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تقارن 1

خط تقارن
قسمت  دو  به  را  شکل  که  است  خطی 
به  می کند،  تقسیم  یکسان  و  مساوی 
را  شکل  از  نقطه ای  هر  گر  ا که  گونه ای 
نسبت به آن خط قرینه کنیم، روی محیط 

شکل قرار گیرد. 

 وقتی می گویند شکلی دارای تقارن محوری است، یعنی 
خط تقارن دارد. 

سؤاالت این بخش عمدتاً به دو دسته تقسیم می شوند:
دستۀ اول: داشتن یا نداشتن تقارن

 کدام یک از اشکال زیر، محور تقارن دارد؟

   

   

 توجه داشته باشید که در برخی موارد، تقارن 
محوری می تواند قطر یک شکل هندسی نیز باشد. 

دستۀ دوم: ایجاد تقارن

تا  کنیم  رنگ  را  کوچک  مربع  چند  حداقل   
شکل حاصل، تقارن محوری داشته باشد؟

1 
2 
3 
4 

 برای اینکه شکل تقارن محوری داشته  باشد، 
کافی است دو مربع را مطابق شکل زیر رنگ کنیم.

پرسش های چهارگزینه ای

 کدام یک از شکل های زیر، محور تقارن دارد؟

   

   

1
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2

 در شکل زیر حداقل چند مربع رنگ شود تا شکل، محور 
تقارن داشته باشد؟

 صفر
1 
2 
4 

 در شکل زیر حداقل چند مربع رنگ شود تا شکل، محور 
تقارن داشته باشد؟

5 
4 
3 
2 

 در شکل زیر حداقل چند مربع رنگ شود تا شکل، محور 
تقارن داشته باشد؟

2 
3 
4 
1 

 در شکل زیر حداقل چند مربع رنگ شود تا شکل، محور 
تقارن داشته باشد؟

2 
3 
4 
1 

دوران 2

در این قسمت با یکی دیگر از مباحث 
و تجسمی  پایه ای در هوش تصویری 

سروکار داریم. 
حول  شکل  چرخاندن  یعنی  دوران 

یک نقطه.
است  ساده  بسیار  بخش  این  سؤاالت 
را  الگو  دوران یافتۀ شکل  باید  فقط  و 

تشخیص دهیم. 

7

8

9

10

 کدام یک از تصاویر زیر، محور تقارن ندارد؟

       

 کدام یک از موارد زیر، محور تقارن دارد؟

   

   

 تصویر زیر چند محور تقارن دارد؟

2 
4 
6 

 این شکل محور تقارن ندارد.

تا پنج ضلعی منتظم تشکیل شده است.  از پنج   شکلی 
کثر چند محور تقارن دارد؟ این شکل حدا

10  25  5  2 

 در شکل زیر حداقل چند مربع رنگ شود تا شکل، محور 
تقارن داشته باشد؟

3  4  2  1 

2

3

4

5

6
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2

   

   

    

    

   

   

12

13

14

نهفته  گزینه  کدام  در  الگو  دوران یافتۀ شکل   
است؟

   

   

فقط  الگو،  شکل  دوران های  به  توجه  با   

180 شکل را نشان می دهد.  گزینۀ »1« دوران

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت زیر، دوران یافتۀ شکل را مشخص 
کنید. 

   

   

11
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18

19

20

 

   

   

 

   

    

    

    

15

16

17
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3

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

 در هر یک از سؤاالت زیر، هر شکل از چهار قسمت تشکیل 
شده است. گزینه ای را مشخص کنید که هر چهار بخش آن مرکز 

تقارن داشته باشد.
 

   

   

22

23

24

25

26

تقارن مرکزی 3

برای آشنایی با این مبحث الزم است ابتدا مباحث قبلی را به خوبی 
آموخته باشید. 

تقارن مرکزی
180 دوران نسبت به یک نقطه، بر خودش  از بعد  هرگاه شکلی 
منطبق شود، می گوییم شکل دارای تقارن مرکزی است. به نقطه ای 

که شکل را نسبت به آن دوران می دهیم، مرکز تقارن می گویند. 

 کدام یک از تصاویر زیر مرکز تقارن دارند؟

   

   

180 دوران دهیم،  گر شکل گزینۀ »1« را   ا
مجدد روی خود منطبق خواهد شد؛ بنابراین مرکز تقارن دارد. 

 تمام زوج ضلعی های منتظم، مرکز تقارن دارند. 

پرسش های چهارگزینه ای

دارد،  تقارن  مرکز  که  را  گزینه ای  زیر،  سؤاالت  از  یک  هر  در   
مشخص کنید. 

 

    

   

21
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4

 کدام گزینه متفاوت است؟

   

   

ساعتگرد   90 را  »1« گزینۀ  شکل  گر  ا  
90 پادساعتگرد  گر دوران دهیم، گزینۀ »2« تشکیل می شود و ا
شکل  اما  شد.  خواهد  حاصل   »3« گزینۀ  شکل  دهیم  دوران 
موجود در گزینۀ »4« قرینۀ شکل گزینۀ »1« نسبت به یک خط 

عمودی است.

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت این مبحث، کدام گزینه متفاوت است؟ 
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32

33

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

تفاوت تصاویر )نوع 1( 4

وقتی حرف از تصویر متفاوت می شود، باید همۀ جوانب تصویر را در 
نظر بگیریم. برای این کار برخی روش های طراحی تست را که عموماً 

طراحان سؤال از آنها بهره می برند معرفی می کنیم.
یکی از این شیوه ها استفاده از تقارن و َدوران تصاویر است. 

)در این نوع سؤاالت طراح از دوران شکل یا اجزای خاصی از شکل 
بهره می برد.( 

27

28

29

30
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11

)الف( )ب( )ج(

)د( )ه ( )و(
 الف، ج  ب، ج  ه  ، و  الف، ه 

)الف( )ب( )ج(

)د( )ه (
 ب، د  ب، ه   الف، ج  ب، ج

)الف( )ب( )ج(

)د( )ه (
 الف، ب  ب، د  ج، د  د، ه 

)الف( )ب( )ج(

)د( )ه ( )و(
 الف، ج  د، ه   ب، ج  ب، و

135

136

137

138

تفاوتشکلدستهای 11

اینجا با شکل متفاوت )یک شکل از چهار شکل( آشنا شدید.  تا 
حال در این بخش باید 2 شکل متفاوت را از بین 5 یا 6 تصویر 

داده شده پیدا کنید. 

 کدام دو تصویر زیر متفاوت هستند؟

)الف( )ب( )ج(

)د( )ه (
 الف، ج  د، ه   الف، د  ب، ج

 دقت داشته باشید که در چنین سؤاالتی باید 
به دنبال ویژگی خاصی باشید که همۀ اشکال به جز 2 شکل آن را 
دارا باشند. مثالً در این سؤال اشکال »ب«، »ج«، و »ه « را می توان 
به کمک یک دوران به یکدیگر تبدیل کرد. اما اشکال »الف« و »د« 

این ویژگی را ندارند. 

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت زیر گزینه ای را انتخاب کنید که دسته 
تصاویر متفاوت را به درستی نمایش می دهد. 

)الف( )ب( )ج(

)د( )ه ( )و(

 الف، ب  ب، ج  ج، د  ه  ، و

134
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الگوی سریالی )نوع 1( 14

الگوهای تصویری انواع مختلفی دارند. این رابطۀ بین تصاویر است 
که نظم یک الگو را ایجاد می کند. 

یکی از رایج ترین رابطه های موجود بین الگوهای تصویری، جابه جایی 
اجزا است. جابه جایی اجزای یک الگو را به وسیلۀ »پَنِل جابه جایی« 

می توان به راحتی پیدا کرد.
پنل جابه جایی یک مربع و در عین حال روش خاص است که نوع 

جابه جا شدن اجزای الگو را مشخص می کند. 

149

150

151

152

اشکال مشابه 13

ما در مباحث قبلی با اشکال متفاوت سروکار داشتیم. این مبحث، 
با  که  برویم  شکلی  سراغ  می خواهیم  یعنی  آنهاست.  مقابل  نقطۀ 
اشکال موجود در مجموعۀ داده شده ویژگی مشترک داشته باشد. به 

عبارت دیگر اینجا باید متفاوت ها را کنار بگذاریم. 

 کدام یک از تصاویر داده شده به تصاویر موجود 
در گروه، شباهت بیشتری دارد؟

)ب( )الف(

)د( )ج(

 الف  ب  ج  د

گر به اشکال موجود در مجموعه دقت کنید،   ا
هر شکل دارای 3 عضو است که:

1( فاقد ناحیۀ مشترک )ناحیه ای شامل هر سه( هستند.
نقطۀ  این  که  دارند  تماس  نقطه  یک  در  تنها  اعضا،  از  تا  دو   )2

تماس، درون عضو سوم است. 
شکل های »الف« و »ب« با ویژگی 1 حذف می شوند.

شکل »د« هم با توجه به ویژگی 2 حذف می شود. 
پس پاسخ گزینۀ »3« یعنی شکل »ج« است. 

پرسش های چهارگزینه ای

 در هر یک از سؤاالت این بخش، گزینه ای را انتخاب کنید که 
شامل شکلی همسان با شکل های موجود در مجموعه است. 

148
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نسبت تصویری )نوع 1( 26

یکی از مسائل بسیار مهم و پرتکرار آزمون های تیزهوشان، مبحث 
نسبت تصویری است. در این نوع مباحث باید از استدالل و منطق 

کمک گرفت تا رابطۀ بین تصاویر را کشف کرد.

 نسبت شکل  به شکل  مثل نسبت 

)استنفورد( شکل  است به: 

 چون 3 مثلث به 3 خط تبدیل شده، 5 مربع
نیز یا باید 5 خط باشد یا به 5 شکل خاص تبدیل شود که با توجه 

به گزینه ها، 5 دایره را انتخاب کنیم.

پرسش های چهارگزینه ای

رابطۀ شکل  به شکل  مثل شکل  

است به:

نسبت شکل  به شکل  مثل نسبت شکل 

 است به:

شکل  رابطۀ  مثل  شکل   به  شکل   رابطۀ 

 است به:

349

350

351

345

346

347

348
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نسبت  به  مانند نسبت  است به:

است به: مانند نسبت نسبت  به

به  مانند نسبت  است به: نسبت

نسبت  به  مانند نسبت  

است به:

مانند نسبت  است به: به نسبت

نسبت  به  مانند نسبت  است به:

358

359

360

361

362

363

رابطۀ شکل به شکل مثل رابطۀ شکل
است به:

نسبت شکل  به  مثل نسبت شکل 

 است به:

نسبت  به  مثل نسبت  است به:

نسبت  به  مانند نسبت  است به:

است به: نسبت  به مانند نسبت

نسبت  به  مانند نسبت  است به:

352

353

354

355

356

357
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 27

تصویر در آینه  27

تصویر در آینه یعنی قرینۀ شکل نسبت به خط عمودی یا اصطالحاً 
برگرداِن شکل.

بخش اول: تصویر در آینه
از ویژگی های تصویر در آینه این 
است که هر آن چه سمت راست 
شکل قرار دارد به سمت چپ و هر 
آن چه سمت چپ شکل قرار دارد 

به سمت راست منتقل می شود. 

به درستی  را  آینه  الگو در  گزینه تصویر  کدام 
نمایش می دهد؟

بخش دوم: عدد در آینه
اعداد فارسی و انگلیسی در آینه طبق جدول زیر در نظر گرفته می شوند:

عدد )رقم(تصویر در آینهعدد )رقم(تصویر در آینه

0000
1111 2

2
33
44
555

6
777
888
99

نسبت  به  مانند نسبت  است به: 

به شکل  مانند نسبت نسبت شکل 

است به:

نسبت  به  مانند نسبت  است به:

نسبت  به  مانند نسبت  

است به:

مانند  شکل   به  شکل   نسبت 

نسبت شکل  است به:

364

365

366

367

368
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)5( )4( )3( )2( )1(

)9( )8( )7( )6(
 )7,3,1( )5,9,6( )2,4,8(  )3,6,9( )2,5,7( )1,4,8( 
)7,3,9( )2,4,8( )1,5,6(  )7,8,9( )2,3,4( )1,5,6( 

رمزگشایی 36

گاه معروف، شرلوک هلمز آشنایی دارید. شرلوک هلمز  حتماً با کارآ
استاد حل معماهای سخت و رمزگشایی بود. شما هم در این مبحث 
بکشید.  رخ  به  معماها  رمزگشایی  در  را  خود  مهارت  است  قرار 

سؤاالت این بخش دو دسته هستند:

دستۀ اول: کشف رمز خطی

 با توجه به الگو و رابطۀ اشکال  کدام است؟

)الف( )ب( )ج(

)د( )ه (

 23  14   24     13

ک اشکال مشابه کمک می گیریم.  در این نوع سؤاالت از اشترا

ک )الف( و )د(:        1- اشترا

پس  هستند.  مشترک   »2« عدد  و  هاشور  نظر  از  شکل  دو  این 
می توان نتیجه گرفت که عدد »2« )عدد پایینی( در این شکل ها 

نماد رنگ شکل یا جهت هاشور است. 

ک )ب( و )د(:       2- اشترا

622   

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

)9( )8( )7( )6(
 )8,9,4( )2,3,7( )1,5,6(  )3,6,8( )2,5,7( )1,4,9( 
)6,7,8( )3,1,2( )9,5,4(  )6,7,2( )4,5,9( )1,3,8( 

  

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

)9( )8( )7( )6(
)3,6,8( )2,4,9( )1,5,7(  )7,8,9( )4,5,6( )1,2,3( 
)6,9,8( )1,2,7( )4,5,3(  )3,6,9( )2,5,8( )1,4,7( 

  

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

)9( )8( )7( )6(
)5,6,9( )2,3,7( )1,4,8(  )1,6,9( )7,4,3( )2,5,8( 

 )1,2,3( )4,7,8( )5,6,9(  )2,4,6( )3,5,8( )1,9,7( 

  

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

)9( )8( )7( )6(
)3,6,8( )2,4,5( )1,7,9(  )3,5,7( )2,4,9( )1,6,8( 
)3,6,4( )2,5,8( )1,7,9(  )6,7,8( )2,3,4( )1,5,9( 

618

619

620

621
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پرسش های چهارگزینه ای

بین  از  را  خواسته شده  موارد  زیر،  سؤاالت  از  یک  هر  در   
گزینه  های پیشنهادی مشخص کنید.

)الف()ب()ج()د(

 O
F

  A
F

  I
O

  F
I

)الف()ب()ج()د(

 L
I

  I
L

 I
M

  M
I

)الف()ب()ج()د(

 ¥
Ï

  
·
³  ©

Ï
  ³
©

)الف()ب()ج()د(
       

)الف()ب()ج()د(

 
O

L

S

  
L

O

S

 
L

O

N

  S
L

623

624

625

626

627

ک  هر دو شکل مثلث هستند و در عدد »3« )عدد باالیی( اشترا
دارند. پس می توان نتیجه گرفت عدد باالیی، نماد شکل است. به 
این ترتیب در شکل )ه ( عدد باالیی که نماد شکل است، با )الف( 
و )ج( مشترک و برابر »1« است. عدد پایینی هم که نماد هاشور 

است، با )ب( مشترک و برابر »4« است.

دستۀ دوم: کشف رمز ستونی

انگلیسی  حروف  از  ترکیبی   »1« ستون  در   
به  که  را  نمادهایی   »2« ستون  در  و  معنا(  به  توجه  )بدون 
هر یک از حروف اختصاص دارد می بینیم. با این توضیح که 
نمادهای ستون »2« مطابق ترتیب حروف الفبای کلمات در 

ستون »1« نیست، نماد مناسب برای P کدام است؟

ستون 1ستون 2

ODCHIR

EPIOSMR

VEITOL

LUIPT

GRAEBO

       

با توجه به خواستۀ سؤال، سراغ الگوهایی می رویم که دارای حرف 
P هستند.

EPIOSMR

LUIPT

ک دو بخش باال:   اشترا

در مرحلۀ بعدی سراغ بخش هایی می رویم که نماد I در آنها آمده 
است. با حذف I به P خواهیم رسید.

ODCHIR

حرف I و  را در بخش باال داریم ولی حرف P و را نداریم؛ 
پس  برابر با P خواهدبود. 
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36

داده شده،  از سؤاالت  )؟( در هر یک  زیر،  الگوی  به  توجه  با   
کدام است؟

)الف()ب()ج(
 الف  ب  ج  هیچ کدام

)الف()ب()ج(
 الف  ب  ج  هیچ کدام

)الف()ب()ج(
 الف  ب  ج  هیچ کدام

 معادل هر عبارت ستون »1«، مقابل آن در ستون »2« نوشته 
شده است. پس از رمزگشایی، به دو سؤال بعدی پاسخ دهید. 

ستون 1ستون 2

AOFHL

LIBAR

ASIEG

 کدام نماد مربوط به A است؟
       

631

632

633

634

جای  به  بعدی  پرسش های  در  داده شده،  الگوی  به  توجه  با   
عالمت سؤال )؟(، کدام شکل قرار می گیرد؟

)الف()ب(

)ج()د(
 الف  ب  ج  د

)الف()ب(

)ج()د(

 الف  ب  ج  د

)الف()ب(

)ج()د(

 الف  ب  ج  د

628

629

630
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37

در بخش اتصال 2 مربع 4 تایی هم 2 مربع دیگر داریم.
پس مجموع مربع ها برابر است با:

14 10 2 26+ + =  

نوع دوم: مربع در مستطیل
در این حالت شکل اصلی یک مستطیل است. 

شکل زیر چند مربع دارد؟ 
 25 
26 
 28 
24 

 

طول و عرض مستطیل را 
شماره گذاری کنید. 

طول را در عرض ضرب کرده و در هر مرحله یکی کم کنید. سپس 
حاصل ها را با هم جمع کنید. 

5 3 15
1

4 2 8
1

3 1 3

15 8 3 26

× =
−

× =
−

× =










⇒ + + =  

نوع سوم: ترکیبی

 شکل زیر چند مربع دارد؟
8   7 
6   9 

 تمامی قطعات مربع ها 
را شماره گذاری می کنیم. 

3 ⇐ مربع های تک قطعه ای: 1،4،7
2 ⇐ مربع های دو قطعه ای: )7،6(، )1،2(
⇐ یکی مربع های سه قطعه ای: )5،6،7(

⇐ یکی بیشتر از سه قطعه ای: )1،2،3،4(
مجموعاً :3 2 1 1 7+ + + =  

پرسش های چهارگزینه ای

در شکل مقابل چند مربع وجود دارد 
که شامل حداقل یک نقطه باشد؟

61   96 
31   67 

638

 کدام نماد مربوط به I است؟
       

 معادل هر عبارت ستون »1«، مقابل آن در ستون »2« نوشته 
شده است. پس از رمزگشایی، به دو سؤال بعدی پاسخ دهید. 

ستون 1ستون 2

12345

70546

06798

70964

 کدام عدد مربوط به نماد  است؟
2  4  5  6 

 کدام گزینه برابر با ترکیب  است؟
 96 یا 69  98 یا 89  86 یا 68  79 یا 97

شمارش مربع 37

برای شمارش مربع چند نوع سؤال متفاوت داریم.
از هوش   بخشی  مربع  تعداد  کردن  پیدا  که  باشید  داشته  نظر  در 

تجسمی )تجسم دو بعدی( را تشکیل می دهد. 

نوع اول: مربع در مربع
در این نوع شکل اصلی خود یک مربع است.

شکل مقابل چند مربع دارد؟ 
14 
20 
22 
26 

نظر  در  را  بزرگ  مربع   
مقابل،  تصویر  مطابق  را  ضلع  یک  و  بگیرید 
را  عدد  هر  مربع  سپس  کنید.  شماره گذاری 

محاسبه کرده و در آخر با هم جمع کنید. 
1 1 1 2 2 4 3 3 9 1 4 9 14× = × = × = ⇒ + + =, ,  

حال دو مربع دیگر به شکل  داریم. 

 ⇒ × = × = ⇒ + =1 1 1 2 2 4 1 4 5,  
 2 5 10× = ⇒ مجموع مربع های دو شکل

635

636

637
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ماشین های ورودی و خروجی )2( 93

با عملیات خاصی در مراحل مختلف  نوع ماشین ها، شما  این  در 
بلکه  اصلی!  عمل  چهار  به  مربوط  عملیات  نه  اما  دارید.  سروکار 

عملیاتی از نوع جابه جایی و چیدمان اعداد.

�ماشینی�داریم�که�روی�اعداد�ورودی�داده�شده،�
عملیات�زیر�را�اعمال�می�کند:

ورودی618581201100193217184

مرحله�ی�5812011001932171846181

مرحله�ی�2011001932171845816182

مرحله�ی�2011001931842175816183

مرحله�ی�4*********؟*********

با�توجه�به�مراحل�داده�شده،�)؟(�کدام�است؟

100 )4  193  201  184 

با توجه به گام ها مشخص است که هدف ماشین، چیدن اعداد از 
بزرگ به کوچک است.

پس در گام چهارم، )؟( چهارمین عدد بزرگ از میان ورودی ها را 
انتخاب می کند؛ یعنی عدد 201.

پرسش�های�چهارگزینه�ای

طبق� آن� در� ورودی� اعداد� که� داریم� زیر� شکل� به� ماشینی� �
مراحل�ارائه�شده�تغییر�می�کنند.�

ورودی191729801166243063

مرحله�ی�6317298011662430191

مرحله�ی�6330298011662417192

مرحله�ی�6330248011662917193

حال�عدد�سمت�راست��66در�مرحلۀ�چهارم،�کدام�عدد�
خواهد�بود؟

80  24  11  29 

1444

طبق� آن� در� ورودی� اعداد� که� داریم� زیر� شکل� به� ماشینی� �
مراحل�ارائه�شده�تغییر�می�کنند.�

ورودی719237702918241910

مرحله��ی�7137922970241810191

مرحله��ی�9237702918241910712

مرحله��ی�3729702418101971923

هفتمین�عدد�از�چپ�در�مرحلۀ��4کدام�است؟
70  92  24  10 

گر�اعداد�زیر،�ورودی�ماشین�سؤال�قبل�باشند،�سومین� �ا
عدد�در�سومین�مرحله،�کدام�عدد�خواهد�بود؟

ورودی9819120318117101215

9  10  12  15 
طبق� آن� در� ورودی� اعداد� که� داریم� زیر� شکل� به� ماشینی� �
مراحل�ارائه�شده�تغییر�می�کنند.�با�توجه�به�آن،�به�سؤاالت�زیر�

پاسخ�دهید.�

ورودی98191203181117101215

مرحله�ی�981912018111710121531

مرحله�ی�919120181117101215832

مرحله�ی�191201811171012159833

�کدام�عدد�زیر�عدد�مشخص�شده�قرار�خواهد�گرفت؟
11  10  17  9 

کثر�چند�مرحله�خواهد�داشت؟ �ماشین�حدا
 هفت مرحله  هشت مرحله

 نه مرحله   ده مرحله

تشخیص و جایگاه عدد 94

در  که  می دانید  شدید.  آشنا  حسابی  الگوی  با  قبلی  مباحث  در 
الگوی حسابی فاصلۀ هر عدد با عدد بعدی همواره ثابت است.

در این تیپ سؤاالت، باید عددی را که در الگوی ارائه شده جای می گیرد 
)یا حتی نمی گیرد( تشخیص دهیم. به شیوۀ حل مثال زیر دقت کنید.

در� عدد� کدام� داریم.� زیر� شکل� به� دنباله�ای� �
جایی�از�این�دنباله�جای�نمی�گیرد؟

 13 17 21 25 29→→ →→ →→ →→ →→ ... 

303  205  109  65 

1445

1446

1447

1448
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مراحل زیر را در نظر بگیرید:

گام 1: فاصلۀ میان اعداد را محاسبه کنید. در این دنباله، فاصلۀ هر 
عدد از عدد قبلی و بعدی، 4 است.

گام 2: مضارب 4 قبل و بعد از اولین عدد دنباله را مشخص کنید. 
12 )مضرب 4 قبلی( 13 16← → )مضرب 4 بعدی(

ک ما برای حل سؤال خواهدبود. با توجه  گام 3: عدد نزدیک تر، مال
به فاصلۀ این دو، نتیجه حاصل می شود. 

نتیجه: اعداد دنبالۀ ما از مضارب 4، یکی بیشتر هستند. 
)مثالً عدد 13 از مضرب 4 نزدیک خود یعنی 12 یک واحد بیشتر 
از مضرب 4 نزدیک خود، یعنی 28، یک واحد  یا عدد 29  است 

بیشتر است.(
پس هر عددی که باقی ماندۀ تقسیم آن بر 4، برابر با 1 باشد، در 

دنباله قرار می گیرد. 
حاال به سراغ بررسی گزینه ها می رویم:

)( .گزینه ی »1«: باقی ماندۀ تقسیم 65 بر 4، برابر 1 خواهد بود
)( .گزینه ی »2«: باقی ماندۀ تقسیم 109 بر 4، برابر 1 خواهد بود
)( .گزینه ی »3«: باقی ماندۀ تقسیم 205 بر 4، برابر 1 خواهد بود
)( .گزینه ی »4«: باقی ماندۀ تقسیم 303 بر 4، برابر 3 خواهد بود

پرسش�های�چهارگزینه�ای

�در�مجموعۀ�زیر،�سمت�راستی�نزدیک�ترین�عدد�دنباله�
به��807کدام�است؟

 103 110 117 124 131 138→→ →→ →→ →→ →→ →→ ... 

812  803  817  810 

نزدیک�ترین�عدد� از� بعد� �در�مجموعۀ�زیر،�سومین�عدد�
دنباله�به��606کدام�است؟

7 10 13 16 19→→ →→ →→ →→ →→ ... 

618  619  613  616 

�در�دنبالۀ�زیر،�پنجمین�عدد�قبل�از�نزدیک�ترین�عدد�به�
�1209کدام�است؟

 19 24 29 34 39 44→→ →→ →→ →→ →→ →→ ... 

1179  1194  1184  1189 

�در�دنبالۀ�زیر،�عدد�بعد�از�عدد�بعدی�نزدیک�ترین�عدد�
دنباله�به��900کدام�است؟

 12 19 26 33 40 47→→ →→ →→ →→ →→ →→ ... 

894  914  908  915 

1449

1450

1451

1452

�در�دنبالۀ�زیر،�عدد�سمت�چپی�نزدیک�ترین�عدد�دنباله�
3 7 11 15 19→→ →→ →→ →→ →→ ... به��971کدام�است؟

967  963  965  969 

عدد،� کدام� �» 10 15 20 25→→ →→ →→ →→ ...« دنبالۀ� در� �
سمت�راست�چپی�سمت�چپی�عدد��1260است؟

1260  1255  1245  1250 

2«�سمت�چپی� 4 6 8 10→→ →→ →→ →→ →→ ... �در�الگوی�»
سمت�چپی�سمت�راست�سومین�عدد�سمت�راست�عدد�

�200کدام�است؟
220  204  210  206 

» 107 111 115 119 123→→ →→ →→ →→ →→ ... « الگوی� در� �
�کدام�عدد،�دومین�عدد�سمت�چپ�عددی�است�که�دومین�

عدد�سمت�راست�آن��315است؟
315   299  307  323 

عدد،� کدام� �» 1 3 5 7 9→→ →→ →→ →→ →→ ... « الگوی� در� �
که� است� عددی� چپ� سمت� عدد� سومین� راست� سمت�

چهارمین�عدد�سمت�راست�آن�عدد��201است؟
189  191  185  187 

کدام� �»0 10 20 30 40→→ →→ →→ →→ →→ ... « الگوی� در� �
عدد،�سومین�عدد�سمت�راست�دومین�عدد�سمت�راست�

عددی�است�که�عدد�سمت�چپ�آن�عدد��1000است؟
1030  1040  1050  1060 

مسائل مربوط به اعداد 95

این بخش بسیار متنوع است. مسائل مربوط به اعداد به اندازه ای 
متنوع هستند که هر چقدر بخواهیم، می توانیم از آن سؤال طرح 
کنیم. چرا که ارتباط دنیای اعداد و مسائل مربوطه، ارتباطی عمیق 

و بی انتها است.
در اینجا به چند نوع از این مسائل اشاره می کنیم:

�مسائل�مربوط�به�صف�و�نفرات

�مهرداد�در�یک�صف�از�جلو،�نفر�چهل�و�سوم�و�
از�عقب،�نفر�یازدهم�است.�چند�نفر�در�این�صف�ایستاده�اند؟

53  52  54  55 

1453

1454

1455

1456

1457

1458
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آزمون تیزهوشان ورودی هفتم سال 1401- 1400
دفترچه شماره )1(

کدامگزینهبرایادامهیفهرستمناسبتراست؟
تهران-یاسوج-استانبول-؟

 قوچان  مازندران  افغان  عراق

نزدیکترینمعنیبرای»گزافهگویی«کداماست؟
 دروغ گفتن  شاخ و برگ دادن  غلو کردن  ادعای زور داشتن

دردوپرسشبعدی،مناسبترینگزینهرابرایپرکردنجاهایخالیانتخابکنید.
شهیددریاقلی،یکیازدلیرمردانیبودکهدرجریانحملهیدشمنبعثی...............ایران،متوجهنقشهیپلیدآنان...............
کاریخویش،خبرحملهونقشهیدشمنرابهپایگاهنیروهایارتشوسپاهرساند............... حملهشد.ویباشجاعتوفدا
نیروهاینظامیداخلشهراعمازارتش،سپاهوبسیجبهمنطقهیذوالفقاریبیایند.بهاینترتیب،ویباعثناکامینیروهای

عراقی...............تصّرفآبادانشد.
 به - برای - مگر - برای  به - برای - تا - در  علیه - در - تا - برای  علیه - در - که - از

ایّامطفولیت،متعّبدوشبخیزبودم.شبیدرخدمتپدرنشستهبودموهمهشبدیدهبرهمنبستهو یاددارمکهدر
اینان،یکیسربرنمیداردکهدوگانهای ............... ...............کنارگرفتهوطایفهایگردماخفته.پدرراگفتم: ُمصحفعزیز
بگزارد................خوابغفلتبردهاندکهگویینخفتهاندکهمردهاند.گفت:جانپدر!تونیز...............بخفتی،بِهازآنکهدر

پوستینخلقاُفتی.
گر گر  بر - مگر - چه - چون  به - باری - زیرا - چون  بر - از - چنان - ا  در - از - چون - ا

کاالییکهدارایشرایطالزموقابلقبولاستبهکاالی...............معروفاست.
 همگانی  استاندارد  بومی  پرمصرف

رابطهیمفهومی»بانگ«به»نجوا«مشابهاستبارابطهی»طغیان«به................
 نشت  رود  شورش   سیالب

درمتنزیر،کدامگزینهبهمفهومعبارتیکهزیرآنخطکشیدهشدهاست،نزدیکتراست؟
»...ونیزیکیراخاطرتیزترباشدودرکارهازودترتوانددیدویکیُکندفهمباشد؛وتدبیرَدهتنهچونزورَدهمَردهباشد...«

 تصمیم قوی  مشورت  رفتار عاقالنه  پیش بینی

گرافازجمالتبههمریختهیزیراست؟ دردوپرسشبعدی،کدامگزینهترتیبمنطقیمناسبتریبرایساختنیکپارا

الف(فهرستیازکلیهیکارهاییکهبایدانجامدهید،تهیهکنیدکهعالوهبرکارهایفوریامروز،تمامیکارهاوهدفهای
بلندمدترانیزدربرگیرد.

ب(وقتیمیدانیدتعدادیکارمعینبایدطیروزیاهفتهانجامشود،بدنیستبرایهریکاولویتینسبتبهبقیهقائلشوید.
ج(احتیاجینیستکهاینعناوینرابهترتیبیخاصبنویسید؛فقطآنچهراکهبهذهنتانمیرسد،یادداشتکنید.

د(اینکاربهتنهاییممکناستشمارادستپاچهکندوباتوجهبهاینکهمیدانیدوقتکافیبرایانجامهمهیآنهاندارید،
ممکناستبخواهیدفوراًدستبهکارشوید.

 ب  ج  الف  د   ب  الف  ج  د
 ج  ب  د  الف   ج  الف  د  ب

4125

4126

4127

4128

4129

4130

4131

4132
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الف(ازسرظهرآبشطرامیانداختیمتویحیاطتاسوزآفتابرابگیردوشبهمهدوربیبیحلقهبزنیم.
ب(قصههایبیبیشبهایدرازراکوتاهودنیایبیرنگبزرگترهارابرایمزیباودیدنیمیکرد.

ج(روزهایماوقتیقشنگتربودکهبیبیوآقاجونهممیهمانمامیشدند.
د(بیبیمثلهمهیبیبیهایدنیاباعصارهیعشقومحبتیکهدرصدایشبود،برایمانقصهمیگفت.

 ج  الف  د ب  ج  ب  د الف  الف  د ب  ج  الف  ج  د  ب

براساسمتنزیربهسهپرسشبعدیپاسخدهید.

کهنورمستقیمبسیاراندکیازخورشیددریافتمیکنند.درقطبها، همقطبشمالوهمقطبجنوبسردهستند.چرا
حتیدراواسطتابستان،خورشیدهمیشهنزدیکبهافقاست.درفصلزمستان،خورشیدحتیپایینافقاست؛بهطوری
کهبرایماههاباالنمیآید.بنابراینروزهاهمدرستمثلشبهاسردوتاریکاند.باوجوداینکهقطبشمالوقطبجنوب،
قطبهایمقابلوروبهروییکدیگرندوهردوبهیکمیزاننورخورشیددریافتمیکنند،بااینحالقطبجنوبخیلی
سردترازقطبشمالاست.چرا؟چوندوقطبازبسیاریجهاتدیگربایکدیگرتفاوتدارند.قطبشمالاقیانوسیاست

کهبهوسیلهیخشکیاحاطهشدهاست؛اماقطبجنوبیخشکیایاستکهبهوسیلهیاقیانوسدربرگرفتهشدهاست.
بنابراین،اقیانوسهواراکمیگرممیکند. امابههرحالگرمترازیخاست! اقیانوسزیریخهایقطبشمالسرداست،
گربهارتفاعاتبروید،هواسردتر قطبجنوبخشکومرتفعاست.متوسطارتفاعقطبجنوبحدود2/3کیلومتراستوا
کهاقیانوسزیریخدرحالگرمشدناست.گرمشدن هممیشود.یخهایقطبشمالدرحالکوچکشدنهستند.چرا
اقیانوسبهاینمعنیاستکهآبوهوایزمیندرحالگرمترشدناست.آبوهوایقطبجنوبنیزدرحالگرمشدناست.

امانهخیلیسریع.دلیلشایناستکهقطبجنوبازگرمشدناقیانوسکمترتأثیرمیگیرد.

کدامگزینهعنوانمناسبتریبرایموضوعمتنباالاست؟
 قطب شمال و جنوب  گرم شدن اقیانوس ها  آب  شدن یخ های قطبی  گرم شدن زمین

کدامیکازگزینههایزیردرستاست؟
 قطب شمال و جنوب به یک اندازه نور خورشید دریافت نمی کنند.
 در قطب جنوب با افزایش ارتفاع هوای سردتری احساس می شود. 

 آب وهوای قطب جنوب به سرعت در حال سرد شدن است.
 قطب شمال و قطب جنوب هر دو اقیانوس هستند. 

علتتاریکیوسردیروزهادرقطبچیست؟
 نزدیکی خورشید نسبت به خط افق  احاطه شدن قطب توسط اقیانوس 

 عدم تابش نور خورشید به خشکی  آب شدن یخ ها و باال آمدن سطح آب

ازترکیبحروف»رفادیآگر«میتوانکلمهایساختکهبهمعنای»خداوند«باشد.ازترکیبهمهیحروفکدامگزینه
میتوانکلمهیدیگریساختکهمعنایمشابهیداشتهباشد؟

 ک گ د ا ز  پ ر د گ ا  ن و ه ا ت  د ز ی ا ن

ازترکیبحروفکدامگزینهمیتواندوکلمهیچهارحرفیساختکههردوبهمعنای»حملهیناگهانی«باشد؟
 ن ی ا د ذ ا ر ش  ن ا ر ه ا ل ه ک  م ی ج ر و ه ش و  م ا ی ن ب ه ظ م

کدامگزینهعنوانمناسبتریبرایموضوعمتنزیراست؟
»اشکالمعدنیکربنبسیارمتنوعهستند.برایمثال،الماسوگرافیتشکلهایمتفاوتیازکربنهستند؛اماگرافیتبسیار

نرم،شکنندهوارزاناست.درحالیکهالماسجزءسختترینوگرانقیمتترینسنگهایشناختهشدهاست.«
 الماس  تفاوت گرافیت و الماس  تفاوت کربن و الماس  انواع کربن
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دردوپرسشبعدی،براییافتنرابطهیبینکلمات،بهجایگاهحروفدرکلماتیاجایگاهحروفدرترتیبحروفالفباتوجهکنید.با
توجهبهرابطهیدوکلمهیسمتراست،مشخصکنیددرسمتچپ،بهجایعالمتسؤالچهکلمهایقرارمیگیرد؟

»کاشیکاری«:؟  »بزرگواری«:»براوگرزی«
کیشای ک  کرا کیشا ک  کرکایشای  یرا  یرکایشا

»حجاز«:؟  »آوا«:»پیپ«
 خچتر  دحپس  دحپژ  ختپر

درستون1ترکیبیازحروفانگلیسی)بدونتوجهبهمعنا(ودرستون2،نمادهاییکهبههریکازاینحروفاختصاصداده
شده،آمدهاست؛بااینتوضیحکهترتیبنمادهایستون2مطابقترتیبحروفکلماتدرستون1نیست.نمادمناسببرای

حرفPکداماست؟
 
 
 

  

درزنجیرهیزیر،مناسبترینگزینهبهجایعالمتسؤالکداماست؟
ژ48-؟-ح24-ث15-ب8

 ذ 37  ذ 35  ز 35  ز 37

درزنجیرهیزیرچهتعدادعدد7وجودداردکهبالفاصلهقبلازآنعدد5باشدوبالفاصلهپسازآنعدد3نباشد؛ضمن
آنکهمجموعدوعددبالفاصلهقبلوبعدازآننیزبیشتراز5وکمتراز9باشد؟اعدادراازچپبهراستبخوانید.

357375723757175573
4  3  2  1 

ترتیبشمارهیکلماتزیردرفرهنگلغاتبهچهشکلاست؟
1-لنگالنگ،2-لنگرگاه،3-لنقظه،4-لنگج،5-لنطی

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

آرمانازمحمد،وحسامازعلیسریعترمیدود.حسامازمحمد،آرمانازامین،وعلیازامیرکندترمیدود.ازبینافراد
موجوددرگزینهها،چهکسیسریعترمیدود؟

 آرمان  امین  حسام  محمد

فریدونفرزندپنجمخانوادهاست.حداقلاطالعاتموردنیازبرایمحاسبهیسناودرکدامگزینهآمدهاست؟
الف(فرزندششمکه12سالهاست،بافریدون5سالفاصلهیسنیدارد.
ب(فرزندسوم7سالازفریدونو2سالازفرزندچهارمبزرگتراست.

 جمله ی الف   جمله ی ب
کافی است.   هر دو جمله ی الف و ب با هم   اطالعات نا
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درجدولزیر،نتیجهیپنجمرحلهینخستپردازشماشیناعدادروییکزنجیرهیورودینمایشدادهشدهاست.باتوجهبه
پردازشصورتگرفتهدرهرمرحله،بهدوپرسشبعدیپاسخدهید.

ورودی182378542994826297245
مرحله ی 1823789948262972455421
مرحله ی 1829948262972453785422
مرحله ی 1829948262452973785423
مرحله ی 9948261822452973785424
مرحله ی 4826991822452973785425

درمرحلهیششم،هفتمینعددزنجیرهازچپکداماست؟
48  182  26  99 

گرزنجیرهیزیررابهماشیناعدادباالبدهیم،سهعددسمتراستزنجیرهیمرحلهیچهارمکداماست؟ ا

ورودی89371823649536158123239
363789  583789  583736  583637 

برایپرکردنجایعالمتهایسؤالدرزنجیرهیزیر،مناسبترینگزینهبهترتیبازراستبهچپکداماست؟
الف؟؟جبدالفن؟؟بدالفنج؟؟د؟؟ججبد

 د ج ج د د ب الف ن  ن ج ج ج ج ب الف ن  ن ج ج ج ب ج الف ن  ن ج ج ج د ب الف ن

ترتیباعدادفردمتوالی»...1،3،5،7،9،11،13«رادرنظربگیرید.کدامعدددومینعددسمتچپعددیاستکهدومین
عددسمتراستآن،عددسمتچپ1401است؟

1391  1389  1393  1399 

زنجیرهیمقابلراازچپبهراستدرنظربگیرید.�
گرپانزدهعالمتابتدایزنجیرهیباال،بهصورتمعکوسدرادامهیچهاردهعالمتانتهایزنجیرهنوشتهشود،کدامگزینه ا

چهارمینعالمتدرسمتراستDاست؟
R  L  B   

الفباازراستبهچپمنظمشوند،کدامحرف،سومینحرفسمت گرحروفعبارت»دکترجواداژهای«بهترتیبحروف ا
راستپنجمینحرفازسمتچپخواهدبود؟حروفتکراریرابهتعدادتکراردرنظربگیرید.

 ج  ت  د  ژ

بهمعنای»برابرنیستبا«باشدو بهمعنای»برابراستبا«و بهمعنای»کوچکتراستاز«، بهمعنای»بزرگتراستاز«، گر ا
ج«کدامگزینهصحیحاست؟)عبارتهایمتنپرسشوگزینههاراازراستبهچپبخوانید.( ب«و»د ب«،»ج بدانیم»الف

 ج  الف  د  الف  د  ج  ب  د

باتوجهبهرابطهیمشترکیکهدربیناعدادهریکازمجموعههایسمتچپوجوددارد،مقدارمناسببهجایعالمت
سؤالرامشخصکنید.

24 
32 
22 
 28 
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درمجموعهیاعدادزیر،کدامعددنظمرابرهمزدهاست؟

759858727895613296146231527894166394

5872  6132  5278  6394 

درسهپرسشبعدیبراساسرابطهیموجوددربینشکلها،بهجایعالمتسؤال)؟(کدامشکلرامیتوانقرارداد؟پرسشها
راازراستبهچپبخوانید.

به؟ مثل به

       

به؟ مثل به

       

به؟ مثل به 

       

درسهپرسشبعدیکدامگزینهمیتواندبهجایعالمتسؤالقراربگیرد؟

�
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»

       
دردوپرسشبعدی،درهرزنجیرهیاعداد،بهجایعالمتهایسؤال)؟(چهعددیبایدقراربگیرد؟

21-65  25-67  23-65  21-67 

30621؟ 22-200   41-330
11532؟  44-120   33-90 

قطاریکهباسرعت90کیلومتردرساعتحرکتمیکند،بهتونلیبهطولسهونیمکیلومترواردمیشود.میدانیمطولقطار
0/25کیلومتراست.ازلحظهیورودقطاربهتونلتالحظهیخروجکاملقطار،چنددقیقهطولمیکشد؟
2 5/   4  7  5 

هنگامباالرفتنازبرجمیالد،فردیتعدادپلههایباقیماندهراازنگهبانبرجپرسید.نگهبانپاسخداد:»846پلهبهعالوهی
نصفتعدادکلپلههاباقیماندهاست.«کدامگزینهمیتواندتعدادکلپلههاباشد؟

448  1692  1269  896 

پیام،شهابوسینادرسهروستاییکهروییکخطقراردارند،زندگیمیکنند.شهابدر10کیلومتریسیناو20کیلومتری
گرپیاموسینادریکزمانبهسمتخانهییکدیگرراهبیفتندوهردوباسرعت5کیلومتردرساعت پیامزندگیمیکند.ا

حرکتکنند،کدامیکازگزینههایزیرمیتواندفاصلهیآنهاازخانهیشهابدرزماندیداریکدیگرباشد؟
 5 کیلومتر  10 کیلومتر  20 کیلومتر  30 کیلومتر

هفتمینعددیکزنجیره31است.دراینزنجیره،هریکازاعدادبعدازاولینعدد،4تاکمترازعددقبلازخودهستند.
چهارمینعدداینزنجیرهچنداست؟

43  35  19  15 

کالس»الف«دوبرابرکالس»ب«دانشآموزدارد.پسازاضافهکردن20دانشآموزبهکالس»الف«و30دانشآموزبهکالس
»ب«،تعدادکلدانشآموزانهردوکالس140نفرشدهاست.درابتدا،تعداددانشآموزانکالس»الف«چندنفربودهاست؟

140  80  60  30 
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دردوپرسشبعدیکدامگزینه)بدونچرخاندن(برایقرارگرفتندرمحلعالمتسؤالمناسبتراست؟

� �

     

    



    

    

درچهارپرسشبعدیقرینهیشکلسمتچپنسبتبهخطچینکداماست؟

�

    

    

� �

    

    

� �       

   Ru7p65uN  

   Nu56p7uR  
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کدامگزینه،جمعشدهیحجمگستردهیسمتچپاست؟

�     

    

کدامیکازمکعبهایسمتراستنمیتواندبااستفادهازشکلسمتچپساختهمیشود؟

     

    

درهریکازچهارپرسشبعدی،مراحلتاشدنیاسوراخشدنکاغذازچپبهراستنشاندادهشدهاست.کاغذپسازباز
شدنچهشکلیخواهدداشت؟خطچینهامحدودهیکاغذراقبلازتاشدننشانمیدهد.

� �

       

 

       

� �

       

� �
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درسهپرسشبعدی،کدامیکازگزینههایپاسخ،شاملاشکالطرفچپ)بدونچرخشوتغییراندازه(است؟

� �

       

� �

       

� �

       

دفترچه شماره )2(

درهشتپرسشبعدیمناسبترینعددبهجایعالمتسؤال)؟(،کدامیکازگزینههایزیراست؟
17-؟-5-9 16  13  12  15 

25-22-19-؟ 16  12  20  10 

81-؟-3-9 27  12  15  21 

61-؟-43-49 54  53  52  55 

72-36-؟-9 2  24  18  9 

64-32-؟-8 16  12  2  4 

24-؟-84-64 34  60  44  4 

625-125-؟-5 25  15  12  17 

هریکازچهارپرسشبعدی،شاملدوردیفاست.درردیفاول،چهارحرفالفباکهباحرفکوچکیابزرگنوشتهشدهاند،آمدهاست.
زیرهرحرف،یعنیدرردیفدّوم،حرفدیگریآمدهاستکهیامشابهحرفباالیییامتفاوتباآناست.هرحرفردیفاولراباحرفزیر

آنمقایسهکنیدوبدونتوجهبهکوچکیابزرگبودن،تعداد»زوجحروفمشابه«راانتخابکنید.

صفـحب 2   صفر
طفحـث  3   1 

پزحد 1   2
ثوخذ  3   صفر 
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قسنـک 2   صفر
قـشنکـ  1   3 

جقحف صفر   2
یذحـثـ  1   3 

درچهارپرسشبعدی،هرحرفردیفاولراباحرفزیرآنمقایسهکردهوبدونتوجهبهکوچکیابزرگبودن،تعداد»زوجحروف
متفاوت«راانتخابکنید.

پکصیـ صفر   4
بـکـصـی  3   1 

عضصگ 2   3 
غصـصـک  1   صفر 

نغفی صفر   2 
نـغـفـیـ  3   1 

پضصم 2   1 
پـصـضـمـ  3   صفر 

درسهپرسشبعدی،ابتداتفاضلبزرگترینوکوچکترینعددراتعیینکنید.سپساختالفاینتفاضلراازمقدارکوچکتر
دوعدددیگرمشخصکنید.

دراعداد3-8-5-1،بزرگترینوکوچکترینعددبهترتیب8و1استکهتفاضلآنها7میشودواختالفآنبا
عدد3بهعنوانمقدارکوچکتردوعدددیگر)یعنی5و3( برابر4است.درنتیجههرگزینهایکهبه4اشارهداشتهباشد،پاسخ

درستاست.
7-2-9-6  7  1  3  صفر 
8-7-6-4  1  2  4  3 

5-1-3-9  3  4  8  5 

درسهپرسشبعدی،ابتداتفاضلبزرگترینوکوچکترینعددراتعیینکنید،سپساختالفاینتفاضلراازمقداربزرگتردو
عدددیگرمشخصکنید.

دراعداد3-8-5-1،بزرگترینوکوچکترینعددبهترتیب8و1استکهتفاضلآنها7میشودواختالفآنباعدد5
بهعنوانمقداربزرگتردوعدددیگر)یعنی5و3(برابر2است.درنتیجههرگزینهایکهبه2اشارهداشتهباشد،پاسخدرستاست.
1-7-0-5  4  7  6  2 
5-0-6-2  1  6  4  1 
4-5-7-6  2  3  1  صفر 

درسهپرسشبعدی،ابتداتفاضلبزرگترینوکوچکترینعددراتعیینکنید،سپساختالفاینتفاضلراازکوچکترینعدد
مجموعهمشخصکنید.

دراعداد3-8-5-1،بزرگترینوکوچکترینعددبهترتیب8و1استکهتفاضلآنها7میشودواختالفآنبا
عدد1بهعنوانمقدارکوچکترینعددمجموعهبرابر6است.درنتیجههرگزینهایکهبه6اشارهداشتهباشد،پاسخدرستاست.
4-8-7-2  4  3  2  1 
2-5-9-0  صفر  4  7  9 
6-4-7-2  1  3  5  2 
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درسهپرسشبعدی،ابتدابزرگترینوکوچکترینعددراحذفکنید،سپساختالفدوعدددیگررامشخصکنید.

دراعداد3-8-5-1،بزرگترینوکوچکترینعددبهترتیب8و1استکهکنارگذاشتهمیشوندواختالفدوعدد
دیگر)یعنی5و3( برابر2است.درنتیجههرگزینهایکهبه2اشارهداشتهباشد،پاسخدرستاست.

5-8-3-7  3  1  صفر  2 

1-9-2-7  7  1  5  6 

5-2-6-1  صفر  1  2  3 

درپنجپرسشبعدی،ابتدادوعددبزرگترودوعددکوچکتررامشخصکنید،سپستعیینکنیدکدامیکازاینچهارعدد،
فاصلهیکمتریباعددپنجمدارد؟

دراعداد2-8-6-7-1،دوعددبزرگتر8و7ودوعددکوچکتر2و1،و6بهعنوانپنجمینعدداست،ازاینعدد
7نزدیکترینعددبه6است.درنتیجههرگزینهایکهبه7اشارهداشتهباشد،پاسخدرستاست.

9-7-4-2-3  2  9  7  3 

8-2-6-7-4  7  4  2  1 

4-5-1-7-2  4  5  1  2 

1-3-5-6 -2  1  5  2  3 

7-4-2-9-1  7  2  1  9 

درپنجپرسشبعدی،ابتدادوعددبزرگترودوعددکوچکتررامشخصکنید،سپستعیینکنیدکدامیکازاینچهارعدد،
فاصلهیبیشتریباعددپنجمدارد؟

دراعداد2-8-6-7-1،دوعددبزرگتر8و7ودوعددکوچکتر2و1،و6بهعنوانپنجمینعدداست.ازاینعدد
1دورترینعددبه6است.درنتیجههرگزینهایکهبه1اشارهداشتهباشد،پاسخدرستاست.

8-1-3-4-6  8  6  3  1 

1-5-4-8-7  5  7  4  1 

8-7-5-1-3  2  8  1  7 

5-6-2-7-3  3  6  7  2 

1-5-4-2-9  1  4  5  9 

درسهپرسشبعدی،درهرفهرست،بهترتیبازراستبهچپچندحیوان،رنگونامشهروجوددارد؟

»روباه-آبی-کالردشت-مریوان-خرگوش-کازرون-بنفش-یاسوج-سفید-یزد«
4-3-2  3-2-5  5-2-3  5-3-2 

»کاشان-ساوه-ماهی-خاکستری-ببر-نقرهای-تبریز-خرگوش-شتر-سیاه«
4-3-3  3-3-4  4-3-4  2-4-4 

»سفید-مالیر-گاو-سیرجان-پاندا-همدان-قهوهای-شیراز-کرج-گوزن«
3-3-4  4-2-3  5-2-3  2-3-5 
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4219

4220
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برابراست؟  درسهپرسشبعدی،درکدامگزینهتعداداعدادزوجدرهردوطرفعالمت
318-215-423-325  53-417-813-424
14-928-82-48  127-26-911-315

 4432-3212-7615-9123  2317-8769-3571-2456
2640-1902-1732-1426  2582-1298-3456-5613

6239-4517-2398-7634  4519-2356-3464-7690
2390-1279-2375-3967  2156-2398-3467-1256

 1278-2381-3498-7154  3486-5656-6735-7682
3458-8824-3468-1265  7625-3572-5313-4576

3488-9822-4872-8946  3581-6579-8761-7621
7645-8973-3571-6543  8462-3890-8648-6412

 3568-4682-5680-4325  5892-3561-8988-7657
4693-3597-3871-7451  4375-3911-5267-4391

درسهپرسشبعدی،اشکالواعدادمتناظرباآنهارادرجدولزیربهخاطربسپارید.مشخصکنیددرکدامگزینه،اعدادمتناظر
بااشکالبهدرستیذکرشدهاند؟

123456789

9-4-6-2  9-7-6-2  5-7-1-2  5-4-1-8 

3-4-7-2  9-1-7-8  3-4-7-8  9-7-4-2 

6-5-3-1  1-5-3-6  6-5-3-1  8-2-3-6 

براساسرابطهیبیناعدادونمادهایموجوددرجدولزیر،بههفتپرسشبعدی،پاسخدهید.نمادهارامثلاعدادازچپبهراستبخوانید.

0987654321

عدد6127بهزباننمادهاکداماست؟
       

کدامعددبزرگتراست؟
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4228
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4230

4231

4232

4233



477

باقیماندهیتقسیم5982671بر5کداماست؟
       

کداماست؟ یکچهارمعدد
       

سال1398آخریننوروزیبودکهکرونانبود.کدامگزینهنشاندهندهیاینعددبهزباننمادهااست؟
       

چقدراست؟ دهبرابرعدد
       

کداماست؟ بر خارجقسمتتقسیم
       

بادقتمتنزیررابخوانیدوبهششپرسشبعدیپاسخدهید.

روزی،روزگاری،دوگنجشکدرسوراخیالنهداشتند.سوراخ،باالیدیوارخانهایبودودوگنجشکبهخوبیوخوشیدرآنزندگیمیکردند.
پسازمدتیآندوگنجشکصاحبجوجهایشدند.آنهاخوشحالوخرمبودند.یکروزکهگنجشکپدربرایآوردنغذا
رفتهبود،ماربدجنسیکهدرآننزدیکیهابودبهالنهآمد.گنجشکمادرپروازکردورویدیوارنشست،اماجوجهگنجشکهنوزقدرت
پروازنداشت.ماربهطرفجوجهگنجشکرفت.گنجشکمادرسروصداکرد؛نزدیکماررفت؛بهاونوکزد؛امافایدهاینداشت.مار
بدجنسجوجهرابلعیدوهمانجارویالنهگرفتوخوابید.کمیبعدگنجشکپدررسید.گنجشکمادرگریانوناالنقضیهراتعریف
کرد.گنجشکپدرهمناراحتشد.اماجوجهازدسترفتهبودونمیشدکاریکرد.دوگنجشکتصمیمگرفتندانتقامجوجهراازمار
بگیرند.ناگهانگنجشکپدرفکرعجیبیکرد.برایهمینهمفوراًپریدوازاجاقخانهیکتکهچوبنیمسوزبرداشت.آنرابهنوک
گرفتوسریعپریدوتویالنهانداخت.چوبنیمسوزرویچوبهایخشکالنهافتادودودغلیظیبلندشد.افرادیکهدرخانهبودند،
اینکارعجیبگنجشکرادیدند.آنهابرایاینکهخانهآتشنگیرد،بهسرعتنردبانگذاشتندتاآتشراخاموشکنند.درستهنگامی
کهمارمیخواستازالنهفرارکند،آنهاماررادیدند.یکیازافرادباچوبیکهدردستداشتضربهیمحکمیبهسرمارزدوماربدجنس
کشتهشد.دوگنجشکدرحالیکهانتقامجوجهیخودراگرفتهبودند،پروازکردندتابروندوالنهیجدیدیبسازند.

درسطرپنجممتن،چندکلمهباحرف»ب«شروعمیشوند؟
 1  2  3  صفر

ازابتدایسطرسومتاانتهایسطرششم،کلمهی»گنجشک«چندبارآمدهاست؟
9  8  7  6 

درکلمتنکلمهی»النه«چندبارتکرارشدهاست؟
9  8  7  6 

متنفوقچندسطردارد؟
13  12  11  10 

کلمهی»دود«درسطرچندممتنآمدهاست؟
9  8  7  6 

درتماممتن،کلمهی»مار«چندباربیانشدهاست؟
11  10  9  8 
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آزمون تیزهوشان ورودی دهم سال 1401- 1400
دردوپرسشبعدی،نزدیکترینمعنیرابرایهرکلمهانتخابکنید.

فرزانه
 آزاده  شادمان  خوشبخت  دانا

دهشت
 آشوب  سخت  خطر  ترس

درمتنزیر،کدامگزینهبهمفهومیکهزیرآنخطکشیدهشدهاستنزدیکتراست؟
کسیمژدهپیشانوشیروانبردوگفت:شنیدمکهفالندشمنتوراخدایعّزوجّلبرداشت.انوشیروانگفت:»هیچشنیدهای

کهمرابگذاشت؟«
 فناپذیری بندگان  بخشیدن بندگان  بزرگ داشتن بندگان  پشتیبانی بندگان

برایتکمیلجمله،کدامگزینهمناسباست؟
گاهشدهاند. گرچهاجسامکیهانیاززمانشکلگیریکرۀزمین،بهزمینبرخوردکردهاند،اماانسانهایامروز،اخیراًازآنهاآ ا

دوقرنپیشاینایدهکهاشیایپیرامونخورشیدمیتوانندبازمینبرخوردکنند...............بود.
 محتمل و غیرقابل باور  مشکوک و متقن  مشکوک و غیرقابل باور  محتمل و مردود

باکدامگزینهمیتواندوکلمۀچهارحرفیساختکههردوبهمعنای»غالب«باشند؟
 پ ر ن ب و ر ت م   ب پ ر ق ی چ ر م  ت ش ی و ر ه ب ک  س چ ه م ر ل ی ط

باکدامگزینهمیتواندوکلمۀپنجحرفیساختکههردوبهمعنی»پیشامد«باشند؟
 ث ر ج ا ح د ا م ا ه  م ن آ ز ر ا و ا ل ف  س ا ر ب ی ن ا ی د س  ی ق م ش و ی ت ا د ل

درسهپرسشبعدی،مناسبترینگزینهرابرایپرکردنجایخالیانتخابکنید.
نابیناییدرشب،چراغبهدستوسبو...............دوش،...............راهیمیرفت.یکیاوراگفت:توکهچیزینمیبینی،چراغ

بهچهکارتمیآید؟گفت:چراغاز...............کوردالنتاریکاندیشاست...............بهمنتنهنزنندوسبویمرانشکنند.
 به - بر - برای - باری  بر - در - بهر - تا  به - تا - بهر - تا  بر - به - برای - باری

اوپیشپدربزرگشرفتوگفت:»منهمهجایدنیاراجستوجوکردم.منهمۀقارههایدنیارازیرپاگذاشتم.باافرادبسیاری
آشناشدم.خیلیچیزهایادگرفتم؛...............راززندگیراپیدانکردم«.پدربزرگجوابداد:»اماتوراززندگیراپیداکردهای.
...............سفرت،خودشراززندگیبود................اینسفر،توتمامچیزهاییراکه...............لّذتبردنازیکزندگیارزشمند

وپربارالزماست،بهدستآوردهای«.
 اما - باری - با - در  اما - زیرا - در - برای  لیکن - چون - با - باری  لیکن - اما - از - برای

یاددارمکهشبیدرکاروانیهمهشبرفتهبودموسحردرکناربیشهایخفته.شوریدهایکهدرآنسفرهمراهمابود،نعرهای
برآوردوراهبیابانگرفتویکنفس،آرامنیافت................روزشد،گفتمش:»...............چهحالتبود؟«گفت:»بلبالنرا
دیدمکهبهنالشدرآمدهبودندازدرختوکبکهاازکوهوماهیانازآب؛اندیشهکردمکهمرّوتنباشدهمه...............تسبیح

ومن...............غفلتخفته«.
 پس - این - در - بهر  چون - آن - در - به  چون - آن - اما - در  پس - این - مثل - در

گراف،جمالت،درهمریختهوفاقدنظممنطقیهستند.ترتیبمنطقیجمالترامشخصکنید. دردوپرسشبعدی،درهرپارا
الف(تدبیربرادران،برخالفتقدیررحمانآمد.

ب(مَِلکتعالیاورادولتبردولتزیادتکردومملکتونبوت،زیادتبرزیادتکرد.
ج(عالمیاندانستندکههرگزکیدکایدانباخواستخداوندغیبدانبرابرنیاید.

د(برادرانیوسف،چوناورازیادتنعمتدیدندویعقوبرابدومیلوعنایتدیدند،آهنگمکروعداوتکردند.
 د ← ب ← ج ← الف  الف ← د ← ب ← ج  د ← الف ← ب ← ج  الف ← ب ← ج ← د
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الف(گرهنرمندازدولتبیفتدغمنباشدکههنردرنفسخود،دولتاست.هرجارودقدرببیندودرصدرنشیند.
ب(سیموزردرخطراست،یادزدبهیکبارهببردیاخواجهبخورد.

ج(بیهنرلقمهچیندوسختیببیند.
د(اماهنرچشمۀزایندهاستودولتپاینده.

 ب ← د ← الف ← ج  د ← الف ← ج ← ب  د ← ب ← ج ← الف  الف ← د ← ب ← ج

دردوپرسشبعدی،براییافتنرابطۀبینکلمات،بهجایگاهحروفدرکلماتیاجایگاهحروفدرترتیبحروفالفباتوجهکنید.با
توجهبهرابطۀدوکلمۀسمتراست،مشخصکنیددرسمتچپ،بهجایعالمتسؤال)؟(چهکلمهایقرارمیگیرد؟

»آرشکماندار«:»آرکشمادنار«  »پیرروشنفکر«:؟
 پیر روشفنکر  پیو رشرنفکر  پیر ورشنفکر  پیو رشرفنکر

»درس«:»خذذزژش«  »وطن«:؟
 نهضظوی  مهضظمی  نهضظمو  مهظطوه

متنزیررابخوانیدوبهسهپرسشبعدیپاسخدهید.

گرشماقصدسفربهمجموعهجزایرقناریرادارید،همراهخودهیچحیوانخانگیمثلپرندهوخرگوشرانیاورید!ساکنان ا
تا120روزدر بامالحظهاند.حیوانمحبوبشماممکناست و بهورودحیواناتخارجیبسیارمحتاط اینجزیرهنسبت
قرنطینهنگهداریشود.بومیاناینجزیره،قوانینبسیارمحدودکنندهایدرموردچنینحیواناتیدارندوازاینرو،بادقت

کاویمیکنند؛اماچهکسیمیتواندآنهارامذمتکند؟ باالییتمامحیواناتراوا
درسال1780 بار اولین داشتهاند.موشصحراییسیاه اینحیواناتمشکالتعدیدهای ورود با آنها گذشته درسالیان
میالدیدرجزایرقناریدیدهشد.آغازحیاتاینگونۀجانوریازقارۀآسیابودهاست؛ولیاینجانوردرسدۀاولمیالدی
بهقارۀاروپامهاجرتکرد.ازآنزمانبهبعد،آنهابههمراهکشتیهایاروپاییبهصورتمخفیانهبهسراسردنیاسفرکردند.
ایننژادازموشهایصحراییبهانواعزیادیازبیماریهامانندطاعونمبتالبودند.آنهاعالوهبرتواناییتولیدمثلباال،به
اشغالقلمرویمتعلقبهگونههایبومیتمایلزیادیداشتند.بهاینمعنیکهبعدازهجومآنهابهیکمنطقه،مثالًپرندگان

منطقهکمتروموشهایصحراییسیاهزیادترمیشدند.
اززمانحضورموشهایصحراییدرجزایرقناری،آنهابهعنوانیکبحرانوپدیدهایماللآورشناختهشدند.آنهامیزان
قابلتوجهیازتخمالکپشتها،نهالدرختانوبوتههایکوتاهراکهمانعفرسایشخاکمیشدندراخوردند.عالوهبراین،
آنهاعاملاصلیانقراضبیشازهفتادگونۀپرندگانساکناینهفتجزیرهبودند.اینموشهارقابتزیادیباپرندگانجنگل

برایتصاحبغذاهاییمثلحلزون،حشراتودانههاداشتند.

براساسمتن،کدامجملهبهبهتریننحوتوضیحمیدهدکهچطورموشهایصحراییسیاهدرجزایرقناریدیدهشدند؟
کنان محلی مجموعه جزایر قناری، آنها را به منظور حل مشکل محصوالت کشاورزی خود به جزیره وارد کردند.   سا

کنان جزایر قناری آوردند.   آسیایی ها، در زمان اولین حضور خود در جزایر، آنها را برای سا
 اروپاییان آنها را بر روی کشتی هایشان به این جزایر آوردند. 

 موش های صحرایی قادر بودند تا از آسیا به سمت جزایر قناری شنا کنند. 

گرافدوماستفادهشدهاست،بهتربیانمیکند؟ کدامگزینهمعنیکلمۀعدیدهراکهدرپارا
 فراوان  سخت و طاقت فرسا  عادی  کم اهمیت

درمیانگزینههایزیر،کداماتفاقزودترازسایراتفاقاترخدادهاست؟
 موش های صحرایی در جزایر قناری دیده شدند.
 موش های صحرایی به قارۀ اروپا مهاجرت کردند. 

 موش های صحرایی به عنوان یک بحران در جزایر قناری شناخته شدند.
 قوانین محدودکنندۀ ورود انواع جانوران به جزایر قناری وضع شد. 
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بهجدولهایزیرتوجهکنید.برایکدگذاریهریکازحروفداخلجدولها،ابتداشمارۀسطروسپسشمارۀستونمربوطبه
آنحرفنوشتهمیشود.برایمثال،حرف»خ«و»چ«درسطراولجدولسمتراسترامیتوانبادوعدد02و03کدگذاریکرد.

43210

0ونخچن
1بویوب
2نمنبن
3وربوب
4بنبین

43210
0مارما

1ارامس
2سمسرس
3اسمام
4مراسا

باتوجهبهجدولهایباال،کدمناسببرایکلمۀ»ارسباران«ازراستبهچپکدامگزینهمیتواندباشد؟)مثالًدورقمسمت
چپکدبایدنشانگرحرف»ن«باشد(.

44 24 23 33 34 14 23 12   41 41 10 23 32 20 41 33 
41 44 11 33 23 24 31 30   20 33 30 11 40 22 41 10 

درستوناول،تعدادیازحروفانگلیسیودرستوندوم،نمادهاییکهبههریکازاینحروفاختصاصدادهشده،آمده
این به باتوجه 1نیست. مطابقترتیبحروفدرستون نمادهایموجوددرستون2عیناً کهترتیب اینتوضیح با است؛

اطالعات،مشخصکنیدنمادمناسببرایحرفEکداماست؟
 
 
 
 

�

زنجیرۀاعداد»...28،56،84،112،140«رادرنظربگیرید.کدامعدد،سومینعدِدسمتراسِتعددیاستکهدومینعدِد
سمتچِپآن،عددیاستکهبین1372و1428قراردارد؟

1484  1260  1400  1540 
میزاندرآمدسهخانمبهنامهایکوچکمریم،مهنازوطنازمساوینیست.نامخانوادگیاینسهخانمبدونرعایتترتیبسعیدی،
حیدریویاریاست.میدانیمکهمهنازازمریمپردرآمدترنیست.طنازازمهنازپردرآمدتراست؛اماازمریمپردرآمدترنیست.

سعیدیازحیدریپردرآمدتراست؛ولییاریازحیدریپردرآمدترنیست.نامکاملپردرآمدترینخانمکداماست؟
 مهناز حیدری  طناز یاری  مریم حیدری  مریم سعیدی

لیال،فاطمهوصدیقهبهآشپزیعالقهمندهستندورویهم16دستورپختغذاهایبومی-محلیمربوطبهمناطقآذربایجان،
اماهیچکدامکردینیست.تعداددستورپختهای نیمیآذریاست؛ لیال، ازچهاردستورپخت رادارند. کردستانوگیالن
در است. لیال آذری دستورپختهای نصف او آذری دستورپختهای تعداد اما است؛ برابر لیال دستورپختهای با فاطمه،
ضمنتعداددستورپختهایکردیهردو)لیالوفاطمه(برابراست.صدیقهتنهایکدستورپختگیلکیداردوبهتعداد

دستورپختهایگیلکیلیال،دستورپختکردیداد.صدیقهچنددستورپختآذریدارد؟
2  3  4  5 

فعالیتهاییکهآقایکاظمیدرهفتۀگذشتهانجامدادهاست،بدینقراراست:)1(بهدکتررفتهاست؛)2(دررستورانناهارخورده
است؛)3(درجلسۀانجمناولیاومربیانشرکتکردهاستو)4(بهسینمارفتهاست.میدانیمچهارشنبهوشنبهدرسینماتئاتر
برپامیشودودربقیۀروزهایهفتهبهجزپنجشنبهها،سینمابازاست.مطبدکتردرروزهایجمعهوشنبهتعطیلاست.رستوران
شنبهتعطیلاستودرضمنآقایکاظمیعادتدارددردوروزآخرهفتهباخانوادهناهارصرفکند.همچنینجلسۀاولیاومربیان

همیشهدردوروزاولهفتهبرگزارمیشود.درکدامروزازروزهایهفته،اومیتوانستهکلیۀفعالیتهاراانجامدهد؟
 شنبه  یک شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه

4261

4262

4263

4264

4265

4266
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درجدولزیر،نتیجۀپنجمرحلۀنخستپردازشماشیناعدادروییکزنجیرۀورودینمایشدادهشدهاست.باتوجهبهپردازش
صورتگرفتهدرهرمرحله،بهدوپرسشبعدیپاسخدهید.

ورودی297378542992618224548
مرحلۀ2973789926182245485421
مرحلۀ2973789918224548265422
مرحلۀ2979918224548378265423
مرحلۀ9918224529748378265424
مرحلۀ1822459929748378265425

مرحلۀسومبرایزنجیرۀاعدادزیردرکدامگزینهآمدهاست؟

ورودی3749536158123239

495-37-361-239-123-58  495-37-58-361-123-239 
495-37-361-123-239-58  495-37-58-123-361-239 

کدامگزینهمرحلۀچهارمبرایزنجیرهایاستکهمرحلۀدومآندرزیرآمدهاست؟

مرحلۀدوم3501106554228918342756

756-42-542-350-183-289-65-110  756-42-542-65-183-289-110-350 
756-42-542-65-289-183-350-110  756-42-542-65-110-183-289-350 

درمیانگزینههایزیر،حداقلاطالعاتموردنیازبرایمحاسبۀهزینۀآسفالتکردنپشتبامیکساختمان،کداماست؟
)1(پشتبامبهشکلمستطیلیاستکهطولآن20متروعرضآننصفطولآناست.

)2(آسفالتشدنپشتبامدوروزطولمیکشدوهزینهآندرهرروز10میلیونتوماناست.
)3(هزینهآسفالتکردنپشتبامازقرارهرمترمربعی200هزارتوماناست.

 تنها جملۀ )1(   تنها جملۀ )3(
 دو جملۀ )1( و )3( با هم   جملۀ )1( به تنهایی یا جملۀ )3( به تنهایی

مطابقنمونۀزیر،یکماشیناعداد،ورودیرادریافتوپسازمحاسبهدرچندگام،خروجیرادراختیارقرارمیدهد.درهرگام،
فقطیکیازچهارعملاصلیریاضیاستفادهمیشود.

گرورودیزیررابهاینماشیناعدادبدهیم،براساسقواعدیکهدرگامهایباالطیشدهاست،بهدوپرسشبعدیپاسخدهید. ا

113291813421
درگامیکم،سهعددبهدستمیآید.مجموعآنسهعددچقدراست؟

124  125  127  126 

4267

4268

4269

4270
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تفاوتبیندوعدِدبهدستآمدهدرگامسوم،چقدراست؟
9  7  5  3 

گرحروفعبارت»کنگرهقرآنیسمپاد«بهترتیبحروفالفبامنظمشوند،کدامحرفسومینحرِفسمتراسِتپنجمین ا
حرِفسمتچِپششمینحرفازسمتراستخواهدبود؟)حروفتکراریرابهتعدادتکراردرنظربگیرید.(

 س  ک  گ  ق

بهمعنای»برابرنیست بهمعنای»برابراستبا«و بهمعنای»کوچکتراستاز«، بهمعنای»بزرگتراستاز«، گر ا
ج«،کدامگزینهصحیحاست؟)عبارتهایمتنپرسشوگزینههارااز ج«و»الف ب«،»د با«باشدوبدانیم»الف

راستبهچپبخوانید.(
 ج  ب  ب  د  د  الف  الف  ب

درسهپرسشبعدی،براساسرابطۀموجوددربینشکلها،بهجایعالمتسؤال)؟(کدامپاسخرامیتوانقرارداد؟پرسشها
راازراستبهچپبخوانید.

به؟ مثل به

       

به؟ مثل به

       

به؟ مثل به

       

درسهپرسشبعدی،کدامگزینهمیتواندبهجایعالمتسؤال)؟(درالگویسمتچپقراربگیرد؟

    

    

4271

4272

4273

4274

4275

4276

4277
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درسهپرسشبعدی،عددیاعددهایمناسبرابهجایعالمتیاعالمتهایسؤال)؟(مشخصکنید.

3010721248515؟؟؟3336
16-8-2  27-9-12  18-8-10  25-7-10 

80  69  24  96 

9 
12 
15 
27 

ساعت12ظهرجمعه،ساعِتمنزمانرادرستنشانمیداد.پسازآن،درهرساعت17دقیقهعقبافتاد،تااینکه6
2دقیقۀبعدازظهرهمانروزجمعهرانشانمیدهد.االنساعتچنداست؟ 52: کنون ساعتقبلبهطورکاملمتوقفشدوا

 10 شب  10 صبح  12 شب  2 صبح

4278

4279

4280

4281

36683
14247
48486
269؟

4282

4283
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از100مردیکهازسالنخارجشدند،83نفرکتسفید،77نفرکفشمشکیو95نفرانگشترداشتند.کمترینتعدادافرادی
کهبایدهرسهموردراداشتهباشند،چقدراست؟

5  23  55  17 

درپرسشبعدیکدامیکازگزینهها،شکلسمتچپراتکمیلمیکند؟)بدونچرخش(

    

    

»مبحث��23-�ماتریس�2×2« �

    

    

درسهپرسشبعدی،مشخصکنیدقرینۀشکلسمتچپنسبتبهخطچینکداماست؟

    

    

    

    

    

    

4284

4285

4286

4287

4288

4289
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کدامگزینهشکلگستردۀحجمسمتچپاست؟

    

     

کدامیکازمکعبهایسمتراستنمیتواندبااستفادهازشکلسمتچپساختهشود؟

    

    

�

درهریکازدوپرسشبعدیمراحلتاشدنیاسوراخشدنکاغذبهترتیبازچپبهراستنشاندادهشدهاست.کاغذپساز
بازشدنچهشکلیخواهدداشت؟خطچینها،محدودۀکاغذراقبلازتاشدننشانمیدهد.

       

       

کدامگزینهشاملشکلزیراست؟

       

4290

4291

4292

4293

4294
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1

2 بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینة »3«گزینة »2«گزینة »1«

 3

4

5

6

7 شکل خودش محور تقارن دارد.

8

9

10

180 شکل الگو است.  11 گزینة »1« دوران

شکل  دهیم،  دوران  پادساعتگرد   90 را الگو  شکل  اگر   12

گزینة »3« ایجاد خواهد شد. 
 »3« گزینة  شکل  دهیم،  دوران   180 را الگو  شکل  اگر   13

ساخته خواهد شد.
شکل  دهیم،  دوران  پادساعتگرد   90 را الگو  شکل  اگر   14

گزینة »4« ساخته خواهد شد. 
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90 ساعتگرد دوران دهیم، شکل گزینة »1«  15 اگر شکل الگو را

ساخته خواهد شد. 
 »4« گزینة  شکل  دهیم،  دوران   180 را الگو  شکل  اگر   16

ایجاد خواهد شد. 
شکل  دهیم،  دوران  پادساعتگرد   90 را الگو  شکل  اگر   17

گزینة »2« ایجاد خواهد شد. 
180 درجه دوران دهیم، شکل گزینة »3«  18 اگر شکل الگو را

ایجاد خواهد شد. 
90 ساعتگرد دوران دهیم، شکل گزینة »1«  19 اگر شکل الگو را

ایجاد خواهد شد. 
شکل  دهیم،  پادساعتگرد  دوران   90 را الگو  شکل  اگر   20

گزینة »1« ایجاد خواهد شد. 

23  22  21

26  25  24

29  28  27

30

31 در صورتی که گزینه های  »2«، »3« و »4« را دوران دهیم، 

بر هم منطبق خواهند شد، اما گزینة »1« این ویژگی را ندارد.  

32 در صورتی که گزینه های »2«، »3« و »4« را دوران دهیم، 

بر یکدیگر منطبق خواهند شد. 

33 اگر گزینه های »1«، »2« و »3«  را دوران دهیم، بر یکدیگر من 

طبق خواهند شد. به جهت شکل ها دقت کنید. جهت هاشور با دوران تغییر می کند.  

 90 34 در گزینه های »1«، »2« و »3« شکل درونی دوران

داشته  است.  45 از شکل بیرونی است، اما در گزینة »4« شکل درونی دوران

35 در صورتی که گزینه های »1«، »2« و »4« را دوران دهیم، 

بر یکدیگر منطبق خواهند شد. 

36 در صورتی که گزینه های »1«، »2« و »3« را دوران دهیم، 

بر یکدیگر منطبق خواهند شد. 

را در هر  باال  اگر شکل  37 در گزینه های »2«، »3« و »4« 

90 ساعتگرد دوران دهیم، به شکل های پایین تبدیل می شود و الگوی  مرحله
این دوران به صورت زیر است:

 ¯IM ®§{ ôw» ®§{ ¸ÃÄIQ®§{jo«TøIw jo«TøIw
90 90 

 →  →  

90 پادساعتگرد دوران می کند. اما در گزینة »1« شکل باال ابتدا

38 در صورتی که گزینه های »1«، »2« و »4« را دوران دهیم، 

بر روی یکدیگر منطبق خواهند شد. 

39 گزینه های »1«، »2« و »3« دوران یافتة یک مکعب هستند. 

 40 در صورتی که گزینه های »2«، »3« و »4« را دوران دهیم، 

بر هم منطبق خواهند شد. 

41 در تمامی گزینه ها، به جز گزینة »3« شکل درونی در مرکز 

و بدون تماس با شکل بیرونی است. )گزینة »3« چهار ناحیة مختلف دارد و 

سایر گزینه ها دو ناحیة مختلف دارند.(

مختلف  ناحیة  سه  همگی   »4« و   »2«  ،»1« گزینه های   42

دارند که یکی از آنها رنگی است ولی گزینة »3«، چهار ناحیه دارد که یکی 
از آنها رنگی است. 

43 گزینه های »1«، »3« و »4«، دارای چهار ناحیه هستند، 

اما گزینة »2« پنج ناحیه دارد. 

44 در گزینه های »1«، »2« و »4« خطی وجود دارد که فقط 

از یک دایره عبور کرده است. 

45 در گزینه های »1«، »3« و »4«، خط از یک رأس شکل 

داخلی خارج می شود و از یک رأس شکل خارجی گذر می کند.

46 گزینه های »1«، »3« و »4« دارای پنج ناحیه هستند.

47 گزینه های »2«، »3« و »4« دارای چهار ناحیه هستند. 

48 در گزینه های »2«، »3« و »4« یک ضلع مثلث به طور 

کامل سیاه است. 

49 در گزینه های »2«، »3« و »4« هر دو شکل در امتداد یکدیگرند. 

50 در گزینه های »2«، »3« و »4« نقطه در ناحیة  مشترک 

هر سه شکل قرار گرفته است.

51 در گزینه های »1«، »3« و »4« تعداد خطوط تشکیل دهندة 

شکل درونی مجموعاً 6 تاست. 

52 در گزینه های »1«، »3« و »4«، تعداد اضالع شکل درونی 

برابر با تعداد خطوط شکل میانی است.

53 بررسی گزینه ها:

گزینة »2«: مجموعاً 16 ضلع گزینة »1«: مجموعاً  13 ضلع  
گزینة »4«: مجموعاً  16 ضلع گزینة »3«: مجموعاً 12 ضلع 

فقط مجموع اضالع گزینة »1« عددی فرد است.

54 گزینة »1« دارای 11 ضلع و گزینه های »2«، »3« و »4« 

دارای 10 ضلع هستند.

55 تعداد خطوط همة گزینه ها به جز گزینة »3« فرد است. 

از سه خط تشکیل  56 گزینه های »1«، »3« و »4« همگی 

شده اند، اما گزینة »2« از چهار خط تشکیل شده است. 

57 گزینه های »2«، »3« و »4« گستردة مکعب هستند.

و  گزینه ها شکل جلویی سیاه  بقیة  در  گزینة »1«  به جز   58

شکل وجه باالیی سفید است. 

59 گزینه های »2«، »3« و »4« دوران یافتة یک مکعب هستند. 

60 در گزینه های »1«، »2« و »3« یک مکعب موجود است که 

با 3 مکعب دیگر در تماس است. ولی گزینة »4« هیچ مکعبی با این ویژگی ندارد. 

اندازه های  با  61 در گزینه های »1«، »2« و »4« سه مکعب 

مختلف موجود است. 
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108 در تمام گزینه ها، به جز گزینة »2« دایره ها بر روی رئوس 

واقع هستند. 

109 در تمامی گزینه ها سه خط موجود است به جز گزینة »2«.

اصلی هستند  در جهت های  دارای خطوط  گزینه ها  همة   110

به جز گزینة »2«. 

111 فقط در گزینة »3« خطوط متقاطع هستند. 

خطوط  تعداد   »1« گزینة  به جز  گزینه ها،  تمام  در   112

غیرهم جهت با هم برابر است.

 113

به جز  است،  قائمه  خطوط،  بین  زاویة  گزینه ها  تمام  در   114

گزینة »1«.

 115

مشکی  دایره های   »3« گزینة  جز  به  گزینه ها،  همة  در   116

موازی هستند.

 117

گزینة  جز  به  گزینه ها،  همة  در   118

»1« الگوی روبه رو برقرار است: 
A ها همگی هم رنگ، Bها هم رنگ و رنگ C با بقیه متفاوت است. 

119 در شکل گزینه های »1«، »2« و »3« بخش های تیره از هم فاصله 

دارند. )همچنین گزینة »4« بر خالف سایر گزینه ها دارای خط تقارن است.(

120 فقط شکل گزینة »4« تقارن دارد.

فقط  هستند،  یکسان   »3« و   »2«  ،»1« گزینه های   121

دوران یافتة یکدیگرند. 

122 در تمامی گزینه ها، به جز گزینة »2« دو رنگ مشاهده می شود. 

 123

 124

125 هر شکل را از سمت چپ به راست در نظر بگیرید. در همة 

گزینه ها الگوی کوچک و بزرگ رعایت می شود. ولی گزینة »3« چنین نیست. 

126 اشکال بیرونی در همة گزینه ها، به جز گزینة »1« دارای 

جهت  هاشور یکسان هستند. 

127 در همة گزینه ها، به جز گزینة »1« جهت هاشور با جهت 

فلش ها در یک راستا هستند. 

128 در همة گزینه ها فلش کوچک انتهای یکی از فلش های بزرگ را 

نشان می دهد، ولی در گزینة »3« ابتدای یکی از فلش ها را نشان می دهد.

129 در همة گزینه ها شکل درونی و بیرونی رنگ مخالف هم 

دارند. ولی در گزینة »3« هم رنگ هستند. دقت داشته باشید که بخش بیرون 
شکل را نادیده می گیریم.

 130

131 در همة گزینه ها به جز گزینة »3« هر شکلی که در دایره های 

بیرونی واقع است و سه بار تکرار شده است و با تغییر رنگ وارد دایرة وسط می شود. 

به  132 مثلث های گزینه های »1«، »2« و »3« دارای جهتی 

سمت خارج شکل بزرگ هستند، ولی گزینة »4« چنین نیست. 

متوالی  ضلع  دو  با  هم  از  جدا  خطوط  گزینه ها  همة  در   133

همسایه هستند. 
134 تمامی اشکال به جز شکل  های »الف« و »ب« چندضلعی 

هستند.
در تمامی اشکال به جز شکل های »ب« و »ج« شکل کوچک  135

بیرونی، مکمل شکل بزرگ است. 
136 در تمامی اشکال به جز شکل های »الف« و »ج« 3 دایره 

در یک خط قرار دارند. 
137 در تمامی اشکال به جز شکل  های »د«  و »ه « مکمل قطعة 

بزرگ سمت چپ در سمت راست به شکل کوچک شده موجود است. 
138 در تمامی اشکال به جز شکل های »ب« و »و« تعداد اشکال 

درون مربع ها با تعداد اضالع یکی از آنها برابر است. مثاًل در شکل »ه « 3 تا 
سه ضلعی داریم. 

کاماًل  شکل  دو  از  مابقی  مشخص شده،  شکل  دو  به جز   139

یکسان ایجاد شده اند.

140 دو شکل مشخص شده تقارن ندارند و مابقی دارند.

141 اگر تعداد نقاط را در نظر بگیریم الگوی زیر ساخته می شود:

2 عدد اضافی 5  4  3  2  1  
142 با کنار هم قراردادن شکل های موجود می توان الگوی زیر 

را ساخت. شکل های مشخص شده اضافی هستند.
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دو  و  است   3 هم گروه مضرب  مربع های شکل های  تعداد   143

شکل وجود دارند که یکی 4 تا و دیگری 8 تا مربع دارد.

144 در تمام شکل ها به جز یکی، بیضی را می توان دید.

در  با شمارة همان حرف  برابر  دایره،  در هر  145 عدد موجود 

حروف الفبا است به جز »س« که عدد مربوط به آن 15 است.

146 خطوط در شکل های 

مشخص شده موازی نیستند ولی در بقیه 
موازی هستند.

147 تمام حروف را می توان با 3 خط راست ایجاد کرد، غیر از 

.Q و P ،J ،G
148 اشکال درون مجموعه دارای سه عضو با ویژگی های زیر هستند:

1( هر سه عضو، دارای ناحیة مشترک با هم هستند. 
2( یکی از اعضا کاماًل درون دیگری است. 

تنها گزینة »3« شامل هر دو ویژگی ذکرشده است. 
149 بررسی گزینه ها:

بخش  است، هم چنین  بزرگ تر  بخش  از  گزینة »1«: بخش کوچک تر خارج 
)( .کوچک تر بسته است

)( .گزینة »2«: بخش کوچک تر بسته است
گزینة »3«: بخش کوچک تر به صورت جدا از هم در داخل بخش بزرگ تر قرار 

)( .گرفته است
قرار  پیوسته  به صورت  و  بزرگ تر  بخش  داخل  کوچک تر  بخش   :»4« گزینة 

)( . دارد
150 در تمام اشکال مجموعه، اشتراک دو عضو، یک سه ضلعی 

ایجاد کرده است. تنها شکل موجود در گزینة  »2« این ویژگی را دارا است. 
151 در تمام اشکال موجود در مجموعه، اختالف تعداد عناصر 

سفید و سیاه در سمت دیگر خط ظاهر شده است. 
152 تمامی اشکال درون مجموعه از سه خط بزرگ و دو خط 

کوچک تشکیل شده اند. 
153 هر شکل از 5 جزء تشکیل شده است. ابتدا سراغ بخش های 

دورتادور می رویم تا نحوة جابه جایی آنها را شرح دهیم.

پس شکل پنجم به شکل ششم الگو باید به صورت زیر باشد:

 

بررسی حرف وسط:
2+ ث 1+ چ  2+ ح  1+ د  2+ ذ  ز    

154 تغییرات در هر مرحله به صورت زیر است:

بنابراین طبق الگوی جابه جایی اکنون باید جای 4 و 6 عوض شود. 

155 در مرحلة اول جای D و F عوض شده، U و R نیز با هم 

180 داشته اند. در مرحلة  جابه جا شده اند. بقیة عناصر نیز دوران های90 و
دوم جای R و F عوض شده و عناصری که در مرحلة قبل دوران داشته اند، به 
همین ترتیب به دوران خود ادامه می دهند. در مرحلة سوم جای F و U تغییر 
کرده، جای R و D نیز تغییر می کند )مشابه مرحلة اول(. پس در مرحلة بعدی 

فقط باید دوران عناصر و جابه جایی U و D را داشته باشیم. 

156 مرحلة اول  G در جهت عقربه های ساعت یک واحد 

جابه جا می شود.
مرحلة دوم  G در جهت عقربه های ساعت یک واحد جابه جا می شود.
مرحلة سوم  G در جهت عقربه های ساعت یک واحد جابه جا می شود.
مرحلة چهارم  G در جهت عقربه های ساعت یک واحد جابه جا می شود.

157 الگوی جابه جایی:

الگوی دوران: 

پس طبق دو الگو، شکل بعدی باید گزینة »2« باشد. 

158 روند جابه جایی به شکل زیر است:

مرحلة اول مرحلة دوم مرحلة سوم مرحلة چهارم

159 در هر مرحله عناصر به شکل ساعتگرد یک واحد جابه جا 

می شوند و یکی در میان حرف A و B با هم عوض می شوند. 

90 حرکت می کند. دایرة خاکستری  160 دایرة سفید ساعتگرد

45 حرکت می کند. در مرحلة بعدی هر دو دایره روی هم قرار می گیرند.  ساعتگرد

161 شکل وسط هر دو مرحله یک بار به شکلی جدید تبدیل می شود. 

تا به اینجای کار گزینه های »1« و »4« حذف می شوند. جابه جایی در مرحلة 

اول صفر است. در مرحلة دوم به شکل  است. در مرحلة سوم مجدداً 

در  است.  به شکل   نداریم. در مرحلة چهارم جابه جایی  جابه جایی 

مرحلة بعدی نباید جابه جایی داشته باشیم. 
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 90 329 در هر ردیف، هر عنصر نیم ضلع جابه جا شده و دوران

ساعتگرد پیدا می کند. 

بخش های  بعد  و  کوچک تر  بخش های  ابتدا  سطر  هر  در   330

بزرگ تر تغییر رنگ می دهند. 

331 مجموع سه شکل روی هم شکلی کامل را می سازد. 

332 دوران ها همگی90 ساعتگرد هستند.

333 اشتراک دو شکل، شکل بعدی را می سازد. 

334 در هر سطر افقی شکل اول و آخر یکی است.

335 در هر سطر 3 نوع رنگ داریم. سطر اول به سطر دوم جای 

سیاه و هاشور عوض شده همچنین جهت هاشور تغییر کرده. در سطر دوم به 
سوم جای سیاه و سفید عوض می شود. 

336 از سطر اول به سطر دوم یک الیه رنگ مخالف اولیه در دو 

ستون اول اضافه می شود. پس در سطر بعدی هم یک الیه مخالف الیة بیرونی 
سطر دوم باید اضافه شود. 

337 حرکت دایره به شکل عمودی از باال به پایین و پایین به 

باال است. 
نظم موجود هم در سطر و هم در ستون قابل مشاهده است.

سمت  شکل  چپ،  سمت  شکل  دو  اشتراک   :)1( شکل   338

راست را می سازد.
شکل )2(: بخش های غیر مشترک دو شکل سمت چپ، شکل سمت راست 

را می سازد.
شکل )3(: مجموع دو شکل سمت چپ، شکل سمت راست را می سازد. 

339 در هر سطر در مرحلة اول دست چپ و پای چپ تغییر 

حالت می دهند، در مرحلة دوم فقط دست راست تغییر وضعیت می دهد و در 
مرحلة سوم پای راست تغییر وضعیت می دهد. 

340 در هر سطر، دو بخش طوسی مشاهده می شود، یا بخش 

بزرگ یا بخش کوچک. با توجه به این مورد، گزینه های »2« و »3« حذف 
می شوند. حال در هر سطر، فاصلة بخش  های تیره از هم یکی در میان است. با 

توجه به این مورد گزینة »4« نیز حذف می شود. 

341 در هر سطر شکل ها یک خانه به راست حرکت می کنند. 

342 همانند سؤال قبل، در هر سطر شکل ها یک خانه به راست 

حرکت می کنند. 

343 در هر سطر، اشکال دو دسته هستند. دو تای اول را در 

نظر بگیرید، جای شکل درونی و بیرونی عوض می شود. در دو تای دوم هم 
همچنین. 

344 مجموع هر چهار شکل روی هم، یک شکل کامل سیاه 

را می سازد. 

345 مجموع تمام اشکال روی هم 

شکل کاملی شامل 9 دایرة سیاه را می سازد. 

346 هر سطر را به شکل عقربه  های 

 45ساعت در نظر می گیریم که در هر حرکت
پادساعتگرد حرکت می کند. 

347 در سطر اول و آخر، هر دایرة سیاه متناسب با حرکت اول 

اگر  و  نیم ضلع  به  باشد،  نیم ضلع  نیم ضلعی  اگر  حرکت  نوع  می کند.  حرکت 
یک ضلع باشد، یک ضلع به یک ضلع. حال، با توجه به این که در سطر دوم، 
دایرة آخر وسط ضلع باال قرار گرفته می توان نتیجه گرفت نیم ضلع به نیم ضلع 
حرکت کرده است. بخش پایینی نیز یک ضلع به یک ضلع جابه جا شده است. 

90 پادساعتگرد است. دوران سطر آخر  348 دوران سطر اول

ساعتگرد است. پس الگوی موجود از نوع دوران »پادساعتگرد  ساعتگرد 
 پادساعتگرد  ساعتگرد« است. 

°90 دوران یافته و به شکل دوم تبدیل شده. 349 شکل اول

350 سطر باال را در نظر بگیرید. بخش رنگی یک واحد به راست 

منتقل شده است.
در سطر سوم نیز از باال، بخش رنگی یک واحد به چپ منتقل شده است.

دوران  یک  اول  شکل   351

پادساعتگرد پیدا کرده و بخش رنگی طبق الگوی 
زیر حرکت کرده است.

180 پیدا کرده است. سپس  352 بخش حرف مانند، یک دوران

نقطة باال )هر رنگی که باشد( ثابت است و دو نقطة پایین با هم جابه جا می شوند.

353 بخش درونی سمت چپ به بیرون منتقل شده است ولی 

در بخش دوم بخش درونی ای وجود ندارد. پس بخش بیرونی به داخل منتقل 
می شود. سپس تغییر رنگ را داریم.

354 شکل اول و دوم قرینة هم اند.

355 شکل باال و پایین جای خود را عوض می کنند.

شکل پایین پس از جابه جایی تغییر رنگ می دهد.

90 پادساعتگرد دوران پیدا کرده و شکل دوم  356 شکل اول

را می سازد.

357 بخش بیرونی باال و پایین جای خود را عوض می کنند. در 

ضمن بخش درونی باال ثابت و بخش درونی پایین90 می چرخد.

358 تعداد اضالع بخش باال و پایین یک واحد افزایش دارد.

 180 359 بخش پایینی45 دوران پیدا می کند و بخش باال

دوران پیدا می کند.

360 شکل اول عمودی و شکل دوم افقی است. همان شکل افقی 

مرحلة قبل، عمودی شده، پس شکل عمودی مرحلة قبل افقی می شود. )پادساعتگرد(
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361 شکل اول90 پادساعتگرد دوران یافته و خط چین دورتادور 

شکل کامل می شود.

362 یک ضلع زاویه ساعتگرد در حال حرکت است.

،
دایرة  رنگ  رأس  دایرة  رنگ  و  هستند  هم جهت   اشکال   363

داخلی مثلث است.

اول، مستطیل یک دوران پیدا کرده و به مربع  364 در شکل 

تبدیل شده است. از دو نوار دور تا دور فقط یکی مانده. بیضی پس از دوران به 
دایره تبدیل می شود و فقط یکی از نوارهای دورتا دور می ماند.

365 شکل اول90 ساعتگرد دوران می یابد؛ سپس قرینه می شود. 

اندازة فلش ها کوچک می شود و جهت آن ها ثابت است؛ پس در شکل بعدی پس 
از دوران و قرینه جهت فلش ها ثابت است و اندازة آن ها تغییر می کند.

حاال  می سازند.  را  دایره  و  گرفته  نظم  منحنی  خطوط   366

خطوط دایره ها هم نظم گرفته و مربع می سازند.

90 ساعتگرد دوران دهیم مکمل شکل  367 اگر شکل دوم را

اول خواهد بود.

تعداد  دارند.  اختالف  تا  و دوم 3  اول  اضالع شکل  تعداد   368

خطوط درونی شکل اول و دوم نیز 2 تا اختالف دارند.

371  370  369

374  373   372

377  376  375

380   379  378

383  382  381

386  385  384

389  388  387

392  391  390

395  394  393

398  397  396

401  400   399

404  403  402

407  406  405

410  409  408

413  412  411

416  415  414

419  418  417

422  421  420

424  423

425 یکی از نقاط موجود در شکل الگو، ناحیة مشترک مربع و 

دایره را شامل شده و نقطة دیگر مربع، دایره و مثلث. این دو نقطه در شکل 
گزینة »4« موجودند.

426 موقعیت نقطة اول: مثلث و مستطیل

موقعیت نقطة دوم: مثلث، مستطیل و مربع
موقعیت نقطة سوم: دایره و مربع

427 موقعیت نقطه: دایره و مثلث

428 موقعیت نقطة اول: مثلث و دایره

موقعیت نقطة دوم: مربع، مثلث و دایره
نقطة سوم: مربع، دایره و مستطیل

429 موقعیت نقطه: مربع و دایره

430 موقعیت نقطة اول: دایره و مثلث

موقعیت نقطة دوم: فقط دایره 

431 موقعیت نقطة اول: دایره و مربع

موقعیت نقطة دوم: مثلث، دایره و مربع
موقعیت نقطة سوم: دایره و مثلث 

432 موقعیت نقطة اول: دایره و مثلث

موقعیت نقطة دوم: مربع و مثلث

433 موقعیت نقطة اول: مستطیل و مربع

موقعیت نقطة دوم: دایره، مثلث، مربع و مستطیل
موقعیت نقطة سوم: مستطیل و مثلث 

434 موقعیت نقطة اول: مربع و مثلث

موقعیت نقطة دوم: دایره و مثلث 

435 موقعیت نقطة اول: دایره و مثلث

موقعیت نقطة دوم: مربع، دایره و مثلث 
موقعیت نقطة سوم: مربع و دایره 



542

608 در شکل های 1، 3 و 5، شکل درونی مشابه شکل بیرونی است؛ 

180 نسبت به شکل بیرونی، متفاوت است. ولی جهت قرارگیری شکل درونی،
در شکل های 2، 4 و 8، دو شکل مشابه و با یک زاویه و جهت، داخل یکدیگرند.

بیرونی است؛ ولی جهت  در شکل های 7، 9 و 6، شکل درونی مشابه شکل 
قرارگیری شکل درونی90 ساعتگرد نسبت به شکل بیرونی است.

609 شکل های 1، 5 و 7، سه ضلعی هستند. شکل های 2، 3 و 4، 

هفت ضلعی هستند. شکل های 6، 8 و 9 نیز، دوازده ضلعی هستند.

610 در شکل های 1، 5 و 7، شکل بیرونی یک ضلع بیشتر از 

شکل درونی دارد.
در شکل های 2، 3 و 4، شکل درونی یک ضلع بیشتر از شکل بیرونی دارد.
در شکل های 6، 8 و 9، شکل درونی و بیرونی دارای اضالع یکسان هستند.

611 در شکل های 2، 3 و 4، تعداد اضالع شکل یکی بیشتر از 

تعداد منحنی های درونی است.
در شکل های 1، 5 و 7، تعداد اضالع شکل برابر با تعداد منحنی های درونی است.
در شکل های 6، 8 و 9، تعداد اضالع یکی کمتر از تعداد منحنی های درونی است.

612 در شکل های 1، 5 و 6، ترتیب قرارگیری به شکل بزرگ، 

متوسط و کوچک و شکل وسط سفید رنگ است.
در شکل های 2، 7 و 9، نیز ترتیب قرارگیری به شکل بزرگ، متوسط و کوچک 

و شکل وسط سیاه رنگ است.
در شکل های 3، 4 و 8، نیز ترتیب قرارگیری به شکل بزرگ، کوچک و متوسط 

و شکل وسط سفید رنگ است.

613 در شکل های 1، 2 و 8، می توان 6 مثلث را شمرد. )تکی یا ترکیبی(

در شکل های 3، 7 و 9، می توان 3 مثلث را شمرد.
در شکل های 4، 5 و 6، نیز می توان 8 مثلث را شمرد. )تکی یا ترکیبی(

614 در شکل های 1، 5 و 6 شکل سفید درونی، مماس با ضلع 

پایینی آن است.
در شکل های 2، 4 و 7 شکل درونی سیاه رنگ و دقیقاً در وسط آن است.

در شکل های 3، 8 و 9 شکل سفید درونی، دقیقاً در وسط آن است.

615 در شکل های 1، 6 و 7 هاشورها هم جهت اند.

در شکل های 2، 3 و 9 هاشورها عمودی هستند.
در شکل های 4، 5 و 8 نیز هاشورها هم جهت اند.

616 در شکل های 1، 2 و 3 تعداد خطوط ضخیم درونی، 2 تا 

کمتر از تعداد اضالع شکل اصلی است. در شکل های 4، 5 و 6 اختالف تعداد 
اضالع شکل اصلی و تعداد خطوط ضخیم درونی، صفر است. در شکل های 7، 8 
و 9 نیز اختالف تعداد خطوط ضخیم درونی و تعداد اضالع شکل برابر با 3 است. 

617 در شکل های 1، 4 و 5 تعداد خطوط منحنی یکی بیشتر 

از مجموع تعداد فرورفتگی ها و برآمدگی های یک منحنی است. در شکل های 
3، 6 و 9 تعداد خطوط منحنی با تعداد برآمدگی و فرورفتگی های یک منحنی 
برابر است. در شکل های 2،  7 و 8 تعداد خطوط منحنی یکی کمتر از مجموع 

فرورفتگی ها و برآمدگی های یک منحنی است.

618 در شکل های 1، 4 و 9 جهت هاشورها یکی بوده و دایره 

قرار گرفته است. در شکل های 2، 5 و 7 جهت  اصلی  برآمدگی شکل  روی 
هاشورها یکی بوده و دایره درون فرورفتگی شکل اصلی قرار گرفته است. در 
شکل های 3، 6 و 8 نیز جهت هاشورها یکی بوده )ولی متفاوت با 2، 5 و 7( و 

دایره درون فرورفتگی های شکل اصلی قرار گرفته است.

619 در شکل های 1، 5 و 7 دایره در گوشه ها قرار گرفته است. 

در شکل های 2، 4 و 9 دایره در مرکز قرار گرفته است. در شکل های 3، 6 و 8 
دایره مجاور یک ضلع و در وسط قرار گرفته است.

620 در شکل های 1، 4 و 8 تعداد دایره ها با خط ها برابر است. 

در شکل های 2، 3 و 7 تعداد دایره ها یکی کمتر از تعداد خط های شکل هر 
بخش است. در شکل های 5، 6 و 9 نیز تعداد دایره ها یکی بیشتر از تعداد خط 

تشکیل دهندة شکل درونی است. 

و  سر  که  داریم  آدمک مانندی   ،8 و   6  ،1 شکل های  در   621

دست هایش دایره و پاهایش مثلث هستند. در شکل های 2، 4 و 9 آدمک مانندهایی 
داریم که سر و دستانش مثلث و پاهایش دایره است. در شکل های 3، 5 و 7 نیز 

آدمک مانندهایی داریم که سر، دست ها و پاهایش لوزی است.

622 شکل های 1، 5 و 6 منحنی هستند. شکل های 2، 4 و 8 

از یک خط شکسته یا دو خط راست تشکیل شده اند. شکل های 3، 7 و 9 نیز 
همگی چهارخطی هستند.

صورت  آدمک  ⇐ »ج« و  »الف«  شکل های  به  توجه  با   623

O دایره ای: حرف
A لبخند: حرف ⇐ I چهرة بی حالت: حرف ⇐ با توجه به شکل  های »ب« و »ج«

.)A( و لبخند می زند »F« آدمک شکل »د« صورت دایره ای ندارد
 ← ← H: مستطیل 624 با توجه به شکل های »الف« و »ج«

I: دایره
← L: مثلث با توجه به شکل های »ب« و »ج«

پس M هم باید مربع باشد. از طرفی نماد شکل سمت چپی، در باال و نماد 
شکل سمت راستی در پایین نوشته می شود. 

625 با توجه به شکل  های »الف« و »ج« خواهیم داشت:

 
بنابراین 

شکل 
حال چون  نماد حرف »ک« است، پس در شکل »ب« می توان فهمید که 

 برابر با »گ« خواهد بود.
گرفته اند،  قرار  پایین  و  باال  در  نامنظم  به طور  حروف  اینکه  به  توجه  با  اما 

نمی توان باال و پایین بودن حروف را تشخیص داد. 
فهمید:  می توان  »ج«  و  »الف«  شکل های  به  توجه  با   626

،  ممتد  ،
بنابراین  نیز نماد جهت پایین است. پس شکل »د« به 

صورت مقابل خواهد بود. 



543

627 در شکل  های »الف« و »ج« دو ویژگی مشترک داریم: 

1( دایرة سیاه
2( درون یکدیگر بودن اعضا

 O و N :حروف مشترک
در شکل های »الف« و »ب« هم دو ویژگی مشترک داریم:

1( وجود مربع
2( وجود دایرة سیاه

M و O :حروف مشترک
با توجه به اینکه دایرة سیاه در هر دو تحلیل قبل موجود بود مسلماً O برابر 
با دایرة سیاه خواهد بود. بنابراین N نشانگر خاصیت درون یکدیگر بودن اعضا 

خواهد بود. در نتیجه M: مربع و L: مثلث است.
در نهایت در شکل »ب« حرف S مربوط به جدا بودن اعضا از یکدیگر و نداشتن 
اشتراک است. پس در شکل »د« عناصر مثلث )L(، دایرة سیاه )O( و خاصیت جدا 
بودن اعضا )S( وجود دارد. با مقایسة سایر اشکال متوجه می شویم که نماد مربوط 

به دایرة سیاه همیشه در باال قرار می گیرد و نماد شکل دیگر در وسط می آید. 
628 با توجه به الگوی ارائه شده می توان موارد زیر را دریافت:

 فقط تغییر رنگ را شاهد هستیم.
 تغییر رنگ نداده ولی شکل را از دو طرف فشرده می کند. 

 تغییر رنگ داده و شکل را از دو طرف فشرده می سازد.  
 تغییر رنگ داده و شکل را  از دو طرف فشرده می سازد.

پس:

 فقط تغییر رنگ می دهد  مستطیل سیاه

629  تغییر رنگ داده و فشرده می شود  

مربع سیاه
630  فقط فشرده می شود.   مربع سیاه

631 با توجه به تغییرات اعمال شده روی تصاویر می توان موارد 

زیر را مشاهده نمود: 
 رنگ شکل را تغییر می دهد.

 یک خط عمودی به وسط شکل اضافه می کند. 

 یک شکل مشابه شکل قبلی به شکل اضافه می کند. 

 یک دایرة سیاه در وسط شکل قرار می گیرد.

90 دوران می دهد.   شکل را
با توجه به این الگو می توان دریافت که: مرحلة 1: رنگ شکل تغییر می کند. 

مرحلة 2: یک دایرة سیاه در وسط شکل قرار می گیرد. 
632 با توجه به الگوی پاسخ قبل:

مرحلة 1: یک خط عمودی به شکل اضافه می شود. 

 

مرحلة 2: شکل90 دوران پیدا می کند. 

633  با توجه به الگوی پاسخ سؤال 49 می توان دریافت که یک 

شکل نظیر شکل قبلی به آن اضافه خواهد شد. 

634

الف( مشترک ها در سطرهای اول و دوم
L, A :حروف

نمادها:

ب( مشترک ها در سطر دوم و سوم
I, A :حروف

نمادها: 

با توجه به »الف« و »ب« می توان دریافت که حرف A در هر دو تحلیل موجود 
است و تنها نماد موجود در هر دو تحلیل نماد  است.

635 با توجه به پاسخ قبل، متوجه شدیم که حرف A با نماد 

 بیان می شود. پس  برابر با I خواهد بود.

 636

عددها: 4مشترک ها در سطرهای اول و چهارم
نمادها: 

بنابراین:  برابر با 4 است.  
637 با توجه به تحلیل سطر 1 و 2،  و  را 5 و 4 درآوردیم. 

پس می توان نتیجه گرفت که  برابر با 7، 0 و 6 خواهند بود.

در سطر سوم هر سه عنصر  را خارج می کنیم. 

  →  ⇒ ⇒0 6 7 98  

 ⇒ 89 یا 98   

مربع های  کل  تعداد  ابتدا   638

موجود در شکل را محاسبه می کنیم.

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 3 4 4× + × + × + × + × + × =( ) ( )5 5 6 6 91  
حال تعداد مربع هایی را که نقطه ندارند، حساب کنیم:

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 3 4 4 30× + × + × + × =  
 91 30 61− = در نهایت تعداد مربع های بدون نقطه را کم می کنیم.  

639 مربع هایی که نقطه ندارند در 

ناحیه های رنگ شده قرار دارند. کافی است یکی 
از آنها را محاسبه کرده و حاصل را دو برابر کنیم.

( )1 1 15× ⇒ÁIÀÍMo¶ jHk÷U  

( ) ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )2 2 1 3 6 8 2 4 7 9 3 5 8 10
1 2

× ⇒ÁIÀÍMo¶ jHk÷U � �� �� � �� ��
33

� �� ��  
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  1436  

1437  

 2 10 2 18 2− × = − ⇐( ) 10 برابر کمتر از  
 − + × = ⇐ −18 5 18 72 18( ) 5 برابر بیشتر از  

1438 مرحلۀ اول:    

 23 5 115× = ⇒ − =115 2 113 مرحلۀ دوم: 

برابر   3 سپس  و  شده   2 عالوۀ  به  ابتدا  ورودی،  عدد  هر   1439  
می شود و از ماشین خارج می شود.

1440 عدد 7، ورودی دستگاه است.  

 7 3 21 2 1 3× = → + =  
 3 4 12 1 2 3× = → + =  
 3 5 15 1 5 6× = → + =  

1441  

 
4 2 8
5 3 15

8 15 23 19 27 814 8 3× =
× =





⇒ + =  →  →  →− + ×  

1442  

3 3 6
4 3 7
7 3 10

6 7 10 23
+ =
+ =
+ =






⇒ + + =

1443  

 

گر دقت کنید در هر مرحله، جایگاه اعداد به شکل زیر  1444  ا

تغییر می کند. 

IHGFEDCBA*

مرحلۀ 1: اعدادی که در جایگاه  های A و I قرار دارند.
مرحلۀ 2: اعدادی که در جایگاه های B و H قرار دارند.
مرحلۀ 3: اعدادی که در جایگاه  های C و G قرار دارند. 

 D قرار دارند. عدد 66 در جایگاه F و D مرحلۀ 4: اعدادی که در جایگاه های
قرار دارد و با عدد 80 که در جایگاه F قرار دارد جابه جا خواهد شد. پس سمت 

راست 66، عدد 24 خواهد بود. 

1445 در هر مرحله اعداد کناری با یکدیگر  در دسته های دو تایی، 

جابه جا می شوند. 
عدد  این  و  می شود  منتقل  ماشین  ابتدای  به  انتهایی  عدد  بعدی  مرحلۀ  در 

منتقل شده دیگر جابه جا نمی شود. 
پس مرحلۀ بعدی به شکل زیر خواهد بود:

مرحله ی 7029182419107192374

را  آنها  قبل  تحلیل سؤال  که در  تغییراتی  از  ماشین پس   1446

یافتیم، جدولی به شکل زیر را ایجاد خواهد نمود:

ورودی9819120318117101215

مرحله ی 91983120111810715121

مرحله ی 81912031811710121592

مرحله ی 19120191837111512983

مرحله ی 191201811171215109834

1447  با توجه به تغییرات موجود در ماشین، اعداد در هر مرحله 

از کوچک به بزرگ مرّتب می شوند. 
پس ماشین در مرحلۀ بعدی به شکل زیر خواهد بود:

ورودی98191203181117101215

مرحله ی 981912018111710121531

مرحله ی 919120181117101215832

مرحله ی 191201811171012159833

مرحله ی 191201811171215109834
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1448 با توجه به جدول زیر، برای مرّتب کردن اعداد نهایتاً هفت 

مرحله کفایت می کند. 

ورودی98191203181117101215

مرحله ی 981912018111710121531

مرحله ی 919120181117101215832

مرحله ی 191201811171012159833

مرحله ی 191201811171215109834

مرحله ی 191201817121511109835

مرحله ی 191201817151211109836

مرحله ی 120191817151211109837

1449 1( فاصلۀ اعداد 7 واحد است.

98 )مضرب 7 قبلی( 103 1055 2− +←   → 2( )مضرب 7 بعدی(
نتیجه: اعداد ما از مضرب 7، 2 واحد کمتر هستند.

← عدد 807 از مضرب 7 خود 2 تا بیشتر است. پس اعداد  −
807
805
002

7
115 )3

به 807 عدد 810  نزدیک ترین عدد  از: 803 و 810 و  دو طرف آن عبارت اند 
خواهد بود. عدد سمت راستی 810 عدد 817 است.

1450 1( فاصلۀ اعداد 3 واحد است.

6 )مضرب 3 قبلی( 7 91 2− +←   → 2( )مضرب 3 بعدی(
نتیجه: اعداد دنباله از مضرب 3 یک واحد بیشتر هستند. 

عدد 606 خود مضرب 3 است. پس عدد 607 نزدیک ترین عدد در دنباله به 606 
است. 

607 سومین عدد بعد از 607 : 610 613 616→ → →  
گر دقت کنید تمام اعداد دنباله از مضارب 5 یک واحد کمتر  1451 ا

هستند. پس به راحتی می توان فهمید که 1209 خود در این دنباله جای می گیرد. 
پنجمین عدد قبل از 1209:

 1184 1189 1194 1199 1204 1209← ← ← ← ←  
1452 در این دنباله، فاصله اعداد 7 واحد و هر عدد از مضرب 7 

نزدیک خود، دو واحد کمتر است..
باقی ماندۀ تقسیم 900 بر 7 را محاسبه می کنیم:

 
9 0 0
896
04

7
128−  

پس نزدیک ترین عدد دنباله به 900، عدد 901 است. عدد بعد از آن 908 و عدد 
بعدی 915 خواهد بود. 

عدد  از  دنباله،  این  در  عدد  هر  کنید  دقت  اعداد  به  گر  ا  1453

مضرب 4 نزدیک خود، یک واحد کمتر است. 
باقی ماندۀ تقسیم 971 بر 4 را محاسبه می کنیم. برای این کار کافی است دو رقم 

سمت راست 971 را بر 4 تقسیم کنیم:
 

71
68
03

4
17−  

از  واحد  یک  که  چرا می گیرد.  قرار  مجموعه  در   971 عدد  خود  یعنی  این 
نزدیک ترین مضرب 4 به خود کمتر است. سمت چپ این عدد، 967 خواهد بود. 

1454 فاصلۀ اعداد 5 واحد و همگی مضرب 5 هستند.

 1250 1255← سمت چپی:    1255 1260← سمت چپی:
 1255 1250← سمت راست:

1455  این الگو، الگوی اعداد زوج متوالی است.

 206 200← سومین عدد سمت راست:
208 206← سمت راستی: 
 206 208← سمت چپی:

  204 206← سمت چپی:

1456 فاصلۀ اعداد در این الگو 4 واحد است. مسئله را از آخر به 

اول حل می کنیم:
الف( عددی که 315، دومین عدد سمت راست آن است:

 307 311 315
4

4

4

4

, ,
+

−

+

−

 

ب( عددی که 307، دومین عدد سمت چپ آن است، خود عدد 315 است.

1457 این الگو، الگوی اعداد فرد متوالی است.

به ترتیب از انتها به ابتدا پیش می رویم:

الف( عددی که چهارمین عدد سمت راست آن عدد 201 است← 193

 187 193← ب( سومین عدد سمت چپ 

 189 187← ج( سمت راست

1458 الگوی افزایش 10 واحدی را شاهد هستیم.

به ترتیب از انتها به ابتدا پیش می رویم:

الف( عددی که سمت چپ آن 1000 است← 1010

 1030 1010← ب( دومین عدد سمت راست

 1060 1030← ج( سومین عدد سمت راست

%25 جلوی صف هستند؛ پس علی و نفرات پشت سری او   1459

%75 خواهند بود.  روی هم

کل نفرات ⇒
+

⇒ = × =
75 47 1
100

100 48
75 64  

25
100 64 16× = ⇒ نفرات جلویی علی  

1460 اطالعات مسئله برای حل آن کافی نیست؛ چرا که شمارۀ 

علی را از آخر داده اند نه از اول.

کثر، زمانی است که کمترین جمعه و بیشترین روز را  1461 حدا

داشته باشیم. بنابراین ماه را 31 روزه و جمعه ها را 4 تا در نظر می گیریم.

31 4 27− =  
27 95000 2565000× = تومان  

کثر میهمان ها به جز 80 نفر، می تواند 79 شود؛ چرا که  1462 حدا

79، تمامی ویژگی های ارائه شده در سؤال را دارا است.
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4083 چرخ دنده های متصل به هم خالف جهت حرکت یکدیگر 

می چرخند.

4084 الگوی تناوبی کامالً واضح است.

* @ ?→ → +→ → −→ → →Ω 0   
در بخش اول + جامانده است.

کتریال هستند.  4085 آنتی بیوتیک، الکل و صابون آنتی با

4086 گزینه های »1«، »3« و »4« شخص هستند.

حرکت  همگی   »4« و   »3«  ،»1« گزینه های   :»2« گزینۀ   4087

زمینی دارند ولی هواپیما پرواز می کند.
به  نقل عمومی  و  ناوگان حمل  گزینه های »1«، »2«، »3« جزء  گزینۀ »4«: 

حساب می آیند ولی موتورسیکلت چنین نیست.
4088 سه فعل »برداشت«، »نوشت« و »برگشت« هر سه شش 

نقطه دارند و انتهای هر سه آن ها »شت« است ولی فعل »دوخت« هیچکدام از 
این ویژگی ها را ندارند. پس گزینۀ »2« درست است.  

»برداشت«، »دوخت« و »نوشت« هر سه فعل متعدی و »برگشت« فعل الزم 
است. پس گزینۀ »4« درست است.

4089 باغبان، خلبان و نجار، همگی شغل هستند.

نیستند،  گزینه ها چنین  بقیۀ  تنها یک هسته دارد  4090 زردآلو 

پس گزینۀ »2« درست است. هندوانه جالیزی و بقیه محصول باغداری هستند. 
پس گزینۀ »4« نیز درست است.

4091 دانش آموز شخص و بقیه شیء هستند.

4092 گزینه های »1«، »2« و »4« واحد اندازه گیری دارند.

4093 ابرو، لب و چشم از اجزای صورت هستند ولی بازو چنین 

نیست. پس گزینۀ »2« درست است.
هر چهار گزینه در بدن جفت هستند ولی تنها در مورد »لب« باال و پایین روی 

همدیگر قرار دارند؛ بقیه در کنار یکدیگرند. یعنی چپ و راست دارند. 
4094 مثلث سه ضلعی و بقیه چهار ضلعی هستند.

4097  4096  4095

4100  4099  4098

4103  4102  4101

4106  4105  4104

4109  4108  4107

4112  4111  4110

4114  4113

 6 5 2 32 32 3 96× + = ⇒ × =  4115

 5 5 2 27 27 3 81× + = ⇒ × =  4116

 2 3 6 6 3 3× = ⇒ − =  4117

 1 3 3 3 5 2 17× = ⇒ × + =  4118

 4 5 2 22 22 3 19× + = ⇒ − =  4119

 3 3 9 9 3 6× = ⇒ − =  4120

 11 3 33 33 3 30× = ⇒ − =  4121

 2 5 2 12 12 3 9× + = ⇒ − =  4122

 7 3 21 21 3 18× = ⇒ − =  4123

9 3 6 6 3 18− = ⇒ × =  4124

4125 این فهرست شامل نام شهرهای مختلف است. تنها گزینه ی 

حاوی نام شهر، گزینه ی »1« یعنی »قوچان« است. 

4126 این سؤال حذف شده است.

 4127

 4128

الزم  شرایط  دارای  که  است  کاالیی  »استاندارد«  کاالی   4129

و قابل قبول است. 

4130 همان طور که »بانگ« صدای مهیب و »نجوا« صدای آرام 

است، »طغیان« جریان مهیب و »نشت« جریان آرام آب است. 

ده  از  گرفتن  مشورت  باشد:  ده مرده  زور  چون  ده تنه  تدبیر   4131

شخص، مانند این است که زور و قدرت او به اندازه ی ده مرد قوی شده باشد.

پس  کرده،  صحبت  کارها  اولویت بندی  از  »ب«  گزاره ی  در   4132

گزاره ی بعدی احتماالً روش اولویت بندی را شرح می دهد که در »الف« آمده است. 
تا همین جا می توان فهمید که گزینه ی »2« پاسخ است. 

4133 در گزاره ی »ج« از روزهای قشنگی صحبت می شود و گزاره ی 

بعدی احتماالً توصیف این روزها خواهد بود »الف«. در انتهای گزاره ی »الف« همه دور 
بی بی حلقه می زنند. حال چه اتفاقی می افتد؟ بی بی برای آنها قصه تعریف می کند 
»د«. وصف این قصه ها هم در گزاره ی بعدی خواهد آمد که همان گزاره ی »ب« است. 

4134 متن به طور کلی درباره ی قطب شمال و جنوب است. به گزینه ها ی 

دیگر در بخش هایی از متن اشاراتی شده است، اما کل متن درباره ی آنها نیست.

4135 طبق متن: »متوسط ارتفاع قطب جنوب 2/3 کیلومتر است 

گر به ارتفاعات بروید، هوا سردتر هم می شود.« و ا

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: جمله ی ابتدایی خط چهارم متن دقیقاً عکس این را می گوید. 

گزینه ی »3«: در دو خط پایانی متن گفته می شود که قطب جنوب هم در حال 
گرم شدن است،  اما کندتر از قطب شمال.

گزینه ی »4«: قطب جنوب خشکی ای است که با اقیانوس احاطه شده است. 

 ... است  افق  به  نزدیک  همیشه  »خورشید  متن:  طبق   4136

بنابراین روزها هم درست مثل شب ها سرد و تاریک اند.«

4137 د ز ی ا ن  یزدان: پروردگار
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4138 م ی ج ر و ه ش و  یورش، هجوم

متنوع  بسیار  کربن  معدنی  »اشکال  جمله ی:  با  متن   4139

بنابراین  است.  جمله  این  برای  مثالی  متن،  ادامه ی  می شود.  آغاز  هستند.« 
گزینه ی »4« کامل ترین پاسخ ممکن است. 

انتها در جای خود باقی می مانند و حروف  ابتدا و  4140 حروف 

کیشای میانی از انتها به ابتدا نوشته می شوند: کاشیکاری  کرا

4141 هر حرف به دومین حرف بعد از خود در حروف الفبا تبدیل 

می شود: حجاز  دحپس 

است.  رفته  کار  به  و چهارم  عبارات دوم  در  تنها   P 4142 حرف 

تنها نمادی که دقیقاً در ردیف های دوم و چهارم حضور دارد، نماد  است.

4143 در این زنجیره از سمت چپ، هر حرف به سومین حرف بعد 

از خود در حروف الفبا تبدیل می شود )ح  ذ( و میان اعداد رابطه ی زیر برقرار 
 8 15 24 48

7 9 11 13

→ → → →
+ + + +

?  ⇒ + = ⇒24 11 35 35 l است: 

357375723757175573   4144

4145 لنطی  لنقظه  لنگالنگ  لنگج  لنگرگاه

افراد  میان  از  فرد  سریع ترین  سؤال،  این  در  کنید  دقت   4146

موجود در گزینه ها را خواسته است. داده های صورت سؤال را می نویسیم:

الف( آرمان > محمد ب( علی > حسام ج( حسام > محمد

د( آرمان > امین  ه ( علی > امیر

بررسی گزینه ها:

گزینه ی »1«: طبق »د«، آرمان سریع ترین نیست.

گزینه ی »2«: طبق داده ها، امین از آرمان، محمد، حسام و علی سریع تر است. 
مقایسه ی سرعت امین و امیر ناممکن است، اما چون امیر در گزینه ها نیست، 

مقایسه ی این دو اهمیتی ندارد. 

گزینه ی »3«: طبق »ج«، حسام سریع ترین نیست. 

گزینه ی »4«: طبق »الف«، محمد سریع ترین نیست.

4147 طبق اطالعات »الف«، فرزند ششم 12 سال دارد و از فریدون 

12 سال سن  5 17+ = )فرزند پنجم(، 5 سال کوچک تر است. بنابراین فریدون
دارد. پس برای محاسبه ی سن او، تنها به اطالعات »الف« نیاز است. 

در  که  است  صورت  این  به  ماشین  این  در  پردازش  روند   4148

مرحله ی »1«، بزرگ ترین عدد از میان اعداد را انتخاب می کند، آن را در ستون 
قرار  آن  مقابل  در  قبل  ترتیب  همان  به  را  اعداد  سایر  و سپس  می نویسد  اول 
می دهد. سپس در مرحله ی »2« سراغ سایر اعداد رفته، مجدداً بزرگ ترین عدد 
را انتخاب می کند، آن را در ستون دوم می نویسد و سایر اعداد را به همان ترتیب 
قبل در ستون های بعدی می نویسد. در سایر مراحل هم این روند تکرار می شود. 

بنابراین در مرحله ی ششم داریم:

مرحله ی 2648991822452973785426

4149 پردازش ماشین برای ورودی داده شده به شکل زیر خواهد بود:

ورودی89371823649536158123239

مرحله ی 893718236361581232394951

مرحله ی 893718236581232393614952

مرحله ی 893736581231822393614953

مرحله ی 373658891231822393614954

مرحله ی 363758891231822393614955

4150 در این زنجیره، »الف ن ج ج ب د« پشت سر هم تکرار می شود. 

4151 عدد سمت چپ 1401 در این زنجیره، 1399 است. عددی که 

دومین عدد سمت راستش 1399 است، 1395 خواهد بود و دومین عدد سمت چپ 
1389-1391-1393-1395-1397-1399-1401 1395، عدد 1391 است.  

4152 این زنجیره به شکل زیر تبدیل خواهد شد:

4153 به ترتیب حروف الفبا  ا ا ا ت ج د د ر ژ ک و ه ی

4154 طبق کدهای داده شده، داریم:

الف > ب، ج > ب و د = ج  

حال به بررسی گزینه ها می پردازیم: گزینه ی »1«: ج > الف 

چون »الف« از »ب« بزرگ تر است و »ب« از »ج« بزرگ تر است، پس »الف« 
)( .از »ج« بزرگ تر است

گزینه ی »2«: د < الف

از  است، پس »د«  کوچک تر  »الف«  از  و »ج«  است  برابر  با »ج«  چون »د« 
)( .الف« کوچک تر است«

گزینه ی »3«: د ≠ ج

)( .اما طبق فرض سؤال »د« با »ج« برابر است

گزینه ی »4«: ب > د

چون »د« با »ج« برابر است و »ج« از »ب« کوچک تر است، پس »د« از »ب« 
)( .کوچک تر است

4155 در هر شکل، جمع دو عدد کناری منهای عدد وسط، برابر 

 ( )13 17 8 22+ − = عدد باالیی خواهد بود: 

4156 توجه کنید که هر عددی که در مجموعه ی اعداد موجود است 

جفتی دارد که در آن فقط جای یکان و صدگانش جابه جا شده است به جز 6394.

شکل اول90 ساعتگرد می چرخد سپس قسمت سمت راست   4157

90 ساعتگرد دوران می کند و درون قسمت سمت چپ قرار می گیرد.  مجدد

بزرگ و کوچک شدن شکل ها در این سؤال اهمیتی ندارد.

90 ساعتگرد دوران می کند و رنگ هر جزء تغییر  4158 شکل اول

گر بی رنگ بود رنگی می شود(.  گر رنگی بود بی رنگ و ا می کند )ا
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4159 از شکل اول به دوم سه تغییر رخ می دهد:

1( دایره های دو خطی یک خطی می شوند.

2( بیضی دور دایره های عمودی به دور دایره های افقی می آید. 

3( دایره های رنگی افقی سفید و دایره های سفید افقی، رنگی می شوند. اما رنگ 
دایره های عمودی تغییر نمی کند. پس پاسخ گزینه ی »1« می شود. 

4160 از سمت چپ، هر شکل یکی در میان تکرار می شود. 

و  خط  نقطه،  شده اند:  تشکیل  جزء  سه  از  شکل ها  این   4161

گانه بررسی می کنیم: قسمت رنگی. هر جزء را جدا

45 پادساعتگرد دوران می کند.  نقطه در هر شکل،

45 ساعتگرد دوران می کند.  خط در هر شکل،

قسمت رنگی هر بار یک الیه به سمت بیرون دایره حرکت می کند. 

صورت  به  عمود  خط های  و  مثلث  دایره،  که  کنید  توجه   4162

پادساعتگرد در هر مرحله جابه جا می شوند، همچنین خط های کوچک بعد از 
یک دور 2 تا می شوند، بنابراین گزینه ی »3« صحیح است. 

گانه بررسی می کنیم: 4163 هر ردیف را جدا

5 6 9 14 21

1 3 5 7+ + + +

 

 5 7 11 19 35 67
2 4 8 16 32+ + + + +

 

4164 هر عدد در عدد پایینی خود ضرب می شود و عدد سمت 

30 11 330× = راست آن به دست می آید. 

دقت کنید عدد پایین جدول تأثیری در جواب ندارد.

4165 توجه کنید که کل طولی که قطار طی می کند برابر با طول 

0 پس مدت زمان طی  25 3 5 3 75/ / /+ = قطار و طول تونل است، یعنی:
این مسیر برابر است با:

(¾£Ã¤j) ·I¶p
(oT¶¼±Ã )̈ SÎIv¶

60
90 3 75

60 3 75
90 2 5 /

/ /⇒ = × = دقیقه  

گر حداقل پله ها را  در نظر بگیریم، داریم: 4166 توجه کنید که ا

    = + ⇒ = ⇒ =2 846 2 846 1692  

پس تعداد کل پله ها حداقل 1692 یا بیشتر از آن است. 

4167 این سؤال دو حالت دارد:

حالت اول:

در این حالت فاصله ی آنها در زمان دیدار از خانه ی شهاب 15 کیلومتر خواهد بود.

حالت دوم:

در این حالت فاصله ی آنها در زمان دیدار از خانه ی شهاب 5 کیلومتر خواهد بود. 

دقت کنید که در هر دو حالت مسافت طی شده توسط پیام و سینا با یکدیگر مساوی 
خواهد بود، در واقع هر کدام نصف فاصله ای که دارند را طی می کنند.

4168 توجه کنید که:

 ...... ...... ...... ...... ......
− − − − − −

+

4 4 4 4 4 4

12

43 31  

دانش آموزان  به  گر  ا که  است  بیان شده  سؤال  در صورت   4169

کالس »الف«، 20 دانش آموز و به دانش آموزان کالس »ب«، 30 دانش آموز اضافه 
شود مجموع دانش آموزان دو کالس 140 نفر می شود، پس بدون اضافه کردن، 
 140 20 30 140 50 90− + = − =( ) دانش آموزان دو کالس برابر است با: 

»ب«  کالس  دانش آموزان  برابر  دو  »الف«  کالس  دانش آموزان  دیگر  طرف  از 

13 از کالس »ب« هستند. پس:  23 افراد از کالس »الف« و است. یعنی از 90 نفر

تعداد دانش آموزان کالس »الف«  : 23 90 60× = نفر  

4170 دقت کنید که در هر مرحله یک ضلع مربع و خط مورب 

متصل به آن حذف می شود، بنابراین در جای خالی شکلی قرار می گیرد که تنها 
یک ضلع مربع و یک خط مورب باقی مانده است.

4171 توجه کنید که رنگ گوشه ها در مربع هایی که روی یک قطر 

مربع بزرگ قرار دارند مشابه هم است. از طرف دیگر گوشه های مربع جای خالی 
باید در سمت چپ پایین آن قرار بگیرد. 

 4172

 4173

 4174

 4175

 4176

4177 شکل صحیح این گزینه به صورت مقابل است: 
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4178 برای حل این سؤال مراحل را برمی گردیم و محل سوراخ ها 

را مشخص می کنیم، پس:

4179 مراحل را برمی گردیم و محل سوراخ ها را تعیین می کنیم:

را  سوراخ ها  جای  مرحله  هر  در  و  برمی گردیم  را  مراحل   4180

مشخص می کنیم، پس:

4181 مراحل را به عقب برمی گردیم و یک به یک سوراخ ها را معین 

می کنیم، یعنی: 

 4182

 4183

 4184

 5 9 13 17

4 4 4

, , ,

+ + +

  4185

 16 19 22 25

3 3 3

, , ,

− − −

  4186

 3 9 27 81

3 3 3

, , ,

× × ×

  4187

 43 49 55 61

6 6 6

, , ,

+ + +

  4188

 9 18 36 72

2 2 2

, , ,

× × ×

  4189

 8 16 32 64

2 2 2

, , ,

× × ×

  4190

 86 64 44 24

20 20 20

, , ,

− − −

  4191

 5 25 125 625

5 5 5

, , ,

× × ×

  4192

Î@ مشابه هستند.
ý b و

@e 4193 زوج حروف

4194 زوج حروف مشابه وجود ندارد.

¡ مشابه هستند.  
@¤ و @º

· ، ¥
@@¨ 4195 زوج حروف

b مشابه هستند.
@e 4196 زوج حروف

N متفاوت هستند.
@M 4197 زوج حروف

Ìù متفاوت هستند.  |Æ و ، ©
¥ 4198 زوج حروف

4199 زوج حروف متفاوت وجود ندارد.

Æ متفاوت هستند.
@Å | و

@ò 4200 زوج حروف

4201 در اعداد 6-9-2-7، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 

9 و 2 است که تفاضل آنها 7 می شود و اختالف آن با عدد 6 به عنوان مقدار 
کوچک تر دو عدد دیگر، یعنی 6 و 7، برابر 1 است.

4202 در اعداد 4-6-7-8، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 

8 و 4 است که تفاضل آنها 4 می شود و اختالف آن با عدد 6 به عنوان مقدار 
کوچک تر دو عدد دیگر، یعنی 6 و 7، برابر 2 است. 

4203 در اعداد 9-3-1-5، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 

9 و 1 است که تفاضل آنها 8 می شود و اختالف آن با عدد 3 به عنوان مقدار 
کوچک تر دو عدد دیگر، یعنی 3 و 5، برابر 5 است. 

4204 در اعداد 5-0-7-1، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 

7 و صفر است که تفاضل آنها 7 می شود و اختالف آن با عدد 5 به عنوان مقدار 
بزرگ تر دو عدد دیگر، یعنی 5 و 1، برابر 2 است.

4205 در اعداد 2-6-0-5، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 

6 و صفر است که تفاضل آنها 6 می شود و اختالف آن با عدد 5 به عنوان مقدار 
بزرگ تر دو عدد دیگر، یعنی 2 و 5، برابر 1 است. دقت داشته باشید در این 
سؤال گزینه های »1« و »4« جواب هستند، به همین دلیل حذف شده است.

4206 در اعداد 6-7-5-4، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 

7 و 4 است که تفاضل آنها 3 می شود و اختالف آن با عدد 6 به عنوان مقدار 
بزرگ تر دو عدد دیگر، یعنی 6 و 5، برابر 3 است. 

عدد  کوچک ترین  و  بزرگ ترین   ،4-8-7-2 اعداد  در   4207

به ترتیب 8 و 2 است که تفاضل آنها 6 می شود و اختالف آن با عدد 2 به عنوان 
کوچک ترین عدد مجموعه برابر 4 است. 

4208 در اعداد 0-9-5-2، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 

9 و صفر است که تفاضل آنها 9 می شود و اختالف آن با عدد صفر به عنوان 
کوچک ترین عدد مجموعه برابر 9 است. 
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عدد  کوچک ترین  و  بزرگ ترین   ،6-4-7-2 اعداد  در   4209

به ترتیب 7 و 2 است که تفاضل آنها 5 می شود و اختالف آن با عدد 2 به عنوان 
کوچک ترین عدد مجموعه برابر 3 است. 

4210 در اعداد 7-3-8-5، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 8 

و 3 است که کنار گذاشته می شود و اختالف دو عدد دیگر، یعنی 5 و 7 برابر 2 است. 

4211 در اعداد 7-2-9-1، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 9 و 

1 است که کنار گذاشته می شود و اختالف دو عدد دیگر، یعنی 7 و 2، برابر 5 است. 

4212 در اعداد 1-6-2-5، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد به ترتیب 6 و 

1 است که کنار گذاشته می شود و اختالف دو عدد دیگر، یعنی 5 و 2، برابر 3 است. 

4213 در اعداد 3-2-4-7-9، دو عدد بزرگ تر 7 و 9 و دو عدد 

کوچک تر 3 و 2 هستند و 4 به عنوان پنجمین عدد است که نزدیک ترین عدد 
به آن در این مجموعه، عدد 3 است.

4214 در اعداد 4-7-6-2-8، دو عدد بزرگ تر 8 و 7 و دو عدد 

کوچک تر 2 و 4 هستند و 6 به عنوان پنجمین عدد است که نزدیک ترین عدد 
به آن در این مجموعه، عدد 7 است. 

4215 در اعداد 2-7-1-5-4، دو عدد بزرگ تر 5 و 7 و دو عدد 

کوچک تر 1 و 2 هستند و 4 به عنوان پنجمین عدد است که نزدیک ترین عدد 
به آن در این مجموعه، عدد 5 است. 

4216 در اعداد 2-6-5-3-1، دو عدد بزرگ تر 5 و 6 و دو عدد 

کوچک تر 1 و 2 هستند و 3 به عنوان پنجمین عدد است که نزدیک ترین عدد 
به آن در این مجموعه، عدد 2 است. 

4217 در اعداد 1-9-2-4-7، دو عدد بزرگ تر 9 و 7 و دو عدد 

کوچک تر 1 و 2 هستند و 4 به عنوان پنجمین عدد است که نزدیک ترین عدد 
به آن در این مجموعه، عدد 2 است. 

4218 در اعداد 6-4-3-1-8، دو عدد بزرگ تر 6 و 8 و دو عدد 

کوچک تر 1 و 3 هستند و 4 به عنوان پنجمین عدد است که دورترین عدد به 
آن در این مجموعه، عدد 8 است. 

4219 در اعداد 7-8-4-5-1، دو عدد بزرگ تر 7 و 8 و دو عدد 

کوچک تر 4 و 1 هستند و 5 به عنوان پنجمین عدد است که دورترین عدد به 
آن در این مجموعه، عدد 1 است. 

عدد  دو   7 و   8 بزرگ تر  عدد  دو   ،8-7-5-1-3 اعداد  در   4220

کوچک تر 1 و 3 هستند و 5 به عنوان پنجمین عدد است که دورترین عدد به 
آن در این مجموعه، عدد 1 است. 

4221 در اعداد 3-7-2-6-5، دو عدد بزرگ تر 6 و 7 و دو عدد 

کوچک تر 3 و 2 هستند و 5 به عنوان پنجمین عدد است که دورترین عدد به 
آن در این مجموعه، عدد 2 است. 

4222 در اعداد 9-2-4-5-1، دو عدد بزرگ تر 9 و 5 و دو عدد 

کوچک تر 1 و 2 هستند و 4 به عنوان پنجمین عدد است که دورترین عدد به 
آن در این مجموعه، عدد 9 است. 

2  4223 حیوان: روباه، خرگوش

3  رنگ: آبی، بنفش، سفید

 5  نام شهر: کالردشت، مریوان، کازرون، یاسوج، یزد

4  4224 حیوان: ماهی، ببر، خرگوش، شتر

3  کستری، نقره ای، سیاه رنگ: خا

3  نام شهر: کاشان، ساوه، تبریز

3  4225 حیوان: گاو، پاندا، گوزن

2  رنگ: سفید، قهوه ای

5  نام شهر: مالیر، سیرجان، همدان، شیراز، کرج

4226 بررسی گزینه ها:

گزینه ی »1«:  1 عدد زوج → 53-417-813-424

1 عدد زوج → 318-215-423-325  

1 عدد زوج → 127-26-911-315 گزینه ی »2«: 

4 عدد زوج → 14-928-82-48    

1 عدد زوج → 2317-8769-3571-2456 گزینه ی »3«: 
2 عدد زوج → 4432-3212-7615-9123  

3 عدد زوج → 2582-1298-3456-5613 گزینه ی »4«:  

4 عدد زوج → 2640-1902-1732-1426  

4227 بررسی گزینه ها:

3 عدد زوج → 4519-2356-3464-7690 گزینه ی »1«:  

2 عدد زوج → 6239-4517-2398-7634  

3 عدد زوج → 2156-2398-3467-1256 گزینه ی »2«:  

1 عدد زوج → 2390-1279-2375-3967  

3 عدد زوج → 3486-5656-6735-7682 گزینه ی »3«:  

3 عدد زوج → 1278-2381-3498-7154  

2 عدد زوج → 7625-3572-5313-4576 گزینه ی »4«: 
3 عدد زوج → 3458-8824-3468-1265  

4228 بررسی گزینه ها:

صفر عدد زوج → 3581-6579-8761-7621 گزینه ی »1«: 

4 عدد زوج → 3488-9822-4872-8946  

4 عدد زوج → 8462-3890-8648-6412 گزینه ی »2«: 

صفر عدد زوج → 7645-8973-3571-6543  

2 عدد زوج → 5892-3561-8988-7657 گزینه ی »3«: 
3 عدد زوج → 3568-4682-5680-4325  

صفر عدد زوج → 4375-3911-5267-4391 گزینه ی »4«: 

صفر عدد زوج → 4693-3597-3871-7451  
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 4229

 4230

 4231

 6127→   4232

4233 عدد مربوط به هر گزینه برابر است با:

گزینه ی »2«: 1026 گزینه ی »1«: 1206 

گزینه ی »4«: 0261 گزینه ی »3«: 0621 

بنابراین گزینه ی »1« بزرگ تر است. 

4234 باقی مانده ی تقسیم 5982671 بر 5 برابر با 1 است و نماد 

عدد 1، / است.

→ → = →4488 4488
4 1122   4235

 1398→   4236

4237 کافی است عالمت مربوط به عدد صفر را به عدد داده شده 

اضافه کنیم. بنابراین:  

4238 هر دو مجموعه عالمت داده شده، مربوط به یک عدد هستند، 

است، می شود.   / آن  که عالمت   1 با  برابر  آنها  تقسیم  بنابراین خارج قسمت 

 4239

 4240

 4241

 4242

 4243

 4244

4245 فرزانه: بسیار دانا، دانشمند

4246 دهشت: ترس، وحشت

او بشارت  انوشیروان رفت و به  4247 معنی عبارت: شخصی نزد 

ک کرد. انوشیروان به او  داد که خداوند فالن دشمن تو را از میان برداشت و هال
گر خدا او را از میان برد، آیا من را باقی می گذارد؟« این عبارت به دوام  گفت: »ا

نداشتن زندگی و فناپذیری بندگان اشاره می کند. 

گاه  از آنها آ 4248 در این متن آمده که »انسان های امروز، اخیراً 

شده اند.« بنابراین دو قرن قبل، این ایده مشکوک و غیرقابل باور بوده است. 

4249 س چ ه م ر ل ی ط ← چیره، مسلط

4250 ث ر ج ا ح د ا م ا ه ← حادثه، ماجرا

4251 نابینایی در شب، چراغ به دست و سبو )به/ بر( دوش، )بر/ 

در/ به( راهی می رفت. یکی او را گفت: تو که چیزی نمی بینی، چراغ به چه کارت 
می آید؟ گفت: چراغ از )برای/ بهر( کوردالن تاریک اندیش است )تا( به من تنه 

نزنند و سبوی مرا نشکنند. 

را  دنیا  گفت: »من همه جای  و  رفت  پدربزرگش  پیش  او   4252

جست وجو کردم. من همۀ قاره های دنیا را زیر پا گذاشتم. با افراد بسیاری آشنا 
شدم. خیلی چیزها یاد گرفتم؛ )اما/ لیکن( راز زندگی را پیدا نکردم«. پدربزرگ 
جواب داد: »اما تو راز زندگی را پیدا کرده ای. )زیرا/ چون( سفرت، خودش راز 
زندگی بود. )با/ در/ از( این سفر، تو تمام چیزهایی را که )برای( لذت بردن از 

یک زندگی ارزشمند و پربار الزم است، به دست آورده ای«.

4253 یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر 

در کنار بیشه ای خفته. شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود، نعره ای برآورد 
نیافت. )چون( روز شد، گفتمش: »)آن(  آرام  بیابان گرفت و یک نفس،  راه  و 
چه حالت بود؟« گفت: »بلبالن را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و 
کبک ها از کوه و ماهیان از آب؛ اندیشه کردم که مرّوت نباشد همه )در( تسبیح 

و من )به( غفلت خفته«. 

4254 ابتدا برادران یوسف تصمیم به حیله گری و دشمنی با یوسف 

گرفتند )د(. اما تقدیر الهی، خالف تدبیر برادران بود )الف(. بنابراین پروردگار به 
یوسف بسیار ثروت و دولت و نبوت بخشید )ب(. در نتیجه همگان فهمیدند که 

گر خواست خدا نباشد، راه به جایی نمی برد )ج(. مکر مکاران، ا

 کید: مکر، حیله/ کایدان: مکاران

4255 متن مقایسه ای است میان ثروت )سیم و زر( و صناعت و 

پیشه وری )هنر(.

که یا خرج می شود یا دزدی آن را  ابتدا می گوید که ثروت ناپایدار است، چرا
می برد )ب(، اما هنر دانستن )پیشه و حرفه ای را بلد بودن( توانایی آفرینش 
گر هنرمند )صنعتگر، شخص دارای مهارت( دارایی  دارد و پایدار است )د(. ا
)الف(،  اوست  ثروت  خود  هنرش  زیرا  نیست  مهم  بدهد،  دست  از  را  خود 
از کف بدهد، به سختی و گرسنگی می افتد )ج(. را  اموالش  گر  ا اما بی هنر 

سوم  می شود، سپس حروف  تکرار  عیناً  دوم  و  اول  4256 حرف 

تکرار می شوند  عیناً  بعدی  و چهارم جایشان عوض می شود. مجدد دو حرف 
و حروف هفتم و هشتم جابه جا می شوند و به همین ترتیب تا انتها این الگو 

تکرار می شود.

پیر روشنفکر ← پیر روشفنکر

4257 حروف قبلی و بعدی هر حرف از واژۀ سمت راست در حروف 

الفبا، به دنبال هم در سمت چپ نوشته خواهد شد: و← ن، هـ/ ط ← ض، 
ظ/ ن ← م، و

بنابراین: وطن ← نهضظمو

4258 طبق متن، موش صحرایی ابتدا در قارۀ آسیا بود. سپس به 

قارۀ اروپا مهاجرت کرد و از آنجا با کشتی های اروپایی به سراسر دنیا )از جمله 
جزایر قناری( راه پیدا کرد.

4259 عدیده: فراوان، بسیار
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4260 طبق توضیحات قبل، مهاجرت موش های صحرایی به اروپا 

زودتر از عبارات سایر گزینه ها رخ داده است.

 4261

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: کد 23 با حرف »ا«، حرف پنجم در کلمۀ ارسباران هماهنگ نیست.

گزینه ی »2«: کد 24 با حرف »ا«، حرف پنجم در کلمۀ ارسباران هماهنگ نیست.

گزینه ی »3«: کد 30 با حرف »ر«، حرف چهارم در کلمۀ ارسباران هماهنگ نیست.

4262 حرف E تنها در ردیف سوم )ROSE( حضور دارد. تنها 

نمادی که فقط در ردیف سوم حضور دارد، نماد  خواهد بود.

4263 این زنجیره شامل مضارب طبیعی عدد 28 است. بنابراین در 

جایی از این زنجیره خواهیم داشت:

1540 و 1512 و 1484 و 1456 و 1428 و 1400 و 1372

مریم  < 4264 ابتدا نام های کوچک را بررسی می کنیم: مهناز

مریم < طناز < مهناز

بنابراین مریم از همه پردرآمدتر است.

سعیدی < حال نام های خانوادگی را بررسی می کنیم: حیدری

سعیدی < حیدری < حیدری ← یاری < یاری

بنابراین سعیدی پردرآمدترین است.

پس نام کامل پردرآمدترین شخص، مریم سعیدی است.    

لیال 4 دستورپخت و  4265 تعداد کل دستورپخت ها 16 تاست. 

فاطمه به تعداد دستورپخت های لیال دستورپخت دارد. پس هر کدام 4 دستور 
این میان  از  باشد که  باید 8 دستورپخت داشته  بنابراین صدیقه  پخت دارند. 
یکی گیلکی است و 2 تای دیگر کردی. بنابراین صدیقه باید 5 دستور پخت 

آذری داشته باشد.

لیال ← 4 دستورپخت
آذری )2(

گیلکی )2(

فاطمه ← 4 دستورپخت
آذری )1(

گیلکی )3(

صدیقه ← 8 دستورپخت

گیلکی )1(

کردی )2(

آذری )5(

4266 بهتر است ابتدا سراغ محدودترین فعالیت برویم. جلسۀ اولیا 

و مربیان فقط شنبه و یک شنبه برگزار می شود. بنابراین آقای کاظمی فقط در 
این دو روز شانس انجام همۀ فعالیت ها را دارد. از طرفی در روزهای شنبه، در 
سینما تئاتر برپا می شود، بنابراین انجام هر چهار فعالیت تنها در روز یک شنبه 

امکان پذیر است. 

صورت  این  به  ورودی ها  روی  ماشین  این  پردازش  نحوۀ   4267

است: در مرحلۀ »1« میان اعداد ورودی بزرگ ترین را انتخاب می کند،  آن را در 
ستون اول می آورد و سایر اعداد را به همان ترتیب قبلی در ادامه می نویسد. 
در مرحلۀ »2« از میان اعداد باقی مانده، کوچک ترین را انتخاب می کند و آن 
را در ستون دوم می نویسد و سایر اعداد به همان ترتیب قبلی در ادامه نوشته 
انتخاب می شود و در ستون  می شود. در مرحلۀ »3«، مجدد بزرگ ترین عدد 

سوم نوشته می شود. به همین ترتیب سایر مراحل نیز طی می شود.

حال برای ورودی داده شده، مراحل زیر طی می شود:

ورودی3749536158123239
مرحلۀ 37361581232394951
مرحلۀ 36158123239374952
مرحلۀ 58123239361374953

4268 در مرحلۀ دوم، دو ستون اول جای گذاری شده است. پس 

در ادامه، باید سراغ ستون سوم برویم و از میان اعداد موجود، بزرگ ترین آنها را 
برای ستون سوم انتخاب کنیم.

مرحلۀ 35011065542289183427562
مرحلۀ 35011065289183542427563
مرحلۀ 35011028918365542427564

به  را  پشت بام  مساحت  می توانیم   )1( جملۀ  اطالعات  با   4269

دست بیاوریم:

Ï¼ö = 200 m  

 Æoø
Ï¼ö

= = =2
20
2 10m  

 → = × = × =SeIv¶ Ï¼ö Æoø 20 10 مترمربع200  

حال طبق اطالعات جملۀ )3(، هزینۀ آسفالت هر مترمربع، 200 هزار تومان 
است. بنابراین برای محاسبۀ هزینۀ کل داریم:

هزینۀ کل = هزینۀ هر مترمربع مساحت× = × =200000 200 40000000  

بنابراین برای محاسبات، به اطالعات هر دو جملۀ )1( و )3( نیاز داریم.

دقت کنید تنها با استفاده از جملۀ )2( هم می توان هزینۀ کل را محاسبه کرد، 
اما در گزینه ها مطرح نشده است.

4270 با بررسی نمونه درمی یابیم این ماشین به این شکل عمل 

می کند:
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حال برای ورودی داده شده خواهیم داشت:

همان طور که می بینید در گام یکم، سه عدد 34، 37 و 55 به دست می آید. 
 34 37 55 126+ + = بنابراین: 

 6 1 5− =   4271

4272 کنگره قرآنی سمپاد ← ا ا پ د ر ر س ق ک گ م ن ن ه ی

آدرس را از انتها به ابتدا می رویم: ششمین حرف از سمت راست: ر

پنجمین حرف سمت چپ آن: م  

سومین حرف سمت راست آن: ق  

4273 طبق کدهای متن، فرض ها را بازنویسی می کنیم:

ج < ج، الف < ب، د =  الف

بررسی گزینه ها:

ب طبق مفروضات، »ج« از »الف« بزرگ تر است و »الف« با  = گزینه ی »1«: ج
)( .ب« برابر است. بنابراین »ج« از »ب« بزرگ تر است«

د چون »د« از »ج« و »ج« از »الف« بزرگ تر است، پس  < گزینه ی »2«: ب
»د« از »الف« بزرگ تر است. از طرفی »الف« با »ب« برابر است. پس »د« از 

)( ب« هم بزرگ تر است«

الف چون »د« از »ج« و »ج« از »الف« بزرگ تر است، پس  < گزینه ی »3«: د
)( .د« از »الف« بزرگ تر است«

ب این گزینه با یکی از فرض های اصلی صورت سؤال )الف ≠ گزینه ی »4«: الف
)( .در تناقض است )ب =

4274 هر جزء داخل مربع سمت راست، به میزان مشخصی در 

جای خود دوران می کند. مقدار این دوران به این صورت است. 

45 ساعتگرد جزء باال سمت راست:

90 ساعتگرد جزء باال سمت چپ:

90 پادساعتگرد جزء پایین سمت راست:

135 پادساعتگرد جزء پایین سمت چپ:

4275 در شکل سمت راست، هر جزء، به تعداد نقاط درون خود 

در سمت چپ تکرار می شود.

دیگر  اجزای  روی  که  باالیی  جزء  راست،  در شکل سمت   4276

است، به زیر می رود و جزء پایینی که زیر اجزای دیگر است، رو می آید. از طرف 
دیگر هم رنگ هر جزء به جزء باالیی خود منتقل می شود. )دقت کنید جهت 

هاشورها تغییر نخواهد کرد.(

4277 در هر سطر، اجزای هم رنگ دو شکل سمت چپ، در ستون 

آخر تکرار می شود و رنگ آن تغییر می کند. 

4278 ابتدا در نظر داشته باشید که در مرکز این شکل ها 4 زاویه 

و در نزدیکی گوشه ها 8 زاویه ایجاد شده اند.

حرکت مربع نزدیک مرکز، روی زاویه ها پادساعتگرد است و بار اول یک گام )به 
 )c (، بار سوم سه گام )به مکانd ( برمی دارد، بار دوم دو گام )به مکانb مکان

و همین طور تا آخر.

حرکت مربع نزدیک گوشه ها، روی زاویه ها ساعتگرد است و مثل قبلی بار اول 
یک گام )به مکان 2( برمی دارد، بار دوم دو گام )به مکان 4(، بار سوم سه گام 

)به مکان 7( و همین طور تا آخر.

بنابراین در گام پنجم، مربع نزدیک مرکز، پنج گام پادساعتگرد برمی دارد و به خانۀ 
d می رود، و مربع نزدیک گوشه ها پنج گام ساعتگرد برمی دارد و به خانۀ 8 می رسد. 

4279 از چپ به راست، هر جزء، یک خانه به پایین می آید و کمی 

تغییر می کند. نحوۀ این تغییرات به این صورت است:

ساعتگرد دوران می کند. 45 1( در جزء باالیی، خط میانی هر بار

2( در جزء میانی، تعداد نقاط داخلی یک شکل درمیان یکی بیشتر می شود. 

3( جزء پایینی، هر بار رنگی و بی رنگ می شود. 

با توجه به این الگو، در شکل پنجم، جزء باالیی مربع بی رنگ، جزء میانی دارای 
خط عمود، و جزء پایینی دارای سه نقطه می شود. 

4280 تغییرات در این زنجیره به این صورت است:

2010721248515؟؟؟3336

30 3 27− = بنابراین برای محاسبۀ خانه های حاوی عالمت سؤال داریم: 
 27 3 9÷ =  
 9 3 12+ =  

4281 الگو در هر شکل به این صورت است:

 ( ) ( )A B C D E× + × =  
 ( ) ( )5 3 9 6 15 54 69× + × = + = بنابراین در شکل سمت راست داریم: 

این جدول، در هر سطر، حاصل ضرب سه عدد سمت  4282 در 

چپ تقسیم بر 4 برابر عدد سمت راست خواهد بود.

 ( )9 6 2 4 108 4 27× × ÷ = ÷ = بنابراین داریم: 

÷3 +3 ×3 −3 ÷3 +3 ×3 −3 ÷3 +3 ×3 −3
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گر در هر ساعت 17 دقیقه عقب بیفتد، یعنی در هر ساعت  4283 ا

2 که کامل متوقف شده است. بنابراین در  52: ′ 43 دقیقه جلو رفته تا ساعت
60 دقیقه حرکت  60 52 172+ + = 2یعنی  52: ′ تا از ساعت 12  این مدت 
طول  ساعت  چهار   ،12 ساعت  از  بنابراین   172 43 4÷ = داریم: حال  کرده. 
کشیده تا ساعت از کار بیفتد. پس زمان توقف ساعت، چهار بعدازظهر بوده و 

کنون 6 ساعت بعد، یعنی 10 شب است. ا

برای درک بهتر به جدول زیر توجه کنید:

ساعت واقعیچیزی که نشان داده می شود
 12 00: 12 00:
 12 43: 1 00:
 1 26: 2 00:
 2 09: 3 00:
 2 52: 4 00:

4284 83 نفر کت سفید دارند ← 17 نفر کت سفید ندارند.

77 نفر کفش مشکی دارند ← 23 نفر کفش مشکی ندارند.

95 نفر انگشتر دارند ← 5 نفر انگشتر ندارند.

برای محاسبۀ کمترین تعداد افرادی که باید هر سه مورد را داشته باشند، باید 
به بدترین حالت ممکن فکر کنیم. در اینجا بدترین حالت این است که آن 17 
نفری که کت سفید ندارند، هیچ کدام جزو آن 23 نفری که کفش مشکی ندارند، 
کی میان افراِد فاقِد یک جزء وجود  نباشند و همین طور تا آخر؛ یعنی هیچ اشترا
نداشته باشد. در این حالت برای تعداد افرادی که حداقل یکی از سه مورد را 
 17 23 5 45+ + = نفر نداشته باشند خواهیم داشت: 

100 نفر باید هر سه مورد را داشته باشند. 45 55− = بنابراین حتی در بدترین حالت

4285 توجه کنید که:

4286 توجه کنید که:

4287 توجه کنید که:

 

4288 توجه کنید که:

4289 توجه کنید که:

شکل  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه  سؤال  این  در   4290

گسترده چندان دقیق رسم نشده و در حالت فعلی، هیچ کدام از شکل ها به طور 
کمی  و  متساوی الساقین  را  مثلث ها  گر  ا حال  این  با  نمی شود.  ساخته  کامل 

کشیده تر در نظر بگیریم، حجم گزینۀ »1« ساخته می شود.  

کمی  کناری  یال های  و  شوند  گرفته  نظر  در  متساوی االضالع  مثلث ها  گر  ا اما 
کوتاه تر، در آن صورت هر دو گزینۀ »1« و »2« درست هستند. دقت کنید که 
 به وسط یک ضلع اشاره دارد، پس گزینه های »3« و »4« نادرست اند. اما 

دو گزینۀ دیگر صحیح اند. 

4291 شکل صحیح این حالت به صورت زیر است:

4292 توجه کنید که روش حل این سؤال بازگشت مراحل از انتها 

به ابتدا است، یعنی: 

گر مسیر را به صورت برعکس طی کنیم، داریم: 4293 ا

4294 توجه کنید که:
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