
1-6
هر مربعی عدد پائینی برابر در

.استعدد دیگر3مجموع 
2-C

عدد حرف وسطدر هر سطر
برابر با مجموع عدد سمت چپ و 

.راست است
3-71

جمع دو عدد متوالی براي به 
دست آوردن سومی 

4-23
با عدد اول3در هر ستون جمع 

.دهدهم عدد آخر ستون را می
5-P

در هر دایره حروف در جهت
ساعت یک واحد افزایش 

.یابندمی
6-4

9جمع اعداد در هر ستون 
.    شودمی

8-x
افزایش 7و6و5و4حروف با 

. یابدمی
9-U
ر ستون مقدار حروف پائینی در ه
.دو مقدار دیگر استبرابر 

10-8
در هر سطر جمع عدد چپ و 
وسط عدد سمت راست را 

.دهدمی
11-9

در هر سطر جمع عدد چپ و
وسط عدد

12-3
2در هر سطر عدد راست 

13-1
8پایین عدد در باال و

14-4
عدد –وسط +چپعدد=8

راست 
15

14=در هر سطر جمع اعداد 
16-5

عدد +وسط =(عددراست 
در2)چپ

سطر 
17-23

سطر اول و دوم و سوم اعداد
.اعداد اول هستند

18-2
6=عدد بیرونی 3در هر مربع 

19-1=P,2=J
سمت اعداد=سمت راست اعداد
چپ

21-R
در هر شکل با شروع از حرف 

کم کردن عددسمت چپ باال و
وسط در جهت ساعت حروف به 

.        آیددست می
22-M

میانگین حروف =حرف وسط 
قطري 

23-11
سمت نصف عدد:هر سطردر 
عدد=دو برابر عدد وسط +چپ

سمت راست
24-5

عدد متوالی 3جمع :در هر سطر
چپ یا راست عدد بعدي را 

.دهدمی
25-NO

نه 
26-X

حرف =حرف وسط :در هر سطر
حرف چپ +راست 
27-P

هر عدد مساوي جمع معادل 
عددي حروف دو طرف عدد 

.است
28-Ace(of any suit)

29-E&S
هدر امتداد در سمت چپ ب
2سمت پایین هر حرف با فاصله 

.با حرف دیگر قرار دارد
30

در هر سطر از چپ به راست 
هاي ساعت نقطه بر خالف عقربه

یک جهت و سپس در جهت 
.    شودقسمت جایی می3ساعت 
31-1

=عدد پائینی –در هر دایره 
توان دوم +توان دوم عدد دومی 

عدد اولی 
32-k

در هر ستاره حروف با اختالف 
هب2سومی و4دومی و3اولی  

.یدآدست می
33-w&e

در هر دایره 
34-7

عدد =عدد وسط :در هر سطر
راست +چپ
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35-17
اول را به ترتیب زنجیر اعداد 

.دهدمی
36-J

=در هر سطر حرف سمت راست 
حرف چپ –حرف وسط 

37-23
با شروع از گوشه باالیی چپ در 

هاي ساعت در لوزي جهت عقربه
1بعد 2بعد 3با اضافه کردن 

.آیداعداد به دست می

2-
رشد می کند 

3-48
اضافه 16و8و4و2به اعداد

.شودمی
4-3

میانگین عدد چپ و=عدد وسط 
راست 
5-U

جمع مقدار عددي =در هر سطر 
وسط حرف راست را وچپ
.دهدمی

6-9
15جمع سطر به ستون و قطر 

.شودمی
7-2

جمع مقدار عددي حرف باال در 
هاي پایین به صورت جدا خانه

.شودنوشته می
8-G

در هر ستاره به صورت ساعتگرد 
حروف به اندازه حرف وسط 

.یابندافزایش می
9-Z

تا 12به ارزش عددي حروف 
در صورت پایان اضافه شده و

رسیدن این عمل از اول آغاز 
.شودمی

10-R
مقدار عددي حرف :در هر ستون

=مقدار عددي وسط+باالیی
مقدار عددي پایینی 

11-2
عدد پایین در هر مثلث جمع دو

عدد=باالي مثلثعدد*مثلث 
وسط مثلث

12-7
2*سمت راست در هر خط عدد

وسطعدد=سمت چپ عدد+
13-H

در هر مربع به صورت ساعتگرد 
حروف به ارزش عددي حرف 
مربع وسطی افزایش داده 

.شودمی
14-

اند با عملیات سطري شکل وسط
ادغام دو شکل دو طرف به دست 

.یدآمی
15-81

اعداد به سمت پایین از عدد
مثلث منهاي مجموع ارقام همان 

=117ید آعدد به دست می
)3+2+1(-123

16-A
در هر سطر از راست به چپ 
دایره شکلی به صورت ساعتگرد 

کند و حول مرکز گردش می
یک واحد به خانه #عالمت 

مثلث به صورت پاد تر وپایین
ساعتگرد در چهار مربع گردش 

.کندمی
17-7

عدد دومجموع=عدد وسط ..
مجموع دو عدد باالیی–پایینی 
4-18

-19
برابر هر 2با شروع از سمت چپ 

مورد نظر در عدد=2+عدد
2*5+2=12دایره بعدي 

20
21-8

هر خط عمودي مجموع عدد 
.است14برابر 

22-8
در هر دایره مجموع اعداد فرد 

مجموع اعداد زوج =1+
23-34

- 2=24*عددهر-2
2*3

24-72
25-13

قبلی عدد جمع هر دو عدد
.دهدبعدي را می

26-T
ضرب ارزشی عدد سمت چپ و 

.دهدمیراست عدد وسط را 
27-13

با پایین رفتن و گردش از چپ 
داد اول به دست به راست اع

.آیدمی
28-C

در هر سطر از چپ به راست 
یک واحد ساعتگرد در @عالمت 

کند دو واحد مربع گردش می4
هاي ساعتگرد در اطراف مربع

واحد پاد 2*بیرونی و عالمت 
.کندساعتگرد گردش می

29-7
34=در هر دایره مجموع اعداد

30-S
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=ارزش عددي حرف پایین 
مجموع ارزش دو حرف باال 

31-Z
و به صورت Cبا شروع از حرف 

و5ساعتگرد حروف به ترتیب  
.کندایش پیدا میمتضاد با افز4

32-M
حرف =در هر ستون حرف پایین 

حرف باال+وسط

1-G
ارزش عددي حرف پایین سمت 

=ارزش عددي حرف باال+چپ 
ارزش عددي حرف پایین سمت 

راست 
2-29

جمع ارزش عددي =عدد وسط 
حرف درون ستاره3

3-K
حروف ستون سمت چپ با اتخاذ

سمت راست بدون   
4-6

نقاش2اتاق   2ساعت 2نقاش 
5-F

در هر دایره مجموع ارزش عددي 
ها به ترتیب حروف در تمام شکل

است 16,17,18
6-60

را 60ضرب اعداد مقابل هم عدد
60,12=4*15.دهدمی
*5=60

7-9
35ها هر مربع برابر جمع گوشه

است 
8-6

عدد+مجموع اعداد هر مربع 
.شودمی15ی برابر نمربع میا

9- 3
در هر ستون عدد باالیی تقسیم 

عدد پایینی =بر عدد وسط
10-12

هر جفت عدد مجموع و تفاضل 
5-2=3آنها در پایین آمده است 

7=5+2
11-2

11جمع اعداد هر سطر برابر 
.است

12-17
سطر از چپ به راست هر در هر

عدد9حرف ارزش عددي آن 
.دهدمیاول را 

13
14-5

جمع ارزش عددي حروف به 
صورت رقمی در پایین ستاره 

.نوشته شده است
15-T

حروف به ترتیب الفبا بر اساس 
اند نوشته اتحاد نداشتههاین ک

.شده است
16-8

تفاضل عدد سمت =عدد وسط 
2=7-5چپ از راست 

17-5
60=مقابل هم ضرب اعداد

60=4*15
18-F

دي حرف تفاضل مقدار عد
حرف پایینی =وسطی از باالیی

T-D=P)ستونی(

19-22
مجموع دو عدد =عدد وسط 

-5پایینی منهاي عدد باالیی 
15+10=20

20-43

افزایش اعداد در این زنجیر اعداد
بوده .....,2,3,5,7اول از اعداد

است 
21-F

ساعتگرد حروف با مقدار 
اند افزایش یافته5و4و3و2و1

22-2
عدد سمت –چپ 1در هر دایره 

عدد پایین =راست 
23-6

جمع اعداد اطراف عدد وسط 
=25

24-3
+ارزش عددي حرف سمت چپ 

ارزش معکوس عددي حرف 
اعداد پایین =سمت چپ 

A1 B2 C3 …Z26 A26

B25….
25-T

حروف مقابل هم در دایره از 
شروع و پایان حروف انگلیسی به 

اند یک فاصله
26-6

عدد سمت چپ +عددوسط -1
سمت راست عدد=

27-8
+قبلی و عدد بعد دو برابر عدد

1
2=2*13=1+2
6=2*37=1+6

14=7*215=1+14

28
B=25 A=12 در هر

بیضی اعداد زوج یا فرد قرار 
.گیرندمی

29-4
16در هر ستون مجموع برابر 

.است
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30-5
در هر شکل عدد کنار با جمع 

آیند عدد وسط به دست می
11=4+7
7=4+3

31-E
در هر سطر ارزش عددي سمت 

ارزش عددي سمت –راست 
ارزش عددي سمت راست =چپ 

32-L
از پایان حروف مقابل هم فاصله

.و شروع حروف انگلیسی دارند
33- 16
34-26

2در ساعتگرد اعداد اول ضرب
و7و11و13ید آبه دست می

2ضرب در و2و3و5
35

ضرب ارزشی عدد حروف از 
پایین همان جدول نوشته شده 

است 
36-3

عدد +عدد راست =عدد وسط 
چپ 

37-Q
در هر دایره ساعتگرد ارزش 

بعديحرف =7+عددي 

1-C

2-10
عدد - چپعدد=وسط عدد

راست
3-3

جمع ارزش عددي هفت حروف 
.در پایین آنها نوشته شده است

4

شکل سمت = شکل سمت راست 
درجه در جهت عقربه و 90چپ 

خالف جهت90شکل وسط 
5-4

عدد وسط 

=
مجموع	سمت	راست

	مجموع	اعداد	سمت	چپ
4=

6-O
گردش ساعتگرد از گوشه پائینی 

چپ 
...و7و8و9حروف با فاصله 

.قرار دارند
2→11→19→27→G

B→K→S→Z→F
8-21

3و4و5اعداد به صورت کاهشی 
.گیرندقرار می....و

9-2&0
اعداد زیر حروف نمایش ارزش 
چپ و عملکرد ارزش حرف 

.راست
10-19

عدد وسط مساوي مجموع اعداد 
هر سطر 
11-O

از چپ به راست حروف هر مثلث 
در موقعیت متناظر 5و6و7با 

.یابندگسترش می
12-5

در هر سطر میانگین ضرب دو 
عدد 30عدد چپ و راست بعالوه 

.دهدمیوسط را 
13-P

جمع ارزش عددي پر حرف با 
ن عددهاي یکسان آحرف 

.دهدمی
+H8 =+X24

A1Q17

14-14
دایره و گوشه باالیی وبا شروع از 

ها وار بین دایرهWچپ و حرکت 
اضافه 5و4و3و2با اعداد

.شوندمی
15-Y

در هر دایره با شروع از گوشه 
چپ و باالیی ارزش هر حرف را 

حرف هکنیم تا باضافه می10تا 
.بعدي برسیم

D4+10 →N14+10→X24

16-2
در هر ستون ضرب باال و پایین 

دهد میدو عدد دیگر را
44=11*4

18-R
در هر سطر در هر گره حروف با 

اضافه و6و5و4و3و2
.شوندمی

19-49
اي متناظر مجموع اعداد گوشه

.شودها صد میمثلث
20-54

عدد در مربع وسطی برابر توان 
26=12+32+42عدد دیگر 3دوم 

22-Q
با شروع از باالي هر مثلث حروف 
ساعتگرد به اندازه عدد وسط

یند آبه دست می2بعالوه 
23-5

ماشین5
25-42

هاي ده دو برابر عدد قبلی ضرب
.عدد بعدي است

26-54 or6
عدد مقابلش 3هر عدد ضرب در 

.دهدرا می
27-3
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وسط عدد وجمع عدد سطر باال
.دهدسطر پایین می

29-A
.شودمی19مجموع اعداد قطري 

30-1=L,2=E
خط نوشته 3تمام حروف با 

.اندشده

1-8
بیسکویت8

2-11&5
واحد 1واحد افزایش 2متناوبا 
کاهش 
3-677

توان دوم مربع قبلی 
4-L

حرف وسط 

=
جمع	ارزش	عددي	حروف	پایین

	باال	حرف
5-66

2دو برابر عدد قبلی منهاي 
6-E

دازه حرف ساعتگرد حروف به ان
.شوندوسط اضافه می

7-13
جمع دو عدد باال عدد سمت 

و عدد دهدمیچپ هندسی را 
.سمت راست چپ قبل است

8-K
واحد 6یا 5ساعتگرد حروف 

.یابندافزایش می
9-23

واحد 4و3و2اعداد متوالی 
.یابندافزایش می

10-3

اختالف اعداد هر قسمت مساوي 
ارزش عددي حرف قسمت مقابل 

آن است 
11-V

ساعتگرد از گوشه چپ باال و 
5و4و3و2حروف به اندازه 

.یابندافزایش می
12

مقدار دهی 
13-35

10و9و8و7اعداد به اندازه 
.کنندواحد افزایش پیدا می

14-4
باال ضرب دو عدد=وسط اعداد

عدد پایین ضرب دو
15-Yes

پایین چپ حرکت پاد –بله 
بقیه ساعتگرد ساعتگرد و

16-14
در هر سطر ضرب دو عدد چپ و 

عدد وسط را 2راست به اضافه 
.دهدمی

17-13
در هر دایره میانگین دو عدد 

.باالیی عدد پایینی است
18-D

در هر ستون یک تقاطع در هر 
.شودگام حذف می

19-D
در هر ساعت 

20-2
ضرب دو عدد باال ارقام 

.دهدمیهاي پایین را قسمت
21-4

اعداد سمت اعداد سمت چپ از
و2و3و5و6راست به اندازه 

.به ترتیب بیشتر هستند1
22-A

قسمت مشکی یک واحد 
واحد پاد 2ساعتگرد و بقیه 

ساعتگرد 
23-19

در هر دایره ساعتگرد اعداد زوج 
واحد افزایش 4واحد فرد 2

.یابندمی
24-2

تقسیم عدد سمت چپ به عدد 
وسط عدد سمت راست را 

.دهدمی
25

در هر سطر از چپ به راست 
جمع دو شکل اول و دوم شکل 

.دهدمیسوم را 
26-8

در هر مربع ضرب عدد باال و 
پایین و سپس تفریق اعداد چپ 

.دهدمیرا 40و راست 
27-36

در هر سطر ضرب عدد چپ و
وسط و تفریق از عدد کوچکتر 

.دهدمیعدد سمت راست را 
28-M

حرکت به جلو و 5ساعتگرد 
حرکت به عقب در 3سپس 

.دهدمیحرف متوالی را 
29-I

در هر خط اعداد سمت راست از 
اعداد سمت چپ تفریق کنید تا 

.یددست آعدد وسط به
30-15

اعداد مربع پائینی و سمت راست 
هاي دیگر به از جمع اجراي مربع

.یدآدست می
31-2

.شوندمی15جمع اعداد هر خط 
32-10
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جمع اعداد =اعداد ستاره وسطی 
ستاره چپ و راست 

11=5+6

1-6
در هر سطر عدد سمت راست دو 

برابر تفاضل عدد چپ از وسط
2-J

حرف بعدي 10حروف به اندازه 
.دهدمیرا 

3-14
دو برابر اعداد دایره چپ و راست 

و دهدمیهاي پایین را باال دایره
اختالف این دو را دایره وسط باال 

.دهدمیرا 
4-19

اعداد اول از دایره شروع شده 
.است
6-Y

واحد افزایش 6ساعتگرد حروف 
.یابندمی

7-6
.شودمی26جمع اعداد هر سطر 

8-10
جمع دو اعداد باال هر دایره 
منهاي عدد پایین سمت چپ 
عدد پایین سمت راست را 

.دهدمی
9-7

جمع اعداد بیرونی هر قطعه عدد 
.دهدمیگوشه قطعه مقابل را 

10
جواب هاي دیگر ممکن است 

.درست باشد
11-W

واحد 4حروف سمت چپ 
کاهش دارند حروف سمت راست 

برابر با مقدار اعداد سمت چپ 
واحد کاهش 3و سپس 3بعالوه 

.شودداده می
12-X

5ام حروف 4در سطر اول تا 
واحد به 4و3و2واحد سپس 

ترتیب در هر سطر کاهش 
.یابندمی

13-49
توان دوم اعداد سمت چپ دایره 
اعداد سمت راست مقابل هر 

.دهدمیقطعه را 
14-24&2

هر قطعه از دایره چپ پایین 
هاي جمع قطرهاي متناظر دایره

باال و هر قطعه از دایره راست 
پایین جمع قطعه از دایره راست 

اي فرد هپایین جمع قطعه
.باالست
15-7

در هر ردیف دایره ضرب باالي 
منهاي اعداد باالیی 2چپ در 

دهد ضرب همان راست را می
منهاي یک عدد 3عدد در 

.دهدپائینی را می
16-A=127,B=56

.بخش پذیر است9یک عدد بر 
17-7

ستون سمت چپ به پایین جمع 
با سمت راست به باال اعداد وسط 

.دهدمیرا 
↓↑

18-4
واحد 7و6باالي مثلث اعداد

8و7یابند چپ افزایش می
براي پایین راست افزایش 

.یابندمی
19-H

هر جعبه متن از اول حروف به 
1و2و3و4و5صورت اعداد 

8در مربع بعد یابد وافزایش می
.یابدافزایش می6و7و

20-29
نه پایین جمع اعداد دو تاي 

دهدمیقبلی عدد بعدي را 
4=3+1

21-15
عدد پایین چپ برابر جمع ارزش 
عددي حروف عدد باال راست 
برابر تفاضل ارزش عددي خود را 

22-8
عدد وسط هر شکل برابر تفاضل 

از ضرب اعداد ضرب اعداد باال
.پایین است

6*2-5*3=3
23-75

در هر شکل شامل اعداد یکسانی
.اندشده5و4و3ضرب در 

24-W
پایین در هر دایره دو حرف باال و

.دهدمیرا 
25-G

در هر دایره ساعتگرد حروف 
واحد به 5و4و3متناوبا با 

هاي مختلف ترتیب در دایره
.یابندافزایش می

26-D
	ستون	چپ
ستون	وسط

X2=Lستون راست =

27-152
و 2ساعتگرد ضرب در به صورت 

2سپس جمع با 
28-3

عدد (2=در هر سطر عدد وسط 
)عدد چپ(2-)راست
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29-B
مربع داخل گردش دارد 4در #
Oیک واحد به ویک واحد جلو

پایین عقب
ها چرخش دارد در گوشه

1-42
هاي تقسیم هر دایره به قسمت

چپ و راست جمع اعداد سمت 
عدد سمت راست باال =چپ 

عدد =ضرب اعداد سمت چپ
سمت راست باال

جمع توان دوم اعداد سمت چپ
عدد راست پایین =

2-32
و3و2و1و0توان دوم اعداد 

ترتیب هاعداد را ب2در 4
.دهدمی

3-M
واحد 3حروف Aشروع از 
.یابندافزایش می

4-10
درجه گوشه 90گردش ساعتگرد 

.یابندافزایش میواحد 4
5-D

تعداد خطوط هر نیمه 
دومینوهاي سمت چپ برابر با 

.راست استاي دومینونقطه
6-A

جمع معکوس ارزش عددي 
حروف پایین منهاي معکوس 

عددي باالي مثلث ارزش ارزش 
.دهدمیسط را عددي حرف و

7-236
عدد =2*عدد -2در ستون اول 

بعدي ستون دوم 

ستون عدد بعدي =3*عدد-3
کم 4از ر ضرب وادوم در چه

.شودمی
8-2
9-2

عدد حاصل از جمع دو عدد باال 
و ضرب در عدد وسط در 

.نویسیمهاي پایین میدایره
10-6

چپ وبا شروع از گوشه باال
ه اندازه عدد وسط افزایش اعداد ب

.کنندپیدا می
11-4

عدد3در هر ستون جمع 
.دهدمیکوچک عدد بزرگتر را 

12-6
به صورت سطري عدد دو وسط 
برابر با ضرب دو عدد کناري 

منهاي یک 
13-1=M,2=J

و2و در شکل 3شکل اعداد بر 
.دنبخشپذیر هست4

14-51
در هر سطر ابتدا اعداد کناري را 

سپس جمع کنیم وبر عکس می
می کنیم عدد وسط به دست 

.یدآمی
16-68

در هر دایره تفاضل عدد باال و
تقسیم می 4را بر سمت راست 

کنیم عدد سمت چپ به دست 
.آیدمی

18-M
چمع ارزش عددي حروف هر 

.است27سطر برابر 
19-U
شکل به صورت سطري 3در هر

واحد و حروف 3در سطر اول 

5حروف پایینی واحد و4وسط 
واحد افزایش 

20-F
در هر ستون عدد وسط برابر با 
جمع ارزش فرضی حروف باال و

.ستپایین ا
21-12

از باال اعداد به صورت یکی در 
7جمع با و2میان منهاي 

7+2 -4=9
22-Z

در هر سطر جمع ارزش سمت 
جپ وسط سمت راست را 

.دهدمی
23-21

در هر جدول جمع اعداد گوشه 
را در ستون وسط به صورت رقم 

.نویسیمتا می
24-30

در در هر دایره ضرب اعداد باال
عدد پایین را 10هم منهاي 

.دهدمی
25-B

تقسیم عدد چپ بر راست عدد 
.دهدمیپایین را 
26-25

توان دوم اعداد کوچک قطعه 
.دهدمیمقابل را 

27-1
تفاضل اعداد سمت چپ از وسط 

.دهدمیاعداد سمت راست را 
28-M

با شروع از گوشه چپ و پایین به 
و2صورت پاد ساعتگرد حروف 

.دهدمیافزایش ...و3
29

در هر سطر شکل سمت چپ 
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ساعتگرد در هر گردش شکل 
ید و با گردش آوسط به دست می

پاد ساعتگرد شکل سمت 
.یدآراست به دست می

30-2
در هر جدول جمع ارزش عددي 

حروف را به صورت ارقام در 4
.سمت راست مینویسیم

31-O
حرکت با شروع از گوشه باال چپ

ساعتگرد مارپیچی حروف به 
صورت متوالی که فاقد انحنا و 

.خم هستند نوشته شده است

1-34
با در نظر گرفتن هر سه جدول با 
هم اعداد متناظر در هر سه 

.یابدمیجدول یک واحد کاهش 
2-P

در هر سطر حروف از باال به 
واحد 6و5و4و3پایین به ترتیب 

.یابندافزایش می
3-7

کوچکتر مربع4تقسیم شکل به 
و در هر مربع کوچک جمع سه

وسط مربع بزرگ را عدد عدد
.دهدمی
17=5+3+9

4-O
در هر سطر هر حرف از دو رقم 
ك رقم یکان از جمع دو عدد و 
رقم دهگان حرف ار تفاضل دو 

عدد به دست می اید 
5-3

از باال چپ به صورت ساعتگرد و 
مارپیچی دنباله حروف 

I,R,T,W,E,D,B,T,F,O,O
,Sچندین بار تکرار شده است

6-10
متر 10

7-B
در هر سطر جمع از روي هم قرار 
دادن مربع شکلی چپ در وسط 
هر شکل است راست به دست 

می اید 
8-6

در هر ستون دنباله سطري فرد 
در دو ضرب و عدد سطر فرد 

و دنباله سطر دهدمیبعدي را 
زوج با یک جمع وسط زوج 

.دهدمیدي را بع
9-10

واحد 2اعداد به صورت ستونی 
3+2=5افزایش دارند 
10-17&M

با اعداد سمت چپ اعداد اول
شروع از سه هستند و حرف 

هستند 2د اول با شروع از اعدا
11-600

او مجذور اعداد دوم را دوست 
.دارد

13-6
جمع و تفاضل ارقام عدد دو 
رقمی وسط هر قطعه در قطعه 

قرار می گیردمقابل 
8=2+6→62

4=2 -6
14-37

عدد 5دو برابر عدد قبلی منهاي 
.دهدمیبعدي را 

15-6
در هر مربع سه عدد بیرونی را 
جمع می کنیم عدد حاصل نیز 

ارقام آن را جمع می کنیم تا 
عدد وسط به دست می اید 

17-6
عدد متوالی 4هر سطر ستون 

غیر مرتب را در بر دارد 
18-F

با شروع از گوشه پایین راست و 
و 1پاد ساعتگرد ماپیچی حروف 

.یابدمیسپس دو و غیره افزایش 
19

در هر سطر شکل سمت راست 
چیز هاي مشابه شکل سمت 

.وسط را داردچپ و
20-12

در هر مثلث ضرب عدد باال در 
چپ و تقسیم بر عدد راست عدد 

.دهدمیوسط را 
21-3

وسط از در هر ستون تفریق عدد 
باالیی و ضرب در سه عدد پاینی 

.دهدمیرا 
22-3

جمع اعداد بیرونی هر شکل ك 
یک عدد دو رقمی به دست 

اید و ارقام عدد جدید را با می
هم جمع می کنیم عدد وسط به 

دست می اید  
23-24

5و4و3و2و1توان دوم اعداد 
منهاي یک 

24-D
جمع اعداد سه شکل دیگر 

بیشتر از صد می شود 
25-O

از چپ به راست ده عدد متناظر 
باال چپ و راست در سه مثلث به 

واحد افزایش 6و5و4اندازه 
.یابدمی
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26-B
درهرمربع ارزش عددي چپ و 
راست حروف برابر است با ارزش 
عددي حرف باالو معکوس ارزش 

عددي حرف پاین است
27-8

کم ستون چپ وبرابر عدددو
باالیب ازبه ترت...و3و2و1کردن از

سمت راست به به پایین اعداد
آیددست می

28-R
اول ارزش عددي حروف سطردر
واحد 4دوم سطردرواحد و5
کاهش واحد3سوم سطردر

.یابدمی
29

73وپدرش37جنی
30-14

اعداد حلقه داخلی هرقطعه 
مساوي اعداد حلقه بیرونی قطعه 

3مقابل تقسیم بر
31-5

سمت راست سوم عدداول وسطردر
سمت چپعدد–وسط عدد=

32-T
3جمع معکوس ارزش عددي 

مثلث ارزش عددي رهرحرف د
.آیدحرف وسط بدست می

33-6
عالمت راست برابر با هرسطردر

راست بعالوهچپ وجمع اعداد
.است2

1-29
ستاره عدد وسط برابر با هردر

تفاضل مجموع اعداد زوج از
.اعداد فرد استمجموع 

2-4
سپس و2به ترتیب منهاي

یک اعداد دنباله به دست جمع با
.آیدمی

3-Z
ها اعداد چپ به راست دایرهاز

باال و سپس پایین ارزش عددي 
شود واحد اضافه می3حروف

درجه حروف با ارزش 90و
.گیرندمعکوس قرار می

4-43
باال وشروع ازهر دایره بادر

3عدد درهردرچپ و ساعتگرد 
آن کم واحد از5ضرب و

.شودمی
5-161

دایره به صورت ساعتگرد هردر
کم 1برابر و ازاول را در دوعدد

بعدي به دست می کنیم عدد
.آیدمی

6-E
جمع اعداد حرف سمت چپ و 
حروف سمت چپ معکوس ارزش 

عددي را می دهد
7-6

عدد وسط هرمثلث برابر با 
فرد وتفاضل بین مجموع اعدا

.زوج استمجموع اعداد
8-3
ستون مرکزي برابر با جمع اعداد

اعداد یکسان سطرهاي چپ 
.منهاي اعداد سمت راست است

9-64
جعبه نمایش توان سوم اعداد هر
.است4و3و2و1

10-N

عه هم قطمربع حروف هرهردر
ارزش عکس ارزش عددي حرف 

.قطعه متقابل است
11-2

کناري ضرب اعدادسطرهردر
.دهدمیارقام درمربع وسط را 

12-N
ارزش عددي هرحرف برابر با 
ضرب دو عدد قطعه مقابل آن 

.است
13-N

5و2و4صورت سطري حروف ه ب
.یابدمیواحد افزایش 

14-P
با شروع ازگوشه باالوچپ بصورت 

3و2و1حروف ساعتگرد تا مرکز
.یابدمیواحد افزایش 

15-24
و2صورت ساعتگرد و اعداده ب

.یابدمیواحد افزایش 5و4و3
16-B

چرخش جعبه چپ سطرهردر
و راست و ادغام انها که جعبه 

وسط را می دهد
18-E

درهرستون ازباال به پایین یک 
دایره حذف می شود

19-6
شکل عدد وسط برابر با هردر

عدد راست تفاضل بین ضرب دو
.ازضرب دو عدد چپ است

20-N
Xسطردرچپ به راست از

4و3و2باالیی حروف به اندازه 
.یابدمیواحد افزایش 

23-66
عدد کم هربرابرساعتگرد دو

2کردن از
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24-19
حرکت چپ ووباالشروع از

و2مربع اعدادهرساعتگرد در
واحد افزایش 5و4و3

.یابندمی
26-Z

ستاره هرصورت ساعتگرد دره ب
8و7و6ارزش حروف به اتدازه 

.یابدمیواحد افزایش 
27-K

برابرمثلث دوعدد وسط هر
.جمع اعداد اطراف مثلث است

1-K
شروع از باالي چپ و حرکت 
ساعتگرد به صورت مارپیچی 

به عقب .. 4و3و2حروف به اندازه 
گردند بر می
2-W

با شروع از باال حرف دست راست 
دو واحد افزایش حرف سمت 

و از ادامه سه دهدمیچپ را 
...واحد و 
3-35

هر دایره ضرب دو عدد زوج در 
قطعه مقابل و همچنین دو عدد 
فرد در قطعه مقابل قرار می 

گیرد 
4-236

و25ازه با شروع از باال اعدا به اند
.دیابنواحد افزایش می45و35

5-Y
در هر دایره قطعه مقابل شامل 
حرف با ارزش عدد یکسان به 

صورت ارزش معکوس است 
6-26

در هر مربع ضرب سه عدد 
بیرونی و تفریق از عدد وسطی 

70و 60و50به ترتیب مقادیر 
3*4*6-22=50دهدمیرا 80و

7-14
در هر ستون به صورت متناوب  
جمع باال و تفریق از یک  به 

سمت پایین 
8-N

به سمت با شروع از دایره باالیی 
پایین حروف متناظر قطعه هاي 

دو واحد افزایش و یک قطعه
9-N

حروف به ترتیب الفبا در هر 
دایره به صورت ساعتگرد نوشته 
شده است و حروف با انحنا مانند 

C,B نوشته نمی شوند
10-7

از چپ به راست دو واحد افزایش 
عدد قبلی و چرخش به اندازه 

در جهت ساعت عدد متناظر 
.دهدمیبعدي را 
11-10

در هر مربع تفاضل جمع اعداد 
زوج از جمع اعداد فرد عدد وسط 

دهدمیرا 
12-V

درهر ستون ارقام حرف پایین 
برابر با ارقام حروف باالست 

13-E
حرکت روي قطر به گردش 

و ساعتگرد ساعتگرد به اندازه 
ه از چپ ب#و...و3و2و 1به اندازه 

ت در امتداد سطر دوم راس
.گردش دارند

14-F

جمع ارزش معکوس عددي دو 
حرف باال ارزش معکوس حرف 

.دهدمیپایین را 
15-8

اعداد باال و چپ تقسیم بر وسط 
و دهدمیعدد باال و راست را 

همچنین براي پایین 
16-8

عدد وسط در هر سطر ضرب در 
عدد چپ و راست منهاي مجموع 

دو عدد 
17-P

حرف پایین هر مربع برابر با 
جمع ارزش عددي سه حرف 

دیگر است 
18-W

حرکت به شروع از باال چپ و
واحد 5سمت پایین حروف 

واحد کاهش 2افزایش و سپس 
19-R

حروف نیمه راست دایره به اندازه 
واحد جلوتر از حروف مقابل 7

خود هستند 
21-86

از باال به پایین دو برابر عدد قبلی 
واحد 4و3و2و1اضل آنها از و تف

.دهدمیاعداد را به ترتیب 
22-1
عدد بیرونی در هم و 4ضرب 

تقسیم آنها برعدد وسط را می 
.دهد

23-24
با شروع از باال چپ و حرکت در 
الگو یک دست اعداد 

.واحد افزایش می یابند...و6و7و8
24-11

در هر ستون اعداد به اندازه 
.دنیابواحد افزایش می5و4و3
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25
دنباله به صورت زیر است 

26-N
حروف ساعتگرد به اندازه 

واحد افزایش و سپس یک 3و2و1
واحد کاهش دارد 

27-2
در هر شکل تقسیم عدد باال و 
چپ بر پایین راست و جمع با 
پایین چپ و تفریق باال راست 

دهدمیعدد وسط را 
28-88

حرکت به سمت پایین ضرب هر 
14وتفریق از 3عدد در 

29-
در هر سطر از چپ به راست یک 

.شوددایره حذف می
30-E

بقیه موارد به اندازه یکسانی 
.دهندایی را پوشش میناحیه

1-14
در هر مثلث عددوسط برابر با  
مجموع دو عدد پایین منهاي 

.عدد باالیی است
3-7

در هر سطر عدد سمت راست 
وسط برابر تفاضل عدد چپ از 

.می باشد
4-1

در هر جعبه متن
5-4

در هر سطر عدد وسط برابر با 
مجموع توان دوم دو عدد کناري 

7-17
با شروع از باال چپ هر مربع و 
حرکت به صورت ساعتگرد اعداد 

واحد 5و4و3و2متناظر به اندازه 
.افزایش می یابند

8-X
حروف با شروع از باال به اندازه 

.یابندیواحد افزایش م2و3و4و5
9-C

با  شروع از باال و استفاده از دو 
رقم حرف سمت چپ معادل 
ارزش عددو حرف  سمت راست 
برابر با ارزش معکوس عددي 

.است
10-61

از باال دو برابر هر عدد و جمع با 
.دهدمیسه عدد بعدي را 

11-B
اگر ساعت ها را برعکس کنیم 

شودعدد فعلی خوانده می
12-D

با شروع از باال و چپ و حرکت 
6و5و4و3و2حروف Zبه صورت 

واحد افزایش و به حرف اول 
.رسیمشکل بعدي می

13-4
عدد وسط برابر است با ضرب دو 
عدد پایین و جمع آن با عدد باال 

.هر مثلث است
14-1

خانه به صورت متقارن اطراف دو 
قطر هستند 

15-D
از چپ به راست در هر سطر 

احد ساعتگرد اطراف و3دایره 
لبه ها در هر مربع جابه جا می 
شود مثلث در امتداد قطر اصلی 

و ستاره رودجلو و عقب می
.حرکت زیگزاگی دارد

16-1:02

از هر ستون به نوبت برده شده 3
است 

17-B
به اندازه در هر مربع حروف بیرونی 

.دیابنحرف وسط افزایش می
20-4

اندازه تعداد اعداد حلقه داخل به 
.خط حروف حلقه بیرونی است

N=3
21-24

هر عدد برابر با جمع دو عدد 
.باالیی خود است

23-14
با شروع از باال چپ و حرکت به 
سمت راست به صورت باال و

پایین اعدد سه واحد افزایش 
.یابندمی

24-3
30برابر داعداعدایره جمدر هر

.شودمی
25

540=سیمون 270=استیو
90=استوارد 
26-R

با شروع از باال چپ و حرکت 
ساعتگرد به صورت مارپیچی 

.واحد افزایش می یابند4حروف 
28-22

راست دو برابر جمع عدد چپ و
.دهدمیعدد وسط هر سطر را 

29-13,4-15&-9
است 34ستون و قطر برابر هر سطر و

3-7
هر سطر و ستون شامل هر رقم 

در بر دارند تک رقمی یا 9تا 0
.دو رقمی هستند

4-A=92,B=112
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3همه بقیه ارقام قابل تقسیم بر 
.دنهست

5-17
قسمت در یک زمان به 4اعداد

و 2صورت افقی و عمود به اتدازه 
واحد در هر خط 5و 4و 3

.یابندافزایش می
6-S

ون شامل حرف هر سطر وست
ترکیب فقط با خط یا با انتها یا با 

.این دو است
7-6

ضرب دو عدد بیرونی تقسیم  به 
و حاصل 3و2صورت متناوب بر 

را در مرکز قطعه مقابل قرار می 
دهیم 
8-23

اعدا د با حرکت به سمت پایین 
واحد افزایش می 8و6و4و2

.یابند
9-E

ارزش عددي حروف در هر ستون 
می شود پ26برابر 

11-3
21جمه اعداد هر سطر برابر 

ست ا
13-F

با شروع از چپ  و بیرون به 
صورت ساعتگرد حروف به ترتیب 

.به جز حروف صدادار است
14-58

دو عدد دنباله ابتدا در دو ضرب 
و عدد بعدي با سه جمع می 

.شود
15-15

در هر ستاره مجموع اعداد زوج 
را از مجموع اعداد فرد کم می 

.یدآکنیم عدد وسط بدست می 

16-Y
ارزش عددي در هر سطر جمع

چپ و وسط حرف سمت راست 
.را می دهد

18-7
در هر شکل ضرب دو عدد باال 
در هم و سپس تقسیم بر عدد 
پایین راست و جمع آن با عدد 
چپ پایین عدد وسط را می 

.دهد
19-I

مجموع ارزش حروف سمت چپ 
برابر جمع عدد وسط با حروف 

.سمت چپ است
21-L

عدد ارزش 3در هر مربع جمع 
.دهدوسط را میحرف 

22-11
با شروع از باال چپ و حرکت 
تناوب از راست به چپ اضافه 
کردن دو واحد براي به دست 
آمدن عدد بعدي و سپس سه 

واحد و 4واحد و سپس 
همچنین همین عمل براي باالي 

...و3و2و1راست و جمع با 
23-3:42 AM

دقیقه بر ساعت 16اعت از هر س
.یدآبدست می

24-2
هر دایره حرف ارزش عددي در

هر حرف را به صورت دو رقم در 
هم جمع نظر گرفته و آنها را با

کرده و در قطعه مقابل قرار 
.دهید

25-3
در هر سطر جمع مربع کناري و 
در دو مربع وسطی درج شده 

.است

26-18
عدد وسط برابر با مجموع ارقام 

.سمت چپ است
27-18

جمع اعداد در سمت چپ دایره 
و چرخش ساعتگرد به 4و3و2با 

عدد بعدي دایره را می اندازه 
.دهد

28-16
در هر سطر تقسیم عدد چپ و 

ضرب مقادیر جدید 3راست بر 
.در هم عدد وسط را می دهد

29-5
اعداد در قطعه مشکی تفاضل 

.بین دو عدد اطراف آن است

1-D
سمت چپ خط به خط از

در کوشه هاي و ستاره @عالمت
ساعتگرد و به اندازه دو واحد دور 

در امتداد ∆دو ستون مرکزي و
کند ردیف رو به پایان حرکت می

2-E
نقاط از گوشه باال چپ به پایین 

راست به صورت قرینه هستند 
3-17

حرکت قطري به سمت پایین از 
چپ به راست اعداد به مقدار 

یکسانی افزایش می یابند 
4-10

اعداد در نیمه باال حلقه بیرونی 
در جهت عکس بعالوه یک حلقه 

داخلی و معکوس آن 
5-179
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حرکت به صورت ساعتگرد دو 
برابر عدد قبلی و جمع آن با 

9و7و5و3و1
6-E

جمع ارقام هر ساعت مجذور 
اعداد است )ن دومتوا(

8-3
ضرب دو عدد پائینی هر  مثلث 
وجمع ارقام آن باهم عدد باال را 

دهدمی
9

اعداد هر ساعت جمع آنها برابر 
است10

1-14
90در جفت جعبه باال حروف 

درجه ساعتگرد چرخش دارند و 
سپس ارزش عددي انها در سمت 
راست نوشته میشود دو جعبه 

ش پایین مانند باال ولی ارز
.شودمعکوس حرف گذاشته می

11-N
مجموع توان دوم ارزش حرف 

عدد وسط هر مثلث=اطراف
12-D

واحد 3در هر سطر حروف 
افزایش می یابند 

13-C&Y
با شروع از باال دو ستون اولی 
هر دو حرف در سمت راست از 
پایین تکرار شده اند و یک واحد 

افزایش دارد 
14-14

ل هم میانگین دو عدد مقاب=15
15-L

حروف مقابل به فاصله یکسانی از 
شروع وپایان هستند 

16-R&H

با شروع از باال چپ و حرکت 
واحد به جلو دو واحد 6ساعتگرد 
واحد جلو 4به عقب و 

17-13
در هر سطر ضرب دو عدد اولی 
منهاي عدد سوم و چهارم سطر 

.دهدمیرا 
18-J

هر حرف نیمه چپ دایره بعالوه 
حرف قطعه مقابل در سمت 5

دهدمیراست را 
19-1

در هر دایره ضرب دو عدد باال در 
هم وجمع ارقام نتیجه با هم تا 
اینکه نتیجه عدد یک رقمی شود 

3=0+330=5*6
20- 14

جمع عدد سمت چپ و راست 
عدد دیگر است 3برابر جمع 

21-G
3در هر دایره حروف ساعتگرد 

واحد به عقب و یک واحد به جلو 
پیش میرود 

22-34&36
از باال چپ ارقام دو واحد اختالف 
دارند و جمع هر دو عدد عدد را 

دهدمیستون بعدي 
23-6

در هر سطر عدد وسط برابر با 
مجموع چپ و راست  بعالوه عدد 

وسط سطر قبلی است 
24-25

و 1ع بابه صورت ساعتگرد جم
...و3و2سپس 
25-V

با شروع از باال حروف با 
.روندواحد جلو می6و5و4و3و2

26-3

هر عدد در پایین برابر مجموع 
.توان دوم اعداد باالي خود است

27-1
گوسفند 1

28-K
جمع ارزش عدد هر دو حرف باال 

حرف پایین خود را می دهند 
29- M

با حرکت به پایین ستون حروف 
واحد 5افزایش  وسپس واحد 2

.به عقب بر می گردند

1-S
عدد اول را 10ارزش حروف 

.نمایش می دهند
2-14

شروع از باال چپ و حرکت به 
سمت راست سپس به پایین و 

... و4و3و2راست به چپ اعداد 
.یابندافزایش می

3-1
ماد=4ري =3فرنک =2مولی =1

6-Q
در هر دایره حروف یک واحد 
افزایش می یابند و گردش به 

ساعتگرد حرف دایره اندازه 
.دهدبعدي را می

7-I
حروفی به ترتیب الفبا که فاقد 

.انحنا هستند نوشته شده اند
8-52

و 2تقسیم اعداد دایره اول بر 
چرخش پاد ساعتگرد به اندازه 
یک قسمت دایره دوم به دست 

دایره اول 2آید و ضرب درمی
.دایره سوم به دست می آید

10-A
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5جمع اعداد ارقام ساعت بعالوه 
.دهددایره بعدي را می

11-21
اعداد در هر مربع ارزش عددي 

.دهدحروف صدادار را می
12-3

در هر سطر اعداد چپ و راست 
جاي یکان و دهگان را جابجا 
کرده و دو عدد را بر هم تقسیم 

دست می کنیم عدد وسط به می
.آید

14-F
شروع از حروف باال و ساعتگرد 
در هر مثلث حروف به اندازه 

.افزایش می یابند... و8و6و4و2
15-T

در هر سطر ارزش عددي حروف 
واحد در سطر اول به 3به اندازه 

در سطر 5در سطر وسط و 4
.یابدمیسوم افزایش 

16-5
جمع سه عدد وسط هر ستون را 

ستون به صورت معکوس در دو
اول و ضرب سه عدد وسط به 
صورت معکوس در دو ستون آخر 

.نوشته می شود
17-4

در هر سطر متناوبا از چپ به 
و2و7و5راست اعداد دنباله 

تکرار 6و3و0و9و1
حروف نیز همین روند .شوندمی

.ادامه دارند
19-21

خط پایین ضرب همه اعداد 
.بیرونی هستند

21-1

5*5مربع 4ر مربع بزرگ ب
تقسیم می شود و همه آنها تکرار 

.می شوند
23-410

در بقیه اعداد جمع دو رقم اول 
.رقم سوم را می دهد

1-12
توان دوم هر عدد حلقه داخلی 
منهاي همان عدد برابر عدد 

.مقابل در حلقه بیرونی است
2-14

دو سطر اول و سطر آخر به 
نظر گرفته عنوان یک گروه در 

شود و با شروع از پایین چپ و 
به صورت ساعتگرد اعداد باال دو 

.برابر اعداد گروه پایین است
3-C

18جمع اعداد هر ساعت برابر 
.می شود
5-30

در هر دایره با شروع از باال چپ 
دو برابر هر عدد منهاي عدد 

.بعدي را می دهد
6-A

در هر مربع نوشته 6تا 1اعداد 
.شده است

9-13
جمع 4دو عدد بعدي اولی با 

کم 2براي دومی حاصل را از 
.می کنیم

10-37& 45
ضرب دو عدد = عدد وسط

ضرب دو عدد پایین+باال
11-27

با شروع از گوشه پایین چپ و 
4حرکت روي قطر به اندازه 

واحد افزایش می یابند و سپس 
.حرکت به سمت قطر دیگر

12-1
-ضرب دو عدد باال=عدد وسط 

ضرب دو عدد پایین
14-Z

واحد و 3ستون سمت چپ 
واحد 4ستون سمت راست 

.افزایش داده می شوند
15-30

و4و5و6و7اعداد به اندازه 
.شوندواحد افزایش داده می3

16-K
عدد وسط هر سطر برابر با جمع 
ارزش عدد چپ بعالوه ارزش 
معکوس حرف سمت راست 

.است
17-14

پایین و پایین با حرکت از باال به
به باال در اعداد گروه اول اعداد 

و 4و3و در گروه دوم اعداد 3و2
واحد افزایش 5و4گروه سوم 

.یابندمی
18-3

حروف دایره هاي باال از چپ به 
راست به اندازه اعداد متناظر در 

.یابندهاي پایین افزایش میدایره

اعداد باال به صورت یک عدد-1
دو رقمی منهاي اعداد پایین به 
صورت یک عدد دو رقمی عدد 

.وسط بدست می آید
3-5
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اعداد دایره پائینی چپ برابر 
مجموع اعداد دو دایره باالي خود 
در قطعه هاي متناظر است و 
دایره پائینی راست برابر تفاضل 

دو دایره بعدي است 
4-14

در هر سطر دایره اعداد اول و 
کنیم و در هم دوم را یک کم می

ضرب می کنیم عدد سوم حاصل 
.شودمی

5-3&3
اعداد دایره باال در هر قطعه برابر 
مجموع قطعه متناظر و قطعه 
مقابل ان است و اعداد دایره 

.پایین تفاضل ان دو است
6

و10و $100,دالر 01,1بین 
07/49و02/4جکی 121و11

دالر 13/6و
7-E

4و3و2حروف با Yبا شروع از 
واحد کاهش داده 6و5و

.شودمی
8-1

نقاط نسبت به نقاط مرکزي 
درجه ایی دارند 180تقارن 
9-39

به صورت ساعتگرد هر عدد دو 
برابر و سپس تفریق از یک 

...و3و2سپس 
10-6

ارزش عددي هر حرف از چپ را 
جمع میکنیم و ارقام آن در 2با 

دو خانه بعدي قرار می دهیم در 
ه هاي پایین همین جمع با جعب

انجام می شود 4و3
11-9

در هر شکل در سطر اول جمع 
دو عدد اول و عدد سوم ودر 
سطر دوم تفاضل دو عدد اول 

دهدمیعدد سوم را 
12-Z

به صورت قطري از باال چپ به 
واحد 4پایین راست حروف 

13-1
اعداد در قطعات سمت راست 
نیمه دایره دو برابر قطعه منهاي 

هستند 3ضرب 
14-6

در هر شکل ارزش عددي 
در 50معکوس حروف بعالوه 

در دو شکل 3و4شکل اول بعالوه 
.دهدبعدي اعداد را می

15-4:30
36ضرب ساعت و دقیقه برابر 

است 
16-14

جمع عدد چپ و =عدد وسط 
ن عدد باال و پایی–راست 
17-B
واحد پاد ساعتگرد دایره 2مربع 

4واحد پاد ساعتگرد ستاره 3
1واحد پاد ساعتگرد دو مثلث 

.واحد ساعتگرد گردش دارند 
19-142-3=139

139=3 -142
20-L

در هر مربع ساعتگرد حروف به 
.اندازه یکسانی افزایش می یابند

21-A
عدد یکسانی 3شکل ها داراي 

90چرخش که در هم و داراي 
.هستند
22-2

چرخش از چپ به راست هر 
جعبه شامل اعداد توان دوم 

-7=42منهاي عدد اصلی است 
49=7*7

23-16
با شروع از باال و ساعتگرد اعداد 

براي 6واحد براي چپ ستاره 5
براي سمت راست 7وسط و

.افزایش دارند
24

از چپ به راست 
26-1

ضرب اعداد سطر اول در هم عدد 
و جمع دهدمیسطر دوم را اول 

اعداد سطر اول عدد سطر دوم را 
....4و3همینطور برابردهدمی
27

با 33و17و16از باال به پایین 
شروع از باال و حرکت قطري از 
چپ و راست اعداد به اندازه 

.افزایش می یابند...و5و4و2

1-3
است 52اعداد هر سطر برابر 

2-36
تفاضل بین عدد باال =عدد وسط

از چپ و ضربدر عدد سمت 
راست 
3-36

دنباله این اعداد توان سوم 
منهاي یک است 4و3و2و1

4-136
با شروع از پایین چپ وحرکت 
ساعتگرد به صورت مارپیچی دو 

5برابر عدد منهاي 
5-W OR E
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وقطعه شامل یک مثال از حروف 
خط پیوسته براي ....و4و3و2و1با 

آن هاست نوشتن
6-Q

و3و5و7و9حروف به اندازه 
.یابندیک افزایش می

7-X
با شروع از باال و چپ جمع براي 

ستون 5جعبه پایینی و جمع با 
براي سوم 6دوم و 

8-3
.است9تا 0هر سطر شامل ارقام 

9-29
در هر شکل ضرب دومقدار باال و 
جمع با مجموع آن دو مقدار 

پایین را میدهد 
10-W

ار چپ ب راست سطر باال و 
سپس سطر پایین در هر مربع 

واحد 10حروف پایین به اندازه 
واحد کاهش 2افزایش باال راست 

واحد کاهش و 1پایین چپ 
واحد 2حروف پایین راست 

افزایش می یابند
11-D

از چپ به راست نمادهاي با 
واحد ساعتگرد 2خطوط منحنی 

ه و نماد با خطوط راست به قطع
مقابل 
12-5

3*3با در نظر گرفتن گرو ههاي 
کار هب9تا 1خانه اعداد 9در هر 

.رفته است
13-3

در هر سطر جمع ارزش  عددي 
رقم 2حرف برابر 2

14-J

حروف بدون هیچ انحنا نوشته 
شده اند 

15-C
جمع اعداد قایق برابر عدد ساعت 

است 
16-B

X و 2قطعه سپس 1ساعتگرد
و ...و2و4و3ساعتگرد ...و3سپس 
الی اخر 

17-A=4,4B=6
ضرب سطر دوم و سوم نوشته 
میشود ضرب اعداد سطر اول در 

سطر پایین نوشته می شود 
18-L

3و2و1از چپ به راست حروف 
واحد افزایش و سپس موقعیت 

گردش دارند آن ها 
19-2

جمع اعداد از سطر باال با سطر 
دهدمیدوم و سطر سوم را 

20-169
اند توان دوم اعداد اول نوشته شده

21-36
دهدمیاول را نشان دجعبه اعدا

جعبه دو جعبه سوم  ضرب اعداد 
3منهاي 3اول د 

22-17
عدد اول بعالوه 6ساعتگرد اعداد 

هستند 4
23-4

2منهاي 2م ضرب اعداد اول در 
حرف وسط هر سطر برابر و

معکوس ارقام دو طرف حرف 
.است

24-$1
دالر1

1-15

هاي باال و دنباله کاهش از سطر
باال و پایین چپ به باال راست 

6براي اولین گروه 5بعالوه عدد 
باي سوم سطر 7براي دومی 

چپ وپایینتفاضل باال وسط از
وسط پایین و جمع چپ و راست 

براي عدد وسط راست 
2-8

اعداد وسط میانگین سطر ارزش 
حروف باال و پایین سطر هستند 

3-1
اعداد به صورت نزولی مربع اعداد 

هستند 11فرد با شروع از 
4-C

دنباله اعداد ساعتگرد براي حروف 
واحد به قبل و براي عدد 6دوم 
و واحد به جلو پیش رفته 2سوم 

.شوداین عمل تکرار می
5-14

ضرب دو عدد بیرونی در هم و 
و قرار دادن نتیجه 2تقسیم بر 

در دو قطعه بعد به صورت 
ساعتگرد 

8-72
در دایره باالي اعداد نیمه باالیی 

ضرب و نتیجه در قطعه 3در 
مقابل قرار می گیرد در دایره 

دایره بعدي در 6چپ اعداد در 
ضرب می شود 9

9-F
هر سطر از چپ به راست سطر 
نقاط از باال به پایین یک واحد 
به پایین و دوباره به باال بر 
میگردد ستون سمت چپ به 

عقب بر می گردد 
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ضرب دو عدد باال در هر دایره 
منهاي عدد سمت راست عدد 

سمت چپ پایین را می دهد
11-67

برابر عدد 2اعداد به سمت پایین 
عدد بعدي را 3قبلی منهاي 

میدهد 
12-D
برابر ساعت 3=دقیقه 
13-B

چرخش و تعداد جایی نقاط در 
نظر گرفته می شود 

14-10
در هر دایره عدد باال راست برابر 
میانگین اعداد سمت چپ و عدد 
پایین راست برابر با تفاضل اعداد 

.است
15-M

5و6و7به اندازه اعداد کاهش 
.دارند....و4و

16-21
از گوشه باال چپ ضرب هر عدد 

عدد بعد است 3منهاي 3
17-A

=
	دقیقه

عدد ساعت 
18-13

هاي با شروع از چپ اعداد قطعه
4و3و2و1به اندازه هادایره

ساعتگرد دایره افزایش و
.گردش دارند

19-2:53
ساعت 6و5و4و3ساعت به اندازه 

و21کاهش و دقیقه به اندازه 
واحد افزایش 27و25و23

.دارند
20-1

مجموع توان دوم =اعداد وسط 
گوشه 3اعداد 
21-5

از چپ به راست مجموع اعداد 
36و34و32شکل ها به ترتیب 

.است

1-9
هر عدد حلقه بیرون به صورت 
دو رقم در نظر گرفته ضرب دو 

بیرونی بعالوه یک عدد رقم حلقه 
حلقه داخلی قطعه مقابل را 

.دهدمی
2-12

در هر جعبه توان دوم عدد باال و 
عدد پایینی را 4تفاضل آن از 

.می دهد
3-51

با شروع از دایره سمت چپ و 
کار از باال به پایین در هر ستون 

1ستون بعدي در سمت راست با 
تا دایره ها ي ... و2و سپس با 

و سپس از مرکزي جمع 
.کم می شوند10.9و11

4-56

4)*
عدد	سمت	چپ	باال

عدد *
عدد پایین)= راست

6-55
اعداد دنباله اعداد اول ضرب در 

.هستند5
7-J

در هر سطر ارزش عددي حرف 
سمت چپ برابر ارزش عددي 
وسط بعالوه یک و ارزش عددي 

سمت راست برابر ارزش معکوس 
.حروف وسط بعالوه یک است

8-19
سطر ضرب عدد اول سطر در هر

عدد بعدي 2و جمع آن با 3در 
.را می دهد

9-H
در هر سطر جمع ارزش عددي 
حرف چپ و راست برابر با ارزش 

.معکوس حرف وسط است
10-65

به سمت پایین دو برابر هر عدد 
منهاي یک عدد بعدي بدست 

.می آید
11-X

ستون 4در ستون اول حروف 
و ستون سوم 5دوم حروف 

.واحد افزایش می یابند6حروف
12-78

جمع هر عدد با یک و ضرب در 
2

13-L
شروع از باال و حرکت داخلی 

واحد افزایش 4مارپیچی حروف 
.می یابند

14-2:53
کاهش 4و3و2و1ساعت به اندازه 

14و13و12و11دقیقه به اندازه 
.دقیقه افزایش دارد

15-4
در هر سطر اگر عدد اول و سوم 

رقم در نظر را به صورت دو
بگیریم ارزش معکوس حرف 

.وسط است
16-9

در هر سطر مقدار وسط برابر 
ضرب عدد چپ و راست منهاي 

.مجموع آن دو است
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17-$2.30
قسمت از کل یعنی 3اولی 
هر آیتم و در 12از 11و 27.60

.داراست2.30نتیجه کال 
18-F

جمع شکل چپ و وسط شکل 
سمت راست است اگر هر دو 

و وسط در یک مربع شکل چپ 
مشترك مشکی باشند مربع 

.حاصل سفید خواهد شد

1-C & N
ارزش حروف ردیف چهارم یک 
واحد بیشتر از سطر اول و سطر 
سوم دو واحد بیشتر از سطر دوم

2-2
جمع سطر اول و آخر در سطر 

دوم و تفاضل آنها در سطر سوم
3-V

با شروع از باال چپ به صورت 
ساعتگرد و مارپیچی حروف 

.افزایش می یابند.. و4و3و2
4-1

اعداد وسط برابر با ارزش عددي 
10حرف است و اگر عدد از 

بزرگتر باشد جمع ارقام آن
5-72

به صورت ساعتگرد و مارپیچی 
اعداد برابر با دو برابر مجذور 

9تا 1اعداد 
8-6

عدد که در یک خط 3مجموع 
ا جمع به سمت باال است برابر ب

اعداد در خط به سمت پایین 
.است
9-A

رقم عدد ستون اول از 4تفاضل 
رقم ستون سوم  در ستون 4

.وسط نوشته شده است
10-4

مجموع اعداد فرد هر ستون برابر 
.مجموع اعداد زوج است

11
نقطه در هر ستون30

12-2
ارزش عددي هر حرف ضرب در 
ارزش عددي حرف مقابل حروف 

.ی دهدستون وسط را م
13-N

با شروع از باال چپ و حرکت 
قطري از چپ به راست حروف 

.تکراري می شوند
14-2

توان سوم اعداد هر ستون در باال 
را با اعداد جمع و عدد حاصل را 

.در ستون پایین می نویسیم
15-B

توان سوم ارزش عددي هر ستون 
در باال را با ارزش عددي هر 
حرف جمع و ارزش عکس حرف 

ر را در ستون پایین می متناظ
.نویسیم
16-D

بقیه اشکال متقارن و قرینه 
.هستند

17-Y-C-P-M-I-T-D-Y-
A

و حروف استفاده 10دو زنجیره 
اولین زنجیره به . نشده است

صورت قطري از چپ به راست 
شامل کلیه حروف بیصدا 
انگلیسی و زنجیره دوم با شروع 
از پایین راست شامل تمام 

.حروف است
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