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هوش ششم

ی1
ّ
یالگویخط
ّ
الگویخط

الگوی خّطی: به الگوهایی که در آن ها، اعداد، چندتا چندتا کم یا زیاد می شوند، الگوهای خّطی گفته می شود. مانند:

2 5 8 11, , , ,

+3 +3 +3

 یا 
-2 -2 -2

18 16 14 12, , , , 1 یا  5 1 75 2 2 25/ / /, , , ,

0 25/ 0 25/ 0 25/

 

 در هریک از الگوهای زیر، عدد بعدی را بیابید.
الف  7 11 15 19, , , , ? ب   4 5 3 75 3 2 25/ / /, , , , ?  

1

الف  7 11 15 19 23, , , ,

+4 +4 +4 +4

ب   4 5 3 75 3 2 25 1 5/ , / , , / , /

 0 75/ 0 75/ 0 75/ 0 75/

 

رابطه ی الگوی خّطی: در مورد الگوهای خّطی، مهم ترین موضوع، تعمیم الگو )به دست آوردن رابطه ی الگو( می باشد؛ به این مفهوم که 
آن  از الگو، کافی است شماره ی  رابطه ای برای الگو پیدا می کنیم که به شماره ی اعداد الگو بستگی دارد؛ پس برای پیدا کردن هر عدد 

را در رابطه، جایگذاری کنیم. 

5 عدد بیستم، چند است؟ 8 11 14, , , , در الگوی  2

3 می دانیم این الگو سه تا سه تا افزایش می یابد، پس می نویسیم:  
3 2  ، بنابراین:   3 52  حاال به اّولین عدد الگو )یعنی 5( نگاه می کنیم؛ چون
عدد بیستم الگو      3 20 2 60 2 62 3 است، در نتیجه:   2  پس رابطه ی الگو به صورت 

1 5 4 6 5 9/ /, , , , در الگوی روبه رو، عدد چهل و دوم، چند است؟   3

2 5/  تا افزایش می یابد، پس:   2 5/ تا  2 5/ الگو 
2 5 1/   2 ، بنابراین:   5 1 51/ /  1 است. چون 5/ اّولین عدد الگو 
عدد چهل و دوم الگو      2 5 42 1 105 1 104/ 2 است، در نتیجه:   5 1/   پس رابطه ی الگو به صورت 

گاهی اوقات الگوهای خّطی به صورت یکی درمیان باهم ترکیب می شوند. مانند: 

+4 +4 +4

-3 -3 -3

32 5 29 9 26 13 23 17, , , , , , , ,  
1 نکتهی

بخش اّول

11111محاسباتیمحاسباتیمحاسباتیمحاسباتیمحاسباتی
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1 محاسباتی

4 2 11 7 18 12, , , , , , ? , ? 4 در الگوی مقابل، مجموع اعدادی که به جای »?«ها قرار می گیرند، چند است؟ 

4 2 11 7 18 12 25 17 4225 17, , , , , , ,   
+5 +5 +5

+7 +7 +7

 

19 23 27 26 35 29, , , , , , در الگوی روبه رو، عدد سی و چهارم، چند است؟  5

توّجه کنید که:
19 23 27 26 35 29, , , , , ,

+8

+3 +3

+8

 

همان طور که دیده می شود، اعداد با جایگاه زوج، یعنی اعداد دوم، چهارم، ششم و ...، از الگوی مقابل 
ق به این الگو می باشد.

ّ
پیروی می کنند، بنابراین عدد سی و چهارم که عددی زوج است، متعل

حاال برای سادگی در نوشتن رابطه ی الگو، چون عددها را پشت سر هم نوشته ایم، شماره ی عددها را نیز از )1( شروع می کنیم. پس 
باید هفدهمین عدد الگوی زیر را پیدا کنیم: 

)3( )17()1( )2(

+3 +3

23 26 29, , , , ?  : رابطه ی الگو 3 20   عدد هفدهم       3 17 20 51 20 71  

23 26 29, , , , ?

+3 +3

)6( )34()2( )4(

اگر در یک الگوی خّطی از ما بپرسند که یک عدد مشّخص، چندمین عدد الگو است، کافی است تعداد اعداد الگو را 
تا آن عدد مشّخص به دست آوریم. برای این کار، از رابطه ی مقابل، کمک می گیریم:

jHk÷U

}Øhz¶ jkø jkø ¸Ã²Ø»H

jHkøH Áï¾±ÅIÎ

-

 1  

2 نکتهی

17 23 29 35 41, , , , , در الگوی مقابل، عدد 257، چندمین عدد الگو است؟  6

17 23 29 35 41 257
257 17

6
1 40 1 41

240

, , , , , ,       jHk÷U

+6 +6

عدد اّولعدد مشّخص

 

مین عدد الگو است.
ُ
بنابراین عدد 257، 41ا

اگر دو الگوی خّطی داشته باشیم و بخواهیم اعداد مشترک بین این دو الگو را مشّخص کنیم، کافی است اّولین عدد 
ک. م. م( فاصله ی اعداد در دو الگو، اعداد مشترک را بسازیم.  مشترک آن ها را پیدا کنیم، سپس با کوچک ترین مخرج مشترک )

3 نکتهی

آورید.  « را به دست  7 10 13 16, , , ,« و » 8 12 16 20, , , , هفتمین عدد مشترک در دو الگوی » 7

+4 +4 +4

8 12 16 20, , , ,  
+3 +3 +3

7 10 13 16, , , ,  
ک. م. م(  همان طور که دیده می شود، اّولین عدد مشترک این دو الگو 16 است و چون کوچک ترین مخرج مشترک )

16بین 3 و 4 برابر با 12 است، پس الگوی اعداد مشترک به صورت روبه رو است: 28 40, , ,

+12 +12

)1( )2( )3(
 

حاال برای پیدا کردن هفتمین عدد مشترک دو الگوی داده شده، باید هفتمین عدد این الگو را پیدا کنیم:
: رابطه ی الگو 12 4   هفتمین عدد الگو      12 7 4 84 4 88  

بنابراین هفتمین عدد مشترک دو الگوی داده شده، عدد 88 است.
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هوش ششم

پرسشهایچهارگزینهایپرسشهایچهارگزینهای

در هریک از سؤاالت 1 تا 5، به جای عالمت سؤال )?(، چه عددی 

قرار می گیرد؟

63 59 55 51, , , , ?  1 

451  46  48  47 

 آزمون گاج   73 97 121, , , ?  2 

145  148  143  135 

6 25 5 5 4 75/ / /, , , ?  3 

4 5/   3 75/   4  4 25/  

18 19 25 23 32 27, , , , , , ?  4 

81  39  19  52 

 آزمون گاج   7 35 15 28 23 21 31, , , , , , , ?  5 

30  31  33  14 

م الگو را مشّخص کنید.
ُ
در هریک از سؤاالت 6 تا 10، عدد 38ا

 آزمون گاج   24 28 32 36, , , ,  6 

168  174  176  172 

19 22 25 28, , , ,  7 

124  130  133  127 

1 25 2 5 3 75 5/ / /, , , ,  8 

48 5/   47  47 5/   48 

5 8 12 15 19 22, , , , , ,  9 

134  267  133  266 

 آزمون گاج   7

19

13

19
1, , ,  10 

12
3

19
   11

18

19
 

11
1

19
   12

1

19
 

الگو  عدد  چندمین   479 عدد   3 7 11 15, , , , الگوی  در   11 

است؟

118  121  119  120 

عدد  چندمین   234 عدد   24 39 54 69, , , , الگوی  در   12 

 آزمون گاج  الگو است؟ 

16  14  13  15 

درنظر  را   » 1 3 5 7 9 11 13, , , , , , , ... « متوالی  فرد  اعداد  ترتیب   13 

که  است  عددی  چِپ  سمت  عدِد  دومین  عدد،  کدام  بگیرید. 

است؟  1401 چِپ  سمت  عدِد  آن،  راسِت  سمت  عدِد  دومین 

 تیزهوشان ششم 1400   

1391  1389  1393  1399 

 14 هفتمین عدد یک زنجیره 31 است. در این زنجیره، هریک از 

هستند.  خود  از  قبل  عدد  از  کم تر  عدد،4تا  اّولین  از  بعد  اعداد 

 تیزهوشان ششم 1400  چهارمین عدد این زنجیره چند است؟ 

43  35  19  15 

درنظر  را   » 28 56 84 112 140, , , , , « اعداد  زنجیره ی   15 

که  است  عددی  راسِت  سمت  عدِد  سومین  عدد،  کدام  بگیرید. 

آن، عددی است که بین 1372 و 1428  دومین عدِد سمت چِپ 

 تیزهوشان نهم 1400  قرار دارد؟ 

1484  1260  1400  1540 

را   » 5 6 8 11 15 20 26 33       « عددی  الگوی   16 

درنظر بگیرید. کدام عدد در سمِت چِپ عددی خواهد بود که سه تا 

در سمِت راسِت عدِد سمِت چِپ 50 است؟   تیزهوشان ششم 1401 

71  33  41  60 

کدام   » 89 78 68 59 51 44      « اعداد  ترتیب  در   17 

عدِد  سومین  که  است  عددی  چِپ  سمِت  در  عدد  دومین  عدد 

 تیزهوشان نهم 1401  سمِت راسِت آن، بین 33 و 26 قرار دارد؟ 

68  59  51  44 

در هریک از سؤاالت 18 تا 20، بیستمین عدد مشترک دو الگوی 

داده شده را بیابید.

» 4 6 8 10, , , , « و » 12 15 18 21, , , , « 18 

114  132  126  120 

» 3 8 13 18, , , , « و » 7 13 19 25, , , , « 19 

634  600  583  617 

 آزمون گاج   » 7 10 13 16, , , , « و » 17 21 25 29, , , ,« 20 

227  266  240  253 
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 آزمون گاج   324 با ارقام 4، 5، 2 و 6 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت که بر 12 بخش پذیر باشند؟ 

8  6  4  3 

 325 با رقم های 3، 0 و 7 چند عدد سه رقمی می توان نوشت که در آن از هرکدام از رقم ها فقط یک بار استفاده شده باشد؟

5  4  3  6 

 آزمون گاج   326 با کارت هایی به شماره های 3، 7، 0، 4 و 2، چند عدد سه رقمی می توان ساخت که بر 2 بخش پذیر نباشد؟ 

24  18  12  6 

 327 چند عدد دورقمی وجود دارد که با استفاده از دو رقم فرد مختلف ساخته می شود؟

30  25  20  15 

 328 با رقم های 3، 2، 1 و 0، چند عدد سه رقمی می توان نوشت که بر 5 بخش پذیر باشند؟ 

18  12  10  6 

 329 با ارقام 5، 3، 2 و 1 چند عدد سه رقمی می توان نوشت که بر 9 بخش پذیر باشند؟ )تکرار ارقام مجاز نیست.(

12  8  6  4 

اعداد صحیحاعداد صحیح16

قبل از این که اعداد صحیح را تعریف کنیم، اعداد طبیعی و حسابی را معّرفی می کنیم.

1 2 3 4, , , ,... اعداد طبیعی: از عدد یک شروع می شوند و یکی یکی زیاد می شوند و انتها ندارند، یعنی: 

0 1 2 3 4, , , , ,... از صفر شروع می شوند و هم چون اعداد طبیعی یکی یکی زیاد می شوند و انتها ندارند، یعنی:  اعداد حسابی: 

 , , , , , , , ,  3 2 1 0 1 2 3 اعداد صحیح: به اعداد طبیعی، صفر و قرینه ی اعداد طبیعی، اعداد صحیح می گویند که عبارت اند از: 

اعداد صحیح از نظر عالمت، به سه دسته تقسیم می شوند:

   1 2 3 1 2 3, , , , , ,  الف اعداد صحیح مثبت که همان اعداد طبیعی اند. 

, , ,  3 2 1 ب اعداد صحیح منفی که قرینه ی اعداد طبیعی اند. 

 صفر که نه مثبت است و نه منفی.

1 نکته ی

به عددهای صحیح مثبت و صفر، عددهای صحیح نامنفی می گویند که همان اعداد حسابی اند. 2 نکته ی

به عددهای صحیح منفی و صفر، عددهای صحیح نامثبت می گویند که همان قرینه ی اعداد حسابی اند. 3 نکته ی

چند مورد از موارد زیر درست است؟

الف اعداد صحیح منفی، همان اعداد طبیعی هستند.

ب قرینه ی اعداد طبیعی، همان اعداد صحیح منفی هستند.

 اعداد صحیح نامنفی، شامل عدد صفر نیستند.

ت اعداد صحیح نامثبت، همان قرینه ی اعداد حسابی هستند.

1

ت درست ب درست  نادرست  الف نادرست 

بنابراین دو مورد، درست است.
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2 استعداد تحصیلی

در مقایسه ی اعداد صحیح، به موارد زیر، توّجه کنید:

الف روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت راست پیش می رویم، اعداد بزرگ تر می شوند.

− < +1000 1 ب هر عدد مثبت از هر عدد منفی بزرگ تر است. مانند: 

− <4000 0  هر عدد منفی از صفر کوچک تر است. مانند: 

+ >4 0 ت هر عدد مثبت از صفر بزرگ تر است. مانند: 

− > −2 8 ث از میان دو عدد منفی، آن که مقدار عددی کوچک تری دارد، بزرگ تر است. مانند: 

4 نکته ی

بزرگ ترین عدد صحیح منفی کوچک تر از 3- را بنویسید. 2

اعداد صحیحی را که از 3- کوچک تر هستند روی محور مشّخص کرده ایم 

و بزرگ ترین آن ها »4-« می باشد.

−در ریاضیات، عالمت منفی را به صورت »قرینه« ترجمه می کنیم. یعنی: = = −2 2 7 7Áï¾¹Äo¤ IÄ Áï¾¹Äo¤  5 نکته ی

اگر دو عالمت در کنارهم قرار گرفته باشند، به جای آن ها می توان فقط یک عالمت نوشت، آن هم بار رعایت قوانین زیر:
الف    ب         

6 نکته ی

در هر مورد، دو مقدار داده شده را مقایسه کنید.
الف  -)-2(  -3 ب  7-  قرینه ی »7+«  صفر  قرینه ی قرینه ی 3    

3

الف       

( )


2 3 2 3 ب   « »       

 
7 7 7 7 7 7Áï¾¹Äo¤��� �( )   

 3 3 3Áï¾¹Äo¤ Áï¾¹Äo¤ oÿÅ oÿÅ oÿÅ

  
   ������ �( )  

ب کوچک ترین عدد صحیح منفی، وجود ندارد. الف بزرگ ترین عدد صحیح منفی، »1-« است. 

ت بزرگ ترین عدد صحیح مثبت، وجود ندارد.  کوچک ترین عدد صحیح مثبت، »1+« است. 

7 نکته ی

برای پیدا کردن قرینه ی یک عدد صحیح نسبت به عدد صحیح دیگر، بهتر است از محور کمک بگیریم. 8 نکته ی

« را بیابید. « نسبت به »4−− −−8 قرینه ی عدد » 4

 

باتوّجه به محور، قرینه ی عدد »8-« نسبت به عدد »4-«، عدد صفر است.
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پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

 330 تعداد اعداد صحیح بین »9-« و 11، چندتا است؟

18  19  21  20 

 آزمون گاج   331 قرینه ی کدام عدد، از »8-« کوچک تر است؟ 

 صفر  7  8  10
16 را با کدام عدد صحیح نمایش می دهیم؟ 25: ′′  332 اگر 12 ظهر را مبدأ فرض کنیم و هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، ساعت

-200  200  -265  265  
 آزمون گاج   333 بزرگ ترین عدد صحیح کوچک تر از »24-« که قرینه اش بر 9 بخش پذیر باشد، کدام است؟ 

-18  -36  -27  -26 

 زیر یک دیگر قرار می دهیم و در هر مرحله از بزرگ ترین عدد بین آن ها، 3 واحد به سمت چپ و از 

−−

−−

















1

2

4

 334 سه عدد صحیح را به صورت

 تیزهوشان ششم 92 گلستان  هریک از دو عدد دیگر، 2 واحد به سمت راست محور حرکت می کنیم. بعد از 3 مرحله، به کدام گزینه می رسیم؟ 

−

−

−
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1
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+

−

−



















1

1
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−

















2

0

3

 

 آزمون گاج   335 کدام گزینه صحیح است؟ 

 هر عدد صحیح، از قرینه ی خود کوچک تر است.  هر عدد صحیح، از قرینه ی خود بزرگ تر است.
 هر عدد صحیح، از قرینه ی خود کوچک تر یا بزرگ تر از آن است.  صفر، از قرینه ی همه ی اعداد صحیح مثبت، بزرگ تر است.

 336 قرینه ی کدام عدد زیر، از قرینه ی »3+« بزرگ تر است؟

+4  +2  +6  +5 
 337 قرینه ی عدد »3+« نسبت به عدد »4-« کدام گزینه است؟

-3  -9  -10  -11  
 338 بین »14-« و »4+« چند عدد صحیح نامثبت وجود دارد؟

 14تا  15تا  16تا  13تا

مفهوم کسر و کسرهای مساویمفهوم کسر و کسرهای مساوی17

به  آن که شکل  را به صورت کسر نمایش دهیم؛ به شرط  از یک شکل  ی، می توانیم قسمتی 
ّ
کل از کل است. در حالت  کسر: کسر قسمتی 

آن، قسمت های مساوی  باید در  ابتدا  اگر شکل به قسمت های مساوی تقسیم نشده باشد،  قسمت های مساوی تقسیم شده باشد. 
ایجاد کنیم و سپس کسر مربوط به شکل را بنویسیم. 

در دایره ی مقابل، نیمی از شکل به دو قسمت مساوی و نیمی دیگر، به سه قسمت مساوی تقسیم شده 

 شکل، رنگی است؟
ّ

است. چه کسری از کل
7

12
4  5

12
3  2

5
2  3

5
1

1

 ابتدا شکل را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم:
 
Á»Iv¶ ÁIÀïSµv¤ Ø®¨

Â«ºn ÁIÀïSµv¤












12

5

5

12
 

3
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 تیزهوشان ششم 99  باتوّجه�به�شکل�های�داده�شده،�شکل�بعدی�کدام�است؟�

 4   3   2   1

3

رنگ های  با  این جا  در  که  ( مرّبع ها  راست،  به  چپ  از   

آبی و قرمز نشان داده ایم( به سمت هم در حرکت هستند تا 

جایی که برهم منطبق می شوند و در ادامه از هم دور می شوند.

4

پرسش های چهارگزینه ایپرسش های چهارگزینه ای

در�هریک�از�سؤال�های��931تا�954،�باتوّجه�به�تصاویر�داده�شده،�گزینه�ی�مناسب�تر�را�برای�ُپر�کردن�جای�خالی�انتخاب�کنید.

931 

 تیزهوشان نهم 95    

       

932 

 تیزهوشان ششم 95    

       

933 

 تیزهوشان نهم 96     
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3 تجّسمی و تصویری

934 

    

 تیزهوشان ششم 96      

935 

 تیزهوشان نهم 96    

       

936 

     

 تیزهوشان نهم 1401       

937 

 تیزهوشان هفتم 98    

       

938 

 تیزهوشان نهم 95    

       

939 

 تیزهوشان هفتم 98     
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940 

 تیزهوشان هفتم 98    

       

941 

 تیزهوشان ششم 1400    

       

942 

 تیزهوشان ششم 1401       

       

943 

 تیزهوشان نهم1401      

       

944 

 تیزهوشان ششم 1400    

       

945 

 تیزهوشان نهم 1400    
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الگوهای الگوهای 33  ××  33 )ادغام و تبدیل( )ادغام و تبدیل(61

3، در هر سطر یا ستون، اجزای تشکیل دهنده ی شکل ها با هم ادغام می شوند که ممکن  3 در برخی از پرسش های مربوط به الگوهای

است در اثر این ادغام، به شکل دیگری تبدیل شوند یا تغییر رنگ دهند. به نمونه های زیر، توّجه کنید:

کدام�شکل�را�در�جای�خالی�قرار�دهیم�تا�الگو�کامل�شود؟

  3   2   1

 6   5   4

1

در هر ردیف، از چپ به راست، از ادغام دو شکل اّول و مقایسه ی آن با شکل سوم، نتایج زیر حاصل می شود:
, ,

بنابراین در ردیف سوم داریم: 

4

کدام�شکل�به�بهترین�نحوه،�جای�خالی�الگوی�روبه�رو�را�کامل�می�کند؟�

 2   1

 4   3

2

با بررسی دو سطر اّول، به نتایج زیر می رسیم:  ,  ,  3

پرسش های چندگزینه ایپرسش های چندگزینه ای

در�هریک�از�پرسش�های��1107تا�1115،�بهترین�شکل�را�برای�کامل�کردن�الگو�انتخاب�کنید.

     

     

1107 

 تیزهوشان ششم 97  
    



217

3 تجّسمی و تصویری

1108 

    

   

 تیزهوشان نهم 1400  

 

     

     

1109 

 تیزهوشان ششم 97       

1110 1111 

 آزمون گاج      

 

   

   

     

     

1112 

 

    

 آزمون گاج       
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1113 
 

   

   

 تیزهوشان نهم 1401   

1114 

 آزمون گاج      

1115 

   

   

     

     

الگوهای مستطیلیالگوهای مستطیلی62

3 هستند که در آن ها باتوّجه به شکل های داده شده، باید برای جای خالی یک شکل مناسب  4 2 یا  3 برخی از الگوها به شکل جدول های

3 آموختیم، استفاده کنیم. به نمونه های زیر، توّجه کنید: 3 انتخاب کنیم. در این جا هم می توانیم از تمام تکنیک هایی که در مباحث الگوهای

شکال�روبه�رو�را�تکمیل�کند؟� تیزهوشان هفتم 98 
َ
کدام�یک�از�گزینه�ها�می�تواند�سری�ا

  2   1

 4   3

1

شکل های قسمت پایین، قرینه ی شکل های قسمت باال نسبت 

 افقی هستند.
ّ

به خط

 

4



285
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1450 

 
   

 آزمون گاج      

1451 

 
   

   

1452 
 

   

   

1453 
 

   

   

1454 

 

   

   

1455 
 

   

آزمون گاج 
      

1456 
 

   

 آزمون گاج      

1457 

تیزهوشان ششم 1401        

   

   

   

1458 

 تیزهوشان ششم 1401  
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1459 

 

 تیزهوشان نهم 1401   

   

   

1460 

 

 تیزهوشان نهم 1401   

   

   

�دو�قطعه�ی�مساوی�مانند�شکل�زیر�داریم.�فقط�با�حرکت�دادن�یا�چرخاندن�آن�ها�روی�صفحه�و�بدون� 1461 

 آزمون کانگورو  بلند�کردن�آن�ها�از�روی�صفحه،�کدام�شکل�را�نمی�توانید�بسازید؟ 

       

 آزمون کانگورو  �کدام�دو�قطعه�ی�داده�شده،�می�توانند�قسمت�خالی�شکل�زیر�را�کامل�کنند؟� 1462 

 )1( و )2(  )2( و )4(  )1( و )3(  )1( و )5(
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4منطقی

زنجیرههایتکرارشوندهزنجیرههایتکرارشونده87

در سال های اخیر، مبحث زنجیره های تکرارشونده از اعداد یا اشکال، از سؤاالت پراهّمیت آزمون تیزهوشان بوده اند. در این سؤاالت، 

زنجیره ای از نمادها، اعداد، اشکال، حروف یا ... مورد پرسش است. در این زنجیره ها، الگوی تکرارشونده ای وجود دارد و موضوع سؤال 

پیدا کردن عضو یا عضوهای جا افتاده است. در نوع دیگری از این سؤاالت، موضوع سؤال، موقعیت یک نماد نسبت به نمادهای دیگر 

 یک نماد داده می شود و از ما خواسته می شود که آن نماد را باتوّجه به زنجیره مشّخص کنیم.
ّ

است. گاهی آدرسی از محل

برای ُپر کردن جاهای عالمت سؤال ها در زنجیره ی تکرارشونده ی زیر، از راست به چپ، مناسب ترین گزینه کدام است؟

م ؟؟ ن ک ل م ه  ؟؟ ک ل م ه  ن ؟؟ ل ؟؟ ن ن ک ل  

2 ه  ن ن ن ن ک م ه  1 ل ن ن ل ل ک م ه   

4 ه  ن ن ن ل ک م ه  3 ه  ن ن ن ک ن م ه   

1

باتوّجه به روند تکرار حروف، زنجیره ی تکرارشونده )م ه  ن ن ک ل( است و حروف مربوط به عالمت سؤال ها به ترتیب از 

راست به چپ عبارت انداز: ه  ن ن ن ن ک م ه 

2

H I K M X Z O W B A   / زنجیره ی مقابل را از چپ به راست، در نظر بگیرید: 

سمِت  نماد  دومین  بنویسیم،  چپ  سمت  از  اّول  نماد  شش  ادامه ی  در  معکوس  به صورت  را  زنجیره  انتهای  عالمت  شش  اگر 

O« کدام است؟ چِپ »

X  4  A  3  W  2  B  1

2

»O« دومین نماد سمت چپ

HIKM XZOWBA HIKM     
ÏØ»H jIµº y{ ÂÄI¿TºH S¶°ø y{

     / AABWOZX /

 

1

وقتی آدرسی روی زنجیره داده می شود، بهتر است آدرس را از انتها به ابتدا بخوانیم. نکته

بخش چهارم

44444منطقیمنطقیمنطقیمنطقیمنطقی
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پرسشهایچهارگزینهایپرسشهایچهارگزینهای

در هریک از پرسش های 1924 تا 1927 در زنجیره ی تکرار داده شده، کدام عالمت جا افتاده است؟

778 7 78 7 78/ / / / / /       

1924 

 

7  8  /  - 
1925 

 تیزهوشان ششم 99      

         
1926 
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در هریک از پرسش های 1928 تا 1930 جای عالمت های سؤال در زنجیره ی تکرار داده شده، از راست به چپ، کدام گزینه قرار می گیرد؟

1928 
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 تیزهوشان ششم 1401   1929 م ح ؟ د ص ر م ؟ د د ص ر ؟ ح د د ص ر م ح د د ؟ ر  

 ح ص د م  د ص ح د  ح د م ص  د ح م ص
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 تیزهوشان ششم 1401   1931 زنجیره ی زیر را از چپ به راست درنظر بگیرید. 

اگر پانزده عالمت ابتدای زنجیره ی باال، به صورت معکوس در ادامه ی چهارده عالمت انتهای زنجیره نوشته شود، کدام گزینه چهارمین 

عالمت در سمت راست D است؟

       

 1932 اگر در زنجیره ی زیر، از اّولین عضو سمت چپ شروع کنیم و حروف را یک درمیان به ترتیب به سمت راست زنجیره منتقل کنیم، 

عالمت میانی فهرست جدید کدام خواهد بود؟ 

 تیزهوشان نهم 1401           
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 2082 سهیل رو به شمال ایستاده است و 10 قدم به جلو می رود، سپس به راست می پیچد و 10 قدم دیگر به جلو می رود. موقعیت 

 آزمون گاج  اّولیه ی او نسبت به موقعیت فعلی اش، در کدام جهت قرار دارد؟ 

 شمال شرقی  جنوب غربی  شرق  غرب

 2083 مریم شروع به راه رفتن به سمت شمال کرد. پس از 30 متر پیاده روی، به سمت چپ چرخید و 40 متر راه رفت. او سپس به 

اگر تمام چرخش ها 90 درجه باشد، او چند متر با موقعیت  چپ چرخید و 30 متر راه رفت. دوباره به چپ چرخید و 50 متر راه رفت. 

 تیزهوشان ششم 1401  اّولیه ی خود فاصله دارد؟  

10  30  40  50  

 2084 علی هنگام غروب، پشت به خورشید است. او پس از طی مسافتی، به سمت چپ پیچیده و باز هم پس از طی مسافتی، به 

چپ می پیچد. علی اکنون رو به کدام جهت قرار دارد؟

 غرب  جنوب  شرق  شمال

 2085 شهر A در جنوب شهر B قرار دارد. شهر C در غرب شهر A قرار دارد. شهر D در سمت راست شهر A قرار دارد. کدام گزینه 

 آزمون گاج  C را نشان می دهد؟  موقعیت شهر D نسبت به شهر 

 شرق  شمال شرقی  جنوب شرقی  شمال

 2086 یک نقشه ی گنج به شش تّکه تقسیم شده است. اّولین تّکه از این مجموعه، درخت بزرگ 

موارد  نقشه،  تّکه های  ترتیب  به  توّجه  بدون  می دهد.  نشان  را  شروع  نقطه ی  که  است  مشّخصی  و 

زیر در راهنمای پیدا کردن گنج نوشته شده است: »3 متر به شرق«، »5 متر به جنوب«، »5 متر 

به جنوب شرق«، »2/5 متر به جنوب« و »6/5 متر به غرب«. آیا با این اّطالعات می توان از درخت 

 تیزهوشان نهم 1401  شروع به حرکت کرد و به گنج رسید؟ 

 خیر؛ زیرا ترتیب تّکه های نقشه مهم است.

 بله؛ اگر به هر نحو این مسیرها را طی کنیم، به گنج می رسیم.

 مشّخص باشد.
ً
 گنج، حّداقل ترتیب دو تّکه از مسیرهای آغازین حرکت باید کامال

ّ
 خیر؛ برای رسیدن به محل

 مشّخص باشد.
ً
 گنج، حّداقل ترتیب سه تّکه از مسیرهای آغازین حرکت باید کامال

ّ
 خیر؛ برای رسیدن به محل

استداللمنطقیونتیجهگیریاستداللمنطقیونتیجهگیری102

العاتی در قالب یک جمله، پاراگراف یا متن به ما می دهند و از ما می خواهند یک نتیجه گیری منطقی بر مبنای 
ّ
در بسیاری از مسائل، اط

العات داده شده 
ّ
استدالل هایی که از متن می شود، داشته باشیم. برای پاسخ دادن به این گونه سؤاالت، الزم است یک بار به طور دقیق اط

را بخوانیم و ارتباط منطقی بین آن ها را به درستی تشخیص دهیم. به نمونه های زیر توّجه کنید:

 افزایش می یابد. در تابستان تعداد مسافرت ها در 
ً
 زمانی که تعداد زیادی از مردم قصد خرید کاالیی را دارند، قیمت آن احتماال

کشور ما در مقایسه با زمان های دیگر افزایش پیدا می کند. تعداد زیادی از خانواده ها به سمت مقصدشان رانندگی می کنند و برخی 

 تیزهوشان ششم 98  شاید هواپیما یا قطار را انتخاب کنند. براساس اّطالعات داده شده، شما می توانید پیش بینی کنید که: 

2 قیمت خودرو در زمستان افزایش پیدا می کند. 1 قیمت خودرو در تابستان افزایش پیدا می کند. 
4 قیمت خودرو در هیچ فصلی تغییر پیدا نمی کند. 3 قیمت خودرو در تابستان کاهش پیدا می کند. 

1

 باتوّجه به متن، در تابستان تعداد مسافرت ها افزایش می یابد و چون بخشی از مسافرت ها با خودروهای شخصی انجام 

 با افزایش تقاضا برای خرید خودرو، قیمت آن نیز افزایش می یابد.
ً
می گیرند، بنابراین نیاز به خودرو بیش تر می شود و احتماال

1



416

هوش ششم

 200 طی شده ی  مسافت  گارانتی  هم چنین  و  ساله  دو  گارانتی  شامل  که  ماشین  یک   1398 سال  پاییز  ابتدای  در  علی   

 190 طی شده ی  مسافت  با  او  ماشین   ،1400 سال  زمستان  اواخر  در  کرد.  خریداری  بود،  فرمان  و  الستیک  برای  کیلومتری 

ف است که:
ّ

العات داده شده، شرکت فروشنده ی ماشین، موظ
ّ
کیلومتری دچار نقص در فرمان شد. براساس اط

2 فرمان جدید را رایگان جایگزین کند. 1 ماشین را رایگان تعویض کند. 

4 الستیک ها و فرمان را رایگان تعویض کند. 3 الستیک ها را رایگان تعویض کند. 

2

2 باتوّجه به این که فرمان دچار نقص شده است و تا 200 کیلومتر شامل گارانتی است، پس باید فرمان را رایگان عوض کند.

پرسشهایچهارگزینهایپرسشهایچهارگزینهای

اّول و دوم  اگر جمله های  این کالس است.  از اعضای  تهرانی نیستند. علی تهرانی نیست. علی  این کالس  از اعضای   2087 هیچ یک 

درست باشند، ............

 جمله ی سوم غیرممکن است درست باشد.  جمله ی سوم ممکن است درست باشد.

 جمله ی سوم غیرممکن است درست نباشد.  هر سه گزینه نادرست است.

 2088 »علی و نرگس می خواهند برای سفر به شمال بروند؛ اّما به این شرط که مریم همراه آن ها بیاید. مریم برای سفر فقط به جنوب 

 آزمون گاج  می رود که کمی مسافت آن دورتر است. ناصر هم فقط در صورت همراهی علی، حاضر است به سفر برود.« 

اگر همه ی جمالت باال صحیح باشند، کدام یک از گزینه های زیر، صحیح نیست؟

 ناصر همراه مریم به سفر نمی رود.  نرگس همراه مریم و ناصر به سفر نمی رود.

 علی، ناصر و نرگس همراه هم به سفر نمی روند.  علی و نرگس باهم به شمال سفر خواهند کرد.

 درست است؟
ً
 2089 اگر جمله ی »قّد هر والیبالیست بیش تر از 170 سانتی متر است« درست باشد، کدام یک از جمالت زیر حتما

 قّد حسن 174 سانتی متر است، پس او والیبالیست نیست.

 مسعود والیبالیست نیست، پس قّدش کم تر از 170 سانتی متر است.

 محّمدرضا والیبالیست است، پس قّدش حّداکثر 170 سانتی متر است.

 قّد علی 169 سانتی متر است، پس او والیبالیست نیست.

 2090 آقای محّمدی سرآشپز مشهوری است. او سال قبل، رستوران خود را افتتاح کرد؛ اّما فروش خوبی نداشت. دوست او به آقای 

محّمدی گفت: چون تو آشپز مشهوری هستی، مردم فکر می کنند رستوران تو خاص و گران است و به دلیل هزینه های باالی آن، همیشه 

آنجا می آیند. باتوّجه به شرایط گفته شده، کدام یک از روش های زیر  آن مراجعه کنند و فقط برای مناسبت های خاص به  نمی توانند به 

آقای محّمدی توصیه می کنید؟ را برای افزایش کسب و کار 

 مکان رستوران را تغییر دهد.

ی انجام دهد و مجموعه ای از غذاهای خود را با ذکر قیمت آن ها تبلیغ کند.
ّ
 تبلیغات گسترده ی محل

 غذاهای خود را در سایت های تخفیف دار همچون نت برگ قرار دهد.

 هیچ کدام از راه ها سبب افزایش کسب و کار او نمی شود.
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 2091 کسانی که در مسابقه ی دو شرکت می کنند، آمادگی جسمانی باالیی دارند. نیما آمادگی جسمانی باالیی دارد؛ بنابراین نیما می تواند 

 آزمون گاج  در مسابقه ی دو برنده باشد. در کدام یک از گزینه های زیر، نتیجه گیری، همانند نتیجه گیری مطرح شده در صورت سؤال است؟ 

غذای  او  پس  می کند؛  کار  رزمی  که  است  سال   10 حسین  بخورند.  چرب  غذای  نمی توانند  می کنند،  کار  رزمی  ورزش  که  افرادی   

چرب نمی خورد.

 افراد باالتر از 22 سال نمی توانند در کالس خلبانی شرکت کنند. علی چند ماه است که در کالس خلبانی شرکت می کند؛ بنابراین 

سّن علی پایین تر از 22 سال خواهد بود.

بنابراین نرگس می تواند در  باالیی دارد؛  توان علمی  باالیی دارند. نرگس  توان علمی  ناسا شرکت می کنند،  امتحان  افرادی که در   

امتحان ناسا موفق باشد.

 افرادی که دیپلم ندارند، نمی توانند استخدام شوند. محّمد دیپلم ندارد؛ بنابراین نمی تواند استخدام شود.

 2092 درس خواندن، باعث افزایش هوش ما می شود؛ پس درس نخواندن، باعث کاهش هوش ما می شود. 

استدالل ارائه شده در باال، شبیه کدام یک از استدالل های زیر می باشد؟

 شنا کردن باعث تقویت عضالت بدن می شود؛ پس افرادی که شنا نمی کنند، عضالت ضعیفی دارند.

 خوردن کنجد باعث افزایش حافظه می شود؛ پس کنجد نخوردن، باعث کاهش حافظه می شود.

 افزایش استرس باعث ریزش مو می شود؛ پس افزایش رشد مو، موجب کاهش استرس می شود.

 مصرف گوجه، سبب کاهش ابتال به سرطان پروستات می شود؛ پس نداشتن سرطان پروستات به دلیل مصرف گوجه است.

باتوّجه به متن، به سؤاالت 2093 و 2094 پاسخ دهید.

نرگس، نسترن و نسیم سه دوست هستند که یکی از آن ها پزشک، دیگری مهندس و آن یکی وکیل است. کسی که وکالت می کند، نه برادر 
دارد و نه خواهر و بین این سه دوست، از همه کوچک تر است. نسیم با برادر نرگس ازدواج کرده و از کسی که مهندس است، بزرگ تر می باشد.

 2093 کدام یک از این سه دوست، وکیل است؟

 نرگس  نسیم  نسترن  نمی توان مشّخص کرد.

 نادرست است؟
ً
 2094 باتوّجه به متن، کدام جمله حتما

 نرگس از نسترن بزرگ تر است.  نسیم از نرگس بزرگ تر است.

 نرگس پزشک نیست.   نسیم پزشک نیست.

 2095 چهار ماشین، در حال مسابقه بودند. ماشین ها یکسان بودند ولی رنگ متفاوتی داشتند. چون با سرعت بسیار باال و خیلی نزدیک 

 درست است؟
ً
به هم از خّط پایان گذشتند، چهار تماشاگر توصیف متفاوتی از ترتیب رد شدن آن ها از خّط پایان داشتند. کدام توصیف احتماال

- زرد - آبی - قرمز - زرد - آبی  سبز   قرمز - سبز - آبی - زرد  قرمز - آبی - سبز - زرد  قرمز - سبز 

 2096 محسن، شش ماه پیش از این، با خودرو به پژمان که در حال عبور از عرض خیابان بود برخورد کرد. پژمان دچار صدماتی شد 

و تحت چند عمل جراحی قرار گرفت. پژمان پس از آن که حدود یک ماه در بیمارستان بستری بود، با بهبودی نسبی مرخص شد. اّما 

 تیزهوشان ششم 1401  او امروز درگذشت. هم چنین می دانیم:  

 زخم های ناشی از تصادف در طول این چند ماه، بارها عفونت کرده بودند و هنگامی که پژمان درگذشت نیز، به خاطر همین عفونت ها 

در بیمارستان بستری بود. 

ت کافی را نداشت.
ّ
 پژمان در مصرف داروهای ضّدعفونت، دق

کدام عبارت را می توان نتیجه گرفت؟

 بستری شدن مجّدد در بیمارستان، نتوانست پژمان را به زندگی برگرداند.

 اگر پژمان داروهای ضّدعفونت را به طور دقیق مصرف می کرد، امروز زنده بود.

 پژمان سی روز پس از تصادف و با بهبودی نسبی، از بیمارستان مرخص شد.

 درگذشت پژمان، به خاطر عفونت بوده است.



418

هوش ششم

از  المپیک  تا سوم مسابقات کشتی  اّول  »نفرات  که  آمده است  ورزشی،  کاالهای  تولیدکننده ی  تبلیغاتی یک شرکت  گهی  آ در   2097 

دوبنده )لباس مخصوص کشتی گیران( تولیدشده در آن شرکت استفاده کرده اند«. در تولید این دوبنده ها از یک فناوری ویژه استفاده 
 تیزهوشان ششم 1401  شده است که جذب رطوبت و تهویه ی بیشتری دارند و خیلی سریع خشک می شوند.  

کدام عبارت را می توان نتیجه گرفت؟
 در تولید دوبنده های این شرکت از پنبه استفاده شده است.

 دوبنده های تولیدی این شرکت، به خشک شدن پوست در حین مسابقه کمک می کند.
 دوبنده های تولیدی این شرکت به نفرات برگزیده کمک کرده است تا در مسابقات پیروز شوند.

قیت، قرار است سال بعد نیز از این دوبنده ها استفاده شود.
ّ
 به دلیل این موف

در هریک از سؤال های 2098 و 2099، کدام یک از عبارت ها، صحیح و بدیهی در نظر گرفته شده است؟

به صورت  را  خود  برق  قبض  که  بخواهد  مردم  از  و  گذارد  کنار  را  منازل  درِ  به  برق  کاغذی  قبض های  ارسال  دولت  است،  قرار   2098 

اینترنتی یا از طریق تلفن همراه پرداخت کنند. پیش بینی می شود که 98 درصد قبض های برق از این طریق پرداخت شود. این تصمیم 
 تیزهوشان ششم 1401  برای صرفه جویی در مصرف کاغذ نیز مؤثر است.  

 همه ی مشترکین به اینترنت یا تلفن همراه دسترسی دارند.
ً
 تقریبا

 تقاضای دولت را می پذیرند.
ً
 مشترکین معموال

 دولت به شماره تلفن همراه تمامی مشترکین دسترسی دارد.
 عدم ارسال قبض های کاغذی برق باعث می شود مردم در مصرف کاغذ صرفه جویی کنند.

افراد مانند  به این معنا است که رفتارهای مالی  کار  این  را بسنجند.  او  اعتبار  از پرداخت وام به هر فرد،  باید پیش   2099 بانک ها 

نحوه ی پرداخت اقساط وام های قبلی، پرداخت عوارض شهرداری و قبض های آب و برق بررسی شود و بر اساس آن، برای افراد درجه 
 تیزهوشان ششم 1401  اعتبار مالی درنظر گرفته شود.  

 نحوه ی پرداخت اقساط و عوارض و قبض ها بیانگر درجه اعتبار افراد در اجتماع است.
 افراد دارای اعتبار مالی باال متقاضی وام هستند.

 رفتارهای مالی افراد در گذشته، می تواند نشان دهنده ی رفتارهای مالی آن ها در آینده باشد.
 همه ی رفتارهای افراد، متناسب با رفتارهای مالی آن ها است.

ِم بقیه، آقا هستند. 
ّ
ِم پ، ت و ح خانم و معل

ّ
شش دانش آموز الف، ب، پ، ت، ث و ح در کالس های فوق برنامه شرکت کرده اند. معل

اّول و دیگران،  ب، پ و ث به ترتیب اهل کرمان، بندرعّباس، کازرون و بقیه اهل یزد هستند. الف، ث و ح دانش آموز متوّسطه ی 
دانش آموز متوّسطه ی دوم هستند. بر اساس این توضیحات، به سؤاالت 2100 و 2101، پاسخ دهید.

 تیزهوشان ششم 1401  ِم مرد است و در دوره ی متوّسطه ی دوم درس می خواند؟  
ّ
 2100 کدام دانش آموز اهل کرمان و دارای معل

 ب  پ  ث  الف
 تیزهوشان ششم 1401   2101 کدام دانش آموزان متوّسطه ی دوم، اهل یزد و کازرون نیستند؟  

 ب ت  پ ث  ب پ  الف ح
 2102 جهانگیر 50 ساله است. او در دادگاه به یک سال حبس و 100 میلیون تومان جریمه ی نقدی محکوم شده است. جهانگیر به دلیل 

 تیزهوشان نهم 1401  سرقت از مرد جوانی که در یک سینما مشغول تماشای فیلم بود، توّسط پلیس دستگیر شده است. هم چنین می دانیم:  
 مردی به نام مراد در همان روزی که سرقت اّتفاق افتاد، با پلیس در مورد دزدی از وسایلش تماس گرفت.

 شاهدان گفتند مشاهده کرده اند که مراد، جهانگیر را درباره ی زندگی کاری اش مسخره کرده بود.
کدام نتیجه گیری درست است؟

 وقوع جرم بود - اّتفاق افتاد.
ّ

- جایی که محل  سرقت توّسط جهانگیر در سینما 
 جهانگیر به زندان رفت و در دادگاه به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه محکوم شد.

 مراد با تمسخر جهانگیر در مورد زندگی کاری اش، او را برای سرقت تحریک کرد.
 از نظر دادگاه، جهانگیر مرتکب امری خالف قانون شده است.
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4منطقی

 تیزهوشان نهم 1401   2103 شش نوع شیرینی بررسی شده است: 

X ضرر کمتری دارد. W است و از  U شیرین تر از   

Y نیز ضرر کمتری دارد. V دارد و از  X شیرینی کمتری از   

V دارد، اّما از آن مضرتر است. W شیرینی کمتری از   

V نیز ضرر کمتری دارد. Z دارد و از  Y شیرینی کمتری از   

U و مضرتر از X است. V شیرین تر از   
در مورد کدام نوع شیرینی با اطمینان می توان گفت شیرین تر از W و مضرتر از Y است؟

V  U  U  V  X و 

آن، می تواند تحت تأثیر اّطالعاتی قرار گیرد که دیگران در اختیار فرد قرار می دهند.  از وقوع   2104 ساخت خاطره از یک رویداد پس 

در تحقیقی که در این زمینه انجام شد، فیلمی از یک تصادف به چهار گروه نشان داده و از هر گروه، یکی از سؤاالت زیر پرسیده شد. 

اّول سرعت  با دیگران، برای خودروی  از گروه ها در مقایسه  اّما یکی  را دیده بودند،  با این که هر چهار گروه یک فیلم  نتایج نشان داد 

 تیزهوشان نهم 1401  باالتری را گزارش کردند. کدام یک از سؤال های زیر، از این گروه پرسیده شده است؟ 

 جمع کرد، چه سرعتی داشت؟
ً
 وقتی خودروی اّول پشت خودروی دوم را کامال

 وقتی خودروی اّول به خودروی دوم برخورد کرد، چه سرعتی داشت؟

 وقتی خودروی اّول از پشت به خودروی دوم آسیب زد، چه سرعتی داشت؟

 وقتی خودروی اّول از پشت محکم به خودروی دوم زد، چه سرعتی داشت؟

)ِون(103 )ِون(استداللبهکمکنمودار استداللبهکمکنمودار
برای پاسخ دادن به بعضی از سؤاالت، رسم یک شکل ساده که تمام جوانب موضوع در آن دیده می شود، می تواند خیلی کارساز باشد. 

به نمونه ی زیر، توّجه کنید:

1 همه ی مرّبع ها، مستطیل هستند. همه ی مستطیل ها، متوازی االضالع هستند. آیا می توان گفت هر متوازی االضالع، مستطیل است؟

 برای پاسخ دادن به این سؤال، نمودار ساده ی مقابل را رسم می کنیم. 

این نمودار، بیان گر همه چیز است.

حاال عالمت  را در شکل، درنظر بگیرید. عالمت  در متوازی االضالع ها 

هست ولی در مستطیل ها نیست. پس متوازی االضالعی وجود دارد که 

مستطیل نباشد. پس نمی توان گفت هر متوازی االضالع، مستطیل است.

همان طور که دیده شد، برای پاسخ به مثال باال از رسم نمودارهای ساده کمک گرفتیم که هوشمندانه رسم شده بودند. این نمودارها، 

 »نمودار ِون« گفته می شود.
ً
اصطالحا

آیا درست است بگوییم چون دارکوب پرنده است، پس گوشتخوار است؟ 2 بعضی از پرندگان، گوشتخوار هستند. 

 در مورد گوشتخوار بودن دارکوب، هیچ اّطالعاتی نداریم؛ یعنی با وجود 

یا خیر.  پرنده است، نمی توان گفت که گوشتخوار هست  این که دارکوب 

بنابراین می توان نمودار ِون روبه رو را برای آن درنظر گرفت:
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هوش ششم

ت�به�سؤاالت��3058تا��3062پاسخ�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�

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

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

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

 تیزهوشان ششم 98  �در�متن�حاضر،�چند�عالمت�ویرگول�»،«�آمده�است؟� 3058 

10  9  8  7 

 تیزهوشان ششم 98  �حرف�»گ«�در�سه�سطر�آخر�متن،�چندبار�آمده�است؟� 3059 

9  7  6  5 

 تیزهوشان ششم 98  �متن�باال،�حرف�»ش«�چندبار�آمده�است؟�
ّ
�در�کل 3060 

18  14  12  10 

 تیزهوشان ششم 98  �متن�باال،�چند�کلمه�با�حرف�»ی«�به�پایان�رسیده�است؟�
ّ
�در�کل 3061 

18  14  12  10 

 تیزهوشان ششم 98  �تعداد�حروفی�که�تنها�یک�بار�در�سطر�دوم�متن�آمده�است،�چندتا�است؟� 3062 

6  5  4  3 

ت�در�متن�زیر،�به�پرسش�های��3063تا��3068پاسخ�دهید.
ّ
بادق

روزی،�روزگاری،�دو�گنجشک�در�سوراخی�النه�داشتند.سوراخ،�باالی�دیوار�خانه�ای�بود�و�دو�گنجشک�به�خوبی�و�خوشی�در�آن�زندگی�

می�کردند.�پس�از�مّدتی�آن�دو�گنجشک�صاحب�جوجه�ای�شدند.�آن�ها�خوشحال�و�خّرم�بودند.�یک�روز�که�گنجشک�پدر�برای�آوردن�غذا�

 رفته�بود،�مار�بد�جنسی�که�در�آن�نزدیکی�ها�بود�به�النه�آمد.گنجشک�مادر�پرواز�کرد�و�روی�دیوار�نشست،�اّما�جوجه�گنجشک�هنوز�قدرت�

 پرواز�نداشت.�مار�به�طرف�جوجه�گنجشک�رفت.�گنجشک�مادر�سر�و�صدا�کرد؛�نزدیک�مار�رفت؛�به�او�نوک�زد؛�اّما�فایده�ای�نداشت.مار�

 بدجنس�جوجه�را�بلعید�و�همان�جا�روی�النه�گرفت�و�خوابید.�کمی�بعد�گنجشک�پدر�رسید.�گنجشک�مادر�گریان�و�ناالن�قضیه�را�تعریف�

 کرد.�گنجشک�پدر�هم�ناراحت�شد.�اّما�جوجه�از�دست�رفته�بود�و�نمی�شد�کاری�کرد.�دو�گنجشک�تصمیم�گرفتند�انتقام�جوجه�را�از�مار�

�پرید�و�از�اجاق�خانه�یک�تّکه�چوب�نیم�سوز�برداشت.�آن�را�به�نوک�
ً
 بگیرند.�ناگهان�گنجشک�پدر�فکر�عجیبی�کرد.�برای�همین�هم�فورا

 گرفت�و�سریع�پرید�و�توی�النه�انداخت.�چوب�نیم�سوز�روی�چوب�های�خشک�النه�افتاد�و�دود�غلیظی�بلند�شد.�افرادی�که�در�خانه�بودند،

 این�کار�عجیب�گنجشک�را�دیدند.�آن�ها�برای�این�که�خانه�آتش�نگیرد،�به�سرعت�نردبان�گذاشتند�تا�آتش�را�خاموش�کنند.�درست�هنگامی�

 که�مار�می�خواست�از�النه�فرار�کند،�آن�ها�مار�را�دیدند.�یکی�از�افراد�با�چوبی�که�در�دست�داشت�ضربه�ی�محکمی�به�سر�مار�زد�و�مار�بدجنس�

کشته�شد.�دو�گنجشک�درحالی�که�انتقام�جوجه�ی�خود�را�گرفته�بودند؛�پرواز�کردند�تا�بروند�و�النه�ی�جدیدی�بسازند.�

 تیزهوشان ششم 1400  �در�سطر�پنجم�متن،�چند�کلمه�با�حرف�»ب«�شروع�می�شوند؟� 3063 

1  2  3  صفر  

 تیزهوشان ششم 1400  �از�ابتدای�سطر�سوم�تا�انتهای�سطر�ششم،�کلمه�ی�»گنجشک«�چندبار�آمده�است؟� 3064 

9  8  7  6  

 تیزهوشان ششم 1400  �متن،�کلمه�ی�»النه«�چندبار�تکرار�شده�است؟�
ّ
�در�کل 3065 

9   8  7  6  
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6 ت و تمرکز
ّ

سرعت، دق

 تیزهوشان ششم 1400  �متن�فوق،�چند�سطر�دارد؟� 3066 

13  12  11  10 

 تیزهوشان ششم 1400  �کلمه�ی�»دود«�در�سطر�چندم�متن�آمده�است؟� 3067 

 9  8  7  6 

 تیزهوشان ششم 1400  �در�تمام�متن،�کلمه�ی�»مار«�چندبار�بیان�شده�است؟� 3068 

11  10  9  8 

پرسش�های��3069تا��3073را�ببینید�و�باتوّجه�به�متن�زیر�پاسخ�دهید.

 تیزهوشان ششم 1401  �در��5سطر�نخست،�حرف�»پ«�که�سه�حرف�پس�از�آن�الف�باشد،�چندبار�تکرار�شده�است؟�� 3069 

 پنج  شش  هفت  هشت

 تیزهوشان ششم 1401  �در�تمام�متن،�کلمه�ی�»پیله«�چندبار�تکرار�شده�است؟�� 3070 

 سه  چهار  پنج  شش

 تیزهوشان ششم 1401  �»تالش«�در�کدام�سطرهای�متن�آمده�است؟�� 3071 

 2 و 6 و 8  2 و 8  2 و 7  2 و 7 و 8

 تیزهوشان ششم 1401  �در�تمام�متن،�»زندگی«�چندبار�آمده�است؟�� 3072 

 یک  دو  صفر  سه

 تیزهوشان ششم 1401  �در�چند�سطر�از�متن،�هر�دو�کلمه�ی�»پروانه«�و�»پیله«�آمده�است؟�� 3073 

 یک  سه  صفر  چهار

مقایسه ی چند جدول )شکل(143

در بعضی از سؤاالت، چند جدول )شکل( می دهند که از جهاتی به هم شبیه هستند و از جهاتی باهم تفاوت دارند. برای پاسخ دادن به 

سؤاالت مطرح شده از این نوع، الزم است به نکات زیر توّجه کنید:

 گوشه ها، مرکز، ...(
ً
باید بتوانید هرجایی از جدول )شکل( را به سرعت پیدا کنید. )مثال 1 نکته ی

موقعیت  یا  مکان  سرعت  به  و  دهید  تشخیص  را  ستون  و  )ردیف(  سطر  شماره ی  باید  قبلی،  جدول های  همانند 

خواسته شده در جدول را مشّخص کنید.
2 نکته ی

ت و البّته باسرعت، وارد عمل شوید. به نمونه ی زیر توّجه کنید:
ّ
 بادق

ً
در شمارش تعداد موارد خواسته شده، باید کامال 3 نکته ی
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دقت، سرعت و تمرکز

زمون تیزهوشان ششم )سمپاد (14011401 زمون تیزهوشان ششم )سمپاد (آ آ

آینده ی  تحّول  مدیریت  و  اساسی  مسائل   
ّ

حل برابر  در  هستند،  درخشان  استعدادهای  و  قابلیت ها  دارای  که  دانش آموزانی   3517 

گاهی از این مسئولیت، ایشان را ............. می کند که با شناسایی نیازهای کشور و تالش  کشور، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. آ

و پشتکار، شایستگی های الزم را برای ............ حّداکثری در جامعه به دست بیاورند.

-	سیاست	گذاری	 	مجبور	 	 	ترغیب	-	اثرگذاری	

-	پژوهش 	ناگزیر	 	 	تشویق	-	اثرپذیری	

 3518 مریم شروع به راه رفتن به سمت شمال کرد. پس از 30 متر پیاده روی، به سمت چپ چرخید و 40 متر راه رفت. او سپس به 

اگر تمام چرخش ها 90 درجه باشد، او چند متر با موقعیت  چپ چرخید و 30 متر راه رفت. دوباره به چپ چرخید و 50 متر راه رفت. 

اّولیه ی خود فاصله دارد؟

10  30  40  50 

 3519 مجموع درآمد اکبر و سیروس برابر مجموع درآمد بهرام و دارا است. اگر درآمد اکبر نصف مجموع درآمد بهرام و دارا، و درآمد 

اکبر نه میلیون تومان باشد و هم چنین تفاوت درآمد بهرام و دارا هفت برابر تفاوت درآمد اکبر و سیروس باشد، یک ششم درآمد بهرام 

چند میلیون تومان خواهد بود؟

  1 5/  3  18  54 

پژمان دچار صدماتی  کرد.  برخورد  بود  از عرض خیابان  در حال عبور  که  پژمان  به  با خودرو  این،  از  ماه پیش   3520 محسن، شش 

شد و تحت چند عمل جراحی قرار گرفت. پژمان پس از آن که حدود یک ماه در بیمارستان بستری بود، با بهبودی نسبی مرخص شد. 

اّما او امروز درگذشت. هم چنین می دانیم:

 زخم های ناشی از تصادف در طول این چند ماه، بارها عفونت کرده بودند و هنگامی که پژمان درگذشت نیز، به خاطر همین عفونت ها 

در بیمارستان بستری بود. 

ت کافی را نداشت.
ّ
 پژمان در مصرف داروهای ضّدعفونت، دق

کدام عبارت را می توان نتیجه گرفت؟

	بستری	شدن	مجّدد	در	بیمارستان،	نتوانست	پژمان	را	به	زندگی	برگرداند.

	اگر	پژمان	داروهای	ضّدعفونت	را	به	طور	دقیق	مصرف	می	کرد،	امروز	زنده	بود.

	پژمان	سی	روز	پس	از	تصادف	و	با	بهبودی	نسبی،	از	بیمارستان	مرخص	شد.

	درگذشت	پژمان،	به	خاطر	عفونت	بوده	است.
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محاسباتی بخش اّول

  1-4 -4 -4 -4

63 59 55 51 47, , , ,  

 4+24 +24 +24

73 97 121 145, , ,  

 2

6 25 5 5 4 75 4/ / /, , ,

-0 75/-0 75/ -0 75/

 

 3
18 19 25 23 32 27 39, , , , , ,

+7 +7 +7

+4 +4
 

 1
7 35 15 28 23 21 31 14, , , , , , ,

+8+8+8

-7 -7 -7
 

 1+4 +4 +4

24 28 32 36 4 20, , , , :  ¼«²H Áï¾õMHn  

م الگو
ُ
عدد 38ا = × + = + =4 38 20 152 20 172  

 3

19 22 25 28 3 16, , , , :  ¼«²H Áï¾õMHn

+3 +3 +3

 

م الگو
ُ
عدد 38ا = × + = + =3 38 16 114 16 130  

 2
1 25 2 5 3 75 5 1 25/ / / /, , , , : ¼«²H Áï¾õMHn

+1 25/ +1 25/ +1 25/

 

م الگو
ُ
عدد 38ا = × =1 25 38 47 5/ /  

 4
5 8 12 15 19 22, , , , , ,

+7 +7

+7+7

 

م الگو، مربوط به الگوی اعداد با جایگاه زوج است، پس:
ُ
عدد 38ا

8 15 22 8 15 22, , , , , , 
+7 +7

)2( )4( )6( )1( )2( )3(
 

چون 38، نوزدهمین عدد زوج است، پس باید عدد نوزدهم را در 

الگوی به دست آمده پیدا کنیم:

8 15 22 7 1, , , :  ¼«²H Áï¾õMHn

+7 +7

 

عدد نوزدهم = × + = + =7 19 1 133 1 134  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 3

7

19

13

19
1

6

19

1

19
, , , :  ¼«²H Áï¾õMHn

+ 6

19
+ 6

19

 

م الگو
ُ
عدد 38ا = × + = + =6

19
38

1

19
12

1

19
12

1

19

1

2

 

 1
3 7 11 15 479, , , , ,

اّولین عددعدد مشّخص

+4 +4 +4

 

تعداد = - + = + = + =479 3

4
1

476

4
1 119 1 120

119

1

 

 1

اّولین عددعدد مشّخص
24 39 54 69 234, , , , ,

+15 +15 +15

 

تعداد = - + = + = + =234 24

15
1

210

15
1 14 1 15  

اعداد فرد متوالی را از 1389 می نویسیم:  4

1389 1391 1393 1395 1397 1399 1401- - - - - -

دومین عدِد سمت چپ دومین عدِد سمت راست

عدِد سمت چپ

 

 4+4+4+4+4+4+4

55 51 47 43 39 35 31, , , , , ,

چهارمین عدد هفتمین عدد
 

همان طور که دیده می شود، الگوی خّطی با فاصله ی 28تا   1

28تا داریم. بنابراین:

28 56 84 1372 1400 1428 1456 1484 1512 1540, , , , , , , , , ,

دومین عدِد سمت چپسومین عدِد سمت راست

عدد بین 1372 و 1428
+28 +28

 

1  با توّجه به رابطه ی الگو، اعداد بعدی را می نویسیم:

 

3  الگو را ادامه می دهیم:

89 78 68 59 51 44 38 33 29 26 24

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

         

         

دومین عدِد سمِت چپسومین عدِد سمِت راست
 

10 

11 

12 

13  

14 

15 

16 

17 
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رقم صفر نمی تواند در صدگان قرار بگیرد:  3

307 - 703 - 370 - 730  

تکرار ارقام مجاز نیست و عدد باید فرد باشد. بنابراین:  3

|

(SvÃº ·I¬kÅ nj oÿÅ)

j Á

IÄ

     

( )7 3

3 3 2 18 3  3   2  

ارقام فرد 1، 3، 5، 7 و 9 می باشند که تعداد آن ها پنج تا   2

از اصل  استفاده  با  این عدد غیرتکراری است،  ارقام  و چون  است 

ضرب داریم:
j Á

   5 4 20 5  4  

یا 5  صفر  آن ها  یکان  رقم  که  بخش پذیرند  بر 5  اعدادی   3

باشد، پس در یکان، فقط صفر قرار می گیرد. چون تکرار ارقام مجاز 

|

(k{IM kºH¼UïÂµº oÿÅ)

j Á

(oÿÅ ô£Î)

     3 4 1 12 3  4  1 است، داریم:  

 9 بر  آن ها  ارقام  مجموع  که  بخش پذیرند   9 بر  اعدادی   2

بخش پذیر باشد. این اعداد، عبارت اند از:

135 - 153 - 315 - 351 -  513  -  531  

اعداد  پس   ،11 و   -9 بین  اعداد  شده  گفته  سؤال،  در   3

موردنظر عبارت اند از:

        8 7 6 1 0 1 2 10 8 1 10 19

8 10

, , , , , , , , ,… …� ��� ��� � � �� ��
IU Â§Ä IU

 

 »-8« عدد  از  که  می باشد   »-10« برابر   10 عدد  قرینه ی   4

کوچک تر است.

، چهار ساعت و بیست و پنج دقیقه  16 25: ′ از 12 ظهر تا   1

گذشته است. این زمان را برحسب دقیقه می نویسیم:

( )4 60 25 240 25 265× ′ + ′ = ′ + ′ = ′  

بنابراین بعد از 12 ظهر )مبدأ(، 265 واحد صحیح حرکت کرده ایم، 

یعنی 265+.

قرینه 27-  + =27 27 )بر 9 بخش پذیر است.(    2

 2

-

-



















1

2

4

1

1

2

-

-



















-

















2

1

0

0

2

2

-



















مرحله ی اّول مرحله ی دوم مرحله ی سوم

  

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

آزمایش اعداد زیر پیدا می شوند:

اختالف

660

451

242

033

187

396















 +  =6






 +  =15

ارقام  و  تأثیری در مقدار اختالف  توّجه کنید که جابه جایی 

آن ها ندارد. بنابراین باتوّجه به جدول باال، بیش ترین اختالف  

و  برابر 6 است.

 9 بر  هم  و   5 بر  هم  که  است  بخش پذیر   45 بر  عددی   2

اّما  ت کنید که رقم یکان باید صفر یا 5 باشد؛ 
ّ
بخش پذیر باشد. دق

نمی توان به جای یکان صفر قرار داد زیرا در این صورت باارزش ترین 

رقم عدد که با یکان برابر است نیز صفر می شود که امکان پذیر نیست 

)چون گفته شده عدد 5رقمی است(؛ پس رقم یکان فقط 5 است. 

بنابراین 5=  می شود و عدد به صورت زیر است:

5  2  5  

= مجموع ارقام +5  + +2 + = +5 12 + داریم:�

12+   +  = 18 3   

12+  +  =27 7 5/   

× = × =5 3 15 بنابراین 3=  می باشد و لذا: 

ت کنید که تکرار ارقام مجاز است. بنابراین:
ّ
دق  3

| j Á

(8 IÄ 6)

| j Á

        5 5 2 50 2  2    5   5             
 

 4 بر  هم  و   3 بر  هم  که  است  بخش پذیر   12 بر  عددی   2

رقم سمت راست عدد موردنظر  باید دو  باشد پس هم  بخش پذیر 

بر 4 بخش پذیر باشد و هم مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. 

این اعداد عبارت اند از: 564، 456، 264 و 624.

ضرب  اصل  داریم،  کار  و  سر  ارقام  مجموع  با  وقتی  معموًال  نکته 

به کار نمی آید و باید تمام حالت ها را بنویسیم.

322 

323 

324 
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آن ها  10تای  که  است  40تا  مساوی  قسمت های   
ّ

کل

رنگی می باشد.

شکل را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم:  3

  1

4
 

ت، متوّجه می شویم که از هر 4 بخش هم اندازه در 
ّ
با کمی دق  3

3 شکل رنگ نشده است.

4
شکل، 3تا رنگ نشده است، پس در کل، 

در گزینه ی )1(، 10 قسمت هم اندازه و مساوی وجود دارد   1

2 برابر است.

5
4 که با کسر

10
که 4تای آن رنگی است، یعنی

 1

 3
بررسی گزینه ها 

1گزینه ی  3

4

12

16

12

14
= ≠

×4

×4

  

2گزینه ی  

3

5

21

35

5

7

25

35

21

35

25

35



















 

×7

×5

×5

×7    

3گزینه ی  

×2 ×2

×2 ×2

3

8

6

16

12

32
= =   

4گزینه ی  

÷5

÷5

10

15

2

3

1

2
= ≠   

فرض کنید کسر به صورت  باشد. اگر صورت را در   2

5 ضرب کنیم برای این که کسر تغییر نکند، باید مخرج نیز در عدد 
5 ضرب شود تا اعداد 5 از صورت و مخرج کسرها ساده شوند.

5

5

×
×

=
 

10

40

1

4
=

÷10

÷10

343 

344 

345 

346 

347 

348 

قرینه ی یک عدد صحیح، می تواند با خوِد آن عدد، مساوی،   4
از آن کوچک تر یا از آن بزرگ تر باشد. مثًال: 

0 
قرینه 

)مساوی اند(
 قرینه  1- , 0 

)بزرگ تر است.(
 قرینه 2+ , 1+ 

کوچک تر است.( (
 -2  

توّجه داشته باشید که قرینه ی هر عدد صحیح مثبت، منفی است 
و در نتیجه صفر از آن بزرگ تر است.

از  هریک  قرینه ی  است،   »-3« با  برابر   »+3« قرینه ی   3
اعداد داده شده در گزینه ها را می نویسیم.

بررسی گزینه ها

1گزینه ی  قرینه 5+   -5 < -3   
2گزینه ی قرینه 6+   -6 < -3   
3گزینه ی قرینه 2+   -2 > -3    

4گزینه ی قرینه 4+   -4 < -3   

با رسم محور اعداد صحیح، داریم:  1

« تا  -13 نامثبت یعنی صفر و منفی ها. بنابراین باید از »  1
صفر، تعداد اعداد صحیح را بشماریم:

     13 12 1 0 13 1 14

13

, , , ,…� ��� ���
IU

Â§Ä

 

با استفاده از طرفین وسطین داریم:  2
18

4 5
18 4 5 81       

/
/  

همان طور که می بینیم حاصل ضرب عددی در خودش برابر 81 شده 

است. پس آن عدد، برابر 9 می باشد. 

3  دایره را به 4 قسمت مساوی تقسیم 

از  می کنیم. همان طور که می بینیم، قسمت رنگی 

3 کم تر رنگ شده است. پس 

4
نصف بیش تر و از 

3 می باشد.

4
1 و 

2
کسر موردنظر بین 

کافی است شکل را به قسمت های مساوی تقسیم کنیم.  4

  4

8

1

2
 

تا  می کنیم  تقسیم  مساوی  قسمت  دو  به  را  مرّبع  هر   3

5 4 2 40× × = قسمت های مساوی ایجاد شود: 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 
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تصاویر )1(، )5( و )8( از خّطی خمیده یا شکسته تشکیل   2

شده اند که خّطی آن ها را نصف کرده است.

در تصاویر )4(، )6( و )7( یک شکل رسم شده که از یک قسمت 

از محیط آن، پاره خّطی کوچک به بیرون شکل کشیده شده است.

را به دو ناحیه تقسیم  در تصاویر )2(، )3( و )9(، یک خط، شکل 

کرده است.

به نحوه ی جابه جایی دایره ی رنگی توّجه کنید:   4

به نحوه ی جابه جایی دایره ی رنگی توّجه کنید:  2

هر تصویر، از چند شکل که در داخل هم قرار گرفته اند،   4

تشکیل شده است. دایره ی رنگی، داخِل درونی ترین شکل است و 

در هر مرحله، داخِل شکل بیرونی آن قرار می گیرد.

به نحوه ی جابه جایی شکل ها توّجه کنید:  2

اّما شکل ها )بدون درنظر  موقعیت رنگ ها ثابت است؛   2

گرفتن رنگشان( به صورت زیر جابه جا می شوند:

3  به نحوه ی جابه جایی شکل ها توّجه کنید:

ت کنید که موقعیت خّطی که شکل ها روی آن قرار دارند، فاقد 
ّ
دق

الگو می باشد.

930 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

با تقارن نسبت به خّط عمودی، شکل ها را دسته بندی   1

می کنیم.

را  شکل ها  تشکیل دهنده،  پاره خط های  تعداد  با   1

دسته بندی می کنیم.

ث و چهارضلعی(، شکل ها 
ّ
با نوع شکل ها )نیم دایره، مثل  3

را دسته بندی می کنیم.

دیگر  شکل  داخل  شکل  یک   )9( و   )3(  ،)1( تصاویر  در   1

رسم شده است. در تصاویر )2(، )5( و )6( دو پاره خط شکل را به 

چهار ناحیه تقسیم کرده اند. در تصاویر )4(، )7( و )8( نیز دو شکِل 

شبیه به هم به یک دیگر چسبیده اند.

بر اساس تعداد اضالع، دسته بندی را انجام می دهیم.  4

خطوط  وجود  و  بیرونی  شکل  بودن  یکسان  به  باتوّجه   2

یکسان در داخل آن، دسته بندی را انجام می دهیم.

)خّط  شکل ها  تشکیل دهنده ی  خطوط  نوع  اساس  بر   3

صاف، خّط خمیده و هاشور(، دسته بندی را انجام می دهیم.

را  آن ها  شکل ها،  داخل  قسمت های  تعداد  اساس  بر   2

دسته بندی می کنیم.

تصاویر )1(، )4( و )7( نه درپوش دارند و نه پایه.  3

تصاویر )2(، )3( و )6( درپوش ندارند؛ اّما پایه دارند.

تصاویر )5(، )8( و )9( دارای پایه و درپوش هستند.

ث یکسان 
ّ
از یک دایره و دو مثل تصاویر )1(، )5( و )8(   3

تشکیل شده است. تصاویر )3(، )6( و )9( چهارضلعی یا شش ضلعی 

پاره خط رسم شده  آن ها به تعداد نصف ضلع ها،  هستند که درون 

است. تصاویر )2(، )4( و )7( نیز شبیه قیف هستند.

بیرونی  و  داخلی  شکل های   )6( و   )5(  ،)1( تصاویر  در   2

هم نوع هستند.

در تصاویر )2(، )3( و )4( شکل ها با رسم خطوطی به قسمت های 

مساوی تقسیم شده اند.

با یک دیگر  بیرونی  و  و )9( شکل های داخلی  در تصاویر )7(، )8( 

متفاوت هستند.

919 

920 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 
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1  به نحوه ی جابه جایی اجزای درون شکل ها، توّجه کنید:

،  و  در تمام شکل ها در خالف   ، عالمت های   3

جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخند.

به الگوی جابه جایی مرّبع ها و تعداد حرکت ها در هر مرحله   2

توّجه کنید:

 

بنابراین از ترکیب دو شکل باال، شکل گزینه ی )2( به دست می آید.

به نحوه ی جابه جایی پاره خط ها و دایره ها توّجه کنید:  2

در هر مرحله، دایره ی رنگی، به صورت زیر جابه جا می شود:  1

به جابه جایی سطرهای شکل ها، توّجه کنید:  3

943 

944 

945 

946 

947 

948 

تمام  در   )2( شماره ی  دایره ی  که  باشید  داشته  توّجه   4

حرکت  جهت  در   )1( شماره ی  دایره ی  اّما  است؛  ثابت  شکل ها 

عقربه های ساعت در گوشه های شکل در حال چرخش می باشد.

یا  رنگ  گرفتن  درنظر  بدون  شکل ها  جابه جایی  نحوه ی   4

هاشور آن ها به صورت زیر است:

     

از طرف دیگر، رنگ شکل ها به صورت زیر تغییر می کند:

     

    

موقعیت حروف  و  در هر مرحله با یک دیگر عوض   4

می شود، پس در شکل آخر باید به صورت  نوشته شوند. حاال به 

،  و  توّجه کنید: تغییر وضعیت حروف 

اندازه ی  به  آن ها  جابه جایی  و  رنگی  قسمت های  به   2

مشّخص شده، توّجه کنید:

در هر مرحله جای  و  باهم عوض می شود. جای حرف   2

 ثابت می ماند. جای  و  هم باهم عوض می شود و حرف  باال 

و پایین می رود.

هشت ضلعی  میان  در  مرحله  یک  داخلی  شکل های    1

یک  گوشه ها  کوچک  شکل های  هم چنین  هستند.  شش ضلعی  و 

 90 به صورت  و  می شوند  جابه جا  قطری  به صورت  میان  در  مرحله 

درجه در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت جابه جا می شوند. 

937 

938 

939 

940 

941 

942 
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هر  با  خارجی  گره ی  هر  راست،  به  چپ  از  سطر،  هر  در   5

و  تعداد  می شوند.  حذف  و  ادغام  اّول  شکل  دو  در  داخلی  گره ی 

نوِع گره های باقی مانده در شکل سوم نمایش داده می شوند.

توّجه کنید که در هر شکل، همه ی گره ها یا خارجی هستند یا داخلی.

از  اّول(  ستون  دو  )یا  اّول  ردیف  دو  تصاویر  بررسی  با   1

ترکیب رنگ ها در موقعیت های یکسان، به نتایج زیر می رسیم:

+ رنگی = رنگی  سفید  + سفید  = سفید  رنگی   

+ سفید = رنگی  حذف قطعه   

باالی  ادغام قسمت  از  راست،  به  از چپ  در هر سطر،   1

به دست  پایین دومین شکل، شکل سوم  با قسمت  اّولین شکل 

می آید.

در هر سطر، از چپ به راست، با ادغام دو سرِ پاره خط ها   4
در شکل های اّول و دوم، نتیجه می شود:

    ,        ,     

اّول،  شکل  دو  ادغام  با  راست  به  چپ  از  ردیف،  هر  در   5
نتایج زیر به دست می آید:

    ,        ,     

اّول،  شکل  دو  ادغام  با  راست  به  چپ  از  ردیف،  هر  در   4
نتایج زیر به دست می آید:

    ,        ,     

نظیر  اجزای  ادغام  با  راست  به  چپ  از  ردیف،  هر  در    1

خانه های اّول و دوم، نتایج زیر، حاصل می شود:

+   و  خالی  خالی+ خالی  و  خالی  خالی+  و       

+   و     +    خالی   

بنابراین:

1107 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

در هر سطر، هیچ یک از شکل ها، قسمت رنگی مشترک   3
 
ً
ندارند؛ هم چنین اگر شکل ها را با هم ترکیب کنیم، یک شکل تماما

رنگی به دست می آید.

در هر سطر، از چپ به راست، شکل اّول ابتدا با    1

و سپس با  ترکیب می شود و به ترتیب، شکل های دوم و سوم 

به دست می آیند.

در هر ستون، از پایین به باال، شکل های هندسی، 45 درجه   3
در جهت حرکت عقربه های ساعت دوران می کنند. هم چنین شکل های 

دیگر در هر مرحله نسبت به خّط تقارن عمودی قرینه می شوند.

حرکت  جهت  در  اگر  راست،  به  چپ  از  سطر،  هر  در   3
عقربه های ساعت به هر شکل نگاه کنیم، متوّجه می شویم که دایره 

به اندازه ی یک رأس و خط به اندازه ی دو رأس دوران می کنند.

4و 1103  1

1گزینه ی در تصویر، سه شکل مرّبع، سه شکل دایره، و سه شکل 

لوزی وجود دارد. هم چنین در هر سطر، قسمت های رنگی، هر سه، 
در یک نیمه ی شکل )باالیی یا پایینی( قرار ندارند.

سه  و  دایره  شکل  سه  مرّبع،  شکل  سه  تصویر،  در  4گزینه ی 

پایین،  به  باال  از  ستون،  هر  در  هم چنین  دارد.  وجود  لوزی  شکل 
رنگی، در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت،  جایگاه قسمت 

به اندازه ی 90 درجه دوران پیدا می کند. 

خارجی  شکل های  هم زمان،  ستون،  و  سطر  هر  در  2و 1104  1

به جای  بنابراین  متفاوت اند.  نیز  داخلی  شکل های  و  متفاوت 
عالمت سؤال  باید  یا  قرار گیرد.

رنگی  داخلی  شکل های  از  دوتا  کنیم،  نگاه  ستونی  اگر  1گزینه ی 

و یکی سفید است.
2گزینه ی اگر سطری نگاه کنیم، دوتا از شکل های داخلی هم رنگ 

و دیگری غیر هم رنگ با آن ها است. 

در هر سطر، فقط رنگی که خیلی تیره است، در شکل ها   4
متفاوت است و جای سایر رنگ ها تغییر نمی کند. اگر هر سه شکل 
را ترکیب کنیم، یک مرّبع که کامًال با رنگ تیره رنگ آمیزی شده است، 
به دست می آید. توّجه داشته باشید که قسمت های تیره رنگ مرّبع ها، 

هیچ اشتراکی باهم ندارند.

اّول دو شکل  به راست، در تصویر  از چپ  در هر سطر،   4
نزدیک  به هم  به تدریج  مرحله،  هر  در  و  چسبیده اند  به هم  یکسان 

می شوند و از هم عبور می کنند.

1099 

1100 

1101 

1102 

1105 

1106 
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 1 4

درجه   180 را   )1( گزینه ی  شکل  اگر   1

دهیم،  قرار  داده شده  شکل  روی  و  دهیم  دوران 

یک مرّبع به وجود می آید.

در  درجه   90 را   )3( گزینه ی  شکل  اگر   3

جهت حرکت عقربه های ساعت دوران دهیم و در کنار 

شکل داده شده قرار دهیم، یک مرّبع به وجود می آید.

درجه   180 را   )4( گزینه ی  شکل  اگر   4
بچرخانیم و در کنار قطعه ی داده شده قرار دهیم، 

یک مرّبع ساخته می شود.

 3 2

 4 3

 4 1

 4 3

 2 4

1471 1472 

1473 

1474 

1475 

1476 1477 

1478 1479 

1480 1481 

1482 1483 

1484 1485 

 4 3

 3

با قطعات )1( و )3(،   3

به صورت روبه رو می توانیم شکل 

را کامل کنیم:

 4

 2
(2).������� � ���� �� �� ۱۸۰

 2 2

 3 1

 4 4
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منطقی بخش چهارم

7«بهدستمیآید. 78  / / زنجیره،ازتکرارعبارت» 1

«بهدستمیآید. زنجیره،ازتکرارعبارت» 1

«بهدستمیآید. زنجیره،ازتکرارعبارت» 1

زنجیره،ازتکرارعبارت»ردمدذمم«بهدستمیآید. 1

درزنجیرهیدادهشده،الگوی»الفنججبد«تکرار 2

میشود.)ازراستبهچپ(

عبارت»محددصر«تکرارمیشود. 4

 n |  j j b ³ n | j j b ³ n | j j b ³ n | j j  

? ? ? ?

� �� �� � �� �� � �� ��
bb ³

� �� ��


عبارت»ححجحخ«تکرارمیشود. 1

f b Z  b  b f b  Z  b  b f b  Z b  b f b  Z  b

? ? ? ?

� �� �� � �� �� � �� ��
   b

?

� �� ��


در را D چپ سمت در عالمت چهارمین است کافی 4

زنجیرهپیداکنیم:

Dچهارمینعالمتسمتچپ 

عالمتهایزنجیره29تااست.وقتیعالمتها
ّ
تعدادکل 2

رایکیدرمیانبهسمتراستزنجیرهانتقالمیدهیم،14عالمت

درسرجایشانباقیمیماندکهعبارتانداز:

@BT D LSU AJE   

اگرعالمتهایانتقالیافتهرابنویسیم،داریم:

@B #T D LSU AJE M R   

S¶°ø IU S¶°ø IU14 14

� ���� ���� ���… 

درشکلهای)الف(و)پ(،چرخهای)1(و)2(همجهت 1

میچرخند؛ولیچونچرخ)2(درشکل)الف(بزرگترازشکل)پ(

است،پسُکندترمیچرخد.

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

عالمتمیانی

1933 

1
چرخهای)الف(و)ب(در

خالفجهتهممیچرخند

چرخهای)الف(و)1(همجهتمیچرخند

چرخهای)ب(و)1(درخالفجهتهممیچرخند






ازچرخ)الف(بزرگتراست،پسکندتر همچنینچونچرخ)ب(
عقربههای حرکت جهت خالف در )ب( چرخ بنابراین میچرخد.

ساعتوکندترازچرخ)الف(میچرخد.

2

باتوّجهبهشکل،چرخ)1(همجهتباچرخ)2(والبّتهکندترازآن
میچرخد)زیرابزرگتراست(.

3
:همجهتها

( ), ( ), ( ), ( )

( ), ( ), ( )

1 3 5 7

2 4 6








جهت خالف در باید )6( یا )4( ،)2( چرخهای از یکی بنابراین
حرکتعقربههایساعتبچرخند.

2
:همجهتها

( ), ( )

( ), ( )

1 4

2 3








2
:همجهتها

( ), ( )

( ), ( ), ( ), ( )

3 6

1 2 4 5








2

بنابراینچرخهای)ب(و)الف(همجهتمیچرخندوچونچرخ
)ب(ازچرخ)الف(کوچکتراست،تندترازچرخ)الف(میچرخد.

تمیکنیمکهچرخدندهها
ّ
دق 3

حرکت سرعت نتیجه در یکساناند،
تسمههایکسانخواهدبود.

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 
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هنگامغروب،خورشیددرجهتغربقرارداردوپشت 1
بهخورشیدبودن،یعنیروبهشرقبودن.پسعلیابتدادرجهت
به هم باز آخر، در میپیچید؛ بهچپ بعد، و میکند شرقحرکت

سمتچپمیپیچد.

بهکمکاّطالعاتدادهشده،شکل 1

رارسممیکنیم:

بنابراینشهرDدرشرقشهرCقراردارد.

22

علیونرگسزمانیبهشمالسفرخواهندکردکهمریم 4
همبیاید.اّمامریمبهشمالنمیآیدوبنابراینعلیونرگسباهمبه

شمالنمیروند.

170 از بیشتر افرادی قّد است ممکن  1گزینهی 4
بسکتبالیست 

ً
مثال نباشند؛ والیبالیست ولی باشد سانتیمتر

ورزشنکنند.همچنینممکناستوالیبالیست
ً
باشدیاحّتیاصال

باشند.بنابراینبهقطعیتنمیتواندرموردآنچیزیگفت.
اندازهیقّدافرادبهورزشکردنیاورزشنکردنآنها 2گزینهی

نمیشود دلیل نیست، والیبالیست ندارد.چونمسعود بستگی
قّدشکمتراز170سانتیمترباشد.

بایدقّدش
ً
چونمحّمدرضاوالیبالیستاست،پسحتما 3گزینهی

از170سانتیمتربیشترباشد.

232

وچون نهخواهر؛ و دارد برادر نه وکیلاست، که کسی 3
نرگسبرادردارد،پسوکیلنیست.همچنینکسیکهوکیلمیباشد،
است، مهندس که کسی از نسیم چون و است؛ کوچکتر همه از
بزرگترمیباشد،کوچکترینفردنیستونمیتواندوکیلباشد.

کهنسترنوکیل پاسخسؤالقبل،میدانیم به باتوّجه 4
است.چوننسیمازکسیکهمهندساست،بزرگترمیباشد،پس
پزشکاست.پس:

ً
مهندسنیست.بنابرایننسیمقطعا

ً
قطعا

نسترن وکیل  نسیم پزشک  نرگس مهندس
درستاندوگزینهی)4(

ً
بنابراینگزینههای)1(،)2(و)3(حتما

نادرستاست.
ً
حتما

2084 

2085 

2086 2087 

2088 

2089 

2090 2091 2092 

2093 

2094 

ابتداشکلرارسممیکنیم: 4

باجابهجاییشمارههای13و18داریم:



پسواحد15بایدکنارواحد17باشد.

باتوّجهبهشکل،واحدهای17، 3
15و13درردیفشمالیهستند.

باتوّجهبهشکل،واحدهای14و 1

13مانندواحدهای17و16بهصورتقطری

روبهروییکدیگرند:

بین 18 واحد شکل، به باتوّجه 1

واحدهای14و16قراردارد.

جهت در ابتدا ُربات 4

غرب جهت در سپس و جنوب

حرکتمیکند؛پسدرجنوبغربی

موقعیتاّولیهیخودقرارمیگیرد.

2



 4

2077 

2078 

2079 

2080 

2081 

2082 

2083 
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انگیزهیسرقتبهواسطهیمسخرهکردنمراد،ممکن 3گزینهی

رخنمیدهد.
ً
استدرستباشد،ولیلزوما

جهانگیرازنظردادگاهمجرمشناختهشدهاست
ً
قطعا 4گزینهی

کهبهحبسوپرداختجریمهینقدیمحکومشدهاست.بنابراین

ازنظردادگاهجهانگیرمرتکبجرم)امریخالفقانون(شدهاست.

اّطالعاتمسئلهرابهصورتخالصهمینویسیم: 2



VZVVUبیشتر
شیرینی

UYWXWکمتر

VVWYXبیشتر
ضرر

XYVXUکمتر
��� ��

WازVوU
شیرینترهستند.













 YازVوW

مضرترهستند.

YمضرترازUاست. 

بنابراینفقطVازWشیرینتروازYمضرتراست.

باعث کرد« جمع
ً
کامال را عبارت»پشتخودرویدوم 1

میشودکهدرذهنشنوندهاینموضوعنقشببنددکهخودروی

اّولسرعتخیلیباالتریداشتهاستکهچنینخسارتیرابهبار

آوردهاست.

اّطالعات، به باتوّجه 3
نموداررارسممیکنیم:

نموداررارسممیکنیم: 1



حالتهایزیرممکناستاّتفاقبیفتد: 3

یا

از بعضی و کفشهستند مدادها اینحالتها،همهی درهمهی
خودکارهاکفشهستند.

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

قرمز رنگ به را اّول ماشین نفر، چهار این از نفر سه 1
ماشیناّول قرمز دیدهاند،پس:
دونفرماشیندومراسبزوبقیهآنرابهرنگهایمتفاوتیازهم

ماشیندومسبزرنگاست،بنابراین:
ً
دیدهاند،پساحتماال

ماشیندوم سبز 
توصیفگزینهی)1(درستاست.

ً
بههمینترتیب،احتماال

زردآبیسبزقرمز

ماشینچهارمماشینسومماشیندومماشیناّول

1

بررسی سایر گزینه ها:

داروهای دقیق مصرف صورت در حّتی بود، ممکن  2گزینهی

تدیگریپژمانامروززندهنبود.
ّ
ضّدعفونتهم،دراثرعل

پژمانپسازتصادف،حدودیکماه)حدودسیروز( 3گزینهی

سیروز.
ً
دربیمارستانبستریبود،نهدقیقا

درستاستتماممشکالتپژمانپسازتصادفدر 4گزینهی

تمرگپژمان
ّ
اثرعفونتوعوارضناشیازآنبودهاست،اّماعل

ممکناستچیزدیگریباشد.

 2

تمامی(
ً
تکنیدکهوقتیقراراست98درصد)تقریبا

ّ
دق 1

همراه تلفن یا اینترنت طریق از را خود برق قبوض مشترکین،

به مشترکین، همهی 
ً
تقریبا که بوده این بر فرض کنند، پرداخت

اینترنتیاتلفنهمراهدسترسیدارند.

 3

دورهی در و است کرمان اهل »ب« دانشآموز فقط  1

ِممردمیباشد.
ّ
متوّسطهیدومدرسمیخواندودارایمعل

دانشآموزان»ب«و»پ«اهلیزدوکازروننیستندو 3

دردورهیمتوّسطهیدومدرسمیخوانند.

4

بررسی گزینه ها: 

هرچندجهانگیربهدلیلسرقتدستگیرشدهاست، 1گزینهی

نمیدانیماینسرقتازمرادبودهیاازفرددیگری.

درستاستجهانگیربهزندان)حبس(محکومشده 2گزینهی

است ممکن باشد؛ رفته زندان به 
ً
حتما معلوم کجا از اّما است؛

فرارکردهباشدیامشمولعفوشودوهرگزبهزنداننرفتهباشد.

2095 

2096 
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2099 
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2102 
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درگوشههایشکل)4(،همهیحروف،بدوننقطهاند. 1

درشکل)4(،درردیفسومازپایین،نامشهر»کرمان« 4
نوشتهشدهاست.

درشکل)2(،تمامحروفستوندومازسمتراست، 3
سهنقطهایاند.

درشکل)2(،حرفدونقطهایاستفادهنشدهاست. 2

در و راست سمت از دوم ستون در ،)3( شکل در 3
شکل)4(،درستوندومازسمتچپ،باحرفدونقطهایشروع

میشوندوپایانمیپذیرند.

درشکل)1(،درردیفدومازباال،سهحرفبدوننقطه 4
وسهحرفیکنقطهایوجوددارد.

درشکل)1(،درردیفوسطودرشکل)3(،درردیف 1
ازنظر انواعحروف ازهمهی باال، از اّول پایینودرردیف از اّول

تعدادنقطهوجوددارد.

پایینوستون از درشکل)3(،درخانهیردیفدوم 3
دومازراست،حرف»گ«قراردارد.

درشکل)3(،اعدادگوشههاعبارتانداز:9،5،13و7 3
کههمگیفردهستند.

بهجز دارد، وجود فرد عددی شکلها همهی مرکز در 4
شکل)4(.

همگی یا چهارم، اعدادسطر ،)4( و )1( درشکلهای 1
زوجاندیاهمگیفردند.

درشکل)2(،عدد»16«درخانهیسطراّولوستون 2
سومقراردارد.

درشکل)4(،درسطردوم،همهیاعدادبر5بخشپذیرند. 4

درشکلهای)2(و)3(درسطرآخر،تعداداعدادفرد 2
ازتعداداعدادزوجبیشتراست.

هم درشکل)1(،درردیفچهارم،اعدادزوِجپشتسرِ 1
)8،6،4،2و10(قراردارند.

اعداد همگی )سوم(، وسط ستون در ،)2( شکل در 2

دورقمیاند.
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درمتن،کلماتیکهبهحرف»ت«ختممیشوند،عبارتاند 3
از:سکوت،درخت،عادت،ساکت،گفت،کیست،داشتومست.

تعداد و میرویم پیش کلمه به کلمه و سطر به سطر 1
»ی«هاو»یـ«هارامیشماریم.

باحرف»ب«شروع که کلماتی اّولمتن، دردوسطر  2
میشوند،عبارتانداز:بود،بّزاز،بار،بهوبرمیگشت.

دراینمتن،ازحروفث،ذ،ژ،ص،ض،ظوغاستفاده 2
نشدهاست.

درسطرچهارممتن،درکلمات:که،مرد،که،به،دوش، 1
»ی« یا »س«، »الف«، حروف از هر، و که گفت، به، بود، شده،

استفادهنشدهاست.

تکرار زیر، بهتعداد گزینهها حروف متن، آخر سطر در 2
شدهاند:

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

3133

حروف»ب«،»ط«،»و«و»س«حروفموردنظرهستند. 2

کلمههایبدجنس،بلعیدوبعدموردنظرهستند. 3

3
2

2
3

2

درکلمهی»پروانه«شرایطگفتهشدهبرقراراست.تعداد 1
اینکلمهدر5سطراّول،پنجتااست.

3 1

درسطرهشتم،؛کلمهی»زندگی«دیدهمیشود. 1

و »پروانه« کلمههای هفتم و پنجم اّول، سطرهای در  2
»پیله«باهمآمدهاند.

درهرشکل،تعدادحروفبدوننقطهرامیشماریم: 2
17:شکل)4(,17:شکل)3(,18:شکل)2(,12:شکل)1( 

درمرکزشکلهای)1(،)2(و)4(حرفسهنقطهایقرار 3
دارد؛ولیدرمرکزشکل)3(حرفسهنقطهایقرارندارد.
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1401 آزمون تیزهوشان ششم )سمپاد(

تکنیدکهنخبگانواستعدادهایدرخشان،افرادی
ّ
دق 1

»اثرگذار«درجامعهاند.
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میلیونتوماناست. 1 5/ درآمدبهرام 1

6
بنابراین

1

بررسی سایر گزینه ها:

داروهای دقیق مصرف صورت در حّتی بود، ممکن  2گزینهی

تدیگریپژمانامروززندهنبود.
ّ
ضّدعفونتهم،دراثرعل

پژمانپسازتصادف،حدودیکماه)حدودسیروز( 3گزینهی

سیروز.
ً
دربیمارستانبستریبود،نهدقیقا

درستاستتماممشکالتپژمانپسازتصادفدر 4گزینهی

تمرگپژمان
ّ
اثرعفونتوعوارضناشیازآنبودهاست،اّماعل

ممکناستچیزدیگریباشد.

مسئلهرادردوحالتبررسیمیکنیم: 4





3517 

3518 

3519 

3520 

3521 

تعدادحالتهایرنگآمیزیهرخانهراداخلآنمینویسیم: 2

3:تعدادحالتها 2 1 3 18    
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 نفرحاضرباشند،نفراّولبا1- اگردریکمهمانی 3

...میتوانند و نفر  با3- نفرسوم نفر،  با2- نفردوم نفر،

احوالپرسیها،کافی
ّ
احوالپرسیکنند.برایمحاسبهیتعدادکل

استاینمقادیرجمعوازمجموعآنها،تعدادقهرهاکمشوند.

4 3 2 1 3 10 3 7       پس:

کامیون فضای  1

3
است،پس  12

18
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3
 که آنجایی از 1

خالیاست.
1

3
24 8  )تعدادجعبههاینوع)2(( پس:

چونحّداقلپرتابهارامیخواهیم،بایدباحّداکثرامتیاز 3

790 3 200 1 100 4 20 1 10       ( ) ( ) ( ) ( ) شروعکنیم:

3 1 4 1 9    پسحّداقلپرتابهابرابراستبا:

افرادی تعداد باید افرادهستیم، دنبالحّداکثر به چون 4
کهبههردورشتهعالقهمندهستند،بیشترینتعدادممکنباشد.
میتوانبهاینصورتدرنظرگرفتکههر14نفرِعالقهمندبهفوتبال
از20نفرِعالقهمندبهشناهستند.یعنی14نفربههردورشته،6نفر
فقطبهشناعالقهدارندو10نفربههیچکدامازرشتههاعالقهایندارند.
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