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سری ها دنباله ای از اشکال یا اعداد می باشند که بین تمام آنها یک)یا چند( قانون منطقی برقرار است.
جواب  و  باشد  منطقی تر  بین سری ها  قانون  اینکه  برای  می گیرد،  قرار  بررسی  مورد  اشکال  فقط سری های  تحلیلی  استعداد  تست های  در 

منحصر به فرد شود، تعداد شکل های سری 5 به باالست.

• با توجه به نوع شکل ها سری ها انواع مختلفی دارند که در آنها تعداد قطعات مختلف است، با توجه به نوع تغییرات می توان آنها را به 
روش های زیر حل نمود:

 گام حرکتی )زاویه چرخش(

 روش خط زنی

 الگوی جابه جایی

 تغییر قطعات )افزایش و کاهش، بزرگی و کوچکی، چرخش قطعات(

گام حرکیت

در این نوع تست ها قطعات در داخل یک شکل)مانند قطرهای یک مربع( به اندازه تعدادی گام در جهت ساعتگرد یا پادساعتگرد جابه جا 

می شوند. یعنی به جای استفاده از زاویه از تعداد گام ها استفاده کنید.

ســری ها
فصل اول: 



9   لص فس س1  هف      

• از این مربع گام حرکتی می توان در تست ها استفاده کرد.
کدام گزینه ادامه س1  مقفبص می بفشد؟

 

 )5   )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینه 5، المان های تغییر کرده در سری یک قطعه می باشد. با استفاده از مربع گام حرکتی تعداد تغییرات قطعه را پیدا کنید.
2،1،3،1،4،1 قطعه اول در جهت ساعتگرد به صورت زیر تغییر کرده است: 

روش حل تست های گام حرکیت

1 تعداد المان تغییر را پیدا کنید.

2 با استفاده از مربع گام حرکتی تعداد گام حرکت هر المان را بنویسید.

3 جواب نهایی سری اعداد به دست آمده )گام ها( را به دست بیاورید.

4 با ترکیب المان ها جواب نهایی را پیدا کنید.

 به چرخش گام در جهت ساعتگرد یا پادساعتگرد توجه کنید. 

روش خط زین

• در تست هایی که قطعات فقط دو وضعیت دارند و تغییرات قطعات به صورت درست )0( یا غلط )1( است از این روش استفاده می شود، 
یعنی قطعات در سری یا تغییر می کنند )1( یا ثابت )0( می مانند. در تست ها با قلم قطعات تغییر کرده را خط می زنیم )در کتاب به جای 

خط زدن، قطعات تغییر کرده رنگی شده اند(

کدام گزینه ادامه س1  مقفبص می بفشد؟
 

 )5   )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینه 2، چون تعداد قطعات زیاد است آنها را شماره گذاری کنید.

قطعات جابه جا شده در هر مرحله را خط بزنید )با رنگ دیگر مشخص شده( با توجه به تغییرات، سری به صورت متوالی تغییر کرده است. 
پس به راحتی آخرین شکل هم مشخص می شود.

فصل1:سریها
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روش حل تست های خط زین

اگر قطعات هم شکل باشند آنها را شماره گذاری کنید. 1

2 شکل اول و دوم را مقایسه کرده و قطعات تغییر کرده را خط بزنید.

3 شکل دوم و سوم را مقایسه کرده و قطعات تغییر کرده را خط بزنید.

4 به همین ترتیب تا انتها پیش بروید.

5 تعداد تغییرات را در پایین شکل ها و شماره قطعات تغییر کرده را در باال بنویسید.

6 با توجه به سری اعداد تشکیل شده جواب نهایی به دست می آید.

الگوی جابه جایی

در تست هایی که قطعات مختلفی دارید که موقعیتشان تغییر کرده از این روش استفاده کنید.

در این روش جابه جایی قطعات شکل اول و شکل دوم را با رسم فلش بکشید تا الگوی جابه جایی را به دست آورید.

 بهتر است الگوی شکل دوم و سوم را نیز به دست آورید، گاهی در این گونه تست ها دو الگوی جابه جایی وجود دارد.

 یک الگو برای شکل های فرد

 یک الگو برای شکل های زوج

کدام گزینه ادامه س1  مقفبص می بفشد؟ 
 

 )5   )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینه 4، با توجه به شکل اول و دوم الگوی تغییرات را رسم کنید. سپس الگوی به دست آمده را روی شکل آخر اعمال کنید.
شکل به دست آمده جواب نهایی می باشد.

) دقت کنید بعد از جابه جایی، شکل سمت چپ باال، نسبت به خط افقی معکوس می شود. )

روش حل تست های جابه جایی

1 پیدا کردن الگوی جابه جایی با توجه به شکل اول و دوم

2 مقایسه الگوی به دست آمده با شکل سوم)در صورت متفاوت بودن سری دو الگو دارد(

3 اعمال الگوی به دست آمده به شکل آخر و یافتن گزینه درست

تغییر قطعات

در این گونه از سری ها قطعات تغییر می کنند: 
 کاهش یا افزایش تعداد قطعات
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 چرخش قطعات)بدون تغییر مکان(
 بزرگ شدن یا کوچک شدن

در کاهش یا افزایش قطعات با شمارش تعداد قطعات به راحتی می توان سری را حل نمود.
در چرخش قطعات باید مانند گام حرکتی هر المان را تک به تک بررسی نمود.

کدام گزینه ادامه س1  زی1 می بفشد؟

 

 )5   )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ گزینه3، با توجه به کاهش مربع ها تعداد  ها را شمارش کنید. سری به صورت اعداد متوالی تغییر کرده است.
اما سه گزینه با تعداد 5،  وجود دارد، با توجه به تعداد مربع ها که به صورت زوج هستند گزینه 3 صحیح است.

 

• در تست های زیر شکل مناسب تر را پیدا کنید.
  

1

 )4   )3   )2   )1 

  
2

 )4   )3   )2   )1 

  
3

 )4   )3   )2   )1 
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4

 )4   )3   )2   )1 

  
5

 )4   )3   )2   )1 

  
6

 )4   )3   )2   )1 

  
7

 )4   )3   )2   )1 

  
8

 )4   )3   )2   )1 

   
9

 )4   )3   )2   )1 

  
10

 )4   )3   )2   )1 



25   لص فس مفت1ی  هف      

بف انتخفب گزینه د2ست، جدول مقفبص 2ا تکمیص کنید.

 )2    )1 

 )4    )3 

پـاسـخ گزینه 1، در تمام ستون ها فلش سمت چپ ثابت مانده پس آن را در نظر نگیرید. هر ستون را بررسی کنید و قانون چرخش 90 
درجه در جهت ساعتگرد را در آن مشاهده  کنید. پس گزینه 1 درست می باشد.

A ستون: 

B ستون: 

C ستون: 

• در تست های زیر کدام گزینه، تکمیل کننده ماتریس است؟
 
61

 )2    )1 

 )4    )3 

 
62

 )2    )1 

 )4    )3 
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63

 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 

 
66

 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 
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 )2    )1 

 )4    )3 



29   لص فس ینفنیز اشکفل      

یکی از بخش های ذهن تجسم گرایی است که در تست های مربوط به هوش تصویری باید مورد توجه قرار گیرد. این نوع از تست ها در بخش 
الگو سازی و تجسم اشکال قرار می گیرند.

این بخش در مورد ساخت یک مربع با چند شکل مختلف می باشد.
در این گونه از تست ها چند شکل مختلف داده می شود که با قرار دادن دو یا چند قطعه )با توجه به مسئله( باید یک مربع بسازیم. )شبیه 

به پازل تانگرام(
روش حل این گونه از سواالت تکنیک خاصی ندارد و کاماًل تجسم گرایی می باشد که با تمرین و ممارست می توان در آن به تبحر رسید. اما 

می توان تکنیک هایی را برای یافتن جواب پیشنهاد داد که بتوان گزینه های مختلف را بررسی کرده و با حذف گزینه به جواب رسید.

بف کدام سه شکص از اشکفل زی1 می توان یک م1بع سفخت؟

 )5   )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ  در ابتدا با توجه به شکل ها، یک زاویه 90 درجه پیدا می کنیم و با امتداد اضالع دیگر یک مربع می سازیم، فضای خالی باقی مانده 
را بررسی می کنیم که آیا می توان با شکل های دیگر آن را پوشش داد یا نه؟

گزینه 1: با توجه به مربع تشکیل شده، شکلی را نمی توان برای پوشش پیدا کرد.
گزینه 5: با توجه به زاویه ها نمی توان آن را پوشش داد.

دو گزینه حذف شده و سه شکل مورد نظر مشخص می شود.

آانلیز اشکال

فصل چهارم: 

فصل4:آنالیزاشکال
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بف کدام سه شکص از اشکفل زی1 می توان یک م1بع سفخت؟

 )5   )4   )3   )2   )1 

پـاسـخ در ابتدا مانند مثال قبل، یک زاویه 90 درجه پیدا می کنیم و با امتداد اضالع دیگر یک مربع می سازیم. فضای خالی باقی مانده را 
بررسی می کنیم که آیا می توان با شکل های دیگر آن را پوشش داد یا نه؟

گزینه 2: با توجه به فضای باقی مانده و زاویه اضالع نمی توان فضای آن را پوشش داد.
گزینه 5: با توجه به فضای باقی مانده بیش از دو قطعه برای پوشش دادن مربع الزم است.

دو گزینه حذف شده و سه شکل مورد نظر مشخص می شود.

روش کیل حل این نوع تست ها

 پیدا کردن زاویه 90 درجه در هر شکل
 امتداد اضالع و ساخت یک مربع

 بررسی و یافتن اشکالی که بتواند فضای مربع را پوشش دهد.
 در صورتی که شکلی یافت نشد آن گزینه حذف می شود.

• در سواالت زیر اب کدام سه شکل  یم توان یک مربع ساخت؟
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245 )4  345 )3  234 )2  123 )1 
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235 )4  134 )3  234 )2  123 )1 
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345 )4  135 )3  134 )2  123 )1 
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235 )4  134 )3  234 )2  145 )1 

فصل4:آنالیزاشکال
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 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 

• در تست های زیر کدام گزینه شبیه به شکل داده شده است؟
  111

 )4   )3   )2   )1 

  112

 )4   )3   )2   )1 
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  113

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

  118

 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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 )4   )3   )2   )1 
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131

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

  
135

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

  
139

 )4   )3   )2   )1 

  
140

 )4   )3   )2   )1 

فصل6:تکمیلالگو
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159

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

  
165

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

فصل7:آبوآیینه
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•  در تست های زیر اگر صفحه را مانند شکل ات کرده و سپس برش دهیم کدام شکل پدید یم آید؟
  

186

 )4   )3   )2   )1 

  
187

 )4   )3   )2   )1 

  
188

 )4   )3   )2   )1 

  
189

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

فصل8:کاغذوبرش
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•  اب توجه به مکعب داده شده صفحه گسرتده آن کدام است؟
  221

 )4   )3   )2   )1 

  
222

 )4   )3   )2   )1 

•  اب توجه به صفحه گسرتده داده شده کدام مکعب ساخته یم شود؟
  

223

 )4   )3   )2   )1 

  
224

 )4   )3   )2   )1 

اب توجه به مکعب داده شده صفحه گسرتده آن کدام است؟   225

 )4   )3   )2   )1 
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248

 )4   )3   )2   )1 

  
249

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

فصل10:موقعیتنقطهها
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فصل11:تفاوت
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  آزمــون 1: استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان ورودی هفتم سال 95-96   

•  در سوال های »1« ات »6« گزینه  انهماهنگ تر اب دیگر گزینه ها را  انتخاب کنید. 
 1

 )4   )3   )2   )1 

 2

 )4   )3    )2   )1 

 3

 )4   )3   )2   )1 

 4

 )4   )3    )2   )1 

 5

 )4   )3   )2   )1 

 6

 )4   )3    )2   )1 

•  در سؤال های »7« ات »13« اب توجه به تصاویر داده شده، گزینه  مناسب تر را برای پرکردن جای خایل انتخاب کنید. 
 7

 )2   )1 

 )4   )3 

 8

 )2   )1 

 )4   )3 

آزمــون1



 

هـوش و استعـداد تحلییل

اپسخنامه ترشیحی
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 1 4

باتوجهبهرسیتعداددایرههایهردومینوراشامرشمیکنیم

4
5

3
2

4
5

3
2

5
4, , , , ,?  

جمعهردومینوبهصورتزیراست:

9 5 9 5 9 5, , , , ,  

به توجه با باشیم. داشته دایره 5 آخری دومینوی در باید پس

گزینهها،گزینه4صحیحاست.

 2 2

چرخشیکیازاملانهارابررسیمیکنیم،

 

رابطهبهدستآمدهبهصورتزیراست:

ساعتگردساعتگردپادساعتگردپادساعتگرد

90 180 90 180   , , ,
 

 180 پادساعتگرد بایدچرخش بعد،فلش مرحله درشکل پس

خواهدبود. داشتهباشد.بنابراینفلشدرشکلنهاییبهصورت

باتوجهبهگزینهها،گزینه2درستاست.

 3 3

دراینرابطهدرهرمرحلهیکدایرهاضافهشدهاستوبهسمت

پایینهلدادهمیشود.دایرههایاضافهشدهیکیدرمیانآبیو

سفیدهستند.ازشکلچهارمبهبعددیگردایرهایاضافهنشدهو

هامندایرههابهسمتپایینهلدادهمیشوند.

 4 2

تغییراتدوقطعهپایینیرابررسیمیکنیم:

حال کردهاند. تغییر جفت جفت صورت به پایینی قطعه دو

تغییراتسهقطعهباالییرابررسیمیکنیم:

 

هر در میکنیم. استفاده روشخطزنی از باالیی قطعه برایسه

نوبتجهتیکیازقطعههاتغییرکردهاست.باتوجهبهشامره

)شامره2(تغییرکند. قطعاتبایدقطعه

بنابراینباتوجهبهتغییراتگزینه2درستاست. 

 5 4

چرخش و شده معکوس شکل مرحله هر در اینکه به توجه با

داشته،میتوانیمبهصورتدورسیزوجوفردبررسیکنیم.

:تغییرجهتمثلث  

گزینههای2و3حذفمیشوند.

بنابراینگزینه4درستاست.

 6 3

هراملانرابهصورتجداگانهبررسیمیکنیم:

گزینههای2و4حذفمیشوند.

(دریکخطمشرتکهستند، درمتامشکلهاخطودایرهتوخالی)

پسگزینه1نیزحذفشدهودرنتیجهگزینه3صحیحاست.
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