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ُ گیطی ذَز ضا  -1 ساظ سایج ًا ُ اؾر؟ 02هٌْسؾیً  ز ٍاحس َت ُ گیطی اتعاض ایي هٌْسؼ تطاؾاؼ کسام  ساظ  هسط اػالم کطز زقر ًا

 ( هتش 2  ( سبًتی هتش1

 ( ثستگی ثِ همذاس دلیك طَل جسن داسد.4  ( هیلی هتش 3

N) اگط ٍظى جؿوی زض ضٍی ؾیاضُ ای تا قساب گطاًكی  -0 / kg)5  ًیَزي تاقس ٍ حجمن ایمي جؿمن    022تطاتط تا 

 هسط هطتغ تاقس زض صَضزی  ایي جؿن ضا زاذل ظطف خط اظ آتی تیٌساظین کسام ازفاق ضخ هی زّس؟ 5

 ( دس هیبًِ ظشف غَطِ ٍس هی ضَد2  ( سٍی آة ضٌبٍس هی هبًذ1

 ( ّش حبلتی هوکي است سخ دّذ.4  ( دس ظشف تِ ًطیي هی ضَد3

کِ زض آظهایف کَُ آزكفكاى زض خایمِ قكمن اؾمسفازُ     NH4Cr2O7اض آهًَیَم زی کطٍهاذ تا فطهَل زض ؾاذس -3

 کطزُ ایس ًؿثر زؼساز ازن ّا تِ اًَاع ازن ّا چقسض اؾر؟

1 )
5
14

 2 )
4
14

 3 )
3
5

 4) 
7
2

            

 ؟کسام یک اظ ػثاضذ ّای ظیط زضؾر اؾر -4

 ( حجن توبم هَاد دس اثش افضایص دهب ثیص تش هی ضَد.1

 ( ًوَداس تغییشات حجن آة ثشاسبس دهب یک ًوَداس صؼَدی ثب سًٍذ ثبثت است.2

 ( حجن الکل ًسجت ثِ ّلیَم دس اثش افضایص دهب  ثیطتش تغییش هی کٌذ.3

 هس یک سسبًبی خَة گشهب است ٍلی تغییشات آى دس ثشاثش افضایص دهب ًسجت ثِ آلَهٌین کوتش است.( ثب ٍجَد آى کِ 4

 هازُ ظضز ضًگ زّاًِ ی آزكفكاى ّا ًَػی هازُ................... اؾر  -5

 ( خبلص ٍ تشکیت2( ًبخبلص  ًبفلضی                                               1

 (  خبلص فلضی 4                                           ( طجیؼی ٍ خبلص     3

ٌیس ٍاضز ک  ِ ُ زض ؾور چح صفح ِ قس ُ آى ضا زض خاؾد تطگ  اضای ٍ قواض ُ اًسراب  ْاز قس ّای خیكٌ َاب  ّای ظیط ضا اظ هیاى ج  .خاؾد صحیح خطؾف 



 

 

 

 اگط هَاز ظیط ضا زض زٍ گطٍُ فلعی ٍ ًافلعی زقؿین کٌین گطٍُ تعضگ زط چٌس ػضَ ذَاّس زاقر؟ -6

 «ًیکل، فؿفط، کلؿین، کطٍم، آلَهیٌین، یس، کطتي، ؾسین، کلط، خساؾین »      

 ( ّفت4 ( ضص3 ( پٌج  2 ( چْبس1

 زَلیس چٌس هَضز اظ هَاز ظیط زاضای یک فطایٌس قیویایی اؾر؟ هطاحل -7

 «ؾیواى، آّي ذالص، هؽ ذالص، آب ٍ ًوک، قطتر آتلیوَ، کَظُ ؾفالی تسٍى ضًگ، کاغص»

 ( پٌج هَسد4 ( چْبس هَسد3 ( سِ هَسد2 ( دٍ هَسد1

 کسام ػثاضذ زضؾر اؾر؟ -8

 است. دس یک هٌطمِ هیضاى ثبسًذگی ثب تجخیش ّبی آة  ثشاثش( 1

 دس یک هٌطمِ هیضاى ثبسًذگی ثب تجخیشّبی اتفبق افتبدُ ٍ آة ّبی فشٍ سفتِ دس صهیي ثشاثش است.( 2

 دس یک هٌطمِ هوکي است هیضاى ثبسًذگی ثسیبس ثیص تش اص تجخیشّبی سخ دادُ دس آى هٌطمِ ثبضذ.( 3

 د.دس یک هٌطمِ ّشچمذس تجخیش آة ثیطتش ّوَاسُ ثبسًذگی ًیض ثیطتش خَاّذ ثَ( 4

 قًَس. ػی آب ................ هحؿَب هیآب ّای ظیط ظهیٌی تِ ػلر زاقسي هقساض تاالی ...................... ٍ................... ًَ-9

 سٌگیي -سذین -( هٌگٌض2  سٌگیي -کلسین -هٌیضین( 1

 سخت -کلسین -( هٌیضین4  سخت   -پتبسین -( هٌیضین3

 تاقی هاًسُ زضیای قسیوی زسیؽ اؾر. زضیاچِ ...................  -12

 ( ٍاى تشکی4ِ ( هذیتشاًِ 3 ( خضس2 اٍسهیِ( 1

  زض ضؾَتاذ آتطفسی هیعاى ًفَشخصیطی ............... ٍ هیعاى ؾطػر حطکر آب ّای ظیط ظهیٌی ........... اؾر. -11

 صیبد  -( کن4 کن -( صیبد3 کن -( کن2 صیبد -صیبد( 1



 

 

آى ّا زض طثیؼمر تمِ   هٌاتغ ز زض طثیؼر تِ ػٌَاى هٌاتغ خایاى ًاخصیط ًیؿسٌس ٍ ًوَزاض هی  زاًین ػٌاصط هَجَ -10

 صَضذ ظیط اؾر تطاؾاؼ ایي ًوَزاض چٌس هَضز اظ هطالة ظیط زضؾر اؾر؟

 

 

 .آّي تِ ػلر ایٌکِ ظًگ هی ظًس کاضتطز ّای قثلی ذَز ضا اظ زؾر زازُ ٍ خایساضی هٌاتغ آى تیكسط اؾرالف( 

 اتغ طال هْن زطیي ػاهل ازوام ظٍززط ایي ػٌصط ًؿثر تِ تقیِ ػٌاصط اؾر.کن تَزى هٌب( 

 زاضز. زطیؾطب ػٌصط ؾوی اؾر تِ ایي ذاطط کاضتطز صٌؼسی  ًساقسِ ٍ هٌاتغ آى هاًسگاضی تاالج( 

 اکسكاف ًفر زض هاًسگاضی ػٌاصط فلعی زاضیط هطثسی زاضز. ذ(

 .م ذَاّس ضؾیسّط ػٌصطی ظٍززط کكف قسُ اؾر ظٍززط ًیع تِ ازوا ش(

 ( چْبس هَسد4 ( سِ هَسد  3 ( دٍ هَسد2 ( یک هَسد1

 ....  هَلکَل کطتي زی اکؿیس ٍجَز زاضز 42زض ظطفی  -13 

 دس ایي ظشف دٍ ًَع ٍاحذ سبصًذُ کشثي ٍ اکسیژى دیذُ هی ضَد.( 1

 ػذد اتن ٍجَد داسد. 80دس ایي ظشف ( 2

 دس ایي ظشف یک ًَع رسُ ٍجَد داسد.( 3

 ظشف یک ًَع فلض ٍ یک ًَع ًبفلض ٍجَد داسد.دس ایي ( 4

هسط تِ ؾور جٌَب حطکمر کٌمس ٍ ًیمطٍی     4هسط تِ ؾور قوال ٍ ؾدؽ زض ّواى ضاؾسا  3اگط جؿوی اتسسا  -14

 ًیَزي تاقس هیعاى کاض اًجام قسُ چٌس غٍل  اؾر؟ 82زضگیط زض ایي ازفاق 

1) 560   2 )240 3 )320 4 )80  



 

 

  کِ تطای زٍؾساًف اًجام هی زاز زرن هطغی ضا زض زاذل یک لیَاًی کِ زا ًیومِ اظ زض یک آظهایف جالة  یلسا -15

ؾدؽ تا زٍؾساى ذَز ضاجة ازفاقاذ ضخ زازُ تحص کطزًس زض ظیط ًظط چٌس زاًف آهمَظ   ؾطکِ خط قسُ تَز اًساذر.

 آٍضزُ قسُ اؾر. ًظط کسام یک اظ ایي زاًف آهَظاى زضؾر اؾر؟

 ضیکی دس حبل سخ دادى است چَى سشکِ هبّیت خَد سا اص دست ًوی دّذ.ثِ ًظش هي یک فشایٌذ فی آیسا:

 .ثِ ًظش هي ّش چمذس صهبى هی گزسد ضذت ٍاکٌص ثیطتش هی ضَد ًگیي:

 هی ضِ اص ایي سٍش ثشای سسَة صدایی سوبٍس استفبدُ کشد. !چِ جبلت قیطیي:

 .یِ کٌذثخص ّبی تخن هشؽ سا تجضتَاًذ ّوِ سشکِ ثب ٍجَد ایٌکِ یک اسیذ ثسیبس لَی است ٍلی ًوی  ضقیِ:

 اص سبختبس تخن هشؽ هی تَاًذ ػٌبصش فلضی جذا ضَد! ؾَلواظ:

 ( فمط ًظش سَلوبص4 ( ًظش ضیشیي ٍ سَلوبص  3 ( ًظش ًگیي، سلیِ، ضیشیي2 ًگیي( ًظش آیذا، سلیِ، 1

 آى ضا هكرص کٌیس. غلط ّای ػلویهسي ظیط ضا تِ زقر ذَاًسُ ٍ زؼساز  -16

ص ٍ ػٌصط ًافلعی اؾر کِ هْن زطیي ػاهل حیاذ اؾر. ّوِ هَجَزاذ ظًسُ تطای ازاهِ حیاذ تِ آب یک هازُ ذال

آب ًیاظ زاضًس. هٌكاً اصلی آتی کِ اًؿاى تطای آَقاهیسى اؾسفازُ هی کٌس اظ آب ّای ظیط ظهیٌی اؾر ٍلمی ترمف   

. آب کطُ یا ّیسضٍؾفط تمِ هجومَع   قطاض زاضز ػوسُ ای اظ آب ّای قاتل آقاهیسى اًؿاى زض یرچال ّا ٍ زضیاّا ّا

 اؾمر.  آب ّای هَجَز زض ضٍی ظهیي، جَ ٍ زاذل ظهیي هی گَیٌس کِ تیكسط تِ صَضذ هایغ ٍ اًسکی گاظی قمکل  

ٍ تا کاّف چگالی  قسُ فكطزُ  ،َّای ؾطزٍضٍز تراض ّای آب هَجَز زض ازوؿفط زض اضط کاّف زها زض ظهؿساى یا 

اظ صفط زضجِ تاقس تاضـ تِ صَضذ تاضاى ٍ اگط زهمای ّمَا    زط های َّا تیفاگط ز . تِ ؾور ظهیي حطکر هی کٌٌس

ظیط صفط تاقس تاضـ تِ صَضذ تطف ذَاّس تَز ٍ اگط تاضاى زض هؿیط ذَز اظ زَزُ ّای َّای ؾطز ػثَض کٌس تماضـ  

 زگطگی ذَاّین زاقر.

 ( پٌج هَسد4 ( چْبس هَسد3 ( سِ هَسد2 ( دٍ هَسد1

 اذساض ّای ؾلَلی ظیط فطایٌس قیوایی ضخ هی زّس؟زض زاذل چٌس هَضز اظ ؾ -17

 )) هیسَکٌسضی، گلػی، ضیثَظٍم، غكا ؾلَلی، ّؿسِ، کلطٍخالؾر((

 ( ضص هَسد4 ( پٌج هَسد3  ( چْبس هَسد2 سِ هَسد (1



 

 

 ( تاکسطی ّا .........18

  ( ثشخی اًذاهک ّب سا ًذاسًذ    2  (ّیچ اًذاهکی ًذاسًذ1

 ( تَلیذ ثبفت هی کٌٌذ.4  ( هبدُ ٍساثتی ًذاسًذ3  

زَاًمس زض اضزثماب تما     ایي جولمِ همی  « هَاز هغصی اظ یاذسِ خَقكی ضٍزُ ػثَض کطزُ ٍ ٍاضز هَیطگ هی قَز» (19

 کساهیک ا ظ هَاضز ظیط تاقس؟

 ّبی هتَسط ( پشٍتئیي2  ّبی سیض ( ًطبست1ِ

 ( فسفَلیپیذ ّب4  ( گلَکض3

 .( تعضگ زطیي قؿور قلة ................. اؾر02

 ( ثطي چپ4 ( ثطي ساست3 ( دّلیض چپ2 ( دّلیض ساست1

 

  

  
  



 

 

 
 

 

 اؾر.هجوَع اضقام زٍػسز کسام اؾر؟ 34ٍ اذسالف آًْا  86هجوَع زٍ  ػسز -01

1)10 2)12 3)14 4)16 

زَهاًی،حساکطط چٌس هثلغ  022ؾکِ ی  42زَهاًی ٍ  52ؾکِ ی  10زَهاًی ، 05ؾکِ ی  36تا اؾسفازُ اظ زؼساز -00

 ضا هی زَاى ًكاى زاز؟ هرسلف

 تب 382 (4 تب 378 (3 تب 380 (2 تب 379(1

   حاصل ػثاضذ هقاتل کسام اؾر؟      -03

    ;1-]4-(8- 6-+)4-[3- 5  + 

1) 66  2) 67 3) 66- 4) 67- 

 تَز؟ ًرَاّسضا تِ ػٌَاى هثسأ زض ًظط تگیطین،کسام گعیٌِ صحیح  15اگط ؾاػر -04

 است. -9صجح،ثشاثش ثب  9سبػت (2  + است.3ثشاثش ثب 18(سبػت 1

 + است.4ثشاثش ثب  19(سبػت 4 است-4صجح ثشاثش ثب 11(سبػت3

 ؾازُ قسُ ٍقکل اؾساًساضز  ػثاضذ هقاتل کسام اؾر؟-05

( a b)(b a)2 4   

1 )b a ab2 28 6  2 )a b ab2 28 2  3 )b a ab2 28 2  4 )a b ab2 28 6  

 هؿاحر زایطُ ی هقاتل کسام اؾر؟-06

1)  3 2)  9 

3 )5 4 )25 

 

ّای ظیط ضا اظ هیاى جَ ٌیسخاؾد صحیح خطؾف  ٍاضز ک  ِ ُ زض ؾور چح صفح ِ قس ُ آى ضا زض خاؾد تطگ  اضای ٍ قواض ُ اًسراب  ْاز قس ّای خیكٌ  .اب 

 

 



 

 

 

 اؾر؟ کسام 3:36ظاٍیِ ی تیي ػقطتِ ّای ؾاػر قواض ٍ زقیقِ قواض زض ؾاػر -07

1 )110 0 )105 3 )108 4 )107 

 ظاٍیِ ی هكرص قسُ زض قکل،چٌس زضجِ اؾر؟-08

1 )130 

0 )135 

3 )125 

4 )115  

 تا زَجِ تِ قکل هقاتل،کسام گعیٌِ صحیح اؾر؟ -09

1)              

2)             

3)             

4)             

 

 ًاهیسین.کسام ضا تطِ ّوَاضُ صحیح اؾر؟ B( ضا 18،00ٍ ) Aضا  ]18،00[-32

1) AB  2 است. 22ٍ  18ثشاثش ثب حبصل ضشة) AB  است. 22ٍ  18ثشاثش ثب حبصل جوغ  

3) 
A

B
 (4 است. 1ّوَاسُ کَچکتش اص  

A

B
ثشاثش ثب  

B

A
 است.  

ضٍظ یکثاض تِ خاضک هی ضًٍس.اهطٍظ ضٍظ اٍلی اؾر کِ آًْا تاّن تمِ خماضک    10ضٍظ یکثاض ٍ هْساب ّط  6ٌا ّط هی -31

 ضٍظتؼس،آًْا چٌس تاض یکسیگط ضا زض خاضک زیسُ اًس؟ 152ضفسِ اًس.

 ثبس12 (4 ثبس11 (3 ثبس10 (2 ثبس8 (1

  تا زَجِ تِ اػساز زازُ قسُ،حجن قکل هكرص قسُ کسام اؾر؟ -30

1) 900  2)600 

3)800  4)750 

 

 

 



 

 

 

  قکل هقاتل،ؾِ ضتغ یک اؾسَاًِ ضا ًكاى هی زّس.ػسز هطتَب تِ هؿاحر جاًثی ایي اؾسَاًِ،کسام اؾر؟ -33

1 )36 120 

0 )180 240 

3 )180 

4 )36 

 
  زض قکل هقاتل،چٌس هکؼة ٍاحس ٍجَز زاضز؟-34

1)48 

2)49 

3)47 

4)50  

4 ؾر؟حاصل ػثاضذ هقاتل کسام ا-35 3 123 4 25 2   

1 )( )2360 32 2 )( )2360 64 3 )( )2180 64 4 )( )2180 32 

 حاصل ػثاضذ هقاتل کسام اؾر؟-36

1)12  2)6 

3)24  4)48 64 322 3 

 هؿاحر چْاضضلؼی ای تِ ضئَؼ-37
4

2
 
 
 

  ،
6

4
 
 
 

  ،
3

7
 
 
 

  ٍ
1

6
 
 
 

 تطاتط اؾر تا:  

1)10 2)5/10 3)11 4)5/11 

 ی ًقطِ-38
a

a

2 3

1

 
 

 
ی ًقطِ ی اٍل ٍ ؾَم قطاض زاضز. تط ضٍی ًیوؿاظ ًاحیِ 

a

a

5 1

3 18

 
 

 
     ِ ی  تمط ضٍی کمسام ًاحیم

 هرسصازی ٍاقغ اؾر؟

 چْبسم ًبحیِ (4 ًبحیِ سَم (3 ًبحیِ دٍم (2 اٍل ًبحیِ (1



 

 

 تاقس؟ 7زض خطزاب ّوعهاى زٍزاؼ،چقسض احسوال زاضز هجوَع اػساز ضٍقسُ کوسط اظ -39

1 )
1
2

 0 )
1
3

 3 )
5
8

 4 )
5
12

 

 احسوال تطزاقسي هْطُ ی ؾیاُ زض کسام کیؿِ تیكسط اؾر؟-42

 

 

 

 

 )د( کیسِ (4 )ج( کیسِ (3 )ة( کیسِ (2 )الف( کیسِ (1

 

 

 

 

 

لی نیز وجود دارد. یا راهی خواهیم یافت، یا راهی خواهیم ساختهر جا اراده ای هست راه ح 

 یا حق!

 



 

 1400-1399 ایه هشتم ) آزمون علوم پایه (پ  بودجه بندی آزمون های تیزالین 

 سوال هدفمند و نکته دار 80هر مرحله 

 بود.متنوع  خواهد سوال   40استعداد تحلیلی به جز آزمون تعیین سطح در بقیه مراحل شامل 

 مرحله و تاریخ آزمون

 علوم تجربی

 زبان فارسی سوال( 15)

 (سوال 10) 

 ریاضی

 سوال( 15) 
 تفکیکی متوالی

آزمون تعیین 

 سطح

24-26/7/1399 

 علوم پایه هفتم

 سوال( 20) 

 

- 
در این مرحله سوال 

 فارسی نداریم

 ریاضی پایه هفتم

 سوال( 20) 

 یک مرحله
 1پیشروی شماره 

 نیم سال اول

 

8-10/8/1399 

 سوال( 4صل یک ) ف

 سوال( 6فصل دو ) 
 23فصل سه تا صفحه 

 سوال  ( 5) 

 

 شیمی 
 سوال( 5فصل یک ) 

 سوال( 5فصل نه ) : فیزیک 

 5فصل چهار  )  :زیست و زمین 

 سوال(

 سوال( 3درس یک ) 
 سوال( 4درس دو ) 

 34درس سه تا صفحه 

 سوال( 3) 

 سوال( 8فصل یک )
 22فصل دو تا صفحه 

 سوال( 7) 

 دو مرحله
 2پیشروی شماره 

 نیم سال اول

20-22/9/1399 

 سوال( 1فصل دو ) 

 سوال( 2فصل سه  )
 سوال ( 3فصل چهار )

 سوال( 3فصل پنج )

 سوال( 3فصل شش ) 
 57فصل هفت تا صفحه 

 سوال( 3) 

 

 شیمی 
 سوال( 3سوال( فصل دو )  2فصل یک ) 

 فیزیک 

 سوال(3سوال( فصل ده ) 2فصل نه ) 

 زیست و زمین 

 1سوال( فصل پنج) 2فصل چهار  ) 

 سوال(
 سوال( 2) 51فصل شش تا صفحه 

 

 

 سوال( 1درس سه ) 

 سوال( 2درس چهار ) 

 سوال( 4درس پنج )
 (3درس شش ) 

 سوال( 3فصل دو ) 

 سوال( 6فصل سه ) 

 50فصل چهار تا صفحه 
 سوال( 6) 

 سهمرحله 

جمع بندی 

 نیم سال اول
4-6/11/1399 

 سوال( 1فصل یک ) 
 سوال( 2فصل دو ) 

 سوال( 2فصل سه  )

 سوال ( 2فصل چهار  ) 

 سوال( 2فصل پنج ) 
 سوال( 2فصل شش) 

 سوال( 2فصل هفت) 

 سوال( 2فصل هشت ) 

 شیمی 

 سوال( 2فصل یک ) 
 سوال( 3فصل دو ) 

 فیزیک 

 سوال( 3فصل نه ) 

 سوال( 2فصل ده )

 زیست و زمین 

 1فصل پنج)سوال(   2فصل چهار  ) 
 سوال( 2سوال( فصل شش  ) 

 

 سوال( 1درس یک ) 

 سوال( 1درس دو ) 

 سوال( 1درس سه ) 
 سوال( 1درس چهار ) 

 سوال( 1درس پنج )

 سوال( 1درس شش ) 

 (2درس هفت )
 (2درس هشت )

 

 

 

 سوال( 2فصل اول ) 

 سوال( 2فصل دوم ) 

 سوال( 3فصل سوم ) 

 سوال( 4فصل چهار ) 
 61فصل پنج تا صفحه 

 سوال( 4) 



 

 

 

زنجیر را باور نکن(( )) پرواز کن تا آرزو                        

 یا حق!

 چهار مرحله

 1پیشروی شماره 
 نیم سال دوم

 

14-16/12/1399 

 سوال( 5فصل نه ) 
 سوال( 5فصل ده )

 سوال( 5فصل یازده ) 

 شیمی 

 سوال( 2فصل دو ) 

 سوال( 3)  26فصل سه تا صفحه 

 فیزیک 
 3سوال(  فصل چهارده )  2فصل ده )

 سوال(

 زیست و زمین 

 2سوال(  فصل هفت )  1فصل شش  ) 

 سوال( 2سوال( فصل هشت ) 

 سوال( 3درس نه )
 سوال( 3درس ده )

 سوال( 4درس یازده ) 

 

 سوال( 2فصل چهار ) 
 سوال(6فصل پنج ) 

 سوال( 7فصل شش )

 پنجمرحله 

 2پیشروی شماره 

 نیم سال دوم

 

26-28/1/1400 

 سوال( 2صل نه)ف

 سوال( 4فصل ده)

 سوال( 4فصل یازده )

 سوال( 5فصل دوازده) 

 شیمی 

 سوال( 5سه )  فصل

 فیزیک 
سوال(  فصل پانزده  2فصل چهارده ) 

 سوال(  3)  138تا صفحه 

 زیست و زمین 

 سوال( 1فصل هشت ) 

 سوال( 2فصل یازده )  
 سوال( 2)  106فصل دوازده تا صفحه 

 سوال( 1درس دوازده )

 سوال( 3درس سیزده )

 سوال( 3درس چهارده )

 سوال( 3درس پانزده )

 سوال( 3فصل پنج)

 سوال( 3فصل شش) 

 سوال( 4فصل هفت  ) 

 سوال( 5فصل هشت)

 مرحله شش
9-11/2/1400  

 /  سوال( 2فصل نه ) 

 /  سوال( 2فصل ده ) 

 /  سوال( 1فصل یازده ) 
 /   سوال( 2فصل داوزده )  

 سوال( 3فصل سیزده ) 

 سوال( 3فصل چهارده )  

 سوال( 1فصل پانزده )  
 

- 

 

 سوال( 1درس نه و ده )

 سوال( 1یازده )درس 

 سوال( 1درس دوازده )
 سوال( 1درس سیزده )

 سوال( 1درس چهارده )

 سوال( 1درس پانزده )

 سوال( 2درس شانزده )
 درس هفده و نیایش  

 سوال(3)

 سوال( 3فصل شش ) 
 سوال( 3فصل هفت ) 

 سوال( 4فصل هشت ) 

 سوال( 5فصل نه ) 

 


