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مقدمه نویسنده

 چرا اآلن؟
چند سال است هرکس من را می بیند، می گوید چرا کتاب هوش نمی نویسی؟ از همان سال های آغازین که تدریس ریاضی را شروع 
کردم )حدود 20 سال پیش( همیشه در کالس های ریاضی، زمانی را برای فعالیت های هوشی و خالقیتی )از سؤاالت الگویابی و 
چالشی بگیر تا معماهای فکری و بازی های ریاضی( کنار می گذاشتم و تدریس ریاضی ام همواره با به کارگیری هوش عجین بوده؛ 
اما نوشتن کتاب بحث دیگری است. نوشتن کتاب حرمت دارد و تنها زمانی به خودم اجازه دادم وارد این عرصه شوم که چندین 
سال دوره های متعدد به کارگیری هوش را با دانش آموزان مختلف در گروه های سنی متفاوت برگزار کردم. بعد از این که بر نکات و 
ظرایف این عرصه تا حدی تسلط پیدا کردم و با اشکاالت بچه ها و موانع یادگیری شان آشنا شدم و کشف کردم که مباحث هوشی 
را بهتر است با چه رویکردی به دانش آموزان یاد دهم، تازه به نوشتن کتاب فکر کردم. آنچه هم تصمیمم را قطعی کرد این بود که 
دیدم در بین کتاب های موجود در بازار )که بعضی شان کتاب های خوبی هم هستند( جای کتابی با رویکردی که من در ذهن دارم 
خالی است )دقیقاً همین اتفاق در مورد کتاب های ریاضی که نوشته ام نیز افتاد. آن ها را نیز زمانی نوشتم که احساس کردم جای 

یک کتاب متفاوت که ریاضی را به طور استداللی و اثباتی به دانش آموزان یاد دهد خالی است(.
در مورد رویکردم در این کتاب، این جمله کلیدی را از من داشته باشید که »هوش آموختنی نیست؛ به  کار گرفتنی است«. من با 
درس دادن انواع مدل های سؤال های هوش ـ نظیر آنچه متداول است ـ موافق نیستم. اینکه ما قالب های مختلف سؤال های هوش را با 
طبقه بندی ریز به دانش آموزان آموزش دهیم، از نظر من کار درستی نیست )هرچند تقسیم بندی های کلی نظیر کالمی و غیرکالمی، 
ریاضی، منطقی، مهندسی، تجسمی، سه بعدی و دوبعدی و ... را می پسندم(. بارها شده که نسبت دو کلمه را از دانش آموزی پرسیده ام 
و وقتی نتوانسته حل کند و جواب را گفته ام، اعتراض کرده که این نوع نسبت را نخوانده بودیم. این همان اشکالی است که در اثر درک 
نادرست از آموزش هوش به وجود می آید. قرار نیست شما انواع نسبت های کلمات را دیده باشید تا بتوانید سؤاالت آ ن را حل کنید. شما 
خودتان باید نسبت های جدیدی را که هرگز در عمرتان ندیده اید کشف کنید. این مسئله در مورد تمام مباحث مربوط به سؤاالت هوش 
وجود دارد. تنوع سؤاالت هوش نامحدود است و هیچ  کس نمی تواند ادعا کند تمام انواع سؤاالت را دیده و کار کرده است؛ بنابراین از نظر 
من درسی که شما در یک کتاب هوش باید یاد بگیرید این نیست که بر انواع قالب های سؤاالت مسلط شوید؛ این است که یاد بگیرید 
چگونه هوش تان را به کار بگیرید و جرأت حمله به هر نوع سؤالی را داشته باشید. این هدفی است که موقع نوشتن این کتاب در سر 
داشتم؛ بنابراین در این کتاب از درس های کالسیک معروف خبری نیست. به جای آن سعی کرده ام حسابی روی سؤاالت مختلف، از 
جنبه های مختلف بحث کنم تا با زیر و بم های به کارگیری هوش آشنا شوید. این که چقدر در کارم موفق شده ام را شما بعد از خواندن 

کتاب باید بگویید؛ بنابراین ادعایی هم ندارم که توانسته ام به هدفم برسم.

 اما در مورد قالب و محتوای کتاب
در این کتاب سعی کرده ام جزئیات و زیر و بم های به کارگیری هوش را با بررسی جامع و کامل سؤاالت آزمون های هوش سمپاد 
آموزش دهم. سؤال های هوش سمپاد، به عنوان مهم ترین و اصلی ترین منبع برای آمادگی آزمون های سمپاد، در هیچ کتابی به طور 
مفصل و کامل بررسی و حل نشده، بلکه تنها در صفحات محدودی در انتهای بیشتر کتاب ها به طور تشریحی )اما خیلی خالصه( 
حل شده؛ بنابراین از این خأل استفاده کردم و سعی کردم آموزش به کارگیری هوش را با حل جامع این آزمون ها پیش ببرم. به این 
صورت که تمام نکاتی که برای آموزش به کارگیری هوش در ذهن داشتم را در جای جای کتاب در خالل حل تست های مربوط به 
آن نکات آورده و آموزش داده ام. با این اوصاف فکر می کنم حتی اگر چندین کتاب هوش هم دارید، این کتابی است که باید در کنار 
همه آن ها بخوانید؛ البته کتاب را جوری نوشته ام که اگر کسی تنها همین یک کتاب را بخواند، مشکل و کمبودی برای شرکت در 

آزمون های هوش نداشته باشد و از پس آن ها برآید.

 اما ویژگی های این کتاب
تمام سؤال های آزمون های هوش سمپاد را با بحث کامل تشریحی حل کرده ام و هیچ سؤالی را ـ هر چقدر آسان ـ بدون پاسخ     -

کامل تشریحی رها نکرده ام.
سعی کرده ام کتاب خودآموز باشد و یک دانش آموز معمولی پایه ششم، بدون کمک معلم یا کسی دیگر، تمام مطالب آن را     -

درک کند. همچنین سعی کرده ام برای هر دانش آموزی با هر سطحی، حتماً نکات جدید آموزشی داشته باشد.



اشتباهات رایج دانش آموزان در حل سؤاالت )که حاصل چندین سال برگزاری دوره های هوش و بحث با شاگردان است( را    -
بیان کرده ام.

به راه حل های مختلف در حل یک سؤال اشاره کرده ام و قوت و ضعف آن ها را بررسی کرده ام.   -
در مورد قِلِق های آزمون دادن در جای جای کتاب مباحث مدنظرم را مطرح کرده ام.   -

سؤال ها را به سه دسته آسان، متوسط و سخت طبقه بندی کرده ام )عجب کار خفنی!(.   -
باره و ورق زدن درحین  از مراجعه چند  در قسمت پاسخ نامه، دوباره صورت سؤال ها را  آورده ام تا جلوی چشم تان باشد و    -
خواندن پاسخ خالص شوید. دراین مورد بحث زیادی با کارشناسان انجام دادیم و نهایتاً به نتیجه رسیدیم که این شیوه از لحاظ 

آموزشی موثرتر است.
به رسم الخط و حتی عالئم نگارشی صورت سؤال ها دست نزده ام؛ یعنی آنچه که در صورت سؤال ها )چه در دفترچه آزمون     -
و چه در قسمت پاسخ نامه( می بینید دقیقاً آن چیزی است که دانش آموزان سر جلسه آزمون با آن روبه رو شده اند؛ حتی اگر 
با شرایط سر  سؤال ها اشکاالت نگارشی کوچکی داشته اند، آن ها را به همان ترتیب نوشته ام. هدفم این بوده که شما دقیقاً 
جلسه آزمون روبه رو شوید و بدانید که آزمون های هوش هم، مثل همه آزمون ها، ممکن است اشکاالتی داشته باشد؛ بنابراین 

اگر مثاًل جایی در صورت سؤالی به جای عالمت سؤال، نقطه دیدید، تقصیر من نیست.
کلید ارائه شده برای سؤاالت دقیقاً کلید اولیه منتشر شده سمپاد است. اگر برای سؤالی دو گزینه درست نوشته ام، یا گفته ام    -
سؤالی حذف شده، این چیزی بوده که در کلید سمپاد آمده است؛ البته در تمام این موارد هم به طور کامل روی سؤال بحث 

و دلیل حذف یا دو گزینه ای شدن آن را هم ارائه کرده ام. اگر در سالی کلید سمپاد منتشر نشده، از خودم کلید درکرده ام!
در پایان هر آزمون، یک بازی برای تقویت به کارگیری هوش معرفی شده است. این بازی ها )که سه تایشان را من در منابع ایرانی   -
ندیده ام( اکثراً با منطق ریاضی و استدالل حل می شوند و با این که جزء درس کتاب نیستند، اما حل شان را به شدت توصیه می کنم.

 اما طریقه استفاده از کتاب
این کتاب، وابسته به درس های مدرسه نیست، پس از هر زمانی که دوست داشتید )حتی قبل از شروع پایه ششم( می توانید مطالعه 
آن را آغاز کنید. از اول کتاب شروع کنید و هر آزمون را در زمان نوشته شده روی جلد آن و بدون این که وسط آن استراحت 
داشته باشید، حل کنید )برای انجام آزمون های طوالنی یک روز تعطیل در نظر بگیرید(. از فردای روزی که آزمون را حل کردید 
شروع به خواندن پاسخ نامه کنید. پاسخ نامه را کلمه به کلمه بخوانید و در ذهن تان حالجی کنید و اگر الزم شد مطالبی را برای مرور 
مجدد هایالیت یا برای خودتان یادداشت برداری کنید. در این مرحله اصاًل عجله نکنید تا مطالب برایتان کامل جا بیفتد. ممکن 
است خواندن پاسخ یک آزمون 15 سؤالی یک هفته یا آزمون 100 سؤالی یک ماه طول بکشد؛ هیچ اشکالی ندارد. وقتی پاسخ نامه 
آزمون اول تمام شد، آزمون دوم را شروع کنید و به همین ترتیب تا آخر کتاب جلو بروید. خواندن این کتاب یک پروژه چند ماهه 
است و هدف من هم این بوده که آموزش به کارگیری هوش را تدریجی و کم کم جلو ببرم. بعد از تمام شدن کتاب، مرورهای چند 
وقت یک بار را هم فراموش نکنید. با اتمام سال ششم، شما باید بر تمام جمالت این کتاب تسلط داشته باشید؛ یعنی این طوری 

بگویم: در پایان سال شما باید این کتاب را خورده باشید.
 یادتان باشد: این یک کتاب آموزشی است، نه صرفاً یک کتاب حل تست؛ منتها آموزش را با حل و بحث روی تست جلو برده است.

 و اما سخن آخر
معلوم است که این کتاب هم بدون اشکال نیست. اگر اشکالی در آن دیدید )که باتوجه به سواد ناقص من بسیار متحمل است( 

می توانید به انتشارات ارسال کنید تا به دست من برسانند و در چاپ های بعدی اصالح کنم.
یک خواهش هم دارم و آن این که وقتی کتاب را خواندید و به پایه باالتر رفتید، کتاب را دور نیندازید. به یک نفر دیگر که یک 
سال از شما کوچک تر است بدهید تا با این شیوه چند نفر از یک نسخه کتاب استفاده کنند و درخت های کمتری هم قطع شوند.

در آخر از زحمات گروه تولید کتاب در انتشارات حلی که یک کار سخت و طاقت فرسای چند ماهه را به انجام رسانیدند )و از شر 
گیردادن ها و مته به خشخاش گذاشتن های من خالص شدند(، مخصوصاً  خانم ها فرهانیان و فاطمی که با از خودگذشتگی برای 

این کتاب زحمت کشیدند، تشکر می کنم.

آن چه می ماند: برای من دعا کنید.
یا علی )ع(



آزمون ورودی پاهی هفتم
داهی ردخشان دبیرستان اهی دوره اول استعدا

سراسر کشور رد سال تحصیلی     1400-1401
نام و نام خانوادگی:

تاریخ برگزاری آزمون: 1400/3/20
ساعت برگزاری آزمون: 9:00 صبح

تعداد پرسش های دفترچه: 60 سؤال
مّدت پاسخ گویی به پرسش ها: 75 دقیقه

دفترچه شماره یک استعداد تحلیلی

تذکر مهم: به ازای هر پاسخ صحیح، »3« نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  »1« نمرة منفی برای داوطلب در نظر 
گرفته می شود. برای پرسش های بدون پاسخ، نمره ای در نظر گرفته نمی شود.

چنانچه	داوطلب	در	هر	پرسش	بیش	از	یک	گزینه	را	عالمت	زده	باشد،	»1«	نمره	منفی	برای	او	در	نظر	گرفته	می	شود.
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ساندویچ هوش
ششم

281 زنجیرة زیر را از چپ به راست در نظر بگیرید..

# 5 7 @ 6 3 4 2 S MB T V K R D X L C U N A H J E P  

نوشته شود، کدام گزینه  انتهای زنجیره  ادامة چهارده عالمت  به صورت معکوس در  باال،  ابتدای زنجیره  پانزده عالمت  اگر 
چهارمین عالمت در سمت راست D است؟

R	)4 		L	)3 	B	)2 		)1

291 اگر حروف عبارت »دکتر جواد اژه ای« به  ترتیب حروف الفبا از راست به چپ منظم شوند، کدام حرف، سومین حرِف سمت .
راسِت پنجمین حرف از سمت چپ خواهد بود؟ حروف تکراری را به تعداد تکرار در نظر بگیرید.

4(	ژ 3(	د	 2(	ت	 1(	ج	

301 اگر  به معنای »بزرگ تر است از«،  به معنای »کوچک تر است از«،  به معنای »برابر است با« و# به معنای »برابر .
 ج« کدام گزینه صحیح است؟ )عبارت های متن پرسش و   ب« و »د   ب«، »ج  بدانیم »الف  باشد و  با«  نیست 

گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(.
4(	ب		د 3(	د	#	ج	 2(	د		الف	 1(	ج		الف	

311 با توجه به رابطة مشترکی که در بین اعداد هر یک از مجموعه های سمت چپ وجود دارد، مقدار مناسب به جای عالمت .
سوال را مشخص کنید.

29؟
17813497658

28	)4 		22	)3 		32	)2 	24	)1

321 در مجموعة اعداد زیر، کدام عدد نظم را برهم زده است؟.

759858727895613296146231527894166394
5872	)4 	6132	)3 	5278	)2 	6394	)1

در پرسش های 33 تا 35 براساس رابطة موجود در بین شکل ها، به جای عالمت سوال )؟( کدام شکل پاسخ را   
می توان قرار داد؟ پرسش ها را از راست به چپ بخوانید.

331 .

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

341 .

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1
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351 .

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

در پرسش های 36 تا 38 کدام گزینه می تواند به جای عالمت سوال قرار بگیرد؟  

361 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

371 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

381 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

در پرسش های 39 و 40، در هر زنجیرة اعداد، به جاهای عالمت سوال )؟( چه عددی باید قرار بگیرد؟  

391 .

35191175؟
14965؟

4(	65	ـ	21 3(	67	ـ	25	 2(	65	ـ	23	 1(	67	ـ	21	

401 .

30621؟
11532؟

4(	120	ـ	44 3(	90	ـ	33		 2(	330	ـ	41		 1(	200	ـ	22	
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411 قطاری که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت می کند، به تونلی به طول سه و نیم کیلومتر وارد می شود. می دانیم طول .
قطار 0/25 کیلومتر است. از لحظة ورود جلوی قطار به تونل تا لحظة خروج کامل قطار، چند دقیقه طول می کشد؟

2/5	)4 		4	)3 		7	)2 	5	)1

421 هنگام باالرفتن از برج میالد، فردی تعداد پله های باقی مانده را از نگهبان برج پرسید. نگهبان پاسخ داد: »846 پله به عالوة .
نصف تعداد کل پله ها باقی  مانده است.« کدام گزینه می تواند تعداد کل پله ها باشد؟

448	)4 	1692	)3 	1269	)2 	896	)1

431 . 20 و  کیلومتری سینا   10 در  زندگی می کنند. شهاب  دارند،  قرار  که روی یک خط  و سینا در سه روستایی  پیام، شهاب 
با سرعت 5  بیفتند و هر دو  به راه  به سمت خانة یکدیگر  پیام و سینا در یک زمان  اگر  پیام زندگی می کند.  کیلومتری 
کیلومتر در ساعت حرکت کنند، کدام  یک از گزینه های زیر می تواند فاصله آن ها از خانه شهاب در زمان دیدار یکدیگر 

باشد؟
4(	30	کیلومتر 3(	20	کیلومتر	 2(	10	کیلومتر	 1(	5	کیلومتر	

441 هفتمین عدد یک زنجیره 31 است. در این زنجیره، هر یک از اعداد بعد از اولین عدد، 4 تا کمتر از عدد قبل از خود هستند. .
چهارمین عدد این زنجیره چند است؟

43	)4 		35	)3 		19	)2 	15	)1

451 کالس »الف« دو برابر کالس »ب« دانش آموز دارد. پس از اضافه کردن 20 دانش آموز به کالس »الف« و 30 دانش آموز به .
کالس »ب«، تعداد کل دانش آموزان هر دو کالس 140 نفر شده است. در ابتدا، تعداد دانش آموزان کالس »الف« چند نفر 

بوده است؟
140	)4 	80	)3 	60	)2 	30	)1

در پرسش های 46 و 47 کدام گزینه )بدون چرخاندن( برای قرارگرفتن در محل عالمت سوال مناسب تر است؟  

461 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

471 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

در پرسش های 48 تا 51 قرینة شکل سمت چپ نسبت به خط چین کدام است؟  

481 .  

	 	)2 	 	)1

	)4 	 	)3
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491 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

501 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

511 .  
	 	)2 	 	)1

	)4 	 	)3

521 کدام گزینه، جمع شدة حجم گستردة سمت چپ است؟ .

	 	)2 	 		)1

	)4 	 		)3

531 کدام یک از مکعب های سمت راست نمی تواند با استفاده از شکل سمت چپ ساخته شود؟ .

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

در هر یک از پرسش های 54 تا 57، مراحل تاشدن یا سوراخ شدن کاغذ از چپ به راست نشان داده شده است.   
کاغذ پس از بازشدن چه شکلی خواهد داشت؟ خط چین ها محدودة کاغذ را قبل از تاشدن نشان می دهد. 

541 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1
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281 زنجیرة زیر را از چپ به راست در نظر بگیرید..

# 5 7 @ 6 3 4 2S M B T V K R D X L C U N A H J E P    

نوشته شود، کدام گزینه  انتهای زنجیره  ادامة چهارده عالمت  به صورت معکوس در  باال،  ابتدای زنجیره  پانزده عالمت  اگر 
چهارمین عالمت در سمت راست D است؟

R	)4 		L	)3 	B	)2 		)1
	

3 L C U N 4 A H J E P 2 # @S M B 5 T V K R 7 D X 6

15	عالمت	ابتدا14	عالمت	انتها

طبق	حرف	سؤال	عمل	می	کنیم:
3 L C U N 4 A H J E P 2  @ #6 X D 7 R K V T 5 B M S

چهارمین	عالمت	سمت	راست	D	،	R	است	)گزینه	»4«(.

اصاًل	نیاز	به	هیچ	کاری	نبود.	وقتی	قرار	است	15	عالمت	ابتدا	را	برعکس	بنویسیم،	پس	چهارمین	عالمت	در	
سمت	راست	D	می	شود	چهارمین	عالمت	در	سمت	چپ	D	در	دنباله	ی	صورت	سؤال	)که	همان	R	است(.	به	

این	می	گویند	راه	حل	هوشمندانه.

291 اگر حروف عبارت »دکتر جواد اژه ای« به  ترتیب حروف الفبا از راست به چپ منظم شوند، کدام حرف، سومین حرِف سمت .
راسِت پنجمین حرف از سمت چپ خواهد بود؟ حروف تکراری را به تعداد تکرار در نظر بگیرید.

4(	ژ 3(	د	 2(	ت	 1(	ج	
	

حروف	را	جدا	می	کنیم:			د					ک					ت					ر					ج					و					ا					د					ا					ژ					ه					ا					ی
حاال	حروف	الفبا	را	به	ترتیب	در	ذهن	مان	می	خوانیم	و	هر	کدام	جزء	حروف	باال	بودند،	می	نویسیم	و	آن	ها		را	از	باال	خط	می	زنیم.	

به	این	می	رسیم:
ا					ا					ا					ت					ج					د					د					ر					ژ					ک					و					ه					ی

	پنجمین	حرف	از	سمت	چپ ژ	 	
	سومین	حرِف	سمِت	راسِت	»ژ« د	 	

پس	جواب	گزینه	»3«	است.
البته،	می	توانستیم	بگوییم	سومین	حرِف	سمت	راسِت	پنجمین	حرف	از	سمت	چپ،	همان	هشتمین	حرف	از	سمت	چپ	است.

301 اگر  به معنای »بزرگ تر است از«،  به معنای »کوچک تر است از«،  به معنای »برابر است با« و# به معنای »برابر .
نیست با« باشد و بدانیم »الف  ب«، »ج  ب« و »د  ج« کدام گزینه صحیح است؟ )عبارت های متن پرسش و 

گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(.

4(	ب		د 3(	د	#	ج	 2(	د		الف	 1(	ج		الف	
	

با	توجه		به	جمالت	داده	شده	در	صورت	سؤال،	می	توانیم	به	نتایج	زیر	برسیم:
		الف		ب الف	<	ب	
		ج		ب ج	>	ب	
			د		ج د	=	ج	

الف	<	ب	<	ج	=	د
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حاال	گزینه	ها	را	یکی	یکی	بررسی	می	کنیم:
	ج		الف				:	گزینه	1 ج	>	الف	 درست	است.		 	
	د		الف				:	گزینه	2 د	<	الف	 غلط	است.		 	
	د	#	ج				:	گزینه	3 د	≠	ج	 غلط	است.		 	
	ب		د				:	گزینه	4 ب	>	د	 غلط	است.		 	
اگر	زمان	نداشته	باشیم،	وقتی	گزینه	»1«	را	بررسی	کردیم	و	درست	بود،	با	توجه		به	این	که	این	جا	به	خودمان	مطمئن	هستیم	و	

(	هم	نداریم،	می	توانیم	سریع	 56 بحث	بهتر	و	بدتر		بودن	گزینه	ها	هم	این	جا	مطرح	نیست	و	گزینه	بدجور	)رجوع	کنید	به	
گزینه	»1«	را	بزنیم	و	بقیه	را	بررسی	نکنیم.	من	خودم	برای	اطمینان		یافتن،	بقیه	را	هم	بررسی	می	کنم؛	اگر	در	بررسی	بقیه،	به	

گزینه	درست	دیگری	رسیدم،	آن	وقت	می	فهمم	احتماالً	یک	جا	اشتباه	کرده	ام	و	برمی	گردم	و	راه	حلم	را	بازبینی	می	کنم.

311 با توجه به رابطة مشترکی که در بین اعداد هر یک از مجموعه های سمت چپ وجود دارد، مقدار مناسب به جای عالمت .
سوال را مشخص کنید.

29؟
17813497658

28	)4 		22	)3 		32	)2 	24	)1
	

دو	عدد	سمت	چپ	و	راست	را	با	هم	جمع	و	منهای	عدد	باالی	می	کنیم	تا	عدد	وسطی	به	دست	آید:
	:	شکل	سمت	چپ + − =8 6 9 5 	
	:	شکل	وسط + − =7 4 2 9 	
	:	شکل	سمت	راست ? ? ?+ − = ⇒ − = ⇒ =13 17 8 30 8 22 	

پس	جواب	گزینه	»3«	است.

این	رابطه	را	می	توان	به	این	شکل	هم	بیان	کرد:	جمع	عدد	چپ	و	راست	مساوی	جمع	عدد	باالیی	و	وسطی	است.
+ = +8 6 9 5 																					 + = +7 4 2 9 																 ?+ = +13 17 8

البته،	حتماً	متوجه	می	شوید	که	این	همان	رابطه	ی	باال	است	که	به	زبان	دیگری	)زبان	ساندویچی(	بیان	شده	است.

321 در مجموعة اعداد زیر، کدام عدد نظم را برهم زده است؟.

759858727895613296146231527894166394

5872	)4 	6132	)3 	5278	)2 	6394	)1
	

اعداد،	دوبه	دو،	از	ارقام	یکسانی	تشکیل	شده	اند.	در	زیر،	اعدادی	که	ارقام	شان	یکسان	است	را	به	هم	وصل	کرده	ایم:

759858727895613296146231527894166394

همان	طور	که	می	بینید	عدد	6394	بدون	جفت	مانده	و	نظم	را	بر	هم	زده	است.
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331 .

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

	
دو	شکل	اول	را	ببینید.	رابطه	به	این	صورت	است:	شکل	پایینی	)لوزی(	°90	ساعتگرد	)یا	پادساعتگرد؛	در	این	جا	فرقی	ندارد(	
دوران	پیدا	می	کند	و	بزرگ	شده	و	به	کنار	سمت	چپ	شکل	وسط	)بیضی(	می	آید.	شکل	باال	)مثلث(	هم	°180	دوران	پیدا	می	کند	
و	کمی	کوچک	شده	و	به	داخل	شکلی	که	سمت	چپ	آمده	)لوزی(	می	رود.	شکل	وسط	)بیضی(	هم	سر	جایش	°90	ساعتگرد	)یا	

پادساعتگرد(	دوران	پیدا	می	کند	و	کمی	کوچک	می	شود.
	

همین	بال	را	سر	شکل	سوم	هم	می	آوریم:
	

بهترین	جواب	گزینه	»1«	است.
در	این	جا	دوران	و	تغییر	جای	اشکال	از	تغییر	اندازه	شان	برای	ما	مهم	تر	است،	هرچند	که	در	گزینه	»1«	حتی	تغییر	اندازه	ها	هم	

رعایت	شده	است.

341 .

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

	
کل	مجموعه	°90	ساعتگرد	دوران	پیدا	می	کند	و	رنگ	هر	شکل	برعکس	می	شود	)سفید،	رنگی	می	شود	و	رنگی،	سفید(.	اگر	

	)گزینه	»4«(. 	و	اگر	رنگ	ها	را	برعکس	کنیم،	می	شود	 	را	°90	ساعتگرد	دوران	دهیم،	می	شود	 شکل	

برای	دوران	دادن	کل	شکل	سوم،	اگر	ذهنی	برایتان	سخت	بود،	می	توانید	کاغذ	آزمون	را	°90	ساعتگرد	بچرخانید	و	جواب	را	
ببینید	و	حفظ	کنید.	به	این	کار	می	گویند	زرنگی.	البته	خود	من	وقتی	جواب	را	حفظ	می	کنم	و	برگه	را	به	حالت	اولیه	برمی	گردانم،	

در	عرض	همین	چند	ثانیه	جواب	را	فراموش	می	کنم.
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351 .

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

	

	) شکل	اول	و	دوم	را	ببینید.	در	شکل	اول،	دایره	های	کوچک	همگی	تقریباً	سر	جایشان	می	مانند،	فقط	شکل	بزرگ	وسط	)
(	دایره	ی	بزرگ	ترشان	پاک	 	و	 °90		دوران	پیدا	می	کند.	اما	در	مورد	دایره	های	کوچک:	آن	هایی	که	دو	دایره	ای	هستند	)	

	ها(،	رنگ	شان	سفید	می	شود. 	تبدیل	می	شوند(	و	آن	هایی	که	یک	دایره	ای	هستند	) 	و	 می	شود	)به	ترتیب	به	

	می	رسیم	)مجبور	شده	ایم	 همین	بال	را	سر	شکل	سوم	می	آوریم.	اگر	شکل	بزرگ	وسط	را	°90	دوران	دهیم	تقریباً	به	
دایره	های	کوچک	را	کمی	جابه	جا	کنیم	تا	شبیه	گزینه	ها	شوند.	یادتان	که	نرفته؟	همیشه	یک	چشم	تان	به	گزینه	ها	باشد(؛	سپس	

	که	گزینه	»1«	است. دایره	های	کوچک	را	طبق	حرفی	که	زدیم	تغییر	می	دهیم	و	به	این	شکل	می	رسیم:	

بعضی	ها	می	گویند	از	شکل	اول	به	دوم،	سه	دایره	رنگی	باال،	آمده	اند	پایین	و	سفید	شده	اند	و	یک	دایره	سفید	
پایین،	رفته	باال	و	رنگی	شده.	حاال	از	شکل	سوم	به	چهارم	هم	یک	دایره	سفید	باال	می	آید	پایین	و	رنگی	می	شود	
و	سه	دایره	رنگی	پایین	می	روند	باال	و	سفید	می	شوند.	حلقه	های	دور	دایره		باال	و	پایین	هم	برداشته	می	شود	و	

شکل	بزرگ	هم	°90	می	چرخد.

	 	پایینی	را	به	 	و	 	و	 ممکن	است	کسی	بگوید	کل	مجموعه	را	°90	ساعتگرد	دوران	می	دهیم،	سپس	
	باالیی	دست	نمی	زنیم.	در	این		صورت	جواب	گزینه	»2«	می	شود؛	اما	معلوم	است	که	 تبدیل	می	کنیم،	اما	به	
جواب	باال	بهتر	و	منطقی	تر	است.	چون	مناسب	ترین	گزینه	را	می	خواهیم	انتخاب	کنیم،	این	جواب	را	قبول	نمی	کنیم.

361 .  

	)4 	 	)3 	 	)2 	 	)1

	
در	این	سؤال،	هر	عالمت	یک	نوع	حرکت	دارد.	از	چپ	به	راست	حرکت	کنید.	حرف	C	به		طور	یکی	در	میان	به	گوشه	های	باال	
	P	حرف	»3«(.	و	»1«	های	گزینه	)حذف	باشد	چپ	سمت	باال	گوشه	باید	جواب	در	پس	رود،	می	راست	سمت	پایین	و	چپ	سمت
به	طور	یکی	در	میان	در	همان	جای	وسط	خودش	باال	و	پایین	می	رود؛	پس	در	جواب	باید	باال	و	وسط	باشد	)حذف	گزینه	»4«(.	
	یکی	در	 تنها	گزینه	ای	که	مانده	)گزینه	»2«(	جواب	است؛	اما	بد	نیست	برای	اطمینان	حرکت	بقیه	را	هم	بررسی	کنیم.	شکل	
	هم	مثل میان	به	گوشه	باال	سمت	راست	و	وسط	کل	شکل	می	رود؛	پس	در	جواب	باید	گوشه	باال	سمت	راست	باشد.	شکل	
	حرکت	می	کند؛	پس	در	جواب	باید	وسط	کل	شکل	باشد.	حرف	X	سر	جایش	ثابت	می	ماند	و	حرکت	نمی	کند.	حرف	O	هم	

مثل	C	حرکت	می	کند؛	پس	در	جواب	باید	گوشه	پایین	سمت	راست	باشد.
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از	چپ	به	راست	حرکت	می	کنیم.	دایره	کوچک	رنگی	بیرون	شکل	هر	دفعه	°45	پادساعتگرد	حرکت	می	کند،	پس	فعاًل	گزینه	
»2«	حذف	می	شود.	پاره	خط	داخل	شکل	هر	دفعه	حدود	°60	ساعتگرد	حرکت	می	کند،	پس	در	جواب	باید	باال	باشد	)گزینه	»4«	
هم	حذف	شد(.	رنگ	آمیزی	ناحیه	ها	به	ترتیب	از	داخلی	ترین	ناحیه	تا	بیرونی	ترین	ناحیه	حرکت	می	کند	و	وقتی	به	بیرونی	ترین	
ناحیه	می	رسد،	دوباره	برمی	گردد	به	داخلی	ترین	الیه.	از	سمت	چپ،	اول	ناحیه	2	)شکل	زیر	را	ببینید(	رنگ	شده،	بعد	ناحیه	3،	
بعد	برمی	گردد	به	ناحیه	1	و	در	جواب	هم	باید	ناحیه	2	رنگ	شود.	پس	گزینه	»1«	هم	حذف	می	شود	و	جواب	گزینه	»3«	است.
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دایره	رنگی	به	ترتیب	در	مکان	های	شماره	1	تا	4	در	شکل	مقابل	قرار	می	گیرد	و	دوباره	برمی	گردد	از	

اول؛	بنابراین	در	شکل	جواب	باید	در	مکان	2	باشد	)حذف	گزینه	های	»2«	و	»4«(.
	

پاره	خط	کوچک	به	ترتیب	در	مکان	های	شماره	1	تا	3	شکل	مقابل	قرار	می	گیرد	و	دوباره	برمی	گردد	
از	اول،	منتها	در	دور	دوم	یک	پاره	خط	به	آن	اضافه	می	شود.	پس	در	شکل	جواب	باید	دو	پاره	خط	در	

مکان	3	داشته	باشیم؛	بنابراین	گزینه	»1«	هم	حذف	می	شود	و	جواب	گزینه	»3«	است.
	

هر	چند	نیازی	نشد،	ولی	مثلث	کوچک	)سر	فلش(	هم	به	ترتیب	در	مکان	های	1	تا	4	شکل	مقابل	قرار	
می	گیرد	و	دوباره	برمی	گردد	از	اول.	در	شکل	جواب	هم	باید	در	مکان	2	باشد.

دراینسؤالها،هرجزئیازشکلبرایخودشدارهیکسازجداگانهمیزنه.	
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مقداری	که	به	اعداد	باالیی	اضافه	می	شود	هر	دفعه	ضرب	در	2	می	شود	و	مقداری	که	به	اعداد	پایینی	اضافه	می	شود،	هر	دفعه	

به	عالوه	ی	2	می	شود.


