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در هر ستون از باال به پایین یک مربع رنگی از اولین ستون  1  
3 کم می شود و در هر سطر از چپ به راست یک  3´ سمت چپ هر مربع

3 کم می شود. 3´ مربع رنگی از سطر اول هر مربع 
در هر ردیف از روی هم قرار گرفتن دو شکل اول از سمت  2  

راست، شکل سوم به وجود می آید.
در هر ردیف از روی هم قرارگرفتن دو شکل سمت راست،  3  

شکل سمت چپ به وجود می آید. جالب است که همین روند در ستون ها 
از باال به پایین نیز برقرار است.

شکل سمت راست در هر ردیف یک شکل ساده است که  4  
در مرحله ی بعد )شکل وسط در هر ردیف( دو خط به شکل عالمت ضرب 
به آن اضافه می شود و در مرحله ی بعد )شکل سمت چپ( به همان شکل 
مرحله ی اول 4 دایره ی کوچک در 4 رأس اضافه می شود؛ پس در جای 

خالی باید 4 دایره ی کوچک به شکل سمت راست اضافه شود.
در هر ردیف و در هر ستون شکل های بیرونی شامل یک  5  

یک  شامل  درونی  شکل های  و  است  مستطیل  یک  و  مثلث  یک  دایره، 
هر  در  ردیف،  هر  در  هم چنین  است.  دایره  یک  و  مستطیل  یک  مثلث، 
ستون یک شکل داخلی رنگی نیز وجود دارد؛ بنابراین در جای خالی باید 

یک مثلث بیرونی و یک مستطیل رنگی داخلی وجود داشته باشد.

در هر ردیف مجموع سه شکل روی هم، شکل   6  
را می سازد؛ بنابراین در جای خالی باید گزینه ی )1( قرار بگیرد.

در هر ردیف دو شکل سمت راست بر روی هم قرار می گیرد،  7  
قسمت های مشترک آن ها حذف می شود و قسمت های غیرمشترک شکل سمت 
چپ آن ردیف را می سازد. این روند در هر ستون از باال به پایین نیز برقرار است.

در هر سطر دو شکل سمت راست بر روی هم قرار می گیرد،  8  
قسمت های مشترک حذف می شود و قسمت های غیرمشترک آن ها شکل 

سمت چپ را می سازد.
مجموع شکل های هر سطر و هر ستون به صورت   9  

ستون  هر  و  سطر  هر  در  پاسخ  موضوع  این  گرفتن  نظر  در  با  که  است 
مشخص می شود.

هر سطر 6 شکل کوچک افقی و 6 شکل کوچک عمودی در  10  
سه نوع خط راست، مستطیل و منحنی وجود دارد. توجه کنید که در هر سطر 
باید از هر سه مدل شکل های کوچک افقی و عمودی وجود داشته باشد. در 
سطر آخر 3 شکل کوچک افقی )دو منحنی و یک خط راست( دیده می شود؛ 
بنابراین جای 3 مستطیل افقی خالی است؛ هم چنین در این سطر 4 شکل 
کوچک عمودی )سه مستطیل و یک خط منحنی( دیده می شود؛ بنابراین جای 
دو خط راست عمودی خالی است؛ پس به گزینه ی )4( می رسیم. این روند در 

ستون ها نیز برقرار است.
با توجه به مکعب داده شده متوجه می شویم که سه وجهی  11  

که بر روی آن ها شکل های خط راست، بیضی رنگی و دو دایره ی کوچک 
وجود دارد، سه وجه مجاوری هستند که در یک ردیف قرار ندارند. تنها 
گزینه ی )2( این شرایط را دارد. اگر در گسترده ی گزینه ی )2( دو دایره 
را در باال و بیضی رنگی را در مقابل نگه داریم، خط راست عمودی، سمت 

راست شکل قرار می گیرد که مشابه همان مکعب داده شده است.
با توجه به جهت گیری شکل های روی وجه ها نسبت به هم  12  

گزینه های )1( و )3( حذف می شود. هم چنین سه وجه با شکل های مثلث، 
مربع و مستطیل، سه وجه مجاوری هستند که در یک ردیف قرار ندارند؛ 
اگر گزینه ی )2( را بچرخانیم به  نیز حذف می شود.  بنابراین گزینه ی )4( 
طوری که مستطیل رنگی در قسمت راست مکعب، مربع مقابل آن و مثلث 
در باال قرار گیرد، به مکعب داده شده می رسیم. پیشنهاد می کنم گزینه ی )2( 
را روی کاغذ بکشید و آن را 180 درجه بچرخانید، دوباره به مکعب نگاه کنید 

متوجه می شوید که دقیقاً خود مکعب است.
تجسم کردن یا کشیدن گسترده روی کاغذ بهترین روش  13  

برای تشخیص مکعب است. توجه کنید که مربع های سفید در قسمت هایی 
که دیده نمی شوند قرار می گیرند.

به جمال  14 استعداد تحلیلی چشممان  باألخره در سؤال های   
گسترده های حجمی روشن شد. دقت کنید شکل های تشکیل دهنده ی پایین 
حجم، ذوزنقه های متساوی الساقین هستند، پس گزینه ی )3( حذف می شود. 
در  که  است  مستطیل  یک  و  مثلث   3 شامل  گسترده  این  باالی  قسمت 
گزینه ی )1( سه مثلث در روبه رو و مستطیل در پشت شکل قرار گرفته است.

اگر در گسترده ی گزینه ی )1( وجه  را در مقابل و  15  

وجه  را در سمت راست در نظر بگیرید، بعد از یک چرخش وجه 

 به باالی مکعب منتقل می شود.


