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'60آزمون شماره 1
دفترچه شماره 1

خوردن به گشنه، مثل نوشیدن است به ...............- 1
 سیرآب  آب  تشنه  شیر

تهران به ایران، مثل ............... است به ترکیه.- 2
 استانبول  آنکارا  آنتالیا  ازمیر

کدام گزینه برای ادامه ی فهرست مناسب نیست؟- 3
الوان ـ کیش ـ خارک ـ ؟

 هندرابی  بوشهر  مینو  هرمز
هر درخت، حتماً ............... دارد.- 4

 گل  میوه  برگ  ریشه
نزدیک ترین معنی برای )ُمسَتِمع( کدام است؟- 5

 گوینده  شنونده  نابینا  تالش
رابطه ی )فرجام( به )ابتدا( مشابه است با رابطه ی )غلبه( به ............... .- 6

 پیروزی  پایان  شکست  برتری
............... به شکل خاصی از زبان برای منطقه ی خاص یا یک گروه خاص اشاره می کند.- 7

 قوم  گویش  کالم  قبیله
در پرسش های 8 و 9، مناسب ترین گزینه را برای پیداکردن جاهای خالی انتخاب کنید.

آفتاب در حال غروب بود. عطار می خواست برود، از دیدن ............... پدر و پسر، خیلی خوشحال بود. ............... کتاب هایی که - 8
با خود آورده بود، یکی را برداشت. باالی صفحه ی اول، چیزی نوشت و آن را ............... محّمد داد. محمد کتاب را گرفت. نگاهی 

کرد و ............... این هدیه ی شیخ، بسیار خوشحال شد و تشکر کرد؛ نسخه ای از کتاب »اسرارنامه« ی عطار بود.
 این ـ از ـ به ـ با  آن ـ با ـ از ـ از  این ـ از ـ به ـ از  آن ـ با ـ از ـ با

9 -
نماید رو  سبز قامت،   ............... اگــر 
بتازد  ............... ــردم  ک فــرش  را  تنم 

می گشاید  ............... ــدا  خ ــاغ  ب دِر 
بیاید تا  ــردم  ک ــذر  ن  ............... ــم  دل

 آن ـ را ـ تا ـ را  آن ـ را ـ از ـ با  این ـ را ـ از ـ با  این ـ را ـ تا ـ را
ترتیب شماره ی کلمات زیر در فرهنگ لغات به چه شکلی است؟ )شماره ی گزینه ها به ترتیب از راست به چپ می باشند.(- 10

3- بالین  2- باطن  1- باسکول 
5- بالش 4- باستیل 

 4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5  2 ـ 1 ـ 4 ـ 5 ـ 3  1 ـ 4 ـ 2 ـ 5 ـ 3  4 ـ 1 ـ 2 ـ 5 ـ 3
در پرسش های 11 و 12، کدام گزینه ترتیب منطقِی مناسب تری برای ساختن یک پاراگراف از جمالت به هم ریخته ی زیر است؟

11 -
 رقابت برای جلب توجه افرادی که مشتاقانه در انتظار تجربه ی هیجان در صف های طوالنی می ایستند.

 این افراد با حرکت ترن هوایی در مسیر آهنی، سطح ترشح آدرنالین بدنشان را افزایش می دهند.
 اساساً اگر در یک شهربازی ردپایی از ترن هوایی یافت نشود، انگار شهربازی نیست تا جایی که ساخت ترن های هوایی 

سریع تر و بلندتر به ابزاری برای رقابت تبدیل شده است.
 ترن های هوایی امروزه به عنوان نماد اصلی شهربازی ها شناخته می شوند.

 ت پ ب الف  پ الف ب ت  ت پ الف ب  پ ت الف ب
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12 -
 البته که خاصیت این کتاب ها تنها به خواب آرام ختم نمی شود.

 جای این کتاب ها همیشه کنار تخت خواب است.
 کافی است، شب قبل از خواب یکی از آن ها را دستتان بگیرید تا خودتان خواب آرام بعد از کتاب خواندن را تجربه کنید.

 کتاب های رمان و داستانی هستند که توصیه می شود قبل از خواب آن ها را بخوانیم.
 ب ت الف پ  ت ب پ الف  ت ب الف پ  ب الف پ ت

کدام یک از کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است، از نظر امالیی صحیح نیست؟- 13
گوش آویـــزه ی  ُدر  ــو  چ  کلماتی 
تو نام  دریاست  وسعت  به   دریاقلی! 
خیزد ـــالل  ض هــمــه  ارچــــه   آب 
ــای آزم دروغ  ــا  ب ــی  ــت دوس  مکن 

ــوش ــده مَ ــوزش  ــن ه ــه  ــوف ک مسجد 
است ــن  ــکَ اَل تــو  ــام  ن تلّفظ  در  تــاریــخ 
ــزد ــی خ ـــالل  ـــرم پ ــــــوردن  خ از 
رای ــاک  ــاپ ن مـــرِد  ــا  ب ــیــز  ن ــان  ــم ه

براساس متن زیر به پرسش های 14 تا 16 پاسخ دهید.
مرکوری نخستین برنامه ی آمریکا برای پرواز فضایی انسان بود و هدف این پروژه فرستادن اولین انسان به مدار زمین و بازگرداندن 
سالم او به زمین بود. برای انجام این پروژه مجموعه موشک های اطلس ساخته و تست شدند. پس از انجام چند پرتاب بی سرنشین بدون 
خطر، موشک ها آماده ی ارسال محموله به مدار زمین بودند. همه چیز برای فرستادن اولین انسان به فضا آماده بود اما مهندسان ناسا 
پیش از انجام اولین پرواز سرنشین دار نیاز به یک آزمایش دیگر داشتند. پزشکان معتقد بودند حتی اگر موشک کار خود را به درستی 
انجام دهد و منفجر نشود باز هم شرایط بی وزنی خارج از جو برای فضانوردان بسیار خطرناک خواهد بود. مهندسان ناسا تصمیم گرفتند 
ابتدا یک شامپانزه را به خارج از جو بفرستند و این آزمایش هم به خوبی انجام شد و شامپانزه صحیح و سالم به زمین بازگشت، اما 
همین تأخیر در فرستادن انسان به فضا باعث پیشی گرفتن رقیب شد. شوروی پیش از این که ناسا اولین فضانورد آمریکایی را به فضا 
ارسال کند، موفق شد »یوری گاگارین« را به عنوان اولین فضانورد در مدار زمین قرار دهد و در رقابت رسیدن به مرزهای فضا، آمریکا 
را شکست دهد. هر چند کم تر از یک ماه پس از سفر تاریخی گاگارین، ناسا هم اولین فضانورد خود را به خارج از جو زمین فرستاد.

کدام گزینه عنوان مناسب تری برای موضوع متن باال است؟- 14
 شرایط بی وزنی در فضا  ساخت موشک های اطلس  فرستادن انسان به فضا  سازمان فضانوردی آمریکا

کدام یک از گزینه های زیر درست است؟- 15
 پزشکان معتقد بودند شرایط بی وزنی برای فضانوردان چندان خطرناک نخواهد بود.

 برای پروژه ی مرکوری از موشک های اطلس استفاده شد.
 آمریکا موفق به فرستادن اولین انسان به فضا شد.

 یوری گاگارین اولین فضاپیمایی بود که در مدار زمین قرار گرفت.
ناسا چه مدت بعد از شوروی موفق به فرستادن انسان به فضا شد؟- 16

 یک ماه  بیشتر از دو ماه  کم تر از یک ماه  دو ماه
کدام گزینه در صورت مرتب شدن نام یک میوه را نمی سازد؟- 17

 تلپاقر  سمفتد  ینگانر  رواخلم
کدام گزینه به ترتیب جمع کلمات »متن ـ شخص ـ لحظه ـ شاعر« را به درستی نشان می دهد؟- 18

 متون ـ اشخاص ـ لحظه ها ـ اشعار  متن ها ـ شخص ها ـ لحظه ها ـ شاعران
 متن ها ـ شخص ها ـ لحظات ـ اشعار  متون ـ اشخاص ـ لحظات ـ شاعران

در کدام گزینه تمام کلمات هم خانواده نیستند؟- 19
 عدل ـ عالم ـ عادل  کشف ـ کاشف ـ اکتشاف   کتاب ـ کاتب ـ کتب  قصد ـ قاصد ـ مقصود

معنای کدام یک از ضرب المثل های زیر به درستی نوشته نشده است؟- 20
 بار کج به منزل نمی رسد: با نیرنگ و خالف نمی توان کاری از پیش برد و آن کار نتیجه ی خوبی ندارد.

 با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود: با حرف زدن کاری درست نمی شود و باید تنبلی را کنار گذاشت و اقدام کرد.
 از آب گل آلود ماهی گرفتن: با استفاده از هوش خود بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

 نان به نرخ روز خوردن: مطابق با اوضاع و شرایط پیش رفتن. 
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ترکیب همه ی حروف کدام گزینه، - 21 از  است.  )بردبار(  معنای  به  که  کلمه ای ساخت  ر ب( می توان  )و ص  ترکیب حروف  از 
می توان کلمه ای ساخت که معنای مشابهی داشته باشد؟

 ا ک ی ش ب  ک ی ت ن   س ت ف ب  ل ت ش ا
از ترکیب کدام گزینه می توان دو کلمه ی چهارحرفی ساخت که هر دو به معنای )هجوم( باشد؟- 22

 ی خ ف ش ت ل ب ع  و ح ل ر ی م ش ه  ق ت س ک ف ر ن ا  ل و ذ ح ر س ر ه
در پرسش های 23 و 24، برای یافتن رابطه ای بین کلمات، به جایگاه حروف در کلمات یا جایگاه حروف در ترتیب حروف الفبا توجه 
کنید. با توجه به رابطه ی دو کلمه ی سمت راست، مشخص کنید در سمت چپ، به جای عالمت سؤال چه کلمه ای قرار می گیرد؟

)هوش آزمون( : )آونمشهوز( :::::::: )سرعت و نظم( : ؟- 23
 ترمنعوظس  ترمنسعظو  ترمنعسظو  ترنمعسظو

)سالم( : )ضوته( :::::::::: )گرفت( : ؟- 24
 نسگچ  مژکج  نسکج  مژگچ

شهری دارای 123456 نفر جمعیت است. حداقل اطالعات مورد نیاز برای تعیین تعداد مردان این شهر در کدام گزینه آمده است؟- 25
 تعداد زنان کم تر از تعداد مردان است.  مردان 100 نفر بیشتر از تعداد زنان هستند.

 جمله ی الف   جمله ی ب 
 هر دو جمله ی الف و ب   اطالعات ناکافی است.

پوریا، پسرخاله ی مریم است و شادی، دخترعموی رضا می باشد و مریم، دخترعمه ی شادی می باشد. کدام یک از گزینه های - 26
زیر حتماً درست است؟

 رضا، پسرخاله ی پوریاست.   شادی، دخترعمه ی پوریاست.
 مریم، دخترعموی رضاست.   رضا، پسردایی مریم است.

در زنجیره ی زیر چه تعداد عدد 9 وجود دارد که بالفاصله قبل از آن عدد 4 نباشد و بالفاصله بعد از آن عدد 5 باشد؛ ضمن - 27
آن که مجموع دو عدد بالفاصله قبل و بعد از آن کم تر از 10 و بیشتر از 6 باشد؟ اعداد را از چپ به راست بخوانید.

647294648957945295513149576  
 3  2  1  صفر

در زنجیره ی زیر، مناسب ترین گزینه به جای عالمت سؤال کدام است؟- 28

36 ج ـ 64 ح ـ ؟ ـ 25 ث ـ 9 پ

 81 ب  49 ر  100 د  73 ق
برای پرکردن جای عالمت های سؤال در زنجیره ی زیر، مناسب ترین گزینه به ترتیب از چپ به راست کدام است؟ )گزینه ها - 29

1 8 4 ? ? 2 5 6 8 4 ? 0 2 5 6 ? ? 0 2 5 ? 7 0 ? 5 6 از چپ به راست انتخاب گردد.( 
0 7 2 4 7 6 0  0 7 7 4 7 6 0  7 0 7 1 8 6 2  7 0 7 4 7 6 2 

123 روز قبل از چهارم آذرماه کدام گزینه است؟- 30
 اول مردادماه  دوم مردادماه  سوم مردادماه  چهارم مردادماه

با توجه به رابطه ی مشترکی که در بین اعداد هر یک از مجموعه های زیر وجود دارد، مقدار مناسب برای عالمت سؤال را - 31
مشخص کنید.

319
17؟

1110
87

25
69

3  1  5  4 
در بین اعداد داخل بیضی، کدام عدد نظم را بر هم زده است؟- 32

 7213   5408 
 6427   4236 
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در پرسش های 33 و 34 کدام گزینه می تواند به جای عالمت سؤال قرار بگیرد؟
33 -

 

       

34 -

 

       

با توجه به جمالت زیر، کدام گزینه می تواند شکل هندسی مورد نظر باشد؟ )اضالع اشکال برابر اعداد طبیعی فرض گردند.(- 35
 حداقل یک خط تقارن دارد.  مرکز تقارن دارد.  اندازه ی محیطش همیشه برابر مضرب 4 نیست.

 مستطیل  ذوزنقه  متوازی  االضالع  لوزی
چهار کاله قرمز، آبی، سبز و زرد را در اختیار چهار حیوان ببر، روباه، پلنگ و شیر قرار می دهیم و هر کدام از این حیوانات با - 36

چشمان بسته، یکی از کاله ها را به صورت شانسی بر سر خود قرار می دهند. با توجه به اطالعات زیر رنگ کاله شیر کدام گزینه است؟
 کاله پلنگ، زرد و قرمز نیست.  کاله شیر و پلنگ، آبی نیست. 

 کاله روباه و ببر، زرد نیست.
 قرمز  آبی  سبز  زرد

اگر حروف عبارت )کتاب هوش آزمون( به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ منظم شوند، کدام حرف سومین حرف سمت - 37
چِپ حرف )ز( خواهد بود؟ )حروف تکراری را به تعداد تکرار در نظر بگیرید.(

 ن  م  ک  آ
در پرسش های 38 و 39 براساس رابطه ی موجود در بین شکل ها، به جای عالمت سؤال )؟( کدام شکل را می توان قرار داد؟ 

پرسش ها را از راست به چپ بخوانید.

 به  مثل  به ؟- 38

       

 به  مثل  به ؟- 39
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هر کدام از عبارت های سه حرفی داخل دایره، با یکی از اعداد سه رقمی داخل مربع، - 40
برابر است و هر رقم داخل مربع با یکی از حروف فارسی متناظر است. به جای عالمت 

سؤال چه عددی باید قرار بگیرد؟
 863   683 

   368   638 

41 - C می رسد. سپس به سمت جنوب حرکت کرده و به مکان B به سمت شمال شرقی حرکت کرده و به مکان A مصطفی از مکان 
می رسد و سپس به سمت غرب حرکت کرده و به مکان D می رسد، موقعیت مکان D نسبت به مکان A را تعیین کنید.

 شمال شرقی   جنوب شرقی 
 شمال غربی   نمی توان تعیین کرد.

سیمین اندازه های سه ضلع مستطیلی را با هم جمع کرد و حاصل برابر 18 سانتی متر شد و سپس سعید اندازه ی سه ضلع - 42
از همان مستطیل را با هم جمع کرد و حاصل برابر 21 شد. محیط مستطیل چند سانتی متر است؟

42  39  24  26 
در پرسش های 43 و 44، در هر زنجیره ی اعداد به جای عالمت های سؤال )؟( چه عددی باید قرار بگیرد؟

43 -
 17 ـ 8 ـ 4 
 7 ـ 8 ـ 4 

 17 ـ 28 ـ 8 

531؟9
3134؟1622
4؟643216

 7 ـ 27 ـ 8 
44 -

 32 ـ 42 
 31 ـ 44  

 32 ـ 44 
 31 ـ 42

در پرسش های 45 تا 48 کدام گزینه )بدون چرخاندن( برای قرارگیری در محل عالمت سؤال، مناسب تر است؟
45 -

     

    
 
46 -
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47 -

     

     

48 -

     

     

در هر یک از پرسش های 49 تا 51، مراحل تاشدن یا سوراخ شدن کاغذ از چپ به راست نشان داده شده است. کاغذ پس از 
بازشدن چه شکلی خواهد شد؟ خط چین ها محدوده ی کاغذ را قبل از تاشدن نشان می دهد.

49 -
 

       

50 -

 

       

51 -
 

       

در پرسش های 52 تا 54 قرینه ی شکل سمت چپ )بدون چرخش( نسبت به خط چین کدام است؟
52 -
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53 -
 

     

    

54 -

        

کدام یک از مکعب های سمت راست نمی تواند با شکل سمت چپ ساخته شود؟- 55

     

     

چندتا از مکعب مستطیل های زیر، می تواند با شکل گسترده داده شده ساخته شود؟- 56

 

    
 3  1  2  صفر

کدام گزینه، جمع شده ی شکل گسترده ی سمت چپ است؟- 57

     

    



13

   
ن 1

مو
آز

در پرسش های 58 تا 60، کدام یک از گزینه های پاسخ، شامل شکل طرف چپ )بدون چرخش و تغییر اندازه( است؟
58 - 

      

    

59 - 

      

    

60 -
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'25آزمون شماره 1
دفترچه شماره 2

در پرسش های 61 تا 65 چه تعداد از عبارات داده شده، درست نیست؟ 
61 -

17 13 33++ >>   22 20 5 8++ >> ´́   5 35 50++ ==  
 65 15 45 5-- == ++   12 5 18 3-- >> ¸̧   27 40 68++ >>  

3  1  4  2 
62 -

430 10 43¸̧ ==   7 7 59´́ <<   1 1 12 10++ == --  
 4 2 81 9´́ >> ¸̧   40 5 300 100´́ == --   52 42 8 1-- >> ++  

 2  3  1  صفر
63 -

 20 15 4 2-- >> ++   100 2 10 5¸̧ == ´́   18 2 21++ >>  
 800 90 978 78++ << --   1 2 54 53´́ >> --   99 9 9== ´́  

3  2  4  5 
64 -

30 17 48++ <<   3 1 21 7-- << ¸̧   33 4 8>> ´́  
 11 10 120 20´́ >> --   100 10 89 1-- == ++    415 415 4 2¸̧ << ¸̧  

 3  1  2  صفر
65 -

 1 2 3 2 3++ ++ << ´́   45 5 3 3¸̧ == ´́   8 2 16´́ ==  
 100 31 21>> --   2 6 9820 982´́ >> ¸̧   10 19 9== --  

3  1  4  2 
و مسیرهای حرکت یک  ایستگاه ها  نشان دهنده ی  مقابل،  شکل 
و  صاف  خطوط  با  مسیرها  است.  آزمون  هوش  شهر  در  اتوبوس 
حروف  از  تعدادی  با  مسیرها  تقاطع  در  شهر  این  ایستگاه های 
به  توجه  با  شده اند.  مشخص  اعداد  و  فارسی  حروف  انگلیسی، 

شکل، به پرسش های 66 تا 72 پاسخ دهید.
در مسیر بین دو ایستگاه )ث( و )A( چند ایستگاه وجود دارد؟- 66

  5 
 6 

  7 
 8 

در مسیر بین دو ایستگاه )H( و )ظ( چند ایستگاه با حروف انگلیسی وجود دارد؟- 67
5  4  3  2 
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پاسخ نامه آزمون  1 دفترچه 
شماره 1

خوردن باعث رفع گرسنگی و نوشیدن باعث رفع تشنگی  1  
می گردد.
تهران پایتخت ایران و آنکارا پایتخت ترکیه است. 2  
فهرست شامل اسم جزایر است ولی بوشهر جزیره نیست. 3  
4 5 

فرجام به معنای پایان و متضاد ابتدا است و غلبه به معنای  6  
پیروزی و متضاد شکست می باشد.

7  8 9 10 

11 

جمله ی )آ( باید بالفاصله بعد از جمله ی )پ( استفاده گردد  12  
و گزینه ی )2( فقط این ویژگی را دارد.

زالل امالی صحیح است. 13  
14 

گزینه ها به صورت زیر صحیح می باشند و کلماتی که زیر  15  
آن ها خط کشیده شده در گزینه ها اشتباه استفاده شده بودند.

گزینه ی )1(: پزشکان معتقد بودند شرایط بی وزنی برای فضانوردان خطرناک 
خواهد بود.

گزینه ی )3(: آمریکا موفق به فرستادن اولین انسان به فضا نشد.
گزینه ی )4(: یوری گاگارین اولین فضانوردی بود که در مدار زمین قرار گرفت.

16 

گزینه ها به ترتیب پرتقال، نارنگی و خرمالو هستند. 17  
18 

عالم با عدل و عادل هم خانواده نیست. 19  
ریشه ی کلمات گزینه  های )2(، )3( و )4( به ترتیب کشف، کتب و قصد 

می باشند.
مفهوم صحیح ضرب المثل گزینه ی )3(: از موقعیت خراب  20  

و آشفته سوء استفاده  کردن.
و  21 بردبار  معنای  به  و  )صبور(  برابر  اصلی  حروف  ترکیب   

شکیبا است و گزینه ی )1( شامل حروف )شکیبا( است.
از ترکیب حروف دو کلمه ی یورش و حمله تشکیل می گردد. 22  
جای حروف تغییر کرده است. حروف کلمه ی )هوش آزمون(  23  

را به ترتیب از 1 تا 8 شماره گذاری می کنیم، در نتیجه ترتیب حروف کلمه ی 
)آونمشهوز( به صورت 4 2 8 6 3 1 7 5 است و برای کلمه ی )سرعت و 

نظم( نیز به همین روش عمل می کنیم.
ترتیب  24 به  )سالم(  کلمه ی  حروف  الفبا،  جدول  براساس   

دارای شماره ی حروف 15، 27، 1 و 28 است و حروف کلمه ی )ضوته( 
به ترتیب دارای شماره ی 18، 30، 4 و 31 است که شماره ی هر حرف 
است.  بیشتر  واحد   3 )سالم(،  کلمه ی  در  خود  متناظر  حرف  از  )ضوته( 
حروف کلمه ی )گرفت( به ترتیب دارای شماره ی 26، 12، 23 و 4 است و 
به شماره ی هر حرف 3 واحد اضافه می کنیم و حروف با شماره ی 29، 15، 

26 و 7 را به دست می آوریم و عبارت )نسگچ( تشکیل می گردد.
تعداد  25 و  پاسخ صحیح مشخص می گردد  از جمله ی  )ب(،   

مردان برابر است با:
 ( )123456 100 2 61678- ¸ = تعداد زنان 
 123456 61678 61778- = تعداد مردان  

پدر  26 برادرانشان  و  هستند  خواهر  مریم  مادر  و  پوریا  مادر   
شادی و پدر رضا می باشند. بنابراین رضا پسردایی مریم است. 

ارقام انتخابی زیر با شرایط سؤال همخوانی دارند: 27  
647294648957945295513149576  

عدد کنار هر حرف الفبا برابر شماره ی آن حرف ضرب در  28  
خودش است. مثالً حرف )پ(، سومین حرف جدول حروف الفبا است و اگر 
این عدد را در خودش ضرب کنیم، برابر 9 می باشد. حرف )د( نیز دهمین 

حرف جدول الفبا است و عدد کناری باید 100 باشد.
عدد 6 5 2 0 7 4 8 1 ، چهار بار تکرار شده ولی در تکرار  29  

دوم، سوم و چهارم به ترتیب از سمت چپ یک رقم 1، دو رقم 18 و سه 
رقم 184 حذف شده است. یعنی:

1 8 4 7 0 2 5 6 8 4 7 0 2 5 6 4 7 0 2 5 6 7 0 2 5 6  
تعداد روزهای قبل از 4 آذرماه عبارت اند از: 3 روز آذرماه،  30  

30 روز آبان ماه، 30 روز مهرماه، 31 روز شهریورماه و 29 روز برای ماه 
سوم  بنابراین  است،  روز   31 برابر  مردادماه  چون  و  می ماند  باقی  مرداد 

مردادماه پاسخ صحیح است.
)مورب(  31 ضربدری  به صورت  اعداد  مجموع  جدول  هر  در   

9 :جدول چپ 2 5 6+ = + برابر است. 
10 :جدول وسط 8 7 11+ = +  
17 :جدول راست 3 19 1+ = + Þ =? ?  

دورقمی  32 عدد  برابر  هزار  یکان  و  یکان  ارقام  حاصل ضرب   
دهگان و صدگان همان عدد است؛ مثالً در عدد 7213، حاصل ضرب رقم 

7 و 3 برابر 21 است، ولی عدد 4236 این ویژگی را ندارد. 
دایره هر بار به اندازه ی یک ضلع در جهت خالف عقربه های  33  

ساعت حرکت کرده و یک درمیان رنگی و سفید می شود. مربع کوچک در 
ابتدا و انتهای هر ضلع در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.

هر حرف در هر مرحله به صورت  34  
مقابل جابه جا می شوند.

 
ذوزنقه مرکز تقارن ندارد. متوازی االضالع، خط تقارن ندارد.  35  

هر چهار ضلع لوزی برابر می باشند پس محیط این شکل همیشه برابر یک 
عدد با مضرب 4 است.

از جمالت )الف( و )پ( مشخص می گردد کاله پلنگ، ببر  36  
و روباه زرد نیست است. بنابراین کاله زرد بر سر شیر است.

کتاب هوش آزمون به ترتیب حروف الفبا و از راست به چپ  37  
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به صورت مقابل نوشته می شود: 

ذوزنقه همراه با چرخش 180 درجه و سایز بزرگ تر استفاده  38  
شده است. ماه با چرخش 90 درجه در جهت خالف عقربه های ساعت در 
داخل ذوزنقه قرار می گیرد. پنج ضلعی با تغییر رنگ و چرخش 180 درجه در 
خارج و باالی سمت راست ذوزنقه استفاده شده است. لوزی کوچک تر شده و 

روی محیط ذوزنقه و در باالی سمت چپ آن قرار گرفته است.
حرف ق پس از یک چرخش 180 درجه، به باال منتقل  39  

جهت  خالف  در  درجه   90 چرخش  یک  از  پس  آ  حرف  است.  شده 
منتقل  راست  به  منتقل می شود. حرف غ  پایین  به  عقربه های ساعت 
می شود. حرف ص پس از یک چرخش 90 درجه در جهت عقربه های 

ساعت به چپ منتقل می شود.
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