
  وزارت 	��زش و �ورش 
��� �ورش ا����اد�� ����ن و داّ� �#و�ن "�ان! �

()'& �	ز��ن ورود� %�$
د�� ��  ��� دور/د.-,+*�ن ��ناّول ا����ا

 ��<١٣٩-8٩٧,ا8, �67ر � �5ل 1234
: استعداد تحصیلیدوی ی شمارهدفترچه خانوادگی:نام و نام 

 قرآن، تعلیمات دینی و اخالق
 فارسی
 مطالعات اجتماعی

 ر و پژوهشتفکّ
 علوم تجربی
ریاضیات

 پرسش ۸
 پرسش ۱۰
 پرسش ۷
 پرسش ۵

 پرسش ۱۰
پرسش ۱۵

  ۱۳۹۶/  ۲/  ۱۴تاریخ برگزاری آزمون: 

  صبح ۹:۰۰ساعت برگزاری آزمون: 

  صفحه ۱۶تعداد صفحات دفترچه: 

 )۷۰تا  ۱۶(ردیف  پرسش ۵۵دفترچه:  هایپرسشتعداد 

 دقیقه ۷۵: هاپرسشگویی به پاسخزمان مدّت 

  برای داوطلبامتیـاز منفی » ۱«هر پاسخ غلط، و به ازای  امتیاز مثبت» ۳«هـر پاسخ صحیح، به ازای تذکّر مهم: 
  شود.، امتیازی در نظر گرفته نمیبدون پاسخ هایپرسششود. برای در نظـر گرفته می

 شود.برای او در نظر گرفته می امتیاز منفی» ۱«را عالمت زده باشد،  بیش از یک گزینه پرسشچنانچه داوطلب در هر 

 پژوهان جوان مجاز خواهد بود.اخذ موافقت مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشی دیگر از محتوای این دفترچه، صرفاً در صورت چاپ، تکثیر و هرگونه استفاده
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۲ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
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۳ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

���	ت دی�� و ا��ق���ن،  ه	�����ـ  ب�نهاد های پیشهای زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :

عالمت بزنید.» ۲۳«تا » ۱۶«برگ، از ردیف ی آن را در پاسخشده انتخاب کنید و شماره

ŸŸ«کدام بیت زیر با مفهوم عبارت شریف قرآنی  -۱۶ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ==== tt ttGGGG øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−//// $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////« /ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ )۱۲(حجرات

 صواب است ناینکه سخن به لطف آب است / کم گفتن هر سخبا  
 الف از سخن چو در توان زد / آن خشت بود که پر توان زد  
 جهان شود پر توکم گوی و گزیده گوی چون دhر / تا ز اندک   
  هر آن کو برد نام مردم به عار / تو چشم نکوگویی از وی مدار  

 ی دارد؟ترقرآنی ارتباط نزدیکشریف کدام عبارت مفهوم رو با تصویر روبهپیام  -۱۷

Ÿω ö� y‚ ó¡o„ ×Πöθs%  ÏiΒ BΘöθs% /۱۱(حجرات(

  Ÿωuρ (#ρâ“t/$uΖs? É=≈s) ø9F{$$Î/ /۱۱(حجرات(

  Ÿωuρ (# ÿρ â“ Ïϑù= s? ö/ ä3 |¡à�Ρr& /۱۱(حجرات(

(#θç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z�� ÏW x. zÏiΒ Çd ©à9$# /۱۲(حجرات(

 دارد؟ کمتریشریف قرآن کریم با شعر زیر ارتباط معنایی  عبارتکدام  -۱۸

  اندایستاده، ها در آن / به جای آنکه بنشینندجهان، قرآن مصوWر است / و آیه«
 جنگل و خاک و ابر / خورشید و ماه و گیاهیک مفهوم است /  است / دریا، مفهومدرخت، یک 

  یاد سلمان هراتی)(زنده »تا جهان را تالوت کنیم/  بیا های عاشقبا چشم

 u !$yϑ¡¡9$#uρ $yγyèsùu‘ yì|Ê uρ uρ šχ#u”� Ïϑ ø9$# ۷ن/(رحم(    ª! $# “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ )۳۲/ابراهیم( 

  ß§ ôϑ¤±9$# ã� yϑs) ø9$# uρ 5β$t7ó¡ çt¿2 ۵ن/(رحم(    ô‰s) s9 uρ $ tΡ ÷�œ£o„ tβ#u ö� à)ø9$# Ì� ø. Ïe%#Ï9 /۱۷(قمر(

  دارد؟ کمتریکریم هماهنگی  نی شریف قرآکدام آیهمفهوم شعر زیر با  -۱۹

  یک شاخه گل، مهر و مح̂بت / یک شاخه گل، پرهیزگاری
 دارییک شاخه گل، دیدارِ خوبان / یک شاخه گل، همسایه

 (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΖó¡ ãm /۸۳(بقره(    āχ Î) uÙ÷èt/ Çd ©à9$# ÒΟøOÎ) /۱۲(حجرات( 

 (#θßsÎ= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3 ÷ƒ uθyzr& /۱۰(حجرات(    (# þθãΖÅ¡ ôm r& uρ ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† tÏΖÅ¡ ósßϑø9  )۱۹۵(بقره/ #$

 دارد؟ دورتریی های پیامبران الهی اشارهکدام عبارت شریف قرآنی، به مسئولی̂ت -۲۰

 |=tF Ÿ2 ª! $# āt Î= øîV{ O$ tΡr& þ’Í?ß™ â‘uρ /۲۱(مجادله(    Î�Åe³o0uρ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝçλ m; ;M≈ ¨Ψy_ /۲۵(بقره( 

 ãΑθß™ §�9$#uρ ö/ ä.θããô‰ tƒ (#θãΖÏΒ ÷σ çG Ï9 ö/ä3 În/t� Î/ /۸(حدید(    $ uΖø9t“Ρr& uρ ÞΟ ßγyètΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# šχ# u”� Ïϑø9$# uρ tΠθà) u‹Ï9 â¨$̈Ψ9$# ÅÝó¡ É)ø9$$ Î/ /۲۵(حدید( 
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٤ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

 دارد؟ کمتریی شریف زیر با موضوعات اقتصادی ارتباط کدام آیه -۲۱

þ’Îûuρ öΝ Îγ Ï9≡ uθøΒ r& A,ym È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρ ã� óspRùQ $#uρ /۱۹(ذاریات(     tΒuρ ó= Å¡õ3tƒ $ VϑøO Î) $yϑ‾Ρ Î*sù …çµ ç7 Å¡õ3 tƒ 4’ n?tã ÏµÅ¡ ø�tΡ /۱۱۱(نساء( 

 $£ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖø% y—u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ /۳(انفال(    (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ø‹ x6ø9 $# tβ#u”� Ïϑ ø9$# uρ ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ /۱۵۲(انعام( 

 تری دارد؟ی نزدیککدام عبارت شریف قرآنی اشارهپیام رو به تصویر روبهمفهوم  -۲۲

 tΑt“Ρr& uρ Ν à6s9 š∅ ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9$# [ !$tΒ )۶۰/نمل( 

  (#θèù÷ρr& uρ Ÿ≅ø‹ x6ø9$# tβ#u”� Ïϑ ø9$# uρ ÅÝ ó¡É)ø9$$ Î/ /۱۵۲(انعام(

  (#θè= à2uρ (#θç/u�õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ�ô£è@ /۳۱(اعراف(

$‾Ρ Î) ¨≅ä. > ó x« çµ≈ oΨø) n= yz 9‘y‰ s) Î/ /۴۹(قمر(

  دارد؟ تریی نزدیکشعر زیر به مفهوم کدام عبارت شریف قرآنی اشاره -۲۳

 ور، روز و شبمدر مرحمتِ تو غوطه/  نام تو روییده به گلدانِ لبمای 
 طلــبمبارانِ اجــابتِ تــو را می/ ام کاشته دعا در خاکِ طلب، بذرِ

 ÏΒ ;οt� yf x© 7π Ÿ2t�≈ t6 •Β 7π tΡθçG ÷ƒ y— /۳۵(نور(    ‘≅ä. <§ ø�tΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏNöθpRùQ  )۱۸۵عمران/(آل #$

 … ã&é#t↔ ó¡o„  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ /۲۹(رحمان(    uθèδ “ Ï%©!$# t, n=y{ Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# uρ )۳۳/انبیاء(
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٥ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

های پیشنهاد شده انتخاب کنید و های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :!	ر�� ه	�����ـ  ج

عالمت بزنید.» ۳۳«تا » ۲۴«برگ، از ردیف ی آن را در پاسخشماره

دو هر  هایمیان واژههای زیر، ی گزینهبرقرار است. در همهروشنی ارتباط معنایی » سرودن«و  »شعر«ی هامیان واژه -۲۴
 ...به جز، ارتباط معنایی برقرار است؛ واژهجفت

 افشاندننغمه، ــ گسیختن ، تار    هراسیدن، تاریکیــ  ستودن، هنر  
 پروردن، دانهــ اندوختن ، مال    برانگیختن، روحیهــ  نگاشتن، دفتر  

شود، پنج آغاز می» پادشاهی با غالمی در کشتی نشست...«ی از حکایت گلستان سعدی در کتاب فارسی پنجم، که با جمله -۲۵
  ؟اندچهارم کدامدرستی مرّتب کنیم، عبارت دوم و بهمطابق اصل حکایت ها را اگر این عبارتیم. عبارت زیر را برگزید

  غوطه خورد. ،آ. باری چند
 ای بنشست و آرام یافت.به گوشه ،ب. چون برآمد

  خامoش گردانم. ،پ. من او را به طریقی
  ت. زاری درنهاد و لرزه بر اندامش افتاد.

  به دو دست در سکّان کشتی آویخت.ث. 

 »ث«و  »پ«    »ب«و  »پ«    »ب«و  »ت«    »ث«و  »ت« 

 دارد؟ بیشتریهای امالیی ، کدام گزینه غلط»واژهگروه«ی معنایی هر با توجه به رابطه -۶۲

 مالطفتالیق ــ  حرکت و احتزازــ  موسم صیف 
 تغییرتلخیص و ــ  حجره و غرفهــ  تسلّی و تیمار  
صخره و سحابــ  و مصیبتمشقّت ــ  غایت و نهایت  
 حمله و حجومــ  گذار و قدردانحقــ  مشتاق راغب و  

 ؟نیستی آن نام کدام اثر ادبی برگرفته از پدیدآورنده -۷۲

 نامهمرزبان    کیمیای سعادت    تاریخ بیهقی    نامهقابوس 

ها المثلشود، با کدام ضربآغاز می» به راهی در، سلیمان دید موری«که با مصراع » کار و تالش«پیام حکایت درس  -۲۸
 دارد؟ بیشتریارتباط 

 آ) ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است.
  ب) دست باالی دست، بسیار است.

  شود.پ) نابرده رنج، گنج میس̂ر نمی
  بازی.ت) پیش غازی و معّلق

  ث) بخور تا توانی به بازوی خویش

 »ث« و »پ«    »ت«و  »ث«    »ت«و  »ب«    »پ«و  »آ« 
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٦ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

ا ر کنند. این ابزارهااثرگذارتر می های مختلف، سخن خود را زیباتر وشاعران و نویسندگان، با استفاده از ابزارها و شیوه -۲۹
 ؟نیستذکرشده برای کدام بیت درست  »ی ادبیآرایه«نامند. می» ی ادبیآرایه«

 تشبیه  �  به باغ اندرون، الله و سنبل است/ همه بوستانش سراسر گل است  
 تضاد  �  نــهـاران کـــاخســردد شــز گــسب/  ارونـــو آرد درخت نـــرگ نــب  
 مبالغه  �فروریخت چون رود خون از برش   ٫بزد تیغ و بنداخت از بر سرش   
بخشیشخصیت  � وه ـدارد برِ کس شکـرا نــازی ٫وه ـالد دل سنگ و کــز نادان بن  

 عادی است؟ یهها، مانند نوشتب قرارگرفتن واژهترتیزیر، در کدام بیت  -۳۰

 به زحمت خویش را هر سو کشیدی / وزان بار گران هر دم خمیدی 
 از راه / ز هر بادی پریدی چون پرکاهز هر گردی برون افتادی   
ره است این جا و مردم رهگذارند / مبادا بر سرت پایی گذارند  
 امروز را مسپار فردا تدبیر عاقل باش و بینا / ره{ گه{  

" #/.ا-�,.ا�"، » ��	ی�«از  )�	'	��ه	� زی� را %$ #�" �
ّ
#$ د�

ماــراهن ،دقــد را به صر�ــای خ{ ٫آرا ـانــرین� جــآفانـ. ای جــهـ۱
از ثنای تو اندر او جان است ٫دان است رهر زبان که گ� ،. در دهان۲
گه نیست ٫ه نیست تو ر� . دل ما را به کُنه{۳ عقل و جان از کمالت آ

  ایــری بگشده را د�ــدی م�ردم� ٫ای ـــی بنمـراه را رهــــ. دل گم۴
)مردم: مردمکـــ  هر چیزکُنه: حقیقت و پایان (

 �	�4 ده�,.» ٣٣«�	 » ١٣«ه	� ����#	1، #$  ه	�#�"	 �.ّ'$ #$ # �

  ؟شودنمیای یافت خانوادههای باال، برای کدام واژه همدر بیت -۱۳

 تصدیق    کهنه    تعقّل    تکامل 

  ؟شودنمیهای باال دیده کدام مورد زیر، در بیت -۳۲

 منادا    ی امریجمله    مناظره    »به«در معنای » را« 

 شود؟ی دیده میترروشنها به صورت در کدام بیت به ترتیب» ستایش الهی«و » هدایتگری خدا«دو مفهوم  -۳۳

 ۴ ــ بیت ۲ بیت    ۱ــ بیت  ۳بیت     ۳ــ بیت  ۴بیت     ۲ــ بیت  ۱بیت  
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۷ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

های پیشنهاد شده های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :)8	7�	ت ا'�6	�5 ه	�����ـ  د

عالمت بزنید.» ۴۰«تا » ۳۴«برگ، از ردیف ی آن را در پاسخانتخاب کنید و شماره

 تری دارند؟ای و اساسیاز میان عوامل طبیعی و انسانی مؤثzر بر کشاورزی، کدام دو عامل زیر نقش پایه -۳۴

   خاک ــ ابزار و وسایل    ــ نیروی کار خاک    آب و هوا ــ سرمایه    ــ مواد آب 

 یک از رویدادهای تاریخی زیر، در قرن (سده) متفاوتی نسبت به سه رویداد دیگر به وقوع پیوسته است؟کدام -۳۵

 به ایرانسال پس از حملۀ مغوالن  ۳۵لشگرکشی هوالکو خان به ایران،  
 سال پیش از به قدرت رسیدن سربداران ۸۰عب�اس، سقوط بنی  
 هجری قمری ۶۱۶حملۀ مغوالن به ایران در سال   
سال پس از لشگرکشی هوالکو خان به ایران ۸۵به قدرت رسیدن سربداران،   

 کمتریی عّلت و معلولی ی زیر رابطهه در ایران ایجاد شده بود، با کدام گزینهحکومت صفویW یهها که در دورت راهامن̂ی -۳۶
 دارد؟

 ساخت کاروانسراهای متعدّد    قدرت و یکپارچگی حکومت  
 حمایت از فع�الی�ت هنرمندان    رونق تجارت و بازرگانی  

جلب رضایت پدر در مورد اردوی تفریحی که قرار  برایست. علی پیش او رفته و ا خودروی خودپدر علی مشغول تعمیر  -۳۷
 ترتیببهکند. علی و پدرش او هم گوش می یهاهمزمان با كار، به حرف یکند. پدر علصحبت می ،است از مدرسه بروند

 ؟اندنکردهکدام اصول گفتگو را رعایت 

 ه به سخنانت و توج�دقّــ  انتخاب زمان مناسب گفتگو    حفظ حریم شخصیــ  ه به سخنانت و توج�دقّ  
 قطع نکردن حرف گویندهــ  انتخاب زمان مناسب گفتگو    انتخاب زمان مناسب گفتگوــ  حفظ حریم شخصی  

 یکی از نقاط روی کرۀ زمین را نشان دهد؟ تواندنمیهای زیر، یک از گزینهکدام -۳۸

 ی شمالیدرجه ۷۵ی شرقی و درجه ۵۰    ی جنوبیدرجه ۱۰۰و  ی غربیدرجه ۷۵  
 ی شمالیدرجه ۵۰ی غربی و درجه ۷۵    ی جنوبیدرجه ۵۰ی شرقی و درجه ۱۰۰  

 تر است؟های زیر شبیهیک از گزینهبه کدام» ی مهاجرت به یک کشورگیری دربارهتصمیم« -۳۹

 گذاری تولیدیانتخاب شریک برای سرمایه    تشکیل گروه سرودانتخاب همگروهی برای   
 انتخاب لباس برای مسافرت نوروزی    انتخاب منزل مسکونی برای سکونت  

 غیر ازی اسالمی است که به دلیلی های فرهنگی دورهی ایران، از کانونهای کشورهای همسایهیک از پایتختکدام -۴۰
  قراردادهای استعماری از ایران جدا شده است؟

 آبادعشق    آباداسالم    کابل    بغداد 
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۸ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

� و �9وه� ه	�����ـ  هـ
ّ
های پیشنهاد شده انتخاب های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :�;:

عالمت بزنید.» ۴۵«تا » ۴۱«برگ، از ردیف ی آن را در پاسخکنید و شماره

 توان دید؟می کمتری زیر را در کدام گزینه» هر معلولی، عّلتی دارد« -۴۱

 استعمار بودند، از نهضت ملّی شدن نفت دفاع کردند.ال��ه کاشانی که از مخالفان دکتر مصدّق و آیت 
پاالیشگاه   های نفت مشغول به کار شدند.پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، متخص�صان داخلی در 
 .شودبخش عظیمی از برق مصرفی امروز در کشور ما، برق حرارتی است که از منابع نفتی تولید می  
 راحتی قابل جایگزینی نیست.نیز مانند سایر منابع انرژی فسیلی (گاز، زغال سنگ و...)، بهنفت   

انتخاب  یهشود، ثانیاً بر پایبا حضور فرد در اجتماع معنا می هایی از هویWت اشاره شده است که اوWال�در کدام گزینه، به بخش -۴۲
 فردی است و ثالثاً در گذر زمان قابل تغییر است؟

 ایرانی باغیرت   ی آفریقاییدونده  
 معلّم پرتالش   انسان مؤمن  

 تر است؟نزدیک» چیز را به بازی گرفته استعلی همه«ی در کدام گزینه با معنای آن در جمله» بازی«ی معنای واژه -۴۳

 اید!شما دوباره بازی درآوردهبینم که می    وقت با پریز برق بازی نکنید.ها! هیچبچ�ه  
 کنی.گویی؛ نقش بازی میتو راست نمی    کند.محم�د نقش خود را خوب بازی می  

 ی زیر، نوعی دخالت مثبت در طبیعت است؟کدام گزینه -۴۴

 های سرد سالغذا رساندن به کبوترها در فصل 
 هاقورباغهنابود کردن حشرات از طریق تکثیر   
مسیر مهاجرت همیشگی غازهای وحشیدادن تغییر   
 های وحشنگهداری از شترها در محیط باغ  

 یهعلی یک پرسش پژوهشی مناسب طرح کرد و آن پرسش را در اختیار دوستش، مرتضی، قرار داد. کدام گزینه دربار -۴۵
 مناسب یا نامناسب بودن این پرسش پژوهشی برای مرتضی، صحیح است؟

 حتماً مناسب است؛ زیرا حتماً متن این پرسش، دقیق، واضح و روشن است. 
 شاید مناسب باشد؛ زیرا ممکن است روش گردآوری اط�العات برای این پرسش معلوم باشد.  
است مرتضی امکان گردآوری اط�العات برای این پرسش را نداشته باشد.شاید مناسب نباشد؛ زیرا ممکن   
 حتماً نامناسب است؛ زیرا مرتضی نیازی به دانستن پاسخ این پرسش ندارد.  
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۹ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

های پیشنهاد شده انتخاب های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :5�.م �>�#� ه	�����ـ  و

عالمت بزنید.» ۵۵«تا » ۴۶«برگ، از ردیف ی آن را در پاسخکنید و شماره

کند. در حین باال آمدنِ توپ، کدام پونگ را در زیر آب رها کنیم، شروع به حرکت به طرف باال میاگر یک توپ پینگ -۴۶
 شود؟حرکتی توپ تبدیل می انرژی به انرژیِ

 به خاطر ارتفاع شده در آبانرژی ذخیره    به خاطر ارتفاع شده در توپانرژی ذخیره  
 توپشده در ذخیرهانرژی گرمایی     آبشده در ذخیرهانرژی گرمایی   

 ایجاد کرد؟ تواننمیهای زیر را یک از پدیدهبه کمک یک عدسی، کدام -۴۷

 آنتر از خود بزرگ، از یک جسمتصویری     تصویری وارونه از یک شمع  
برابر نور خورشیدسایه     توان ایجاد کرد.هر سه گزینه را می    در 

دار ، کدام گزینه را برای استفاده در یک زمین شیب»ماسه«و » خاک رس«، »خاک باغچه«با داشتن مقادیر مشّخصی از  -۴۸
 پذیر باشد؟جذب باالی آب امکان ،طوری که در هنگام بارندگی شدید همکنید، بهکشاورزی پیشنهاد می

 مخلوط خاک رس و خاک باغچه    مخلوط ماسه و خاک رس  
 مخلوط ماسه و خاک رس و خاک باغچه    مخلوط ماسه و خاک باغچه  

 @���	ی� #	 �.ّ'$ #$ وی9?�#�ا� د�6$زی� را %$  ',ول �
ّ

" #��Cا�"@,ه ه	� -A	 ��A$#�,� #��� ).اد
ّ
 �,.، #$ د�

 ۵ی دسته  ۴ی دسته  ۳ی دسته  ۲ی دسته  ۱ی دسته
 طال
 آهن

 »الف«

 پتاسیم پرمنگنات
  سدیم پرمنگنات

 سرکه
 جوهر نمک

 »ب«

 آب اکسیژنه
 آب ژاول

 »پ«

 سنگ مرمر
 جوش شیرین

 �	�4 ده�,.» F٠« و» ٩E«ه	� ����#	1، #$  ',ول	 �.ّ'$ #$ # �

 کدام گزینه به درستی مواد̂ مجهول را در جای خود قرار داده است؟ -۴۹

 آلومینیم ــ ب: نمک خوراکی ــ پ: گاز کلرالف:     لیمو ــ پ: گاز کلرالف: مس ــ ب: آب  
 کیوی ــ پ: چسب نشاستهآبالف: سرب ــ ب:     کیوی ــ پ: آبآبالف: مس ــ ب:   

 کدام گزینه درست است؟ -۵۰

 از آب هستند. کمتردارای چگالی بوده و  معموال� رسانای برق ۱ی دسته مواد� 
.شودنمیافزودن بلورهای سدیم پرمنگنات به آب اکسیژنه، باعث تغییر شیمیایی   
 شود.را مخلوط کنیم، حباب (گاز) درست می» ب«ی اگر جوش شیرین و ماد�ه  
 ی کاغذ کاربرد دارند.در تهیه ۴ی از میان مواد� باال، فقط مواد� دسته  
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۱۰ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

� H6(  ا-�,.زی� را./# "
ّ
 #$ د�

رفتن به کند. او چندبار در روز برای سوم آپارتمان زندگی می یاش در طبقهآموز سال ششم است و همراه خانوادهعلی دانش
 یبحثی درباره ،در کالس علومیک روز  کند.ه استفاده میرود و از پلّ... از خانه بیرون میو ، خرید روزانهمدرسه یا کالس ورزشی

االرفتن روی و بباره تحقیق کنند. علی موضوع پیادهف شدند در اینآموزان موظ�و سالمتی درگرفت و دانشکی، ورزش تحرZی کمرابطه
 .آوری نمودمختلف، جمعهای زیر را از منابع و یادداشت ه را انتخاب کرداز پلّ

روی پیاده ،ها دارد. در دنیای امروزبیماریگیری از بیشتر ثیرات زیادی بر پیشأهای بدنی است که تتالی�روی از جمله فع�پیاده
خطر و کم بخشتآید. این ورزش لذّترین ورزش به منظور کسب آمادگی جسمانی و روانی به حساب میت و طبیعیالی�بهترین فع�

نخی و  ی نیاز ندارد. کفش مناسب و لباس راحت، آزاد،به امکانات خاص� رس همگان قرار گیرد و معموال�تواند در دستمی
د. توصیه روی کرتوان پیادهوقت می جا و همه س کند. در همهروی به راحتی تنفّکند تا بدن هنگام پیادهغیرپالستیکی، کمک می

دقیقه آرام راه برویم تا عضالت بدن گرم شود. ۵اقل شود در آغاز کار، حدّ می

باال رفتن از پلّ  تالی�درگیر این فع� ،های کمر و پشتشکم، بازوها، ماهیچه یها، تمام عضالت پاها، عضالت ناحیههدر 
پیادهبندی میشوند. تمام اینها موجب تقویت و سالمت سیستم استخوانمی ا روی (راه رفتن بشوند. میزان مصرف انرژی در 

روزانه  یهای سادهتالی�ع�از خیلی از ف ،هدقیقه) و باال رفتن از پلّ ۲۰ ت زمان مثال�در مدّ ،صورت مستمرص و بهسرعت مشخّ
ه روزان یت سادهالی�برای چند فع� ،آموز نوجوانساعت را برای یک دانشیک میزان مصرف انرژی در  ،بیشتر است. جدول زیر

).تقریبی است ،آورده است. (اعداد جدول

  میزان مصرف انرژی  تالی� فع�
(کیلوکالری در ساعت)

 50 خوابيدن

 65 نشستن

 110 راه رفتن

 230 راه رفتن تند

 350 رويپياده

 630 دويدن

 520 هباالرفتن از پلّ

 240 هاي توپيبازي

  ايستادن در آسانسور

 كان)(به جاي استفاده از پلّ
75 

 130 غذاخوردن

 بهتر است بدن به صورت صاف حرکت کند و شکم به جلو نباشد. ،کاناستفاده از پلّ یا زمان راه رفتن و 
است تمام پا بر روی زمین قرار داده شود و تنها پاشنه یا پنجه روی زمین  بهتر ،ههنگام باال رفتن از پلّ

  ل کرده و به بدن منتقل کند.تا تمام کف پا فشار را تحم� ،قرار نگیرد
کند. برای شود و سطح مفصلی را تخریب میباعث سایش زانو میناخواسته  ،هاهباال رفتن تندتند از پلّ

 .بپیماییمیکی به باال ها را یکیهو دوباره پلّ کنیماستراحت کمی بهتر است در پاگرد  ،همین

یک  ،گذاشتند برای تقویت عضالت و حفظ سالمتی خود قرار ،طرح کرد و پس از گفتگومعلی نتایج تحقیقات خود را در خانواده 
روی کنند.دقیقه پیاده ۴۰میان حدود  روز در
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۱۱ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

 ی زیر صحیح است؟کدام گزینه -۵۱

.شودطبیعی محسوب می مواد�از  ،رویکفش و لباس راحتی پیاده 
 لباسی از جنس مواد� طبیعی نیاز داریم.روی گرم شویم، به برای اینکه در ابتدای پیاده  
 روی کنیم.کند با چه لباسی پیادهروی ابزار خاص�ی ندارد؛ پس فرقی نمیپیاده  
 .کنیماستفاده و طبیعی نخی  از لباس کامال�روی پیاده در هنگامشود توصیه می  

  افتد؟فاق میروی اّتپیادههمواره در جدول زیر، یک از تبدیالت انرژی کدام -۲۵
 حرکتی به الکتریکی  ج  صوتی به الکتریکی  ب  شیمیایی به حرکتی  الف

 حرکتی به صوتی  و  گرمایی به حرکتی  هـ  حرکتی به گرمایی  د

 الف ــ د ــ و   الف ــ هـ ــ و  
 الف ــ ب ــ ج   والف ــ ج ــ   

 ؟دارد یمترکنقش  یر ارادیغ یهاچهیاز ماه یکدامکراه رفتن در تقويت  -۳۵

 هایی که در باز و بسته شدن چشم نقش دارند.ماهيچه    كه در گوارش نقش دارند. یهايماهيچه  
 س نقش دارند.كه در تنفّ یهايماهيچه    هایی که در گردش خون نقش دارند.ماهيچه  

انرژی برای چند  ه به جدول میزان مصرفبا تو̂ج -۵۴
به ترتیب  ،روروبهت، جاهای خالی در نمودار ال̂یف̂ع
 است؟آمده درستی بهکدام گزینه  )، در۳) و (۲( )،۱(

 هرفتن از پلّ باالــ  غذاخوردنــ  خوابیدن 
از پلّه رفتن باالــ  های توپیبازیــ  ایستادن در آسانسور  
 دویدنــ  راه رفتن تندــ  ایستادن در آسانسور  
   ایستادن در آسانسورــ  راه رفتن تندــ  هرفتن از پلّ باال  

 ؟نداردهای زیر، مثالی از اثر نیرو وجود یک از جملهدر کدام -۵۵

 هنگام باالرفتن از پلّه بهتر است تمام پا بر روی زمین قرار داده شود. 
 شود.ها ناخواسته باعث سایش زانو میهتندتند از پلّ نتباال رف  
باال رفتن از پلّ    بیشتر است. های سادهتالی�ها، از خیلی از فع�همصرف انرژی در 
 بهتر است بدن به صورت صاف حرکت کند. ،راه رفتن هنگام  
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۱۲ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

های پیشنهاد شده انتخاب کنید و های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح پرسش :ری	�I	ت ه	�����ـ  ز

عالمت بزنید.» ۷۰«تا » ۵۶«برگ، از ردیف ی آن را در پاسخشماره

چین (به صورت رنگ شده) رسم کنیم، شکل مقابل را نسبت به خط یاگر قرینه -۵۶
  شکل رنگی چقدر خواهد بود؟ مساحت کل^

 ۱۰    ۱۲    ۱۴    ۱۶ 

دو برابر سرعت غذاخوردن رضا و چهاربرابر سرعت غذا  ،دسرعت غذا خوردن مح̂م -۵۷
غذا  وعدههریک از آنها شروع به خوردن یک  ،خوردن امیرحسین است. همزمان

رود. زمانی که رد، سراغ غذای دیگری میبکنند. هر کسی که غذایش را به پایان بمی
 غذاها به پایان برسد، امیرحسین چه سهمی از غذای خود را خورده است؟ یهمه
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 عع آن حذف شده است. مربW ب است که یک مربWیک مک̂ع یگسترده ،شکل مقابل -۵۸
 یگسترده ،توان اضافه کرد تا شکل حاصلحذف شده را به چند جای این شکل می

  باشد؟ب مک̂ع

 ۱    ۲    ۳    ۴ 

برای  ،ص شده است. در هر تقاطعت زمان عبور از هر مسیر مشّخمدّ ،در شکل زیر -۵۹
 ،یماهکه تا به حال آمد ییهازمان مسیرمجموع باید  ،آنکه وارد یک مسیر جدید شویم

هیچ  ،شروع یبا زمان آن مسیر، از نظر زوج و فرد بودن یکسان باشد. در لحظه
Wه ب» آ« یبرای رسیدن از نقطه روشوجود ندارد. چند برای انتخاب مسیر تی محدودی

 (فقط حرکت از چپ به راست مجاز است.) وجود دارد؟» ب«

 ۱    ۲    ۸    ۱۶ 

» آمیزی شطرنجیرنگ«را،  ی شطرنجی با الگوی مقابلآمیزی یک صفحهرنگ  -۶۰
با ع مربW کسياه ي یهاتعداد خانه تواندینماز اعداد زير  کيكدامنامیم. می

  باشد؟ »یشطرنجآمیزی رنگ«

 ۱۸    ۲۴    ۲۵    ۴۹ 

۱۲ ۳۴ 

۱۲ ۳۴ 

۱۲ ۳۴ 

۱۲ ۳۴ 

۱۲ ۳۴ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

۹ 
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۱۳ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

، شکل مقابل را ساخته است. نسبت مساحت مستطیل با دو نوع مستطیلعلی  -۶۱
 تر چقدر است؟کوچکتر به مساحت مستطیل بزرگ
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کیلومتر بر ساعت در حال دویدن است. بعد از هر ده دقیقه  ۶ای با سرعت دونده -۶۲
تواند با دوباره می ،ا اگر ده دقیقه استراحت کندشود. امWدويدن، سرعت او نصف می

تواند اقل در چند دقیقه میکیلومتر را حدّ  ۴همان سرعت پیش از استراحت بدود. او 
  بدود؟

 ۴۰    ۷۰    ۸۰    ۱۰۰ 

�۱۰۰ یروی نقطه ،مختصات یعلی در صفحه -۶۳
۱۰۰

تواند روی خطوط قرار دارد. او می �

ها الزم است برای رسیدن به آنرا که  نقاطی یافقی و عمودی حرکت کند. علی همه
پررنگ کرده است. شکل نقاط پررنگ شده به کدام تصویر ، واحد حرکت کند ۵۰

  تر است؟شبیه

 ک،كند و سپس حاصل كل را با تقريب كمتر از يیعدد را با هم جمع م ۱۰ یعل -۶۴
با  ،كند و بعدیگرد م ک،ابتدا با تقريب كمتر از يعدد را  ۱۰كند. رضا همان یقطع م

 و رضا چقدر است؟ یعل یكند. بيشترين اختالف بين اعداد به دست آمدهیهم جمع م

 ۴    ۵    ۹    ۱۰ 

هایی رسم شده است. دایره ،مطابق الگوی شکل مقابل ،مختصات یصفحهدر  -۶۵

�۰ یاز نقطه ،خواهیم تنها با حرکت از روی خطوط افقی و عمودیمی
۰
 ،حركت كنيم �

مسير  ،رسيدن به كدام نقطه یای عبور نکنیم. براای که از روی هیچ دایرهگونهبه
 كنيم؟ یتری را الزم است طکوتاه

 �۳۰
۳۰
�  �۱۵

۴۵
�   �۱۰

۵۰
� � ۰

۶۰
�

۱۲ ۳۴ 

۱۲ ۳۴ 

۱۲ 

۳۴

۱۲ ۳۴ 

۱۲ ۳۴
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۱٤ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

اقل یک از نامزدهای انتخابات نتواند حدّدر انتخابات ریاست جمهوری، اگر هیچ -۶۶
 دوم انتخابات یهدارای بیشترین رأی به مرحل درصد آرا را کسب کند، دو نامزدِپنجاه

فهرست « اگر. دهد)دهنده فقط به یک نفر رأی می(در هر مرحله، هر رأی روندمی
 :باشد صورتاین ، به باتدر این انتخا دهندهرأییک » ترجیح

�الف« > �ب� > �ج� >   »د�
 »ج«و  »ج«را به  »ب«، »ب«را به  »الف«دهنده، نامزد بدین معنی است که آن رأی

زیر باشد،  صورتافراد جامعه به  »فهرست ترجیح«دهد. اگر ترجیح می »د«را به 
 کدام نامزد در انتخابات پیروز خواهد شد؟

�ب«دارای فهرست ترجیح  میلیون نفر۱۰ > �الف� > �ج� > » د�
ج�«دارای فهرست ترجیح  یلیون نفرم۶ > �الف� > �د� >  » ب�
�الف«دارای فهرست ترجیح  میلیون نفر۵ > �د� > �ج� >  » ب�

 د    ج    ب    الف 

ع به شرو کاز يو به نوبت اند و به ترتیب نشسته یاصورت دايرهبيست نفر به -۶۷
ايستد و اگر یگويد، اگر نشسته است، میرا م ۳كنند. هر كس که مضرب یشمارش م

 اند؟رسند، چند نفر ايستادهیبه عدد هزار م ینشيند. وقتیايستاده است، م

 نفر ۲۰    نفر ۱۳    نفر ۱۰    نفر ۷ 

" #/.ا-�,. )H6 زی� را �
ّ
 #$ د�

تر از صفر) را تا ای ریاضی دبستانی است. اگر صورت و مخرج یک کسر (بزرگپایههای ساده کردن یک کسر، یکی از مهارت
 جایی که امکان دارد ساده کنیم، آنگاه در کسر به دست آمده:

 گوییم.می» زرد«ــ اگر صورت و مخرج، هر دو فرد باشند، به آن عدد 
 گوییم.می» آبی«ــ اگر صورت فرد و مخرج زوج باشد، به آن عدد 

 گوییم.می» قرمز«ر صورت زوج و مخرج فرد باشد، به آن عدد ــ اگ
 گوییم.می» سبز«ــ اگر صورت و مخرج، هر دو زوج باشند، به آن عدد 

۷برای مثال، 
۲۴و عددی زرد  ۵

 است:عددی آبی  ۳۲
۲۴
۳۲

= ۸ × ۳
۸ × ۴

= ۳
۴

آبی  دهد که حاصل جمع یک عددِنشان میتوان دو عدد را با هم جمع کرد و عدد دیگری به دست آورد. برای مثال، عبارت زیر می
 و زرد، ممکن است عددی آبی شود.

۷
۵
+ ۳

۴
= ۲۸ + ۱۵

۲۰
= ۴۳

۲۰

�  H6( $# $'ّ.� 	#1	# $# ،����	ه� »J»٨  	4 ده »٧٠«��	��., 
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۱٥ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه
  

 ست؟، کدام احاصل عبارت زیر -۶۸

�۳
۵
+ ۱

۷
	 × �۱

۲
+ ۷

۳
	 

 سبزعددی    قرمزعددی    آبیعددی     زردعددی  

سبز بین  چند عددِ -۶۹
۱
و   ۶

۵
 وجود دارد؟  ۶

 صفر   بیش از دو تا   فقط دو تا    فقط یکی 

 ؟ی زیر درست استکدام جمله -۷۰

 سبز خواهد شد. آبی، عددِ عددِ ۱۳۹۶گاهی حاصل جمع  
 خواهد شد.ن آبی آبی، عددِ عددِ ۱۳۹۶حاصل جمع  هرگز 
  خواهد شد. آبی ، عددِزرد عددِ ۱۳۹۶جمع  گاهی حاصل 
 خواهد شد.ن آبی ، عددِزرد عددِ ۱۳۹۶حاصل جمع  هرگز 

۱۲ ۳۴

۱۲ ۳۴

۱

۲ 

۳

۴
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۱٦ یصفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوZل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه

.  

 EF1ر �ن  /)س RS ، U V� �ّW) ,ّ8,ت ا��م PQ �ا�KLM , �  NO5ر- GH I Jا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[\]�� � g,اbcd ef و a`�_,/ ^�اhi,jkl ت و�mا,noو ا �Vpqr	,st [uv ن	 &wا.&xy�z [\yدا � 
د  ]� g,اn�� ef,، ز~U{  |�ءا...ان  �5زqr.&wا�& �Nو �����4ت را � uvۀ ا��ر   ���� �ا� ر�� ا����ا

 ���.� و ��������دن روح �[��� و ��7 وا��ّ� ��ز��/ ،���رزۀ ���m �ا� "�ا�ن

 ّ ¡¢ ,£tر NO5ب اO�¥& ا�	ت ,RS ، ph[}��¦ ...اا� �ّ§)  ّ̈ © ª��«ا [�( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� uv �zۀ ا��®اد� �z ی¬  ¯ �°k± ²³ا �´µ¶¢ A h·  / �«�رد º�.&xEI ¹ ¸�ا
¼�z ؛ ا��®اد�¾ ¿ À´Á ا��®اد� &wارÂÃz ی�´ÄÅ .وت ا��´Æ�Ç /ÈÉ�6د 

.�°k± دی��Ê ²³ا � .&xËÌµÍF �ÈÎÏ�Ð ی��z و �ا� �ورش ا��®اد� 
 ّ� ·h ا²³ ا��.¸�ا  ؛� ��z ÒOی� ا����اد� Ñ¼ ،���z-,ا
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  وزارت 	��زش و �ورش
 ّ��ن و دا��� �ورش ا������� ���د �  #و ن "�ان!ا

()'& �%$� �ورود	ز��ن 
د اّو  �/دور � .-,�ن+ د*  ��ن �ل ا���!ا��

 �<١٣٩-8٩٧.ا8. �67ر � �5ل 1234
: استعداد تحلیلییکی ی شمارهدفترچه خانوادگی:نام و نام 

  ۱۳۹۶/  ۲/  ۱۴تاریخ برگزاری آزمون: 

  صبح ۹:۰۰ساعت برگزاری آزمون: 

  صفحه ۴تعداد صفحات دفترچه: 

 )۱۵تا  ۱سؤال (ردیف  ۱۵دفترچه:  هایپرسشتعداد 

  دقیقه ۱۵: هاپرسشگویی به مدّت پاسخ

  برای داوطلبامتیـاز منفی » ۱«هر پاسخ غلط، و به ازای  امتیاز مثبت» ۳«هـر پاسخ صحیح، به ازای تذکّر مهم: 
  شود.، امتیازی در نظر گرفته نمیبدون پاسخ هایپرسششود. برای در نظـر گرفته می

 شود.برای او در نظر گرفته می امتیاز منفی» ۱«را عالمت زده باشد،  بیش از یک گزینه پرسشچنانچه داوطلب در هر 

 پژوهان جوان مجاز خواهد بود.ز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشکی دیگر از محتوای این دفترچه، صرفاً در صورت اخذ موافقت مرثیر و هرگونه استفادهکچاپ، ت
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 ۲ی صفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوPل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه

 مهربان یندهیوند بخشابه نام خدا

های پیشنهاد شده از میان جوابهای زیر را پرسشپاسخ صحیح  :ا����اد ����� ه�
	���ا�� ـ 

  عالمت بزنید. »۱۵«تا  »۱«، از ردیف برگآن را در پاسخ یهانتخاب کنید و شمار

�»٣«��  »١«ه�
 	���در  ��
 ،  �ی"�� ��$�ه#�ه����.(ه� را ا$�)�ب &� دی%�  �ی 

۱-

۲-

۳-

�، »٢١«�� » +«ه�
 	���در  ��� �0�وی� داده .�ه،  �ی& �2ّ3� �& 
4���5��  �	 
 ا$�)�ب (را &�ا��6 
���.(�دن 2� 

۴- 

۵- 

۶- 

۷- 

۸- 

۱۲ ۳۴

۱۲ ۳۴

۱۲ ۳۴

۱ ۲ ۳ ۴

۱۲ ۳۴

۱۲ ۳۴

۱۲ ۳۴
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 ۳ی صفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوPل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه

۹- 

۱۰-  

۱۱-  

۱۲-  

5، »١+« و» ٣١«ه�
 	���در  � ��� را در 2�ی ?�ار داد (� 2�ی%�ه <ن $=>; &� .:9در (�ام  �ی@A$ ، �3ان�ه �30ی� �&

 &�.�؟ �$����ه#داده .�ه 

۳۱- 

۴۱- 

4�ّ:5 5&� .:9  =��ده، »١C« 	���در  � Dداده .�ه، ی 
� �30ی� ایF 4�ّ:5 را &� در�� $E�ن ���زیG. (�ام  �ی

 ؟ده�5

۱۵-  

۱ ۲ ۳ ۴ 

۱ ۲ ۳ ۴ 

۱۲ ۳ ۴ 

۱۲ ۳ ۴ 

۱ ۲ ۳ ۴ 

۱ ۲ ۳ ۴ 

۱۲ ۳ ۴ 
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 ٤ی صفحه  ۱۳۹۶-۹۷ی اوPل استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی های دورهی هفتم دبیرستانآزمون ورودی پایه

.  

ر �ن1@?   /)س MN ، P Q� !ّR) .ّ8.ت ا��م JK �ا  HI5� �EFGر. + AB C Dا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

VWXا��Y /.Z�[\ و ]^_ ̀ aا.b � ��cd.efg ت و�hا.ijو ا �Qklm	.no Vpq ن	 &rا.&tu�v VWuدا   
̀ |}i.، ز�x  yPzءا...نا aا.b �V  د  �5زr&.و �4����ت را � pqۀ ا��ر lmا�& �H  ���� ~ا� ر{! ا���!ا

  ��.  و ��������دن روح ����X و ��7 وا��ّ� ��ز�!/ ،���رزۀ ���h ~ا� "�ا�ن

 ّ��� .�oر HI5ب اI�¡& ا�	ت .MN ، kcVy��¢ ...اا�ا§��¦ ¥ّ¤  (£ّ!  V�( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

̄ ®pq �v �� ¬ �fۀ ا��»ªاد  �v ی¨  cµ ´ �²³±� ا°  / ~�¹رد t?C&.�̧ · ¶!ا
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