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تصویر متفاوت )نوع 1(  1

فرض کنید دو شخصیت داریم: آدرین و دریانا. آموزگار از آنها پرسید: 
به نظر شما بین چهار گزینه، چه تصویری متفاوت خواهد بود؟

آدرین: شکلی که ویژگی ای دارد که بقیه ندارند!
دریانا: شکلی که ویژگی مشترک بقیه را ندارد!

حال کدام یک صحیح گفته اند؟
دریانا  پاسخ  کرده اید.  اشتباه  بگویم  باید  پس  دو،  هر  گفتید  گر  ا

صحیح و پاسخ آدرین غلط است.
به مثال زیر توجه کنید:

داشته  نفر  دو  که  ویژگی ای هستیم  دنبال  به  باال  تصویر  در  مثالً 
حسن  گفت  می توان  احسنت.  باشد!  نداشته  نفر  یک  و  باشند 

متفاوت است، چرا که بقیه سبیل دارند، ولی حسن ندارد.
تصویر متفاوت انواع بسیاری دارد که برخی از آنها را امسال و بقیه 

را سال آینده آموزش خواهید دید.
در نوع اول برای ایجاد شکل متفاوت از دوران استفاده می شود. 

 کدام گزینه متفاوت است؟

       

 در این مثال با دوران گزینه ها به راحتی می توان 
شکل بعدی را ساخت، مگر گزینه ی »۲« که نمی توان آن را به کمک 

دوران سایر گزینه ها ایجاد کرد.

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت زیر، کدام تصویر متفاوت است؟

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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17

   

   

    

    

   

   

   

   

155

156

157

158

قانون شناسی )نوع 1( 17

می دهند  ارائه  اشکال  برای  را  قوانینی  سؤاالت  از  نوع  این  در 
است  کرده  رعایت  را  قانون  که  گزینه ای  می خواهند  شما  از  و 

نمایید. مشخص 

می کند؟  تبعیت  ذکرشده  قانون  از  گزینه  کدام   
»شکل بسته باز و شکل باز بسته شود.«

 

 

 

 

 »۳« گزینه ی  در  اجزا  حرکت  روند  به  گر  ا  
و  داده  از دست  در هر مرحله یک ضلع  بسته  کنید، شکل  دقت 
رفته رفته باز می شود. به شکل باز )خط( هم در هر مرحله یک ضلع 

اضافه شده و در آخر بسته می شود.

پرسش های چهارگزینه ای

از  آن  درون  اشکال  که  را  گزینه ای  زیر،  موارد  از  هر یک  در   
قانون ارائه شده تبعیت می کنند، مشخص کنید.

»اضالع مرحله به مرحله افزایش منظم داشته باشند.«

 

 

 

 

159
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28

زاویه ی دید 28

شما،  هم اندازه ی  دقیقاً  جعبه ای  کنید  فرض 
نگاه  آن  به  روبه رو  از  و  دارد  قرار  مقابلتان 

می کنید. )مطابق تصویر مقابل(

مکعب مستطیل  کل  آیا  دید  خواهید  آنچه 
که  بود. چرا پاسخ خیر خواهد  است؟ مسلماً 
آن تصویری که خواهید دید به صورت مقابل، 

فقط یک مستطیل است. 
زاویه ی  از  را  داده شده  سه بعدی  تصویر  باید  نیز  بخش  این  در 
بین  از  می بینید  را  آنچه  و  کنید(  )فرض  کنید  نگاه  مشخص شده 

گزینه ها انتخاب کنید.
به عنوان یک پیشنهاد، از یک گوشه شروع و مرحله به مرحله تصویر 

را در نظر بگیرید.

 در صورتی که تصویر 
مقابل را از زاویه ی مشخص شده 
را  گزینه  کدام  کنیم،  نگاه 

خواهیم دید؟ 

   

   

گر از سمت راست به چینه ی داده شده نگاه   ا
کنیم، تصویر موجود در گزینه ی »۲« را خواهیم دید.

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت زیر، تصویر چینه ی ارائه شده از زاویه ی 
داده شده در کدام گزینه موجود است؟

265

266

267

268

269

270



43

32

 در این سؤال، شکل اول از دو جزء تشکیل 
شده است:

جزء اول، شکل پایه و جزء دوم، جهت نما.
شکل پایه در مرحله ی بعدی تغییر حالت داده است. از خط چین 
 90� پادساعتگرد  نیز  جهت نما  است.  شده  صاف  خط  به  تبدیل 

دوران یافته؛ پس شکل پاسخ گزینه ی »۱« خواهد بود.

پرسش های چهارگزینه ای

نسبت  به  مثل نسبت  است به ......... .

       

نسبت  به  مثل نسبت  است به ......... .

       

نسبت  به  مثل نسبت  است به ......... . 

       

نسبت  به  مثل نسبت  است به ......... . 

       

نسبت به مثل نسبت  است 

به ......... .

       

نسبت  به  مثل نسبت  است به ......... .

       

است به ......... . مثل نسبت نسبت به

       

295

296

297

298

299

300

301

است  نسبت   مثل  به   نسبت  

به ......... .

    

    

نسبت  به  مثل نسبت  است 

به ......... .

   

   

است  نسبت   مثل  به   نسبت  

به ......... . 

    

    

نسبت های تصویری )نوع ۲( 32

ساده تر   ،)۱ )نوع  تصویری  نسبت های  مقابل  در  نسبت،  نوع  این 
است. فقط کافی است رابطه ی بین تصاویر داده شده را کشف کنید.

 با توجه به رابطه ی تصاویر، )؟( کدام است؟ 

       

 روباه، خرگوش را شکار می کند و گربه موش را.

302

303

304
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50

مجموع و اختالف 50

در این مبحث با سؤاالتی سروکار داریم که مجموع آنها و اختالف 
دو عدد را داریم و باید با پیدا کردن دو عدد، به مسئله پاسخ دهیم.

برای محاسبه ی دو عدد، از روابط زیر استفاده می کنیم:

= عدد بزرگ تر +Ì¼µ\¶ ý°TiH
2  

= عدد کوچک تر −Ì¼µ\¶ ý°TiH
2  

 در این گونه سؤاالت، اختالف را با واژه های زیر نیز بیان می کنند:
1( تفاضل، 2( بیشتر، 3( کمتر، 4( بزرگ تر، 5( کوچک تر

آنگاه   ،� �−− == 30 و   � �++ == 60 می دانیم   
� چند است؟ �××

675  180  1800  685 
� می توان فهمید که  �− = 30  با توجه به 

دایره، بزرگ تر از مربع است و اختالف آنها برابر با 30 است.

= :عدد بزرگ تر + = =60 30
2

90
2 45  

⇒:عدد کوچک تر
− = − =

− = =

Ï»H x»n Ì¼µ\¶ oUï©nqM jkø

³»j x»n

:

:

60 45 15
60 30
2

30
2

15



� :حاصل ضرب دو عدد �× = × =45 15 675  

پرسش های چهارگزینه ای

دو عدد »الف« و »ب« داریم که روابط زیر بین آنها برقرار 
þ²H. حاصل عبارت  J−− == 34 þ²H و  J++ == 92 است: 

الف( کدام است؟ ++ )ب ب−−
29  60  58  63 

مجموع سن علی و آدرین 26 سال است. علی پارسال از 
کنون آدرین چند ساله است؟ آدرین 4 سال کوچک تر بود. ا

12  22  15  25 

علی 600 تومان بیشتر از محمد دارد و مجموع پول این 
دو نفر 1000 تومان است. محمد با پولش چند شکالت 20 

تومانی می تواند بخرد؟
20  10  30  40 

کنون مجموع پول متل و تتل،  اتل 600 تومان به متل داد و ا
کنون 200 تومان کمتر  2000 تومان است. از طرفی پول تتل ا
از متل است. پول متل قبل از قرض کردن چقدر بوده است؟

500  600  1100  1300 

481

482
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پیموده  عجول  از  بیشتر  کیلومتر   4500 شازده  کوچولو 
گر  است. هر دو مجموعاً 14000 کیلومتر را طی کرده اند. ا
عجول هر کیلومتر را با 200 قدم طی کرده باشد، کل مسیر 

طی شده توسط او چند قدم بوده است؟
975000  46520  950000  46250 

. آنگاه حاصل  می دانیم که  و 
عبارت  کدام است؟
996  1003  1764  1746 

 با توجه به تساوی ها، حاصل کدام است؟

228  761  651  216 

علی رضا  تومان و محمدرضا  تومان دارد. می دانیم: 
 . آنگاه حاصل 

عبارت روبه رو کدام است؟
2430  1260  1860  1830 

مجموع پول شیرین و شقایق 800 تومان کمتر از مجموع 
و شیرین  پول ساناز  است. مجموع  و ساناز  پول سوسن 
تومان   1400 نیز  سوسن  و  شقایق  پول  مجموع  و   1200

است. مجموع پول سوسن و ساناز چند تومان است؟
1000  1600  1700  900 

در یک تولیدی، 4 نوع توپ متنوع با جنس های متفاوت تولید 
شده است، به نحوی که هر کدام را به زمین می زنیم تا ارتفاع 

خاصی باال می رود. توپ ها را با کدهای زیر نام گذاری کرده اند:
رنگکدجنسکد
سبز01ترموپالست200
قرمز201پلی الفین040
آبی502وینیل604
زرد305کلراید706

توپ کلراید با رنگ سبز را با کد 70601 نمایش می دهند. 
ارتفاع توپ ها در جدول زیر آمده است:

توپ هاارتفاع 
60cm20001 706502+
80cm040201 604305+
70cm200502 04001+
70cm604201 706305+
50cm040502 70601+

حال می گویند توپی بهتر است که تا ارتفاع بیشتری باال برود.
کدام نوع توپ بهتر است؟

 پلی الفین قرمزرنگ  ترموپالست زردرنگ
 وینیل آبی رنگ  کلراید سبزرنگ
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مسائل مربوط به ساعت )نوع 2( 67

در این بخش، با نوع دوم سؤاالت متناسب با ساعت کار داریم. این 
بخش به دو قسمت زاویه ها و ساعت در آینه تبدیل می شود.

و  تنبل  ساعت  زاویه ها،  به  مربوط  پیشرفته تر  سؤاالت   
زرنگ را سال آینده در پایه ی ششم خواهید خواند.

بخش اول: زاویه ها
هر  در  ساعت شمار  عقربه ی   )1
 30� 0 و در هر ساعت  5/ � دقیقه 

را طی می کند.

هر  در  دقیقه شمار  عقربه ی   )2
 360� �6 و در هر ساعت  دقیقه 

را طی می کند.

�360 و در هر ساعت 21600  3( عقربه ی ثانیه شمار در هر دقیقه 
درجه را طی می کند.

4( زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار، برابر است با 
اختالف دو مقدار »الف« و »ب«.

Ã¤j£¾ )ب SøIw )الف112× ×30

گر اختالف دو مقدار، از عدد 180 بیشتر شد، حاصل را از 360  5( ا
کم می کنیم.

.11 60: ′ 6( ساعت عقربه ای در آینه برابر است با اختالف ساعت و عدد 

عقربه ی   22 30: ′′ الی   18 20: ′′ ساعت  از   
ساعت شمار چند درجه را طی می کند؟

125�   120�   130�   135�  
به دست  را  داده شده  ساعت های  اختالف   

22می آوریم: 30
18 20
4 10 10 4

:
:
:

′
− ′

′ ⇒ ¾£Ã¤j SøIw» 
 

0 درجه را طی می کند: 5/ روش اول: عقربه ی ساعت شمار در هر دقیقه

( ) /4 60 10 250 250 0 5 125× ′ + ′ = ⇒ × = �  
روش دوم: 

( ) ( )40 30 10
60 30 120 5 125× + × = + =� � � � �  

 زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار 
20 چند درجه است؟ 16: ′′ در ساعت 

158�   152�   168�   162�  

 بهتر است ساعت خود را بر مبنای 12 ساعتی بنویسید.

⇒ ساعت 20 ساعت 8   

8 30 240

16 11
2

8 11 88 240 88 1528

1

× =

× = × =










⇒ − =

�

�
� � �  

پرسش های چهارگزینه ای

عقربه ی ساعت شمار یک ساعت، در 5 ساعت و 45 دقیقه 
چند درجه را طی می کند؟

182 5/ �   172 5/ �   170 5/ �   180 5/ �  

 12 00: ′′ ساعت  از  علی،  ساعت  دقیقه شمار  عقربه ی 
�900 را طی کرده و سپس ایستاده است. عقربه ی  به اندازه ی 

دقیقه شمار ساعت علی روی کدام عدد ایستاده است؟
8  7  6  5 

کرده  طی  را  درجه   129600 ساعتی  ثانیه شمار  عقربه ی 
18 باشد، مبدأ محاسبه ی حرکت  36: ′′ گر ساعت  است. ا

عقربه، چه ساعتی بوده است؟
11 36: ′   14 36: ′   12 36: ′   13 36: ′  

تا   21 12: ′′ ساعت  از  شما،  عقربه ی ساعت شمار ساعت 
4روز بعد، چند درجه را طی خواهد کرد؟ 18: ′′

153�   213�   212�   152�  

20 است. مجموع  46: ′′ ساعتی عقربه ای در آینه، برابر با 
ارقام ساعت و دقیقه در ساعت واقعی چند است؟

11   8 
 13   گزینه های »1« و »2«

می دهد.  نشان  را   11 20: ′′ ساعت  آدرین  مچی  ساعت 
می دانیم که ساعت او خراب است و کار نمی کند. ساعت 
5 را نشان  20: ′′ مچی خواهر آدرین یعنی دریانا در آینه 
کار  و  است  خراب  نیز  دریانا  ساعت  طرفی  از  می دهد. 
گر بدانیم ساعت واقعی برابر با اختالف ساعت  نمی کند. ا
واقعی دریانا و تصویر در آینه ی ساعت آدرین است، ساعت 

واقعی چند است؟ )هر دو قبل از ساعت 18 هستند.(
 8 صبح   4 صبح
 4 بعدازظهر  6 صبح
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94

مترادفواژهی»استعداد«درکدامسطرجدولقراردارد؟
 اولین سطر از باال  دومین سطر از باال

 سومین سطر از پایین  دومین سطر از پایین

دربینکلماتجدول،چندجفتکلمهیمتضادوجوددارد؟
 سه  چهار  دو  پنج

کلمهیکدامگزینههمنویسهدارد؟
 واژه ی سمت چپ »زمزمه«  واژه ی سمت راست »تحقیر«
 واژه ی سمت چپ »کالم«  واژه ی سمت چپ »کتاب«
باتوجهبهواژگانجدولزیر،بهچهارسؤالبعدیپاسخدهید.

معادلدقتبیشازحددرجزئیات،درکدامگزینهآمدهاست؟
 سومین واژه از سمت راست باالترین سطر

 دومین واژه از سمت چپ دومین سطر از باال
 اولین واژه از سمت چپ آخرین سطر از باال

 چهارمین واژه از سمت راست دومین سطر از پایین

درمیانکلماتجدول،چندجفتواژهیمترادفوجوددارد؟
 دو  سه  چهار  یک

دربینکلمههایجدول،چندکلمهیجمعوجوددارد؟
 سه  چهار  پنج  شش

جمعکدامکلمهدرجدولآمدهاست؟
 بحث  حدیث  عصر  تاجر

باتوجهبهواژگانجدولزیر،بهدوسؤالبعدیپاسخدهید.

درمیانکلماتجدول،چندجفتهمخانوادهوجوددارد؟
 شش  هفت  هشت  پنج

جمعکدامکلمهدرجدولوجوددارد؟
 جمع  آب  مسرور  فصل
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نقشه ی واژه 94

حروف  میان  از  که  مسیری  کنید!  مسیریابی  باید  واژه  نقشه ی  در 
به هم ریخته می گذرد و سرانجام حروف را طوری به هم متصل می کند 
که کلمه ای معنادار ساخته می شود. این مسیر، نقشه ی واژه را تشکیل 
می دهد. همچنین ممکن است معادل های واژه و چند حرف از آن به 
شما داده شود و از شما خواسته شود که حرف آخر را حدس بزنید. 

زیر شکل روی هفتحرفی واژهای گستردهی 
چیدهشدهاست.حرفوسطاینواژهکداماست؟

 گ
 ت
 ش
 م 

 نوع حرکت به صورت زیر است:

پرسشهایچهارگزینهای

با حروف برخی ارتباط با بعدی پرسش سه در 
کدام میشود. ساخته معنیدار واژهای یکدیگر،
گزینهنقشهیحرکترویحروفرابهدرستینشان
میدهد؟الگویشمارهگذاریبهاینشکلاست:

3 2 4 6 5 1→ → → → →  
5 1 6 3 2 4→ → → → →  
1 3 2 6 5 4→ → → → →  
2 3 4 1 6 5→ → → → →  

3 4 6 1 2 5→ → → → →  
1 2 3 5 6 4→ → → → →  
3 6 4 1 2 5→ → → → →  
3 5 4 6 2 1→ → → → →  

2 5 6 3 4 1→ → → → →  
5 4 3 2 1 6→ → → → →  
6 4 3 5 1 2→ → → → →  
2 6 3 5 4 1→ → → → →  
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ضربالمثل 118

مطمئناً تا حاال از زبان بزرگ ترها جمله هایی را شنیده اید که اشاره 
به داستان یا اتفاقی داشته اند که از قضا با داستان و اتفاقی که در 

آن لحظه برای شما رخ داده، شباهت هایی دارد. 
یافت  زبان ها  در همه ی  که  ضرب المثل ها جمالت شیرینی هستند 
می شوند. گاهی گوشزد و نصیحت می کنند و گاهی انتقاد یا گله و شکایت!
در زبان فارسی هم ضرب المثل های زیادی وجود دارند، که هر کدام 
به نکته و موضوعی اشاره می کنند. مثالً ضرب المثل »جیک جیک 
مستونت بود، فکر زمستونت بود؟« اشاره به موضوع »دوراندیشی و 

پس انداز کردن برای روز مبادا« دارد.
حاال شما باید در هر سؤال، معنا و مفهوم ضرب المثل ها را پیدا کنید 
و بعد آنها را با یکدیگر مقایسه و گزینه ی موردنظر را مشخص کنید.

پرسشهایچهارگزینهای

کدام با بیشتر« برفش بیش، بامش که »هر ضربالمثل
گزینهمعناییکسانیندارد؟
 هر که داراتر، گرفتارتر است. 

 ثروت زیاد آسایش به بار نمی آورد.
 هر چه پول و ثروت بیشتر باشد،  زندگی آسان تر خواهد بود.

 هر کس جایگاه باالتری داشته باشد، گرفتاری و مشکالتش 
بیشتر است.

انداخته« تاریکی در »تیری ضربالمثل به گزینه کدام
نزدیکتراست؟

 سنگ  مفت، گنجشک مفت.
 مال مفت صرافی ندارد. 

 سرکه ی مفت از عسل شیرین تر است. 
 کفشات جفت، حرفات مفت. 

کدامگزینهدربارهیهمکاریوهمیاریاست؟
 با یک تیر، دو نشان را می زند. 

 با یک گل بهار نمی شود.
 یک ستاره در هفت آسمان ندارد.

 یک دست صدا ندارد. 

خطر به را خودش نابجا، کالم یک با نفر یک که زمانی
بیندازد،ازچهضربالمثلیدربارهیاواستفادهمیکنیم؟

 زبانش مو در آورده است. 
 با زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد.

 زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد.
 هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد.
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معنایضربالمثلکدامگزینه»تشویقبهفرصتطلبی«
است؟

 در جنگ نان و حلوا تقسیم نمی کنند.
 تا تنور داغ است، نان را بچسبان.

 روده ی تنگ، به یک نان تهی پر گردد.
 فکر نان کن که خربزه آب است. 

کدامگزینهبابیت»تونیکیمیکنودردجلهانداز/که
ایزددربیابانتدهدباز«هممعنااست؟

 دست باالی دست بسیار است. 
 از هر دست بدهی، از همان دست پس می گیری.

 بشکند دستی که نمک ندارد.
 دست پیش را گرفته که پس نیفتد. 

درروایاتدینیگفتهشدهکهتنهابودنبهترازداشتن
همنشینبداست.نزدیکترینضربالمثلبهاینروایت

کداماست؟
 تهی پای رفتن به از کفش تنگ.

 با ماه نشینی، ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. 
 وای به روزی که بگندد نمک.

 چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ 

است این »مهم که دارد اشاره نکته این به گزینه کدام
نتیجهییککارچگونهباشد«؟

 پایان شب سیه سپید است. 
کی را روی دستش ریخت.   آب پا
 آفتاب همیشه زیر ابر نمی ماند. 
 جوجه را آخر پاییز می شمارند. 

کدامگزینهبهمعنایمداخلهکردندرهرکاریاست؟
 پی نخود سیاه فرستادن.

 خود را به کوچه ی علی چپ زدن.
 خود را نخود هر آشی کردن.

 خون کسی را توی شیشه کردن. 

چندموردازضربالمثلهایزیرمعناومفهوممشابهدارند؟
-شاهنامهآخرشخوشاست.

-گرصبرکنیزغورهحلواسازی.
-جوجهراآخرپاییزمیشمارند.
-کارراکهکرد؟آنکهتمامکرد.

 دو مورد
 سه مورد

 چهار مورد
 هیچ کدام مفهوم مشابه ندارند. 
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نسبت های فامیلی 121

بهروابطبینافرادیکخانواده،نسبتفامیلیمیگویند.
دراینمبحثبایدنسبتهارابهنوعدیگریبیانکنید.

برادِرپدرممیگوییمدخترعمو، بهجایاینکهبگوییمدخترِ مثالً
یابهجایاینکهبگوییمهمسرِخواهرِمادرممیگوییمشوهرخاله!

بهتراستباچارت)جدول(فامیلیآشناشویم.

 دختردایی حسن، خواهر من است. نسبت من 
با حسن چیست؟

پسرداییحسن پسرعمویحسن
پسرعمهیحسن پسرخالهیحسن

درچنینسؤاالتیدوطرفراادامهمیدهیم
تابهیکشخصبرسیم.

پسخواهرِمن،دخترداییحسناستومن،پسرداییحسنخواهمبود.

پرسش های چهارگزینه ای

خواهِر مادِر معین یعنی .......... .
عمهیمعین خالهیمعین

دخترعمهیمعین دخترخالهیمعین

1199

دختر مادر خواهر من یعنی .......... .
من  خواهرمن

گزینههای»1«و»2« دخترخالهیمن

برادر پدر پسر علی یعنی .......... .
پدرعلی  عمویعلی

پسرعمویعلی  برادرعلی

پسر دختر مادر خواهر غالم یعنی .......... .
خواهرزادهیغالم برادرزادهیغالم

برادرغالم  پسرغالم

خواهر علی دخترعمه ی حسین است. خواهر حسین چه 
نسبتی با علی دارد؟

دخترعمه  دختردایی
دخترعمو  دخترخاله

پسر پسر پدر پسر دختر شخصی یعنی .......... .
نوهیشخص ندیدهیشخص
فرزندشخص نتیجهیشخص

علی به همراه دختر مادر خواهر مادر خود راهی سفر کربال 
گر شخص همراه علی، مادر پدر پسرش نباشد،  شده است. ا

شخصی که همراه علی است کیست؟
خالهیعلی  خواهرعلی

مادرخواهرعلی مادربزرگعلی

سوسن دختر دخترخاله ی سیمین است. خاله ی سیمین 
چه نسبتی با سوسن خواهد داشت؟

خالهیمادر  مادربزرگ
گزینههای»1«و»2« خواهرمادر

علی برادر خواهر پدر حسین را برادرزاده ی خود خطاب 
کرد. پدر حسین چه نسبتی با علی دارد؟

برادرزادهیعلی خواهرزادهیعلی
پسرداییعلی  برادرعلی
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رمزگشایی 126

سؤاالترمزگشاییدودستههستند:
دستهیاول:خطی

دستهیدوم:جمعی)سالآیندهآنراخواهیددید.(
دستهیاول:درایننوعازسؤاالت،تعدادیشکلبارمزهاییرا

میدهندورمزشکلآخررامیخواهند.

 با توجه به رمزهای موجود، رمز تصویر آخر چیست؟

LO AO OL OA

پیدا را کبخشها،رمز اشترا از استفاده با 
میکنیم.

گرAنمادهاشورباشد،FنمادمربعوLنمادمثلثاست. ا

 
گرSنماددایرهباشد،Oنمادزمینهیضربدراست. ا


باتوجهبهرمزبقیهیشکلها،نوعزمینه،اولمیآیدونوعشکل،

دوم.
OL:رمز

پرسش های چهارگزینه ای

 با توجه به کدهای موجود در تصاویر داده شده، کد مربوط به 
)؟( کدام است؟

96
69
49
94

1247

37
93
49
94

۸5
۸6
54
46

16
63
69
96

۸7
7۸
79
94

203
20۸
2۸0
263

269
496
296
469

  

  

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254
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129

کدام  »ب«،  و  »الف«  پیچ های  رزوه های  نوع  به  توجه  با 
جهت برای بستِن پیچ ها مناسب است؟

فقط»الف«
فقط»ب«

هردو
هیچکدام

در شکل مقابل پیچ و مهره ای را می بینیم 
کرده اند.  متصل  هم  به  را  قطعه  دو  که 
سر  نیز  پیچ  است.  شش ضلعی  مهره 
شش ضلعی دارد. برای باز کردن پیچ و 
مهره چندتا از جمالت زیر درست است؟

الف( به کمک آچار، پیچ را ساعتگرد بچرخانیم. 
ب( به کمک آچار، مهره را پادساعتگرد بچرخانیم. 

فقط»ب« فقط»الف«
هیچکدام  هردو

کدام یک از آچارهای زیر موارد کاربرد بیشتری دارد؟

  

  

پیچ  کردن  بسته  و  باز  برای  آچار  کدام 
مقابل مناسب است؟

  

  

چرخهاوچرخدندهها 129

دراینبخشآنچهاهمیتدارد،جهتچرخشیاحرکتچرخهاو
چرخدندههااست.

چرخ و تسمه
انواعاتصالچرخوتسمهبهشرحزیراست:

نوع اول: اتصال متوالی 
هردوچرخهمجهتمیچرخند.
یا هستند ساعتگرد دو هر یا

هردوپادساعتگرد.

1263

»ب«»الف«
1264

1265

1266

نوع دوم: اتصال ضربدری
چرخها ضربدری اتصال در
خالفجهتهمحرکتمیکنند.

ساعتگرد-پادساعتگردیاپادساعتگرد-ساعتگرد.
نوع سوم: باال پایین

وقتیچرخهابهشکلباالپایینمتصلهستند،همهیچرخهای
متصلبههمبرخالفجهتیکدیگرحرکتمیکنند.

درجهتحرکتچرخوتسمه،اندازهیچرخاهمیتیندارد.

چرخ دنده ها
انواعاتصالچرخدندههابهصورتزیراست:

نوع اول: چرخ دنده های متوالی
متصل هم به چرخدنده دو هرگاه
برخالف آنها حرکت جهت شوند،

یکدیگراست.

نوع دوم: چرخ دنده های خورشیدی
تمام خورشیدی چرخدندههای در
چرخدندههایداخلیمتصلبهآن،
درخالفجهتحرکت و همجهت
چرخدندهیبزرگحرکتمیکنند.

قفلچرخدندهها:هنگامیکهیکچرخدندهبیندوراهیحرکت
ساعتگردیاپادساعتگردگیرکند،قفلچرخدندهرخمیدهد.

میخواهدساعتگرد A مثالًدرتصویرزیرفرضکنیدچرخدندهی
Cبایدپادساعتگرد و B بچرخد.آنگاهطبققاعده،چرخدندههای

بچرخند.دراینبینچون
متصل هم به C و  B
دو هر نمیتوانند هستند
بچرخندپسکل همجهت
سیستمقفلخواهدشدو
هیچیکحرکتنمیکنند.

ترکیب چرخ دنده و چرخ و تسمه
چرخدندهوتسمهفقطبهکمکمحوربههموصلمیشوند.
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از باال پنجمین سطر افقی را در نظر بگیرید. کدام واژه در 
این سطر موجود است؟

آفرین نشاندن گذر پیاز

کدام دو واژه ی زیر دقیقاً کنار هم در یک سطر قرار دارند؟
پشتکار،مراتب  گفتار،آرزو
مدرس،مزاحم  دقیقه،ثریا

چهارحرفی  واژه ی  چند  راست،  از سمت  در ستون سوم 
موجود است؟

5تا 4تا 3تا 2تا

در چند ستون از جدول واژه ی یک نقطه ای موجود است؟
7تا 4تا 5تا 6تا

کدگذاری )نوع ۱( 142

می گیرند.  نظر  در  نمادین  به شکل  را  اعداد  مردم سرزمینی   
زیر  به صورت  را  ارقام  به  مربوط  رمز  توانستند  زبان شناسان 

شناسایی کنند:

رقمنمادرقمنماد

30

65

17

۸9

42

آنها عدد 150 را به صورت  بیان می کنند.  مثالً 
حال به پنج سؤال بعدی پاسخ دهید.

در این سرزمین عدد 379 را به چه شکلی نمایش می دهند؟

  

  

در این سرزمین عدد 1026 را چگونه نشان می دهند؟









1397

1398

1399

1400

1401

1402

کدام گزینه برابر با عدد  است؟
4752 2475 4572 2754

کدام گزینه برابر با عدد  است؟
3627 7263 3672 7236

کدام گزینه برابر با حاصل عبارت زیر است؟

2۸39 1615 2567 1762

کدگذاری  نوع جنس  و  رنگ  براساس  اجناس  فروشگاهی  در   
شده اند. در جدول زیر کد مربوط به رنگ ها و نیز کد هر جنس 
ارائه  شده است. به عنوان مثال کد رنگ زرد »پ« و میز »92« 
است. بنابراین کد »میز زرد« را می توان »پ 92« در نظر گرفت. 

براساس جدول داده شده، به پنج سؤال بعدی پاسخ دهید.

رنگکدجنسکد
سیاهحصندلی64
آبیبالمپ34
قهوهایذفرش29
سبزجتابلو52
کستریالفپیراهن46 خا
قرمزخمیز92
زردپگلدان73

»الف 73« به معنای ........... است.
کستری گلدانخا  گلدانآبی
کستری المپخا  المپآبی

»ذ 64« به معنای ........... است.
صندلیقهوهای صندلیآبی

پیراهنآبی پیراهنقهوهای

»المپ قرمز« دارای کد ........... است.
ح43  ح34
خ34  ج43

»خ 92« به معنای ............ است.
کستری فرشخا  میزقرمز
کستری میزخا  فرشقرمز

»پیراهن زرد« دارای کد .......... است.
ب46  پ46
ب64  پ64

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410
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آزمون شیبه ساز شماره ی )1(
 با دقت در سؤاالت زیر، کدام گزینه متفاوت است؟

   

   

  

  

 در هر یک از سؤاالت زیر، شکل بعدی کدام است؟

  

  

  

  

1472

1473

1474

1475

 در هر یک از سؤاالت زیر، مکمل تصویر داده شده را مشخص کنید.

  

  

  

  

 در هر یک از سؤاالت زیر، بازشده ی هر کاغذ پس از سوراخ 
کردن کدام خواهد بود؟

      

  

  

نسبت  به  مثل نسبت  است به 
 . ..........

      

1476

1477

1478

1479

1480
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31 در هر مرحله، عناصر طبق الگوی مقابل 
جابه جا می شوند.پس شکل بعدی باید گزینه ی »4« باشد.

 32

با توجه به پنل های باال، مرحله ی بعدی باید مشابه پنل دوم باشد. یعنی جای 
پاسخ  پس  هستند.  ثابت  بقیه  و  می شود  عوض  کستری  خا و  سفید  دایره ی 

گزینه ی »3« خواهد بود.

33 در هر شش ضلعی مرحله به مرحله شکل 
وسط با یکی از اشکال رئوس مطابق الگوی مقابل جابه جا 

می شود.
پس در مرحله ی بعدی باید جای پنج ضلعی و دایره عوض شود.

34 ابتدا دقت کنید که اشکال در دسته های 2تایی طبقه بندی 
می شوند.

در این الگو به دنبال شکل E هستیم.
در هر مرحله یکی به عناصر هر سطر اضافه می شود. شکل E دارای 5 عضو 
در هر سطر خواهد بود. قانون بعدی آن است که شکل آخر سطر باالیی به اول 
سطر پایینی خود منتقل می شود. قانون دیگر هم آن است که هر شکل نسبت 

به یکی از قطرهای مربع تقارن دارد.
طبق این الگو پاسخ گزینه ی »1« خواهد بود.

35 ابتدا توجه کنید که عناصر هیچ شکلی به شکل دیگر ارتباط 
گانه تکرار می شود. ندارد، بلکه الگوی شکل ها به صورت جدا

سطر اول ⇒ ⇒A B C

I]ï¾MI]

سطر دوم ⇒ ⇒B A C

I]ï¾MI]

سطر سوم ⇒ BC A  

A B C

AB Cسوم سطر

 36

با توجه به پنل های باال پنل مرحله ی چهارم باید به شکل  باشد.

گر به شکل ها دقت کنید، در هر شکل سه  37 ا
سطر جهت نما وجود دارد. از جهت نمای سمت چپ باال، در هر 
می شود.  برعکس  و  می دهد  جهت  تغییر  جهت نما  یک  مرحله 

بنابراین در مرحله ی 5 داریم:

A B C D E F

1 2 3

4 5

38 دو عنصر داریم: یکی دایره ی سفید و دیگری دایره ی خاکستری. 
کستری به صورت زیر است: الگوی حرکتی دایره ی خا

الگوی حرکتی دایره ی سفید به صورت یکی درمیان است.

ثابتحر�تثابتحر�ت

پس در مرحله ی بعدی باید ثابت باشد. بنابراین در مرحله ی 
ششم داریم:

39 در هر مرحله، دایره ها به تعداد اعداد زیر، به صورت ساعتگرد 
)در جهت حرکت عقربه های ساعت( حرکت می کنند.

1 2 3 4 5→ → → → دایره ی سیاه: 
0 1 2 3 4→ → → → دایره ی سفید: 

وقتی سیاه و سفید روی هم قرار گیرند، رنگ غالب سیاه است و رو می ماند.

40 لوزی در هر مرحله طبق الگوی زیر گوشه های شکل را می پیماید.
پنج گوشه  چهار گوشه  سه گوشه  دو گوشه  یک گوشه  

41 اشکال کنار هم یکی درمیان در هر مرحله به صورت زیر با 
یکدیگر جابه جا می شوند.

A B C D D B C A B D C A A D C B⇒ ⇒ ⇒  

42 اعضای هر مجموعه به صورت یکی درمیان طبق الگوی زیر 
با هم جابه جا می شوند.

43 با دقت در مجموعه، مشاهده خواهید کرد که  
دائماً در حال تکرار است.

44 مجموعه ی تکرارشونده 5 عضو دارد. از مجموعه ی اول I اولی 
در هر مرحله یکی به جلو حرکت می کند. مجموعه ی آخر به صورت زیر است:

45 مجموعه ی اول را به صورت  در نظر 
بگیرید. قطعه ی  در هر مرحله، 2تا به جلو می رود.
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 762

مجموعاً: ۶ مسیر

 763

مجموعاً: ۶ مسیر

 764

مجموعاً: 4 مسیر

 765

مجموعاً: ۷ مسیر

 766

مجموعاً: 9 مسیر

شکل  که  دریافت  می توان  پ  الف،  ک  اشترا به  توجه  با   767
داده شده مربوط به عدد ۶ است.

ک الف و ت واضح است که شکل داده شده  768 با توجه به اشترا
مربوط به عدد 3 است.

ک پ و ث واضح  769  برابر با 1۷ است. با توجه به اشترا

است که  برابر با 5 است.

⇐ 51۷ تنها ترکیب موجود  بنابراین عدد مورد نظر ترکیب 1، 5 و ۷ است. 
در گزینه هاست.

 770

5 ⇐ ک پ و ث:   اشترا

6 ⇐ ک پ و الف:   اشترا

1⇐ ک ث و ت:   اشترا

پس مسلماً  در شکل ث برابر با 9 خواهد بود. بنابراین عدد مورد نظر 

⇐ 5۶9 تنها ترکیب موجود در گزینه هاست. ترکیبی از 5، ۶ و 9 است.
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