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 (12آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 مسعود بیگدلیکانال تخصصی تیزهوشان استاد 

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

 

 

 

 ر آن خط کشیده شده نزدیک تر است؟کدام کلمه از نظر معنایی به کلمه ای که زی -2

 تاثیر قرار داد. تحتورزشکار برجسته، جمعیت عالقه مند را با حرکات چاالک خود 

 ( سنگین2     جوانمردانه ( 1

 ( شفاف4     ( تند و تیز3

 ؟کدام گزینه گزاره ی داده شده را به صورت یک گزاره ی درست و قابل فهم کامل می کند -3

 حتی اگر باران ببارد، من باید بیایم، یعنی.....................

    اگر بیایم، باران می بارد.( 1

 ( اگر باران ببارد، باید بیایم.2

 ( من مطمئنا خواهم آمد، چه باران ببارد و چه نبارد.3

 ( هر وقت باران ببارد، من باید بیایم.4

 اگر باران ببارد، احتمال آمدنم کم است.( 5

 گسترده ی کدام یک از مکعب هاست؟ Xتصویر -4

      1فقط ( 1

 3و  1( فقط 2

     4و  3،  1( فقط 3

 4و  3،  2،  1( 4

 

1 

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


 

 

 (12آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 مسعود بیگدلیکانال تخصصی تیزهوشان استاد 

 در دنباله ی داده شده قرار می گیرد؟کدام گزینه به جای عالمت سوال  -5

 8، 43،  11،  41، ؟ ،  33،  11        

1 )8      2 )14 

3 )43      4 )44 

 ام است؟دمکمل شکل ک -6

1 )    2 ) 

 

 

3 )    4 ) 

 

 کفش دوزک جمع اند. در 3عنکبوت بی آزار و  3پشه،  3مگس،  8در یک میهمانی دوستانه،  -1

وسک می دهند. پس از س 3عنکبوت یکی می ماند و بقیه جای خود را به  3میانه ی میهمانی از 

رتیل می دهند. اکنون نسبت با اول  3تا می ماند و بقیه جای خود را به  6پشه  3گذشت مدتی از 

 میهمانی ............

 تعداد پاهای موجود در جشن تغییر نکرده است.( 1

 ( تعداد پاهای موجود در جشن بیشتر شده است.2

 ( تعداد پاهای موجود درجشن کم تر شده است.3

 می توان تعیین کرد.( تغییر پاها را ن4
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 (12آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 مسعود بیگدلیکانال تخصصی تیزهوشان استاد 

را قرار دهیم.  5یا  4،  3،  0در مربع های عبارت     +     +     +     +    +     میتوانیم عددهای  -8

 چند عدد مختلف می تواند باشد؟حاصل این جمع 

1 )24      2 )33 

3 )28      4 )22 

را ساله وجود دارند که از قضا همگی شبیه هم اند. نفر اول  8داخل اتاقکی تعدادی دختر و پسر  -3

نمی گویم چند نفر، فقط بدان » خارج کردیم. از او پرسیدیم چند نفر هم جنس تو هستند؟پاسخ داد: 

نیز خارج کردیم و او نیز چنین پاسخ داد. حال اگر آنها نفر دوم را « نفرات دختر و پسر اکنون برابرند

 ی دهد؟دروغ گو یا راست گو باشند، کدام یک از موارد زیر، تعداد افراد داخل اتاق را نشان م

 نفر 13( 2     نفر 11( 1

 ( همه ی موارد صحیح است.4     نفر 12( 3

 عدد شصتم الگوی زیر کدام است؟ -10

1 )4351      

2 )4213 

3 )4258      

4 )4251 

 21به اردو رفته بودند. در یک صبحگاه، همه ی پسر ها در یک صف ایستاده بودند. علی و امیر  -11

نفر پشت او، و امیر هم دقیقا وسط صف ایستاده بود. چند نفر بین امیر و  13نفر جلوی علی بودند و 

 ؟علی بودند

1 )1      2 )7 

3 )8      4 )14 

5 )21 
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 (12آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 مسعود بیگدلیکانال تخصصی تیزهوشان استاد 

ه در این دنبالاعداد هر دنباله، اولین عدد مشترک در دنباله های اعداد زیر با توجه به ارتباط بین  -12

 4،  41،  18،  115... ،                       کدام است؟

                     ، ...151  ،118  ،13  ،40   

1 )1443     2 )721 

3 )1447     4 )777 

 می گیرد؟ر کدام عدد در آخرین خانه ی مستطیل مقابل قرا -13

1 )52       

2 )31 

3 )58       

4 )32 

 با کدام یک از کاشی های زیر نمی توان کف یک اتاق مستطیل شکل را پوشاند؟ -14

1 )      2 ) 

 

 

3 )      4 ) 

 

درسا کم تر از ملینا ولی بیش تر از نرگس توپ دارد. ارغوان بیش تر از درسا و بیش تر از ملینا  -15

بیش تر اما از ارغوان کم تر است. چه کسی بیش تر از بقیه آیسن  از ملینا توپ دارد. تعداد توپ های 

 توپ دارد؟

 ( درسا2      ( ملینا1

  ارغوان(4     ( نرگس3
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 (12آزمون هوش و خالقیت شماره) 

 کانال تخصصی تیزهوشان)استاد بیگدلی(  

 
 مسعود بیگدلیکانال تخصصی تیزهوشان استاد 

 (3گزینه ) -1

 (3گزینه ) -2

 (3گزینه ) -3

 (3گزینه ) -4

 (2گزینه ) -5

 (1گزینه ) -6

 (2)گزینه  -1

 (4)گزینه  -8

 (4)گزینه  -3

 (1)گزینه  -10

 (1)گزینه  -11

 (4)گزینه  -12

 (3)گزینه  -13

 (2)گزینه  -14

 (5)گزینه  -15
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