
5 بخشاول...ارتباطشکلها

6  تیپ 1: تصویر متفاوت  

9  تیپ 2: تشخیص شکل  

13  تیپ 3: دسته بندی شکل ها  

18  تیپ 4: دنباله ی شکل ها  

22  تیپ 5: نسبت تصاویر  

26  تیپ 6: ترکیب شکل ها  

30  تیپ 7: جدول شکل های 2×2  

34  تیپ 8: جدول شکل های 3×3 ساده  

39  تیپ 9: جدول شکل های 3×3 مرکب  

42 بخشدوم...الگودرشکلها

43  تیپ 10: پازل اشکال  

46  تیپ 11: تصویر پنهان  

49  تیپ 12: موازنه ی شکل ها  

53  تیپ 13: قانون گذاری در شکل ها  

57  تیپ 14: ناحیه ی مشترک  

62 بخشسوم...تشابهوتبدیلشکلها

63  تیپ 15: معماری شکل ها  

67  تیپ 16: تبدیل شکل ها  

71  تیپ 17: ویژگی مشترک  

74  تیپ 18: تشابه و تفاوت شکل ها  

78  تیپ 19: تناسب در ارتباط شکل ها  

81  تیپ 20: دوران  

85 بخشچهارم...انعکاسوتقارن

86  تیپ 21: تقارن  

89  تیپ 22: تصویر در آینه  

92  تیپ 23: تصویر در آب  

95  تیپ 24: تاکردن کاغذ از محل خط چین  

101  تیپ 25: سوراخ کردن کاغذ تاشده  

106  تیپ 26: برش کاغذ تاشده  

111 بخشپنجم...کاغذوتا

112  تیپ 27: تشخیص وجه رو به رو در مکعب و تاس  

118  تیپ 28: گسترده ی مکعب و تاس  

124  تیپ 29: گسترده ی سایر اجسام سه بعدی  

131 بخشششم...تجسمسهبعدی

132  تیپ 30: شمارش مکعب  

135  تیپ 31: شمارش وجه رنگ شده ی مکعب  

138  تیپ 32: تصویرهای سه بعدی از نماهای مختلف  

142  تیپ 33: عبور از شکاف  

146  تیپ 34: شمارش سطح تماس  

149  تیپ 35: چرخ دنده  

152  تیپ 36: تسمه و قرقره  

156 بخشهفتم...استداللهندسی

157  تیپ 37: مخزن آب  

159  تیپ 38: تعادل اجسام  

165  تیپ 39: تکرار تصاویر  

169  تیپ 40: سؤال از شکل  

185 بخشهشتم...پاسخنامه
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 توی این تیپ شما باید بین تصویر موجود در چهار گزینه، یکی رو انتخاب کنید که با بقیه فرق داشته باشه. 
این تیپ سؤال ها پای ثابت آزمون های تیزهوشان، هم در رویکرد قدیم )قبل از سال 97( و هم در رویکرد جدید )سال 97 به بعد( بودن 

و هستن و خواهند بود!
 شما باید دوران و تقارن پایه ی پنجم و ششم رو خیلی خوب بلد باشید وگرنه تفاوت های دیگه نیاز به پیش نیاز ندارن.

 اول دنبال یه ویژگی مشترک بین گزینه ها باشید بعد برید سراغ گزینه ی متفاوت مثاًل اگر شکل هر چهار گزینه 

دایره هست حاال باید داخل دایره ها دنبال گزینه ی متفاوت باشید. 

 برای پیداکردن تفاوت، تغییر اجزای کوچک، تغییر تعداد پاره خط ها یا رأس ها، تغییر موقعیت شکل ها نسبت به هم، 

داشتن یا نداشتن یا تفاوت خط های تقارن عمودی یا افقی می تونه کمکتون کنه.

 اگر هیچ کدام نشد، برید سراغ دوران!

180 بر اون  90 یا یکی از گزینه ها رو در نظر بگیرید )مثاًل گزینه ی یک( حاال ببینید کدوم گزینه ها رو می تونید با دوران

این گزینه  تقارن منطبق می شه،  با  با دوران منطبق نمی شه مثاًل  منطبق کنید. معمواًل یک گزینه هست که هیچ طور 

همونیه که دنبالش می گردید. مثال ها رو ببینید:

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

       

 به ویژگی مشترک همه ی شکل ها دقت کردم توی همه ی گزینه ها مربع، دایره و مثلث وجود داشت که هر بار یکی 

بزرگ تر بود و دوتای دیگه مماس بر هم داخل بودن ولی توی گزینه ی یک مربع دوران 45 درجه کرده بود و به لوزی تبدیل شده 

بود که با موقعیتش توی گزینه های دو، سه و چهار متفاوت بود، پس مطمئن شدم گزینه ی یک با بقیه تفاوت داره.

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

       

 در نگاه اول گزینه ها هیچ فرقی با هم نداشتن. پس باید می رفتم سراغ دوران. پس گزینه ی یک رو در نظر گرفتم 

و سعی کردم گزینه ی دو رو با دوران بهش منطبق کنم:

Áï¾]nj ·Hn»j
jo«TøIwjIQ

90¾ ®¾¾¾¾

گزینه ی دوگزینه ی یک

حاال که گزینه ی یک و دو رو تونستم با دوران بر هم منطبق کنم رفتم سراغ گزینه ی سه:

ï¾]nj ·Hn»j180¾ ®¾¾¾¾

گزینه ی سهگزینه ی یک

گزینه ی سه هم با دوران منطبق شد ولی گزینه ی چهار با هیچ دورانی به گزینه ی یک، دو و سه منطبق نشد. حاال تکلیفم معلوم 

شد و مطمئن شدم که گزینه ی چهار گزینه ی متفاوته.
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کدام گزینه با بقیه ناهماهنگ تر است؟( 1

   

   

کدام گزینه با بقیه ناهماهنگ تر است؟( 2

   

   
کدام گزینه، با بقیه متفاوت است؟( 3

   

   

)نهم به دهم 99(( 4 کدام شکل با بقیه متفاوت است؟ 

   

   
کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟( 5

   

   

کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟( 6

   

   

کدام گزینه با بقیه ناهماهنگ تر است؟( 7

   

   

کدام گزینه با بقیه ناهماهنگ تر است؟( 8

   

   

کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟( 9

   

   
کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟( 10

   

   

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 11

   

   

کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟( 12

   

   

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 13
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کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 14

   

   

کدام شکل با بقیه متفاوت است؟( 15

   

   

)ششم به هفتم 98(( 16 کدام شکل با بقیه تفاوت دارد؟ 

   

   

)ششم به هفتم 99(( 17 کدام شکل با بقیه تفاوت دارد؟ 

   

   

کدام گزینه با سایر گزینه ها بیشترین تفاوت را دارد؟( 18
)ششم به هفتم 1400(  

   

   

کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟( 19

   

   

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 20

   

   

کدام گزینه با بقیه ناهماهنگ تر است؟( 21

   

   

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 22

   

   

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 23

   

   

کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟( 24

   

   

کدام شکل با بقیه متفاوت است؟( 25
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 توی این تیپ شما باید با دقت در گزینه ها، گزینه ای رو پیدا کنید که همه ی اجزای شکل اصلی توش وجود 
 داشته باشه، در بعضی حالت ها هم برعکس باید عمل کنید؛ یعنی گزینه ای رو پیدا کنید که یکی از اجزای شکل اصلی توش غایب باشه.

یه جورایی مثل بازی قایم باشک هست که باید بتونید یک شکل خاص رو توی یک تصویر شلوغ پیدا کنید. یه تیپ راحت مخصوص بچه های 
دقیق و متمرکز!

 باید فوق العاده دقیق باشید، طراح های سؤال معمواًل شکل های نزدیک به هم رو توی سؤال استفاده می کنن. پس دقت 

مهم ترین پیش نیاز حل این  جور سؤاالست.

 به شکل اصلی با دقت نگاه کنید.

 یک جزء رو توش انتخاب کنید و ببینید توی همه ی گزینه ها هست یا نه؟ هر گزینه که اونو نداشت حذف کنید.

 حواستون باشه جهت شکل ها مهم نیست! وجودشون مهمه!

 اگر توی گزینه ای که همه ی شکل ها رو داشت، شکل اضافه ای وجود داشت اصاًل مهم نیست، خودتون رو نبازید شما 

جواب رو پیدا کرده اید.

 در کدام تصویر، همه ی شکل های تصویر سمت چپ وجود دارد؟
 

    

    

،) ( و دیدم توی گزینه ی یک وجود نداره، پس گزینه ی یک حذف شد. بعد رفتم سراغ تابلو )  اول رفتم سراغ دو کاج )

( که توی گزینه ی سه غایب   اون هم توی گزینه ی دو وجود نداشت. پس گزینه ی دو هم حذف شد. حاال رفتم سراغ کاج )

بود، پس گزینه ی سه هم حذف شد و جواب شد گزینه ی چهار.

 در کدام تصویر همه ی شکل های تصویر سمت چپ وجود ندارد؟
 

    

    

 باید دنبال گزینه ای می گشتم که یکی از اجزای شکل اصلی رو نداشته باشه پس شروع کردم به تیک زدن اجزای 

( رو نداره پس جواب این سؤال هم می شه گزینه ی چهار. شکل اصلی در گزینه ها، و فهمیدم که گزینه ی چهار، شکل )
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شکل های ( 26 همه ی  تصویر  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

شکل های ( 27 همه ی  تصویر،  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

شکل های ( 28 همه ی  تصویر  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

شکل های ( 29 همه ی  تصویر،  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

شکل های ( 30 همه ی  تصویر  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

همه ی شکل های ( 31 تصویر،  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 32
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

شکل های ( 33 همه ی  تصویر  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

  
*
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در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 34

تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 35

تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 36

تصویر سمت چپ وجود دارد؟

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 37

تصویر سمت چپ وجود دارد؟

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 38

تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 39

تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

شکل های ( 40 همه ی  تصویر،  کدام  در 

تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

شکل های ( 41 همه ی  تصویر،  کدام  در 

تصویر سمت چپ وجود دارد؟
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در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 42
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 43
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 44
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

   

   

شکل های ( 45 همه ی  گزینه،  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

در کدام تصویر، همه ی شکل های ( 46
تصویر سمت چپ وجود دارد؟

 

   

   

شکل های ( 47 همه ی  تصویر  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود ندارد؟

 

   

   

شکل های ( 48 همه ی  تصویر  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود ندارد؟

   

   

شکل های ( 49 همه ی  تصویر  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود ندارد؟

 

   

   

شکل های ( 50 همه ی  تصویر  کدام  در 
تصویر سمت چپ وجود ندارد؟
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 به فلش ها دقت کنید؛ در همه ی گزینه ها به جز ( 1
گزینه ی )4( یک فلش وارد شکل می شود و یک فلش از شکل خارج 

می شود. در گزینه ی )4( هر دو فلش خارج می شوند.
 در گزینه های )1(، )3( و )4( یک مثلث کنار یک ( 2

ذوزنقه قرار گرفته است. در گزینه ی )2( مثلث کنار مستطیل است.
 در گزینه های )2(، )3( و )4( تعداد پاره خط های ( 3

درون شکل یکی کم تر از تعداد اضالع است و در گزینه ی )1(، دوتا 
کم تر است.

 در گزینه های )2(، )3( و )4( دوتا مربع در دو ( 4
طرف پاره خط قرار دارند ولی در گزینه ی )1( هر دو مربع در یک 

طرف پاره خط قرار دارند.
 به مثلث های چپ و راست گزینه ها دقت کنید.( 5

در گزینه های )1(، )3( و )4( هر دو زاویه ی رنگی، تند هستند ولی 
در گزینه ی )2( یک زاویه ی تند و یک زاویه ی باز رنگ شده اند.

از ( 6  در گزینه ی )2(، شکل داخلی به هیچ کدام 
ضلع های مثلث متصل نیست.

خارجی ( 7 شکل   )3( و   )2(  ،)1( گزینه های   در 
شده  متصل  مثلث  به  بزرگ  پاره خط  قسمت  از   ) (

است ولی در گزینه ی )4( از قسمت پاره خط کوچک متصل است.
با ( 8 گزینه  هر  در   )4( و   )2(  ،)1( گزینه های   در 

احتساب شکل خارجی، یک دایره، یک مثلث، یک لوزی و یک مربع وجود 
دارد ولی در گزینه ی )3(، مربع وجود ندارد در عوض دوتا لوزی وجود دارد.

 در گزینه های )2(، )3( و )4(، پنج مدل  هاشور ( 9
 )سفید، مشکی، خال خالی و دوتا مورب( استفاده شده، در گزینه ی )1(، 
فقط یک هاشور مورب وجود دارد و یک هاشور جدید خال خالی به 

جای هاشور مورب دوم آمده است.
 در گزینه های )1(، )3( و )4( جهت هاشورهای ( 10

دایره و مربع با هم متفاوت است ولی در گزینه ی )2(، هاشورها با 
هم موازی هستند.

 به هاشورهای وسط دایره در گزینه ی )4( دقت ( 11
کنید، با هاشورهای گزینه های )1(، )2( و )3( متفاوت هستند.

داخل، ( 12 در  بزرگ  شکل  گزینه ها  همه ی   در 
تکرار شده است و سفید است و سه شکل دیگر داخل شکل بزرگ 
وجود دارد که یکی از آن ها سفید است و دوتای دیگر هاشور تکی 
)4(، جهت  گزینه ی  در  دارند.   ) ( مرکب  هاشور  و   ) (

.) هاشور تکی متفاوت است )
13 ) )  در گزینه های )1(، )3( و )4( قسمت )

شکل وجود دارد ولی در گزینه ی )2( وجود ندارد. 
دارد ( 14 عمودی  تقارن  خط   )1( گزینه  ی   شکل 

تقارن  خط   )4( و   )3(  ،)2( گزینه های  شکل های  ولی   

عمودی ندارند. 

 در گزینه های )1(، )2( و )4( قسمت هاشورخورده( 15
به طول  با عرض مستطیل در تماس هستند ولی در گزینه ی )3( 

مستطیل وصل هستند.
  در گزینه های )1(، )2( و )3( ( 16

 یک مثلث رنگی داخل یک مثلث سفید قرار دارد ولی در گزینه ی )4( 
یک ذوزنقه ی رنگی داخل مثلث سفید وجود دارد.

 قسمت سفید در گزینه های )1(، )2( و )3( ذوزنقه 
هستند ولی در گزینه ی )4(، قسمت سفید مثلث است.

کوچک ( 17 شکل   ،)4( و   )3(  ،)2( گزینه های   در 
بیرون و شکل بزرگ یکسان هستند ولی در گزینه ی )1( متفاوت است.

  شکل های گزینه های )1(، )2( ( 18
تقارن  )3( خط  ولی شکل گزینه ی  ندارند  افقی  تقارن  و )4( خط 

افقی دارد )گزینه ی )3( خط تقارن عمودی هم دارد(.
 در شکل گزینه ی )3( هر دو شکل از هم رد شده اند.

قسمت ( 19 داخل  نقطه ی   ،)2( گزینه ی   در 
مشترک هر سه شکل است ولی در گزینه های )1(، )3( و )4( نقطه  

در قسمت مشترک دو شکل قرار دارد.
و ( 20 مستطیل  گزینه  چهار  هر  مشترک   قسمت 

مثلث چسبیده به هم هستند. در سمت دیگر مثلث و دایره ی متداخل 
وجود دارند. این دو جزء، توسط یک دایره به هم متصل می شوند که 
این دایره هم با هر دو قسمت متداخل است. البته به جز گزینه ی )4(. 

در گزینه ی )4( دایره ای که با قسمت 
در  دارد  تداخل  مثلث  مستطیل 
مثلث،  دایره  با قسمت  دیگر  سمت 

مماس است.
بر ( 21 با دوران   شکل گزینه های )1(، )2( و )3( 

هم منطبق می شوند ولی شکل گزینه ی )4( فقط با تقارن می تواند 
شبیه به سه تای دیگر شوند.

 شکل گزینه های )1(، )2( و )3( با دوران بر ( 22
یکدیگر منطبق می شوند.

 مثالً اگر شکل گزینه ی )2( را، 180 درجه دوران دهیم بر گزینه ی )1( 
پادساعتگرد  با 90 درجه ی  را  منطبق می شود. شکل گزینه ی )3( 

دوران دهیم بر شکل گزینه ی )1( منطبق می شود.
در حالی که اگر شکل گزینه ی )4( را با دوران 90 درجه ی ساعتگرد 
بخواهیم به شکل گزینه ی )1( منطبق کنیم، جهت هاشورهای آن ها با 
.) هم، هم خوانی نخواهند داشت ) و 

   گزینه های )1(، )2( و )3( با ( 23
دوران بر هم منطبق می شوند.

گزینه ی )2( با دوران 180 درجه به گزینه ی )1( منطبق خواهد شد.
گزینه ی )3( با دوران 90 درجه ی ساعتگرد به گزینه ی )1( منطبق 

خواهد شد.
ولی گزینه ی  )4( با هیچ دورانی با بقیه منطبق نمی شود.
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بقیه  با   )4( گزینه ی  در  رنگی  مربع های  موقعیت   
متفاوت است.

  در گزینه های )1(، )2( و )3( ( 24
 یک فلش به مرکز و سه فلش به رأس های مربع رفته اند. در گزینه ی )4(

دو فلش به مرکز و دو فلش به رأس ها رفته اند.
به  پادساعتگرد  درجه   90 دوران  با   )2( گزینه ی   

گزینه ی )1( منطبق می شود.
گزینه ی )3( با دوران 180 درجه به گزینه ی )1( منطبق می شود.

ولی در گزینه ی )4( با هیچ دورانی به بقیه ی گزینه ها تبدیل نمی شود.
هم ( 25 بر  دوران  با   )4( و   )3(  ،)1(  گزینه های 

منطبق می شوند.
گزینه ی )3( با دوران 90 درجه ی ساعتگرد و گزینه ی )4( با دوران 
90 درجه ی پادساعتگرد به گزینه ی )1( منطبق می شوند. ولی اگر 
 گزینه ی )2( را 180 درجه دوران دهیم بر شکل )1( منطبق نمی شود.

()    
،

گزینه ی )2( دوران  داده شدهگزینه ی )1(
 در گزینه ی )2(، 17 وجود ندارد.( 26

در گزینه ی )3(، 12 وجود ندارد.

در گزینه ی )4(، 14 وجود ندارد.
+F وجود ندارد.( 27  در گزینه ی )1(،

+D وجود ندارد. در گزینه ی )2(،

-A وجود ندارد. در گزینه ی )3(،
 در گزینه ی )1(، عالمت - وجود ندارد.( 28

در گزینه ی )2(، عالمت # وجود ندارد.
در گزینه ی )3(، عالمت @ وجود ندارد.

z وجود ندارد.( 29  در گزینه ی )2(،
b وجود ندارد. در گزینه ی )3(،
در گزینه ی  )4(، وجود ندارد.

 در گزینه ی )1(،  وجود ندارد.( 30
در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.
 در گزینه ی )1(،  وجود ندارد.( 31

در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.
 در گزینه ی )1(،  و  وجود ندارد.( 32

در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.
در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.

 در گزینه ی )1(،  وجود ندارد.( 33
در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )4(،  و  وجود ندارد.
دقت کنید که وجود شکل ها مهم است، نه جهت آن ها!

 در گزینه ی )2(،  و  وجود ندارند.( 34
در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.
 در گزینه ی )2(،  و  وجود ندارند.( 35

در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.
در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.

 در گزینه ی )1(،  وجود ندارد.( 36
در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.
 در گزینه ی )1(،  وجود ندارد.( 37

در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.
 در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.( 38

در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.
در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.

 در گزینه های )1( و )4(،  وجود ندارد.( 39
در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.

 در گزینه های )2( و )3(،  و در گزینه ی )4(( 40
در  موجود  شکل های  همه ی   ،)1( گزینه ی  در  ندارد.  وجود   
تناقضی در  بیشتر  دارند. وجود شکل های  شکل سمت چپ وجود 

خواسته ی سؤال ایجاد نمی کند.
 در گزینه ی )1(،  وجود ندارد.( 41

در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.
در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.

 در گزینه ی )2(،  وجود ندارد.( 42
در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )4(، فقط یک  وجود دارد.
 در گزینه ی )1(، فقط یک  وجود دارد.( 43

در گزینه ی )2(، فقط سه تا  وجود دارد.
در گزینه ی )3(، فقط دو تا  وجود دارد.

 در گزینه ی )1(،  وجود ندارد.( 44
در گزینه  های )2( و )4(،  وجود ندارد.

 در گزینه ی )1(،  وجود ندارد.( 45

در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.
پاره خط های ( 46 از  دو تا  فقط   ،)1( گزینه ی   در 

کوچک وجود دارند.
در گزینه ی )3(،  وجود ندارد.

در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.
 در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.( 47

 در گزینه ی )3(،  و  وجود ندارد.( 48
 در گزینه ی )D ،)1 وجود ندارد.( 49
 در گزینه ی )4(،  وجود ندارد.( 50
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