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 به نام او

 آکادمی آموزشی تیزلاین
 تیزهوشان تخصصیمجری کلاس، همایش و آزمون های 

 در سراسر کشور

 آخر هفته های تیزلاینی 

 هفته سوم فروردین

 دفترچه سوال

 صفحه 8دقیقه     تعداد صفحات دفترچه: 04سوال       مدت پاسخ گویی به پرسش ها:  04تعداد پرسش های دفترچه: 

زمان 

 پیشنهادی
 شماره سوال

تعداد 

 سوال
 نام درس طراح آزمون

 دقت و تمرکزهوش  مسعود بیگدلی استاد  25 1-03 03

 مدیر اجرایی آزمون: دکتر قربانی

لحاظ می شود. برای پرسش های بدون پاسخ نمره ای  نمره منفی 1نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  0به ازای هر پاسخ صحیح  تذکر مهم:

 در نظر گرفته نمی شود.

 

  

 

 

 توجه: چاپ، تکثیر و هر گونه بهره برداری از محتویات این دفترچه فقط با اخذ مجوز رسمی از آکادمی تیزلاین مجاز است.



 
 

 

 دقت،تمرکز و سرعت عمل
 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

 تعداد اعداد موجود در مجموعه ی زیر چندتا است؟-1

«54158796321456985471235468911254851655625575563258812» 

1)55   2)53 

3)54   4)52 

 در کدام گزینه تعداد ارقام فرد بیشتر است؟-2

1)7852146231578923  2)854456213254789520 

3)8547123145684712  4)741203214598752141 

 در کدام گزینه تعداد ارقام زوج کمتر است؟-3

1)745213658746981  2)754623215896452132 

3)875412325012543  3)875421362015975311 

 ( مشاهده می شود؟8564در کدام گزینه عدد )-4

1)74123214854687952  2)20134585648564952 

3)85468546851212854  4)95145638574685064 

 پاسخ دهید. 8تا5به متن زیر به سواالت با توجه 

 .توان فضای مجازی را مترادف با اینترنت دانست، اما اینترنت ابزار ورود به فضای مجازی استمی »

 برای ارتباط « پروتکل اینترنت» ای به هم پیوسته است که از مجموع ای جهانی از شبکه های رایانهنهاینترنت ساما 

 ها شبکه خصوصی، عمومی، ها است که از میلیونکنند. به عبارت دیگر اینترنت شبکه شبکهبا یکدیگر استفاده می

 های های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است. که با آرایهدانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه

 «.های الکترونیکی و نوری به هم متصل شده اندوسیعی از فناوری

 این متن،چند حرف یک نقطه وجود دارد؟ در سطر اول-5

1)17   2)18 

3)19   4)20 

 استفاده شده است؟ "ش"در کل متن،چند بار از حرف -6

1)8   2)9 

3)10   4)11 

 

 



 
 

 

 دقت،تمرکز و سرعت عمل
 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

 در کل متن ،چند بار از حرف )د( استفاده شده است؟-7

1)13   2)14 

3)15   4)16 

 است؟ استفاد شده« اینترنت»در کل متن، چند بار از واژه ی -8

1)5   2)4 

3)3   4)6 

   در بین دو تصویر زیر، چند تفاوت مشاهده می شود؟-9

1)5 

2)6 

3)7 

4)8 

 

   در بین دو تصویر زیر، چند تفاوت مشاهده می شود؟ -10

1)7 

2)8 

3)9 

4)10 

 

 

 

   در بین دو تصویر زیر، چند تفاوت مشاهده می شود؟ -11

1)5 

2)6 

3)7 

4)8 

 

 



 
 

 

 دقت،تمرکز و سرعت عمل
 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

   تصویر زیر، چند تفاوت مشاهده می شود؟در بین دو  -12

1)9 

2)10 

3)11 

4)12 

 

 پاسخ دهید. 20تا 13با توجه به تصویر زیر، به سواالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در تصویرباال، چندتا از شکل             را می توان دید؟-13

1)12  2)13 

3)14  4)15 

 ساخته شده اند؟     در تصویر داده شده، چندستون ،تماماً از شکل        -14

1)1 2)2 

3)3  4)4 

 در تصویر داده شده، چند تا از شکل                     را می توان دید؟-15

1)4  2)5 

3)6  4)7 

 



 
 

 

 دقت،تمرکز و سرعت عمل
 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

 را می توان دید؟     در تصویر داده شده ،چندتا از شکل       -16

1)4  2)5 

3)6  4)7 

 را می توان دید؟     در تصویر داده شده ،چندتا از شکل       -17

1)100  2)101 

3)102  4)103 

 چند سطر دارای شروع و پایان یکسان هستند؟-18

1)1  2)2 

3)3  4)4 

 چند ستون دارای ابتدا و انتهای یکسان هستند؟-19

1)13  2)12 

3)11  4)14 

 می رسند.سطر سوم با شکل ..............و ستون پنجم با شکل ................... به پایان -20

1)  2) 

 

3)  4) 

 

 ابل،چند شکل متفاوت وجود دارد؟در مجموعه ی مق-21

1)2  

2)3 

3)4 

4)5 

 

 

 

 

 



 
 

 

 دقت،تمرکز و سرعت عمل
 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

  ابل،چند شکل متفاوت وجود دارد؟در مجموعه ی مق -22

1)2 

2)3 

3)4 

4)5 

 

  ابل،چند شکل متفاوت وجود دارد؟در مجموعه ی مق -23

1)4 

2)3 

3)2 

4)1 

 

  ابل،چند شکل متفاوت وجود دارد؟در مجموعه ی مق -24

1)4 

2)3 

3)2 

4)1 

 

 ؟نیستتعداد نقطه های کدام گزینه صحیح -25

 (14)(سازمان پرورش استعدادهای درخشان2   (6)(مرز ایران و عراق1

 (12(بادقت،نقطه ها را بشمار)4  (11(آکادمی آنالین تیزالین)3

 ؟استتعداد نقطه های کدام گزینه صحیح  -26

 (10نون)(مرز بین عقل و ج2   (9(دوستان وآشنایان)1

 (7کرونا را شکست می دهیم)(4  (20(تمایل شدید من به پیشرفت)3

 است؟ فرددر کدام گزینه تعداد نقطه ها -27

 (میزبان قدیمی نادر خان2    (آش شلم شوربا1

 (چیپس و پفک بد است4   (سایه ی سنگین خانه3



 
 

 

 دقت،تمرکز و سرعت عمل
 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

 در کدام گزینه تعداد نقطه ها زوج است؟-28

 اث بزرگان من(میر2    (آتش دوزخ 1

 (بیماری سخت 4   بخانه ی پردردسر(صاح3

 در مجموعه ی زیر،چند کلمه ی داریم که تعداد حروف آن فرد است؟-29

 «، شمشیر ، ویروس ، قرنطینه ، بازیگری ، آسمان منگنه ، صابون، میزکار ، بارانی ، شادمان ، باغبان ، ادکلن»

1)5     2)6 

3)8     4)7 

 ه ی زیر نام چند کشور ، دارای تعداد حروف زوج هستند؟عدر مجمو-30

 «آلبانی ، کاستاریکا ، مجارستان ، پرتغال ، فرانسه ، هُنگ کُنگ ، انگلستان ، آفریقای جنوبی ، کلمبیا »

1)8     2)7 

3)6     4)9 

 ؟( است7برابر با عدد )حرف )س( تعداد در کدام گزینه -31

 بود ساق سیمین ساقی ساعد اندر دستم رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار /  (1

 کوته ز درت دراز دستی ای هست کن اساس هستی (2

 همچو زلفت دل سودایی ما بی سَر و پاست /سِرّ سودای سَرِ زلف تو در سَر ماست (3

 صبحی که چون سحر است, اسیر مستی و سیاهی خسته و وصل نا پیوسته نمی شود (4

 )ل( بیشتر دیده می شود؟ درکدام گزینه حرف-32

 (الجرم ،البد ، لیوان چینی2   (الم تا کام،لوله و لباس1

 (المپ ،گلدان ،گلوله4   (دلنازک ،دلدار ، داالن3

 ل زیر متفاوت است؟کدام شک-33

1)      2) 

3)     4) 

 ل زیر متفاوت است؟کدام شک -34

1)      2) 

 

3)     4) 

 



 
 

 

 دقت،تمرکز و سرعت عمل
 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

 ل زیر متفاوت است؟کدام شک -35

1)     2) 

 

3)     4) 

 

 ل زیر متفاوت است؟کدام شک -36

1)     2) 

 

3)     4) 

 

  گزینه ای را که دو سوی آن یکسان است، انتخاب نمایید. 40تا  37در سواالت ، 

37- 

  گ آدرینرزمادر بزرگ وپدرب     (1) مادر بزرگ وپدربزرگ آدرین

 پدربزرگ آدرین مادر بزرگ      (2) مادر بزرگ وپدربزرگ آدرین

 گ وپدربزرگ آدرینزمادر بز     (3) مادر بزرگ وپدربزرگ آدرین

 مادر بزرگ وپدربزرگ آدرین     (4) مادر بزرگ وپدربزرگ آدرین

38- 

 بیماری کرونا کیپقرنطینه در زمان          (1)  بیماری کرونا قرنطینه در زمان پیک

 بیماری کرونا مان پیکرقرنطینه در          (2)  بیماری کرونا قرنطینه در زمان پیک

 ناروبیماری ک قرنطینه در زمان پیک         (3)  بیماری کرونا قرنطینه در زمان پیک

 ناوربیماری ک قرنطینه در زمان پیک         (4)  بیماری کرونا قرنطینه در زمان پیک

39- 

 پژوهان جوان وسازمان سمپاد سباشگاه دان           (1)       باشگاه دانش پژوهان جوان وسازمان سمپاد

 باشگاه دانش پژوهان جوان وسازمان سمپاد           (2)       باشگاه دانش پژوهان جوان وسازمان سمپاد

 وهان جوان وسازمان سمپادجباشگاه دانش پ           (3)       باشگاه دانش پژوهان جوان وسازمان سمپاد

 مان سمپادژباشگاه دانش پژوهان جوان وسا           (4)       باشگاه دانش پژوهان جوان وسازمان سمپاد

 



 
 

 

 دقت،تمرکز و سرعت عمل
 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

40- 

 برده باشید ن آزمون لذتبامیدواریم از شرکت در ا( 1)برده باشید امیدواریم از شرکت در این آزمون لذت

 برده باشید تامیدواریم از شرکت در این آزمون لذّ( 2)برده باشید امیدواریم از شرکت در این آزمون لذت

 برده باشید م از شرکت در این آزمون لذتامیدوار( 3)برده باشید امیدواریم از شرکت در این آزمون لذت

 برده باشید امیدواریم از شرکت در این آزمون لذت( 4)برده باشید امیدواریم از شرکت در این آزمون لذت

 

 

 

 

 



 

 

 )کلید(دقت،تمرکز و سرعت عمل 

 آکادمی آنالین تیزالین

 استاد مسعود بیگدلی

 

 طراح سوال مدرس دوره:

  استاد مسعود بیگدلی

 

 

 

 آزمون دقت و تمرکز 33 معرفی کتاب:

 نویسنده:مسعود بیگدلی

 021-66960000تلفن مرکز پخش: 

 2گزینه-4  4گزینه-3  4گزینه-2  2گزینه-1

 1گزینه -8  2گزینه-7  1گزینه-6  3گزینه-5

 2گزینه -12  1گزینه-11  4گزینه-10  3گزینه-9

 3گزینه-16  2گزینه-15  4گزینه -14  4گزینه-13

 4گزینه-20  2گزینه-19  3 گزینه18  3گزینه-17

 3گزینه-24  2گزینه-23  1گزینه -22  2گزینه -21

 3گزینه-28  4گزینه-27  2گزینه-26  3گزینه-25

 1گزینه -32  4گزینه-31  1گزینه-30  4گزینه -29

 2گزینه-36  3گزینه-35  1گزینه-34  4گزینه -33

 4گزینه -40  2گزینه-39  3گزینه-38  4گزینه-37

 


