
































کتاب اول

هوش زابین



فصل اول

هوش کالیم

بار معنایی
»زشت« به ترتیب بار  »زیبا« و  کلامت، بار معنایی متفاوتی دارند. بعضی از آنها مثبت و برخی منفی هستند. مثالً کلامت 

معنایی مثبت و منفی دارند. 

ET برای تشخیص بار معنایی کلمه، آنها را تصور می  کند و دقت می  کند که یک کلمه در کنار چه چیز 
می  آید. برای توصیف انسان  های تبه  کار و بد به کار می رود یا برای توصیف انسان  های نیکوکار و خوب؟ 
یا اصاًل برای هر کسی؟ ET دقت می  کند که آن کلمه برای توصیف موقعیت  های جذاب و جالب استفاده 

می  شود یا موقعیت  های خسته  کننده؟ یا اصاًل برای هر موقعیتی؟

زمینی ایده فرا

می  گن یه روزی یه مرد نابینای فقیری کنار خیابون نشسته بود و یه تابلو کنارش گذاشته بود که روش نوشته بود: »من کور 
هستم. لطفاً کمکم کنید« و یه پارچه پهن کرده بود تا مردم پول  هاشون رو روش بریزن. یه آدم مهربون از کنارش رد شد. به 
جای اینکه کمکش کنه، پشت تابلو یه چیزی نوشت و تابلو رو برگردوند. عصر که دوباره اون آدم مهربون برگشت، نابینا از روی 

صدای قدمهاش، اون رو شناخت و بهش گفت: »صبح چه  کار کردی؟ امروز مردم خیلی بهم کمک کردن«. مرد 
مهربون گفت: »کار خاصی نکردم. فقط روی تابلوت نوشتم: امروز روز قشنگیه و من نمی  تونم اون رو ببینم«.

بچه  های عزیز، کلمات و جمالت ما بار معنایی متفاوتی دارند. تو به کار بردن اون  ها دقت کنیم.

( وجود  ( و بار معنایی منفی) (، بار معنایی خنثی) در کنار هر یک از کلمات داده شده، سه گزینه  ی بارمعنایی مثبت)
دارند. در هر مورد بار معنایی آن کلمه را مشخص کنید.

نشاط.11
 )3   )2   )1  

صبور.21
 )3   )2   )1  

مقاومت.31
 )3   )2   )1  

میز.41
 )3   )2   )1  

سرود مّلی.51
 )3   )2   )1  

تحت نظر.61
 )3   )2   )1  
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تصادف.71
 )3   )2   )1  

دستبرد.81
 )3   )2   )1  

در دسترس.91
 )3   )2   )1  

بشقاب.101
 )3   )2   )1  

برخوردار.111
 )3   )2   )1  

عالقه.121
 )3   )2   )1  

جعل.131
 )3   )2   )1  

توجیه.141
 )3   )2   )1  

دالور.151
.  )3   )2   )1  

تصویـرخوانی
یکی از مهارت  های هوش کالمی این است که با دیدن یک تصویر بتوانیم منظور آن تصویر را در یک جمله  ی کوتاه بگوییم. 

از این باالتر اینکه بتوانیم مفهوم تصویر را در یک کلمه بگوییم. در این بخش این مهارت را مترین خواهیم کرد.

ET در این نوع مثال، اول سراغ گزینه  ها می  رود. تک  تک گزینه  ها را می  خواند و هربار به شکل نگاه 
می  کند تا بهترین پاسخ را پیدا کند.

زمینی ایده فرا

چند سال پیش یکی از دوستام اومد پیشم و گفت: »برای آزمون تیزهوشان، می  تونی بگی برای بچه  ام چی کار کنم«. اون 
وقت  ها معمواًل یه سؤال تصویری می  دادن و می  گفتن معنی این تصویر چیه. بهش گفتم: »می  تونی ببریش بیرون و بیلبردهای 

شهر رو نگاه کنه و تمرین کنه که هر تصویر معنی و مفهومش چیه«. بهم یه نگاه معنی  داری کرد و گفت: »نمی  خوای 
کمک کنی، چرا سرکار می  ذاری؟«... بعدًا که آزمون تیزهوشان برگزار شد اتفاقاً یه سؤال همون جوری اومد. 

خالصه اینکه به تصویرهای دوروبرتون خوب و با دقت نگاه کنین. مفیده!

در هر سؤال کدام گزینه به صورت دقیق تر و کامل تر تصویر را توضیح می دهد؟
161. 

2( رفاقت 1( همدلی  
4( هم سانی 3( همکاری  
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171. 
1( تعمیر
2( ترمیم
3( تثبیت

4( سنگ دلی
181. 

1( حماقت
2( تدبیر
3( باران

4( جلوگیری

191. 
1( موفقیت

2( ارتقاء
3( پیاده رو
4( راه پله

201. 
1( کودکی

2( مرگ
3( انسان
4( فرآیند

211. 
1( پایداری
2( بزرگی

3( خستگی
4( گیره

221. 
1( سیگار
2( هدف
3( نتیجه

4( مصرف دخانیات ممنوع!

231. 
1( دسته بندی
2( خط و دایره

3( روشنایی
4( ایده پردازی

241. 
1( پرتقال

2( شیر آب
3( آب پرتقال

4( آب
251. 

1( سیاهی
2( عزلت

3( نشستن
4( دیوار

در این بخش گزینه ای در کار نیست. باید برای هر یک از تصاویر، دقیق ترین و کامل ترین مفهوم را در قالب یک کلمه، عبارت 
و یا جمله بگویید. سپس، می  توانید برای دیدن پاسخ پیشنهادی پاسخ نامه را ببیند. این نوع سؤاالت که به تقویت هوش 

کالمی کمک می کند، در سنجش خالقیت هم استفاده می  شود.   
261. 

271. 

281. 

291. 
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301. 

311. 

321. 

331. 

341. 

351. 

انتخـاب واژه
در هر کدام از سؤاالت این بخش متنی آورده شده که یک یا چند کلمه  ی آن حذف شده است. باید بین کلامت داده شده 

بهرتین کلمه را انتخاب کنیم. شاید دربرخی از سؤاالت بیش از یک گزینه، جمله را کامل کند، اما مهم این است که بهرتین 

گزینه انتخاب شود. به مثال داده شده، دقت کنید.

مثال شیراز یکی از کالن  شهرهای ایران و مرکز استان فارس است. جمعیت شهر شیراز و حومه  ی آن در سال ۱۳۹۵ 
خورشیدی نزدیک به ۱/8 میلیون نفر بوده است. شیراز پنجمین شهر .......... و پرجمعیت ایران است.

4( آفتابی ۳( گردشگردی  2( بزرگ  ۱( کوچک  
پاسخ گزینه  ی »2« با توجه به متن و استفاده شدن از واژه  ی »کالن  شهر« که به معنی شهر بزرگ است، این متن با 

انتخاب واژه  ی »بزرگ« کامل می  شود. 

ET در این نوع مسائل به تک  تک واژه  ها دقت می  کند. گاهی استفاده از یک حس، یک فعل، یک اصطالح، 
یک فکر و ... باعث استفاده شدن یا استفاده نشدن یک کلمه می  شود.

زمینی ایده فرا

ع می  کنم به حرف زدن و یهو وسطش می  فهمم که اشتباه کردم. اون وقت یه  یه وقت  هایی درگیر یه ماجرا می  شم و شرو
ترمز تو ذهنم می  کشم که صدای غژغژش تو گوشم می  پیچه و وسط جمله، جمله رو می  خورم و یه جور دیگه ادامه 

ح میشه! می  دم. به نظرم بعضی وقت  ها خوب جور درمیاد، ولی بعضی وقت  ها افتضا

صادق با دوستانش اختالف نظر داشت. یک ساعت با هم بحث کردند ولی در نهایت نتوانست رفقایش را .......... کند..361
4( مجبور 3( تأکید  2( اقناع  1( تأیید 
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مادر بارها تذکّر داده که وقتی آب می خوری، حتما لیوان را بشور! مسعود مثل همیشه .......... کرد و از زیر این کار در رفت!.371
4( تن آسانی 3( تنبل   2( غضب  1( تواضع 

محو تماشای درخت گیالس شده بود. دستانش را به نشانه ی دعا باال آورد و پروردگار را .......... کرد..381
4( شکر 3( شکرگزاری  2( تضّرع  1( تشکر 

شب با لشکر سیاهش از راه رسید. سمانه آمدنش را حس نکرد چرا که چراغ درونش شکسته بود. دیگر .......... راه رفتن نداشت..391
4( صدای 3( مجرای  2( صفای  1( یارای 

شنبه ها بهترین روز دنیاست چون با گذشتنش خیالت راحت می شود که سخت ترین روز هفته را .......... کرده ای!.401
4( آغاز  3( سپری  2( رها  1( گذر 

با .......... و طمأنینه وارد شد. از جلوی بزرگان گذشت و رفت در صدر مجلس نشست..411
4( غیرت 3( شوخی  2( آرامش  1( احساس 

به این دلیل که عالئم راهنمایی و .......... توسط راننده  ی زانتیا .......... شد، راننده سر پیچ نتوانست خودرو را کنترل کند..421
4( رانندگی -نادیده گرفته 3( هدایت - کنترل  2( رانندگی - به خوبی دیده  1( هدایت - بدون بررسی 

کتاب های الکترونیکی در حال گسترش هستند چون ارزان تر هستند و حامیان طبیعت .......... یک درخت کمتر قطع شود..431
4( استدالل می کنند 3( تمایل می کنند  2( ترجیح می دهند  1( توجیه می کنند 

قیمت سیب زمینی این هفته .......... . کارشناسان دلیل این افزایش را  هزینه  های حمل ونقل ...........441
2( پایین آمد - بررسی می کنند 1( باال نرفت - تخمین می زنند 

4( پایین نیامد - هدایت می کنند 3( باال رفت - ارزیابی می کنند 
تیم والیبال جوانان ایران عنوان قهرمانی جهان را .......... خود کرد..451

4( فدای 3( به دست  1( کسب  2( از آن 
امام حسین )ع( در سال 61 هجری قمری قیام کرد و طنیِن .......... او امروز نیز به گوش می رسد..461

4( عصمت 3( نهضت  2( شکوه  1( سپاه 
با رستوران سر کوچه .......... ولی برای بار اول گوشی را برنداشت..471

4( تماس گرفتم 3( سفارش گرفتم  2( حرف زدم  1( زنگ زدم 
کنار رودخانه بغل زدند و بساط چای و صبحانه را فراهم کردند. تمام .......... پدر پیش ماشین بود که نکند دزد به آن بزند..481

4( فکر و ذکر 3( وسایل   2( صحبت  1( تفکر 
صدای .......... به گوش رسید. ابتدا تصور کردیم چیزی ترکیده است ولی بعد متوجه شدیم که رعد و برق بوده است..491

4( قدرتی 3( زشتی  2( هنگفتی  1( مهیبی 
تلویزیون این هفته فیلم های سینمایی .......... را پخش کرد. فیلم »آژانس شیشه ای« از آن .......... بود..501

4( جالبی - جمله 3( عجیب - بخش  2( عجیبی- قسمت  1( جالب- قصه 

توصیف واژه
در این بخش باید از روی توصیف یک واژه آن را تشخیص دهیم. گاهی این توصیف مربوط به چند واژه است که باید آنچه 

با گزینه  ها مطابقت دارد را انتخاب کنیم. 

ET  برای تقویت این مهارت گاهی به جدول کلمات مجالت نگاهی می  اندازد.

زمینی ایده فرا
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ع  تو یکی از آزمون  های تیزهوشان پرسیده بودن که کلمه  ای به معنی »آسیب ناشی از تماس بدن با جسم یا بخار داغ« با کدوم حرف شرو
می شه؟ بعد گزینه  هاش اینا بودن: »آ« و »ز« و »ل« و »ت«. چون جوابش »تاول« می شد و اتفاقاً به تاول تو فارسی »آبله« هم می گن، 

دوتا جواب داشت! خیلی  ها فکر کردن فقط یه جواب داره. هنوز هم متأسفانه خیلی  ها فکر می  کنن فقط یه جواب داره!
]مثال: می تراود مهتاب، می درخشد شب تاب، مانده پای آبله از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش 

بر دوش، دست او بر در، می گوید با خود: غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند )نیما یوشیج([ 

در هر کدام از سؤاالت زیر توصیف واژه ای آمده است. آن واژه با چه حرفی)یا حروفی( شروع می  شود؟
صدایی که از سمت کوه برمی گردد:.511

4( ص 3( خ  2( پ   1( ب  
متأسفانه گاهی روی درخت ها و آثار باستانی می نویسند:.521

4( ی  3( ک   2( ج  1( ن 
وقتی که کارمندان بیشتر از حالت معمول سر کار می مانند:.531

4( پ 3( ج   2( ت  1( ا 
افزایِش سرعت: .541

4( ش 3( س  2( پ  1( ب 
بی باکی وقتی از حد بگذرد و نامطلوب شود:.551

4( ث 3( ش  2( ح  1( آ  
برآمدگی کوچک و غده  ای گوشتی روی پوست که درد هم ندارد و در فرهنگ خرافه فکر می کنند که با ریختن آب روی .561

گربه به وجود می  آید:
4( گر 3( زخ  2( زگ  1( تا  

غذایی که حاجیان وقتی از مکه به منزل می  رسند، می دهند:.571
4( ول 3( غذ  2( شو  1( ها  

غذای آبکی:.581
4( تر 3( خو  2( با  1( بر  

وقتی هنگام نشستن، زیادی تا می شوی، بزرگترها می گویند: .......... نکن..591
4( ال 3( قو  2( دی  1( فو 

سخن بی  ارزش:.601
3( خی 3( مر  2( چز  1( یا  

قالب جدول کلمات
در این بخش، قالب سؤال به صورت جدولی از کلامت است. از ما خواسته می  شود که گروه  های خاصی از کلامت را بیابیم. برای مثال: 

هم  معنی  ها یا مخالف  ها یا هم  خانواده  ها. در موارد خاصی از این قالب سؤال برای سنجش مترکز و دقت هم استفاده می  شود. در این 

موارد که به آن در جای دیگری اشاره شده است، از ما می  خواهند که مثالً کلامت داری نقطه یا اسامی اشیا و ... را تشخیص دهیم. 

ET در این نوع سؤاالت بسیار دقت می  کند زیرا می  داند که از دست دادن حتی یک کلمه ممکن است او 
را به جوابی نادرست برساند. همچنین، ET به این نکته توجه می  کند که وقتی تعدادی کلمه در جدول داده 
می  شود، می  تواند از نظم سطری و ستونی برای جستجو در بین کلمات استفاده کند تا چیزی از قلم نیافتد.

زمینی ایده فرا
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هر کلمه برای خودش داستان و معنایی داره. مثاًل میدونستین »سپاس« یعنی چی؟ ایرانی  های قدیم تو چند هزار سال پیش، 
خدا رو تو سه پاس )یعنی در سه زمان(، در صبح و ظهر و شام، ستایش و نیایش می  کردن. حاال وقتی کسی می  خواست ارادتش 

رو به یه نفر دیگه نشون بده بهش می  گفت: »سپاس  گزارم« یعنی »در سه پاس از روز، هنگام نیایش  هام تو رو دعا 
می  کنم«. واقعاً این کلمه چقدر زیباست! 

با توجه به جدول کلمات زیر به سؤاالت 61 تا 65 پاسخ بدهید.

قسمتسپهرظالمضعفنور

ظفرتقدیرروشناییَقَدرسحاب

ظلمظریفظّلصبحظرف

بحثظلمتسرنوشتسّقاآسمان

ساقیضعیفجزیرهضعفامظلوم

در جدول داده شده چند گروه کلمه  ی هم  معنی وجود دارد؟.611
6 )4  5 )3  4 )2  3 )1

در جدول داده شده چند جفت کلمه  ی متضاد وجود دارد؟.621
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در جدول داده شده چند کلمه هم خانواده ی »تَظّلم« است؟.631
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در جدول داده شده، چند کلمه هم خانواده ی »سقایت« است؟.641
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در جدول داده شده چند گروه کلمه  ی هم  خانواده وجود دارد؟.651
7 )4  6 )3  5 )2  2 )1

با توجه به جدول کلمات زیر به سؤاالت 66 تا 70 پاسخ بدهید.

مرحمتسیرافساعدجابه جاییحاّلل صعودفرسوده

نوسحرپیچیدهشاکرسعیصبورکشور

شکیباصحیفهمحرومسفرتشکحماسهساده

شرکاشوکتپچ پچفراستنویدصحبتحامل

صفرحمامحسادتمشکوکحسرتشرکتعدس

حراممحلولتحّملفسادصرف صدفرحیم

نقلفرسایشصّرافیپاپیچصبرحسودملیح
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هوش زابین  فصل اول: هوش کالیم

در جدول داده شده چند گروه کلمه  ی هم  معنی وجود دارد؟.661
5 )4   4 )3  3 )2  2 )1

در جدول داده شده چند جفت کلمه  ی متضاد وجود دارد؟.671
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در جدول داده شده چند گروه کلمه  ی هم  خانواده ی وجود دارد؟.681
4( بیش تر از 8  8 )3  7 )2 1( کم تر از 7 

در جدول داده شده چند گروه کلمه  ی هم  خانواده فارسی وجود دارد؟.691
4( صفر  3 )3  2 )2   1 )1

در جدول داده شده در چند سطر می  توان کلمه  ای یافت که با دو تلفظ خوانده شود و دو معنی متفاوت بدهد؟.701
4( چهار سطر 3( پنج سطر  2( شش سطر  1( هفت سطر 

شمار
از  از کلمه  های جمع  این بخش درباره  ی تشخیص تفاوت کلمه  های مفرد و جمع است. در زبان فارسی بسیاری  سؤاالت 

نشانه  های جمع قابل تشخیص است زیرا این نشانه  ها با پسوند »ها« و »ان« مشخص می شوند.

ET به هفت نکته ی طالیی زیر دقت می کند:
»ها« برای جمع جاندار و بی  جان کاربرد دارد. برای مثال: کتاب  ها  1

»ان« فقط برای جمع جاندار به  کار می  رود. برای مثال: درختان 2
بعضی کلمه  ها که ریشه  ی عربی دارند، بنا به قواعد زبان عربی با »ات«، »ون« یا حتی »ین« جمع بسته می  شوند. برای  3

مثال: دستورات، انقالبیون و مسافرین
به ندرت بعضی کلمه  ها که ریشه  ی فارسی دارند هم با »ات« جمع بسته می  شوند. برای مثال: ایالت 4

بعضی کلمه  ها جمع بی  قانون یا به اصطالح شکسته یا مکّسر دارند. برای مثال: قوانین 5
کلمه  هایی وجود دارند که مفهوم جمع دارند و اصاًل مفرد نیستند. برای مثال: مردم 6

برخی کلمه  ها صورت  های جمع عجیب و غریب خاص خود را دارند: برای مثال: نیاکان 7
ET درباره  ی قوانین جمع در یک زبان می  گوید فقط و فقط باید آن کلمه را شنید. ET معتقد است زبان را از قوانین و 

دستور زبان نباید یاد گرفت، بلکه باید شنید و دقت کرد. 

زمینی ایده فرا

یکی از فاجعه  های زبانی که چند سال پیش تو ایران اتفاق افتاد و هیچ صدایی هم از کسی درنیومد، که نیومد این بود که یه 
کتاب درسی نوشتن و اسمش رو گذاشتن: »حسابان« و روی کتاب هم با افتخار نوشته بودن منظور از »حسابان« یعنی »حساب 
دیفرانسیل و انتگرال«. راستش راست می  گفتن. »حسابان« تو زبان عربی یعنی »دو حساب« ولی این یه کلمه  ی کاماًل عربی 
ع استفاده نکرده بودن!! خیلی جالب شده بود. یه روزی مبدع این ایده رو  بود که تازه خود عرب  زبان  ها ازش تو این موضو

دیدم. بهش گفتم: »آخه این چه کاری بود که تو کردی؟!« . گفت: »ُخب اتفاقی که نیفتاده. حسابان تهش »ان« 
جمع فارسی داره«. به نظرتون کجای حرفش از بیخ و بن اشتباهه؟
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بین واژگان زیر، کدام یک جمع است؟.711
4( درختان 3( شبانگاهان  2( بیابان  1( کوهان 

کدام کلمه به مفهوم تعداد بیشتری از انسان ها اشاره می کند؟.721
4( گروه 3( قبیله  2( ملّت  1( لشکر 

کدام کلمه جمع است؟.731
4( سپاهیان 3( نخلستان  2( سپاهان  1( بامدادان 

کدام کلمه دو بار جمع بسته شده است؟.741
4( آزرده جانان 3( آتش فشان ها  2( آتش نشانان  1( وسایل ها 

کدام کلمه جمع نیست؟.751
4( واکسیانسیون 3( سیاسیون  2( مؤمنون  1( روحانیون 

کدام یک از جمع های زیر به انواِع آن جنس اشاره دارد؟.761
4( حمالت 3( سبزیجات  2( اتفاقات  1( انتقادات 

کدام کلمه جمع نیست؟.771
4( اجانب 3( اشقیا  2( اسالم  1( مبانی 

کدام کلمه وقتی با »ان« جمع بسته شود، غیر از نشانه  ی جمع، نیازمند حرف جدیدی نیست؟.781
4( پله 3( آبزی  2( تشنه  1( دانا 

سه گزینه از کلمات زیر، با روشی غیر از روش های صحیِح زبان خود جمع بسته شده اند. کدام گزینه چنین شرایطی ندارد؟.791
4( افاغنه 3( خزندگان  2( اساتید  1( آزمایشات 

کدام کلمه هم معنای مفرد دارد و هم جمع؟.801
4( ابروان 3( چشمان  2( انگشتان  1( دستان 

پل همسان  
به کلمه  ای که دو معنی کامالً متفاوت دارد، »همسان« می  گوییم. دو کلمه  ی همسان در امال و تلفظ دقیقاً  مثل هم هستند. 

در برخی مسائل به کمک این کلامت بین دو کلمه »پُل« می  زنند؛ به این ترتیب، بین دو کلمه  ی خاص داده شده یک کلمه 

نوشته می  شود، که از یک سو با یکی و از سوی دیگر با دیگری هم  معنی است. به مثال زیر دقت کنید.

مثال به جای نقطه  چین چه کلمه  ای باید بگذاریم که با هر طرف خود هم معنی شود؟ 
پیکان )..........( نام ماه

4. پیمانه ۳. تیر  2. قمر  ۱. نوک 
پاسخ گزینه  ی »۳«

واژه  ی »تیر« هم به معنی نوعی سالح )پیکان( را می دهد و هم نام یکی از ماه های سال است. 

خاطر  به  بالفاصله  را  می  شنود  که  همسان  واژه  ی  هر  دارد،  دوست  را  دوپهلو  جمالت  خیلی  چون   ET
می  سپارد. اصاًل خود اسم ET هم همسان است:

ET مخفف Extra Terrestrial است که یعنی موجود فرازمینی و ماوراءزمینی.
ET مخفف Exceptional Talented است که یعنی با استعداد درخشان و باهوش فوق  العاده.

زمینی ایده فرا



کتاب دوم

هوش هشودی



فصل پنجم

هوش تصویری
جاسازی

یکی از اساسی ترین پایه های هوش تصویری، توانایی تشخیص یک تصویر پیچیده تر است. به این مهارت اصطالحاً، توانایی 

پیداکردن تصویر جاسازی شده می گویند. در این نوع سؤاالت هوش، تصویری ساده داده می شود و از ما می خواهند تا این 

تصویر را درون تصویری پیچیده تر پیدا کنیم.

با اینکه این نوع مسائل آنچنان پیچیده نیست، ولی به دلیل اهمیت آموزشی آن به تعداد زیادی از آنها اشاره شده است. 

بدیهی است که باید با رسعت به اندازه کافی باال بتوانید به این سواالت پاسخ دهید.

ET در تصاویر ساده به شکستگی ها، خمیدگی ها ، خطوط بسته و باز دقت می کند و سعی می کند در تصاویر 
گزینه ها این شباهت ها را تشخیص دهد.

زمینی ایده فرا

غ وحش شهری رد می شدم: تنها حدود یه ثانیه وقت  یادم میاد  زمانی هر روز با ماشین، موقع عبور از یه پیچ جاده، از کناریه با
داشتم تا محل گوزن ها رو  تو یه فضای بزرگ پیدا کنم. خیلی کار آسونی نبود، چون اگه دیر می جنبیدم، هیچی نمی دیدم. این قدر 

این کار تکرار شد تا تونستم یه تکنیک سریع برای پیدا کردن گوزن ها پیدا کنم. اول یه نگاه کلی می کردم و سریع 
به یک یا دو نقطه مشکوک می شدم. اون موقع سریع زوم می کردم رو همون نقاط. جالبه بدونین تقریبا همیشه 

موفق می شدم تو کسری از ثانیه گوزن ها رو ببینم. 

در هر یک از سؤال زیر، مشخص کنیدکه تصویر سمت چپ در کدام تصویر سمت راست پنهان شده است.

)آزمون ورودی،2013(.14911  

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

 

)آزمون ورودی،2013(.14921  

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

)آزمون ورودی،2016(.14931  

)1( )2( )3( )4(
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هوش هشودی  فصل پنجم: هوش تصویری

)آزمون ورودی،2006(.14941  

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

)آزمون ورودی،2008(.14951  

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

)آزمون ورودی،2009(.14961  

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

)آزمون ورودی،2008(.14971  

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

)آزمون ورودی،2008(.14981  

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

)آزمون ورودی،2003(.14991  

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

)آزمون ورودی،2005(.15001  

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

)آزمون ورودی،2000(.15011  

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

)آزمون ورودی،2002(.15021  

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

)آزمون ورودی،2002(.15031  

)1( )2( )3( )4(
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)آزمون ورودی،2001(.15041   

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

)آزمون ورودی،2014(.15051  

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

)آزمون ورودی،2007(.15061  

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

)آزمون ورودی،2005(.15071  

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

)آزمون ورودی،2005(.15081  

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

)آزمون ورودی،2006(.15091  

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

)آزمون ورودی،2000(.15101  

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

)آزمون ورودی،2007(.15111  

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

)آزمون ورودی،2000(.15121  

)1( )2( )3( )4(
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هوش هشودی  فصل پنجم: هوش تصویری

)آزمون ورودی،2012(.15131  

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

)آزمون ورودی،2013(.15141  

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

)آزمون ورودی،2000(.15151  

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

)آزمون ورودی،2008(.15161  

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

)آزمون ورودی،2017(.15171  

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

)آزمون ورودی،2008(.15181  

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

)آزمون ورودی،2004(.15191  

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

)آزمون ورودی،2000(.15201  

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

)آزمون ورودی،2008(.15211  

)1( )2( )3( )4(
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)آزمون ورودی،2015(.15221  

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

)آزمون ورودی،2008(.15231  

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

)آزمون ورودی،2008(.15241  

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

)آزمون ورودی،2003(.15251  

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

)آزمون ورودی،2017(.15261  

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

)آزمون ورودی،2016(.15271  

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

)آزمون ورودی،2016(.15281  

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

)آزمون ورودی،2016(.15291  

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

)آزمون ورودی،2016(.15301  

)1( )2( )3( )4(
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هوش هشودی  فصل پنجم: هوش تصویری

پنهان سازی
»پنهان سازی« برعکس»جاسازی« است. در پنهان سازی باید مشخص کنیم که تصویر کدام گزینه را می توان در یک تصویر 
داده شده ی مشخص جاسازی یا پنهان کرد. واقعیت این است که در تست های هوش، برخالف بخش قبل، سؤاالت به این 

سبک کمرت داده می شود.

ET هر یک از گزینه ها را جداگانه بررسی می کند؛ حتی وقتی به پاسخ رسید هم ادامه می دهد، زیرا گاهی 
ممکن است در تشخیص اشتباه کرده باشد و نیازی به بررسی اجمالی و سریع هر چهار گزینه باشد.

زمینی ایده فرا

یه زمانی بود که خیلی مغرور شده بودم و فکر می کردم شناخت خوب و کاملی از دنیا و انسانیت پیداکردم. یادم میاد یه روز تو 
اون حال و هوا، دسته کلیدم رو تو خونه گم کردم. هرچی گشتم پیدا نشد. عجله داشتم و باید پیداش می کردم، چون می خواستم از 
خونه بیرون برم. چاره ای نبود! فقط باید می گشتم. تو همون حس که ناراحت و مستأصل بودم یه دفعه ذهنم درخشید. با خودم 

گفتم تو که یه دسته کلید رو نمی تونی تو خونه ی خودت پیدا کنی، چطور اینقدر مطمئنی راه درست زندگی رو پیدا 
کردی. تو همین فکر که بودم، یه دفعه دیدم دسته کلید پنهان شده، جلوی جلوی چشممه. خوشحال شده بودم که 

چیز جدیدی یاد گرفتم و دست از غرورم برداشتم.

)آزمون ورودی،2016(.15311  

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

)آزمون ورودی،2016(.15321  

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

)آزمون ورودی،2016(.15331  

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

)آزمون ورودی،2015(.15341  

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

)آزمون ورودی،2015(.15351  

)1( )2( )3( )4(
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اجزای یکسان
در این بخش، به تشخیص اجزای به هم ریخته شده در دو شکل متفاوت می پردازیم. در هر سؤال، تصویری که شامل 

اجزای مشخص )مثالً تعدادی مربع، مثلث، دایره، بیضی، پاره خط  و . . . ( است داده می شود و سپس تنها در یک گزینه 

دقیقاً همین اجزا به صورت به هم ریخته و متفاوت از تصویر داده شده آمده است؛ و ما باید آن گزینه را بیابیم.

ET درتصاویر داده شده ای که شامل اجزای جدا از هم است، هر شکل را جداگانه بررسی می کند. به این ترتیب 
مثاًل اگر در شکل اصلی دو تا دایره و یک مثلث داریم باید سراغ گزینه ای برود که دو تا دایره و یک مثلث دارد. 
همچنین ET در تصاویر داده شده ای که شامل اجزای در هم برهم است، سعی می کند اجزاء هندسی مشخصی 
تشخیص دهد و همان روش قبل را اجرا کند. برای مثال در این حالت ET ممکن است یک نردبان شش پله ای 
را به صورت دوپاره خط بلند و شش پاره خط کوتاه ببیند و سراغ گزینه ای بگردد که در آن شکلی از دو پاره خط 

بلند و شش پاره خط کوتاه ساخته شده است.

زمینی ایده فرا

تو یه کتاب خیلی با حال به نام »خودباوری در خالقیت« ادعایی از »دن روم« رو خوندم که خیلی جذاب بود و گفته بود که 
اگه کسی بتونه پنج تا شکل کلی مشخص )که توضیح داده( رو بکشه می تونه تو چند دقیقه توانایی نقاشی اش رو از 
حالت مبتدی به حالت متوسط برسونه. اگه کنجکاو شدین اون پنج تا شکل چیه  یه زمانی دیدم تون بهتون می گم. 

احتمااًل تعجب می کنین!

)آزمون ورودی،2008(.15361  

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

)آزمون ورودی،2005(.15371  

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

)آزمون ورودی،2003(.15381  

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

)آزمون ورودی،2008(.15391  

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

)آزمون ورودی،2009(.15401  

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



211

هوش هشودی  فصل پنجم: هوش تصویری

)آزمون ورودی،2009(.15411  

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

)آزمون ورودی،2008(.15421  

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

)آزمون ورودی،2008(.15431  

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

)آزمون ورودی،2006(.15441  

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

)آزمون ورودی،2008(.15451  

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

)آزمون ورودی،2016(.15461  

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

)آزمون ورودی،2006(.15471  

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

)آزمون ورودی،2016(.15481  

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

)آزمون ورودی،2005(.15491  

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

)آزمون ورودی،2003(.15501  

)1( )2( )3( )4(
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)آزمون ورودی،2016(.15511  

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

)آزمون ورودی،2008(.15521  

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

)آزمون ورودی،2006(.15531  

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

)آزمون ورودی،2007(.15541  

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

)آزمون ورودی،2016(.15551  

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

)آزمون ورودی،2006(.15561  

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

)آزمون ورودی،2016(.15571  

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

)آزمون ورودی،2016(.15581  

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

)آزمون ورودی،2009(.15591  

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

)آزمون ورودی،2016(.15601  

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



کتاب سوم

هوش ریایض



فصل هنم

هوش عددی

الگوی حسابی
»تصاعد  الگوی حسابی،  به  یکسان است.  اختالف هر دو عدد پشت رسهم  که  اعداد  از  یعنی تعدادی  »الگوی حسابی« 

حسابی« هم گفته می شود.

مثال الگوی زیر یک الگوی حسابی است.
۱     4     7     ۱0     ۱۳     ۱6    ۱۹     ...

دقت کنید که هر بار هر عدد با سه جمع می شود.
1 4

+3

7 10 13 16 19 ...

+3 +3 +3 +3 +3

مثال عددی بعدی چیست؟     ؟   ۱8     ۱4     ۱0    6     2  

26 )4  24 )۳  22 )2  2۵ )۱

پاسخ گزینه ی »2« الگوی داده شده یک الگوی حسابی است که هر عدد از عدد قبلی 4 تا بزرگ تر است. زیرا:

2 6 10 14 18 22

+4 +4 +4 +4 +4

بنابراین عدد آخری باید 22 = 4 + ۱8 باشد.

ET فهمیده است که در الگوی حسابی، هر عدد، میانگین دو عدد کناری خود است. یعنی در الگوی حسابی، 
مثاًل عدد پنجم الگو، میانگین عدد چهارم و عدد ششم همان الگوست. همچنین ET می داند که در یک الگوی 

حسابی مثاًل دهمین عدد برابر جمع عدد اول با نه برابر اختالف بین دو عدد پشت سرهم است.

زمینی ایده فرا

تو زندگی خیلی وقتها با این الگو سرو کارداریم. مثاًل اگر از پول تو جیبی هامون روزانه پس انداز کنیم، مقدار پس اندازمون طبق این الگو 
محاسبه میشه. اگه روزی بتونین دوهزارتومن پس انداز کنین، سر سال حدود 700 هزارتومن خواهید داشت. شاید براتون زیاد 

باشه یا نباشه. مقدارش مهم نیست، ولی بهتون یه چیز خیلی باارزش رو یاد می ده: »مدیریت مالی«!

در هر یک از سؤاالت زیر، عدد داده نشده را مشخص کنید.
   ؟   238     185    132    79    30961.26

271 )4  291 )3  281 )2  251 )1
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هوش ریایض  فصل هنم: هوش عددی

   106   ؟   54    28    2 .30971
 74 )4  78 )3  80 )2  84 )1

   ؟    72    135    198   30981.261
9 )4  29 )3  21 )2  19 )1

   79    82    ؟     88  91    94    97     30991.100
87 )4  86 )3  85 )2  84 )1

   ؟   1 1-   12    35    31001.58
-14 )4  -44 )3  -34 )2  -24 )1

   ؟   37/92     92/ 26    92/ 15     31011.4/92
45/92 )4  39/92 )3  38/92 )2  48/92 )1

   ؟   1/25-    2/75    6/75    10/75 .31021
-5/25 )4  -4/25 )3  -4/75 )2  -2/75 )1

   ؟   7/52    6/29    06 /5    31031.3/83
9/63 )4  9/85 )3  9/73 )2  8/75 )1

   35/2-    ؟    17/4     43/7    31041.70
-8/9 )4  -9/1 )3  -8/1 )2  -9/9 )1

31051.   5
6    7

6   1 1
2    11

6    13
6    ؟   

13
2

 )4  12
2

 )3  14
6

 )2  
16
6

 )1

31061.2 1
8     1 1

2    7
8   1

4    1-  ؟  

- 3
8

 )4  3
8  )3  - 1

2
 )2  1

2
 )1

در سؤاالت زیر، هر کدام از چهار گزینه از یک الگوی خاص پیروی می کنند. بر این اساس کدام یک با سه تای دیگر تفاوت دارد؟
31071. 

2   4   6   8   10  . . . )2  1
2

   1 1
2

   2 1
2

  . . . )1

20   18   16   14  . . . )4      2   3   4   5  . . . )3
31081.

-2/75    -1/75    - 0/75     +0/25   . . . )2    1   2   3   4  . . . )1

3/75      4/25       4/75       5/25   . . . )4  1 1
2

   2 1
2

   3 1
2

  . . . )3

31091.
     1   5   9   13  . . . )2   1    3   5   7   9  . . . )1

- 7    -4   -1   2   5  . . . )4   7    10   13   15   18  . . . )3
31101.                                             

-1/25    -1    -0/75      - 0/5     -0/25   . . . )2  3
4

   1 1
4

   1 3
4

   2 1
4

  . . . )1

-1/25   -0/75    - 0/25     0/25   . . . )4  3    3/5    4    4/5   . . .    )3
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الگوی هندسی
»الگوی هندسی« یعنی الگویی که در آن همیشه عدد بعدی را بتوان با رضب عددی ثابت به دست آورد. بنابراین توجه کنید 
که در یک »الگوی هندسی« حاصل تقسیم هر دو عدد پشت رسهم، ثابت است. به »الگوی هندسی«، »تصاعد هندسی« 

هم گفته می شود. 

مثال الگوی زیر یک الگوی هندسی است. 
۱      2      4      8      ۱6       ۳2    . . .  

توجه کنید که می توان از ضرب هر عدد در 2، عدد بعدی را ساخت.
مثال عدد بعدی چیست؟                 ؟  ۱2۵0   2۵0   ۵0   ۱0   2

6۵20 )4  ۳۵00 )۳  62۵0 )2  27۵0 )۱
پاسخ گزینه ی »2«

6250125025050102

×5×5×5×5×5

ET می داند که در یک الگوی هندسی، حاصل ضرب سه عدد پشت سرهم با سه بار ضرب عدد وسطی در 
خودش برابر است. برای مثــــال در یک الگــــوی هندسی حاصل ضــــرب عدد نهم و دهم و یازدهم 

برابر است با: »عدد دهم × عدد دهم × عدد دهم«.
همچنین ET می  داند که در یک الگوی هندسی مثاًل پنجمین عدد برابر ضرب عدد اول در چهاربار ضرب 

حاصِل تقسیم دو عدد پشت  سرهم، در خودش است.

زمینی ایده فرا

داستان ابداع بازی شطرنج خیلی جالبه. می گن وقتی مبتکر شطرنج، بازی را به شاه زمون خود نشون داد، شاه خوشش اومد و 
بهش گفت برای پاداش هرچی میخوای بگو. اونم گفت:»شاها! مرا دانه ای گندم برای خانه ی اول شطرنج، دوبرابر آن برای 
خانه ی دوم شطرنج، سپس دوبرابر قبلی برای خانه ی بعدی و سپس دوبرابر آن برای خانه ی بعدی بدهید و دستور دهید تا این 

کار را تکرار کنند تا به خانه ی آخر شطرنج برسند«. شاه هم بی درنگ )و بدون فکر( موافقت کرد!
یه نگاه اگه بندازین متوجه می شین که یه الگوی هندسی داریم:

1 دانه گندم 2 دانه گندم  4 دانه گندم           ... 16 دانه گندم           8 دانه گندم 
به نظر میاد با کیسه گندم کار تموم بشه، چون کاًل شطرنج 64 تا خونه داره.

برای درخواست مخترع شطرنج باید حدود 35,000,000,000,000,000,000 تا دونه گندم بهش بدیم.
این عدد معادل محصول گندم چندسال  کل کره ی زمینه!!

در هر یک از سواالت زیر، عددی که باید به جای عالمت سؤال قرار بگیرد را مشخص کنید.
   ؟  448    112    28    7 .31111

1688 )4  1344 )3  1792 )2  896 )1

   ؟      242   22    2 .31121
836 )4  2662 )3  920 )2  1232 )1
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هوش ریایض  فصل هنم: هوش عددی

   ؟      24        12     6       3   .31131
48 )4  40 )3  38 )2  36 )1

   ؟    18     36    72 .31141
12 )4  10 )3  9 )2  8 )1

   7     ؟    28      31151.56
14 )4  10 )3  7 )2  5 )1 

   ؟   7   21    63 .31161

 4 )4   3 )3   2 )2   2 1
3

 )1

   ؟    4     12    36     108 .31171
 1 1

3
 )4  1

3
 )3   6 )2  0 )1

   ؟    33/75       11/25      3/75  .31181
105/75 )4  101/25 )3  101/75 )2  99/25 )1

   ؟   0/12      0/6      3    15 .31191
0/024 )4  0/06 )3  0/012 )2  0/24 )1

   1/5     ؟    24     96     31201.384
6/5 )4  8/5 )3   6 )2  8 )1

حاصل ضرب سه عدد داده نشده در الگوی داده شده، چیست؟    0    ؟    ؟    ؟    63    189    31211.567
344 )4  343 )3  324 )2  243 )1

در سؤاالت زیر، مشخص کنید که کدام الگو متفاوت است.   
31221.

0/1   0/01     0/001     0/0001   . . . )2   1   2   4   8  . . .  )1

2   4   6   8  . . . )4   1   1
2

    1
4

    1
8

   . . . )3
31231.

0/1   0/01     0/001     0/00001   . . . )2  1   1
3

    1
6

    1
12

   . . . )1

1   1
3

    1
6

    1
9

   . . . )4   1
3

    1
6

    1
12

   . . . )3

31241. 
 1  1/5    2/25    3/375   . . . )2   2   4   8    16   . . . )1

6     2   2
3

    2
9

    2
27

   . . . )4    2
27

    2
9

    2
3

   2   6  . . . )3

31251.  
28  4  4

7
    4

49
   . . . )2  1   1

2
    1

4
    1

8
   . . . )1

24   12   6    3   1/5   . . . )4        28    14   7    3/5   . . .  )3
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الگوی تفاضالت متناهی
خیلی وقت ها به الگوهایی برمی خوریم که عددهای پشت رسهم آنها تفاضل ثابت ندارند اما تفاضل هایشان از الگویی 

یا اختالف  این صورت که ممکن است اختالف اعداد پشت رسهم، یک الگوی حسابی بسازند؛  به  خاص پیروی می کنند. 

اختالف اعداد پشت رسهم یک الگوی حسابی بسازند. به این الگوها، »الگوی تفاضالت متناهی« می گویند.

مثال در این مثال، فاصله ها خود الگوی حسابی هستند.
31211373

+ 10+8 + 6  + 4

+ 2+ 2+ 2

مثال عدد بعدی چیست؟     ؟    ۱7    ۱0    ۵     2     ۱
27 )4  26 )۳  2۵ )2  24 )۱

پاسخ گزینه ی »۳«.
26171052

+ 9+7+5+ 3

+ 2+ 2+ 2

1

+ 1

+ 2

اول تفاضل ها را بررسی می کنیم. تفاضل بعدی را که ۹+ است به دست می آوریم و بعد عدد26 از روی آن به دست می آید.

ET دقت کرده است که در واقع الگوی حسابی هم یک الگوی تفاضالت متناهی است. او همیشه هر الگویی 
که می بیند، اول اختالف اعداد پشت سرهم را سریع حساب می کند. اگر این اختالف ثابت بود، الگو حسابی 
است و تکلیف واضح است؛ اگر اختالِف  این اختالف ها ثابت بود، باز هم تکلیف واضح است و می داند چطور 

الگو را باید ادامه بدهد؛ و ... .

زمینی ایده فرا

من خیلی به الگوی تفاضالت متناهی احترام می ذارم! باور کنین! می دونین چرا؟ چون شخصی به نام »چارلز َبِبیج« حدود 200 
سال پیش ، برای به دست آوردن پاسخ الگوهای تفاضالت متناهی، نقشه ی یه دستگاهی رو ریخت که بعدها با تکمیل اون 

بشر به فکر ساخت کامپیوتر افتاد.
 Xbox در واقع شاید اگه این الگو به ذهن بشر نمی رسید، حاالحاالها ما کامپیوتر نداشتیم! فکرش رو بکنین، نه خبری از

!PES بود و نه خبری از

در هر یک از سؤاالت زیرمشخص کنید به جای عالمت سؤال چه عددی باید قرار بگیرد.
   ؟    16     9    4    31261.1

27 )4  26 )3  25 )2  24 )1
   ؟    85     86    88    91   95    31271.100

85 )4  84 )3  83 )2  82 )1
   ؟    5    8    13     31281.20

1 )4  3  )3  2 )2  4  )1
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هوش ریایض  فصل هنم: هوش عددی

   ؟     82-     91-     97-     100-.31291
−68  )4  -70 )3  −74  )2  −72  )1

   ؟    ؟     6    7    10   31301.15
7 , 10 )4  5 , 3 )3  4 ,2 )2  3 ,1 )1

   ؟   9/5     7/5      5/75      4/25     31311.3
12 )4  11/25 )3  11/5 )2  11/75 )1

   ؟      69/5       72/5     75    77   78/5     79/5     31321.80
67/5 )4  67 )3  66/5 )2  66 )1

   ؟     0/5    0/5    1    2    3/5    31331.5/5
1 )4  0/75 )3  0/5 )2  0 )1

31341.5
9    8

9     1 5
9     2 5

9    3 8
9      ؟  

5 5
9

 )4  4 8
9

 )3  4 5
9

 )2  3 8
9

 )1

31351. 3 1
2     2 1

2     1 3
4    1 1

4     ؟   1    1   

1
2

 )4  1 )3  1
4

 )2  1 1
4

 )1

   ؟     18    11    7    5    31361.4
30 )4  29 )3  28 )2  27 )1

   ؟    96    86    75   62   46   26   31371.1
105 )4   106 )3   116 )2  110 )1

در سؤاالت زیر مشخص کنید که کدام الگو متفاوت است.
31381. 

   1    2   4    7 . . . )2      1    4   7    10 . . . )1
0/75   1    1/5   2/25    3/25 . . . )4     0/5    1   2    3/5 . . . )3

31391. 
   2     5    8   11    14 . . . )2  0/75     1    1/5   2/25    3/25 . . . )1
1
2

   5
8

   3
4

   7
8

   1  . . . )4  0/5     1    1/5  2    2/5 . . . )3

31401. 
1    2     4    8 . . . )2   2   4   6   8 . . . )1

/ / /1 1 25 1 75 2 5  )4   1   2   4   7 . . . )3
الگوی تقسیمات متناهی

»الگوی تقسیامت متناهی«، الگویی است که حاصل تقسیم متوالی اعداد آن گرچه ثابت نیست، اما از یک قاعده ی خاص پیروی 
می کند؛ مثالً ممکن است این قاعده چنین باشد که اعداد حاصل از تقسیامت یک الگوی حسابی باشد و یا یک الگوی هندسی.
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مثال الگوی داده شده نمونه ای از آنچه به آن اشاره کرده ایم، است.
1 2 648

4+2+ 8+

2+ 2+

ET صرف نظر از این که الگو چه خواهد بود، همیشه با صبر و دقت رابطه ی هر دو عدد پشت سرهم را 
محاسبه می کند. دقت در این رابطه ها مهمترین عامل برای فهمیدن قانون یک الگوست.

زمینی ایده فرا

راستش رو بخواین، این الگوی تقسیمات متوالی من درآوردیه. یعنی وقتی الگوی تفاضالت متناهی رو دیدم، گفتم ُخب می شه به جای 
جمع و تفریق، از ضرب و تقسیم استفاده کنیم. ریاضی همین طور تولید می شه: درست کردن یه چیز جدید با ترکیب دو تا ایده. 

در هر یک از سؤاالت زیر عددی بعدی را به دست آورید.
   ؟   64    8   2   31411.1

2048 )4  512 )3  1024 )2  256 )1

   ؟   27    3    1   31421.1

81 )4  2177 )3  273 )2  729 )1

   ؟   8   2   1   1  .31431
128 )4  64 )3  32 )2  16 )1

   ؟    125000     5000        100      31441.1

1562500 )4  5625000 )3  6250000 )2  2500000 )1

31451.?
1 132 4 1
2 2

    ؟

2 )4  1 )3  1
8

 )2  1
4

 )1

الگوی ادغامی
الگوهای عددی ای هستند که در آنها دو دنباله ی مستقل درهم تنیده شده اند و باید هوشمندانه آنها را از هم تشخیص 

دهیم. به این الگوها، »الگوهای ادغامی« می گوییم.

مثال به الگوی زیر دقت کنید.
+2

+1 +1 +1

+2 +2

1 3 5 7

+1

1 2 4 53
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هوش ریایض  فصل هنم: هوش عددی

این الگو از ادغام دو الگوی مجزای . . . 4   ۳   2   ۱  و   . . .  7  ۵  ۳  ۱ تشکیل شده است که یکی در میان در بین 

یکدیگر قرار گرفته اند.

ET اگر فهمید که ایده های پیدا کردن رابطه ی دو عدد پشت سرهم  جواب نمی دهد، به سراغ پیدا کردن 
رابطه ی بین اعداد یک در میان می رود.

زمینی ایده فرا

»ادغام« واژه ی خیلی باحالیه. یعنی »ترکیب دوتا چیز«، »در هم فشردن و فرو بردن دو چیز«، » آمیختن دو چیز«. همه این ها 
که شبیه همن، یه طرف؛ اما »ادغام « یه معنی جالبی داره که اگه بفهمین تعجب می کنین: »لقمه را هول هولی و 
نجویده فروبردن از ترس اینکه دیگران در غذا خوردن بر ما سبقت گیرند«.از این به بعد اگه یه املت دست جمعی 

نوش جان کردین و رفیقاتون »بخور« بودن، »ادغام« یادتون نره!

در هر یک از سؤاالت زیر مشخص کنید که چه عددی باید به جای عالمت سؤال قرار بگیرد.
    81   ؟   27   8   9   5   3   2   1  .31461

72 )4  55 )3  63 )2  11 )1
   ؟   13   15   9   11  5  7  1  3  .31471

19 )4  18 )3  16 )2  11 )1
   ؟   13   13   9  10   6  7  4  4  31481.3

12 )4  14 )3  16 )2  15 )1
   5   ؟    10   5   15   15   20   25   25    .31491

-5 )4  0 )3  10 )2  5 )1
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   48    ؟   24   17   12   9   6   1   3 .31571
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   ؟  64   26   16   18   4   10    1  .31601
82 )4  34 )3  57 )2  70 )1

الگوی ادغامی با تفاضل متناهی
مثال داده شده نشان می دهد که می توان الگوهای ادغامی متنوعی داشت.

مثال عددی بعدی چیست؟                                                                               ؟    7    8    ۵    4    ۳    2     ۱    ۱
۱8 )4  ۱6 )۳  ۱۳ )2  ۹ )۱

پاسخ گزینه ی »۳« 

+2 +2 +2

2 4 81 3 751

2+ 2 2 2+ + +

16

ET با حل سؤاالت بسیار، فهمیده است که یکی از شایع ترین نوع سؤاالت هوش همین الگوهای ادغامی 
تفاضالت متناهی است. بنابراین از دو ایده ی محاسبه اختالف ها از اعداد پشت سرهم و اگر نشد، اختالف 

اعداد یک درمیان زیاد استفاده می کند.

زمینی ایده فرا

»اقدام به ادغام« کردن دوتا چیز هم خوب می شه و هم بد! زمانی که مدرسه می رفتم گاهی خوراکی های متفاوت رو با هم 
غ، فلفل قرمز بریزین، عالی می شه!  ترکیب می کردم تا ببینم چی  می شه و چیزهای جالبی کشف کردم. مثاًل اگه تو دو
ح می شه:  ع می شه »موهیتو«! امتحان کنین، فوق العاده است! یه ترکیبم بگم که افتضا یا شربت لیمو و شربت نعنا

غ«! حتی یه جرعه هم نتونستم بخورم! ادغام »رب گوجه« و »دو
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فصل چهاردهم

هوش تجریب

هوش تجربی
انسان ها همواره با تجربه کردن و دقت در پدیده های پیرامون خودشان توانسته اند پدیده ها را به خوبی بشناسند و برای 

حل مسأله ها یا پیش بینی برخی اتفاق ها توامنند شوند.

بسیاری از پدیده هایی که در زندگی دیده ایم و یا در کتاب های علمی خوانده ایم، می توانند به ما کمک کنند تا به پرسش های 

پیچیده پاسخ دهیم یا معامها و سؤال های هوش را حل کنیم.

برخی از پرسش هایی که برای پاسخ دادن به آنها، باید از دانسته های قبلی و تجربه های زندگی خود استفاده کنیم، با نام 

»هوش تجربی« در این بخش کتاب آمده است.

دانش پایه
نوع سؤاالت  این  از  پرسیده می شود. هدف  پایه« شام  »دانش  و  از شناخت و اطالعات عمومی  گاهی در سؤاالت هوش 

سنجش دقت شامست.

ET می داند که بسیاری از چیزهایی که در نخستین بار به نظر ما دشوار و پیچیده می رسد، از تکه های ساده 
درست شده اند. کافی است که آرام و ساده، به بخش های آسان موضوع فکر کنیم.

زمینی ایده فرا

همیشه سرکالس هام به دانش آموزا می گم که:
قیافه ی آدم های باهوش مثل بقیه ی مردمه! فقط اون ها با دقت مطالعه می کنن، آروم فکر می کنن و مسئله ها رو 

به تکه های کوچیک و قابل حل تقسیم می کنن. پاسخ بسیاری از سؤال ها همین دور و برهاست!

دو وسیله  را که تبدیل انرژی در آنها برعکس هم است، »ُمَبدِّل معکوِس یکدیگر« می نامیم. مثالً موتور الکتریکی )که انرژی .39911
الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند( و ژنراتور )که انرژی حرکتی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند،( مبّدل های معکوس 
)آزمون تیزهوشان(  یکدیگر هستند. موجودات یا اشیاء ذکر شده در کدام گزینه مبّدل معکوس یکدیگر هستند؟ 

4( کرم شب تاب - برگ سبز 3( شمع - سلول خورشیدی  2( ( مارماهی - باتری  1( بخاری گازی - کولر 
علی یک گلدان شمعدانی دارد. او روی یکی از برگ ها پارافین می مالد. بعد از مدتی این برگ زرد می شود. شما فکر .39921

)آزمون تیزهوشان(  می کنید چرا این اتفاق افتاده است؟ 
2( پارافین مانع از ورود کربن دی اکسید به برگ می شود. 1( پارافین سّمی است.  

4( پارافین مانع از رسیدن آب به گیاه می شود. 3( پارافین به برگ گیاه رنگ زرد می دهد. 
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)آزمون تیزهوشان( .39931 می گویند: »بخاِر. . . . .« 
4( هیدروژن 3( الکل  2( گازکربنیک  1( اکسیژن 

)آزمون تیزهوشان( .39941 کدام یک از ماده های زیر در اثر قرار گرفتن باالی شعله، به صورت مایع در نمی آید؟ 
4( چوب 3( آهن  2( شیشه  1( یخ 

)آزمون تیزهوشان( .39951 پرنده ای که صاحب این »پا« است، کجا زندگی می کند؟ 
2( کوهستان و زمین های سخت  1( باتالق و زمین های گل آلود 

4( مزرعه و زمین های خاکی 3( جنگل و باالی درختان  

نیرو
این  »نیرو« است. در این بخش به  یکی از مهم ترین موضوع هایی که طراحان سؤال هوش به آن می پردازند، مفهوم 

می پردازیم. موضوع 

ET در حل سؤاالت نیرو به موارد زیر توجه دارد:
 نیرو می تواند باعث حرکت جسم ها شود.

 برای آن که جسمی در حال تعادل باشد، باید نیروهای روبه روی هم، یکدیگر را خنثی کنند.
 جسمی که در حال تعادل است، یا ساکن است، یا در مسیر صاف و مستقیم با سرعت ثابت در حال 

حرکت است.

زمینی ایده فرا

یه بار تو مدرسه یه مسابقه ی طناب کشی راه انداختیم. مرحله ی نهایی خیلی بامزه شد، چون هر دو تیم هر کاری کردن نتونستن 
برنده ای بشن! مسابقه هیچ برنده ای نداشت!

آخر کار، مدیر مدرسه به هر دو تیم یه جور جایزه داد. بامزه شده بود: چون دو تا تیم اول شدن و تیم بعدی سوم!

هواپیمای روبه رو در حال پرواز در مسیر صاف و مستقیم است. اگر ناگهان موتور شماره ی »1« خاموش شده و از کار .39961

1 2

بیفتد، حرکت هواپیما چگونه می شود؟ 
1( هواپیما رو به چپ می پیچد.

2( هواپیما رو به راست می پیچد.
3( مسیر حرکت هواپیما تغییر نمی کند.

به جسمی سه نیرو وارد می شود. اگر بخواهیم جسم از حالت سکون شروع به حرکت کند و رو به راست به راه بیفتد .39971

38N 12N
؟

نیرویی که با عالمت سؤال مشخص شده است، باید چقدر باشد؟  
1( کمتر از26 نیوتن 

2( بیشتر از24 نیوتن
3( برابر با 26 نیوتن 
4( برابر با30 نیوتن

؟
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هواپیمایی در آسمان با سرعت ثابت در حال پرواز است و باالتر یا پایین تر هم نمی رود. برای این هواپیما کدام گزینه ی .39981
زیر پذیرفتنی نیست؟

1( نیروهایی که به آن وارد می شوند، یکدیگر را خنثی می کنند.
2( نیروی وزن هواپیما با نیروی باالبری برابر است.

3( شاید نیروی رانشی موتور هواپیما با نیروی وزن هواپیما برابر نباشد.
4( نیروی مقاومت هوا از نیروی موتور هواپیما بیشتر است.

هنگامی که هواپیمایی در حال پرواز است، چه چیزی باعث جلو رفتن آن می شود؟.39991
2( نیرویی که هوا به موتورها وارد می کند. 1( نیرویی که موتورهای هواپیما به هوا وارد می کنند. 

4( گزینه های »2« و »3« درست هستند. 3( اختالف فشار هوای بین باال و پایین بال ها 
شخصی وزنه ای به وزن 500 نیوتن را با دو رشته طناب مانند شکل »الف« نگاه داشته و نیروی هر دست او 250 نیوتن .40001

است. اگر این شخص بخواهد وزنه را به گونه ای نگاه دارد که طناب ها مانند شکل »ب« کاماًل افقی شوند، نیروی هر دست او 

250 250

الف

؟ ؟

ب

باید چقدر باشد؟ 
1( باز هم250 نیوتن 

2( 500 نیوتن
3( 1000نیوتن 

4( هیچ گاه طناب ها افقی نخواهند شد.

نیروی   وزن
»نیروی وزن« یکی از نیروهایی است که در کنار نیروهای دیگر می تواند کارهایی انجام دهد. گاهی از این نیرو به صورت 

جداگانه و گاهی از آن در کنار نیروهای دیگر برای طراحی سؤال های هوش استفاده می شود.

ET می داند که:
 نیروی وزن نیرویی است که به تک تک ذره های یک ماده وارد می شود و آن ماده را به پایین می کشد.
 جرم و ماده ی جسم ها در روی زمین، هم اندازه با جرم و ماده ی آنها روی ماه است، ولی وزن جسم ها 

در روی زمین بیشتر از وزن آنها روی ماه است.
 هرچه یک سیاره یا یک جسم بزرگ تر باشد، می تواند جسم ها را با شدت بیشتری به سوی خود بکشد.

زمینی ایده فرا

یه بار که داشتم سرکالس درباره ی نیروی وزن حرف می زدم، یکی از دانش آموزا پرسید:
»فضانوردهایی که در جاهای بسیار دور از زمین هستن و می خوان خوراکی بخورن، خوراکی هاشون تو گلوشون گیر نمی کنه؟ چون 

نیرویی نیست که خوراکی هارو بکشه طرف شکمشون!«
خنده ام گرفته بود! یه کم فکر کردم و گفتم: »گیر نمی کنه، ولی غذا خوردنشون باید طول بکشه. اگر یه خورده بیشتر 

کتاب بخونین، می بینین که خدا چه جوری این مشکل رو تو بدنمون حل کرده«.

؟
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مانند شکل، یک بار ظرف آب و یک تکه چوب را روی کفه ی ترازو می گذاریم. بار .40011
دوم چوب را درون ظرف انداخته و مجموعه ی ظرف آب  و چوب را یک بار دیگر روی 

کفه ی ترازو می گذاریم. این بار ترازو چه عددی نمایش خواهد داد؟
1( عددی کمتر از عدد آزمایش نخست، زیر چوب روی کفه ی ترازو نیست.

2( عددی کمتر از عدد آزمایش نخست، زیرا وزن ظاهری چوب در آب کمتر می شود.

3( هم اندازه با عدد آزمایش نخست، زیرا جسم های روی کفه ی ترازو مانند گذشته هستند.
4( عددی بیشتر از عدد آزمایش نخست، زیرا چوب در ارتفاع بیشتری از کفه ی ترازو است.

یک دسته مگس را در شیشه ی در بسته ای ریخته و شیشه را روی ترازو می گذاریم، عددی که ترازو نشان می دهد..40021
1( هنگامی بیشتر است که مگس ها در ته ظرف نشسته اند.
2( هنگامی بیشتر است که مگس ها در حال پرواز هستند.

3( همواره عددی یکسان است و به پرواز یا نشستن مگس ها ربطی ندارد.
4( به جهت حرکت مگس ها بستگی دارد.

در یک ظرف شیشه ای که دِر آن بسته است، مقداری هوا همراه با ماده ای جامد وجود دارد. اگر ذره های هوا )مولکول های .40031
هوا( توسط این ماده جامد جذب شود، کدام مورد زیر بدون تغییر می ماند؟

2( سنگینی قطعه ی جامد 1( تعداد مولکول های پراکنده در فضای ظرف 
4( تعداد برخوردهای ذره های گاز با دیواره ی شیشه ای 3( سنگینی ظرف  

سه آهنربای حلقه ای را در یک ستون می اندازیم و آهنرباها بدون برخورد با هم، ساکن می شوند. کدام شکل آرایش .40041
)آزمون تیزهوشان( درست آهنربا را نشان می دهد؟ 

 )4   )3   )2   )1
وزن جسم »یک« بر روی سطح زمین بیشتر از وزن جسم »دو« است. اگر قدرت و شدت جاذبه ی زمین بیشتر از شدت .40051

جاذبه ی سطح ماه باشد، آنگاه:
1( وزن جسم »یک« روی ماه کمتر از وزن جسم »دو« روی سطح ماه است.
2( شاید وزن جسم »یک« روی ماه با وزن جسم »دو« روی زمین برابر باشد.

3( جرم جسم »یک« بیشتر از جرم جسم »دو« است.
4( گزینه های »2« و »3« درست هستند.

انرژی های مکانیکی
انرژی هایی که در آنها نیروهای قابل حس کردن و حرکت های قابل دیدن وجود دارد، در خانواده ی »انرژی های مکانیکی« قرار می گیرند. 

استفاده از انرژی جنبشی )حرکتی( و انرژی ذخیره جاذبه ای )گرانشی( در سؤاالت، می تواند سؤاالت هوش جالب و پیچیده ای بسازد.

ET برای حل پرسش های انرژی های مکانیکی، به موارد زیر توجه می کند:
 هرچه جسم در جای بلندتری باشد، به دلیل گرانش زمین، انرژی ذخیره ی بیشتری دارد و می تواند بیفتد.

 هرچه جسم در حرکت خود به جایی پایین تر بیاید، سرعت و انرژی جنبشی اش بیشتر می شود.
انرژی  آن  به جای  و  انرژی جنبشی اش کمتر می شود  و  برود، سرعت  باالتر  به جایی   هرچه جسم در حرکت خود 

ذخیره ی گرانشی اش بیشتر می شود.

زمینی ایده فرا
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وقتی ُسرُسره بازی میکنی، اگر بترسی مجبوری از روی ُسرُسره تا نیمه های راه باال بری و بعدش ُسر بخوری پایین.
ُسرُسره بازای حرفه ای میدونن که هر ُسرُسره ای که برای ُسر خوردن روش مجبور باشن پله های بیشتری باال برن، 

موقع پایین رسیدن حتماً سرعت بیشتری دارن و بیشتر کیف می کنن!

مانند شکل، دو توپ کاماًل هم جنس و مشابه را باالی تخته هایی شبیه به هم که طول هر کدام 2 متر است گذاشته ایم. .40061
اگر توپ ها را با هم رها کنیم، درباره ی رسیدن توپ ها به زمین چه می توان گفت؟ 

1( توپ »الف« دیرتر به زمین می رسد.
2( توپ »ب« دیرتر به زمین می رسد.

3( هر دو توپ با هم به زمین می رسند.
4( نمی توان تعیین کرد.

ارابه های یکسانی داریم که درون آنها وزنه هایی )که به صورت مربع های تیره نشان داده ایم( گذاشته شده است. .40071
اگر جرم هر وزنه 20 کیلوگرم باشد، انرژی ذخیره )پتانسیل گرانشی( کدام دو ارابه، تقریبًا یکسان است؟ 

ارابه ی چهارارابه ی سهارابه ی دوارابه ی یک
4( ارابه های سه و چهار 3( ارابه های دو و چهار  2( ارابه های یک و دو  1( ارابه ها ی دو و سه 

در هر یک از شکل های داده شده، انرژی پتانسیل گرانشی در کجاها بیشترین اندازه را خواهد داشت؟.40081

5

6

7

8

9

1( 1و4و5 و9 
2( 2و 5 و 9 

3( 2 و7
4( 1 و 4 و 7

در کدام یک از نقطه های شکل های زیر، جسم حتمًا هم انرژی پتانسیل گرانشی دارد و هم انرژی جنبشی؟.40091

5

6

7

8

9

1( 2 و 3 و 7 
2(  6 و 7 و 8 
3( 3 و 6 و 8 

4( 1 و 3 و 6 و 8

تکه چوبی که روی سطح آب شناور است را به پایین فشار داده و به زیر آب می بریم و نگاه می داریم. آنگاه چوب، ..........40101
)آزمون تیزهوشان( 1( دارای انرژی پتانسیل می شود. 

2( دارای انرژی جنبشی می شود.
3( با هنگامی که باالی سطح آب بوده، هیچ تفاوتی ندارد.

4( هم دارای انرژی جنبشی است و هم دارای انرژی پتانسیل.

الف

ب
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نیروی اصطکاک
شاید جذاب ترین نیرو برای طرح سؤاالت جالب هوش، »نیروی اصطکاک« باشد. در این بخش با سؤاالت گوناگونی در این 

زمینه آشنا می شوید.

ET می داند که نیروی اصطکاک نیروی مخالف لیز خوردن است. نیروی اصطکاک با جلوگیری از لیز 
خوردن، گاهی می تواند باعث حرکت جسم ها شود.

زمینی ایده فرا

یه روز سرکالس یکی از بچه ها گفت: »من باورم نمی شه که نیروی اصطکاک بتونه باعث ایجاد حرکت چیزی بشه«. رفتم و یه 
لیوان پر از آب آوردم و بهش گفتم که لیوان رو از کناره هاش بگیره و بلند کنه. وقتی کشف کرد که نیروی اصطکاک 

بین انگشتهاش و لیوان تونسته باعث حرکت لیوان بشه، کلی کیف کرد و چشماش از برق دانایی درخشید!

کاغذی روی میز است و روی آن یک عالمت »× «کشیده شده است. لیوانی  پر از آب را روی همان عالمت »× « گذاشته ایم. .40111
اکنون کنار کاغذ را گرفته و آرام آرام به سوی راست می کشیم. می بینیم که لیوان نیز همراه کاغذ )در همان جای کاغذ که 
گذاشته بودیم( به سوی راست حرکت می کند. درباره ی نیروی اصطکاکی که کاغذ به لیوان وارد می کند، چه می توان گفت؟

1( چون لیوان در همان جای اول خودش بر روی عالمت »× «کاغذ قرار دارد، نیروی اصطکاک صفر است.
2( چون لیوان رو به راست حرکت می کند، کاغذ، نیروی اصطکاِک رو به چپ به لیوان وارد می کند.

3( تنها نیرویی که باعث می شود لیوان به راست حرکت کند، نیروی اصطکاکی است که کاغذ می تواند رو به راست به ته لیوان وارد کند.
4( هیچکدام

نیروی اصطکاک، نیروی مخالف در برابر لغزش است. اگر نیروی دست کاماًل افقی و رو به چپ باشد و جسم نیز ساکن .40121

2

1

4

3
باشد، جهت نیروی اصطکاک که از سوی دیوار به جسم وارد می شود کدام است؟ 

 2 )2   1 )1
4 )4   3 )3

40131. »« نیروی اصطکاک نیروی مخالف لغزش است. نیروی دست ما به صورت مایل و به صورت
است و جسم آرام آرام رو به باال در حرکت است. جهت نیروی اصطکاک وارد از دیوار به جسم کدام است؟ 

2

1

4

3
 

1 )1
 2 )2
3 )3
4 )4

در شکل روبه رو جسم به آرامی در حال پایین آمدن است و نیروی دست ما به جسم، مایل و به صورت »« است. جهت .40141

2

1

4

3
نیروی اصطکاک که از سوی دیوار به جسم وارد می شود کدام است؟ 

1 )1
 2 )2
3 )3
4 )4
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ما جسمی را رو به دیوار در جهت »« هل می دهیم، ولی نیروی ما آنقدر زیاد نیست تا بتواند جسم را در جای خود .40151
ثابت نگاه دارد. در این وضعیت، نیروی اصطکاک که از سوی دیوار به جسم وارد می شود چگونه است؟

2( رو به پایین  1( رو به باال  
4( صفر است 3( رو به چپ  

تنبلی - لختی - اینرسی
درک برخی از ویژگی های مهم اجسام در دنیا، می تواند کمک کند تا دلیل برخی از پدیده ها را بهرت بیان کنیم.

شناخت ویژگی »تنبلی« یا »لَختی« یا »ایرنسی« اجسام نیز می تواند به شام مهارت بدهد تا سؤاالتی که بر پایه ی اتفاق های 

طبیعی است را بهرت بررسی کنید.

ET هنگام بررسی رفتار اجسام، فهمیده که:
 اجسام دوست دارند، یا ساکن بمانند یا اگر در حال حرکت با تندی ثابت در مسیر مستقیم هستند، 

همانگونه به حرکت خود ادامه دهند.
 تا نیروی خالص و اضافی به اجسام وارد نشود، آن ها نمی خواهند از وضعیت خود خارج شوند.

زمینی ایده فرا

بستن کمربند ایمنی کار بسیار مهّمیه. وقتی تو یه خودرو نشستی و یهو راننده ای که داره با سرعت رانندگی می کنه، محکم ترمز 
می زنه؛ اونوقت بدنت دوست داره مثل گذشته به سرعت خودش ادامه بده و بازم بره جلو. اونجا کمربند ایمنی 

هست که میتونه جلوی پرتاب شدنت به جلو و برخوردت با شیشه رو بگیره تا کمتر آسیب ببینی.

یک دوچرخه سوار که در حال دوچرخه بازی است و در مسیر مستقیم و صاف حرکت می کند، ناگهان فرمان و چرخ .40161
جلوی دوچرخه را به راست می چرخاند. با این کار چه روی خواهد داد؟

1( دوچرخه و دوچرخه سوار به جلو )در همان مسیر قبلی حرکت( پرتاب می شوند.
2( دوچرخه و دوچرخه سوار به راست پرتاب می شوند.
3( دوچرخه و دوچرخه سوار به چپ پرتاب می شوند.

4( هیچ کدام
درون یک واُگن، گلوله ای را به کمک نخ از سقف آویخته ایم. واگن در حالت اول با سرعت  و تندی ثابت رو به چپ در .40171

حالت اول

حالت دوم

حال حرکت است. درباره ی واگن در حالت دوم چه می توان گفت؟  
1( سرعت واگن در حال افزایش است.
2( سرعت واگن در حال کاهش است.

3( واگن در جهت برعکس )در جهت رو به راست( شروع به حرکت کرده.
4( واگن ناگهان توقِف کامل کرده است.

درون یک واگن، گلوله ای را به کمک نخ از سقف آویخته ایم. واگن در حالت اول با سرعت و تندی ثابت در حال حرکت .40181

حالت اول:

حالت دوم:

است. درباره ی واگن در حالت دوم چه می توان گفت؟ 
1( واگن حرکتی تندشونده رو به راست دارد.

2( واگن در حرکت رو به چپ و در حال ترمز کردن است.
3( واگن حرکتی تندشونده رو به چپ دارد.

4( هر یک از دو گزینه ی »1« و »2« می توانند درست باشند.
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روی یک میز، کمی چوب را گود کرده و مسیری دایره شکل درست کرده ایم که یک توپ کوچک بتواند درون آن .40191
حرکت کند. اگر یک توپ را از نقطه ی »1« هل بدهیم، این توپ پس از پیمودن کل مسیر و هنگام خروج از نقطه ی »2« چگونه 

روی میز حرکت خواهد کرد؟

 )2    )1

4( هر یک از حالت های نشان داده شده در گزینه ها می تواند روی دهد.    )3

فرض کنید که توپی کوچک و سبک )مانند توپ پینگ پنگ( و توپی سنگین و بزرگ )مانند توپ بسکتبال( برداشته و به .40201
جایی از دنیا رفته ایم که در آنجا هیچ جاذبه ای وجود ندارد. آنگاه می خواهیم آنها را با سرعت یکسان با پا شوت کنیم. در این شرایط:

1( هیچگاه نمی توان این توپها را شوت کرد، چون جاذبه وجود ندارد.
2( برای شوت کردن توپ سنگین تر، باید قدرت و نیروی بیشتری داشته باشیم.

3( برای شوت کردن هر دو توپ، نیروهای یکسان الزم داریم.
4( برای شوت کردن توپ سبک تر، باید قدرت و نیروی بیشتری داشته باشیم.

اگر در یک زمین فوتبال جاذبه ی زمین به توپ اثر نکند، آنگاه:.40211
1( اگر توپ را به باال شوت کنیم به پایین باز نمی گردد.

2( اگر توپ را به جلو شوت کنیم دیرتر از هنگامی که جاذبه بود، به زمین می خورد.
3( نمی توانیم توپ را شوت کنیم.

4( گزینه های »1« و »2« درست هستند.
در بازی فوتبال، توپی به سوی دروازه ی حریف شوت می شود و مسیر حرکت توپ مانند شکل است. چه چیزی باعث .40221

خمیده و منحنی شدن مسیر توپ می شود؟  
2( نیروی پای ورزشکار 1( نیروی وزن  
4( اصطکاک توپ با هوا 3( چرخش خود توپ  

گاهی پس از شوت کردِن توپ توسط بازیکن فوتبال، توپ در حال حرکت یک مسیر منحنی را رو به چپ یا رو به .40231
راست می پیماید. )اصطالحًا »کات« می گیرد( . نیرویی که در طول مسیر باعث این پدیده می شود از طرف چه چیزی وارد 
)آزمون تیزهوشان( شده است؟ 

2( هوای مسیر 1( زمین  
4( خود توپ 3( پای بازیکن  

برخی از بازیکنان فوتبال به گونه ای به توپ ضربه می زنند که توپ هنگام حرکت در هوا به جای آن که مستقیم به .40241
سوی دروازه ی حریف برود، مسیری منحنی شکل را می پیماید. چه چیزی باعث خمیدگی در مسیر حرکت توپ می شود؟ 

)در تصویر نمونه ای از کات گرفتن توپ به سمت راست دیده می شود.( 
1( ورزش بادهای ناگهانی

2( چرخش توپ به دور خودش
3( ضربه ی محکم بازیکن و باقی ماندن بخشی از نیروی پای او درون توپ

4( توپ خراب شده و از حالت گرد و کروی بودن خارج شده

21
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یک توپ سنگین آهنی را به نخی بسته ایم و آن را از نقطه ای آویزان کرده ایم تا آزادانه تاب بخورد و نوسان کند. با .40251
این کار یک آونگ ساخته ایم. در نزدیکی آونگ، یک آهنربای ضعیف را نیز به کمک نخی 
آهنربا  کنار  در  مانند شکل  تا  می آوریم  در  به حرکت  را  آونگ  می کنیم. سپس  آویزان 
نوسان کند )یعنی حرکت رفت و برگشتی انجام دهد( . کدام جمله درباره ی اتفاقاتی که 
)آزمون تیزهوشان(  از این به بعد می افتد درست نیست؟ 

1( آونگ مسیر رفت را تندتر از مسیر برگشت می پیماید.
2( در تمام مسیر رفت و برگشت، نیروی آهنربایی باعث تندتر شدن حرکت آونگ می شود.

3( با شروع حرکت آونگ، آهنربا هم به حرکت در می آید.
4( وقتی آونگ حرکت می کند، به آن دو نیروی تماسی و دو نیروی غیرتماسی وارد می شود.

فنر
سؤال هایی که درباره ی »فرن« طرح می شود، سؤال های مهمی هستند، چون هم می توانند رفتار فرن را در اثر وجود نیرو 

بررسی کنند، هم می توانند به نوعی »هوش محاسباتی« شام را بسنجند.

ET پس از کارکردن با فنرها، به خوبی می داند که:
 فنرها در اثر کشیدن یا هل دادن، تغییر طول می دهند.

مثاًل اگر نیرویی که به فنر وارد می شود 2 برابر شود، تغییر طول فنر نیز 2 برابر می شود، یا مثاًل اگر 
نیرویی که به فنر وارد می شود 5 برابر شود، تغییر طول فنر نیز 5 برابر می شود.

 باید جهت و اندازه های نیرویی که به فنر وارد می شود را بدانیم تا بتوانیم بفهمیم که آیا فنر کشیده شده یا فشرده 
شده است. و بفهمیم که آیا فنر دارای انرژی ذخیره است یا نه.

زمینی ایده فرا

توی خیلی از کالسهام، دوست داشتم به جای تکلیف نوشتنی، تکلیِف علمی و آزمایشی به بچه ها بدم! مثاًل تو درس فنر کّلی 
آزمایش که بشه با ِکش خیاطی یا ِکش دور دسته پول انجام داد، بهشون می دادم. آخه کش ها خیلی شبیه به فنرها رفتار 

می کنن. راستی چی تو کش و فنر مشترکه؟

در کدام یک از فنرهای روبه رو، انرژی کشسانی )فنری( ذخیره است؟ .40261
1( فنر یک
2( فنر دو

3( در هر دو
4( باید بدانیم کدام یک در حالت عادی نیست.

فنرهایی هم اندازه داریم که یکی را 5 سانتی متر فشرده کرده ایم و دیگری را 5 سانتی متر کشیده ایم. در کدام یک .40271
انرژی پتانسیل بیشتری نهفته است؟ 

1( فنر یک 
2( فنر دو

3( انرژی ذخیره شده در هر دو فنر یکسان است.
4( نمی توان پاسخ داد.

لايرفت مس�ر

برگشت مس�ر

:فنر یک 

:فنر دو 

:فنر یک 

:فنر دو 
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دقت و مترکز

دقت و تمرکز در ارقام
یکی از ساده  ترین و اساسی  ترین انواع حیطه  های دقت و مترکز ذهن، »دقت و مترکز در ارقام« است. این نوع دقت در زندگی 

روزمره که بر اساس داده  ها و اعداد است، بسیار اهمیت دارد. برای مثال دقت در کدملی، شامره  ی تلفن، کد آزمون و ... .

در این کتاب کامل، پس از مطالعه  ی تیم تخصصی، شش بخش اصلی دقت و مترکز در ارقام شناسایی شده است که در 

ادامه، جداگانه درباره  ی هر یک، سؤاالتی خواهید دید. 

عملکرد ماشین محاسبات کد شده  محاسبه  جدول اعداد  دقت رقومی  تفاوت رقومی 

ETدرسؤاالتدقتوتمرکزارقامازدوتکنیکزیرکمکمیگیرد:
گاهینیازبهشمارشانواعارقاماست.دراینحالتدورهررقمکهشمردهاستخطمیکشدوبه

قدریدقیقمیشماردکهنیازنباشد،دوبارهشمردنخودراچککند.
گاهینیازبهشمارشتعدادارقاماست.دراینحالت،دراعدادبزرگ،ازجداکنندهیارقام)بهصورت
برای کار این .)74 ,856 ,415 ,858 مثال: )برای نکند. اشتباه تا میگیرد کمک سهرقمسهرقم(

مقایسهیارقامدوعددبزرگمفیداست.

زمینی ایده فرا

یکی از نشانههای بزرگشدنتون اینه که به ارقام دقت کنین و براتون مهم باشه؛ چون حسابکتاب آدمبرزگها با 
ارقام و اعداده و گاهی یه جابهجایی صفر میتونه باعث یه اشتباه فاحش و بزرگ تو حسابکتابها بشه.

تفاوت رقومی
در هر یک از 15 سؤال زیر گزینه  ای را انتخاب کنید که اعداد دو طرف شماره  ی گزینه با هم تفاوت داشته باشد.

412141 
 297394364438 )1( 297394364438
874383990034 )2(874383990034
983246873603 )3(983246873603
545890202021 )4(554890202021

412241
297394364438 )1(297394364438
874383900340 )2(874383900340
983246783603 )3(983246873603
554890202021 )4(554890202021
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41231.

97243873920904 )1(97243873920904
6806124321458 )2(6806124321458
90892746873409 )3(908923746873409
987783498908309 )4(987783498908309

41241.

6562355429807 )1(6562355429807
9889778970098 )2(9889778970098
98897326423098 )3(98897326423098
5421323433443 )4(54213233433443

41251.

453421536354534 )1(45342536354534
56344353637438 )2(56344353637438
737848438738787 )3(737848438738787
87234348382709 )4(87234348382709

41261.

453421536354534 )1(4534215363554534
56344353637438 )2(56344353637438
737848438738787 )3(737848438738787
87234348382709 )4(87234348382709

41271. 
65366777789785876 )1(65366777789785876
65346738555773489 )2(65346738555773489
87632573890908093 )3(87623573890908093
87834878939809409 )4(87834878939809409

41281.

939874873454837 )1(939874873454837
677324767287982 )2(677324767287982
789823487238798 )3(789823487238798
534452444332432 )4(53445244332432

41291.

763247277338498 )1(763247277338498
323423323223521 )2(3234233232223521
4523425667214332 )3(4523425667214332
4527373534443246 )4(4527373534443246
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41301.
432134352667243323 )1(432134352667243323
221211112122112312 )2(221211112122112312
432122122121346893 )3(432122212121346893
763572233339543462 )4(763572233339543462

41311.
890659878765632 )1(890659878765632
862352379834883 )2(862352379834883
652357628838922 )3(652357627838922
562773556299033 )4(562773556299033

41321.
9788273875558398309 )1(9788273875558298309
8723858912888890921 )2(8723858912888890921
7562538721099898732 )3(7562538721099898732
7524367427887739823 )4(7524367427887739823

41331.
675213467287009032 )1(675213467287009032
273447278879980009 )2(273447287879980009
872739082099378809 )3(872739082099378809
872829000080902434 )4(872829000080902434

41341.
4321332332323322323 )1(4321332332323322323
3221332343423445235 )2(3221332343423445235
4233245626344443566 )3(4233245626344432566
4432673542788882357 )4(4432673542788882357

41351.
5424676344577382543 )1(5424676344577382543
5432145637532782356 )2(5432145637532872356
5345426543278935437 )3(5345426543278935437
5443254888654798707 )4(5443254888654798707

در هر یک از 5 سؤال زیر گزینه  ای را انتخاب کنید که اعداد دو طرف شماره  ی گزینه بیشترین شباهت را در ارقام هم  مرتبه 
)یعنی در یکان، در دهگان، در صدگان  و ... ( باهم داشته باشند.

41361.
5424676343573872543 )1(5424676344573782543
5433145637532872356 )2(5432145637532873356
5345436542378935437 )3(5345426542378935437
5443255888654798707 )4(5443255888654897707



623

استعداد دقت و مترکز  فصل هفدهم: دقت و مترکز

41371.
658555266709607655 )1(658555366709607655
989740090480004974 )2(989840090480004984
997709843009476459 )3(997709843009476459
988734779783568923 )4(988734779873568923

41381.
45444978709749087683 )1(45444987809749087683

9834987090234999986908 )2(98349870902349986908
47454335232323226363 )3(47454335232323226363

998095787888877748755 )4(99809578788877748755
41391.

6518677335213747645 )1(6598687335213647645
2557684787174687635 )2(2557684687175687645
8765465645574957868 )3(8765565645574967868
5765788888888779856 )4(5765788888888879856

41401.
45443987009849087683 )1(45444987809749087683

9824977090234998986908 )2(9834987090234999986908
997095787788877848755 )3(998095787888877748755

47454235232323326363 )4(47454335232323226363

دقت رقومی
در نمایش عدد زیر چندبار ارقام زوج آمده است؟.41411

215785445955466947485447454744589475758457742
23 )4  22 )3  21 )2  20 )1

در ارقام عدد زیر )از راست به چپ،( چندبار قبل از عدد 5 عدد 2 امده است؟.41421
5255454254524568336522514525352321289647455844
7 )4  6 )3  5 )2  4 )1

در ارقام عدد زیر )از راست به چپ،( چندبار بعد از عدد 7 عدد 2 یا 7 آمده است؟.41431
7527784728278656717623721772789247252964177827572

8 )4  7 )3  6 )2  5 )1
در نمایش ارقام عدد زیر چندبار جفت رقم زوج پشت  سرهم آمده است؟.41441

421365465321665628656326535366532164563265435
11 )4  10 )3  9 )2  8 )1

در ارقام عدد زیر )از چپ به راست،( چندبار بعد از رقم فرد، رقمی زوج آمده است؟.41451
6788765325646851486286212584136579245662348621

12 )4  11 )3  10 )2  9 )1
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جدول اعداد
به اعداد زیر دقت کنید و با توجه به آنها، به پنج سؤال بعدی پاسخ بدهید.

82  4  65  40  89  9  56  23  67  4  43
87  2  8  65  22  76  84  29  34  65  98

9  31  77  34  87  43  54  76  87  3  34
99  12  54  98  21  76  11  32  87  23  12
26  26  92  42  98  73  36  76  32  13  12
38  8  64  65  32  87  21  4  37  52  38

5  65  98  21  32  43  89  21  32  54  98
در تصویر داده شده چند عدد یک  رقمی وجود دارد؟.41461

8 )4  9 )3  11 )2  10 )1
در تصویر داده شده چند رقم 4 وجود دارد؟.41471

17 )4   16 )3  15 )2   14 )1
در تصویر داده شده، کدام رقم زیر کمتر ظاهر شده است؟.41481

6 )4  5 )3   4 )2    3 )1
در تصویر داده شده، رقم یکان بزرگترین عددی که دیده می  شود، چیست؟.41491

9 )4  8 )3  5 )2  2 )1
در تصویر داده شده عددی که بیشترین بار تکرار شده، چند بار تکرار شده است؟.41501

6 )4  5 )3  4 )2  3 )1

با دقت در اعداد داده شده، به پنج سؤال بعدی پاسخ بدهید.
77  65  334  43  547  29  76  877  45  24
43  34  76  543  76  736  237  284  456  23

298  43  701  32  96  32  32  73  765  90
2  65  22  902  53  380  83  22  43  65

 52  533  325  490  842  249  328  784  443  765
32  37  265  9  32  326  307  629  432  50
32  9  79  2  43  989  32  80  40  7

در تصویر داده شده، چند عدد سه  رقمی وجود دارد؟.41511
28 )4  27 )3  30 )2  29 )1

در تصویر داده شده، حداکثر چندبار یک   نوع رقم در ستون ظاهر شده است؟.41521
7 )4  6 )3  5 )2  4 )1

در تصویر داده شده، چند عدد فرد وجود دارد؟.41531
36 )4  35 )3  34 )2  33 )1

در تصویر داده شده، چند مضرب 5 وجود دارد؟.41541
11 )4  12 )3  13 )2  14 )1

در تصویر داده شده، کدام رقم بیشتر تکرار شده است؟.41551
7 )4  6 )3  3 )2  2 )1
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استعداد دقت و مترکز  فصل هفدهم: دقت و مترکز

محاسبه
در هر یک از پنج سؤال زیر محاسبه  ی داده شده را انجام دهید.

41561.2 5 7 9� � � �  
13)4  12)3  11)2  10 )1

41571.17 4 3 5� � � �  
3)4  2)3  1)2  0 )1

41581.7 3 2 1� � � �
9)4  8)3  7)2  2)1

41591.8 5 2 13 5 4� � � � � �
184)4  31)3  29)2  19)1

41601.111 7 9 53� � � �
1000 )4  989 )3  101)2  100)1

در هر یک از پنج سؤال زیر، مقدار کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
41611.

9 4 5� �  )4  10 4 8� �  )3  6 5 2� �  )2  4 7 4� �  )1
41621.

4 4 1� �  )4  2 5 7� �  )3  10 2 3� �  )2  5 3 2� �  )1
41631.

6 11 14� �  )4  7 12 3� �  )3  10 8 1� �  )2  9 9 1� �  )1
41641.

12 8 3� �  )4  10 10 7� �  )3  13 6 14� �  )2  9 8 21� �  )1
41651.

156 4 56� �  )4  11 8 6� �  )3  180 2 4� �  )2  14 7 4� �  )1

سؤاالت 4166 ات  4285:
هر چقدر که یبشتر تمیرن کنی، بهتره!

120 سؤال محاسباتی تو اپلیکیشن  برات آماده شده.
برای هر سؤال نتها 30 ثانیه زمان داری. جمعًا میشه یک ساعت تمام.

از هدیه ات لذت ببر!!! 
همین االن صفحه ی »10« رو بیبن.
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محاسبات کدشده
بر اساس رابطه  ی بین اعداد و نمادهای موجود در جدول زیر، به پرسش  های داده شده پاسخ دهید. نمادها را مثل اعداد از 

چپ به راست بخوانید.

* / % = { | # } > &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

عدد 3498 به زبان نمادها کدام است؟.42861
% = < { )4  % < = { )3  % = > { )2  { = < % )1

کدام عدد بزرگتر است؟.42871
/ * % # < )4  = % * # & )3  & | { } { )2  | { & / % )1

باقی  مانده تقسیم 673693 بر 5 کدام است؟.42881
| )4  % )3  = )2  } )1

یک چهارم عدد }}/= کدام است؟.42891
* & # / )4  * # / )3  * & | > )2  / * { = )1

ده برابر عدد * } # = { چقدر است؟.42901
  & } = # { * )4  { = # } * & )3  } = # { * & )2  } = # { & * )1

عملکرد ماشین
در ریاضیات به هر دستورالعملی که با گرفنت یک یا چند ورودی عددی، شکلی و... محصولی از جنس عدد، شکل و... تولید 

کند. »ماشین« می گویند. هدف از سؤاالت »عملکرد ماشین« شناسایی و نحوه ی کارکرد ماشین های خاص است.

داده می شوند.  ماشین  نوع  معمواًل چند  تمرکز  و  ماشین ها دقت می کند. در سؤاالت دقت  نوع  به   ET
بنابراین باید به ظاهر آن ماشین ها دقت کرد.

سپس ET به عملکرد ماشین ها دقت می کند. برای این کار، کلمه به کلمه ی توصیف عملکرد ماشین را به آهستگی 
می خواند تا مبادا اشتباهی در درک مرتکب شود. سر آخر، ET با دقت محاسبه و دستور ماشین را انجام می دهد. با دقت!

زمینی ایده فرا

»ماشین ها« تو ریاضی  حالت خاصی از »توابع« هستند و تو دنیای دانش و ریاضی بعضی دانشمندان تابع خاصی به نام 
خودشون دارن. مثاًل »تابع وایِرشتداس«. همچنین کار ساده ای نیست که یه تابع به نام خودتون ثبت کنین. باید اون تابع خیلی 

کید  خاص و عجیب باشه. مثاًل همین تابع وایرشتداس یه نموداِر به صورت یه خط پیوسته است، ولی همه جاش )تأ
می کنم همه جاش( شکستگی داره! نگید چطوری! این ها رو بعد از آزمون تو دوره ی ویژه ای بهتون می گم.
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استعداد دقت و مترکز  فصل هفدهم: دقت و مترکز

با توجه به متن زیر به ده سؤال بعدی پاسخ بدهید.
سه ماشین به شرح زیر عمل می کنند:

ماشین شماره ی »1«: عددهای ورودی را ابتدا منهای 2 و سپس پنج برابر می کند.
ماشین شماره ی »2«: عددهای ورودی را ابتدا سه برابر می کند و سپس حاصل را با دو جمع می کند.

    

3 می شود. 2 1 6� � � ) و )5 2 5 15� � �  مثال: اگر عدد 5 وارد ماشین شماره ی »1« و »2« می شود به ترتیب حاصل 

در هر یک از حالت های زیر، خروجی ماشین ها چند است؟
مطابق شکل ابتدا عدد 2 وارد ماشین سمت چپ و سپس وارد ماشین سمت راست می شود. .42911

3 )2   2 )1
30 )4   20 )3

42921. 
13 )2   10 )1

105 )4   77 )3

42931. 
47 )2   17 )1
65 )4   67 )3

42941. 
100 )2   80 )1
140 )4   130 )3

42951. 
380 )2   340 )1
440 )4   390 )3

42961. 
515 )2   505 )1
535 )4   525 )3

42971. 
157 )2   155 )1
161 )4   159 )3

2

7

5

8

6

23

17
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429842�
1( کمتر از 225

2( بین 315 تا 320
3( بین 320 تا 325

4( بیش از 325
429942�

1( کمتر از 600
2( بین 600 تا 650
3( بین 650 تا 700

4( بیش از 700
430042�

1( کمتر از 765
2( بین 765 تا 770
3( بین 770 تا 775

4( بیش از 775

دقت و تمرکز در حروف
یکی از انواع حیطه  های دقت و مترکز ذهن، »دقت و مترکز در حروف« است. این نوع دقت در زندگی روزمره که همواره با 

انبوهی از تحلیل  ها و مقاله  ها رسوکار داریم، بسیار اهمیت دارد. 

در این کتاب کامل، پس از مطالعه  ی تیم تخصصی، شش بخش اصلی دقت و مترکز در حروف  شناسایی شده است که در 

ادامه، جداگانه درباره  ی هر یک سؤاالتی خواهید دید. این شش بخش به  ترتیب اهمیت در آزمون به نام زیر است:

کاوش منت دسته بندی کلامت  جدول کلامت  دقت حروفی  همسانی الفبایی  تفاوت حروفی 

ETدرسؤاالتدقتوتمرکزحروفازسهتکنیکزیرکمکمیگیرد:
گاهینیازبهشمارشانواعویاتعدادحروفاست.دراینحالت،زیرهرحرفکهشمردهاستخط

میکشدوبهقدریدقیقمیشماردکهنیازنباشددوبارهشمردنخودراچککند.
گاهینیازبهشمارشتعدادنقاطحروفویاکلماتاست.دراینمورد،ETبادایرهبهدورنقاطیکهشمردهاستخط

میکشد،وبازهمآنقدردقیقمیشماردکهنیازیبهدوبارهشمردنشنباشد.
ETمیداندکهبرخیازحروفدرزبانفارسیپرتکرارترند)مثل:الف،مو...(وبرخیحروفکمتکرارترند)مثل:

ض،ثو...(.بنابرایندرشمارشبرخیازحروفبایدبسیاربسیاربیشتردقتکند.

زمینی ایده فرا

یه بازی و چالش بی  اندازه سخت و جالب می  تونه این باشه که سعی کنین یه متن کوتاه بنویسین که توش نقطه نداشته باشه. 
یه بار من سعی کردم. بیچاره شدم! و بعدش بی  خیال شدم! اما در طول تاریخ یه َاَبرمرد بوده که می  تونسته این کار رو بکنه: 

اسمش حضرت علی)ع( بوده و می  تونسته فی  البداهه یه سخنرانی کنه که تو کلماتش حروف نقطه  دار و یا حروف 
ع و بی  اندازه َبلیغ هم باشه. »الف« دار نباشه. تازه سخنرانی  اش ُمَسجَّ

11

12

17


