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کردنــد و آن را بــه دو دســته ی  در ســال 19۳7، ترمــن بــا همــکاری مريــل در آزمــون هــوش »اســتنفورد - بینــه« تجديد نظــر 

کــه هــوش و  کردنــد. منظــور از هــوش غیرکالمــی )عملــی(، مجموعــه اعمالــی اســت  C و M  )کالمــی و غیرکالمــی( تقســیم 

اســتعداد تحلیلــی فــرد را نشــان می دهــد؛ ماننــد تنظیــم يــا ســاختن تصاويــر، الحــاق قطعــات، درک تصاويــر ناقــص، اســتدالل علمــی و 

کــه از  اســتعداد تحلیلــی در مــواد آزمــون بــه عنــوان 20  فضايــی و دقــت  و تداعــی. بــه نظــر می رســد آنچــه دســت اندرکاران آزمون هــای تیزهوشــان را بــر آن داشــت 

کــه در فقــر محیطــی بــه ســر  کــودکان دوزبانــه و دانش آموزانــی  کــه ســنجش ايــن نــوع از هــوش بــرای اقلیت هــای فرهنگــی،  کل بهــره بگیرنــد، آن اســت  درصــد بــارم 

می برنــد، مناســب تر اســت زيــرا ايــن عوامــل در هــوش غیرکالمــی تأثیــر زيــادی ندارنــد.

کتــاب در تحلیــل بهتــر، توانايــی  کتــاب اهتمــام بورزيــد و بدانیــد نتیجــه ی عملــی ايــن  بــه شــما دانش آمــوزان عزيــز پیشــنهاد می کنــم بــه حــل تســت های ايــن 

قیــاس، طبقه بنــدی تصاويــر، تکمیــل الگوهــا، يافتــن قاعــده، شناســايی ســاختار شــکل، رمزگشــايی، نگــرش درســت بــه بــرش و تــا، درک فضايــی از تــاس و مکعــب 

و... در فرازهايــی مؤثــر از زندگی تــان نمايــان خواهــد شــد.

کــه پايه هــای اّولیــه و انتزاعــی اســتعداد تحلیلــی را بنیــان می نهــد و  کتــاب ســکوی پرشــی اســت بــرای شــکوفايی هــوش غیرکالمــی  شــما؛ هوشــی  در واقــع ايــن 

يــادگاری اســت مانــدگار.

 مقدمه ی ویرایش جدید 

کرديم! آپولو هوا 

شــباهت 100درصــدی پرســش های آزمــون ورودی تیزهوشــان 96-95 بــا محتــوای 1000 تســت اســتعداد تحلیلــی و تقديــر و تشــکر های فــراوان دبیــران همــکار و 

کرديــم! کــه آپولــو هــوا  کــه فکــر می کنــم حــق دارم بگويــم  کــرد  دانش آمــوزان هوشــیار، چنــان شــعفی در مــن ايجــاد 

ح شــده  کتــاب انتخــاب و ســخت ترين ســؤال ها از فصــل »موقعیــت نقــاط مشــترک بیــن شــکل ها« مطــر پرســش های اســتعداد تحلیلــی امســال از ســه فصــل ايــن 

کتــاب برتــر در زمینــه ی اســتعداد تحلیلــی  کتــاب، خیلــی زود،  کــه ايــن  کتــاب مهرومــاه آورده بوديــم؛ بی دلیــل نیســت  کــه مــا بــرای اّولیــن بــار  در ايــران آن را در  بــود 

گشــت. شــناخته شــد و ظــرف مــدت چنــد  هفتــه نايــاب 

گــروه رياضــی مهرومــاه توانســت ســربلند و ســرافراز   کــه  کتــاب، خــود، ســنجش IQ ناشــران حــوزه ی تیزهوشــان بــود و خوشــحالم  بــه نظــر می رســد آماده ســازی ايــن 

ايــن چالــش را بــه پايــان برســاند.

کتــاب، محتــوای آموزشــی آن دســتخوش تغییراتــی شــد؛ از جملــه تعــداد مثال هــای حل شــده در راهنمــای هــر فصــل افزايــش يافــت و تعــدادی  در ويرايــش 

ــای  کلمه ه ــرای  ــی ب ــتند؛ واژه گزين ــری داش کمت ــش های  ــا پرس ــه ی فصل ه ــه بقی ــبت ب ــه نس ک ــد  ــه ش ــی اضاف ــه فصل هاي ــه ای ب ــش چند  گزين پرس

کتــاب بــرای دانش آمــوزان ايــن رده  ی ســّنی آســان تر باشــد. همچنیــن،  گرفــت تــا درک مطالــب  ناآشــنا ماننــد المــان و پیــن صــورت 

کتــاب ضمیمــه  پرســش های آزمون هــای ورودی تیزهوشــان دوره ی اّول و دوم متوســطه ســال تحصیلــی 96-95 بــه انتهــای 

کــه  کتــاب را بــا وســواس بیشــتری انجــام دهیــم؛ باشــد  کرديــم ويرايــش همــه ی بخش هــای   شــد. در مجمــوع ســعی 

مقبول  افتد.

عقاب باشید؛ تیزبین و تیزهوش.
بهنام بناپور



کــه در یــک نصف روز کنــدنــازم آن آمــوزگاری را  نــا  ا د همــه  ا  ر ــم 
َ
ل عا ن  ا ز مــو نش آ ا د

زمیــن بــر  یســد  زادی  نو آ نــون  قا بتــدا  بعــد از آن بــا خــون هفتاد و دو تــن امضا کندا

گذشته تا به امروز:   توجه به استدالل غیرکالمی در علما و اندیشمندان از 

که در جوامع مختلف توسعه يافته و درحال توسعه، آموزش نسل های آينده ی  کنم، اين است  که عالقه مندم در ابتدای بحث نظر شما را به آن جلب  موضوعی 
که موجب توســعه می شــود،  که بزرگ ترين ثروت هر جامعه  کشــورهای توســعه يافته به اين نتیجه  رســیده اند  گرفته اســت. امروزه،  کشــور مورد توجه ويژه قرار 
کشــوری توســعه می يابد يا  گر می خواهید بدانید  گالس نورث، برنده ی جايزه ی نوبل اقتصاد، می گويد: »ا که آقای دا آموزش جوانان و نوجوانان اســت تا جايی 
کرد. برای ديدن توسعه به مدارس و حتی  کپی  که استفاده می کنند برويد، اين ها را به راحتی می توان خريد يا  کارخانه و ابزاری  نه، نیازی نیست سراغ فناوری، 
گر آن ها را پرسشــگر، خالق، صبور، نظم پذير، خطرپذير و دارای روحیه ی  که چگونه به بچه ها و نوجوانان آموزش می دهند. ا پیش دبســتانی ها برويد و ببینید 
کشور شوند.« که می توانند باعث توسعه ی  گفت وگو، تعامل، مشارکت جمعی و همکاری بار می آورند، بدانید همان ها انسان ها و شخصیت هايی خواهند شد 
گرفته، آموزش اســتدالل های غیرکالمی به نســل های نو اســت. بخش عمــده ای از آموزش در مدارس  کمتر مورد توجه قرار  کــه در آمــوزش حال حاضر  نکتــه ای 
کريم بارها و بارها  که اســتدالل های غیرکالمی اهمیت بسیار بیشــتری دارند؛ چنان که خداوند نیز در قرآن  کالمی اســت درصورتی  هنوز متکی بر اســتدالل های 
که با تشــويق به مشــاهده ی آســمان ها و زمیــن و موجودات عالم،  کرده اســت؛ آنجا  ل های منطقی غیرکالمی دعوت  مســلمانان را بــه تفکــر بــر پايه ی اســتدال
کید شــده اســت و آن را  انســان را به تفکر درباره ی خالق هســتی دعوت می کند. در آموزه های دينی  و ســخنان پیشــوايان دينی ما نیز به اين موضوع بســیار تأ

نشانه ی تیزهوشی و درايت افراد برشمرده اند؛ مانند حديث معروف »العاقل یکفی بالإشارة«.

گفتــم هیــچ گفــت دگــر،  کــه »الــف«  در خانه اگر کس اســت، یک حرف بس اســتگفتــم 
کرده اند )!( و از ســال ها پیش به توسعه ی آموزش استدالل های  گويی جوامع غربی بیش از ما از آموزه های دينی و ســخنان بزرگانمان اســتفاده  اما متأســفانه، 
گرفت؛ چنان کــه در آزمون های هوش و اســتعداديابی به  غیرکالمــی پرداخته انــد. ايــن موضــوع تقريبــًا از دهه های اّول قرن بیســتم مورد توجه ايــن جوامع قرار 

گزينش مديران از آزمون های اين چنینی استفاده می کنند. کنون، همه ی شرکت های بزرگ دنیا برای  طراحی و توسعه ی اين بخش پرداخته اند و ا

 استدالل غیرکالمی: درک و تشخیص موقعیت های بهتر 

کلمه، استدالل غیرکالمی نامیده می شود. استدالل تحلیلی غیرکالمی نیازمند تالشی هدفمند  فرايند حل مسئله و شکل گیری مفاهیم بدون استفاده از زبان و 
در انجام عملکردهای ذهنی مانند استنتاج های رسم کردنی و فهمیدن عالمت ها و اشاره هاست. 

کالمی در زندگی روزمره:   استفاده از استدالل غیر 

که ممکن اســت در چند ســاعت آينده بــاران ببارد و  که هوا ابری اســت. در ايــن موقعیت نتیجه می گیريد  کنیــد هنــگام خــروج از خانه متوجه می شــويد  فــرض 
که با خود چتر ببريد. اين تصمیم و عملکرد شما نمونه ای از استدالل غیرکالمی است؛ به عبارتی ديگر، قضاوت شما از موقعیت به وجود آمده  تصمیم می گیريد 
منجر به تصمیم گیری سريع و مناسب شد. در غیر اين صورت چنانچه از استعداد تحلیلی غیرکالمی درستی برخوردار نبوديد، ممکن بود زير باران خیس شويد 

و چند روزی به عّلت سرماخوردگی مجبور شويد در خانه بمانید.

کار:  کسب و   استفاده از استدالل تحلیلی غیرکالمی در زندگی حرفه ای و 

گام های اصالحی  کنید و يک ســری  کار را پیش بینی  در زندگی حرفه ای نیز ممکن اســت گاهی مجبور شــويد بر اســاس اطالعات و آمار قبلی، پیامدهای يک کسب و 
که بازدهی بیشتری داشته باشند. کنید  کارمندانتان، از آن ها در جايگاهی استفاده  برداريد. برای مثال، با توجه به شناخت خود از شخصیت 

گفت اســتعدادهای غیرکالمی در اغلب موارد و بسیار  غ از اينکه اســتدالل های ما منطقی، فضايی، عددی، تصويری يا انتزاعی باشــند، می توان به طور قطع  فار
کالمی در زندگی روزمره استفاده می شوند. بیشتر از استدالل های 

کمک ظاهر، زبان بدن، ابزارهای  که چرا مردم به  کلمه اســت.« اين جمله به خوبی نشــان می دهد  گوياتر از هزار  يک ضرب المثل چینی می گويد: »يک تصوير، 
گفتاری و نوشــتاری است و  که چرا اســتدالل غیرکالمی مســتقل از زبان های  بصری و مانند آن ها، ارتباط بهتری با هم برقرار می کنند و اين دلیل روشــنی اســت 

کلمات به آسانی قابل استفاده و يادگیری است. بدون استفاده از 

 راهکارهای توسعه و آموزش استدالل غیرکالمی:

کارآفرين هســتید، برای بازدهی بیشــتر بايد خود را به راهکارهای توســعه ی اســتدالل  کارشــناس آمــوزش يا حتی يک تاجر و  گــر شــما يــک دانش آموز، معلم و  ا



گرفتن از زبان،  کمک  گذشته يا حل مسائل پیچیده بدون  کردن بر اساس تجارب  کنید. استدالل غیرکالمی با توانايی استنتاج برای پیش بینی  غیرکالمی مجهز 
کمک می کند. به طور خالصه، استدالل غیرکالمی همه ی جنبه های زندگی روزمره ی ما  همیشه در حرکت رو به  جلو و هوشیاری نسبت به جهان اطراف به ما 

را پوشش می دهد و برای همگامی با جهان رقابتی امروز، تیزهوشی و شهودی بودن ضروری است.
کنیم، عبارت اند از:  کارمندان و دانش آموزانمان را تقويت  که می توانیم با استفاده از آن ها مهارت های غیرکالمی خود يا  و اما راه های متفاوتی 

کالمی کمتر به ابزار    آشنايی با راهکارهای آموزش  غیرکالمی و اتکای 
کنند.  کمک می کند جنبه ها و سناريوهای متفاوت مسئله را درک  که    تشويق دانش آموزان و دانشجويان به استفاده از سؤال های باز، برای پی بردن به جواب 

  تمرکز بر راه های رسیدن به جواب، به جای اهمیت بیشتر دادن به پاسخ 
گام ها و استفاده از زبان تمثیلی هنگام توضیح دستورالعمل ها   معرفی مفاهیم، دنباله ها، 

  تشويق دانش آموزان به درک ارتباط بین مفاهیم متفاوت، پیامدهای يک تصمیم، استخراج الگوهای منطقی و...
  قادر ساختن دانش آموزان به استفاده از دانش و تجارب قبلی خود برای مواجهه با موقعیت های جديد

گفت وگوی منطقی و انتقادی با خود، به عنوان راهکاری برای افزايش درک و نگهداری مفاهیم در ذهن    تشويق دانش آموزان به 
که به موضوع  البته اين ها فقط برخی از راه های توسعه ی مهارت های استدالل غیرکالمی است و کلید حرفه ای شدن در هنر استدالل غیرکالمی، تمرين است 

کمک می کند. بااهمیت توانايی فراخوانی و به کارگیری مهارت های استدالل  هنگام رخداد موقعیت جديد يا مشابه، 

 سنجش استعداد تحلیلی غیرکالمی و توانایی استدالل: 

به وسیله ی آزمون های سنجشی که توانايی های تصويری، فضايی، انتزاعی و عددی فرد را تشخیص می دهند، می توان استدالل غیرکالمی را اندازه گیری و مقايسه 
که شامل مسائل درسی متداول نمی شود،  که بفهمیم آيا شخص می تواند مسائل را با استفاده از راهکارهای خالقانه  کمک می کند  کرد. اين آزمون های سنجشی 

کنند. کند يا نه. همچنین معلمان را راهنمايی می کند تا توانايی های استدالل دانش آموزان را بسنجند و فرايند تفکر دانش آموزان خود را ارزيابی  حل 
کرده ام انواع مختلف و متنوع آن را برای شما  کتاب سعی  که در اين  پرسش های مختلفی برای سنجش مهارت های استدالل غیرکالمی دانش آموزان وجود دارد 

که امیدوارم مورد استفاده ی شما قرار بگیرد. کامل ترين مجموعه های چاپ شده ی موجود در دنیاست  کتاب پیش رو يکی از  کنم. از اين جنبه،  طبقه بندی 

 انواع استدالل های غیرکالمی: 

که انواع اصلی آن عبارت اند از:  گفته می شود  کند، استدالل غیرکالمی  کلمات استفاده  که از مهارت های شناختی غیر از  لی  گفتم، به  هر استدال که  همان طور 
  استدالل های انتزاعی غیرکالمی                           استدالل های تحلیلی تصويری و فضايی                                  استدالل های عددی و محاسبات سريع

کاربردهای آزمون های استعداد تحلیلی غیرکالمی:   نحوۀ برگزاری و 

که  گزينش افراد مختلف از رده ی سّنی 11 سال به باال استفاده می کنند  کشورهای توسعه يافته، از آزمون های استعداد تحلیلی غیرکالمی برای سنجش و  در 
اغلب راهی بی واسطه برای ارزيابی سطح استعداد تحلیلی است. پاسخ دهی به سؤال ها به دانش قبلی احتیاج ندارد و افراد می توانند برای تعیین قدرت تفکر 
کنند. محتوای يک آزمون اســتدالل تحلیلی غیرکالمی بسته به رده ی سّنی و هدف برگزاری آزمون متفاوت است.  منطقی و تشــخیص الگوها از آن ها اســتفاده 

کتاب آورده ام. گسترده ای از سؤال های مورد استفاده در اين آزمون ها را در اين  کرد، طیف  که مشاهده خواهید  همان طور 
کاغذی استدالل های غیرکالمی وجود دارد: دو شیوه  برای برگزاری امتحانات 

1- استاندارد: آزمون دهندگان پاسخ های خود را روی برگه های امتحانی می نويسند.
گانه عالمت می زنند. 2- چند گزینه ای )تستی(: آزمون دهندگان پاسخ  خود را در برگه ی پاسخ نامه به طور جدا

گزينش داوطلبان خود استفاده می کنند. کز آموزشی شرکت های بزرگ تجاری از آن ها به عنوان بخشی از  مدت اين آزمون ها معمواًل 45 تا 60 دقیقه است و مرا

کشور ما:   آزمون استعداد تحلیلی غیرکالمی در 

همان طور که می دانید، بنابر اعالم مرکز علمی پرورش اســتعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جوان که وظیفه ی شناســايی، جذب و پرورش دانش آموزان صاحب 
استعداد برتر )يا به اصطالح تیزهوش( کشور را بر عهده دارند، يکی از مواّد امتحانی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان )دوره ی اّول و دوم متوسطه( استعداد 
تحلیلی است که به گفته ی مسئوالن اين مرکز، 15 سؤال چهارگزينه ای دارد که مدت زمان پاسخ گويی به آن ها 15 دقیقه است. همچنین در دفترچه ی راهنمای آزمون 
که ســؤال های استعداد تحلیلی به شیوه ی غیرکالمی اســت و طراحی آن ها صرفًا مبتنی بر محتوای  ذکر شــده 
که اين  کتاب های درسی نیست. در ضمن 20درصد نمره ی آزمون مربوط به همین سؤال هاست 
خود بیانگر اهمیت دادن بســیار زياد به اين شــاخه از تفکر در نظر متولیان اين امر اســت. 
کمک شــايانی برای داوطلبان اين  کتاب می تواند  به همین منظور، ســؤال های اين 
آزمون ها باشــد و آن ها را با توانايی تحلیل، طبقه بندی، ريشــه يابی و سامان دهی 

مطالب و مباحث مربوط به اين زمینه آشنا کند.
کادر راهنمـــا بـــا دادن  بـــرای پرداختـــن بـــه هـــر نـــوع مســـئله ی جديـــد، در 



اينجانـــب  درس  کالس هـــای  مخصـــوص  ادبیـــات  بـــا  تـــوأم  کـــه  مثال هـــا  حـــل  و  توضیحـــات 
کنـــم. کـــرده ام شـــما را بـــا شـــیوه های مواجهـــه بـــا ســـؤال و رســـیدن بـــه پاســـخ آشـــنا  اســـت، ســـعی 

گروه  کتاب بـــه نشـــانی الکترونیکی  خواهشـــمندم نظرهـــا و پیشـــنهادهای ارزشـــمند خـــود را درباره ی ايـــن 
کنیـــد. رياضـــی  riazi@mehromah.ir  ارســـال يـــا از طريـــق SMS بـــه ســـامانه ی  300072120   اعـــالم 

 تقدیر و تشکر: 

جای مسّرت است که مراتب حق شناسی خود را از تک تک عوامل محترم انتشارات مهرو ماه ابراز کنم. مجموعه ای که در دست داريد، 
کوچکی در  که بنده فقط سهم  کار و تالش شبانه روزی همکاران ارجمندم در انتشارات مهروماه است  حاصل بیش از 2000 نفر ساعت 

خلق آن بر عهده داشتم.
که با صرف انرژی زيــاد و فراهم آوردن  در ابتــدا از دوســت ارجمنــدم جنــاب آقای اختیــاری، مدير توانمند و فرهیخته ی انتشــارات مهرومــاه 

گروه محترم رياضی مقطع ابتدايی و متوســطه ی  گرامی ام آقای بناپور، مدير  کردند و نیز دوســت  شــرايط مناســب، زمینه ی خلق اين اثر را فراهم 
کمال تشــکر را دارم. در اين راســتا افتخار همــکاری با مدير محتــرم تألیف واحــد ابتدايی و  کردنــد،  ح  کــه پیشــنهاد خلــق ايــن اثــر را مطــر اّول انتشــارات 

کاری در زمره ی نوابغ به شمار می روند. که انصافًا در اين حوزه ی  متوسطه ی اّول، سرکار خانم قراچلو را داشتم 
کتاب های آموزشــی به شمار می رود. مديريت تولید اين  کتاب ها در حوزه ی  کتاب به علت حجم زياد شــکل های موجود در آن، از جمله ی ســخت ترين  تولید اين 

کتاب بر عهده ی سرکار خانم سیاوشی بود که با انرژی فراوان و تالش بسیار، به بهترين شکل از عهده ی اين مسئولیت برآمدند.
که قلبًا از اين عزيزان سپاسگزارم. کتاب بر عهده ی خانم   خاوری و صفحه آرايی آن بر عهده ی خانم سحر طاهر بوده  حروف چینی اين 

که همگی مرهون زحمات عزيزان رّســام، خانم ها علوی پویا، جوابده و محمدی و آقايان حلیمی و شــاهین پور  کتاب رســم شــده  بیش از 5000 شــکل در اين 
که نشان دهنده ی توانمندی اين عزيزان است. کوتاه  کاری بسیار دشوار در مدت زمانی بسیار  بوده است؛ 

کتاب محســوب می شــوند، عبارت اند از: خانم هــا فریدون نژاد،  کــه به دلیل تالش بســیار در واقع همــکاران بنده در تألیف اين  کتــاب  ويراســتاران محتــرم ايــن 
که برای تک تک اين عزيزان، سالمتی و توفیق روزافزون را از درگاه خداوند خواستارم. نمازی و ملکی 

کتاب توســط آقای طالیی به زيبايی طراحی شــده و دوســت خوبم آقــای فرهادی عزيز، مدير هنــری مجموعه، زحمت طراحی لوگوها و زيباســازی  جلــد ايــن 
که از ايشان صمیمانه سپاسگزارم. کتاب را بر عهده داشتند  فضای داخلی و خارجی 

کمکی برای تولید  از ســرکار خانم جباری مدير تولید عزيز مقطع متوســطه ی دوم مجموعه ی مهروماه نیز به خاطر تالش و زحمات زياد ايشــان به عنوان بازوی 
اين اثر، صمیمانه سپاسگزارم.

در پايان از همکار ارجمندم سرکار خانم اسرافیلی که زحمات بسیاری را در کار تحقیق و ترجمه ی بخش هايی از کتاب بر عهده  داشته اند، از صمیم قلب تشکر می کنم.

کــه بــه همــت عزیــزان برســم بــه نیک نامــیشــده ام خــراب و بدنــام و هنــوز امیــدوارم

 مقدمه ی ویرایش جدید 

که ظرف  اســتقبال فراتر از انتظار از ســوی دانش آموزان، معلمان، مشــاوران آموزشــی و مديران عزيز از چاپ نخست 1000 تست اســتعداد تحلیلی به گونه ای بود 
کتاب در بازار ناياب شد! کوتاه پس از چاپ، اين  مدتی 

با توجه به اين استقبال پرشور  و محبت بی اندازه ی دانش آموزان و همکاران مختلف به خصوص پس از برگزاری آزمون ورودی تیزهوشان و شباهت سؤال های 
کرديم. در اين ويرايش،  کتاب را با انرژی مضاعف آغاز  کمک همکاران ارجمندم در انتشــارات محترم مهروماه، ويرايش اين  کتاب، به  آزمون با ســؤال های اين 
کرده ايم. در پايان نیز پرسش های  تعداد مثال های حل شده در بخش راهنمای هر فصل را افزايش داده و به بعضی فصل ها، پرسش های چندگزينه ای اضافه 
کرده ايم. کتاب ضمیمه  استعداد تحلیلی آزمون های ورودی تیزهوشان متوسطه ی اّول و دوم سال تحصیلی 96-95 را به همراه پاسخ نامه ی تشريحی آن به 
کشور قرار  کز آموزشی برتر  که به عنوان مرجع پرســش های اســتعداد تحلیلی مورد اســتفاده ی دانش آموزان، معلمان، مديران مدارس و مرا کتاب  امیدوارم اين 

گذشته بتواند به نحوی شايسته، منشأ خیر و راهگشای اين عزيزان باشد. می گیرد، همچون 

دوستدار همیشگی شما
مصطفی باقری

با کسب اجازه از ساحت مقدس امام زمان )عج(، این اثر را تقدیم می کنم به:

مــادر مهربــان و عزیزتــر از جانــم، روح بزرگوار پــدر ارجمندم و تک تــک اعضای 

خانواده ام که بدون لطف خدا و صرب و تحمل آن ها، این مجموعه پدید منی آمد.

 نشــود فاش کســی آنچه میان من و توست
 گــوش کن بــا لب خاموش ســخن می گویم
کــس مــرد ره عشــق ندیــد  روزگاری شــد و 
نرســید کــس  مــا  راز دل  گرچــه در خلــوت 

 تــا اشــارات نظــر نامه رســان مــن و توســت
 پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
 حالیــا چشــم جهانــی نگران من و توســت
همــه جا زمزمه ی عشــق نهان من و توســت

پدرجان، روحت شاد



دفترچه ی راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 
دبیرستان های استعدادهای درخشان )دوره ی اّول و دوم 

متوسطه( منتشر می شود.

آخرین مهلت ثبت نام امروز است. 

مهروماه گوی سبقت را می رباید.

فردا آزمون تیزهوشان برگزار می شود.

تماس های متوالی و تشکرهای پیاپپی...تلفن پشت تلفن...

شکم خود را صابون بزنید!

گروه ریاضی مهروماه تشکیل جلسه می دهد.

1000 تست استعداد تحلیلی مهروماه از نگاه صاحب نظران 
کتاب برتر می شود.

آزمون برگزار می شود.

گروه ریاضی مهروماه، دوباره تشکیل جلسه می دهد.

ماّده ای آزمونی در دفترچه وجود دارد که تو قوطی هیچ عّطاری هنوز پیدا 
نشده است: »استعداد تحلیلی با %20 نمره ی کل آزمون«.

را نگاه می کنند! »این استعداد تحلیلی  هنوز همه هاج و واج همدیگر 
دیگه چیه؟!« چه کنم چه کنم ها آغاز شده است...

هیچ گروهی شناخت دقیق درباره ی این ماّده ی آزمون ندارد و معلمان و 
کارشناسان هر کدام نظری می دهند. نظرها کاماًل متنوع و گاهی متضاد 
این  پشت  خود،  تعیین شده ی  پیش  از  برنامه ی  با  مهروماه  اما  است؛ 
درس ناشناخته را به خاک می رساند؛ کتاب »1000 تست استعداد تحلیلی 
مهروماه« با دنیایپی از فوت های کوزه گری به چاپ می رسد.

دل ها مثل سیر و سرکه می جوشد! فردا روز سرنوشت سازی است.
استعداد  از  مهروماه  ریاضی  گروه  کارشناسان  شناخت  و  درک  آیا 
تحلیلی درست بوده است؟ آیا شعار ما )کتاب سرنوشت ساز داوطلبان 
روسفید  ما  آیا  می پیوندد؟  حقیقت  به  تیزهوشان(  ورودی  آزمون 
خواهیم شد؟...

به  مشروط  را  خود  قبولی  بسیاری  است؛  بوده  سخت  ریاضی  آزمون 
زدن  در  کرده اند،  کار  را  کتاب  که  آن هایپی  می دانند.  تحلیلی  استعداد 
تست های آزمون، %100 توانمندانه عمل کرده اند و خیلی خوشحال اند. 
دلمان برای آن هایپی که از کتاب دور مانده اند، می سوزد!

ویرایش جدید 1000 تست استعداد تحلیلی اکنون در دستان شماست. 
خیلی  ما  باشید.  منتظرش  ماست...  تکمیلی  کتاب  بزرگ تر،  سورپرایز 
چیزها را ثابت کرده ایم و خیلی چیزها را ثابت خواهیم کرد؛ خیلی چیزها...!

یک  و  ریاضی  گروه  کارشناسان  از  ل 
ّ

متشک حرفه ای  و  کارآمد  گروهی 
مؤلف توانمند، یک کار تیمی، منسجم و هماهنگ پژوهشی تألیفی را 

به برنامه تبدیل می کنند؛ برنامه ای هدفمند... طوفانی در راه است...

تعداد چشم گیری از معلمان و دبیران با توجه به ساختار، محتوا و هیئت 
تحریریه ی کتاب به معرفی آن می پردازند و آن را کتاب برتر اعالم می کنند. 
خیلی ها نظر لطفشان شامل حال ما شده و تشکر می کنند؛ بعضی ها 
لُدَرم ُبلُدَرم می کنند؛ 

ُ
می گویند که رو دست نداریم، البته بعضی ها هم ا

کرده ایم! هوا  آپولو  که  می گویند  بعضی ها  پرانده اند!  فیوز  بعضی ها 

بچه ها سؤال های آزمون استعداد تحلیلی را نگاه می کنند... باورکردنی 
نیست! برق شادی در چشمانشان موج می زند. همه ی سؤال ها، تکرار 
می کنم همه ی سؤال ها، نمونه ی سؤال هایپی است از تیپ های برگزیده ی 
کتاب 1000 تست استعداد تحلیلی مهروماه؛ تازه فقط 3 تیپ از سؤال های 
شکستیم! را  غول  شاخ  ما  است...  زده  خال  به  مهروماه  کتاب!  این 

نقاط  »موقعیت  به  مربوط  تحلیلی  استعداد  سؤال های  سخت ترین 
مشترک بین شکل ها« است؛ بخشی که ما برای اّولین بار در ایران، آن را 

در کتابمان گنجانده ایم. اکنون باورمان می شود که ترکونده ایم!
ورودی  آزمون  داوطلبان  ویژه ی  را  تحلیلی  استعداد  افراد  بیشتر 
اتفاق  این  که  می کرد  اشاره  ظریف بینی  اما  می دانستند؛  تیزهوشان 
و  است...  بوده  تیزهوشان  حوزه ی  ناشران   IQ تست  چیز،  هر  از  پیش 

ما... هیچ نمی گوییم...
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ُدرست به هدف زدیم!!!
داستان روزشمار کتاب استعداد تحلیلی



 سرآغاز ...
شــرلوک هولمز کارآگاه معروف و دســتیارش واتســون رفته بودن صحرانوردی؛ شب چادر زدن و در اون خوابیدن. نیمه های شب، هولمز 

بیدار شد و به آسمون نگاه کرد. بعد واتسون رو بیدار کرد و گفت: »نگاهی به اون باال بنداز و به من بگو چی می بینی؟«
واتسون گفت: »میلیون ها ستاره می بینم.«                               

هولمز گفت: »چه نتیجه ای می گیری؟«
واتسون گفت: »از لحاظ معنوی نتیجه می گیرم که خداوند چقدر بزرگه و ما چقدر در این دنیا حقیریم. از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیرم که زهره در 
برج مشتریه؛ پس باید اوایل تابستون باشه. از لحاظ فیزیکی نتیجه می گیرم که مریخ در شاخ قطبه؛ پس ساعت باید حدود سه نصف شب باشه.«

شرلوک هولمز بالفاصله گفت: »واتسون تو احمقی بیش نیستی! نتیجه ی اّول و مهمی که باید بگیری، اینه که چادر ما رو دزدید ن!«
بله، در زندگی همه ی ما بعضی وقت ها بهترین و درســت ترین جواب و راه حل  کنار دســتمونه ولی اون قدر به دوردســت ها نگاه می کنیم 

که اون رو نمی بینیم.
کدوم،  که هر  کمک می کنه. این بخش شــامل 10 فصله  که به اســتعداد تحلیلی و هوش تصویری ما  کتاب ســؤال های متفاوت و متنوعی داره  بخش اّول 

بخش خاصی از ذهن رو به فعالیت دعوت می کنه. ابتدای هر فصل با حل چند مثال شما رو با تیپ های مختلف سؤال ها آشنا می کنم تا بتونین بقیه ی 

کنین؛ پس با من همراه باشین! مسیر رو خودتون طی 

استدالل تحلیلی تصویری
1بخش

فصل1:تکمیلشکلها

فصل2:دقتنظردرتحلیلشکلها

فصل3:طبقهبندیشکلها

فصل4:تناسبدرارتباطشکلها

فصل5:دنبالهیشکلها

فصل6:شکلهاینهانی

فصل7:اجرایقاعدهدرشکلها

فصل8:موقعیتنقاطمشرتکبینشکلها

فصل10:دستهبندیشکلها

فصل9:تکمیلجدولشکلها
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راهنما

تکمیلشکلها
فصل1

گزینه ی داده شــده، شــکلی رو انتخاب  در این گونه ســؤال ها یه تصویر ناقص به شــما نشــون داده میشــه و باید از بین چهار 

که احتمااًل تا حاال خیلی از  کنه. درست مانند پازل هایی  کامل  گه در فضای خالی تصویر ناقص قرار بگیره، اون رو  که ا کنین 

کردین. اونا رو در منزل داشتین و درست 

یکی از دوستام تعریف می کرد که یکی از همکاراش یه پازل 50تکه ای رو که عکس پینوکیو روش بوده، با خوشحالی به محل 
کار آورده بود و با افتخار به دوستاش نشون می داد و می گفت: »من این پازل رو در 2 سال تموم کردم!« دوستاش بهش 
می گفتن: »به نظرت وقت زیادی صرف درست کردن این پازل نکردی؟!« )آخه می دونین، پازل 50تکه ای رو میشه در 
مدت خیلی کوتاهی مثالً یکی دو ساعت درست کرد.( طرف برمی گرده میگه: »نه بابا، رو جعبه اش نوشته بود 3 تا 5 سال!«

که با این تیپ  سؤال ها آشنا بشین. بگذریم! براتون دو تا مثال آوردم 

کامل می کند؟ کدام شکل، تصویر را  مثال 

  1 )1

  2 )2

  3 )3

4 )4

گزینه ی »4« پاسخ: 

کامل می کند؟ کدام شکل، تصویر را  مثال 

  1 )1

  2 )2

  3 )3

4 )4

گزینه ی »4« پاسخ: 
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پرسشهایچهارگزینهای

کامل می کند؟. 1 کدام شکل، تصویر را 
  1 )1

 2 )2
 3 )3
4 )4

کامل می کند؟. 2 کدام شکل، تصویر را 
  1 )1

 2 )2
 3 )3
4 )4

کامل می کند؟. 3 کدام شکل، تصویر را 
  1 )1

 2 )2
 3 )3
4 )4

کامل می کند؟. 4 کدام شکل، تصویر را 
  1 )1

 2 )2
 3 )3
4 )4

کامل می کند؟. 5 کدام شکل، تصویر را 
  1 )1

 2 )2
 3 )3
4 )4

کامل می کند؟. 6 کدام شکل، تصویر را 
  1 )1

 2 )2
 3 )3
4 )4

کامل می کند؟. 7 کدام شکل، تصویر را 
  1 )1

 2 )2
 3 )3
4 )4
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راهنما

تکمیلجدولشکلها
فصل9

رفته بودم بیرون، دیدم روی شیشه ی کبابی نوشته »%100 گوسفندی« اتفاقاً دیدم خیلی هم خلوته، گفتم برم همون جا غذا بخورم. 
کباب رو که خوردم، فهمیدم با من بوده! چون با اجازتون دو روز رفتم زیر ِسُرم! یعنی می خوام بگم حرف اون درست بوده 

ولی من منطقش رو متوجه نشده بودم. اما االن وقتشه که خوب حواستون رو جمع کنین و منطق سؤال ها رو کشف کنین.
که بین تصویرهای سطرها یا ستون های  در بیشتر سؤال های این فصل یه جدول 9خانه ای از تصویرهای متفاوت وجود داره 

کنین و به جای عالمت ســؤال، تصویر درســت رو  اون، رابطه ای  منطقی برقراره. شــما باید الگوی موجود در جدول رو پیدا 

کنین. موفق باشین. گزینه ها انتخاب  از بین 

کاملمیکند؟ کدامیکازتصویرهایپاسخ،آنرا باتوجهبهالگویموجوددرتصویرهایجدول، مثال

1 )1

2 )2

3 )3

?
(1) (2) (3) (4)

 4 )4

گزینهی»4« پاسخ:

که در هر ردیف فقط یک  بار از هر نوع آمده است؛ پس در هر ردیف، تصویر از ترکیب اجزایی  سه نوع صورت،  دست و پا داریم 

که در تصویرهای اّول و دوم نیامده،  حاصل می شود.

کاملمیکند؟ کدامیکازتصویرهایپاسخ،آنرا باتوجهبهالگویموجوددرتصویرهایجدول، مثال

1 )1

2 )2

3 )3

?
(1) (2) (3) (4)

 4 )4

گزینهی»2« پاسخ:

در هر ردیف، تصویر دوم از چرخش 90 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت )ساعتگرد( تصویر اّول و تصویر سوم از چرخش 

90 درجه  در جهت حرکت عقربه های ساعت )ساعتگرد( تصویر دوم به دست می آید.
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پرسشهایچهارگزینهای

کاملمیکند؟3161 کدامیکازتصویرهایپاسخ،آنرا باتوجهبهالگویموجوددرتصویرهایجدول،

1 )1

2 )2

? (1) (2) (3) (4)

 3 )3

 4 )4

کاملمیکند؟3171 کدامیکازتصویرهایپاسخ،آنرا باتوجهبهالگویموجوددرتصویرهایجدول،

1 )1

2 )2

3 )3

?

 4 )4

کاملمیکند؟3181 کدامیکازتصویرهایپاسخ،آنرا باتوجهبهالگویموجوددرتصویرهایجدول،

1 )1

2 )2

3 )3

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

 4 )4

کاملمیکند؟3191 کدامیکازتصویرهایپاسخ،آنرا باتوجهبهالگویموجوددرتصویرهایجدول،

1 )1

2 )2

3 )3

? (1) (2) (3) (4)

 4 )4



درکساختارشکلها
2بخش

فصل 11: درک ساختار شکل ها )مسائل نوع 1(

فصل 12: درک ساختار شکل ها )مسائل نوع 2(

فصل 13: درک ساختار شکل ها )مسائل نوع 3(

فصل 15: درک و شامرش شکل ها

فصل 14: درک ساختار شکل ها )مسائل نوع 4(

 سرآغاز ...

ایــن بخــش بــه مســائل مربــوط بــه درک ســاختار و اجــزای تصویر هــا اختصــاص داره. در اینجــا شــما رو با پنج تیپ 

متفاوت از مسائل آشنا می کنم.

کمک به اســتدالل تحلیلی غیرکالمی به توانمند شــدن ذهن در درک  ســؤال های درک ســاختار شــکل ها، عالوه بر 

کمک می کنه. بدون شــک، این راه بهترین روش برای رویارویی با مســائل منطقیه؛  کالمی و منطقی هم  مفاهیم 

کمتری دارن.  کالمی و منطقی پیچیدگی های بســیار  چون شــکل های ســاده، نســبت به روابط ریاضی و مفاهیم 

درک نادرست مفاهیم ممکنه نتایج نامطلوبی داشته باشه.

یادمه کیف پول زن همســایه مون رو زدن. اومده بود به مادرم می گفت: »عیب نداره، من که ازش گذشــتم ولی 
الهی خرج دوا درمون و اورژانس و تصادفش بشــه، الهی خرج کفن و دفن عزیزاش بشــه، الهی خدا بزنتش به 

زمین گرم فلج بشه!«
بعداً به مادرم گفتم: »به نظرم باید درباره ی مفهوم گذشت بیشتر با این خانوم صحبت کنی!«
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درک ساختار شکل ها )مسائل نوع 1(
فصل 11

راهنما
درک ساختار خیلی مهمه؛ حتی اسم بعضی چیزها رو از روی خواص ساختار تشکیل دهنده ی اونا می ذارن. راستی یه چیزی! به 

باید اسم این میوه رو می ذاشتن زرده ی هستالو! نظرم هسته ی زردآلو از خودش خوشمزه تره؛ فکر کنم 
X( و چهار تصویر دیگه )تصویرهای 1، 2، 3 و 4( داده شــده و شــما باید از  در این نوع ســؤال ها، یه تصویر ناقص )تصویر 

کامل تبدیل می کنه. X رو به یه مربع  که تصویر  کنین  بین اونا تصویری رو انتخاب 

X یک مربع تشکیل می دهد؟  گزینه با تصویر  کدام  مثال تصویر 

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

گزینه ی »1« پاسخ: 

کردین و مطمئنم به راحتی از عهده ی این سؤال ها برمیاین؛ شما در بخش 1 سؤال های سخت تر از این رو حل 
کنین.  پس شروع 

پرسش های چهارگزینه ای

گزینه با تصویر X یک مربع تشکیل می دهد؟6 369 کدام  تصویر 

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

گزینه با تصویر X یک مربع تشکیل می دهد؟6 370 کدام  تصویر 

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

گزینه با تصویر X یک مربع تشکیل می دهد؟6 371 کدام  تصویر 

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



تجسم ذهنی

 سرآغاز ...

کمک  این بخش به مسائل مربوط به تجسم ذهنی اختصاص داره و برای حل مسائل اون باید حسابی از ذهنتون 

گه اّولش در حل تســت ها مشــکل داشــتین، نگران نباشــین؛  بگیرین تا بتونین به ســؤال ها پاســخ درســت بدین. ا

کنین به راحتی می تونین به بقیه اش هم پاسخ بدین.  وقتی چندتا از اونا رو حل 

تجســم ذهنی موضوع مهم و تأثیر گذاری در زندگی ما آدماســت. برای همین باید اون رو به درســتی در ذهنمون 

پرورش بدیم. هرچه تجسم ذهنی ما از خودمون و دنیای اطرافمون درست تر و به واقعیت نزدیک تر باشه، تأثیر 

که فکرش رو می کنین! بیشتری در زندگی مون می ذاره، حتی بیشتر از اونی 

داســتان اون آقایی که کت و شــلوار رو با کفش آدیداس پوشــیده بوده، شــنیدین؟ اون آقا در ذهن خودش 
این طوری تجســم می کرده که االن به چشــم بقیه، آدم باوقار و ورزشــکاری دیده میشــه در صورتی که نظر بقیه با 

تجسم ذهنی اون آقا و طرز لباس پوشیدنش خیلی متفاوته!

تجسم ذهنی
3بخش

فصل 16: دوران شکل

فصل 17: شکل ها در آینه

فصل 18: حروف و ارقام در آینه

فصل 19: شکل ها در آب

فصل 20: حروف و ارقام در آب

فصل 21: تاکردن کاغذ شفاف

فصل 22: تاکردن و برش کاغذ
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حروف و ارقام در آینه
فصل 18

راهنما
یکی از دوســتام پایین آیینه ی بزرگی که در دفترش داره، با خط بســیار زیبایی نوشــته: »مادربزرگ دوستت دارم.« یه روز ازش 
پرسیدم: »دلیل این همه عالقه به مادربزرگت چیه؟« گفت: »آخه آخرین باری که نظر من برای کسی مهم بود، به سال ها پیش 

برمی گرده که مادربزرگم ازم پرسید جات رو اینجا بندازم یا اونجا! البته من گفتم اینجا؛ مادربزرگم انداخت اونجا!«
کلمه های داده شده رو در آینه تشخیص بدین. بد نیست یه نکته ی  که تصویر حروف و  در این سؤال ها از شما خواسته میشه 

خوب رو هم همین جا بهتون یاد بدم؛ از بین رقم های فارسی فقط 0، 1، 5، 7 و 8 و از بین رقم های انگلیسی فقط 0  و 8  در آینه 

کنین و به سؤال ها پاسخ بدین. گه با حروف انگلیسی آشنا نیستین، اونا رو به صورت یه شکل نگاه  تغییر نمی کنن. ا

گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟� کدام� � مثال
BRISK(4)  )4  BRISK(3)  )3  BRISK(2)  )2  BRISK(1)  )1

گزینه�ی�»4« پاسخ:�

گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟� کدام� � مثال
SNA34Q21(4)  )4  SNA34 Q21(3)  )3  ANS43Q12(2)  )2  A NS43 Q12(1)  )1

گزینه�ی�»2« پاسخ:�

پرسش های چهارگزینه ای
گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟�2 529 کدام�

TARAIN1014A(4)  )4  NIARAT4101A(3)  )3  TARAIN4101A(2)  )2  T

ARAIN1014A(1)  )1

گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟�2 530 کدام�

1965INDOPAK(4)  )4  1695INDOPAK(3)  )3  5691ODNIKAP(2)  )2  1695INDOPAK(1)  )1

گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟�2 531 کدام�

MA
L
AYA

L
AM(4)  )4  MALAYALAM(3)  )3  MALAYALAM(2)  )2  MALAYALAM  )1

گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟�2 532 کدام�

EFFECTIVE(4)  )4  EVITCEFFE(3)  )3  EVITCEFFE(2)  )2  EFFECTIVE(1)  )1

گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟�2 533 کدام�

UTZFY
9
KH(4)  )4  UT

Z
FY9

KH(3)  )3  HK9

Y

FZ

TU(2)  )2  UT

Z

F

Y9KH(1)  )1

گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟�2 534 کدام�

 )4  AN54WMG3(3)  )3  A
N
54WMG3(2)  )2  AN54WMG3(1)  )1

گزینه�به�تصویر�عبارت�رو�به�رو�در�آینه�شبیه�تر�است؟�2 535 کدام�
R

O
S

I

VR
E

PUS(4)  )4  V

I
R

E
SPU

O
SR(3)  )3  R

O
S
I

VR
E

PUS(2)  )2  SUPERVISOR(1)  )1



درک و تجسم شکل های فضایی
4بخش

فصل23:نحوهیساختمکعبها)جعبهها(

فصل24:تاسها)مکعبهایبازی(

فصل25:تشخیصسطوحمتاس

 سرآغاز ...

که  در ریاضی با شکل های هندسی آشنا شدین؛ مربع، مستطیل، مثلث، دایره و... شکل های هندسی  هستن 
که هیچ کدوم از وســایلی  که حتمًا همه ی شــما می دونین، اینه  به اونا شــکل های دوبعدی میگن؛ اما موضوعی 
که در زندگی واقعی با اونا مواجه میشــین، دوبعدی نیســتن؛ بلکه ســه بعدی هســتن. به شــکل های ســه بعدی، 
شکل های فضایی هم میگن؛ مثل مکعب، مکعب مستطیل، استوانه و مخروط. سؤال های این بخش به درک 
که مکعب ها بهترین ابزار برای آشنایی و درک اجسام سه بعدی   کمک می کنه. از اونجا یی  بهتر اجسام سه بعدی 

هستن، بیشتر سؤال های این بخش به اونا اختصاص داره.

یه شایعه است که میگن وقتی فضانوردان آمریکایی به فضا رفتن، با یه مشکل بزرگ مواجه شدن؛ در فضا خودکار ها 
نمی نوشتن! چون جوهر خودکار با انرژی جاذبه ی زمین به سمت پایین حرکت می کنه؛ ولی در فضا که جاذبه وجود 
نداره! برای همین ســازمان فضایی آمریکا، ناســا، با صرف بودجه ی 10 میلیون دالری و بعد از 8 ســال تونســت 

خودکار هایی بسازه که بشه در فضا از اونا برای نوشتن روی کاغذ یا حتی فلز استفاده کرد.
اما فضانوردان روس یه فکر دیگه کرده بودن؛ اونا از مداد برای نوشتن استفاده  کردن!
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تشخیص سطوح تماس
فصل 25

راهنما
آقا گفتم سطوح تماس، داغ دلم تازه شد. به نظرم باید یه کالس تشکیل بشه برای بعضی از عزیزان زحمتکش مسافرکش 
و به اونا تذکر داده بشــه که نذارن این قدر ســطح نوک انگشتاشون با بوق ماشین تماس پیدا کنه! دوستان عزیز و سروران 
گرامی که مسافرکشی می کنین، خسته نباشین و خدا قوت بابت زحمت زیادی که می کشین؛ ان شاءاهلل که همیشه در پناه خدا 
با سالمتی و تندرستی و دل خوش، زندگی خوب و سالمی رو در کنار اعضای خانواده داشته باشین؛ اما بعضی از شما عزیزان 
باید به این نکته توجه کنن که بوق زدن باعث نمیشه اون کسی که در پیاده رو منتظر سبز شدن چراغه، به اذن خدا تبدیل 
به مسافر بشه! تو رو خدا این قدر بیخودی بوق نزنین! متشکرم و دست شما زحمتکشان رو می بوسم. جان من رعایت کنین!
که چند ســطِح یه مکعب با سطح های دیگه تماس دارن. فقط به این نکته توجه  در این نوع ســؤال ها باید تشــخیص بدین 

کــه بعضــی وقت ها، ســه وجه یا ســطح یه مکعب در تصویر صورت مســئله دیده نمیشــه و شــما باید با دقت و تجســم  کنیــن 

کنین. درست در ذهنتون، پاسخ رو پیدا 

کدام�مکعب�ها�سطح�به�سطح�تماس�دارد؟� مکعب�)ت(�با� مثال 
1( ج، ث، پ، ب، آ
2( چ، ث، پ، ب، آ
3( ح، چ، ث، ب، آ
4( ح، چ، پ، ب، آ

گزینه�ی�»4« پاسخ:�

پرسش های چهارگزینه ای

مکعب�مستطیل�های�)آ(،�)ب(�و�)پ(�به�ترتیب�با�چند�مکعب�مستطیل�دیگر�در�تماس�اند؟�5 756

6 ،3 ،4 )1

5 ،6 ،4 )2

 3 ،2 ،5 )3

7 ،2 ،3 )4

کدام�مکعب�ها�سطح�به�سطح�تماس�دارد؟�5 757 مکعب�)پ(�با�

1( ج، ث، ت، ب

2( چ، ت، ب، آ

3( ج، چ، ب، آ 

4( چ، ث، ت، ب



استدالل تحلیلی منطقی
5بخش

فصل26:ساعتهایعقربهای

فصل27:ساعتهایدیجیتالی

فصل28:الگوهایعددی

فصل30:ارتباطاعدادوحروف

فصل31:چرخدندههاوتسمهها

فصل32:تعادلاجسام

فصل33:رمزگشایی

فصل29:الگوهایهندسی

سرآغاز...
این بخش به مســائل بســیار مهم اســتدالل تحلیلی منطقی می پردازه و ســؤال های  اون به منظور توانمندی در 

تجزیه و تحلیل و یافتن الگوهای منطقی بین شکل های متفاوت طراحی شده.

یــادم میــاد یه نفر که از یه کشــور دورافتاده ی گرمســیری به کشــورمون اومــده بود، می گفت: »بــا اومدن کولر به 
کشــورمون، رشــد عجیبی در به ثمر رسیدن مسائل منطقی بین مردم به وجود اومد!« من که حسابی شگفت زده شده 
بودم، گفتم: »چه جالب! حتماً با کولر محافل منطقی خودتون رو خنک تر می کردین تا اندیشمندانتون بتونن در فضای 
بهتر و به مدت بیشــتری با هم بحث و تبادل نظر کنن و به نتایج بهتری برای حل مســائل برســن.« اون شخص 
گفت: »نه! خود کولر اون قدرها مؤثر نبود. چیزی که خیلی به ما کمک کرد، تسمه ی کولر بود؛ چون باهاش افرادی 

رو که منطق حالی شون نمیشد، سیاه و کبود می کردیم!«
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فصل 28الگوهای عددی

راهنما
آقای همساده که معرف حضورتون هست! یه بار ایشون رو در خواب دیدم که بهم گفت: مهندس! گفتم: جانم؟ گفت: 

یکی از فالسفه ی بزرگ به نام ژان ژاک روسو میگه: »ژپوق الموقی دپق تا لونی ونینسته  ما که له له!«
گفت: فهمیدی ایشون چی گفته مهندس؟ گفتم: نه واال! گفت: میگه اهمیت مطالعه ی الگوها به حّدیه که به ریاضیات، 

الگوها میگن! یهو از خواب پریدم و دیدم انصافًا عجب چیزی گفته! علم 
کــه ســؤال های خیلــی جــذاب و ســرگرم کننده بــا تنــوع زیــادی  ایــن فصــل بــه مطالعــه ی الگوهــای عــددی اختصــاص داره 
کتاب  گــه بــا مشــکل مواجــه شــدین، بــرای یادگیــری بــه  کنیــن و لــذت ببریــن و ا  داره. پیشــنهاد می کنــم همــه ی اونــا رو حــل 

کنین. هنر حل مسئله ی من مراجعه 

کامل�می�کند؟� گزینه�الگو�را� کدام� � مثال
 12 )1

6 )2
 4 )3
5 )4

گزینه�ی�»2« پاسخ:�

3 است. 9
2 6+ = در هر ردیف عدد مرکزی، میانگین عددهای سمت چپ و راست آن است؛ پس پاسخ

پرسش های چهارگزینه ای
کامل�می�کند؟�8 784 گزینه�الگو�را� کدام�

 13 )1

16 )2

 9 )3

11 )4

کامل�می�کند؟�8 785 گزینه�الگو�را� کدام�

 23 )1

29 )2

  2 )3

19 )4
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پاسخنامه
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بخش اّول: استدالل تحلیلی تصویری
فصل 1  تکمیل شکل ها

گزینه ی »4« . 1

گزینه ی »3« . 2

گزینه ی »4« . 3

گزینه ی »4« . 4

گزینه ی »2« . 5

با شروع از مربع کوچک سمت راست باال و حرکت ساعتگرد روی مربع های 
کوچک، هر بار هاشور ها 45 درجه به طور پادساعتگرد می چرخند.

گزینه ی »4« . 6

گزینه ی »4« . 7

گزینه ی »1« . 8

گزینه ی »4« . 9

گزینه ی »4« . 10

گزینه ی »3« . 11

گزینه ی »4« . 12

گزینه ی »3« . 13

گزینه ی »4« . 14

گزینه ی »4« . 15

گزینه ی »2« . 16

کنید. به برآمدگی ها و فرورفتگی های دور شکل توجه 

گزینه ی »4« . 17

کنید. در هر ضلع، به جهت فلش وسط دقت 

گزینه ی »2« . 18

گزینه ی »2« . 19

گزینه ی »2« . 20

گزینه ی »1« . 21

گزینه ی »1« . 22

گزینه ی »1« . 23

گزینه ی »2« . 24

گزینه ی »1« . 25

گزینه ی »3« . 26
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گزینه ی »4« . 27

گزینه ی »2« . 28

گزینه ی »3« . 29

گزینه ی »3« . 30

گزینه ی »4« . 31

گزینه ی »2« . 32

گزینه ی »3« . 33

گزینه ی »2« . 34

گزینه ی »2« . 35

گزینه ی »4« . 36

کامل می سازند. در هر ردیف از تصویر، دو شکل با هم یک مربع 

گزینه ی »1« . 37

گزینه ی »4« . 38

گزینه ی »1« . 39

گزینه ی »3« . 40

گزینه ی »3« . 41

گزینه ی »4« . 42

گزینه ی »4« . 43

گزینه ی »3« . 44

گزینه ی »3« . 45

گزینه ی »4« . 46

گزینه ی »1« . 47

 شــکل های داخل تصویر نســبت به خط عمودی، قرینه ی یکدیگرند
)خط عمودی محور تقارن تصویر است(.

گزینه ی »3« . 48

گزینه ی »3« . 49

کامل نیست. گزینه ی  1  کنید؛  خیلی دقت 

گزینه ی »2« . 50

گزینه ی »2« . 51

گزینه ی »4« . 52

گزینه ی »2« . 53

گزینه ی »4« . 54

گزینه ی »3« . 55



آزمون های ورودی...

سرآغاز...
تحلیل آزمون 96- 95

گوش باز شد! چون  راستش رو بخواین وقتی آزمون تیزهوشان امسال به خوبی و خوشی برگزار شد، نیشم تا بنا

که خســتگی  کردن  گرفتن و تشــکر  کتاب 1000 تســت باهام تماس  گردان، همکاران و مدیران بابت  این قدر شــا

کار سنگین حسابی از تنم دراومد. این 

کرده  کتاب 1000 تســت اســتعداد تحلیلی رو خریده بودن و تســت ها رو حل  که  بدون اغراق، همه ی بچه هایی 

بودن، به راحتی به سؤال های استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان پاسخ داده بودن؛ چون مشابه همه ی تست های 

کتاب ما وجود داشت. داده شده در آزمون، در 

بچه های ششم:

کتاب دیده بودن )تازه به صورت سخت تر و پنج گزینه ای( و این تست ها  مشابه تست های 1 تا 6 رو در فصل سوم 

براشون مثل آب خوردن بود!

کتــاب دیــده بــودن )تــازه به صــورت ســخت تر و پنج گزینه ای( و این  مشــابه تســت های 7 تــا 13 رو در فصــل چهــارم 

کیک و ساندیس بود! تست ها براشون مثل 

که برای همه ی بچه ها عجیب و غریب بود و اصاًل منظور سؤال رو متوجه نمی شدن،  مشابه تست های 14 و 15 رو 

کتاب دیده بودن و این تست ها براشون مثل چلوکباب سلطانی با نوشابه ی مشکی بود! در فصل هشتم 

 همین طور:
ً
بچه های نهم هم دقیقا

تســت های 1 تــا 7 رو در فصــل ســوم، تســت های 8 تــا 10 رو در فصــل چهــارم، تســت های 11 و 12 رو در فصــل نهــم و 

کثر دانش آموزان بســیار دشــوار بود، در فصل هشــتم دیده بودن و با زدن همه ی  که برای ا تســت های 13 تا 15 رو 

تست های استعداد تحلیلی، آزمون رو ترکوندن!

نکتــه ای کــه مــن و همــکارام رو در انتشــارات مهرومــاه ذوق مــرگ کــرد، ایــن بود که تا حــاال در هیچ کتاب دیگه ای 

از ایــن تیــپ ســؤال ها نیومــده بــود و عالقه منــدان بــرای اّولیــن بــار در کتاب ما با این تیپ ســؤال ها، تحت عنوان 

اتفاقًا در آزمون تیزهوشــان هم این  »موقعیت نقاط مشــترک بین شــکل ها« )فصل هشــتم کتاب( آشــنا شــدن؛ 

ح شد. این موضوع رو برای این به شما عزیزان گفتم که سؤال ها و فصل های  اّولین بار مطر تیپ سؤال ها برای 

کتاب رو برای سال های بعد بیشتر جدی بگیرین. این  ناشناخته ی 

استعدادهای درخشان پایه ی هفتم 96- 95 

استعدادهای درخشان پایه ی هفتم 97- 96 

استعدادهای درخشان پایه ی دهم 96- 95

استعدادهای درخشان پایه ی دهم 97- 96
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1000 تست استعداد تحلیلی غیرکالمی ششم

استعدادهای درخشان ورودی پایه ی هفتم )95-96)

کنید. گزینه ها را انتخاب  گزینه ی ناهماهنگ تر با دیگر     در پرسش های 1 تا 6، 

11.
 )4   )3   )2   )1

21.
 )4   )3   )2   )1

31.
 )4   )3   )2   )1

41.
 )4   )3   )2   )1

51.

 )4   )3   )2   )1

61.

 )4   )3   )2   )1

کنید. کردن جای خالی انتخاب  گزینه ی مناسب تر را برای پر    در پرسش های 7 تا 13، با توجه به تصاویر داده شده، 

71.  

 )4   )3   )2   )1

81. 

 )4   )3   )2   )1
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استعدادهای درخشان ورودی پایه ی هفتم )96-97)

کنید. گزینه ها را انتخاب  گزینه ی ناهماهنگ تر با دیگر  در پرسش های 1 تا 3، 

11.
 )4   )3   )2   )1

21.
 )4    )3    )2   )1

31.

 )4   )3   )2   )1

کنید.  کردن جای خالی انتخاب  گزینه ی مناسب تر را برای پر  در پرسش های 4 تا 12، با توّجه به تصاویر داده شده، 

41.

 )4   )3   )2   )1

51.

 )4   )3   )2   )1

61.

 )4   )3   )2   )1

71.

 )4   )3   )2   )1



...یدیروویهنوآآآ

277

پاسخ نامه ی آزمون های ورودی... )95-96(

استعدادهای درخشان پایه ی هفتم

گزینه ی »1«.11

که  گزینه ها سه شکل اصلی به صورت  ،  و  وجود دارد  در همه ی 
دو شکل  داخل شکل دیگر قرار گرفته اند و جای آن ها به ترتیب با هم عوض 
گزینه ی  1 از این قانون پیروی نمی کند. مربع بیرونی در  می شود؛ اما شکل 

گزینه ها متفاوت است. که با بقیه ی  گرفته  گزینه ی  1 به صورت مایل قرار 

گزینه ی »3«.21

گزینــه ی 3، یــک ضلع مثلث هاشــورخورده  گزینه هــا به جــز  در همــه ی 
مثلــث  ضلــع   ،3 گزینــه ی  در  ولــی  دارد؛  قــرار  مســتطیل  عــرض  روی 

گرفته است. هاشورخورده روی طول مستطیل قرار 

گزینه ها ی »4« و »1«   .31

گزینه ی 1 بوده!  البته نظر طراح، 

گزینه ی 4: برای شکل های 1، 2 و 3 می توان خط تقارن رسم کرد؛ اما برای 
شکل شماره ی 4 نمی توان رسم کرد؛ پس گزینه ی 4 می تواند پاسخ باشد.

کنیم، بخش های  گر شکل ها را از وسط به صورت عمودی تا گزینه ی 1: ا
گزینه ی 1  هاشــورخورده روی بخش های ســفید قرار می گیرند؛ اما در 

گرفت. بخش های هاشورخورده روی هم قرار خواهند 

گزینه ی »2«.41

شــکل های    ،4 و   3  ،1 گزینه هــای  از  یــک  هــر  در 

شــکل   ،2 گزینــه ی  در  امــا  دارد؛  وجــود   
 وجود ندارد.

گزینه ی »3«.51

گرفته؛  کــدام از مثلث هــا دو  خــط به صــورت   قرار  روی یــک ضلــع هــر 
گزینه ی 3 جهت آن به صورت  است. اما در 

گزینه ی »3« .61

شکل  همه ی گزینه ها به جز گزینه ی 3 با چرخیدن روی هم قرار می گیرند. 
گزینه های 1، 2 و 4 داخل شــکم منحنی  کنید  خط های افقی در  )دقت 
گزینه ی 3 خارج شکم منحنی هستند. این هم یه  بزرگ هستند؛ اما در 
گزینه ی 3 را  کنید، ســپس  جور تحلیل خودمونی!(  به شــکل زیر دقت 

کنید تا منظورم را  نگاه 
از منحنی بزرگ و داخل 
شکمش متوجه شوید:

گزینه ی »4«.71

کــدام از آن هــا یکــی از چهار جهت  نــوک مثلث هــا هاشــور خــورده و هــر 
اصلی )باال، پایین، راست و چپ( را نشان می دهد.

گزینه ی »2« .81

کنید؛  برای اینکه بهتر متوجه شوید، به شکل مقابل دقت 
دایــره ی ســیاه در چهــار جهــت اصلی )بــاال، پایین، چپ و 
گزینه ی 2 )دایره ی سیاه رو  که فقط  راست( قرار می گیرد 

کامل می کند.  به باال( تصویر را 
ایــن چهــار دایــره را در ذهــن خــود در نظــر بگیریــد؛ در هــر مرحله فقط 

یکی از آن ها سیاه است.

گزینه ی »4« .91

مربــع و دایــره در خــاف جهــت حرکــت عقربه های ســاعت 
  .) )پادساعتگرد( حرکت می کنند. )

گزینه ی »2« .101

جایگاه مثلث و دایره در مربع داخلی در خاف جهت 
 .) حرکت عقربه های ساعت تغییر می کند )

گزینه ی »1« .111

نــوک فلــش به ترتیــب به ســمت پایین، راســت، بــاال و چپ 
است؛ بنابراین در شکل آخر باید به سمت چپ باشد. 

از طرفــی، در یــک مرحلــه در نــوک فلــش مثلــث تو پــر و در 
می گیــرد؛  قــرار  توپــر  مربــع  آن،  انتهــای  در  بعــد  مرحلــه ی 

گزینه ی 1، درست است. بنابراین 

گزینه ی »1«.121

توپــر  شــکل  و  دایــره  کنــاری،  مثلــث   دو  توپــر  شــکل  پنج ضلعــی،  در 
گزینــه ی 1  کوچــک در نــوک آن اســت؛ پــس   مثلــث وســط، یــک مثلــث 

درست است.

گزینه ی »4«.131

ارتباط بین شکل های 1 و 2 را ببینید:

نقطه ی توپر از روی رأس تقریبًا به وسط ضلع روبه رو حرکت کرده است. 
همیــن تغییــر را بایــد در شــکل 4 انجــام دهیــد؛ 
یعنی نقطه ی توپر روی رأس را به میانه ی ضلع 

روبه رو حرکت دهید.

گزینه ی »4«.141

در صورت سؤال، نقطه در محل مشترک سه دایره قرار دارد؛ پس در 
که نقطه داخل هر سه دایره قرار  گزینه ها باید به دنبال شکلی باشیم 

گزینه ی 4 این شرایط را دارد. گرفته است و فقط 
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