
یادگیری

الگوهای سریالی

اصطالحات ابتدایی

ََدوران

بازتاب (قرینه)
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شکل ها

شک لها

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

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

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

)5( )6()4()3()2()1(

بیشتر اوقات نگاه کردن به شکل ها در سؤال، می تواند شروع خوبی باشد. 

1 هر شکل چند ضلع دارد؟

5                                                                                                                                                      

2 چند شکل در سمت راست اضالعشان با شکلی که در مربع قرار دارد، برابر است؟

تعداد شکل هایی که اضالع برابر دارند: ____

شکل های مشابه

از بین گزینه های سمت راست، شکلی را انتخاب کنید که بیشتر از بقیه مشابه دو شکل سمت چپ باشد.

پاسخ: )2(
همه ی شکل ها سه ضلع دارند.

3

4

شمارش

اشاره

انواع خط
و رنگ

ترتیب 
و جایگاه

دوران

بازتاب 
(قرینه)

موقعیت 
شکل ها

شکل 
پنهان

شکل 
سه بعدي

اتصال 
شکل ها

یادگیری

تاکردن
 کاغذ

شکل ها
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تا کردن کاغذ

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

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

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

)2()1(

بعضی سؤاالت را می توانید با تصور تا کردن و باز کردن شکل های دوبعدی پاسخ دهید. 

1 تصور کنید شکل سمت چپ از روی خط چین تا خورده است. آیا تصویر سمت راست، تصویر شکل پس 
از تا خوردن است یا نه؟

2 مربع سمت چپ از وسط تا خورده و سوراخی در آن ایجاد شده است. تصور کنید مربع را باز کرده ایم. 
سوراخ ها کجا قرار می گیرند؟ آنها را روی مربع سمت راست مشخص کنید. 

                                  : باز شده

تا کردن کاغذ از محل خط چین

اگر شکل سمت چپ را از روی خط چین تا بزنیم، کدام شکل، تصویر آن پس از تا خوردن است؟

پاسخ: )2(
در گزینه های 1 و 3 خط تا جابه جا شده، در گزینه ی 4 شکل از روی خط تا، برش خورده و در گزینه ی 5، بخش 

پایینی شکل، پس از تا خوردن هم باید مشخص باشد. 

3

4 شکل 
پنهان

شکل 
سه بعدي

اتصال 
شکل ها

یادگیری

شکل ها

شمارش

اشاره

انواع خط
و رنگ

ترتیب 
و جایگاه

دوران

بازتاب 
(قرینه)

موقعیت 
شکل ها

تاکردن
 کاغذ



هو شنوردی

ارزیابی
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آزمون 1

۱طبقه

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

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

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

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

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

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

15
دقیقه

۱ پله

فقط 5 پله ي دیگه مونده تا به طبقه ي بعدي برسی!

شکل متفاوت

در هر یک از سؤاالت زیر، پنج شکل می بینید. شکلی را که بیشتر از همه با بقیه تفاوت دارد، مشخص کنید.

پاسخ: )2(

1

2

3

4

5

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

هو شنوردی
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۵ پله

فقط 1 پله ي دیگه مونده تا به طبقه ي بعدي برسی!

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

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

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

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

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

تکمیل جدول

در هر یک از سؤاالت زیر، در سمت چپ، جدولی قرار دارد که یک خانه ی آن خالی است. از بین پنج مربع سمت 
راست، کدام گزینه می تواند جای خالی را پر کند؟

پاسخ: )3(

1

2

3

4

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

هو شنوردی
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۳ پله

فقط 3 پله ي دیگه مونده تا به طبقه ي بعدي برسی!

۴ پله

فقط 2 پله ي دیگه مونده تا به طبقه ي بعدي برسی!

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

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

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

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

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

تکمیل جدول

در هر یک از سؤاالت زیر، در سمت چپ، جدولی قرار دارد که یک خانه ی آن خالی است. از بین پنج مربع سمت 
راست، کدام گزینه می تواند جای خالی را پر کند؟

پاسخ: )3(

1

2

3

4

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

هو شنوردی
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۳ ۴پله پله

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

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

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

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

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

دید از باال

در هر یک از سؤاالت زیر، تصویری سه بعدی در سمت چپ داریم که از مکعب ساخته شده است. کدام یک 
از گزینه های زیر تصویر دوبعدی که با نگاه کردن از باالی تصویر سمت چپ به وجود می آید، نشان می دهد؟

پاسخ: )2(

1

2

3

4

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

هو شنوردی



پاس خنامه

پاسخ نامه
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یادگیری

)صفحات 10 و 11( شکل ها 
دست گرمی

1 5 )6(  8 )5(  6 )4(  7 )3(  7 )2(  5 )1(
تعداد شکل هایی که اضالع برابر دارند: 2 2

)شکل دوم و چهارم هر دو هفت ضلع دارند.(

شکل های مشابه
3 4

در همه ی تصویرها، شکل بزرگ سفیدرنگ باید چهار 
ضلع داشته باشد.

4 3
در همه ی تصویرها دو شکل مشابه باید با هم هم پوشانی 

داشته باشند.
5 4

داشته  هم  از  جدا  شکل  دو  باید  تصویرها  همه ی  در 
باشیم، یکی بزرگ و یکی کوچک. هاشور شکل ها باید 
اندازه ی  به  باید  کوچک  شکل  باشد.  متفاوت  هم  با 

یک سوم شکل بزرگ باشد.

کدهای عمودی
6 5

کد Y : شکل چهارضلعی کد X : شکل پنج ضلعی  
کد Z : شکل شش ضلعی

7  5
کد G : پنج ضلعی سفید کد F : شش ضلعی سفید 

کد M : دایره ی رنگی کد L : بیضی رنگی 
8  2

کد B : خط موج دار متوسط 
کد C : خط موج دار کوتاه
کد D : خط موج دار بلند

کد P : متوازی االضالع هاشورخورده
کد Q : مستطیل هاشورخورده

)صفحات 12 و 13( شمارش 
دست گرمی

1 7 )6(  4 )5(  4 )4(  5 )3(  3 )2(  3 )1(

تعداد کیک هایی که الیه های برابر دارند: 2 2
)کیک های دوم و چهارم چهار الیه دارند.(

تعداد کیک هایی که تعداد گیالس هایشان برابر است: 1
)کیک اول چهار گیالس دارد.(

تکمیل الگو
3 2

از چپ به راست در هر خانه، یک خط به خط های بدن 
گورخر اضافه می شود.

4 5
و  دوتا  یکی درمیان  راست  به  چپ  از  ستاره ها  تعداد 
سه تاست. اما از چپ به راست، در هر خانه یک پر به 

پرهای ستاره ها اضافه می شود.
5 4

از چپ به راست در هر خانه یک ضلع به اضالع شکل 
سفید اضافه می شود. به نقطه های داخل شکل سفید هم 

یک نقطه اضافه می شود.
شکل های مشابه

6 1
همه ی ستاره ها باید دو قسمت خاکستری داشته باشند.

7 2
همه ی تصویرها باید دو نقطه ی سیاه و چهار خط داخلی 

کوچک داشته باشند.
8 5

همه ی تصویرها باید یک شکل چهارضلعی سفید باشند 
دیگر  به طرف  یک طرف  از  آنها  درون  که خطوطی 

کشیده شده باشد.
)صفحه ی 14( اشاره 

دست گرمی
)3( ستاره 1 )2( مثلث  )1( مربع 

)6( مثلث )5( مربع  )4( دایره 
تعداد پیکان هایی که به یک سمت اشاره می کنند: 2 2

)پیکان دوم و چهارم هر دو به صورت مورب به پایین و 
سمت راست اشاره می کنند.(

شکل متفاوت
3 5

در تصویرهای دیگر، پیکان به خارج از توپ اشاره می کند.
4 4

در تصویرهای دیگر، پیکان به جهت عقربه های ساعت 
اشاره می کند.

)صفحه ی  15( انواع خط و رنگ 
دست گرمی

)3( سفید 1 )2( سیاه  )1( خاکستری 
)6( سفید )5( خاکستری  )4( سیاه  

تعداد تصویرهایی که جهت هاشورشان یکسان است: 1  2
)تصویر سوم تنها شکلی است که به صورت مورب از 

راست به چپ هاشور خورده است.(
تعداد تصویرهایی که نوع خط یکسانی دارند: 3

)خطوط تصویر اول، دوم و چهارم به صورت نقطه چین است.(
شکل متفاوت

3 2
در تصویرهای دیگر، خطی که بین دایره و شکل رنگی 

قرار دارد، ضخیم است.
4 4

شکل های دیگر، سه خط موج دار دارند اما گزینه ی 4، 
زیگزاگ دارد.

یادگیری
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2 4
گزینه های 1 و 5 نادرست هستند، چون خط تا جابه جا 
شده است. گزینه ی 2 غلط است، چون بخشی از تصویر 
که در سمت راست قرار دارد، بعد تا خوردن هم باید 
مشخص باشد. گزینه ی 3 نادرست است، چون بخشی 
از تصویر که در سمت راست خط تا قرار گرفته، شکل 

نادرستی دارد.
3 2

گزینه ی 1 نادرست است، چون بخشی از تصویر که تا 
خورده، شکل نادرستی دارد. گزینه ی 3 نادرست است، 
نادرست   4 گزینه ی  است.  شده  جابه جا  تا  خط  چون 
است، چون بخشی از تصویر که زیر خط تا قرار دارد 
همچنان باید مشخص باشد. گزینه ی 5 نادرست است، 

چون تصویر از روی خط تا برش خورده است.
4 3

گزینه ی 1 نادرست است، چون خط تا جابه جا شده 
است. گزینه ی 2 نادرست است، چون تصویر از روی 
خط تا برش خورده است. گزینه ی 4 نادرست است، 
دارد،  قرار  تا  خط  زیر  که  تصویر  از  بخشی  چون 
اشتباه است. گزینه ی 5 نادرست است، چون بخشی 
باید  همچنان  دارد،  قرار  تا  خط  زیر  که  تصویر  از 

باشد. مشخص 

5 1
گزینه ی 2 نادرست است، چون بخشی از تصویر که تا 
خورده، شکل نادرستی دارد. گزینه های 3 و 5 نادرست 
 4 گزینه ی  است.  شده  جابه جا  تا  خط  چون  هستند، 
سمت  در  که  تصویر  از  بخشی  چون  است،  نادرست 

راست خط تا قرار دارد، شکل نادرستی دارد.

.  )صفحه ی 93( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پله 4: دید از باال 

1 3
نکته  همین  و  باشد  مشخص  بلوک  پنج  باید  باال  از 
که  مکعبی  می کند.  حذف  را   5 و   4  ،1 گزینه های 
تصویر  پشت  باید  است  زده  بیرون  راست  از سمت 
 2 گزینه ی  که  می دهد  نشان  نکته  همین  و  باشد 

نادرست است.

2 2
از باال باید 5 بلوک مشخص باشد و همین گزینه های 

1، 3، 4 و 5 را حذف می کند.

3 1
از باال باید 5 بلوک مشخص باشد و همین گزینه های 2 
و 3 را حذف می کند. باید ردیفی شامل چهار مکعب از 
راست به چپ قرار داشته باشد و همین گزینه های 4 و 

5 را حذف می کند.

4 1
باید از باال 6 بلوک مشخص باشد و همین گزینه های 
2 و 5 را حذف می کند. یک ردیف سه تایی مکعب باید 
پشت تصویر باشد و همین گزینه ی 3 را حذف می کند. 
تنها یک بلوک باید جلوی تصویر باشد و همین گزینه ی 4 

را حذف می کند.

.  )صفحه ی 94( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پله 5: اتصال شکل ها 
1 2

گزینه های 1، 3، 5 حذف شده اند، چون مثلث باید به 
مستطیل وصل شود. گزینه ی 4 حذف شده است، چون 

مثلث به ضلع اشتباهی از مستطیل وصل شده است.
2 2

و  پنج ضلعی  نادرست هستند، چون  و 4  گزینه های 1 
شده اند.  متصل  ذوزنقه  از  نادرستی  اضالع  به  مثلث 
از  نادرستی  ضلع  چون  است،  نادرست   3 گزینه ی 
 5 گزینه ی  است.  شده  متصل  ذوزنقه  به  پنج ضلعی 
از  نادرستی  ضلع  به  پنج ضلعی  چون  است،  نادرست 

ذوزنقه متصل شده است.
3 3

گزینه ی 1 نادرست است، چون مثلث به ضلع نادرستی 
از پنج ضلعی متصل شده است. گزینه های 2 و 5 نادرست 
هستند، چون ضلع نادرستی از مثلث به پنج ضلعی متصل 
شده است. گزینه ی 4 نادرست است، چون مربع به ضلع 

نادرستی از پنج ضلعی متصل شده است.
4 5

گزینه ی 1 نادرست است، چون ضلع نادرستی از شکل 
L-مانند به متوازی االضالع متصل شده است. گزینه ی2 
نباید به مستطیل  نادرست است، چون شکل L-مانند 
شکل  چون  است،  نادرست   3 گزینه ی  شود.  متصل 
متصل  متوازی االضالع  از  نادرستی  ضلع  به  L-مانند 
شده است. گزینه ی 4 نادرست است، چون مستطیل و 
شکل L-مانند به ضلع های نادرستی از متوازی االضالع 

متصل شده است.
5 1

از  نادرستی  ضلع  زیرا  نادرست اند،   5 و   2 گزینه های 
مثلث به شکل L-مانند متصل شده است. 

از  نادرستی  ضلع  زیرا  است،  نادرست   3 گزینه ی 
متوازی االضالع به شکل L-مانند متصل است. گزینه ی 4 
نادرست است، زیرا مثلث و متوازی االضالع به اضالع 

نادرستی از شکل L-مانند متصل اند.

..  )صفحه ی 95( پله 6: تا زدن و سوراخ کردن کاغذ 

1 4

2 1

3 5

4 2

5 3

طبقه11
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