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یها 1فصلاول:سر
هوش غیرکالمی

ی�ها: سر
سری به دنباله ا ی مرتب از شکل ها گفته می شود؛ که الگوی مشخصی را 
در انتقال از یک شکل به شکل دیگر، دنبال می کند. یک سری اشکال 
وقتی تشکیل می شود؛ که هر یک از شکل های متوالِی سری با پیروی 
از یک الگوی خاص، ماننِد دوران ساعتگرد یا پاد ساعتگرد، حرکت کردن 
شکل،  به  جدید  طرح  شدن  اضافه  یا  حذف  شکل،  داخل  نشانه های 

جایگزینی یا بازآرایی شکل ها، از شکل قبلی به دست آید.
برای پاسخ گویی به این سؤاالت، شما باید درک روشنی از مفاهیمی همچون 
دوران، زوایا، مراحل حرکت و ... داشته باشید؛ زیرا این مفاهیم برای تشخیص 
می روند. به کار  است،  شده  داده  سرِی  کنندۀ  کامل  که  پاسخ صحیحی 

نامیده  ثابت، دوران  نقطۀ  مفهوم دوران: حرکت یک شکل حول یک 
می شود. ساده ترین مثال دوران، حرکت عقربه های ساعت است؛ که به 

دو نوع تقسیم می شود:
دوران ساعتَگرد: زمانی که شکل در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخد 

به دوران آن ساعتَگرد گفته می شود.
در شکل زیر جهت فلش ها، حرکت 
یا  ساعت  عقربه های  جهت  در 
همان ساعتَگرد را نشان می دهند.

دوران پادساعتَگرد: زمانی که شکل در خالف جهت حرکت عقربه های 
ساعت می چرخد به دوران آن پادساعتَگرد گفته می شود.

در شکل زیر جهت فلش ها، حرکت 
در خالف جهت عقربه های ساعت 
نشان  را  پادساعتَگرد  همان  یا 

می دهند.
مفهوم زاویه: شکل ها یا در جهت عقربه های ساعت )ساعتگرد( و یا در 
خالف جهت عقربه های ساعت )پادساعتگرد( با یک زاویۀ مشخص، دوران 
می کنند. با کمک شکل های زیر درک بهتری از مفهوم زاویه در دوران خواهید 
داشت. در این شکل ها موقعیت اولیه با خط چین و موقعیت نهایی با خط 
کامل نشان داده شده و فلش ها جهت دوران را به شما نشان می دهند. 
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از سؤال هایی که در قسمت سری ها  مفهوم مرحله یا گام: در بعضی 
نیست؛  قبلی  شکل  کل  دوران  حاصل  بعدی،  شکل  می شوند؛  مطرح 
بلکه ممکن است شکل بعدی حاصل دوران یک یا بیش از یک جزء 
یا نماِد درون شکل در طی یک یا چند مرحله  یا گام مشخص و منظم 
یا  مراحل  مفهوم  از  درستی  درک  شما  که  است  الزم  بنابراین  باشد؛ 
گام های حرکتی داشته باشید. با استفاده از مفهوم زاویه که در قسمت 
قبل برای شما توضیح دادم می توانیم مفهوم مراحل یا گام های حرکتی 

را توضیح دهیم. 

با توجه به شکل های باال، مشخص است که طول کمان یا ضلع روبه رو به 
12 مرحله است؛ بنابراین:  12 گام یا زاویۀ 45 درجه برابر

 12 45=   
در نتیجه می توانیم گام های بیش تر را به صورت زیر حساب کنیم:

( )

( )

( )

1
2

1
2 45 45 1 90

1 1
2 90 45 112 135

112
1
2 135

+ = + ⇒ =

+ = + ⇒ =

+ = +

  

  

 445 2 180

2 1
2 180 45 2 12 225

2 12
1
2 225 45 3 270

 

  

 

⇒ =

+ = + ⇒ =

+ = + ⇒ =

( )

( ) 

  

  

( )

( )

3 1
2 270 45 3 12 315

3 12
1
2 315 45 4 360

+ = + ⇒ =

+ = + ⇒ =
 

گام

گام

گام

گام

گام

گام

گام

گام گام

گام

گام

گام

گام

گام

گام

برای مثال، سری اشکال زیر را درنظر بگیرید:

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

» در هر شکل نسبت به شکل قبلی  »÷ » و »× در سرِی باال نمادهای
نماد درحالی که،  می کنند؛  ساعت حرکت  عقربه های  در جهت  گام  یک 

2 گام در هر شکل نسبت به شکل  1 و 12 ،1، 12 » به ترتیب به اندازۀ »+

قبلی در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.
الگوهای به کار رفته در تشکیل سری ها

متداول ترین الگوهای استفاده شده برای تشکیل سری ها، به شرح زیر است:

الف. دوران ساعتگرد یا پادساعتگرد شکل ها

زاویۀ مشخص،  با یک  از شکل های قبلی  نوع سؤاالت هر یک  این  در 
به صورت ساعتگرد یا پادساعتگرد دوران می کند تا شکل بعدی به دست 
آید. توجه داشته باشید که دوران شکل ها در سری می تواند با یک زاویه 
 ثابت و مشخص انجام شود و یا با زاویه های متفاوت ولی به صورت منظم 

انجام شود. با کمک مثال های زیر می توانید موضوع را بهتر درک کنید.

)مثال های 1 و 2( در سری شکل های زیر شکل بعدی کدام است؟

]UP Police Constable 2014[ مثال 1 : 

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

پاسخ: )3( با توجه به شکل های ارائه شده در صورت سؤال، مشخص 
135 در خالف جهت  است که هر شکل نسبت به شکل قبلی، به اندازۀ
 135 را چهارم  شکل  گر  ا بنابراین،  است؛  چرخیده  ساعت  عقربه های 
پادساعتگرد بچرخانیم شکل پنجم که همان گزینۀ سوم است به دست 

می آید. 
]MP Constable 2017[ مثال 2 : 

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)
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ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  توجه  با   )1( پاسخ: 
و  180 ،135به ترتیب شکل ها،  هاشور خوردۀ  قسمت های  که  است 

هر  در  یعنی،  چرخیده اند؛  ساعت  عقربه های  جهت  خالف  در   225

گر قسمت های  45 به زاویۀ دوران اضافه شده است؛ بنابراین، ا مرحله
دوران  پادساعتگرد   225 45 270  � � چهارم شکل  هاشورخورده 

کنند شکل پنجم که همان گزینۀ اول است به دست می آید.

)مثال های 3 و 4( در هر یک از سؤاالت زیر، پنج شکل با یک توالی 
مشخص به شما داده شده است؛ و همچنین چهار یا پنج شکل دیگر 
به عنوان پاسخ به شما داده شده است. کدام یک از شکل های ارائه شده 
گر به عنوان شکل ششم در صورت سؤال قرار گیرد، سرِی  در پاسخ ا

شکل های سؤال را ادامه خواهد داد

]SSC Steno 2019[ مثال 3 : 

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۳) (۴)(۲)

پاسخ: )2( با توجه به شکل های ارائه شده در صورت سؤال مشخص است 
45 به طور متناوب )یعنی فلش  که فلش بیرونی به ترتیب با زاویه های90 و
90 دوران می کند و شکل دوم به دست می آید و فلش شکل دوم شکل اول
45 دوران می کند و شکل سوم به دست می آید و دوباره فلش شکل سوم

 45 90 دوران می کند و شکل چهارم به دست می آید و فلش شکل چهارم

دوران می کند و شکل پنجم به دست می آید.( در خالف جهت عقربه های 
45 به طور متناوب و  ساعت دوران می کند و فلش درونی با زاویه های90 و
در جهت عقربه های ساعت دوران می کند؛ بنابراین برای به دست آوردن شکل 
90 پادساعتگرد دوران کند و فلش درونی  ششم فلش بیرونی شکل پنجم باید
90 ساعتگرد دوران کند؛ درنتیجه گزینۀ دوم پاسخ درست است. آن باید

مثال 4 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

پاسخ: )5( با توجه به شکل های ارائه شده در صورت سؤال مشخص است که 
180 به صورت ساعتگرد دوران  135 و ،90 ، 45فلش به ترتیب با زاویه های
می کند و نقطه با همان زوایا ولی به صورت پادساعتگرد دوران می کند؛ بنابراین، 
فلش در شکل پنجم باید225 ساعتگرد و نقطه باید225 پادساعتگرد 
می آید.  به دست  پنجم  گزینۀ  که  آید  به دست  تا شکل ششم  کند  دوران 

ب.�اضافه�کردن�یا�حذف�کردن�طرح�ها�یا�خطوط

و  یا حذف، طرح ها  افزودن  با  از شکل ها  نوع سؤاالت هر یک  این  در 
خطوط در شکل قبلی به دست آیند. گاهی اوقات این اضافه کردن و یا 
حذف طرح ها یا خطوط می تواند همراه با دوران شکل ها اتفاق بیفتد. با 

کمک مثال های زیر می توانید موضوع را بهتر درک کنید.
مثال 5 : کدام گزینه جای عالمت سؤال قرار گیرد تا سرِی شکل های داده 
]SSC Constable 2018[ شده در زیر را کامل کند؟ 

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  با توجه   )3( پاسخ: 
است که در هر شکل نسبت به شکل قبلی دو خط راست اضافه می شود؛ 
بنابراین، شکل چهارم باید دارای هشت خط راست باشد. توجه داشته 
باشید که چون در گزینه های داده شده به عنوان پاسخ فقط یک گزینه 
دارای هشت خط راست است پس جهت اضافه شدن خط ها برای طراح 
گر دو گزینه یا بیش تر دارای هشت خط راست باشند  مهم نیست؛ ولی ا

در آن صورت باید جهت اضافه شدن خط ها را نیز مدنظر قرار دهیم.

یک  با  شکل  پنج  زیر،  سؤاالت  از  یک  هر  در   )8 تا   6 )مثال های 
توالی مشخص به شما داده شده است؛ و همچنین پنج شکل دیگر 
به عنوان پاسخ به شما داده شده است. کدام یک از شکل های ارائه شده 
گر به عنوان شکل ششم در صورت سؤال قرار گیرد، سرِی  در پاسخ ا

شکل های سؤال را ادامه خواهد داد؟

]MHT MBA 2017[ مثال 6 : 

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  توجه  با   )1( پاسخ: 
90 در جهت عقربه های ساعت، دوران می کند و یک  است که هر شکل 

کمان در هر مرحله اضافه می شود.
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مثال 7 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  با توجه   )4( پاسخ: 
است که تعداد خط های راست اطراف شکل، یک خط در هر مرحله در 
جهت عقربه های ساعت اضافه می شود و همچنین تعداد اضالع شکل 

درونی، یک ضلع در هر مرحله کاهش می یابد.
مثال 8 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  با توجه   )2( پاسخ: 
است که در هر مرحله به ترتیب؛ صفر، یک، دو، سه و ... خط به شکل 
قبلی اضافه می شود؛ بنابراین به شکل پنجم باید چهار خط اضافه شود 
تا شکل ششم به دست آید. توجه داشته باشید که چون فقط یک گزینه 
اضافه شدن خط ها و چرخش آن  دارای دوازده خط است پس جهت 

برای ما اهمیتی ندارد. 
پ.�جایگزینی�و�بازآرایی�طرح�ها

در این نوع سؤاالت هر شکل بعدی در سری، زمانی بدست می آید که 
طرح های داخل شکل قبلی با طرح های جدید جایگزین می شوند و یا 
این جایگزینی و  با کمی تغییرات مرتب می شوند. گاهی  مکان طرح ها 
بازآرایی شکل ها نیز می تواند همراه با دوران و اضافه یا حذف کردن طرح ها 
انجام شود. با کمک مثال های زیر می توانید موضوع را بهتر درک کنید.

مثال 9 : در سری شکل های زیر، شکل بعدی کدام است؟

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  توجه  با   )1( پاسخ: 
است که در شکل دوم طرح سمت راست شکل اول ثابت مانده و بقیۀ 
طرح ها معکوس شده اند و در شکل سوم طرح پایین شکل دوم ثابت 
مانده و بقیه معکوس شده اند بنابراین در شکل چهارم باید طرح سمت 

چپ شکل سوم ثابت باشد و بقیۀ طرح ها معکوس شوند.

با یک  پنج شکل  زیر،  از سؤاالت  هر یک  در  و 11(   10 )مثال های 
توالی مشخص به شما داده شده است؛ و همچنین پنج شکل دیگر 
به عنوان پاسخ به شما داده شده است. کدام یک از شکل های ارائه شده 
گر به عنوان شکل ششم در صورت سؤال قرار گیرد، سرِی  در پاسخ ا

شکل های سؤال را ادامه خواهد داد؟

مثال 10 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

پاسخ: )3( نمادهای درون هر مربع به صورت ساعتگرد دوران می کنند. 
) است. در شکل دوم نماداول )× ) و نماد دوم ) در شکل اول نماد اول
) است. در شکل سوم نماد اول ) ) و نماد سوم )= ، نماد دوم ( )×

) است. در شکل  )× ) و نماد چهارم ) ، نماد سوم ( ) ، نماد دوم ( )=
 ( ) ، نماد چهارم ( )× ، نماد سوم ( ) ، نماد دوم ( ) چهارم نماد اول
، ( )× ، نماد دوم ( ) ) است. در شکل پنجم نماد اول )=  و نماد پنجم

 ( ) نماد ششم و   ( )∗ پنجم نماد   ، ( )= چهارم نماد   ، ( ) نماد سوم
کنون با کمی دقت متوجه می شوید که نماد اول هر شکل یک گام  است. ا
ساعتگرد حرکت می کند تا شکل بعدی به دست آید و نماد دوم به بعد 

، 3 1
2 ، 3 ،2 1

2 در شکلهای دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب

4 ساعتگرد حرکت می کنند تا شکل بعدی به دست آید. یعنی در  1
2 4 و

2 گام ساعتگرد  1
2 ، ( )× ) یک گام و نماد دوم ) شکل اول نماد اول

) به شکل دوم  )= حرکت کرده تا شکل دوم به دست بیاید و یک نماد
) یک گام و نماد دوم  )× کنون در شکل دوم نماد اول اضافه شده است. ا
به بعد 3 گام ساعتگرد حرکت کرده تا شکل سوم به دست آید و یک نماد 
) یک گام و  )= ) هم اضافه شده است. در شکل سوم نماد اول ) جدید

3 گام ساعتگرد حرکت کرده تا شکل چهارم به دست  1
2 نماد دوم به بعد،

) هم اضافه شده است. در شکل چهارم نماد  ) آید و یک نماد جدید
) یک گام و نماد دوم به بعد 4 گام ساعتگرد حرکت کرده تا شکل  ) اول
) هم اضافه شده است. در شکل  )∗ پنجم به دست آید و یک نماد جدید

4 گام ساعتگرد حرکت  1
2 ) یک گام و نماد دوم به بعد ) پنجم نماد اول

) هم اضافه شده  )S کرده تا شکل ششم به دست آید و یک نماد جدید
است؛ بنابراین، گزینۀ )3( پاسخ درست سؤال است.

توجه داشته باشید که چون جواب در گزینه ها وجود دارد؛ راهبرد دیگری 
که می توانید برای حل این سؤال به کار گیرید اینست که چون در هر مرحله 
اضافه  نمادها  به مجموعۀ  نماد جدید  و یک  ثابت هستند  نمادها  بقیۀ 
می شود؛ پس می توانید بگویید که جواب یا گزینۀ دوم و یا گزینۀ سوم است؛
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و  ( ) ، ( )× نمادهای پنجم  و  چهارم  مرحله های  بین  چون  طرفی  از 
) مکانشان تغییر نکرده و در سایر مراحل تغییر کرده پس این نمادها  )=
گردششان 4  پنجم چون  به  چهارم  مرحلۀ  در  و  گردش هستند  دارای 
گام یا 360 درجه است به جای خودشان برگشته اند؛ بنابراین، در مرحلۀ 
پنجم به ششم مکان آن ها باید تغییر کند؛ در نتیجه گزینۀ دوم نادرست 

است و پاسخ درست همان گزینۀ سوم می باشد.
]MHT MBA 2017[ مثال 11 : 

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  با توجه   )4( پاسخ: 
45 در جهت عقربه های ساعت، دوران می کند و یک  است که هر نماد

نماد جدید در هر مرحله اضافه می شود. 
فقط  و  است   ( )C جدید نماد  که  دریافت  می توان  گزینه ها  بررسی  با 

گزینۀ )4( می تواند پاسخ درست باشد.
تیپ های مختلف سؤاالت مطرح شده در این فصل به شرح زیر است:

] تیپ�1 [
ی �سر انتخاب�شکل�بعدی�در

می شود؛  داده  شما  به  شکل ها  از  سری  یک  سؤاالت،  از  نوع  این  در 
به طوری که این شکل ها در گذر از یک شکل به شکل بعدی از الگو یا 
قانون مشخصی پیروی می کنند. از طرفی تعدادی شکل به عنوان پاسخ 
به شما داده می شوند که شما باید یکی از این شکل ها را انتخاب کنید؛ 
گر در انتهای شکل های سؤال قرار بگیرد آن سری را کامل  به طوری که، ا
کند؛ یعنی، در شکل انتخابی شما باید همان الگو یا قانون رعایت شده باشد.

در مثال های زیر با این نوع سؤاالت، بهتر آشنا می شوید.

)مثال های 12 و 19( در هر یک از سؤاالت زیر، چهار یا پنج شکل 
یا  توالی مشخص به شما داده شده است؛ و همچنین چهار  با یک 
از  پنج شکل دیگر به عنوان پاسخ به شما داده شده است. کدام یک 
گر به عنوان شکل آخر )پنجم یا ششم(  شکل های ارائه شده در پاسخ ا
در صورت سؤال قرار گیرد، سرِی شکل های سؤال را ادامه خواهد داد؟

]SSC CGL 2019[ مثال 12 : 

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  توجه  با   )1( پاسخ: 
90 در جهت عقربه های ساعت، دوران می کند و شکل  است که فلش
دوم به دست می آید. پس از آن فلش135 ساعتگرد دوران کرده و شکل 
90 ساعتگرد دوران می کند و شکل  سوم به دست می آید. مجدداً فلش
چهارم به دست می آید، و پس از آن فلش135 ساعتگرد دوران کرده و 
کم بر این سری  شکل پنجم به دست می آید؛ بنابراین، الگو یا قانون حا
135 ساعتگرد حرکت می کند و این  90 و بدین صورت است که فلش
90 ساعتگرد  باید پنجم  یعنی، فلش شکل  تکرار می شود؛  متناوباً  کار 

دوران کند تا شکل ششم به دست بیاید.
مثال 13 :

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  با توجه   )3( پاسخ: 
اضافه می شوند؛ بنابراین، در  است که خط های افقی و عمودی متناوباً 

شکل پنجم باید یک خط عمودی به شکل چهارم اضافه شود.
مثال 14 :

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  با توجه   )5( پاسخ: 
است که در مرحلۀ اول نیمۀ پایین شکل سیاه می شود و شکل در مرکز 
قرار می گیرد، در مرحلۀ دوم کل شکل سیاه می شود و به پایین منتقل 
با شکل جدیدی جایگزین می شود و  می شود و در مرحلۀ سوم شکل 
مراحل گفته شده برای شکل جدید تکرار می شوند. بنابراین پاسخ سؤال 
داشته  قرار  مرکز  در  و  باشد  آن سیاه رنگ  پایین  نیمۀ  که  است  مربعی 

باشد.
مثال 15 :

(a) (b) (c) (d) (e)  

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)  
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پاسخ: )5( در هر مرحله، فلش ها و قسمت پایۀ شکل، معکوس شده و 
بیضی ای که درون قسمت پایه قرار دارد از یک طرف به طرف دیگر منتقل 
می شود و همزمان یکی از تعداد فلش ها کاسته می شود؛ از طرفی بعد از 
دو شکل، قسمت پایه عوض می شود. بنابراین در شکل ششم قسمت پایه 
شکل پنجم باید ثابت باشد ولی بیضِی درون آن به سمت راست منتقل 
شود و همچنین فلش ها باید برعکس شوند و یکی از تعداد آن ها کم شود.

مثال 16 :

(a) (b) (c) (d) (e)  

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)  
پاسخ: )2( در هر مرحله به ترتیب 1، 2، 3، 4، 5 و . . . خط اضافه می شود.

مثال 17 :

(a) (b) (c) (d) (e)  

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)  
پاسخ: )5( در هر مرحله به ترتیب 2، 3، 1، 2، 3، 1، . . . خانه سیاه رنگ می شوند.

مثال 18 :

(a) (b) (c) (d) (e)  

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)  

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  با توجه   )2( پاسخ: 
) از چپ به راست  )S است که از شکل های )1( تا )3( و )3( تا )5( حرف
از TOSRE و  STORE به از به اندازۀ دو مکان جلوتر رفته یعنی 

TORES تبدیل شده. به همین ترتیب از شکل های  TOSRE به
) از چپ به  )S )2( تا )4( و )4( تا پاسخ مسئله یعنی گزینۀ دوم، حرف
 OTSER SOTER به راست به اندازۀ دو مکان جلوتر رفته یعنی از

OTERS تبدیل شده. OTSER به و از
مثال 19 :

(a) (b) (c) (d) (e)  

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)  

1 و 12 ،1، 12 پاسخ: )5( شکلی که دارای مثلث است به ترتیب به اندازۀ
2 گام در خالف جهت عقربه های ساعت حول مرکز مربع دوران می کند 
90 و در خالف جهت عقربه های ساعت حول  و در هر مرحله به اندازۀ
مرکز خودش دوران می کند. تا همین جای کار با قطعیت می توانید گزینۀ 
)5( را به عنوان پاسخ درست انتخاب کنید. از طرفی شکل دیگر در هر 
مرکز خودش  ساعت حول  عقربه های  در جهت  و   45 به اندازۀ مرحله 
دوران می کند و همچنین مکانش به صورت مورب به وسط، باال و پایین 

مربع تغییر می کند.
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تمرین 1 - 1

)سؤال های 1 تا 61( در هر یک از سؤاالت زیر، چهار یا پنج شکل 
یا  توالی مشخص به شما داده شده است؛ و همچنین چهار  با یک 
از  پنج شکل دیگر به عنوان پاسخ به شما داده شده است. کدام یک 
گر به عنوان شکل آخر )پنجم یا ششم(  شکل های ارائه شده در پاسخ ا
در صورت سؤال قرار گیرد، سرِی شکل های سؤال را ادامه خواهد داد؟

1 -]UPSSSC 2018[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

2 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

3 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

4 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

5 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

6 -]Rajasthan Police Constable 2018[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

7 -]UPSSSC 2018[  

(a) (b) (c)

(۱) (۲) (۳) (۴)
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8 -]MHT MBA 2017[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

9 -]MHT MBA 2017[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

10 - 

 (a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

11 -]NIFT UG 2013[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

12 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

13 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

14 -]SBI Clerk 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

15 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

16 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

17 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

18 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)
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19 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

20 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

21 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

22 -]SSC 10+2 2014[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

23 -]RRB ALP 2010[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

24 -]SSC MTS 2011[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

25 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

26 -]Union Bank PO 2010[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

27 -]Corporation Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

28 -]UPSSSC 2018[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)
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29 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

30 -]Rajasthan Grameen Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

31 -]MHT MBA 2017[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

32 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

33 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

34 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

35 -]SSC 10+2 2015[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

36 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

37 -]UP B.Ed 2011[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

38 -]SSC Steno 2008[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

39 -]RRB ALP 2009[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)
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40 -]SBI Clerk 2012[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

41 -]SSC Stenographer C & D 2019[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

42 -]NIFT PG 2013[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

43 -]OBC Clerk 2009[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

44 -]Corporation Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

45 -]Corporation Bank PO 2011[      

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

46 -]SBI Clerk 2012[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

47 -]Allahabad Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

48 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

49 -]PNB PO 2010[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)
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50 -]NIFT PG 2013[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

51 -]Rajasthan Grameen Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

52 -]PNB Clerk 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

53 -]Corporation Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

54 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

55 -]BOB PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

56 -]BOB PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

57 -]BOB PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

58 -]Rajasthan Grameen Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

59 -]2011 Corporation Bank PO[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

60 -]Indian Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

61 -]Indian Bank PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)
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] تیپ�2 [

ی �سر انتخاب�شکل�مناسب�برای�جای�خالی�در

در این نوع از سؤاالت مانند تیپ اول، یک سری از شکل ها به شما داده 
می شود؛ به طوری که این شکل ها در گذر از یک شکل به شکل بعدی از 
الگو یا قانون مشخصی پیروی می کنند. اما در این جا، یک شکل از سری 
قرار  )؟(  به جای آن عالمت سؤال  و  شکل ها ی متن سؤال حذف شده 
گرفته است. از طرفی تعدادی شکل به عنوان پاسخ به شما داده می شوند 
گر به جای  که شما باید یکی از این شکل ها را انتخاب کنید؛ به طوری که، ا
عالمت سؤال قرار بگیرد آن سری را کامل کند؛ یعنی، در شکل انتخابِی 

شما باید همان الگو یا قانون رعایت شده باشد.
در مثال های زیر با این نوع سؤاالت، بهتر آشنا می شوید.

یا پنج  زیر، سه، چهار  از سؤاالت  تا 30( در هر یک  )مثال های 20 
شکل با یک توالی مشخص به شما داده شده است؛ و همچنین چهار 
یا پنج شکل دیگر به عنوان پاسخ به شما داده شده است. کدام یک 
گر به جای عالمت سؤال در صورت  از شکل های ارائه شده در پاسخ ا

سؤال قرار گیرد، سرِی شکل های سؤال کامل خواهد شد؟

مثال 20 :

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

پاسخ: )4( در هر مرحله شکل به صورت جانبی وارون می شود. به این 
گر شکل سوم را به صورت جانبی وارون کنیم شکل ارائه شده در  ترتیب ا

گزینۀ )4( به دست می آید.
]SSC CPO 2018[ مثال 21 : 

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

پاسخ: )3( در مرحلۀ اول دو نماد باالیی جای خود را عوض می کنند. در 
مرحلۀ دوم دو نماد وسطی جای خود را عوض می کنند و در مرحلۀ سوم 

دو نماد پایینی جای خود را عوض می کنند.

]SSC CPO 2018[ مثال 22 : 

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

دوران  ساعتگرد   90 به اندازۀ اصلی  شکل  مرحله  هر  در   )3( پاسخ: 
می کند. منحنی باال و سمت راست شکل اول در شکل دوم به یک خط 
مستقیم تبدیل و به گوشۀ مخالف شکل منتقل می شود؛ سپس، همین 
خط راست در شکل سوم به منحنی تبدیل شده و به گوشۀ مخالف شکل 

منتقل می شود و این روند تکرار می شود.
]RRB NTPC 2016[ مثال 23 : 

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

ارائه شده در صورت سؤال مشخص  به شکل های  با توجه   )3( پاسخ: 
است که در هر مرحله مکان نمادهای مثلث و ستاره با هم عوض می شود 
عوض  هم  با  به ترتیب  جایشان  پادساعتگرد  به صورت  نمادها  سایر  و 
می شود؛ یعنی، در مرحلۀ اول مثلث به باالی دایره رفته و ستاره به پایین 
دایره منتقل می شود و همچنین دایرۀ سیاه به مکان لوزی رفته، لوزی به 
مکان دایره سفید رفته، دایره سفید به مکان مربع رفته و مربع به مکان 

دایرۀ سیاه می رود و ... .
مثال 24 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

 90 45 پادساعتگرد و در مرحلۀ دوم پاسخ: )5( در مرحلۀ اول شکل
پادساعتگرد دوران می کند و این مراحل متناوباً تکرار می شوند و ضمناً 

در هر مرحله نیم برگ به شکل اصلی اضافه می شود.
مثال 25 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)
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(?) یک گام پادساعتگرد حرکت کرده و  پاسخ: )5( در مرحلۀ اول نماد
) یک گام ساعتگرد حرکت کرده و  )S ) می رود و نماد )S به مکان نماد
در جای آن قرار می گیرد و سایر نمادهای گوشۀ مربع ثابت هستند. در 
(?) یک گام پادساعتگرد حرکت کرده و به مکان  مرحلۀ دوم نیز نماد
) یک گام ساعتگرد حرکت کرده و در جای  )∆ ) می رود و نماد )∆ نماد
آن قرار می گیرد و سایر نمادهای گوشۀ مربع ثابت هستند.  این کار در 
90 دوران  هر مرحله تکرار می شود؛ ضمناً، بیضِی وسط، در هر مرحله

می کند.
مثال 26 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

پاسخ: )4( در مرحلۀ اول دو خط از جفت مربع باالیی حذف می شود 
این  و  پایینی حذف می شود  از جفت مربع  و در مرحلۀ دوم دو خط 
از  دو خط  کدام  این که  باشید  داشته  توجه  تکرار می شود.  متناوباً  کار 
شما  به  بعدی  شکل  را  می شود  حذف  پایینی  یا  باالیی  مربع  جفت 

نشان می دهد.
مثال 27 :

 (a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

می کند.  دوران  ساعتگرد   90 مرحله هر  در  باالیی  مثلث   )3( پاسخ: 
ولی  است  ثابت  میانی  مثلث  که  می دهند  نشان  دوم  و  اول  شکل های 
90 ساعتگرد دوران کرده است  شکل چهارم نشان می دهد که این مثلث
مثلث  یعنی  است  ثابت  چهارم  و  سوم  در شکل  میانی  مثلث  بنابراین 
90 ساعتگرد دوران می کند. به همین ترتیب در  میانی بعد از دو شکل
180 دوران می کند.  مورد مثلث پایینی می توان گفت که بعد از دو شکل
180 دوران می کند و مکانش ثابت است؛  سوزن ته گرد نیز در مرحلۀ اول
بنابراین با توجه به شکل چهارم می توان گفت که سوزن ته گرد در همان 

180 دوران کند تا شکل سوم به دست آید. مکان باید باشد و
مثال 28 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

الگوی مثلثی به صورت پادساعتگرد  همۀ نمادها طبق یک   )2( پاسخ: 
در  که  نمادی  کنون  ا می گیرند.  قرار  جدید  مکان  در  و  می کنند  دوران 
سمت چپ شکل قرار دارد با یک نماد جدید جایگزین می شود. بنابراین 
در شکل سوم، دایره به جای عالمت مثبت رفته، عالمت مثبت به جای 
کنون به جای عالمت  مثلث می رود و مثلث به جای دایره قرار می گیرد. ا
چهارم  شکل  به  توجه  با  که  گیرد  قرار  جدید  عالمت  یک  باید  مثبت 

می توان فهمید که این عالمت جدید، عالمت تقسیم است.
مثال 29 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

پاسخ: )2( سرِ فلش، در هر مرحله، نیم گام به سمت پایین حرکت کرده 
به طرف  و  آن عوض شده  دو شکل جای  از  بعد  و  معکوس می شود  و 
دیگر مربع می رود؛ بنابراین، تا اینجای کار گزینۀ )1(، )2( و یا )4( پاسخ 
سؤال هستند. نیم دایرۀ سرِ خط پایینی در هر مرحله  نیم گام حرکت 
تا  بنابراین،  می شود؛  منتقل  دیگر خط  به طرف  و  شده  معکوس  کرده، 
درست  پاسخ  به عنوان  را   )2( گزینۀ  می توانید  قطعیت  با  کار،  اینجای 
انتخاب کنید. از طرفی، نیم دایرۀ سرِ خط باالیی از شکل اول به دوم به 
سر دیگر خط رفته و معکوس شده و به طرف دیگر خط منتقل می شود؛ 
ولی، از شکل چهارم به پنجم فقط معکوس شده و به طرف دیگر خط 
منتقل می شود؛ بنابراین، از شکل دوم به سوم، نیم دایرۀ سرِ خط باالیی 
حرکتی نکرده و فقط معکوس شده و به طرف دیگر خط منتقل می شود.

مثال 30 :

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

پادساعتگرد  به صورت  نمادها  از  یک  هر  مرحله،  هر  در   )3( پاسخ: 
به طوری که  شده  باالیی  نماد  جایگزین  جدید،  نماد  یک  و  می چرخند 
که در  در شکل های متوالی طوری معکوس می شود  جهت آن متناوباً 
شکل های اول و دوم، سوم و چهارم، پنجم و ششم و ... سر فلش های 

باالیی به طرف هم باشند.
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تمرین�2 - 1

 )سؤال های 62 تا 121( در هر یک از سؤاالت زیرچهار، پنج یا شش 
شکل با یک توالی مشخص به شما داده شده است؛ و همچنین چهار 
یا پنج شکل دیگر به عنوان پاسخ به شما داده شده است. کدام یک 
گر به جای عالمت سؤال در صورت  از شکل های ارائه شده در پاسخ ا

سؤال قرار گیرد، سرِی شکل های سؤال کامل خواهد شد؟

62 -]SSC 10+2 2009[   

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

63 -]SSC 10+2 2020[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

64 -]SSC CGL 2020[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

65 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

66 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

67 -]SSC 10+2 2012[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

68 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)
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69 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

70 -]SSC 10+2 2011[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

71 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

72 -]SSC 10+2 2013[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

73 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

74 -]UPSC CSAT 2015[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

75 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

76 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

77 -]SBI Clerk 2010[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

78 -]BOB PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)
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79 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

80 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

81 -]SSC CPO 2018[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

82 -]Delhi Police Constable 2017[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

83 -]RRB ALP 2018[  

(a) (b) (c) (d) (e) ( )f

(۱) (۲) (۳) (۴)

84 -]RRB ALP 2018[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

85 -]UPSSSC Junior Assist. 2015[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

86 -]SSC CGL 2009[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

87 -]Delhi Police Constable 2017[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

88 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)
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89 -

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

90 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

91 -]Union Bank of India PO 2011, PNB Clerk 2008[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

92 -]RRB Group D 2018[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

93 -]RRB Group D 2018[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

94 -]Delhi Police Constable 2017[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

95 -]RRB Group D 2018[  

(a) (b) (c) (d)

(۱) (۲) (۳) (۴)

96 -]SSC MTS 2019[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

97 -]DSSSB PRT 2016[  

(a) (b) (c) (d) (e) ( )f

(۱) (۲) (۳) (۴)

98 -]DSSSB PRT 2016[  

(a) (b) (c) (d) (e) ( )f

(۱) (۲) (۳) (۴)
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99 -]SSC CPO 2019[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴)

100 -]Union Bank PO 2011, Canara Bank PO 2008[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

101 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

102 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

103 -2010 UCO Bank Clerk][  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

104 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

105 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

106 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

107 -]OBC Clerk 2012[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

108 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

109 -]Union Bank PO 2011, UCO Bank PO 2008[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

110 -  ]OBC PO 2010[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)  
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111 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

112 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

113 -  ]UCO Bank 2008[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

114 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

115 - 

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

116 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

117 -  ]BOB PO 2011[   

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

118 -  ]BOB PO 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

119 -  ]Allahabad Bank PO 2008[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

120 -

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

121 -  ]CBI Clerk 2011[  

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)
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] تیپ�3 [
ی �سر تشخیص�شکل�نادرست�در

در این نوع سؤاالت، یک سری که از هفت شکل تشکیل شده به شما 
داده می شود؛ شکل های ابتدا و انتهای این سری شماره ای ندارند ولی 
پنج شکل دیگر به ترتیب از )1( تا )5( شماره گذاری شده اند. سری داده 
شده از الگو یا قانون مشخصی پیروی می کند؛ اما، یکی از این شکل ها 
خواسته  شما  از  نیست.  سری  در  شده  رعایت  الگوی  یا  قانون  مطابق 

می شود که شکل مورد نظر را پیدا کنید.
در مثال های زیر با این نوع سؤاالت، بهتر آشنا می شوید.

)مثال های 31 تا 34( در هر یک از سؤاالت زیر هفت شکل به شما 
داده شده است به طوری که شکل های ابتدایی و انتهایی بدون شماره 
شده اند  شماره گذاری   )5( تا   )1( از  که  شکلی  پنج  از  یکی  هستند. 
منطبق با سری داده شده نیست، شمارۀ آن شکل، پاسخ مسئله است.

مثال 31 :

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

90 ساعتگرد  90 پادساعتگرد و پاسخ: )4( در مراحل متناوب، شکل
بنابراین  می یابد؛  افزایش  و  کاهش  به ترتیب  نیز  آن  اندازۀ  و  می چرخد 

شکل شمارۀ )4( از این الگو تبعیت نکرده و پاسخ درست سؤال است.

مثال 32 :

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)  
مطابق  نمادها  موقعیت  مراحل،  همۀ  در   )5( پاسخ: 
قرار   Nبه جای که  نمادی  هر  و  می کند  تغییر  شکل، 
بنابراین  می شود؛  جایگزین  جدید  نماد  یک  با  گیرد، 

شکل شمارۀ )5( منطبق بر این سری نیست.
مثال 33 :

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

پاسخ: )2( از شکل اول به دوم موقعیت نمادها مطابق شکل، تغییر می کند 
و هر نمادی که به جایN قرار گیرد، با یک نماد جدید جایگزین می شود.

با  دیگر  متوالِی  مراحل  در  نمادها  موقعیت  تغییر 
می آید.  به دست  ساعتگر   90 به اندازۀ شکل،  دوران 
بنابراین شکل شمارۀ )2( منطبق بر این سری نیست.

مثال 34 :

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

پاسخ: )5( در مرحلۀ اول، یک ضلع از شکل داخلی به کمانی که قوس آن به 
داخل شکل است تبدیل می شود، در مرحلۀ دوم یک ضلع از شکل خارجی 
به کمانی که قوس آن به خارج است تبدیل می شود و همین فرایند متناوباً 

تکرار می شود. بنابراین شکل شمارۀ )5( منطبق بر این سری نیست.

تمرین�3 - 1

)سؤال های 122 تا 141( در هر یک از سؤاالت زیر هفت شکل به شما 
داده شده است به طوری که شکل های ابتدایی و انتهایی بدون شماره 
شده اند  شماره گذاری   )5( تا   )1( از  که  شکلی  پنج  از  یکی  هستند. 
منطبق با سری داده شده نیست، شمارۀ آن شکل، پاسخ مسئله است. 

122 -]Syndicate Bank PO 2009[  

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

123 -

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

124 -

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)
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پاسخ�نامه�تشریحی

پاسخ های فصل اول
جهت  خالف  در  و   135 به اندازۀ شکل  مرحله،  هر  در   1 

عقربه های ساعت دوران می کند.
در  گام   2 و  1 12 ،1، 12 به اندازۀ به ترتیب  سیاه رنگ  دایرۀ   2 

خالف جهت عقربه های ساعت حول مرکز مربع دوران می کند.
 3 در هر مرحله بخش سیاه رنگ به طرف دیگر حرکت می کند و 
شکل نسبت به خط افقی وارون می شود. و یا می توانید بگویید هر شکل 

در دومین مرحله تکرار می شود.
12 گام ساعتگرد حرکت می کند.  4 در هر مرحله، دایره به اندازۀ

ساعتگرد  گام   ... و   12 ،1،1 12 ، 2 به اندازۀ به ترتیب  فلش   5 

1،1و ... گام  12 ، 2 ،2 1
2 حرکت می کند و سوزن ته گرد به ترتیب به اندازۀ

پادساعتگرد حرکت می کند.
12 گام پادساعتگرد  کستری در هر مرحله، به اندازۀ  6 رنگ خا

12 گام ساعتگرد حرکت می کند. و رنگ مشکی در هر مرحله به اندازۀ

)تا  گام ساعتگرد حرکت می کند  مرحله، یک  در هر  مثلث   7 
همین جای کار با قطعیت می توانید گزینۀ )3( را به عنوان پاسخ درست 
 90 انتخاب کنید.(. دایره در هر مرحله یک گام ساعتگرد حرکت کرده و
حول مرکز خودش دوران می کند و در نهایت عالمت وسط نیز در هر 

90 حول مرکز خودش دوران می کند. مرحله
،1، 12  8 در هر مرحله فلش حول مرکز مربع به ترتیب به اندازۀ

2 گام در خالف جهت عقربه های ساعت دوران می کند و  1
2 2 و ،1 12

به صورت جانبی وارون می شود.
و  2 ،1 12 ،1، 12 به اندازۀ به ترتیب  فلش  مرحله  هر  در   9 

2 گام پادساعتگرد در شکل های متوالی حرکت می کند و همچنین  1
2

در  پادساعتگرد،   90 دوم مرحلۀ  در  پادساعتگرد،   180 اول مرحلۀ  در 
90 پادساعتگرد و در مرحلۀ چهارم این فرایند تکرار می شود  مرحلۀ سوم
90 پادساعتگرد و ...  و مجدداً فلش180 پادساعتگرد، در مرحلۀ پنجم

حول مرکز خودش می چرخد.

، 45 ،90 ، 45  10 شکل در هر مرحله به ترتیب با زاویه های
هر  در  و  می کند  دوران  ساعت  عقربه های  جهت  در خالف   ... و   90

مرحله یک خط آن حذف می شود.
 11 مربع توخالی در مرحلۀ اول و دوم به ترتیب یک گام و نیم 
گام پادساعتگرد می چرخد و همین روند تکرار می شود. و مربع سیاه رنگ 
در مرحلۀ اول و دوم به ترتیب نیم گام و یک گام ساعتگرد می چرخد و 

همین روند تکرار می شود.
 1 12  12 قسمت سیاه رنگ شکل در مرحلۀ اول و دوم به ترتیب
2 گام در جهت عقربه های ساعت می چرخد و همین روند در مراحل  و

بعدی تکرار می شود.

( دایره های سیاه رنگ و  ( )b ) به )a  13 در مرحلۀ اول )از شکل
شکل اصلی )بدون دایره های سیاه و سفید( به اندازۀ یک گام پادساعتگرد 
( دایره های سفید رنگ و  ( )c ) به )b می چرخند. در مرحلۀ دوم )از شکل
شکل اصلی )بدون دایره های سیاه و سفید( به اندازۀ یک گام پادساعتگرد 

می چرخند و همین روند تکرار می شود.
45 پادساعتگرد می چرخد و مربع   14 در مرحلۀ اول کل شکل
متصل به خط، از رأس به آن متصل می شود. در مرحلۀ دوم کل شکل

دوران  خط  به  متصل  مثلث  و  مربع  و  می چرخد  پادساعتگرد   225

 45 می کنند و این روند تکرار می شود؛ یعنی، در مرحلۀ سوم کل شکل
پادساعتگرد می چرخد و مربع متصل به خط دوران می کند. در مرحلۀ 
چهارم کل شکل225 پادساعتگرد می چرخد و مربع و مثلث متصل به 
45 پادساعتگرد  آن دوران می کنند؛ بنابراین، در مرحلۀ پنجم کل شکل
می چرخد و مربع متصل به آن دوران می کند بنابراین گزینۀ )3( پاسخ 

درست است.
 15 در مرحلۀ اول مربع و خط متصل به آن ثابت مانده و دایره و 
خط متصل به آن 2 گام ساعتگرد حرکت می کند. در مرحلۀ دوم دایره و 
خط متصل به آن ثابت مانده و مربع و خط متصل به آن 2 گام ساعتگرد 
حرکت می کنند و همین کار متناوباً تکرار می شود؛ از طرفی، در هر مرحله 

یکی از نمادهای درون مربِع بزرگ برعکس می شود.
و  متوالی  به طور  شکل،  خط های  به  کوتاه  پاره خط  یک   16 

پادساعتگرد اضافه می شود.
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در  می شود،  حذف  باالیی  مستطیل  نصف  اول  مرحلۀ  در   17 
مرحلۀ دوم یک مستطیل از پایین شکل حذف می شود و این کار متناوباً 

تکرار می شود.
 18 در هر مرحله، شکل به طور عمودی معکوس می شود و یک 

پاره خط به انتهای آن اضافه می شود.
 19 بعد از هر دو مرحله، شکل مشابهی ظاهر می شود که فقط

180 پادساعتگرد چرخیده است.

 20 شکل به طور جانبی وارون می شود و در هر مرحله یک فلش 
اضافه می شود.

 21 بعد از هر دو مرحله، شکل مشابهی ظاهر می شود که فقط
180 ساعتگرد چرخیده است و یک پیکان به آن اضافه شده است.

 22 در هر مرحله، یک پاره خط با یک الگوی ثابت و مشخص به 
شکل اصلی اضافه می شود.

45 پادساعتگرد دوران می کند و   23 شکل اصلی در هر مرحله
همچنین پاره خط کوتاهی به دو انتهای شکل اضافه می شود؛ به ترتیب، 
در مرحلۀ اول در باالی خط در سمت چپ، در مرحلۀ دوم در پایین خط 
و در همان سمت، در مرحلۀ سوم در باالی خط در سمت راست و در 
مرحلۀ چهارم در پایین خط و در همان سمت و همین روند تکرار می شود.

 24 در هر مرحله، یک، دو، سه و چهار خط به شکل اصلی در 
خالف جهت عقربه های ساعت اضافه می شوند.

45 ساعتگرد دوران می کند. در   25 شکل اصلی در هر مرحله
مرحلۀ اول مثلث سیاه رنگ به طرف دیگر می رود و در مرحلۀ دوم فلش 
به طرف دیگر رفته و قرینه می شود و این مراحل متناوباً تکرار می شود.

) در هر مرحله به ترتیب 1، 1، 2، 2، 3 و ... گام  )+  26 عالمت
در خالف جهت عقربه های ساعت دوران می کند و در هر مرحله یک 
نماد به نمادهای قبلی اضافه می شود و نمادهای جدید نیز همان حرکت 

) را انجام می دهند. )+ عالمت
 27 در هر مرحله مثلث نسبت به محور قائم قرینه می شود و 
یک نقطه به نقطه های درون آن اضافه می شود. ضمناً در مرحلۀ دوم که 
مثلث قرینه می شود و یک نقطه به نقطه های آن اضافه می شود، به طرف 

دیگر مربع منتقل می شود و این مراحل متناوباً تکرار می شود.
 28 در هر مرحله مثلث هایی که درون دایرۀ سیاه رنگ قرار دارند 
90 پادساعتگرد دوران می کنند و همچنین تعداد خطوط شکل  به اندازۀ

محیطی یک ضلع افزایش می یابد.

12 و1 گام پادساعتگرد حرکت   29 در هر مرحله دایره به ترتیب
می کند و در هر مرحله یک نماد جدید به نمادهای قبلی اضافه شده و 

این نمادها نیز همان حرکت دایره را به ترتیب و متناوباً انجام می دهند.
کل  بعد  و  می شود  اضافه  جدید  فلش  یک  مرحله  هر  در   30 
فلش ها پادساعتگرد می چرخند و یک گام نیز پادساعتگرد حرکت می کنند.

 31 در مرحلۀ اول یک خط به باالی شکل اضافه می شود و در 
مرحلۀ دوم دو خط، یکی به باال و دیگری به پایین شکل اضافه می شود 

و این کار متناوباً تکرار می شود.
تعداد اضالع شکل مرکزی یک ضلع کاهش  در هر مرحله   32 
می یابد و همچنین در مرحلۀ اول و دوم شکل های اطراف شکل مرکزی 
شکل  اطراف  شکل های  سوم  مرحلۀ  در  چرخیده اند.  ساعتگرد  گام  دو 
مرکزی یک گام پادساعتگرد چرخیده اند و این کار متناوباً تکرار می شود.

45 پادساعتگرد می چرخد و یک فلش   33 در مرحلۀ اول فلش
جدید به جلوی آن اضافه می شود. تا اینجای کار می توان گفت که گزینۀ 
)1( یا )4( پاسخ درست هستند؛ اما عالمتی که در مربع قرار دارد در 
مکان،  دو  مکان،  یک  به ترتیب،  همچنین  و  می شود  عوض  مرحله  هر 
)4( گزینۀ  پس  می شود،  جابه جا  مکان  پنج  و  مکان  چهار  مکان،   سه 

پاسخ درست است.
 ... و   135 ،90 ، 45 درجه، صفر  به ترتیب،  سیاه  گلبرگ   34 
گلبرگ  یک  و  می کند  دوران  ساعتگرد  و  پادساعتگرد  به صورت  متناوباً 
سفید در هر مرحله به انتهای دیگر شکل )مقابل جایی که گلبرگ سیاه 

وجود دارد.( اضافه می شود.
ارائه شده در صورت سؤال مشخص   35 با توجه به شکل های 
پنجم  شکل  پس،  است؛  اول  شکل  معکوس  چهارم،  شکل  که  است 
معکوس شکل دوم است و ... . و همچنین عالمتی که در کنار شکل ها 
... گام در خالف  2 و  ،1 12 به اندازۀ1، قرار دارد در هر مرحله به ترتیب 

جهت عقربه های ساعت دوران می کند.
 36 در هر مرحله یکی از دایره ها سیاه می شود و به گوشۀ مربع 

بیرونی منتقل می شود.
 37 شکل ها به صورت یک در میان یکسان هستند.

 38 در مرحلۀ اول فلش سمت چپ که باالی شکل اصلی است 
وارون می شود و در مرحلۀ دوم فلش سمت راست وارون می شود. این فرایند 
از شکل سوم به چهارم و از شکل چهارم به پاسخ مسئله ادامه می یابد.

 39 در مرحلۀ اول عالمت ضربدر یک مکان به پایین می رود و 
عالمت منها ثابت است. در مرحلۀ دوم عالمت منها یک مکان به سمت 
چپ می رود و عالمت ضربدر ثابت است. در مرحلۀ سوم عالمت ضربدر 

یک مکان به پایین می رود و عالمت منها ثابت است و ... .
جهت  و  می چرخد  ساعتگرد   90 استوانه اول  مرحلۀ  در   40 
فلشی که عمودی شده به سمت باال می شود. در مرحلۀ دوم نماد روی 
90 پادساعتگرد می چرخد.  بیضی عوض شده و در مرحلۀ سوم، استوانه
در مرحلۀ چهارم دوباره نماد عوض می شود و مثل شکل اول می شود. در 
90 ساعتگرد بچرخد و فلشی که عمودی شده  مرحلۀ پنجم استوانه باید
تغییر جهت دهد. و همچنین در هر مرحله نقاط سیاه رنگ یکی افزایش 

می یابند؛ یعنی، در شکل ششم، 6 نقطه باید سیاه رنگ باشند.
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 41 در مرحلۀ اول داریم:

در مرحلۀ دوم داریم:  

در مرحلۀ سوم داریم:  

در مرحلۀ چهارم داریم:

به طور مشابه در مرحلۀ پنجم یعنی از شکل پنجم به 
شکل پاسخ خواهیم داشت:

نماد  یک  نشان دهندۀ   N New( ) باال شکل های  در 
جدید است.

90 ساعتگرد دوران کرده و   42 در مرحلۀ اول نماد سمت چپ
به سمت راست منتقل می شود و یک نماد جدید به جای آن در سمت 

چپ قرار می گیرد و این روند در تمام مراحل تکرار می شود.
است؛  یکسان   ( )e زیر شکل با خط   ( )a زیر شکل خط   43 
) باید با خط زیر شکل پاسخ سؤال یکسان  )b بنابراین، خط زیر شکل
باشد. شکل اصلی در هر دو شکل یکسان است با این تفاوت که قرینه 
شکل میانی  دایرۀ  قرینۀ   ( )e شکل میانی  دایرۀ  همچنین  می شود. 

پاسخ  میانی  دایرۀ  قرینۀ   ( )b میانی شکل دایرۀ  بنابراین  است،   ( )a

سؤال است.
بنابراین  هستند  یکسان   ( )e و  ( )c ، ( )a شکل های  44 

) و پاسخ سؤال باید یکسان باشند. )d ، ( )b شکل های
جهت  خالف  مثلثی  الگوی  یک  طبق  بر  سیاه رنگ  دایرۀ   45 
عقربه های ساعت حرکت می کند و سایر نمادها نیز خالف جهت عقربه های 
توجه  اضافه می شود.  نماد  در هر مرحله یک  و  ساعت حرکت می کنند 
داشته باشید که در هر مرحله، در سمت راست ردیف پایین فقط یک 

حرف جدید قرار می گیرد
 46 حروف افقی در هر مرحله یک مکان به سمت پایین جابه جا 
می شوند و در این جابه جایی، حرف میانی در همان مکان باقی مانده و 
به پایین نمی آید. همچنین در محل قطع حروف با اعداد عمودی یک 
حرف یا عدد جدید اضافه می شود. و ضمناً در مرحلۀ اول دو حرف سمت 
چپ و راست خط عمودی جایشان عوض می شود. در مرحلۀ دوم حروف 
با حروف موجود در سمت راست  موجود در سمت چپ خط عمودی 

عوض شده و این روند متناوباً تکرار می شود.

 47 در مرحلۀ اول دو نماد پایین شکل جایشان عوض می شود 
و سه نماد باال به صورت پادساعتگرد جایشان تعویض می شود. در مرحلۀ 
پایین  نماد  سه  و  می شود  عوض  جایشان  شکل  باالی  نماد  دو  دوم 
همۀ  سوم  مرحلۀ  در  می شود.  تعویض  جایشان  پادساعتگرد  به صورت 
نمادهایی که روی خط عمودی هستند یک مکان پایین می روند و نماد 
تمام  آن  از  پس  می کنند.  حرکت  پادساعتگرد   90 گوشه ها در  موجود 
فرایند متناوباً تکرار می شود با این تفاوت که نمادهای سه تایی به صورت 

ساعتگرد جایشان عوض می شود.
که  تفاوت  این  با  است  یکسان   ( )a شکل با   ( )e شکل  48 
) با شکل پاسخ  )b قسمت سیاه رنگ قرینه شده است؛ بنابراین، شکل

سؤال یکسان است با این تفاوت که قسمت سیاه رنگ قرینه شود.
 180  49 شکل سوم حاصل دوران نمادهای شکل اول به اندازۀ
دوم  شکل  نمادهای  دوران  حاصل  چهارم  شکل  و  است  پادساعتگرد 
پاسخ  همان  یا  ششم  شکل  نتیجه،  در  است،  ساعتگرد   180 به اندازۀ

180 ساعتگرد است. مسئله، حاصل دوران شکل چهارم به اندازۀ
گام   ... و   2 ،1 12 ،1، 12 به اندازۀ به ترتیب  مثبت  عالمت   50 
، 2 ،1 12 به اندازۀ1، به ترتیب  و عالمت ضربدر  می کند  ساعتگرد حرکت 

2 و ... گام پادساعتگرد حرکت می کند و فلش از سمت پایین و راست  1
2

به باال و چپ منتقل و معکوس می شود و این کار متناوباً انجام می شود.
به  مکان  دو   E ) حرف )e تا  ( )c و  ( )c تا  ( )a شکل از   51 
سمت چپ حرکت می کند و سایر حروف به همان ترتیب خودشان نوشته 
) تا شکل پاسخ  )d ) و از )d ) تا )b می شوند. با الگوی مشابه از شکل

مسئله همین کار انجام می شود.
) مشابه تغییرات از  )b ) به )a  52 تغییر مکان نمادها از شکل
 ( )b ) است. به طور مشابه تغییر مکان نمادها از شکل )d ) به )c شکل
) است. در نتیجه تغییر مکان  )e ) به )d ) مشابه تغییرات از شکل )c به
به  ( )c از شکل تغییرات  مشابه  پاسخ،  به شکل   ( )e از شکل نمادها 

) است. )d

 53 بیضی وسط به ترتیب سیاه و سفید می شود. چهار نماد موجود 
در گوشه ها به صورت ساعتگرد حرکت می کنند و یک نماد جدید در هر 
مرحله جایگزین یک نماد قدیمی در گوشۀ باالیی و راست شکل می شود.

پاسخ  بنابراین،  هستند؛  یکسان   ( )e شکل و   ( )a شکل  54 
) است. )b مسئله مطابق شکل

) به پاسخ مسئله،  )e ) و )d ) به )c ) و )b ) به )a  55 از شکل
بازآرایی زیر اتفاق می افتد. )توجه داشته باشید که در شکل زیر منظور از 
، معکوس طرح اولیه است.(   RSطرح یکسان و منظور از حروف ، S حرف



279پاسخ نامۀ تشریحی

به  ( )c و  ( )b به  ( )a شکل از   56 
) به پاسخ مسئله، بازآرایی روبه رو  )e ) و )d

تمام  که  باشید  داشته  )توجه  اتفاق می افتد. 
90 ساعتگرد می چرخند و در شکل  شکل ها
، نماد جدید است.(   N روبه رو، منظور از حرف

) به پاسخ مسئله،  )e ) و )d ) به )c ) و )b ) به )a  57 از شکل
نماد   ، N حرف از  منظور  زیر،  شکل  )در  می افتد.  اتفاق  زیر  بازآرایی 

جدید است.(  

به  ( )c و  ( )b به  ( )a شکل از   58 
) به پاسخ مسئله، بازآرایی روبه رو  )e ) و )d

اتفاق می افتد.
به  ( )d و  ( )b به  ( )a شکل از   59 

، بازآرایی روبه رو اتفاق می افتد.  ( )e

پاسخ  به   ( )e و  ( )c به  ( )b شکل از  و 
مسئله، بازآرایی روبه رو اتفاق می افتد.

به  ( )c و  ( )b به  ( )a شکل از   60 
) به پاسخ مسئله، بازآرایی روبه رو  )e ) و )d

اتفاق می افتد.

به  ( )c و  ( )b به  ( )a شکل از   61 
) به پاسخ مسئله، بازآرایی روبه رو  )e ) و )d

اتفاق می افتد.

جهت  خالف  در  و   90 به اندازۀ شکل  مرحله،  هر  در   62 
عقربه های ساعت دوران می کند.

 63 در هر مرحله یک ضلع به اضالع شکل میانی اضافه می شود 
و یک پاره خط از خطوط اطراف شکل میانی حذف می شود.

180 ساعتگرد دوران می کند و بعد از   64 در هر مرحله شکل
هر دو شکل، اضالع شکل داخلی یک ضلع افزایش می یابد.

90 ساعتگرد دوران می کند.  65 در هر مرحله شکل
فلش  و  است  ثابت  دایره  داخل  بزرگ  فلش  مرحله  هر  در   66 

90 ساعتگرد دوران می کند. کوچک به اندازۀ

م�شود. جالايرگزلايرن جدلايرد هنمچاد لاير�

 67 در هر مرحله قسمت سیاه رنگ دو گام ساعتگرد حرکت می کند 
و قسمتی که دارای عالمت مثبت است، دو گام پادساعتگرد حرکت می کند.

45 ساعتگرد دوران می کند.  68 در هر مرحله فلش
90 پادساعتگرد دوران می کند و شکلی   69 در هر مرحله شکل

که در باالی آن است سیاه می شود.
می کند  دوران  پادساعتگرد   45 نیم دایره، مرحله،  هر  در   70 
به صورت  الگوی چرخشی  برطبق یک  و مکان سه جزء کوچک شکل، 

پادساعتگرد عوض می شود. 
یک  از  ساعتگرد  به صورت  ضربدر  عالمت  مرحله،  هر  در   71 
قسمت ستاره به قسمت بعدی حرکت می کند و دایره سیاه رنگ به صورت 
پادساعتگرد از یک قسمت بیرون ستاره به قسمت بعدی حرکت می کند. 

ضمناً مربع و مثلث متناوباً در هر مرحله در وسط ستاره قرار می گیرند.
90 پادساعتگرد دوران می کند و دایره   72 در هر مرحله شکل

به صورت ساعتگرد از یک قسمت به قسمت بعدی می رود.
 73 در هر مرحله، نمادها مطابق شکل حرکت 

می کنند.

به صورت  مربع  و  سفید  دایره  سیاه،  دایره  مرحله،  هر  در   74 
پادساعتگرد جابه جا می شوند و مثلث یک گام به صورت ساعتگرد جابه جا 

180 می چرخد. شده و در هر مرحله
 90 خودشان مرکز  حول  شکل ها،  همۀ  مرحله،  هر  در   75 
راست  سمت  و  باال  گوشۀ  در  که  مربعی  جز،  به  می چرخند؛  ساعتگرد 
90 پادساعتگر می چرخد. قرار دارد که در هر مرحله حول مرکز خودش

 76 از شکل اول به دوم، شکل اصلی و فلش به صورت جانبی 
90 پادساعتگرد دوران می کند همین  وارون می شوند و دایرۀ نیمه سیاه

فرایند از شکل سوم به چهارم اتفاق می افتد.
 77 در هر مرحله همۀ نمادها یک گام پادساعتگرد دوران می کنند.
،135 ،90 به اندازۀ به ترتیب  مثلث  نماد  مرحله،  هر  در   78 

نماد  و  ساعتگرد   45 به اندازۀ مساوی  نماد  ساعتگرد،   225 و  180

180 ساعتگرد دوران می کند. 135 و ،90 ، 45 دایره به ترتیب به اندازۀ
 79 در مرحلۀ اول، شکل وسط180 دوران می کند و دو شکل 
180 دوران می کنند و  دیگر ثابت هستند. در مرحلۀ دوم دو شکل دیگر
شکل وسط ثابت است. در مراحل بعدی این فرایند متناوباً تکرار می شود.

حول   180 به اندازۀ مرحله  دو  هر  باال  راسِت  سمت  نماد   80 
با قطعیت می توانید گزینۀ 4 را  کار  )تا همین جای  خودش می چرخد 
به عنوان پاسخ درست انتخاب کنید.(، نماد سمت چِپ باال در هر مرحله 
90 ساعتگرد حول مرکز خودش می چرخد، نماد وسط در هر  به اندازۀ
از  بعد  پایین  راست  نماد سمت  نمی کند،  تغییری  و  است  ثابت  مرحله 
و  می چرخد  خودش  مرکز  حول  ساعتگرد   90 به اندازۀ سوم  شکل  هر 
 90 به اندازۀ چهارم  شکل  هر  از  بعد  پایین  چپ  سمت  نماد  درنهایت 

ساعتگرد حول مرکز خودش دوران می کند.
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 81 در هر مرحله به طور متناوب یک خط درون دایره و یک خط 
بیرون آن اضافه می شود.

 82 در هر مرحله دو خط اضافه می شود و الگویی مشخص به 
شکل یک زنجیره ایجاد می کند.

 83 در شکل دوم اولین نماد از اولین ردیف حذف می شود، در شکل 
سوم اولین نماد از دومین ردیف حذف می شود و این روند ادامه می یابد.
 84 در هر مرحله، یک شکل از شکل های مجموعه حذف می شود.

 85 در شکل اول دو خط راست وجود دارد و در هر مرحله تعداد 
دو،  به ترتیب  راست  خطوط  تعداد  بنابراین،  می شود؛  برابر  دو  خطوط 

چهار، هشت و شانزده است.
به  90 دوران می کند و یک خط  در هر مرحله کِل شکل  86 

شکل اضافه می شود.
 87 در هر مرحله تعداد خط های انتهای فلش متناوباً کاهش و 
افزایش می یابند و تعداد خط هایی که در انتهای آن ها یک مربع قرار دارد 

180 دوران می کنند. افزایش یافته و در هر مرحله
90 ساعتگرد دوران می کند و یک   88 در هر مرحله کِل شکل

خط به شکل اضافه می شود.
 89 در هر مرحله به تعداد هر دو نوع فلش یک فلش اضافه شده 

و فلش های سمت راست به طور عمودی معکوس می شوند.
 90 در هر مرحله، تعداد اضالع شکل بیرونی یک ضلع افزایش می یابد 
و همچنین تعداد فضاهای تقسیم شده در شکل نیز یکی افزایش می یابد.
135 ،90 ، 45  91 کل شکل در هر مرحله به ترتیب به اندازۀ

به  نیز  گلبرگ  مرحله یک  هر  در  دوران می کند.  ... ساعتگرد  و   180 ،
انتهای شکل در جهت ساعتگرد اضافه می شود و رنگ سیاه در هر مرحله 

از یک طرف به  طرف دیگر منتقل می شود.
و  مثلث جایشان عوض شده  و  دایره  به دوم  اول  از شکل   92 
به هم نزدیک تر می شوند. به طور مشابه از شکل سوم به چهارم دایره و 

مربع جایشان عوض شده و به هم نزدیک تر می شوند.
 93 از شکل اول به دوم دایره به جای مربع قرار می گیرد و به جای 
دایره ها همان تعداد مربع قرار می گیرد. به طور مشابه از شکل سوم به 
تعداد  همان  خط ها  به جای  و  می گیرد  قرار  مثلث  به جای  خط  چهارم 

مثلث قرار می گیرد.
 94 در هر مرحله، شکل بعدی تصویر آینه ایه شکل قبلی است و 
یا می توان گفت که شکل ها متناوباً تکرار می شوند؛ یعنی، شکل های 2 و 4 
یکسان هستند و به طور مشابه شکل های 1، 3 و 5 هم یکسان خواهند بود.

) بزرگ تر  )a ) دومین شکل از شکل های، شکل )b  95 در شکل
شده و شکل های اول و سوم درون این شکل بزرگ شده قرار می گیرند. 
) بزرگ  )c ) دومین شکل از شکل های شکل )d به طور مشابه، برای شکل
می شود و شکل های اول و سوم درون این شکل بزرگ شده قرار می گیرند. 
 96 در هر مرحله، حروف به صورت پادساعتگرد از یک گوشه به 

گوشۀ دیگر می روند و مثلث180 دوران می کند.

 90 شکل راسِت  سمت  در  موجود  نماد  مرحله،  هر  در   97 
پادساعتگرد دوران کرده و به طرف چِپ شکل می رود و یک نماد جدید 

در طرف راست اضافه می شود.
پیروی  الگوی مشخص  از یک  و دومِ سری  اول  سه شکل   98 
و  به چپ  از راست  اول مثلث  که، در سه شکل  بدین صورت  می کنند؛ 
سپس از چپ به راست می رود؛ به طور مشابه، در سه شکل دوم مربع 
از راست به چپ و سپس از چپ به راست می رود. همچنین در شکل 
دوم دست های آدمک راست و در شکل سوم پاهای آن راست می شود؛ 

بنابراین، در شکل ششم باید پاهای آدمک صاف باشد. 
@ به صورت پادساعتگرد از یک گوشه به   99 در هر مرحله، نماد

1 پادساعتگرد حرکت می کند. 12 X به اندازۀ گوشۀ دیگر می رود و نماد
 90 به اندازۀ کل شکل  میان(  در  )یک  متناوب  مراحل  در   100 
پادساعتگرد دوران می کند و در مراحل متناوب دیگر دو کمان به صورت 

پادساعتگرد اضافه می شود.
 101 خطوط خارج شش ضلعی به صورت پادساعتگرد به اندازۀ یک 
ضلع حرکت می کنند و در مراحل متناوب )یک  در میان( یک خط به 
آن ها در جهت پادساعتگرد اضافه می شود و خطوط داخل شش ضلعی 
در  یک خط  متناوب  مراحل  در  و  می کنند  حرکت  ساعتگرد  به صورت 

جهت پادساعتگرد به آن ها اضافه می شود.
موقعیتشان  دوم  و  اول  شکل های   ( )b به  ( )a شکل  102 از 
عوض شده و در موقعیت جدید معکوس می شوند و شکل سوم بدون 
سوم  و  دوم  شکل های   ( )c به  ( )b شکل از  می ماند.  باقی  تغییر 
موقعیتشان عوض شده و در موقعیت جدید معکوس می شوند و شکل 
به طور  بعدی  مراحل  در  فرایند  می ماند. همین  باقی  تغییر  بدون  اول 

متناوب تکرار می شود.
90 ساعتگرد دوران می کند و یک   103 در هر مرحله، کل شکل
فلش متفاوت با قبلی به طور متناوب ساعتگرد و پادساعتگرد اضافه می شود.
) نماد وسط معکوس می شود، از شکل )b ) به )a  104 از شکل

) نماد  )d ) به )c ) نماد باالیی معکوس می شود و از شکل )c ) به )b

پایینی معکوس می شود و این فرایند در شکل های متوالی تکرار می شود.
ساعت  عقربه های  جهت  در  را  نمادها  گر  ا شکل  مطابق   105 
) نماد دوم یک گام پادساعتگرد  )b ) به )a شماره گذاری کنید از شکل
به  نمادهای دیگر در خالف جهت عقربه های ساعت  و  حرکت می کند 
دنبال آن صف می کشند و در هر مرحله یک نماد جدید در انتهای صف 

اضافه می شود. همین فرایند در مراحل بعدی تکرار می شود.

(a) (b) (c) (d) (e)

(۱) (۲)

(۳)

(۱) (۲) (۳)

(۴)

(۵)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)(۵)

(۶)

(۱)

(۲)(۳)
(۴)

(۵)

(۶) (۷)

(۱)(۲)

(۳)

(۴)
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ساعت  عقربه های  جهت  در  را  نمادها  گر  ا شکل  مطابق   106 
دوم،  نماد  اول جایگزین  نماد   ( )b به  ( )a از شکل کنید  شماره گذاری 
نماد دوم جایگزین نماد سوم و نماد سوم جایگزین نماد چهارم می شود 
کنون نماد چهارم که قرار است جایگزین نماد اول شود حذف شده و  ا

نماد جدیدی به عنوان نماد اول قرار می گیرد.
گام  یک  سیاه رنگ  قسمت  مرحله  هر  در  همچنین 
حرکت کرده و زمانی که به انتهای نوار رسید به موقعیت 

اولیۀ خود باز می گردد.
از  و  می کنند  دوران  ساعتگرد   90 مثلث ها مرحله،  هر  در   107 
پایین می روند. همچنین قسمت  به  به وسط آن و سپس  باالی شکل 
باال  به وسط و سپس  پایین  از  سیاه رنگ در مثلث  چپ در هر مرحله 
رفته و در مثلث وسطی قسمت سیاه رنگ در هر مرحله از باال به وسط و 
سپس پایین می رود و این فرایند تکرار می شود. در مثلث سمت راست 
هم قسمت سیاه رنگ از باال به وسط و سپس به پایین می رود اما این 

حرکت بعد از هر دو شکل انجام می شود.
) به جای یک فلش یک سوزن ته گرد قرار  )b ) به )a  108 از شکل
) به جای یک سوزن ته گرد یک فلش قرار  )c ) به )b می گیرد، از شکل

می گیرد و این فرایند در شکل های متوالی تکرار می شود.
90 پادساعتگرد دوران می کند و در مراحل   109 در هر مرحله، ذوزنقه
متناوب نیم گام ساعتگرد حرکت می کند و همچنین در مراحل متناوب نیمۀ 
دایره و یا یک چهارم آن سیاه می شود و از وسط به گوشۀ باال و سمت چپ می رود.

 110 در شکل اول یک ضلع از شش ضلعِی بیرونی حذف شده، 
در شکل دوم ضلع بعدی )در جهت پادساعتگرد( از شش ضلعِی درونی 
حذف شده و در شکل سوم ضلع بعدی )در جهت پادساعتگرد( از هر دو 
شش ضلعی حذف شده است و این فرایند در مراحل بعدی تکرار می شود. 
بعدی )در  به ضلع  و  بیرونی در شکل دوم عوض شده  نماد  همچنین 
جهت ساعتگرد( می رود و در شکل سوم نماد جدید به درون شش ضلعی 
کنون در شکل  رفته و به ضلع بعدی )در جهت ساعتگرد( منتقل شده. ا
چهارم نماد جدید باید روی ضلع پایینی قرار گیرد که با توجه به این که در 
هیچ یک از گزینه ها نماد جدیدی خارج از شش ضلعی روی ضلع پایین 
نیست پس در شکل چهارم نماد جدید داخل شش ضلعی بوده و فرایند ما 
تکمیل می شود و همین فرایند نیز درمورد نمادهای جدید اِعمال می شود.

 111 در هر مرحله، ابتدا یک سوزن ته گرد جدید مثل شکل اول 
90 به ترتیب از چپ  اضافه می شود و سپس سوزن ها به ترتیب به اندازۀ

به راست به صورت پادساعتگرد و ساعتگرد دوران می کنند.  
چپ  سمت  و  پایین  در  که  شکلی  دوم،  به  اول  شکل  از   112 
به  و  شده  بزرگ تر  می کند،  دوران  پادساعتگرد   90 به اندازۀ دارد  قرار 
90 ساعتگرد دوران می کند،  وسط منتقل می شود. شکل وسط به اندازۀ
هر  در  همچنین  و  می شود  منتقل  راست  سمت  به  و  شده  کوچک تر 
مرحله یک نماد جدید در سمت چپ قرار می گیرد. همین فرایند در تمام 
گر در بین گزینه های  مراحل بعد تکرار می شود. توجه داشته باشید که ا

) را ببینید تا شک تان برطرف شود. )d )1( و )3( شک دارید شکل

(۱)

(۴)

(۲)

(۳)

) را نگاه کنیم؛ متوجه می شویم، که  )d ) و )b گر شکل های  113 ا
دایره و فلش به اندازۀ یک گام ساعتگرد حرکت کرده اند و دو نماد جدید 
) باید نماد )c ) به )a بعد از آن ها اضافه شده است؛ بنابراین، از شکل
یک گام ساعتگرد حرکت کند و دو نماد جدید )که هر دو در شکل X

) وجود دارند.( بعد از آن بیایند. )e

تغییر  شکل  مانند  نمادها  موقعیت   ( )b به  ( )a شکل از   114 
گر نمودار شکل زیر را  می کند و یک نماد جدید به جای• قرار می گیرد. ا
90 پادساعتگرد بچرخانید تغییر موقعیت نمادها  در هر مرحله به اندازۀ

در هر مرحله به دست می آید.
بنابراین در شکل پاسخ دو نماد سمت چپ 
باید جدید باشند پس گزینۀ )4( پاسخ درست 

است.
) موقعیت نمادها  )d ) به )c ) و از شکل )b ) به )a  115 از شکل
 ( )d ) و از شکل )c ) به )b مانند شکل )الف( تغییر می کند و از شکل

) موقعیت نمادها مانند شکل )ب( تغییر می کند. )e به

ب الف

 116 در هر مرحله؛ اولین، دومین، سومین و چهارمین نماد از باال 
می شوند؛ اولین، دومین، چهارمین و سومین نماد از پایین و همچنین 
 90 به اندازۀ نماد  ساعتگرد،   90 به اندازۀ نماد  مرحله  هر  در 
P به طور متناوب در مراحل مختلف وارون  پادساعتگرد می چرخد. نماد
و معکوس می شود. فلش هم در شکل سوم وارون شکل اول، در شکل 

چهارم وارون شکل دوم و به همین ترتیب.
بازآرایی  سوم  به  دوم  شکل  از   117 
نمادها مطابق شکل است. همین بازآرایی از 

شکل چهار به پاسخ مسئله انجام می شود
 118 از شکل اول به دوم و از شکل سوم به چهارم، همۀ نمادها 

یک گام ساعتگرد حرکت می کنند و یک نماد جدید جایگزین می شود.
 119 در مراحل متناوب، نمادها به اندازۀ یک گام و نیم گام به صورت 
نمادها  از  یکی  مرحله  هر  در  همچنین  و  می شوند.  جابه جا  ساعتگرد 
در شکل  مربع  با  این جایگزینی  نماد جدید جایگزین می شود  با یک 
O می رسد. S و ، Z اول شروع می شود و در مراحل دیگر به ترتیب به

نمادها  موقعیت   ( )b به  ( )a شکل از   120 
گر نمودار را در هر مرحله  مانند شکل، تغییر می کند. ا
90 ساعتگرد بچرخانید تغییر موقعیت نمادها  به اندازۀ

در هر مرحله به دست می آید.
بازآرایی  دوم  به  اول  شکل  از   121 
نمادها مطابق شکل است. همین بازآرایی از 

شکل سوم به چهارم انجام می شود.
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 122 از شکل اول به شکل )1(، دو خط اضافه می شود و از شکل 
)1( به )2( یک خط حذف می شود، به طور مشابه از شکل )2( به )3(  
دو خط اضافه می شود و از شکل )3( به )4( یک خط حذف می شود. 

همین الگو برای سایر شکل ها ادامی می یابد.
 123 به طور متناوب یک خط اضافه و کم می شود و همۀ خط ها 
90 دوران، متناوباً نیم گام و یک گام پادساعتگرد حرکت می کنند. بعد از

فلش ها  همۀ  و  می شود  اضافه  فلش  یک  مرحله  هر  در   124 
معکوس می شوند و قوسشان به طرف دیگر منتقل می شود.

90 ساعتگرد حول مرکز خودش دوران   125 در هر مرحله شکل
می کند و متناوباً یک گام و نیم گام پادساعتگرد حرکت می کند.

2 و  1
2 ، 2 ،1 12 ،1، 12  126 دایره سیاه رنگ در هر مرحله به اندازۀ

... گام ساعتگرد حرکت می کند.
دوران  ساعتگرد   ... و   90 ، 45 ،90 شکل مرحله  هر  در   127 

می کند و معکوس می شود.
جهت  در  و  اول  فلش  جهت  در  فلش  یک  مرحله  هر  در   128 

ساعتگرد اضافه می شود و سایر فلش ها معکوس می شوند.
 129 در مرحلۀ اول شکل کوچک بزرگ تر شده و یک شکل جدید 
با اندازۀ کوچک تر درون آن قرار می گیرد، در مرحلۀ دوم شکل خارجِی 
بزرگ تر حذف می شود و این فرایند ادامه می یابد. توجه داشته باشید که 

در شکل )1(، شکل بزرگ شده باید مربع باشد.
90 پادساعتگرد دوران می کند،   130 در هر مرحله مثلث باالیی
180 دوران می کند و مثلث پایینی متناوباً مثلث میانی بعد از دو شکل

90 ساعتگرد دوران می کند. 180 و

 131 در هر مرحله یک فلش در جهت عقربه های ساعت به گونه ای 
اضافه شده است؛ که، جهت سر فلش مطابق سایر فلش ها است و درعین 

حال تمام فلش های پیش از آن معکوس هستند.
90 پادساعتگرد   132 در هر یک از شکل های متوالی برگ به اندازۀ
دوران می کند و یک برگ سیاه و یک برگ سفید به طور متناوب اضافه 

می شود.
نماد  یک  توسط  دایره  متوالی،  شکل های  از  یک  هر  در   133 
جدید جایگزین می شود. هنگامی که چرخه کامل می شود دایره دوباره در 

شکل های متوالی ظاهر می شود.
کستری رنگ، نیم   134 در هر یک از شکل های متوالی، قسمت خا
گام ساعتگرد و قسمت هاشور خورده، نیم گام پادساعتگرد حرکت می کند.

 90 و ساعتگرد   45 به اندازۀ شکل  متناوب،  مراحل  در   135 
ساعتگرد دوران می کند، و در حالت جدید معکوس می شود.

شکل های  در  متناوباً  سیاه  دایرۀ  یک  و  سفید  دایرۀ  یک   136 
متوالی اضافه می شوند.

اول، دوم، سوم و  با فلش های  به ترتیب  اولین فلش،  مکان   137 
چهارم عوض می شود و وقتی به انتها رسید این کار به ترتیب درمورد سایر 

فلش ها انجام می شود.

 138 در مراحل متناوب، دو و سه کمان متوالی، معکوس می شوند.
به تعداد  و  به ترتیب  ساعتگرد،  به صورت  اضالع شش ضلعی   139 
1، 2، 1، 3، 1، 4 و ... ضلع حذف می شوند و دایره های سیاه به صورت 

پادساعتگرد، به ترتیب و به تعداد 1، 2، 1، 3، 1، 4 و ... ظاهر می شوند.
گام ساعتگرد حرکت  نیم  مربع،  بیرون  در هر مرحله فلش   140 

90 پادساعتگرد دوران می کند. می کند و
ضلع  یک  به اندازۀ  کوچک  دایرۀ  متوالی  شکل های  در   141 

پادساعتگرد حرکت می کند.
پیش از حل تمرین های تسلط، این هشت قانون طالیِی زیر را به خاطر 

بسپارید.
گر در یک سری، شکل اول مشابه شکل پنجم باشد، حتماً  قانون اول: ا

شکل دوم مشابه شکل ششم یا پاسخ سؤال است.
باشد،  گر در یک سری، شکل چهارم مشابه شکل پنجم  ا قانون دوم: 

حتماً شکل سوم مشابه شکل ششم یا پاسخ سؤال است.
گر در یک سری، شکل های زوج یکسان باشند؛ شکل های  قانون سوم: ا

فرد نیز یکسان هستند.
گر در یک سری، شکل اول مشابه شکل دوم و شکل  ا قانون چهارم: 
سوم مشابه شکل چهارم باشد حتماً شکل پنجم مشابه شکل ششم یا 

پاسخ سؤال است.
گر در یک سری، شکل اول مشابه شکل چهارم و شکل  قانون پنجم: ا
یا  مشابه شکل ششم  سوم  شکل  حتماً  باشد  پنجم  شکل  مشابه  دوم 

پاسخ سؤال است.
گر در یک سری، شکل چهارم وارون شکل اول و شکل  قانون ششم: ا

پنجم وارون شکل دوم باشد حتماً شکل ششم وارون شکل سوم است.
باشد؛  پنجم  گر در یک سری، شکل سوم مشابه شکل  ا قانون هفتم: 

حتماً شکل دوم مشابه شکل ششم یا پاسخ سؤال است.
باشند؛  متفاوت  هم  با  در یک سری، همۀ شکل ها  گر  ا قانون هشتم: 

شکل پاسخ نیز به طور کامل متفاوت خواهد بود.
 142 در هر مرحله، یک خط عمودی و یک خط افقی حذف می شود.

 143 از شکل اول به دوم، نقاط سیاه رنگ در همان مکان، باقی 
180 دوران می کند؛ به همین ترتیب، از شکل  می مانند و مابقی شکل
سوم به چهارم، نقاط سیاه رنگ در همان مکان، باقی می مانند و مابقی 

180 دوران می کند. شکل
با شکل چهارم  اول  همان طور که مشاهده می کنید؛ شکل   144 
یکسان است، با این تفاوت که فلش آن وارون شده است. بنابراین شکل 
پاسخ باید با شکل دوم یکسان باشد با این تفاوت که فلش آن وارون باشد.

اشاره  پایین  و  باال  به  متناوباً  متوالی، مثلث،  در شکل های   145 
می کند و در هر مرحله یک گام پادساعتگرد حرکت می کند. بنابراین در 
شکل پاسخ مثلث باید به باال اشاره کند و در گوشۀ باال و سمت چپ 

باشد. از طرفی خط راست پادساعتگرد دوران می کند.
 146 در هر مرحله، اولین نماد که در سمت چپ قرار دارد به سمت 

راست منتقل شده و وارون می شود.




