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 (11آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 کدام گزینه ویژگی مشابه با تصویر های مسئله را دارد؟ -1

 

 

 

 کدام یک از کلمه های زیر با بقیه ی کلمه ها متفاوت است؟ -2

 ( سبز2      ( آبی1

 ( زرد4     ( سفید3

 ( بنفش5

 گسترده ی کدام یک از مکعب هاست؟ Xتصویر  -3

      1( فقط 1

 2( فقط 2

      3و  1( فقط 3

4 )1 ،2 ،3 ،4 

 شان می دهد؟کدام گزینه یک نظم معنی دار بین کلمات داده شده را ن -4

 ی( آشپز5                   مغازه( 4  ( سبزیجات3  ( خوردن2   ( برش1

1 )1  ،2  ،4  ،5 ،3    2 )3 ،2  ،5  ،1  ،4 

3 )4  ،3  ،1  ،5  ،2    4 )5 ،3  ،2  ،1  ،4 
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 (11آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

یلومتر در این ک 2کیلومتر به سمت راست پیچیدم و  6من در ابتدای سفرم بعد از طی مسافت  -5

کیلومتر دیگر حرکت کردم. در انتها به حرکت  11جهت حرکت کردم. سپس به سمت چپ پیچیدم و 

 سفرخود را در چه جهتی شروع کردم؟ منبه سمت شمال ادامه دادم. 

 ( جنوب2     ( شمال1

 ( غرب4      ( شرق3

تا از بچه ها پشت سر علی هستند و امیر  16چه های کالس علی و امیر در حیاط صف کشیده اند. ب -6

دانش آموز بین  7تا از بچه ها جلوی امیر هستند و علی هم بین آن هاست.  14هم بین آن هاست. 

 کالس چند دانش آموز دارد؟علی و امیر هستند. 

1 )33      2 )33 

3 )23      4 )22 

5 )11 

تای آن  7تای آن ها از جنس آهن،  11گرمی موجودند.  11، ... ،  3،  2،  1نوزده وزنه به جرم های  -7

گرم  46اگر مجموع جرم های وزنه های برنزی ها از جنس برنز و یکی از آن ها از جنس طال است. 

 وزنه ی طالیی چند گرمی است؟ بیش تر از مجموع جرم های وزنه های آهنی باشد

1 )13      2 )12 

 3 )9      4 )11 

میشود، کدام  1111111اعداد فرد را در مثلث زیر چیده ایم. اولین عدد ردیفی که مجموع اعدادش  -8

 عدد است؟

1 )99      2 )993331 

3 )99331     4 )9931 
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 (11آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 چه عددی باید در مرکز مثلث قرار بگیرد؟ -1

1 )2       

2) 5 

3 )3       

4 )12 

دروغ می « ش»گفت « م»دروغ می گوید. « م»گفت « ش»دروغ می گوید. « ش » گفت: « آ »  -11

 نفر دروغ می گفتند؟دروغ می گوید. چند « آ»گفت « س»گوید. 

1 )3      2 )1 

3 )2      4 )3 

5 )4 

 

 

 ن به مکعب تبدیل کرد؟تا کردبا ل را نمی توان کدام شک -11

1 )      2 ) 

 

 

 

3 )      4 ) 
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 (11آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

اولی گفت: هیچ کدام د. ه چند نفرشان دیروز درس خوانده انمعلمی از دانش آموزانش پرسید ک -12

دقیقا سه نفر از ما، و از ما دومی گفت: یک نفر از ما، سومی گفت: دقیقا دو نفر از ما، چهارمی گفت: 

درس نخوانده اند راست نمی معلم متوجه شد دانش آموزانی که  پنجمی گفت: دقیقا چهار نفر از ما.

گویند و دانش آموزانی که درس خوانده اند راست می گویند. چند دانش آموز دیروز درس خوانده 

 اند؟

 1( 2      ( صفر1

3 )2      4 )3 

 در شکل روبه رو چند چهار ضلعی وجود دارد؟ -13

1 )24      2 )11 

3 )12      4 )9 

سانتی متر ندارند و ارتفاع هیچ  12هشت مکعب مختلف داریم که هیچ کدام ارتفاعی بیشتر از  -14

فاع بزرگ نیست. هر هشت مکعب را روی هم می چینیم. حداکثر اختالف ارتدوتایی از آن ها یکسان 

 ترین و کوچک ترین برج ساخته شده با این مکعب ها کدام است؟

1 )21      2 )11 

3 )44      4 )32 

 کدام است؟ 3754×  2673×  5126×  3721رقم یکان حاصل ضرب  -15

1 )4      2 )2 

3 )1      4 )1 
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 (11آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 کانال تخصصی تیزهوشان استاد مسعود بیگدلی

 (4گزینه ) -1

 (3گزینه ) -2

 (2گزینه ) -3

 (3گزینه ) -4

 (1گزینه ) -5

 (3گزینه ) -6

 (2)گزینه  -7

 (4)گزینه  -8

 (2)گزینه  -1

 (3)هگزین -11

 (3)گزینه -11

 (2)گزینه  -12

 (2)گزینه  -13

 (4)گزینه  -14

 (4)گزینه  -15
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