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در سال  ،1937ترمن با همکاری مریل در آزمون هوش «استنفورد -بینه» تجدیدنظر کردند و آن را به دو دستهی  Cو ( MMکالمی و غیرکالمی)
تقســیم کردنــد .منظــور از هــوش غیرکالمــی (عملــی) ،مجموعــه اعمالــی اســت کــه هــوش و اســتعداد تحلیلــی فــرد را نشــان میدهــد؛ ماننــد
ت و تداعــی .بــه نظــر میرســد آنچــه
تنظیــم یــا ســاختن تصاویــر ،الحــاق قطعــات ،درک تصاویــر ناقــص ،اســتدالل علمــی و فضایــی و دق ـ 
دسـتاندرکاران آزمونهــای تیزهوشــان را بــر آن داشــت کــه از اســتعداد تحلیلــی در مــواد آزمــون بــه عنــوان  20درصــد بــارم کل بهــره بگیرنــد،
آن اســت کــه ســنجش ایــن نــوع از هــوش بــرای اقلیتهــای فرهنگــی ،کــودکان دوزبانــه و دانشآموزانــی کــه در فقــر محیطــی بــه ســر میبرنــد،
مناسـبتر اســت زیــرا ایــن عوامــل در هــوش غیرکالمــی تأثیــر زیــادی ندارنــد.
ایــن کتــاب مظهــر کار تیمــی منســجم و هدفمنــد در انتشــارات فهیــم مهروماه اســت .از لحظهی اعــام وجود ایــن درس در آزمون اســتعدادهای
درخشــان و پیشــنهادم بــرای آمادهســازی ایــن کتــاب تــا زمــان چــاپ ایــن اثــر فقــط چنــد هفتــه صــرف شــده و کادر معــزز مهرومــاه بــه رهبــری
جنــاب آقــای اختیــاری ،آنچنــان همــت گماشــتند کــه بــه بــاور نیایــد و گــروه ریاضــی از ایــن جهت قــدردان همـهی اثرگــذاران این کار تیمی اســت.
جنــاب مهنــدس باقــری ،از معروفتریــن ارائهکننــدگان کالسهــای هــوش و محاســبات ســریع ،از آن انســانهایی اســت کــه هــوش و ذکاوت
از گفتــار و پندارشــان متصاعــد میشــود؛ مــن بــا دیــدن ایشــان همــواره بــه یــاد شــرلوک هولمــز ،معروفتریــن کارآ گاه پلیســی جهــان ،میافتــم.
ایشــان بــا درک درســت از موضــوع مــورد آزمــون ،طــی جلســات مکــرر بــا دسـتاندرکاران واحدهــای تألیــف ،تولیــد و هنــری ،کتابــی بینظیــر
و درخــور ســتایش و تقدیــر آمــاده کردنــد .بــه نظــر ایــن حقیــر کتــاب پی ـشرو بــرای دانشآمــوزان شــرکتکننده در آزمونهــای اســتعدادهای
درخشــان ،کتابــی اســت ماندنــی ،سرنوشتســاز و بســیار مؤثــر.
بــه شــما دانشآمــوزان عزیــز پیشــنهاد میکنــم بــه حــل تس ـتهای ایــن کتــاب اهتمــام بورزیــد و بدانیــد نتیج ـهی عملــی ایــن کتــاب در
تحلیــل بهتــر ،توانایــی قیــاس ،طبقهبنــدی تصاویــر ،تکمیــل الگوهــا ،یافتــن قاعــده ،شناســایی ســاختار شــکل ،رمزگشــایی ،نگــرش
درســت بــه بــرش و تــا ،درک فضایــی از تــاس و مکعــب و ...در فرازهایــی مؤثــر از زندگیتــان نمایــان خواهــد شــد.
در واقــع ایــن کتــاب ســکوی پرشــی اســت بــرای شــکوفایی هــوش غیرکالم ـی شــما؛ هوشــی کــه پایههــای ّاولیــه و
انتزاعــی اســتعداد تحلیلــی را بنیــان مینهــد و یــادگاری اســت مانــدگار.

عقاب باشید؛ تیزبین و تیزهوش.
بهنام بناپور

به نام خداوند بخشندهی مهربان

نــازم آن آمــوزگاری را کــه در یــک نصف روز

َ
دانشآمــوزان عالــم را همــه دانــا کنــد

ابتــدا قانــون آزادی نو یســد بــر زمیــن

بعــد از آن بــا خــون هفتاد و دو تــن امضا کند

توجه به استدالل غیرکالمی در علما و اندیشمندان از گذشته تا به امروز:
موضوعــی کــه عالقهمنــدم در ابتــدای بحــث نظر شــما را به آن جلب کنم ،این اســت کــه در جوامع مختلف توســعهیافته و درحال توســعه،
آموزش نســلهای آیندهی کشــور مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت .امروزه ،کشــورهای توســعهیافته به این نتیجه رسیدهاند که بزرگترین
ثــروت هــر جامعه که موجب توســعه میشــود ،آمــوزش جوانان و نوجوانان اســت تا جایی که آقــای دا گالس نورث ،برنــدهی جایزهی نوبل
اقتصاد ،میگوید« :ا گر میخواهید بدانید کشــوری توســعه مییابد یا نه ،نیازی نیســت سراغ فناوری ،کارخانه و ابزاری که استفاده میکنند
برویــد ،اینهــا را بهراحتــی میتــوان خرید یا کپی کرد .برای دیدن توســعه به مدارس و حتی پیشدبســتانیها برویــد و ببینید که چگونه به
بچهها و نوجوانان آموزش میدهند .ا گر آنها را پرسشــگر ،خالق ،صبور ،نظمپذیر ،خطرپذیر و دارای روحیهی گفتوگو ،تعامل ،مشــارکت
جمعی و همکاری بار میآورند ،بدانید همانها انسانها و شخصیتهایی خواهند شد که میتوانند باعث توسعهی کشور شوند».
نکتــهای کــه در آمــوزش حال حاضر کمتر مورد توجه قرار گرفته ،آموزش اســتدال لهای غیرکالمی به نس ـلهای نو اســت .بخش عمدهای از
آموزش در مدارس هنوز متکی بر اســتدال لهای کالمی اســت درصورتی که اســتدال لهای غیرکالمی اهمیت بســیار بیشتری دارند؛ چنانکه
خداونــد نیــز در قــرآن کریــم بارهــا و بارهــا مســلمانان را به تفکــر بر پایهی اســتدال لهای منطقــی غیرکالمی دعــوت کرده اســت؛ آنجا که با
تشــویق به مشــاهدهی آســمانها و زمین و موجودات عالم ،انســان را به تفکر دربارهی خالق هســتی دعوت میکند .در آموزههای دینی و
ســخنان پیشــوایان دینی ما نیز به این موضوع بســیار تأ کید شده اســت و آن را نشانهی تیزهوشی و درایت افراد برشمردهاند؛ مانند حدیث
معروف «العاقل یکفی بالإشارة».
در خانه اگر کس اســت ،یک حرف بس اســت
گفتــم کــه «الــف» گفــت دگــر ،گفتــم هیــچ
امــا متأســفانه ،گویــی جوامــع غربی بیش از ما از آموزههای دینی و ســخنان بزرگانمان اســتفاده کردهاند (!) و از ســالها پیش به توســعهی
ً
آمــوزش اســتدال لهای غیرکالمــی پرداختهاند .این موضوع تقریبا از دهههای ّاول قرن بیســتم مورد توجه ایــن جوامع قرار گرفت؛ چنانکه
در آزمونهــای هــوش و اســتعدادیابی بــه طراحی و توســعهی این بخش پرداختهاند و ا کنون ،همهی شــرکتهای بــزرگ دنیا برای گزینش
مدیران از آزمونهای اینچنینی استفاده میکنند.
استدالل غیرکالمی :درک و تشخیص موقعیتهای بهتر
فرایند حل مســئله و شــکلگیری مفاهیم بدون اســتفاده از زبان و کلمه ،اســتدالل غیرکالمی نامیده میشــود .اســتدالل تحلیلی غیرکالمی
نیازمند تالشی هدفمند در انجام عملکردهای ذهنی مانند استنتاجهای رسمکردنی و فهمیدن عالمتها و اشارههاست.
استفاده از استدالل غیر کالمی در زندگی روزمره:
فرض کنید هنگام خروج از خانه متوجه میشوید که هوا ابری است .در این موقعیت نتیجه میگیرید که ممکن است در چند ساعت آینده
بــاران ببــارد و تصمیــم میگیرید که با خود چتر ببرید .این تصمیم و عملکرد شــما نمونهای از اســتدالل غیرکالمی اســت؛ به عبارتی قضاوت
شما از موقعیت بهوجود آمده منجر به تصمیمگیری سریع و مناسب شد .در غیر این صورت چنانچه از استعداد تحلیلی غیرکالمی درستی
ّ
برخوردار نبودید ،ممکن بود زیر باران خیس شوید و چند روزی به علت سرماخوردگی مجبور شوید در خانه بمانید.

استفاده از استدالل تحلیلی غیرکالمی در زندگی حرفهای و کسب و کار:
در زندگی حرفهای نیز ممکن است گاهی مجبور شوید بر اساس اطالعات و آمار قبلی ،پیامدهای یک کسب و کار را پیشبینی کنید و یک سری
گامهای اصالحی بردارید .برای مثال ،با توجه به شــناخت خود از شــخصیت کارمندانتان ،از آنها در جایگاهی اســتفاده کنید که بازدهی
بیشتری داشته باشند.
فار غ از اینکه اســتدال لهای ما منطقی ،فضایی ،عددی ،تصویری یا انتزاعی باشــند ،میتوان بهطور قطع گفت اســتعدادهای غیرکالمی در
اغلب موارد و بسیار بیشتر از استدال لهای کالمی در زندگی روزمره استفاده میشوند.
یک ضربالمثل چینی میگوید« :یک تصویر ،گویاتر از هزار کلمه اســت ».این جمله بهخوبی نشــان میدهد که چرا مردم به کمک ظاهر،
زبان بدن ،ابزارهای بصری و مانند آنها ،ارتباط بهتری با هم برقرار میکنند و این دلیل روشــنی اســت که چرا اســتدالل غیرکالمی مستقل
از زبانهای گفتاری و نوشتاری است و بدون استفاده از کلمات بهآسانی قابل استفاده و یادگیری است.
راهکارهای توسعه و آموزش استدالل غیرکالمی:
ا گــر شــما یــک دانشآمــوز ،معلم و کارشــناس آموزش یا حتی یــک تاجر و کارآفرین هســتید ،برای بازدهی بیشــتر باید خود را بــه راهکارهای
توســعهی اســتدالل غیرکالمی مجهز کنید .اســتدالل غیرکالمی با توانایی اســتنتاج برای پیشبینی کردن بر اســاس تجارب گذشــته یا حل
مســائل پیچیده بدون کمک گرفتن از زبان ،همیشــه در حرکت رو ب ه جلو و هوشــیاری نســبت به جهان اطراف به ما کمک میکند .بهطور
خالصــه ،اســتدالل غیرکالمــی همهی جنبههای زندگی روزمرهی ما را پوشــش میدهد و برای همگامی با جهان رقابتی امروز ،تیزهوشــی و
شهودی بودن ضروری است.
و اما راههای متفاوتی که میتوانیم با استفاده از آنها مهارتهای غیرکالمی خود یا کارمندان و دانشآموزانمان را تقویت کنیم ،عبارتاند از:
آشنایی با راهکارهای آموزش غیرکالمی و اتکای کمتر به ابزار کالمی
تشــویق دانشآمــوزان و دانشــجویان بــه اســتفاده از ســؤالهای بــاز ،بــرای پــی بردن به جــواب که کمک میکنــد جنبهها و ســناریوهای
متفاوت مسئله را درک کنند.
تمرکز بر راههای رسیدن به جواب ،به جای اهمیت بیشتر دادن به پاسخ
معرفی مفاهیم ،دنبالهها ،گامها و استفاده از زبان تمثیلی هنگام توضیح دستورالعملها
تشویق دانشآموزان به درک ارتباط بین مفاهیم متفاوت ،پیامدهای یک تصمیم ،استخراج الگوهای منطقی و...
قادر ساختن دانشآموزان به استفاده از دانش و تجارب قبلی خود برای مواجهه با موقعیتهای جدید
تشویق دانشآموزان به گفتوگوی منطقی و انتقادی با خود ،به عنوان راهکاری برای افزایش درک و نگهداری مفاهیم در ذهن
البته اینها فقط برخی از راههای توسعهی مهارتهای استدالل غیرکالمی است و کلید حرفهای شدن در هنر استدالل غیرکالمی ،تمرین
است که به موضوع بااهمیت توانایی فراخوانی و بهکارگیری مهارتهای استدال ل هنگام رخداد موقعیت جدید یا مشابه ،کمک میکند.
سنجش استعداد تحلیلی غیرکالمی و توانایی استدالل:
بهوسیلهی آزمونهای سنجشی که تواناییهای تصویری ،فضایی ،انتزاعی و عددی فرد را تشخیص میدهند ،میتوان استدالل غیرکالمی
را اندازهگیری و مقایســه کرد .این آزمونهای سنجشــی کمک میکند که بفهمیم آیا شــخص میتواند مسائل را با استفاده از راهکارهای خالقانه
که شــامل مســائل درسی متداول نمیشــود ،حل کند یا نه .همچنین معلمان را راهنمایی میکند تا تواناییهای استدالل دانشآموزان را
بسنجند و فرایند تفکر دانشآموزان خود را ارزیابی کنند.
پرسشهای مختلفی برای سنجش مهارتهای استدالل غیرکالمی دانشآموزان وجود دارد که در این کتاب سعی کردهام انواع مختلف و
متنوع آن را برای شــما طبقهبندی کنم .از این جنبه ،کتاب پیشرو یکی از کاملترین مجموعههای چاپشــدهی موجود در دنیاســت که
امیدوارم مورد استفادهی شما قرار بگیرد.
انواع استدال لهای غیرکالمی:
همانطور که گفتم ،بههر اســتداللی که از مهارتهای شــناختی غیر از کلمات اســتفاده کند ،اســتدالل غیرکالمی گفته میشــود که انواع
اصلی آن عبارتاند از:
استدال لهای انتزاعی غیرکالمی
استدال لهای تحلیلی تصویری و فضایی
استدال لهای عددی و محاسبات سریع

نحوۀ برگزاری و کاربردهای آزمونهای استعداد تحلیلی غیرکالمی:
در کشــورهای توسعهیافته ،از آزمونهای اســتعداد تحلیلی غیرکالمی برای سنجش و گزینش افراد
مختلــف از ردهی ّ
ســنی  11ســال بــه باال اســتفاده میکننــد که اغلب راهی بیواســطه برای ارزیابی ســطح
اســتعداد تحلیلــی اســت .پاســخدهی به ســؤالها به دانش قبلــی احتیاج نــدارد و افراد میتوانند بــرای تعیین
قــدرت تفکــر منطقــی و تشــخیص الگوها از آنها اســتفاده کننــد .محتوای یک آزمون اســتدالل تحلیلــی غیرکالمی
بســته به ردهی ّ
ســنی و هدف برگزاری آزمون متفاوت اســت .همانطور که مشــاهده خواهید کرد ،طیف گســتردهای از
سؤالهای مورد استفاده در این آزمونها را در این کتاب آوردهام.
دو شیو ه برای برگزاری امتحانات کاغذی استدال لهای غیرکالمی وجود دارد:
 -1استاندارد :آزموندهندگان پاسخهای خود را روی برگههای امتحانی مینویسند.
 -2چندگزینهای (تستی) :آزموندهندگان پاسخ خود را در برگهی پاسخنامه بهطور جدا گانه عالمت میزنند.
ً
مدت این آزمونها معموال  45تا  60دقیقه اســت و مرا کز آموزشــی شــرکتهای بزرگ تجاری از آنها به عنوان بخشــی از گزینش داوطلبان
خود استفاده میکنند.
آزمون استعداد تحلیلی غیرکالمی در کشور ما:
همانطــور کــه میدانیــد ،بنابــر اعالم مرکز علمی پرورش اســتعدادهای درخشــان و دانشپژوهان جــوان که وظیفهی شناســایی ،جذب و
پــرورش دانشآمــوزان صاحــب اســتعداد برتر (یا به اصطالح تیزهوش) کشــور را بر عهده دارنــد ،یکی از ّ
مواد امتحانی آزمــون ورودی مدارس
اســتعدادهای درخشــان (دورهی ّاول و دوم متوســطه) اســتعداد تحلیلی اســت که به گفتهی مســئوالن این مرکز 15 ،ســؤال چهارگزینهای
دارد که مدت زمان پاسخگویی به آنها  15دقیقه است .همچنین در دفترچهی راهنمای آزمون ذکر شده که سؤالهای استعداد تحلیلی
ً
به شــیوهی غیرکالمی اســت و طراحی آنها صرفا مبتنی بر محتوای کتابهای درســی نیســت .در ضمن 20درصد نمرهی آزمون مربوط به
همیــن سؤالهاســت کــه ایــن خــود بیانگر اهمیت دادن بســیار زیاد به این شــاخه از تفکر در نظر متولیان این امر اســت .بــه همین منظور،
ســؤالهای ایــن کتــاب میتوانــد کمک شــایانی برای داوطلبان ایــن آزمونها باشــد و آنها را با توانایــی تحلیل ،طبقهبندی ،ریش ـهیابی و
ساماندهی مطالب و مباحث مربوط به این زمینه آشنا کند.
بــرای پرداختــن بــه هر نوع مســئلهی جدید ،در کادر راهنمــا با دادن توضیحات و حــل مثالها که توأم با ادبیــات مخصوص کالسهای
درس اینجانب اســت ،ســعی کردهام شما را با شیوههای مواجهه با سؤال و رسیدن به پاسخ آشنا کنم.
خواهشمندم نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خود را دربارهی این کتاب به نشانی الکترونیکی گروه ریاضی riazi@mehromah.ir
ارسال یا از طریق  SMSبه سامانهی  300072120اعالم کنید.
تقدیر و تشکر:
جای ّ
مسرت است که مراتب حقشناسی خود را از تکتک عوامل محترم انتشارات مهروماه ابراز کنم .مجموعهای که در دست دارید ،حاصل بیش
از  2000نفر ساعت کار و تالش شبانهروزی همکاران ارجمندم در انتشارات مهروماه است که بنده فقط سهم کوچکی در خلق آن بر عهده داشتم.
در ابتــدا از دوســت ارجمنــدم جنــاب آقای اختیاری ،مدیــر توانمند و فرهیختهی انتشــارات مهروماه که با صرف انرژی زیــاد و فراهم آوردن
شــرایط مناســب ،زمینــهی خلــق ایــن اثــر را فراهــم کردند و نیز دوســت گرامــیام آقــای بناپور ،مدیر گــروه محتــرم ریاضی مقطــع ابتدایی و
متوسطهی ّاول انتشارات که پیشنهاد خلق این اثر را مطرح کردند ،کمال تشکر را دارم .در این راستا افتخار همکاری با مدیر محترم تألیف
ً
واحد ابتدایی و متوسطهی ّاول ،سرکار خانم قراچلو را داشتم که انصافا در این حوزهی کاری در زمرهی نوابغ به شمار میروند.
تولید این کتاب به علت حجم زیاد شکلهای موجود در آن ،از جملهی سختترین کتابها در حوزهی کتابهای آموزشی به شمار میرود.
مدیریت تولید این کتاب بر عهدهی سرکار خانم سیاوشی بود که با انرژی فراوان و تالش بسیار ،به بهترین شکل از عهدهی این مسئولیت برآمدند.
حروفچینی این کتاب برعهدهی خانم خاوری و چیدمان متن و صفحهآرایی آن بر عهدهی خانمها لعلی ،طاهر و قدمی و آقایان شا کری
ً
و محمدی بوده که قلبا از این عزیزان سپاسگزارم.
بیــش از  5000شــکل در ایــن کتاب رســم شــده که همگی مرهــون زحمات عزیزان رســام خانمها علوی پویــا ،جوابده و محمــدی و آقایان
حلیمی و شاهینپور بوده است؛ کاری بسیار دشوار در مدت زمانی بسیار کوتاه که نشاندهندهی توانمندی این عزیزان است.
ویراستاران محترم این کتاب که به دلیل تالش بسیار در واقع همکاران بنده در تألیف این کتاب محسوب میشوند ،عبارتاند از :خانمها
حســینی ،حیــدری ،علیپــور ،صادقیــان و بهویــژه خانمها شــریعتی و نمــازی و آقای عمیــدی گلپایگانی کــه برای تکتک ایــن عزیزان،
سالمتی و توفیق روزافزون را از درگاه خداوند خواستارم.

جلــد ایــن کتاب توســط آقای طالیی به زیبایی طراحی شــده و دوســت خوبم آقای فرهــادی عزیز ،مدیر هنری مجموعــه ،زحمت طراحی
لوگوها و زیباسازی فضای داخلی و خارجی کتاب را برعهده داشتند که از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.
از سرکار خانم جباری مدیر تولید عزیز مقطع متوسطهی دوم مجموعهی مهروماه نیز به خاطر تالش و زحمات زیاد ایشان به عنوان بازوی
کمکی برای تولید این اثر ،صمیمانه سپاسگزارم.
در پایان از همکار ارجمندم سرکار خانم اسرافیلی که زحمات بسیاری را در کار تحقیق و ترجمهی بخشهایی از کتاب برعهد ه داشتهاند،
از صمیم قلب تشکر میکنم.
کــه بــه همــت عزیــزان برســم بــه نیکنامــی
شــدهام خــراب و بدنــام و هنــوز امیــدوارم
دوستدار همیشگی شما
مصطفی باقری

با کسب اجازه از ساحت مقدس امام زمان (عج) ،این اثر را تقدیم میکنم به:
مــادر مهربان و عزیزتر از جانم ،روح بزرگــوار پدر ارجمندم و تکتک اعضای خانوادهام که بدون
لطف خدا و صرب و تحمل آنها ،این مجموعه پدید منیآمد.

نشود فاش کســی آنچه میان من و توست

تــا اشــارات نظــر نامهرســان مــن و توســت

گــوش کن با لب خاموش ســخن میگویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

روزگاری شــد و کــس مــرد ره عشــق ندیــد

حالیــا چشــم جهانــی نگران من و توســت

گرچــه در خلــوت راز دل مــا کــس نرســید

همــه جا زمزمهی عشــق نهان من و توســت
پدرجان ،روحت شاد

خ
لّوا شب ریوصت یلیلحت لالدتسا

دنبالهی شکلها

ف

صل 5

راهنما
در اینگونــه ســؤالها بیــن شــکلهای مســئله ( D، C، B، Aو  )Eیــه الگــو وجــود داره .شــما بایــد از بیــن شــکلهای پاســخ
( 4 ،3 ،2 ،1و  ،)5شکلی رو انتخاب کنین که از الگوی موجود در شکلهای مسئله پیروی میکنه.
مثال کدامیک از شکلهای پاسخ از الگوی موجود در شکلهای مسئله پیروی میکند؟

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

پاسخ :گزینهی «»5

در یــک گام ،دو المــان بــا هم جابهجا شــده و بهطور همزمان المان کوچکتر ،بزرگتر و المان بزرگتر ،کوچکتر میشــود .در گام بعد المان
کوچکتر با یک المان کوچک جدید و المان بزرگتر با یک المان بزرگ جدید جایگزین میشود .این دو گام بهطور متناوب تکرار میشوند.
مثال کدامیک از شکلهای پاسخ از الگوی موجود در شکلهای مسئله پیروی میکند؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
5 )5
پاسخ :گزینهی «»1

در هر گام ،یکی از دایرهها با نماد جدید جایگزین میشود .این جایگزینی در گامهای فرد در یک انتها و در گامهای زوج در انتهای دیگر
صورت میگیرد .در هر گام ،شکل کاملشده  45درجه بهطور پادساعتگرد میچرخد.

پرسشهای چندگزینهای
20202کدامیک از شکلهای پاسخ از الگوی موجود در شکلهای مسئله پیروی میکند؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4)4
5 )5
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28284شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
28285شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
28286شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
28287شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
28288شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
28289شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
29290شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
29291شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
29292شکل   xدر کدام گزینه پنهان شده است؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4

58
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موس شخب ینهذ مسجت
49496شکل  xپس از دوران ،شبیه کدامیک از شکلها میشود؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
49497شکل  xپس از دوران ،شبیه کدامیک از شکلها میشود؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
49498شکل  xپس از دوران ،شبیه کدامیک از شکلها میشود؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
49499شکل  xپس از دوران ،شبیه کدامیک از شکلها میشود؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
50500شکل  xپس از دوران ،شبیه کدامیک از شکلها میشود؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
50501شکل  xپس از دوران ،شبیه کدامیک از شکلها میشود؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
50502شکل  xپس از دوران ،شبیه کدامیک از شکلها میشود؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
50503شکل  xپس از دوران ،شبیه کدامیک از شکلها میشود؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
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ف

تاکردن و برش کاغذ

صل 22

راهنما
در سؤالهای این فصل ،مجموعهای از شکلهای  Y ،Xو  Zو گاهی شکل  Pداده شده .شکلهای  X ،Pو  Yتوالی تازدن یه تکه کاغذ رو
نشان میدن ولی شکل  Zنشون میده تاشدهی کاغذ چطوری بریده یا سوراخ میشه .شما باید با تجسم ذهنی بگین که بازشدهی کاغذ
بعد از برش یا سوراخ شدن چه شکلیه.
این سؤالها فوقالعاده عالیه؛ سعی کنین بدون عجله اونا رو حل کنین تا به جواب درست برسین.
مثال ا گر کاغذی را مطابق شکل بهطور متوالی تا کرده طبق الگوی  Zبرش دهید،

پس از باز کردن کاغذ با چه شکلی مواجه میشوید؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
پاسخ :گزینهی «»4

پرسشهای چهارگزینهای
64641ا گــر کاغــذی را مطابق شــکل بهطور متوالــی تا کرده طبــق الگوی Z
برش دهید ،پس از باز کردن کاغذ با چه شکلی مواجه میشوید؟

1 )1
2 )2

	
3 )3
4 )4

64642ا گــر کاغــذی را مطابق شــکل بهطــور متوالی تا کرده طبــق الگوی Z
برش دهید ،پس از باز کردن کاغذ با چه شکلی مواجه میشوید؟

	
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
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مراهچ شخب ییاضف یاهلکش مسجت و کرد
75751روی شش وجه یک مکعب شش نماد مختلف شامل نقطه ،دایره ،مثلث ،مربع ضربدر و پیکان کشیده شده و سه موقعیت مختلف این مکعب
داده شده است .کدام نماد مقابل نقطه قرار دارد؟

 )1دایره
 )2مثلث
 )3پیکان
 )4ضربدر
75752با توجه به شکلهای روبهرو کدام عدد مقابل  3است؟

2 )1
4 )2
5 )3
6 )4
75753دو موقعیت یک تاس داده شده است .زمانی که  2پایین باشد ،کدام عدد باال خواهد بود؟

3 )1
5 )2
6 )3
 )4نمیتوان تعیین کرد.
75754دو موقعیت مختلف یک تاس داده شده است .ا گر  1پایین باشد ،کدام عدد باال خواهد بود؟

		
2 )1

3 )2

		
4 )3

5 )4

75755کدام گزینه مکعبی را نشان میدهد که مجموع وجههای روبهرو در آن همیشه  7است؟

)1

)2

)3

)4

75756روی شــش وجــه یــک مکعــب شــش نمــاد مختلف شــامل نقطــه ،دایــره ،مثلــث ،مربع،
ضربدر و پیکان کشــیده شــده و ســه موقعیت مختلف  Y ،Xو  Zاین مکعب آورده شــده
است .کدام نماد مقابل پیکان قرار دارد؟

		
 )1دایره

 )2مثلث

		
 )3نقطه

 )4ضربدر

75757سه موقعیت مختلف یک تاس داده شده است .کدام عدد مقابل  3است؟

4 )1
5 )2
6 )3
 )4نمیتوان تعیین کرد.
75758چهار موقعیت مختلف یک تاس آورده شده است .کدام عدد مقابل  4قرار دارد؟

5 )1
3 )2
2 )3
1 )4
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 1000تست استعداد تحلیلی غیرکالمی ششم
101028با توجه به شکلهای  2 ،1و  3کد مربوط به شکل  4کدام است؟

A )1
B )2
C )3
D )4
101029با توجه به شکلهای  2 ،1و  3کد مربوط به شکل  4کدام است؟

A )1
B )2
C )3
D )4
101030با توجه به شکلهای  2 ،1و  3کد مربوط به شکل  4کدام است؟

A )1
B )2
C )3
D )4
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 1000تست استعداد تحلیلی غیرکالمی ششم
28287گزینهی «	»4

فصل  8موقعیت نقاط مشترک بین شکلها
30304گزینهی «»4

در شــکل  ،xیکــی از نقطههــا در ناحی ـهی مشــترک فقــط دایــره و مربــع و
28288گزینهی «	»4

نقطــهی دیگــر در ناحی ـهی مشــترک دایــره ،مربــع و مثلــث قــرار دارد .در
شــکلهای  2 ،1و  3ناحی ـهی مشــترک فقــط دایــره و مربــع وجــود ندارد و
فقط شکل  4هر دو ناحیهی مشترک را دارد.
30305گزینهی «»4

28289گزینهی «»1

در شــکل  ،xیکی از نقاط در ناحیهی مشــترک فقط مربع و دایره ،نقطهی
دوم در ناحیهی مشــترک فقط مربع ،مثلث و مســتطیل و نقطه ســوم در
ناحیهی مشترک فقط مثلث و مستطیل قرار دارد .در شکلهای  2 ،1و 3
ناحیهی مشترک فقط مربع ،مثلث و مستطیل وجود ندارد.

29290گزینهی «»4

30306گزینهی «»3

در شکل  ،xنقطه در ناحیهی مشترک فقط مثلث و دایره قرار دارد و فقط
شکل  3این ناحیه را دارد.
29291گزینهی «»4

30307گزینهی «»1

در شــکل  ،xیکــی از نقطههــا در ناحی ـهی مشــترک فقــط دایــره و مربــع،
نقطهی دوم در ناحیهی مشترک فقط مربع ،مثلث و مستطیل و نقطهی
ســوم در ناحی ـهی مشــترک فقــط مربع و مســتطیل قــرار دارد .در شــکل 2
29292گزینهی «»4

ناحیهی مشترک فقط مربع و مستطیل وجود ندارد ،در شکل  3ناحیهی
مشترک فقط مربع ،مستطیل و مثلث وجود ندارد و در شکل  ،4ناحیهی
مشترک فقط مثلث و مستطیل وجود ندارد.
30308گزینهی «»2

فصل  7اجرای قاعده در شکلها
29293گزینهی «»3

دوم در ناحیهی مشترک فقط دایره  ،مربع و مثلث و نقطهی سوم در ناحیهی
مشترک فقط دایره ،مربع و مستطیل قرار دارد .در شکلهای  1و  3ناحیهی

29294گزینهی «»2

مشــترک فقــط دایــره و مثلث وجــود ندارد .در شــکل  4ناحیهی مشــترک

29295گزینهی «»3

فقط دایره ،مربع و مستطیل وجود ندارد.

29296گزینهی «»1

30309گزینهی «»1

29297گزینهی «»2

در شــکل  ،xنقطــه در ناحی ـهی مشــترک فقــط مثلــث و مربع قــرار دارد .از

29298گزینهی «»3
29299گزینهی «»3
30300گزینهی «»4
30301گزینهی «»3
30302گزینهی «»1
30303گزینهی «»1
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در شــکل  ،xیکــی از نقاط در ناحیهی مشــترک فقط دایــره و مثلث  ،نقطهی

میان شکلها فقط شکل  1این ناحیه را دارد.
31310گزینهی «»4

در شکل  ،xنقطه در ناحیهی مشترک فقط دایره و مربع قرار دارد .از میان
شکلها فقط شکل  4این ناحیه را دارد.
31311گزینهی «»3

در شکل  ،xیکی از نقاط در ناحیهی مشترک فقط دایره و مثلث و دیگری
فقط درون دایره قرار دارد.

همانخساپ
48488گزینهی «»1

C

D

G L M H
J
K N
Q
O
E

I R

B

49491گزینهی «»3
B

F

P

A

E

F

C

A

ســادهترین مثلثهــا IPA ،IRA ،QRE ،HMN ،DJM ،DLJ ،GLK :و
 8( FPOعدد)

D

سادهترین مثلثها DFE ،DEC ،EBC ،FEB ،AFB :و  6( AFDعدد)
مثلثهای 2بخشی DBE ،ADE ،DFC ،FBC ،AEB :و  6( ABDعدد)

مثلثهای 2بخشــی،GJI ،HJI ،NEI ،KFI ،PRA ،DLM ،CDQ ،BDO :

مثلثهای 3بخشی ADC :و  2( ABCعدد)

 DKIو  10( DNIعدد)

مثلثهای 4بخشی 1( DBC :عدد)

مثلثهای 4بخشی DQA ،DOA ،DFI ،DIE :و  5( GHIعدد)

بنابراین  6 + 6 + 2 + 1 =15مثلث در شکل وجود دارد.

مثلثهای 6بخشی DCA :و  2( DBAعدد)

بخش سوم :تجسم ذهنی

مثلثهای 8بخشی 1( DEF :عدد)
مثلثهای 12بخشی 1( ABC :عدد)
بنابراین  8 + 10 + 5 + 2 + 1 + 1 =27مثلث در شکل وجود دارد.
A

48489گزینهی «»2

E

49494گزینهی «»4
49495گزینهی «»4
B

F

سادهترین مثلثها DEF ،BDF ،ADE :و  4( EFCعدد)
مثلثهای 4بخشی 1( ABC :عدد)
B
C

A

K
D

J

49497گزینهی «»2
49498گزینهی «»2

50500گزینهی «»4
50501گزینهی «»3

G

I

49496گزینهی «»2

49499گزینهی «»4

بنابراین  4 + 1 =5مثلث در شکل وجود دارد.
49490گزینهی «»4

49492گزینهی «»2
49493گزینهی «»4

D

C

فصل  16دوران شکل

50502گزینهی «»4
H

E

50503گزینهی «»3
F

سادهترین مثلثها EKD ،GIJ ،GHJ ،BIC ،EFH :و  6( CKDعدد)
مثلثهای 2بخشی CED ،GEK ،GCK ،AFJ ،ABJ :و  6( GHIعدد)
مثلثهای 3بخشی DJB ،GED ،GCD :و  4( DJFعدد)
مثلثهای 4بخشی ABF :و  2( GCEعدد)

فصل  17شکلها در آینه
50504گزینهی «»4
50505گزینهی «»4
50506گزینهی «»4

مثلثهای 5بخشی ABD :و  2( AFDعدد)

50507گزینهی «»3

مثلثهای 6بخشی 1( FBD :عدد)

50508گزینهی «»3

تعداد کل مثلثهای شکل:

6 + 6 + 4 + 2 + 2 + 1 = 21

50509گزینهی «»2
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 1000تست استعداد تحلیلی غیرکالمی ششم
74746گزینهی «»2

75754گزینهی «»2

از موقعیتهای  Xو  Yنتیجه میشود  6 ،5 ،1و  3مجاور  4هستند؛ پس

از شــکلهای ( )iو ( )iiنتیجه میشــود  6 ،4 ،5و  2مجاور  3هستند؛ پس

 2بایــد مقابــل  4باشــد .از موقعیتهای  Yو  Zنتیجه میشــود  2 ،3 ،4و

 1باید مقابل  3باشد و زمانی که  1پایین باشد 3 ،باال خواهد بود.

 5مجــاور  6هســتند؛ پس  1باید مقابل  6باشــد و در نتیجــه  2مقابل 1 ،4

75755گزینهی «»1

مقابــل  6و  5مقابــل  3اســت .در موقعیــت  Yچون عــدد  4روی وجه باال

چــون مجمــوع عددهــا روی وجههــای مقابل  7اســت 1 ،بایــد مقابل ،6

قرار گرفته 2 ،باید در وجه پایین قرار بگیرد.

 2مقابــل  5و  3مقابــل  4باشــد .در گزینههــای  2و  4وجه  2مجاور  5و در

74747گزینهی «»2

گزینهی  ،3وجه  3مجاور  4است؛ بنابراین نادرستاند.

از شکلهای ( )iii( ،)iو ( )ivنتیجه میشود  1 ،6 ،2و  5مجاور  3هستند؛

75756گزینهی «»2

پس  4مقابل  3خواهد بود.
74748گزینهی «»1

از شکلهای ( )ii( ،)iو ( )iiiنتیجه میشود  4 ،3 ،2و  5مجاور  6هستند؛
پس  1باید مقابل  6باشد.
74749گزینهی «»1
ً
ا گــر  1مقابــل  2باشــد 2 ،نمیتوانــد مقابــل  5 ،4 ،3یا  6باشــد؛ پس حتما

مثلثانــد؛ پــس پیکان بایــد مقابل مثلث باشــد .از موقعیتهــای  Xو Z
نتیجه میشــود نقطه ،مثلث ،پیکان و ضربدر مجاور دایرهاند؛ پس مربع
باید مقابل دایره باشد .به این ترتیب ،پیکان مقابل مثلث ،مربع مقابل
دایره و ضربدر مقابل نقطه قرار دارد.
75757گزینهی «»3

از شـ�کلهای ( )ii( ،)iو ( )iiiنتیجه میشــود  6 ،4 ،3و  1مجاور  2هستند؛

مجاور  6است.

پــس  5مقابــل  2اســت .از شــکلهای ( )iو ( )iiنتیجــه میشــود 1 ،4 ،2

75750گزینهی «»1

مجــاور  3هســتند؛ پــس  5یا  6مقابــل 
 3قرار دارند .از آنجــا که  5مقابل 2

از موقعیتهــای  Xو  Yنتیجــه میشــود  6 ،5 ،1و  3مجــاور  4هســتند؛

است 6 ،روبهروی  3قرار دارد.

پــس  2مقابــل  4اســت .از موقعیتهــای  Yو  Zنتیجــه میشــود 2 ،3 ،4

75758گزینهی «»4

و  5مجــاور  6هســتند؛ پــس  1باید مقابل  6باشــد و در نتیجه  2مقابل ،4

از شکلهای ( )iو ( )ivنتیجه میشود  2 ،5 ،6و  3مجاور  4هستند؛ پس

 1مقابل  6و  3مقابل  5است.

 1باید مقابل  4باشد.

75751گزینهی «»4

75759گزینهی «»3

از موقعیتهای  Xو  Yنتیجه میشود نقطه ،دایره ،مربع و ضربدر مجاور

از موقعیتهای  Xو  Yنتیجه میشود نقطه ،دایره ،مربع و ضربدر مجاور

مثلثانــد؛ پــس پیکان بایــد مقابل مثلث باشــد .از موقعیتهــای  Xو Z
نتیجه میشــود نقطه ،مثلث ،پیکان و ضربدر مجاور دایرهاند؛ پس مربع
بایــد مقابــل دایــره باشــد و در نتیجــه پیکان مقابــل مثلث ،مربــع مقابل
دایره و ضربدر مقابل نقطه قرار دارد.
75752گزینهی «»3

از شــکلهای ( )ii( ،)iو ( )ivنتیجه میشــود  1 ،4 ،6و  2مجاور  3هستند؛
پس  5مقابل  3خواهد بود.
75753گزینهی «»1

عــدد  1در هــر دو موقعیت تاس مشــترک اســت .فرض میشــود تــاس ()ii
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از موقعیتهای  Xو  Yنتیجه میشود نقطه ،دایره ،مربع و ضربدر مجاور

مثلثانــد؛ پــس پیکان بایــد مقابل مثلث باشــد .از موقعیتهــای  Xو Z
نتیجه میشــود نقطه ،مثلث ،پیکان و ضربدر مجاور دایرهاند؛ پس مربع
بایــد مقابــل دایــره باشــد و در نتیجــه پیکان مقابــل مثلث ،مربــع مقابل
دایــره و ضربــدر مقابل نقطه اســت .از آنجا که در موقعیــت  Yمربع باالی
مکعب قرار دارد ،دایره پایین مکعب خواهد بود.
76760گزینهی «»3

ا گــر  1مجــاور  4 ،2و  6باشــد 3 ،یــا  5بایــد مقابــل  1باشــند؛ پــس  3و 5
نمیتوانند مقابل هم باشند و در نتیجه مجاورند.
76761گزینهی «»4

از موقعیتهای  Xو  Yنتیجه میشود  6 ،5 ،1و  3مجاور  4هستند؛ پس

طــوری بچرخــد که  1در وجه باال قرار بگیرد (همانند موقعیت ( ))iو  2و 4

 2بایــد مقابــل  4باشــد .از موقعیتهای  Yو  Zنتیجه میشــود  2 ،3 ،4و

بهترتیب پشــت  3و  5پنهان شــوند .از دو موقعیت نتیجه میشود  1روی

 5مجــاور  6هســتند؛ پــس  1بایــد مقابل  6باشــد و در نتیجــه  2مقابل ،4

وجــه بــاال 5 ،روی وجــه جلــو 3 ،روی وجــه راســت 4 ،روی وجــه پشــت و

 1مقابــل  6و  3مقابــل  5اســت .از آنجــا کــه  3مقابل  5اســت 6 ،4 ،1 ،و 2

 2روی وجــه چــپ قــرار دارد؛ بنابرایــن  3مقابــل  2قــرار دارد و زمانی که 2

مجاور  5هســتند 6 .و  2عددهای پنهانشدهی مجاور  ،5در موقعیت X

پایین باشد 3 ،باال خواهد بود.

و  1و  4در موقعیت  Zهستند که اشترا کی ندارند.

همانخساپ
پــس مــا بــه دنبــال یــک زیگــزا گ صــاف خا کســتری ( )Wدر کنــار چیزی
هســتیم کــه در هیچیک از شــکلهای دیگــر نیامده اســت (نقطهچین).
فقط گزینهی  3درســت اســت زیرا یک حرف جدید ( )Vدارد که میتواند
معرف زیگزا گ نقطهچین باشد.
101014گزینهی «»3
کدها بهنحوهی رنگآمیزی بخش پایین و باالی هر شکل اشاره میکنند.
 :Oسفید
 :Nراهراه
 :Mچهارخانه
شــکل  4دو بخــش بــا رنگآمیــزی بهصــورت چهارخانــه دارد؛ پــس کــد
چهارخانه ( )Mو چهارخانه ( )Mدرست است.
101015گزینهی «»1
یــک کــد بــرای مکان لوزی ســیاه بــزرگ و یک کد بــرای تعــداد لوزیهای
کوچک سفید در نظر میگیریم:
 :Hلوزی بزرگ سیاه در پایین که فقط در شکل  1وجود دارد.
 :Iلوزی بزرگ سیاه در باال که فقط در شکل  2وجود دارد.
 :Jلوزی بزرگ سیاه در وسط که فقط در شکل  3وجود دارد.
 :Gسه لوزی کوچک سفید که فقط در شکل  2وجود دارد.
 :Fدو لوزی کوچک سفید که در شکلهای  1و  3وجود دارد.
پس در شــکل  ،4کد باال (تعداد لوزیهای کوچک ســفید)  Bو کد پایین
(لوزی بزرگ سیاه در پایین)  Hاست.
101016گزینهی «»3
یــک کد برای نوع شــکل و یک کد بــرای نوع رنگآمیزی (ســایه خوردن)
شکل در نظر میگیریم:
 :Cدایره که در شکلهای  1و  3وجود دارد.
 :Dپرچم که فقط در شکل  2وجود دارد.
 :Sراهراه که فقط در شکل  1وجود دارد.
 :Tچهارخانه که در شکلهای  2و  3وجود دارد.
101017گزینهی «»4
یک کد برای نوع شکل داخل گل (دایره یا مربع) و یک کد برای رنگ گل
(خا کستری یا سیاه) در نظر میگیریم:
سرگل سیاه که فقط در شکل  1وجود دارد.
:M
ِ
:S
سرگل خا کستری که در شکلهای  2و  3وجود دارد.
ِ
 :Rدایرهی داخل شکل که در شکلهای  1و  3وجود دارد.
 :Bمربع داخل شکل که فقط در شکل  2وجود دارد.
در شــکل  4به دنبال ســرگل ســیاه ( )Mبا مربع درون گل ( )Bهســتیم که
فقط در گزینهی  4قرار دارد.
101018گزینهی «»2
یــک کــد بــرای المــان باالی دایــره (  -یــا = ) و یک کد بــرای نوع محیط
دایره (نقطهچین یا خط) در نظر میگیریم:
 :Vیک پارهخط باالی دایره که فقط در شکل  1وجود دارد.
 :Qدو پارهخط باالی دایره که در شکلهای  2و  3وجود دارد.
 :Nنقطهچین دور دایره که در شکلهای  1و  2وجود دارد.
 :Tخط دور دایره که فقط در شکل  3وجود دارد.

در ضمــن ،کــد باال برای المان باالی شــکل و کد پاییــن برای نوع محیط
دایره اســت؛ پس در شــکل  ،4کد باال برای یک پارهخط باالی دایره ()V
و کد پایین برای خط دور دایره ( )Tاست.
101019گزینهی «»1

یک کد برای تعداد نقاط روی تاس (دو نقطه یا سه نقطه) و یک کد برای
رنگ تاس (سفید یا خا کستری ) در نظر میگیریم:
 :Mتاس سفید

 :Pتاس خا کستری

 :Jسه نقطه روی تاس

 :Lدو نقطه روی تاس

چــون در شــکل  ،4تــاس خا کســتری ( )Pاســت و دو نقطــه ( )Lروی آن
داریم؛ پس کد شکل ( Lو  )Pمیشود.
101020گزینهی «»3

یک کد برای تعداد مستطیلهای شکل (چهار یا شش مستطیل) و یک
ی خا کســتری در شکل (دو یا سه مستطیل)
کد برای تعداد مســتطیلها 
در نظر میگیریم:
 :Rشش مستطیل که در شکلهای  1و  2وجود دارد.
 :Sچهار مستطیل که فقط در شکل  3وجود دارد.
 :Fسه مستطیل خا کستری که در شکلهای  1و  3وجود دارد.
 :Wدو مستطیل خا کستری که فقط در شکل  2وجود دارد.
شــکل 4چهــار مســتطیل ( )Sدارد کــه دو مســتطیل آن خا کســتری ))W
است؛ پس کد آن ( Wو  ) Sاست.
101021گزینهی «»4

یــک کــد برای جهــت پیــکان و یک کد بــرای حالــت صورتک (خنــدان یا
گریان) در نظر میگیریم:
 :Rصورت خندان که در شکلهای  1و  2وجود دارد.
 :Pجهت پیکان رو به باال که در شکلهای  1و  3وجود دارد.
پس کد پایین جهت پیکان و کد باال حالت صورتک را تعیین میکند.
 :Sصورت گریان که کد باالی شکل  3است.
در شــکل  4جهــت پیکان به ســمت راســت اســت کــه یک جهــت جدید
اســت؛ پــس بایــد یک حرف جدید بــهجای کد پایین آن قــرار داد و چون
حالت صورتک گریان ( )Sاســت ،کد باالی شــکل  4باید ( )Sباشد و فقط
گزینهی  4چنین شرایطی را دارد.
101022گزینهی «»2

یک کد برای رنگ صورت (سفید یا خا کستری) و یک کد برای رنگ کاله
(سفید یا خا کستری) در نظر میگیریم:
 :Mصورت خا کستری که در شکلهای  1و  2وجود دارد.
 :Nکاله خا کستری که در شکلهای  1و  3وجود دارد.
پس کد باال رنگ صورت و کد پایین رنگ کاله را تعیین میکند.
 :Qکاله سفید است که کد پایین شکل  2است.
 :Pصورت سفید است که کد باالی شکل  3است.
در شــکل  ،4کاله ســفید ( ) Qو صورت هم ســفید ( ) Pاســت؛ پس کد آن
( Qو  ) Pاست.
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101023گزینهی «»3

101028گزینهی «»2

 :Gخانهی سیاه که در شکلهای 2و  3وجود دارد.

یــک کــد بــرای تعــداد پارهخطهــا (یــک یــا دو) و یــک کــد بــرای موقعیت

 :Pدو پنجره که در شکلهای  1و  2وجود دارد.

صورتک در صفحه (باال ،وسط یا پایین) در نظر میگیریم:

 :Kیک پنجره که کد پایین شکل  3است.

 :8دو پارهخط که در شکلهای  1و  2وجود دارد.

 :Fخانهی سیاه که کد باالی شکل  1است.

پس کد پایینی برای تعداد خطوط است.

در شــکل  4خانهی ســفید ( ) Fبا یک پنجره ( ) Kوجود دارد؛ پس کد آن

 :7یک پاره خط که کد پایین شکل  3است.

( Kو  ) Fاست.

چون کدهای باال و موقعیت صورتک در هر شکل تغییر میکند ،منطقی

101024گزینهی «»2

است که موقعیت صورتک را با کد باال نشان دهیم.

 :Zعالمت مساوی سیاه که در شکلهای  1و  2وجود دارد.

 :Kصورتک باال که کد باالی شکل  1است.

 :Xسر پارهخط به سمت چپ که در شکلهای  2و  3وجود دارد.
پــس کــد بــاال رنــگ عالمــت مســاوی و کــد پاییــن جهــت ســر پارهخــط را
تعیین میکند.
 :Wسر پارهخط به سمت راست که کد پایین شکل  1است.
 :Yعالمت مساوی خا کستری که کد باالی شکل  3ا ست.
در شــکل  4یک عالمت مســاوی خا کســتری ( ) Yو یک پارهخط با ســر به
سمت راست ( ) Wوجود دارد؛ پس کد آن ( Wو  ) Yاست.
101025گزینهی «»4

 :Wچرخ سفید که در شکلهای  2و  3وجود دارد.
 :Gســطح شــیبدار که رو به پایین ســمت راســت اســت ،در شــکلهای
 1و  3وجود دارد.
 :Fسطح شیبدار که رو به باال سمت راست است ،کد پایین شکل  2است.
 :Mچرخ سیاه که کد باالی شکل  1است.
در شــکل  ،4یک چرخ ســیاه ( ) Mبا ســطح شــیبدار که رو به باال سمت
راست است ( ) Fوجود دارد؛ پس کد آن ( Fو  ) Mاست.
101026گزینهی «»2

 :Kپیکان به راست اشاره میکند که در شکلهای  1و  2وجود دارد.
 :Rدایرهی کنار شکل است که در شکلهای  1و  3وجود دارد.
 :Sدایرهی دور شکل است که کد پایینی شکل  2است.
 :Lپیکان به چپ اشاره میکند که کد باالی شکل  3است.
در شــکل ) S( ،4دایرهی دور شــکل اســت ؛ پس کد پایین آن ( ) Sاست و
چون مثلث یک المان جدید است ،برای کد باالی آن باید حرفی جدید
قرار گیرد و فقط گزینهی  2چنین شرایطی دارد.
101027گزینهی «»4

 :Mرنگ شکل سیاه است که در شکلهای  1و  2وجود دارد.
 :Nحرف داخل شکل  Wاست که در شکلهای  1و  3وجود دارد.
 :Pرنگ شکل خا کستری است که کد باالی شکل  3است.
 :Qحرف داخل شکل  Zاست که کد پایین شکل  2است.
شــکل  4خا کســتری ( ) Pوحــرف داخــل آن  ) Q( Zاســت؛ پــس کــد آن
( Qو  )Pاست.
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 :Fصورتک وسط که کد باالی شکل  2است.
 :Tصورتک پایین که کد باالی شکل  3است.
شــکل  4یــک پار هخــط ( )7و یک صورتک در وســط ( ) Fدارد؛ پس کد آن
( 7و  ) Fاست.
101029گزینهی «»1

 :Mقلب کامل که در شکلهای  1و  2وجود دارد( .هر دو کد پایین)
 :Tنصف قلب که کد پایین شکل  3است.
 :Rرنگ سیاه که در شکلهای  1و  3وجود دارد( .هر دو کد باال)
 :Nرنگ خا کستری که کد باالی شکل  2است.
شکل  ،4نصف قلب ( ) Tخا کستری ( ) Nاست؛ پس کد آن ( Tو  ) Nاست.
101030گزینهی «»3

یک کد برای نوع شکل بسته (مربع یا ششضلعی) و یک کد برای حرکت
پیکان (از باال ســمت چپ به پایین ســمت راســت یا از پایین سمت چپ
به باال سمت راست) در نظر میگیریم:
 :Yششضلعی که در شکلهای  1و  2وجود دارد.
 :Zپیــکان از پاییــن ســمت چــپ بــه بــاال ســمت راســت م ـیرود کــه در
شــکلهای  1و  3وجــود دارد؛ پــس کد پایین برای نوع شــکل بســته و کد
باال برای جهت حرکت پیکان است.
 :Xپیکان از باال ســمت چپ به پایین ســمت راست میرود که کد باالی
شکل  2است.
شــکل  4یک پیکان از باال ســمت چپ به پایین ســمت راست ( ) Xو یک
مربع ( ) Wدارد؛ پس کد آن ( Wو  ) Xاست.

