
 

 

 01آزمون هوش و خالقیت شماره 

 مسعود بیگدلی

 
  

 

www.bigbest32.ir  
@bigbest32 
@mathmovie6 
 
 



 

 

 (01آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

ین سه روز قبل تولدش گفت، سه روز قبل از دیروز چهارشنبه است. تولد آدرین چه روزی آدر -1

 بوده است؟

 ( پنجشنبه2     دوشنبه( 1

 ( سه شنبه4     ( چهارشنبه3

 با توجه به شکل، مجموع تعداد نقاط در عالمت سوال)؟( را در سوال زیر مشخص کنید؟ -2

1 )14      2 )13 

3 )12      4 )11 

 

در جمع نوشته شده ی مقابل هر یک از شکل های مربع، مثلث و دایره، جای یک رقم گذاشته  -3

 شده اند. اگر این سه رقم باهم متفاوت باشند، دایره نشان دهنده چه عددی است؟

1 )5      2 )7 

3 )8      4 )9 

 

( و به 33) یعنی  3تا  2از  1ترتیب اعداد مردمان سرزمین جوجولستان این گونه است که به جای  -4

 3تا  5از  9( و به جای عدد 3333) یعنی 3تا  4از  7( به جای عدد 333) یعنی  3تا  3از  5جای عدد 

 را چگونه می نویسند؟ 375479( استفاده می کنند. آن ها عدد 33333یعنی  )

1 )313334333333333   2 )3313343333333 

3 )313343333333333   4 )313433333333 

 در شکل روبه رو چند مستطیل وجود دارد؟ -5

1 )11      2 )18 

3 )23      4 )21 

 

1 

file:///C:/Users/masoud/Desktop/سایت/t.me/bigbest23


 

 

 (01آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

گان آن است. حداقل چند سال باید بگذرد برابر رقم هزار 4، رقم یکان عدد سال،  2002در سال  -7

 تا این وضعیت تکرار شود؟

1 )11      2 )21 

3 )111      4 )2118 

 ( جوابی غیر از این ها5

برابر عدد دیگر در  2را می نویسیم و هر عددی که  30تا  1لیستی از همه ی اعداد طبیعی از عدد  -7

این لیست است را خط می زنیم. اگر به گونه ای عمل کنیم تا تعداد اعداد کم تری خط زده شوند، 

 این لیست باقی می ماند؟حداکثر چند عدد در 

1 )23      2 )21 

3 )21      4 )18 

5 )15 

،  Aتوسط سه دایره ی ناحیه ی خالی به وجود آمده  4را طوری در  7و  5، 3، 2می خواهیم اعداد  -2

B  وC  قرار دهیم که مجموع اعداد داخل دایره ها باهم برابر شود. در این صورت مجموع اعداد داخل

 هر دایره چه قدر می شود؟

1 )18      2 )17 

3 )11      4 )15 

5 )14 

به طوری که بیش از نیمی یک مکعب بزرگ، ساخته شده از مکعب های یکسان کوچک تری است  -9

ز بیرون دیده نمی شوند. برای ساخت مکعب بزرگ حداقل چند مکعب کوچک از مکعب های کوچک ا

 به کار رفته است؟

1 )1728     2 )1331 

3 )1111     4 )729 

2 

file:///C:/Users/masoud/Desktop/سایت/t.me/bigbest23


 

 

 (01آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

متر باال می رود و هر شب  2او هر روز متر افتاده است.  5صبح شنبه، حلزونی در گودالی به عمق  -10

 ن باالخره چه روزی از گودال بیرون می آید؟یک متر به پایین لیز می خورد. این حلزو

 ( دوشنبه2     یکشنبه( 1

 ( چهارشنبه4     ( سه شنبه3

 کدام گزینه تصویر را کامل می کند؟ -11

1 )    2 ) 

 

3 )    4 ) 

 

 رابطه ی مسافت سنج به مقدار کیلومتر، مانند رابطه ی قطب نما است به ................. -12

 ( گردش2     مسافت( 1

 ( جهت4     ( عقربه3

 254نشسته بود. محمد، سمت راست هادی و در صندلی  253هادی در ورزشگاه، در صندلی  -13

رحیم در صندلی سمت چپ جعفر نشسته نشسته بود. جعفر در صندلی سمت چپ هادی نشسته بود. 

 بود. شماره ی صندلی رحیم کدام است؟

1 )251      2 )254 

3) 255      4 )251 

 کدام گزینه جایگزین مناسبی برای عالمت سوال است؟ -14

1 )2     2 )1 

 3( 4     ( صفر3
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 (01آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 پسر این« او، پسرِ دخترِ پدرِعموی من است.» دختری، یک پسر را به این صورت معرفی می کند: -15

 سبتی با این دختر دارد؟چه ن

 ( برادر2     پسرعمه( 1

 ( برادر زاده4      ( عمو 3
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 (01آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 (3گزینه ) -1

 (4گزینه ) -2

 (4گزینه ) -3

 (1گزینه ) -4

 (4گزینه ) -5

 (1گزینه ) -7

 (3)گزینه  -7

 (3)گزینه  -2

 (3)گزینه  -9

 (3)هگزین -10

 (1)گزینه -11

 (4)گزینه  -12

 (1)گزینه  -13

 (3)گزینه  -14

 (1)گزینه  -15
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