
61 حروف با شمارۀ زوجی که قرار است تغییر کنند:
  م  ر  د  ا  ن  گ  ی

هر حرف با حرف بعدی اش در جدول الفبا تعویض می شود.
م ز د ب ن ل ی  مزدبنلی

62 طبق قانون چهار حرف آخر از آخر به اول چیده می شوند.
)بردباری  یراببرد(
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 64

هنارکفتم

28423251212931

 65

روتکاف

2312543012

 66
همانقفاوت

430123242912831
حروف »و، ه«، »ف، ق«، »ن، م«، »و، ن«

 67
للملانیب

23229127282727
حرف »م« با 3 تا »ل«  سه تا، حروف »ب« و »الف«  یکی

3 2 5+ = حروف »م«  و »ن«  یکی 

68 با توجه به متن می توان برداشت کرد که:
1( »هایدیتی پنترو کونجوگاِر سینا«؛ یعنی »بفرمایید برای صرف شام«
2( »هایدیتی پنترو جوکول ساه«؛ یعنی »بفرمایید برای بازی شطرنج«

پس: »هایدیتی پنترو«؛ یعنی »بفرمایید برای«
3( »هایدیتی جوکول سی استارت الئو«؛ یعنی »بفرمایید بازی را شروع کنید.«

4( »جوکول ساه«؛ یعنی »بازی شطرنج«
پس: »جوکول« که واژۀ مشترک است؛ یعنی »بازی« و »ساه«؛ یعنی »شطرنج«.

نتیجه: بفرمایید بازی  هایدیتی جوکول

69 1( »سوکا دیجا ریبا«؛ یعنی »باغ بزرگ میوه«
2( »سوکا دیجی«؛ یعنی »باغ انگور«

پس بخش مشترک دو عبارت »سوکا« و به معنی »باغ« است.
3( »ریبا سوشو«؛ یعنی »میوۀ استوایی«

4( »سوکا دیجا ریبا«؛ یعنی »باغ بزرگ میوه«
نتیجه: »ریبا« که بخش مشترک دو عبارت است، به معنای میوه است؛ پس، 

»دیجا«؛ یعنی »بزرگ«
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70 1( »ساریشما سوریماج«؛ یعنی »برگ هلو«
2( »سوبیما سوریماج«؛ یعنی »دانۀ هلو«

نتیجه: بخش مشترک دو عبارت، »سوریماج« و به معنای »هلو« است، بنابراین 
معنای عبارت »سوبیما«، »دانه« است.

پدر خانواده یک مرد  و  زندگی می کند  قورباغه در مرداب   71
است. بنابراین بخش مشترک این دو بخش »مرد« است.

1( آپدوروآشبوچ  مرداب
نقش  می توان  بیان  کنیم  بخش  به صورت چند  را  »آپدوروآشبوچ«  کلمه  گر  ا

حروف را حدس زد.
بوچ = بآش = ارو = ددو = رآپ = م

2( آپدورو  مرد
بخش مشترک این دو کلمه »آپدورو« معادل »مرد« است، بنابراین »آشبوچ« در 

کلمۀ مرداب معادل »اب« است.
بنابراین: »رو دو بوچ«  درب

             د  ر   ب

72

الفبای فارسی، حرف »ش« بعد از حرف »س«  73 در حروف 
می آید اما در گزینۀ »1« حرف »د« قبل از حرف »ذ« قرار گرفته است.

74 این نوع رابطه از نوع کاربردی است. با انگشت گیتار می زنیم. 
به وسیلۀ پا هم به توپ ضربه می زنیم.

پایینی  و  باالیی  ترتیب در بخش  به  پا  75 مفصل لگن و مچ 
پا قرار دارند. مفصل شانه و مچ دست نیز به ترتیب در بخش باالیی و پایینی 

دست قرار دارند.


