 8 12, , , , , , ,?   

10  14  12  13 

 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
38 84 45 56 61 13 84 45, , , , , ,?, ,  

35  45  48  38 

 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
3 4 6 8 11 14 17 21 29 33, , , , , , , ,?, ,  

27  26  24  25 

 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
1 1 2 3 5 8 21, , , , , ,?,  

16  11  17  13 
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 در الگوی زیر، )؟( کدام گزینه است؟
75 104 133 162, , , ,?  

262  171  84  191 

 عدد یازدهم الگوی زیر کدام است؟
1 4 9 16 25, , , , ,…  

100  144  121  164 

 در الگوی زیر، چه کسری به جای )؟( قرار می گیرد؟
3
4

2
9

5
16

7
25

12
36, , , , ,?   

15
49   1948   1949   1548  

 در شکل زیر، )؟( کدام گزینه است؟
10  5 
11  9 

 در شکل زیر، )؟( کدام گزینه است؟
7 
9 
8 

10 

 در شکل زیر، به جای )؟( چه عددی قرار می گیرد؟
36 
29 
38 
19 

 در شکل زیر، به جای )؟( چه عددی قرار می گیرد؟

27  19  29  6 

 در شکل زیر، به جای )؟( چه عددی قرار می گیرد؟

38  26  42  25 

 در شکل زیر، به جای )؟( چه عددی قرار می گیرد؟

12  8  14  10 
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مرحلهی 35

)آزمون ورودی( کدام یک از نسبت های زیر همواره عددی ثابت است؟ 

 ½oÄHj ôÃd¶
½oÄHj SeIv¶    ÍMo¶ Í±ò

ÍMo¶ ôÃd¶  

ÍMo¶ Í±ò   همه ی موارد 
ÍMo¶ SeIv¶  

گر عدد اول، نصف عدد دوم و عدد سوم 4 برابر ثلث عدد اول  ا
)آزمون ورودی( باشد، نسبت عدد دوم به عدد سوم کدام است؟ 

 32    23    25    35  

گر محیط این  23 عرض آن برابر است. ا 35 طول مستطیلی با 
)آزمون ورودی( مستطیل 380 باشد، مساحت آن چقدر است؟ 

800  8000  900  9000 

75000 تومان را بین چهار نفر به این صورت تقسیم کرده ایم 
611 چهارمی  45 سومی و سومی  23 دومی، دومی  اولی  که 
)آزمون ورودی( پول گرفته باشد. سهم هر نفر چقدر است؟ 

 اولی 6900، دومی 14400، سومی 18000، چهارمی 35700
 اولی 6900، دومی 44100، سومی 18000، چهارمی 6000

 اولی 6900، دومی 14400، سومی 28000، چهارمی 25700
 اولی 9600، دومی 14400، سومی 18000، چهارمی 33000

به 10 گرم آلیاژ مس و طال، به نسبت 1 به 3، چند گرم مس 
)آزمون ورودی( بیفزاییم تا آلیاژ به نسبت 2 به 5 تغییر کند؟ 

0 گرم   3 گرم   2 گرم  5/ 0 گرم    3/  

14 باقی مانده آدامس خرید  35 پولش را پفک خرید، با  سعید 
گر برای او 33000 تومان باقی  12 باقی مانده مداد خرید. ا و با 

مانده باشد، پول او در ابتدا چقدر بوده است؟
220000  660000  440000  550000 

از  لیتر   16 است.  خالص  آب میوه ی  لیتر   64 بشکه ای  در 
می ریزیم.  آب  لیتر   16 آن  به جای  و  کرده  خارج  را  آب میوه 
وقتی خوب آب و آب میوه را با هم مخلوط کردیم، همین کار 
کنون چند لیتر آب میوه  را دو بار دیگر نیز انجام می دهیم. ا

در این مخلوط است؟
30  16  24  27 
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در ابتدای یک بازی، نسبت مهره های احمد، داریوش و حامد 
به ترتیب، 1، 2 و 3 بوده است. در پایان بازی، نسبت مهره های 

آنها به ترتیب 4، 5 و 6 بوده است. کدام یک برنده است؟
)آزمون ورودی(  احمد    داریوش  

 حامد    نامشخص است.

با  متر   100 دو  مسابقه ی  در   C و   B ،A دونده ی  سه 
به دویدن می کنند.  سرعت های متفاوت )ولی ثابت( شروع 
عقب تر  او  از  متر  ده   B می گذشت،  پایان  خط  از   A وقتی 
او  از  متر  بیست   C می گذشت،  پایان  از خط   B وقتی  بود. 
C چند متر  A از خط پایان می گذشته،  عقب تر بود. وقتی 
)آزمون ورودی( از او عقب تر بوده است؟ 

 28 5/   28   29 5/   30 

یک میله را در 13 ثانیه به 53 قسمت تقسیم می کنیم. همین 
)آزمون ورودی( میله را در چند ثانیه به 145 قسمت تقسیم می کنیم؟ 

 32 5/    35 6/   36  32 

یک تاجر، هر 15 مداد را 23000 تومان می خرد و هر 9 مداد 
را 29000 تومان می فروشد. او چند مداد خرید و فروش کند 

تا 1140000 تومان سود کند؟
580  825  675  720 

60% از معلم ها با دوچرخه به مدرسه می آیند  در مدرسه ی من 
12% از معلم ها با ماشین  که 45 نفر از معلم ها هستند. فقط 

به مدرسه می آیند، چند معلم با ماشین به مدرسه می آیند؟
10  9  6  4 

55% کل عدد  کنیم،  اضافه  35% عددی، 19 واحد  به  گر  ا
حاصل می شود. در این صورت مجموع ارقام این عدد، برابر 
)آزمون ورودی( است با: 

14  13  9  8 

125% از عدد دوم باشد، عدد دوم چند  فرض کنید عدد اول، 
)مسابقات جهانی ریاضی( درصد از عدد اول است؟ 

 90%    80%    75%    50%  

20% دیگر افزایش یافت  30% و مجدداً  قیمت کاالیی، ابتدا 
10% کاهش  و به جهت گران شدن قیمت کاال، مجدداً این بار 

یافت. چند درصد به قیمت اولیه ی کاال افزوده شده است؟ 
)آزمون ورودی(  41 4/     42 4/  

 44 1/     40 4/  
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مرحلهی 42

در این آزمون شما با دانستن و به خاطر داشتن معنای واژگان به راحتی 
می توانید کلمات »مترادف« )هم معنا( و »متضاد« )مخالف( را شناسایی 
کنید. پس در پی افزایش دایره ی لغات خود باشید و با دقت هر سؤال را 

بخوانید. به پسوندهای منفی ساز توجه ویژه داشته باشید.

در کدام گزینه واژگان مترادف دیده نمی شود؟
 کــز مــن نــه دگــر بیــخ و بنــی مانــد و نــه شــاخی
 شناســنامه و برگ هویت شــما، زبان فارسی است.
 قــرآن عامل پیوســتگی و اتحاد مســلمانان اســت.
 از جـــــور تبـــــر زار بنالیـــــد ســـــپیدار

در همه ی گزینه ها واژگان مترادف وجود دارد، به جز ..........
 این فرزندان بر شکوه و شوکت وطن افزوده اند.

 سخنان بیهوده و گزاف نگوید که در چشم مردم سبک شود.
 زندگی من فراز و فرودها و داستان طوالنی دارد.

 زندگی طوماری است آمیخته به سختی ها و دشواری های بی شمار.

در همه ی  آن  مترادف  که  دارد  واژه ای وجود  زیر  عبارت  در 
گزینه ها دیده می شود، به جز ..........

شغل  این  علیها  اهلل  رحمة  مادرم  رحلت  علت  به  روز  »دو 
تعطیل شد.«

 از کار تألیف غفلت نکرد، مگر دو روز به خاطر درگذشت مادرش.
 پدرم را از دست دادم و تربیت مرا مادرم به عهده گرفت.

 اهلل همان جانانی است که هر بی جانی را جان بخشیده است.
 نفسی سخت برآورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در کدام گزینه ترکیب هم معنا دیده نمی شود؟
 از باالی کوه آبی زالل و گوارا به پایین می چکید.

 بزرگی و جالل شما در آن است که با هم، مراقب و همراه هم 
باشید.

 پادشاهی به شکار عالقه داشت، اتفاقاً روزی ملک باز را به دست 
گرفت و به شکار رفت.

سهمگین ترین  از  چنان که  می گذرد،  نیز  زندگی  سختی های   
طوفان ها، ساعتی بعد، خبری نخواهد بود.

مترادف واژگان »مجال، زاد، حرمت، تفته« به ترتیب در کدام 
گزینه آمده اند؟

 زمان، توشه، احترام، جوشیده
 فرصت، توبره، ارزش، گداخته

 فرصت، سن و عمر، اعتبار، داغ
 مجله ها، سن، احترام، سوزان
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متضاد واژگان »زار، زوال، ستوده، شتا« به ترتیب در کدام گزینه 
دیده می شوند؟

 توانا، بقا، ستایش شده، صیف
 توانمند، جاودانگی، نکوهیده، تابستان 

 شادمان، باقی، نکوهیده، صیف
 خوشحال، زندگی، ملعون، تابستان

در کدام گزینه واژگان متضاد دیده نمی شود؟
 در فراز قّله باور کن سفر  شود سهل پیش تو دشوارها 
 زهر باید خورد و انگارید قند  پایان شب سیه سپید است

در همه ی موارد واژگان متضاد وجود دارد، به جز ..........
 چون شدت و محنت گذشتگان شنود تسلی یابد و 

به سهولت، غم از دل بزداید.
 دوســت نزدیک تــر از مــن بــه مــن اســت
دورم وی  از  مــن  کــه  بیــن  عجــب  ویــن 
 ای دل چــه اندیشــیده ای در عــذر آن تقصیرهــا
ز آن ســوی او چندان وفا زین ســوی تــو چندین جفا
 ای بــت نازنیــن مــن دســت مــن اســت و دامنــت
ســرو ســمن برین مــن دســت مــن اســت و دامنــت

کدام گزینه، متضاد یکی از واژگان بیت زیر نیست؟
اســـت گاه  آ علـــی  اســـرار  ز  شـــب 
اســـت ســـراهلل  محـــرم  شـــب  دل 

 غافل  فجر   غریبه   نامحرم

بیشترین کلمات متضاد را در کدام گزینه می توان یافت؟
در زد  مـــــوال  دامـــــن  در  دســـــت   
کـــــه علـــــی بگـــــذر و از مـــــا مگـــــذر
ـــــتی پیشـــــه نیســـــت ـــــه از راس ـــــی ب ـــــه گیت  ب
ــت ــ ــه نیسـ ــ ــچ اندیشـ ــ ــر، هیـ ــ ــّژی بتـ ــ ز کـ
ــتی ــ ــا دِر راسـ ــ ــر مـ ــ ــت بـ ــ ــاده اسـ ــ  گشـ
کاســـــتی دِر  خیـــــره  کوبیـــــم  چـــــه 
دروغ آزمـــــای بـــــا  دوســـــتی  مکـــــن   
ک رای ناپـــــا مـــــرد  بـــــا  نیـــــز  همـــــان 

6

7

8

9
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 در هر یک از شش سؤال بعدی تعدادی رقم، واژه و یا شکل دو 
سمت هر گزینه داده  شده است. همه ی گزینه ها را بررسی کنید و 

گزینه ای را که دو سوی متفاوت دارد، عالمت بزنید.

 
7887787877778778877878777787
322323322223223322323322223223
19411111141991114118919411111419911141189
56654742355235695665474235523569

 
3956111789765439561117897654
67891223789458667892237894586
52310078196532215231007819653221
87164352333221118716435233322111

  
 با اینکه سخن به لطف آب است/ کم گفتن هر سخن صواب است
با اینکه سخن به لطف آب است/ کم گفتن هر سخن ثواب است
 یــک دســته گل دماغ پــرور/ از خرمــن صــد گیــاه، بهتــر
بهتــر گیــاه،  صــد  خرمــن  از  دماغ پــرور/  گل  دســته  یــک 
ــر، مــالل خیــزد  آب ار چــه همــه زالل خیــزد/ از خــوردن پ
ــزد ــالل خی ــر، م ــوردن پ ــزد/ از خ ــه زالل خی ــه هم آب ار چ
 کــم گــوی و گزیده گوی، چــون ُدر/ تا ز اندک تو جهان شــود پر
کــم گــوی و گزیــده گــوی، چــون ُدر/ تــا ز اندک تــو جهان شــود پر

 
ک جای پرستش بجست  ز بهر نیایش، سر و تن بشست/ یکی پا
ک جای پرسـتش بجسـت ز بهر نیایش، سـر و تن بشسـت/ یکی پا
ک، ســر/ چنین گفــت کای داور دادگر!  از آن پــس نهــاد از بر خا
ک، ســر/ چنیــن گفــت کای داور دادگــر! از آن پــس نهــاد از بــر خــا
 میانــش بــه خنجر به دو نیم کرد/ دل جــاودان زو پر از بیم کرد
میانــش بــه خنجــر بــه دو نیم کــرد/ دل جــاودان زو پــر از بیم کرد
 ز هــر بــد، تویی بنــدگان را پناه/ تو دادی مرا، گردی و دســتگاه
ز هــر بــد تویــی بنــدگان را پنــاه/ تــو دادی مــرا گــردی و دســتگاه

 

1

2

3

4

5

 

گر در   حاصل عبارت داده شده در کدام گزینه، 10 نمی شود؟ )ا
عبارتی، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم با هم آمد، اول ضرب و 
تقسیم را انجام دهید، سپس به سراغ جمع و تفریق بروید.(

 3 3 1× +   5 20 10× ÷
 2 3 2 2× + ×    5 20 10× −

 کلمه ی داده شده در کدام گزینه، چهارنقطه ای نیست؟
 استتار   هوشمندانه

 روشنی   الهیجان

را  آنها  می شود.  مشاهده  خانه ها  در  اعدادی  زیر،  در جدول   
بررسی کرده و تعداد جفت متفاوت آنها را مشخص کنید. )جدول 

دو ردیف و ده ستون دارد؛ زوج ها را ستونی بررسی کنید.(
6 
3 
4 

 جفت متفاوت ندارد. 

 در این سؤال تعدادی نماد در دو ستون و چندین سطر قرار 
گرفته اند. آنها را بررسی کرده و تعداد جفت نمادهای متفاوت 

را مشخص کنید. 
داریم؛  نماد  سطر  هشت  و  ستون  )دو 

زوج ها را  سطری بررسی کنید.(
3 
4 
8 

 جفت متفاوت ندارد.

 در شش سؤال بعدی، تعدادی عدد، واژه یا شکل در دو سمت 
هر گزینه داده شده است. همه ی گزینه ها را بررسی کنید و گزینه ای 

را که دو سوی یکسان دارد، عالمت بزنید.
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 پس از خواندن متن، به سؤاالت 1 تا 4 پاسخ دهید.
هنگامی که ارشمیدس از حمام بیرون دوید فریاد زد: »یافتم، یافتم.« او 
در واقع نیرویی جدید کشف کرده بود که هنگامی که یک جسم خارجی 
در سیاالت )یعنی در مایعات و گازها( قرار می گیرد، این نیرو به وجود 
می آید و چون کاشف آن ارشمیدس بود به نیروی ارشمیدس معروف 
شد. ولی حتماً اگر در استخر یا وان پر از آب رفته باشید دیده اید که 
احساس سبکی می کنید، این احساس سبکی حاصل نیرویی در جهت 

مخالف نیروی وزن است که از سوی آب به شما وارد می شود.
قانون ارشمیدس بیان می کند که وقتی یک جسم وارد سیال شود 
وزن  به اندازه ی  و  باال  به سمت  جسم،  وزن  نیروی  مخالف  نیرویی 
آن  به  رفته،  فرو  که در سیال  از جسم  سیاِل هم حجم آن قسمت 
جسم وارد می شود که به این نیرو، نیروی ارشمیدس گفته می شود. 
گر یک تکه سنگ به حجم 10 سانتی متر مکعب را  به عنوان مثال ا
درون آب بیندازیم، نیرویی معادل وزن 10 سانتی متر مکعب آب و 
گر 6 سانتی متر مکعب  به سمت باال به سنگ وارد می شود یا مثالً ا
از یک قطعه چوب که حجم کل آن 20 سانتی متر مکعب است در آب 
فرو رفته و بقیه بیرون مانده است، نیرویی معادل وزن 6 سانتی متر 

مکعب آب به قطعه چوب شناور وارد می شود.
)نیروی وزن هر جسم برابر با حاصل ضرب 
جرم آن در شتاب جاذبه ی زمین است و 
گر حجم جسمی مشخص باشد، می توان  ا
در  آن  حجم  حاصل ضرب  از  را  آن  جرم 

چگالی اش به دست آورد.(

Fb نشان داده  کدام گزینه، رابطه ی نیروی ارشمیدس را که با
می شود، درست بیان می کند؟

Fb حجم آن قسمت از قطعه که در سیال قرار دارد. =  
شتاب جاذبه ی زمین × چگالی قطعه ×  

Fb چگالی سیال × حجم قطعه ای که در سیال قرار دارد. =  
شتاب جاذبه ی زمین ×  

Fb حجم آن قسمت از قطعه که در سیال قرار دارد. =  
شتاب جاذبه ی زمین × چگالی سیال ×  

Fb چگالی قطعه × حجم قطعه ای که در سیال قرار دارد. =  
شتاب جاذبه ی زمین ×  

وقتی یک قطعه روی آب شناور می شود ..........
 قطعه سبک تر از یک مقدار معین است.
 نیروی ارشمیدس برابر وزن قطعه است.

 نیروی ارشمیدس بیشتر از وزن قطعه است.
 نیروی ارشمیدس کمتر از وزن قطعه است.

1

2

یک قطعه یخ روی سطح آِب داخل یک ظرف شناور است و 
سطح آب تا مقدار معینی باال آمده است. بعد از آب شدن یخ 

سطح آب چه تغییری می کند؟
 ارتفاع آب باال می آید.

 ارتفاع آب پایین می آید.
 ارتفاع آب تغییری نمی کند.

 باتوجه به شکل ظرف هر سه حالت ممکن است.

در مورد فضای داخلی یک فضاپیما که خارج از محدوده ی 
جاذبه ی زمین یا دیگر اجرام آسمانی در حال حرکت است، 

کدام جمله درست است؟
 نیروی ارشمیدس کمتر از حالت مشابه در سطح زمین است.

 نیروی ارشمیدس بیشتر از حالت مشابه در سطح زمین است.
 نیروی ارشمیدس اصالً وجود ندارد.

 نیروی ارشمیدس با حالت مشابه در سطح زمین تفاوتی ندارد.

 متن زیر را بادقت بخوانید و به سؤاالت 5 تا 7 پاسخ دهید. 
یکی از وسایلی که سال هاست برای اندازه گیری زمان مورد استفاده ی 
بشر قرار می گیرد »آونگ« است. )حتماً تا حاال ساعت های آونگ دار 
آن  انتهای  در  که  ریسمان  یا  سیم  یک  از  »آونگ«  دیده اید.(  را 
شده،  محکم  نقطه  یک  به  آن  دیگر  سر  و  است  آویزان  وزنه ای 
به  »آونگ«  سیم  باشد،  ثابت  »آونگ«  گر  ا است.  شده  تشکیل 
است.  تعادل  »آونگ« در حال  و می گوییم  بوده  زمین  مرکز  سمت 
کنیم  کاری  یعنی  کنیم  تعادل خارج  از حالت  کمی  را  گر »آونگ«  ا
که سیم »آونگ« یک زاویه با حالت تعادل پیدا کند، به این زاویه، 
زاویه ی انحراف می گوییم و سپس آونگ را رها کنیم، »آونگ« شروع 
به یک حرکت رفت  و برگشت می کند که به آن »نوسان« می گویند. 
می گویند.  زمانی«  »دوره ی  را یک  کامل  برگشت  و  رفت  زمان یک 
مّدت زمان یا دوره ی زمانی یک آونگ، فقط به طول سیم »آونگ« 
همان  زمین  جاذبه ی  شتاب  است.  مرتبط  زمین  جاذبه ی  شتاب  و 
که  )همان  می شود  درخت  از  سیب  سقوط  باعث  که  است  چیزی 
نقاط مختلف  در  زمین  نیوتون کشف شد(. شتاب جاذبه ی  توسط 
زمین متفاوت است. در باالی سطح زمین هرچه فاصله ی یک نقطه 
از مرکز زمین کمتر شود، شتاب جاذبه ی زمین در آن نقطه بیشتر 
با  و هم  افزایش طول سیم  با  »آونگ« هم  زمانی  می شود. دوره ی 

کاهش شتاب جاذبه ی زمین زیاد می شود. 
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 کدام گزینه همان شکل داده شده است؟

   

   

 تانک داده شده در کدام گزینه عیناً آمده است؟ 
)توجه کنید که تانک می تواند حرکت کند.(

       

 کدام شکل با دیگر شکل ها تفاوت بیشتری دارد؟

   

   

 کدام شکل متفاوت است؟
N  H  K  Z 

 کدام شکل متفاوت است؟

       

 کدام گزینه متفاوت است؟

       

 کدام دسته بندی برای شکل های داده شده 
مناسب است؟

( , , )3 7 8 ، ( , , )4 5 9 ، ( , , )1 2 6  
( , , )1 5 8 ، ( , , )2 4 9 ، ( , , )3 6 7  
( , , )2 4 9 ، ( , , )6 7 8 ، ( , , )1 3 5  
( , , )1 2 3 ، ( , , )4 5 6 ، ( , , )7 8 9  

تصویر  شکل های  همه ی  گزینه  کدام  در   
داده شده آمده است؟

    

    

1

2

3

4

5

6

7

8

 کدام گزینه الگوی داده شده را کامل می کند؟

    

    

 کدام گزینه این الگو را ادامه می دهد؟

    

    

 کدام تصویر در ادامه ی این الگو قرار می گیرد؟

    

    

 کدام گزینه در ادامه ی الگوی زیر می آید؟

    

    

 قسمت گمشده ی الگوی داده شده کدام است؟

       

 با توجه به شکل های سمت چپ، کدام گزینه مربوط به شکل 
سمت راست است؟

       

9

10

11

12

13

14
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در  کنیم،  تا  زیر،  مراحل  طبق  را  داده شده  کاغذ شفاف  گر  ا
نهایت چه شکلی را می بینیم؟

       

7 را در آینه به چه صورتی  12: ′′  یک ساعت عقربه ای، زمان
نشان می دهد؟

 4 48: ′    3 53: ′    9 24: ′    2 36: ′  

تصویر در آب شکل داده شده، کدام گزینه است؟ 

    

    

تصویر در آینه ی شکل مقابل را در آب به چه صورتی می بینیم؟ 

    

    

حاصل عبارت مقابل در آینه کدام است؟ 
صفر   −4   10  6 

قرینه ی تصویر زیر، نسبت به خط چین داده شده کدام است؟ 

    

    

تصویر حاصل از باز کردن کاغذ زیر در کدام گزینه آمده است؟

       

1

2

3

4

5

6

7

تصویر حاصل از باز کردن کاغذ داده شده کدام است؟ 

       

بعد از باز کردن کاغذ، تصویر حاصل به کدام صورت خواهد بود؟ 

       

ساخته  مکعب  چند  از  داده شده  شکل 
شده است؟ 

39   40 
37   38 

5 زیر کدام است؟  5 5×× ×× بخش حذف شده از مکعب 

   

  

شکل مقابل از چند سطح تشکیل شده است؟ 
8   11 
9   10 

 گسترده ی مکعب داده شده، کدام گزینه می تواند باشد؟ 

   

   

8

9

10

11

12

13
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 در شکل زیر، چند مثلث وجود دارد؟
41 
36 
39 
40 

 ( )�
� �

� �
�−−

++ ++ عبارت  حاصل  باشد،   �
�

== 3
7 گر  ا  

کدام است؟
15
17   2861   134   6128  

 در ساعت آخر، عقربه ی ساعت باید روی چند باشد؟

9  8  7  12 

 به جای عالمت سؤال چه عددی قرار می  گیرد؟

8  4  5  6 

 برای نورپردازی محوطه ی زیر حداقل 
به چند پروژکتور نیاز داریم؟

4  3 
6  5 

 برای رسیدن از A به B، چند مسیر وجود دارد؟ )در مستطیل 
فقط به چپ و پایین می توان رفت.(

560 
71 

840 
96 

 حجم شکل زیر، چقدر است؟
 21000 
 18500 
 22500 
19000 

1

2

3

4

5

6

7

زیر داریم. محدوده ی  مانند شکل  الگوی تکرارشونده   یک 
اعداد 1401 تا 1404 کدام شکل است؟

       

 کدام عدد، الگو را به هم می ریزد؟

36  318  933  2796 
 حاصل عبارت زیر، کدام گزینه است؟

110 9 7 2
0 1 10 36 42 1 4−− −− −− ÷÷( /
/ ( / ))  

9  2  6  5 

 اگر مستطیل زیر را حول خط چین یک 
دوران کامل دهیم، مساحت کل حجم 
( )ππ � 3 ایجادشده، چقدر است؟ 

1350  900  600  750  

به ترتیب   CD و   BD زیر،  شکل  در   
  ACB و ABC نیمسازهای زاویه های
به ترتیب   CE و   BE همین طور  و 
 DCB و DBC نیمسازهای زاویه های

هستند. E چند درجه است؟
145  140  150  147  

 کدام رمز قفل را باز می کند؟
و  رقم درست  الف(  یک 

جای آن درست است.
و  درست  رقم  یک  ب(  

جای آن اشتباه است.
ج(  دو رقم درست و جای آنها درست و رقم سوم 

اشتباه است.
د(  هیچ کدام درست نیستند.

ه (  یک رقم درست و جای آن اشتباه است.
943  594  394  493 

 یک عدد 9 رقمی که صفر و رقم تکراری در آن نیست، به 
این صورت تشکیل شده است که دو رقم سمت چپ آن بر 2 
بخش پذیر است، 3 رقم سمت چپ آن بر 3 بخش پذیر است، 
4 رقم سمت چپ آن بر 4 بخش پذیر است و ... و 9 رقم سمت 

چپ آن بر 9 بخش پذیر است. این عدد کدام است؟
381654729  183654729 
983654721  981654723 
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A به معنی سریع تر بودن B از A باشد، کدام فرد  B→→ گر  ا
سریع ترین نفر بین افراد در شکل زیر است؟

کامبیز
کاوه

کیارش
کارن

قیمت 3 مداد و 8 خودکار، 395 هزار تومان و قیمت 8 مداد 
و 3 خودکار، 320 هزار تومان است. قیمت 5 مداد و 5 خودکار 

چند تومان است؟

415000   325000 
425000   375000 

در یک کالس 35 نفره پرسیدیم با چند نفر از بچه ها در سال 
قبل هم کالس بودید؟ 4 نفر اعالم کردند که سال قبل با 1 نفر 
هم کالس بوده اند، 12 نفر اعالم کردند که سال قبل با 3 نفر 
هم کالس بوده اند و 18 نفر اعالم کردند که سال قبل با 5 نفر 
هم کالس  بچه ها  از  نفر  چند  با  35اُم  نفر  بوده اند.  هم کالس 

بوده است؟
صفر 1  2  6

در یک خیابان، 6 چراغ راهنمایی وجود دارد. هر چراغ، 90 
سبز  اول  چراغ   وقتی  می شود.  قرمز  بعد  و  است  سبز  ثانیه 
همه ی  ثانیه  چند  به مدت  شود  قرمز  که  زمانی  تا  می شود 
با فاصله ی 12 ثانیه از هم،  چراغ ها، سبز هستند؟ )چراغ ها 

سبز می شوند.(
18  30  24  48 

قهوه ای  چشم های  دارای  جادوگران  تمام  »اُز«  شهر  در 
جادوگر  دارند،  پرنده  جاروی  که  کسانی  همه ی  هستند. 
هستند و همه ی چشم قهوه ای ها، جاروی پرنده دارند. کدام 

گزینه صحیح است؟
همهیکسانیکهجارویپرندهدارند،چشمقهوهایدارند.

همهیجادوگرها،جارویپرندهدارند.
همهیچشمقهوهایها،جادوگرند.

همهیگزینههادرستهستند.

1 

2 

3 

4 

5 

شمع A در 96 دقیقه می سوزد. شمع B، چهار برابر A زودتر 

و   A زمان سوختن  میانگین  برابر   43  ،C و شمع  می سوزد 
باید  بدانیم در هر دقیقه حداقل دو شمع  گر  ا B می سوزد. 
را  شرایط  این  می توانیم  دقیقه  چند  کثر  حدا باشند،  روشن 

رعایت کنیم؟
120   96 
48   24 

نیکی برای هر یک از خواهران کوچک تر و برادرش، 3 نوع 
کرد.  درست  ماکارونی  و  نیمرو  کتلت،  شامل  مختلف  غذای 
علی نیمرو را نخورد و نیکی به او ماکارونی نداد. مریم هر سه 
غذا را دوست دارد و پروین ماکارونی نمی خورد. مریم و علی 

به ترتیب چه غذاهایی خوردند؟
کارونی نیمرو،ما کارونی،کتلت ما

کتلت،نیمرو نیمرو،کتلت

دو لیوان مشابه داریم. داخل یکی شیر و داخل دیگری، قهوه 
را  از شیر  به مقدار مساوی ریخته ایم. یک قاشق غذاخوری 
از  زدن  هم  از  پس  می ریزیم.  قهوه  لیوان  داخل  و  برداشته 
لیوان  داخل  به  غذاخوری  قاشق  یک  قهوه،  و  شیر  مخلوط 

شیر بازمی گردانیم در این صورت کدام جمله درست است؟
قهوهیداخللیوانشیر،ازشیرداخلقهوهبیشتراست.

شیرداخللیوانقهوه،ازقهوهیداخللیوانشیربیشتراست.
قهوهیداخللیوانشیر،باشیرداخللیوانقهوهبرابراست.

شیرداخللیوانقهوهراباقهوهیداخللیوانشیرنمیتوان
مقایسهکرد.

کدام جمله نمی تواند منطقی باشد؟
منکمیبهسمتشمالحرکتمیکنم،امادرپایانمسیر،رو

بهجنوبقرارمیگیرم.
گرروبهجنوبباشیم،سهقدمبهجلوبرویمو90درجهبه ا
چپبچرخیم،سپسروبهجلو3قدمبرویمودوباره90درجهبه

چپبچرخیم،روبهشمالقرارمیگیریم.
گرمندرشمالشرقتوباشمواودرجنوبشرقمنباشد، ا

اومیتوانددرجنوبشرقتوباشد.
بهسمت من، ساعِت 8 عدد و ایستادهام ایران مرکز در من 
بهسمت من، ساعِت 12 عدِد پس است، ایران شرقی جنوب

شمالاست.
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کدام گزینه هم خانواده ای در بیت زیر ندارد؟
شغل تهذیب  چنین  آید  خاطری  کدامین  »در 
کار« ترتیب  چنین  گنجد  همتی  کدامین  از 

مشغول مذهب اهتمام خطور

در کدام بیت جفت واژه ی متشابه به کار نرفته است؟
میفرســتمت ســبا بــه صبــا، هدهــد ای 
میفرســتمت کجــا بــه کجــا از کــه بنگــر
شــکرکنــدچــرخفلــکازملــکوملــکوملک
کــزکــرموبخشــشاوروشــنبخشــندهشــدم
ــاد ــتب ــایونیس ــگن ــنبان ــتای ــشاس آت
هـــــرکـــــهایـــــنآتـــــشنـــــداردنیســـــتبـــــاد
رنــگ جنــگ آن ســهم از باخــت فلــک 
ــگ ــ ــیروپلنـ ــ ــگشـ ــ ــهمگینجنـ ــ ــودسـ ــ بـ

مفهوم عبارت زیر از کدام گزینه دقیق تر دریافت می شود؟
»مرد گفت: خداوندش را بگوی که گرگ ببرد. غالم گفت: به 

خدای چه بگویم؟«
رفتارمؤدبانه مناعتطبعداشتن

ترسیدنازصاحبگوسفندان صداقتوامانتداری

هم خانواده ی همه ی واژگان کدام گزینه، در متن زیر آمده است؟
»ایران ما با همه ی فراخنای فرهنگی و گستردگی جغرافیایی و 
گوناگونی گویش ها و رنگارنگی لهجه ها به گلستانی می ماند که 
در دل و دامان خود عزیزانی را بی توجه به رنگ و چهره، نوا 
و ناله می پروراند و شیره ی جان خویش در کامشان می ریزد.«

فراغ،گوینده،بوستان،طفلکان
فراخ،گویا،هنرستان،فرزندان

فراخ،گویی،گلزار،عزت
فراخی،پویش،گلخانه،تعظیم

انتخاب کدام گزینه سبب ایجاد یک متن هماهنگ می شود؟
الف( و در سجده ی آخرین نمازش گفت 

ب( پس ای آمرزنده ی مهربان مرا ببخش
الهیات شفا  از  از مطالعه ی فصلی  بعد  ج( حکیم عمر خیام 

به نماز ایستاد
د( زیرا شناختم تنها راه من به سوی تو بود

ه ( خدایا من تو را به اندازه ی مکان و توان خویش شناختم
الف،ج،هـ،ب،د الف،ج،د،ب،هـ
ج،الف،هـ،ب،د ج،ب،الف،هـ،د

1

2

3

4

5

امالی کدام فعل نادرست است؟
مردجوانازجابرخاست.

شیونازخانهیبیماربرخاست.
طنینصدایشدرجنگلبرخاست.

دانشجوازاستاداجازهخاستتاواردشود.

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
»اال یا ایّها .......... أِدر کأساً و ناولها

که .......... آسان نمود اّول، ولی افتاد ..........«
الّساقی،عشق،مشکلها الّساقی،مهر،دشوارها

انسان،کار،سختیها عالم،علم،مشکلها

ساختار کدام واژه با بقیه متفاوت است؟
گرفتار خریدار سازمان ساختمان

نسبت »می آیم« به »آمدی« مانند نسبت .......... به .......... است.
میآموخت،میآموزی مینگرد،نگریستی
میفروشم،فروختید میدانم،دانستی

محتوای ابیات زیر به کدام گزینه نزدیک تر است؟
ــت  ــیر در اسـ ــه کام شـ ــر بـ ــری گـ »مهتـ
ـــــوی ـــــیر بج ـــــن ز کام ش ـــــر ک ـــــو، خط ش
یـــا بزرگـــی و عـــز و نعمـــت و جـــاه
ـــاروی« ــ ـــــرگ روی ـــــت، م ـــو مردان ــ ـــا چ ــ ی
دلمــننــهمــردآناســتکــهبــاغمــشبرآیــد
عقابــی بیفکنــد کــه توانــد کجــا مگســی
ــاش ــهب ــاپروان ــاشی مــننمیگویــمســمندرب
ــاش ــهب ــادهای،مردان ــوختنافت ــرس ــهفک ــونب چ
کاستومقصدبسبعید گرچهمنزلبسخطرنا
هیــچراهــینیســتکانرانیســتپایــانغــممخــور
ــتداری ــهمهل ــنمرحل ــهدرای ــجروزیک پن
خــوشبیاســایزمانــیکــهزمــانایــنهمــهنیســت

ساختار کدام واژه با سایر موارد تفاوت دارد؟
بیکران آهنگر آفرین کارگاه

کدام گزینه به حسابرسی روز قیامت دقیق تر اشاره دارد؟
خواننــد نامــه نامهخوانــان فــردا چــو 
ــو ــ ــتآیـ ــ ــودننگـ ــ ــهیخـ ــ ــینامـ ــ ــووینـ ــ تـ
بیــــــاتــــــابرآریــــــمدســــــتیزدل
گل ز فــــــردا بــــــرآورد نتــــــوان کــــــه
ــک ــ ــزونازمالئـ ــ ــوافـ ــ ــدرتـ ــ ــودقـ ــ بـ
حاصــل؟ چــه نمیدانــی خــود قــدر تــو
حافظــاتکیــهبــرایــامچــوســهواســتوخطــا
فکنــم فــردا بــه امــروز عشــرت چــرا مــن
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رها عمه ی شهاب و شهاب عموی پدرام و شیوا عمه ی پدرام است. رها چه نسبتی با شیوا دارد؟
 دخترعمه ی اوست.   عمه ی اوست.

 عمه ی مادر اوست.   برادرزاده ی اوست. 

کدام ضرب المثل می تواند توصیه ای به یک شخص برای تبدیل شدن به نقاشی زبردست باشد؟
 گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.  برو کار می کن مگو چیست کار.

 کار نیکو کردن از پر کردن است.  به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.

در کدام گزینه از راست به چپ، اسامی زیر برحسب ترتیب در لغت نامه نوشته شده است؟
»سیما، سلما، سودابه، سارا، سپیده، سکینه«

 سارا، سپیده، سلما، سکینه، سودابه، سیما  سارا، سپیده، سکینه، سلما، سودابه، سیما
 سارا، سودابه، سکینه، سلما، سپیده، سیما  سیما، سودابه، سلما، سکینه، سپیده، سارا

گر از دو واژه ی »بهمن« و »براق«، کلمه ی »منبر« ساخته شود، از دو کلمه ی »اشرف« و »تنیدن« کدام کلمه ساخته می شود؟ ا
 تنش  فرشید  رفتن  فشردن

کدام کلمه با سایر کلمات تفاوت دارد؟
 طاووس  ساسان  ببر  گراز

در کدام گزینه تضاد دیده نمی شود؟
 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد/ عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

 توانا بود هر که دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود
 گفتن از زشت رویی دگران/ نشود باعث نکورویی

 گفت از عیب خویش بی خبری/ زان ره از خلق، عیب می جویی

معادل واژه ای به معنی شگفت انگیز، رویداد عجیب، چیزی که تأثیر بسیار زیادی دارد، کدام است؟
 اعجوبه  قیامت تأثیر  غریب  محیرالعقول

کار مهربان« است. کدام  در یک زبان فرضی، »بناتا تابانا نباتا« به معنی »مردم خردمند کشور« و »بناتا آتابا بتانا« به معنی »مردم فدا
گزینه به معنی »کشور مردم مهربان« است؟

 نباتا بناتا بتانا  بناتا بتانا نباتا  بتانا بناتا نباتا  نباتا آباتا بتانا

خالصه ی حکایت »هدهد« در قالب پنج عبارت نوشته شده است. در صورت مرتب کردن داستان، عبارت های دوم و چهارم به ترتیب 
از راست به چپ کدام است؟

الف( وقتی پیرزن به خانه برگشت، هدهد را از دام نجات داد و به او گفت: تو به خاطر طمع خود این چنین گرفتار شدی.
ب( پیرزن به هدهد یادآوری کرد که مراقب باشد و این چنین مغرورانه خطر را کوچک نشمارد و سپس باغ را ترک کرد. 

ج( در روزگار قدیم، هدهد دانایی همراه با پیرزنی در باغی زیبا زندگی می کرد و میان آن دو دوستی و دلبستگی شکل گرفته بود. 
گر همه ی آنها دست به یکی کنند، از پس من برنمی آیند.  د( هدهد گفت: من داناتر از آن هستم که اسیر دست کودکان شوم، حتی ا

ه ( یک روز صبح پیرزن به هدهد گفت: سروصدای کودکان باغ را می شنوی؟ مشغول دام و تله گذاشتن هستند، مبادا برای دانه به 
دام بیفتی.

 ب، ه   د، ب  ه  ، ب  ه  ، د
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 کدام شکل گسترده ی مربوط به مکعب مقابل است؟

       

 در سؤال های 57 و 58، با بستن گسترده ی داده شده، کدام حجم ساخته می شود؟

 

    

    

 

    

    

 در سؤال های 59 و 60، یک برگ کاغذ سفید چند بار تا و سپس سوراخ شده است. کدام گزینه در زمان باز کردن کامل برگه مشاهده 
خواهد شد؟

 

       

 

       

 با توجه به الگوی زیر، چند مرتبه چهار عدد زوج پشت سر هم آمده اند؟
123456642158764294864377666900849632440976432589668  

 4 مرتبه  3 مرتبه  2 مرتبه  فقط یک مرتبه

56 

57 

58 
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60 

61 
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1

2 این ضرب المثل، الزمه ی انجام کار دقیق و درست را پشتکار 
و تمرین می داند.

3

4 طبق الگو، از ادغام دو حرف پایانی اولین کلمه با دو حرف 
نخست کلمه ی دوم، کلمه ی جدید ساخته می شود.

5 در امالی سایر واژگان یک حرف دوبار تکرار شده است. 

6

 7

8

 9

 10

11 کشـک حاصـل دوغ جوشـانده ی غلیظ شـده اسـت و در
گزینه ی »1« مراحل تبدیل شیر به کشک به درستی بیان شده است.

12

13
64 8 2 1 1 2
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و  باالیی  مربع  اعداد دو  14 در هر شکل مجموع حاصل ضرب 
حاصل ضرب اعداد دو مربع پایینی در مربع وسط قرار گرفته است.

 ( ) ( )3 5 6 4 15 24 39× + × = + =  
 ( ) ( )7 8 3 4 56 12 68× + × = + =  
 ? ( ) ( )= × + × = + =6 5 9 3 30 27 57  

15 مجموع اعداد هر سطر برابر 49 می باشد. بنابراین داریم:
سطر اول از پایین :17 10 11 4 7 49+ + + + =  
سطر دوم :J J J+ + + = ⇒ + = ⇒ =17 17 8 49 42 49 7  
سطر سوم :23 24 2 49+ + =  
: سطر چهارم þ²H þ²H+ = ⇒ = − =37 49 49 37 12  

 ⇒ + = + =þ²H J 12 7 19     
16

15 75 14 5 12 5 9 75 6 25 2
1 25 2 2 75 3 5 4 25

0 75 0 75

/ / / / /

/ / / /

/ /

� �= =

− − − − −

− − −00 75 0 75/ /−

 

⇒ + = + =� � 6 25 2 8 25/ /  

17 اختالف بین هر دو عدد پشت سر هم برابر 5 واحد است. 

 −
+ + + + + + +

3 2 7 12 17 22 27 32
5 5 5 5 5 5 5

 

 ⇒ + = + =� � 12 32 44  

43 به دست می آید. 18 هر عدد از ضرب عدد قبلی در

 
1
3

4
9

16
27

64
81

256
243

4
3

4
3

4
3

4
3× × × ×

=?  

�150 پادساعتگرد دوران دهیم  گر شکل داده شده را تقریباً 19 ا
به شکل گزینه ی »3« می رسیم.

20 توجه کنید که نیم دایره ی مرکزی و ربع محیط دایره در هر 
�90 ساعتگرد دوران  �180 دوران می کنند و شکل خارجی در هر مرحله مرحله

می کند، پس:

21 در هر مرحله فلش به سمت پایین حرکت می کند. )توجه 
کنید که اندازه ی فلش عوض نمی شود.(

22 توجه کنید که دایره ی سفید هر دو شکل در میان، نقطه ی 
توپر هر دو شکل در میان و لوزی هر یک شکل در میان تکرار می شوند، پس:

پس با این الگو، مربع )؟( خالی می ماند.

23 شکل مرکز تقارن دارد، پس:

24

25 جدول را به صورت ستونی بررسی می کنیم:
در هر ستون شکل ها ثابت هستند و فقط در هر مرحله یک پیکان دوسر به صورت 

مورب به آن اضافه می شود. 

26 در هر سطر یا ستون 4 ستاره ی سفید و 3 ستاره ی سیاه 
وجود دارد، پس در خانه ی )؟( باید 1 ستاره ی سفید و 2 ستاره ی سیاه قرار گیرد. 
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