
17/03/1400      یخ امتحان: تار

10:30           ساعت شروع:   

دقیقه 60     مدت پاسخگویی:  

پایه نهماستانی هماهنگ 

 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

اداره آموزش و پرورش ناحیه/ منطقه......

 عربی درس :

...............................................نام: ..........

................................نام خانوادگی: ........

......................نام آموزشگاه: .................

......................شماره دانش آموز: ..........

...................: ............................نام کالس

بارم صفحه سهسؤال در  14تعداد  ردیف

نمره( 2واژه شناسی )  

5/0  

 با توجه به کلمات داخل پرانتز، نام هر تصویر را بنویسید. )دو کلمه اضافه است(

مَمَرٌالمشاة( -اَلمِشمِش -ربَةعَ -)حاسوب

 ................................  .................................

1 

5/0  

 فقط ترجمه کلمات مشخص شده را بنویسید.

طباعَةِ فی عَربَةِ البَضائِع. وَضَعَ ادیسون آلَةَب(                                 حِوارٌ بین الزائِرِ وَ دلیل المُتحَفِ .الف(   2

5/0  

کلمات مترادف و متضاد را از داخل پرانتز پیدا کرده و کنار هم بنویسید.

«حزین -کَتَمَ -قبیح -وَضَعَ -میلجَ -سَتَرَ»
...................... ≠الف( .................... = ....................  ب( ........................ 

3 

5/0  

کدام کلمه از نظر معنا با بقیه ناهماهنگ است؟

بَنَفسَجّیر                      رُمّان                           أَزْرَق                   أصْفَالف( 

ضیافَة      راقِد                           ضَیف                   حَفلَة                  ب( 
4 

نمره( 7) مهارت ترجمه  

1

1

آیه و حدیث زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 .یَقولونَالف( وَاصْبِر علی ما 

اَلصِّحۀُ وَ األمانِ. ب( نِعمتانِ مجهولتانِ:

ی دومی سؤاالت در صفحهادامه

5 
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1/25 

1/25 

1 

1 

 جمالت داده شده را به فارسی ترجمه کنید. 

  علَبُ وَ الْغَزَالَةُ الخُروجَ مَرَّةً أُخرَی.حاوَلَ الثَّالف( 

  الطّازَج.یُوجَدُ هذا الفیتامینُ فی الْحَلیب ب( 

  کانَ ادیسون مشغوالً فی مُخْتَبَرهِ لیالً و نهاراً.ج( 

  تَلِمْ نَقُودَکَ.سْهذا مِفتاحُ الصُّندوقِ اِ( د

6 

5/0  

 ترجمه درست را مشخص کنید.

                                     الشوارِعُ مَمْلوَةٌ بالبنین.الف( 

  پسران است.( خیابان ها پر از 1

  ( خیابان پر از کودکان شد.2

 

  عُصفورٌ فی الیَد خیرٌ مِنْ عشرةٍ علی الشجرة.ب( 

  ( گنجشکی در دستانت بهتر از ده عدد بر روی درخت است.1

 ( یک گنجشک در دست، بهتر از ده تا بر روی درخت است.2
 

7 

نمره( 2) مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

5/0  
 موارد خواسته شده پاسخ دهید.به 

  « : ......................فاتِح»ب( حروف اصلی کلمه                            « : ........................مَخدوم»الف( وزن کلمه 
8 

5/0  

  برای هر جمله فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید.

 صدوا                            حَصَدتُمحَ                              أنتم ..................... المحصولَ القمح.    الف( 

 یَسْمَعْنَ   یَسمعونَ                           کان فریقٌ ..................... کالمَ اهلل.                                   ب( 
9 

1 

 در جای خالی فعل امر و نهی مناسب بنویسید.

 یا اَخی، ..................... بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ.                   التَضْحَکْ                             التَضْحَکُواالف( 

 لْبَسْنَاِ           اِلْبَسا                             یا طالبانِ، .................... مَالبِس مناسبةٍ.             ب( 

 جوااُخرُ             یا أصدقائِی رجاءً ................. مِنَ الصَّفِّ.                 اُخْرُجْنَ                   ج( 

 اُطْلُبْ           اُطْلُبی                              یا وَلَدٌ، ..................... خیر األمورِ.                   د( 

10 

نمره( 3) مهارت درک و فهم  

1 

 هر کلمه را به جمله ی مربوط به آن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است(

  الخَریف                                  اَلْهُجومُ بِالطّائرةِ عَلَی العَدُوِّ فِی اللَّیلِ.الف( 

 مَخْزَنُ الکَهْرُباءِ فی السَّیارَة.       الدُّخان     ب( 

  یءُ الّذِی یَصَعدُ مِنَ النّارِ.اَلشَّ                                      اَلحِوارج( 

  یَأتی بعدَ الصَّیفِ. فَصلٌ                           اَلغاراتُ اللَّیلَیةُ   د(

 اَلْبَطاریَّةُ ه(
 

 ی سومی سؤاالت در صفحهادامه
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 17/03/1400      یخ امتحان: تار

10:30           ساعت شروع:   

دقیقه 60     مدت پاسخگویی:  

پایه نهماستانی هماهنگ   

 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 اداره آموزش و پرورش ناحیه/ منطقه......

  عربی درس :

                                                                 

 ...............................................نام: ..........

 ................................نام خانوادگی: ........

 ......................نام آموزشگاه: .................

 ......................شماره دانش آموز: ..........

 ...................: ............................نام کالس

 ردیف صفحه سهسؤال در  14تعداد  بارم

  

 

 

نمره( 1) مهارت مکالمه  

1 

 با توجه به تصاویر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

                                                                
 

 ؟کَمْ السّاعَةُ االنب(                                                          ؟ بِمَ تَذْهَبُ إلی المدرسةالف( 

  الخامسةُ و الرُّبعُ.( 1                                                                                    بالحافِلَة( 1

 الخامِسةُ اِلّا رُبعاً.( 2                                                                                    بالسیارة( 2

12 

دو نمره را به اختیار جواب دهید. 14و  13دانش آموزان عزیز از چهار نمره سؤاالت   

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

 درستی و نادرستی عبارت های زیر را با توجه به واقعیت مشخص کنید.

 درست                          نادرست                               لِلْبَیعِ وَ الشّراءِ. آثارٌ تاریخیَّةٌفِی الْمُتْحَفِ الف( 

 درست                          نادرست                                       النّاس. إنَّ اللّه الیُضیعُ أجْرَ مَنْ نَفَعَب( 

 درست                          نادرست                                                  مَکَّة المُکَرَّمَةِ.بیتُ اللّهِ فی ج( 

 درست                          نادرست                              اَلْمَطبَعَةُ مَخْزَنٌ لِحِفظِ المَوادٌ الغذائیَّةِ کالخُبزِ.د( 

13 

2 

 

 ما طَبِخَتْ ( –کَتَبَ  –ال یَدْرُسُ  – اُتْرُکْ –) سَوفَ یَسْکُتُ      )یک کلمه اضافی است( .مقابل را در جدول قرار دهید هایفعل

 

 مستقبل امر مضارع منفی ماضی منفی

 

 
   

 

14 

 * روان خوانی 3

 * مکالمه 2

 جمع بارم                                   موفق و سربلند باشید.                                                                                   وم    س یصفحه 20
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     1400/03/17 یخ امتحان: تار

         10:30      : ساعت شروع

    

 پایه نهم استاني هماهنگ

 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 

 

 پاسخنامه

 عربيدرس: 
                 

 ردیف این پاسخنامه صرفاً جهت اطالع نگاشته شده و نظر دبیر گرامي در تصحیح اوراق امتحاني در اولویت است. بارم

  

5/0  1 مَمَرُّالمشاةب(                                     حاسوبالف(  

5/0  2 دستگاه چاپ ب(                               موزهالف(  

5/0  3 قبیح ≠جمیل ب(                                    سَتَر = کَتَمَالف(  

5/0  4 راقِد ب(                                 رُمّانالف(  

2 
 (1الف( و صبور و شکیبا باش بر آنچه مردم می گویند.)

 (1اند: سالمتی و امنیت.)ب( دو نعمت ناشناخته
5 

5/4  

 (25/1) روباه و آهو برای خارج شدن یکبار دیگر تالش کردند. الف(

 (25/1) .ن ویتامین در شیر تازه وجود داردایب( 

 (1) ادیسون شب و روز در آزمایشگاهش مشغول بود.ج( 

 (1) ( این کلید صندوق است، پولت را تحویل بگیر.د

6 

5/0  7  2ب(                                        1الف(  

5/0  8 ( ف ت حب( )                               مفعول الف(  

5/0  9 یَسْمعونَ ب(                            حَصَدتُمْالف(  

 10 اُطْلُبْ د(                            جوااُخرُج(                       اِلْبَسا ب(                التَضْحَکْ الف( 1

1 

  .فَصلٌ یأتی بَعد الصَّیفِ الخریف الف(

  .صْعَدُ مِنَ النّارِاَلشَّیءُ الّذِی یَ  لدُّخاناَ ب(

 .اَلْهُجومُ بالطائرةِ عَلَی العَدُوِّ فِی اللَّیلِ          اَلغاراتُ اللَّیلیَةُ ج(

  اَلْبَطارِیَّةُ            مَخزنُ الکَهرباء فی السَّیارَة. (د

11 

 12              2ب(                                 1الف(  1

 همکاران عزیز برای  دو سؤال 13 و 14  چهار نمره طراحی شده که دانش آموز حداکثر دو نمره را می تواند به اختیار پاسخ دهد.

 13 د( نادرست            الف( نادرست                      ب( درست                       ج( درست              2

2 
 مستقبل امر مضارع منفی ماضی منفی

 سوف یسکُتُ اُترکْ ال یدرس ما طَبِخَتْ

 

14 

 جمع بارم                           موفق و سربلند باشید.                                                                                                                 15

  www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



                                                                

71/30/7033      یخ امتحان: تار  

71            ساعت شروع:   

دقیقه 13     مدت پاسخگویی:  

 

پایه نهماستانی هماهنگ   

 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 عربی درس :  

 

 ...............................................نام: ..........

 ................................نام خانوادگی: ........

 ......................نام آموزشگاه: .................

 ......................شماره دانش آموز: ..........

 .............................................نام کالس: 

دیفر صفحه سهسؤال در  70تعداد  بارم  

  

2 

 .آیه و حدیث زیر را ترجمه کنید

 (.نمره 1) اِصبِروا آمَنوا الَّذینَ اَیُّهَا ایَ -

 نمره( 1) فِی لِسانِه. اَکْثَرُ خَطایَا ابْنِ آدَمَ -
1 

0.1 

 :  کنید ترجمه فارسی به را زیر عربی جمالت

 (.نمره 1)الصَباح مِنَ اَشتَغِلُ لِاَنّی -

 (.نمره 1)بَناتِالْ و نینَبَالْبِ مَملوءَةٌ الشّوارعُ -

 (.نمره 1)فالمُجَفَّ الحَلیبِ فی الیوجَدُ فیتامینُالْ ذاهَ -

 (.نمره 1)نُقودَکَ اِستَلِم الصُّندوقِ، مِفتاحُ ذاهَ -

 (.نمره 5.0) کَبوارْاِ و تَفَضَّلوا -

2 

3.1 

 ترجمه صحیح جمله کدام گزینه است؟

 مَعی کالمَ مُدَرِّسَتِنا.اِسْ -

 شنوی.سخن معلممان را می                سخن معلممان را بشنو. 

 ال تَکشِفوا عُیوبَ اَصدِقائِکُم. -

        .عیوب دوستانتان را آشکار نکنید  .عیوب دوستانتان را بپوشانید 
 

3 

3.1 

 (األُجرةارة یّسَ –الْمُشاة رُّمَمَ – طَیّارة –جَزَر  )بنویسید: از بین کلمات مقابل انتخاب کرده و  نام تصاویر زیر را 

 

           ..........................                        
 ......................................  

   

4 

3.1 

 )کلمات داده شده کلمات مترادف و متضاد را پیدا کنید)دو کلمه اضافی است از میان

 رَقَدَ - قُبْح – یامقِ – نامَ – ویلطَ – حُسْن
 ..................=.................                            

.................≠................. 

5 

3.1 

 .است ترجمه کنیدهایی که زیر آن خط کشیده شده واژه

 

 .نادَیتُهالمُقابِل  الرَّصیفِعِندَما شاهَدتُه عَلَی 

 ؟ۀاألیرانیّ النُّقودَقْبَلُ هل تَ

 ی دومی سؤاالت در صفحهادامه
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71/30/7033      یخ امتحان: تار  

71            ساعت شروع:   

دقیقه 13     مدت پاسخگویی:  

 

پایه نهماستانی هماهنگ   

 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 عربی درس :  

 

 ...............................................نام: ..........

 ................................نام خانوادگی: ........

 ......................نام آموزشگاه: .................

 ......................شماره دانش آموز: ..........

 .............................................نام کالس: 

دیفر صفحه سهسؤال در  70تعداد  بارم  

  

3.1 

 .ها ناهماهنگ استکدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه

*                ُشهور  ایّام   لَیالی  غابَۀ 

*                مشمش  پرتقال  ُلتَناو  لیمون 
 

7 

 8 ....................: ریشه                  .....................وزن:                     را بنویسید. "اِستِخدام"وزن و ریشه کلمه  3.1

3.1 

 .در جای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب را انتخاب کنید

 یَجلِبُ  تَجلِبُ  ..................التاجِرُ بضاِئعَ جَدیدةَ ِالی دُکانِه لِلبَیعِ.        -

 نَصَنَعْ  صَنَعوا    المُهَندِسونَ ...................جِسراً لعُبورِ السَّیارات.         -
 

9 

7 

 ؟کدام گزینه استنهی مناسب،  در جای خالی جمالت، فعل امر و

 التَضحَک  التَضحَکوا  مُدَرّسۀُ لِلبَنینَ ................. . فَقالَت الْ -

 التَنزاِل  نَالتَنزِلْ  یازَمیلَتانِ رَجاءً ............... .  -

 اِعلَموا  ِاعلَم            ینِ طَلَبُ العلمِ و العمَلُ بِه.دّال..اَنَّ کَمالَ ......، .اسُها النَّیُّاَ  -

 اُشکُری   اُشکُرنَ                .    ةُ ......................رَبَّکِلمیذَا التِّهَتُیَّا اَیَ  -
 

01 

7 

 یکی اضافی است(.در قسمت الف هر کلمه از گروه الف را به توضیح مناسب آن در گروه ب وصل کنید)

 الف(      

 مُزدَحَم     

 الطّازَج     

 المَطَر     

 وینلْلتَّاَ     

 راسِب      

 ب(

 متحاناتِأی الْذی الیَنجحُ فِالبُ الَّلطّاَ

 ء مآلسّالُ مِنَ نزَالَّتی تُ ءِمآقَطَراتُ الْ

  شیاءِألْلِلمَکان المَملوء بِالْأشخاصِ و ا صِفَۀٌ

 لِشیءٍ لوانِأالْ ءُإعطآ

 

00 

7 

 .به عربی پاسخ دهیدبه سواالت زیر 

 الشَّجَرةِ؟  حتَتَ ل الرُّمانُهَ
 

........................... 

    

 ن؟ آالْ ۀُاعَم السَّکَ
 

............................ 

 
  

01 
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71/30/7033      یخ امتحان: تار  

71            ساعت شروع:   

دقیقه 13     مدت پاسخگویی:  

 

پایه نهماستانی هماهنگ   

 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 عربی درس :  

 

 ...............................................نام: ..........

 ................................نام خانوادگی: ........

 ......................نام آموزشگاه: .................

 ......................شماره دانش آموز: ..........

 .............................................نام کالس: 

دیفر صفحه سهسؤال در  70تعداد  بارم  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو نمره را به اختیار جواب دهید. 41و  31دانش آموزان عزیز از چهار نمره سؤاالت   

2 

 .را براساس حقیقت بنویسیدهر جمله درستی یا نادرستی 

 نادرست  درست  ۀ.واکِفالْ وَ البِسِمَمثلُ الْ بضائِعِمَکانُ بَیعِ الْ طارُلقِاَ-

 نادرست  درست  .فی غُرَفِ النَّومِ صابِعْأفضَلُ لَونٍ مُهَدِّئٍ لِلْاَألسوَدُ أ -

 نادرست  درست  .ذِوافِالنَّ وَ وابِبْأالْ لُ فی مَصنَعِغِتَحَفِ یَشْمُتْالْ دلیلُ -

 تنادرس  درست  . سانِنْإیَ السَّنواتُ االُولی مِن حَیاةِ الْاَلطُّفولَۀُ هِ -
 

03 

2 

 ( سَمِعَ –کَتَبَ ما  – یَنْفَعُ –التَحْسَبْ – سَتَحْفَظونَ)      )یک کلمه اضافی است( .های مقابل را در جدول قرار دهیدفعل

 

 مستقبل نهی مضارع  ماضی منفی

 

 
   

 

04 

 * خوانی ی رواندرج نمره 0

 *  درج نمره مکالمه 2

 جمع بارم                                                    موفق و سربلند باشید.                                                                             ی سومصفحه 23

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



                                                               

 71/30/7033          یخ امتحان:تار

71                ساعت شروع:   

پایه نهماستاني هماهنگ   

 
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 

 

 پاسخنامه

 درس: عربي
 

 ردیف  بارم

  

 

2 

  :زیر را به فارسی ترجمه کنیدجمالت عربي 

 اید صبر کنید. ای کسانی که ایمان آورده نمره(. 1) یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا اِصبِروا -

 بیشتر گناهان ادمیزاد ) فرزند آدم ( در زبانش است.  .نمره( 1) فِی لِسانِه. اَکْثَرُ خَطایَا ابْنِ آدَمَ - 

1 

 

0.1 

 زیرا من کار میکنم از صبح. نمره(. 1) لِاَنّی انِی اَشتَغِلُ مِنَ الصَباح  -

 ها پر از پسران و دختران. خیابان نمره(. 1)الشّوارعُ مَملوءَةٌ بالبنینَ و البَناتِ -

 شود( در شیر خشک. شود)یافت نمیاین ویتامین پیدا نمی نمره(. 1)هذا الفتامینُ الیوجَدُ فی الحَلیبِ المُجَفُّف -

 هایت)پولت( را.این کلید صندوق، تحویل بگیر پول نمره(. 1)نُقودَکَهذا مِفتاحُ الصُّندوقِ، اِستَلِم  -

 بفرمایید و سوار شوید. نمره(. 5.0)  تَفَضَّلوا و اِرکَبوا  -

2 

3.1 

 نمره( 52.0)هر مورد ترجمه صحیح جمله کدام گزینه است؟

 .اِسمَعی کالمَ مُدَرِّسَتِنا -

 شنوی.سخن معلممان را می                 معلممان را بشنوسخن. 

 .ال تَکشِفوا عُیوبَ اَصدِقائِکُم -

        .عیوب دوستانتان را آشکار نکنید  عیوب دوستانتان را بپوشانید. 
 

3 

3.1 

 نمره( 52.0)هر مورد نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید: 

 

 
 

 جَزَر

 
 

 سَیارة االجرَة

   

4 

ب:    
ت واژه

مهار
ي

شناس
 

3.1 

 نمره( 52.0)هر مورد :از میان کلمات داده شده کلمات مترادف و متضاد را پیدا کنید)دو کلمه اضافی است(

 رَقَدَ-قُبْح-قیام-نامَ-طویل-سنحُ

 قبح≠        حُسن                     =  رَقَدَ    نام
5 

3.1 

 نمره( 52.0مورد )هر هایی که زیر آن خط کشیده شده است ترجمه کنید: واژه
 

 پیاده رو      .هنادَیتُالمُقابِل  الرَّصیفِعِندَما شاهَدتُه عَلَی 

 پول ها                  ؟ۀاألیرانیّ النُّقودَقْبَلُ هل تَ  

 

6 

ب:    
ت واژه

مهار
-

ي
شناس
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3.1 

 نمره( 52.0)هر مورد ها ناهماهنگ است:کدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه

-                ُشهور  ایّام  لَیالی  غابَۀ 

-                مشمش  پرتقال  حلیب  لیمون 
 

7 

3.1 

 

 8 خَدَم: ریشه                 استفعال وزن:     نمره( 52.0)هر مورد  چیست: "اِستِخدام"وزن و ریشه کلمه 

ج:      
ت و کاربرد قواعد

ت شناخ
مهار

 

3.1 

 نمره( 52.0)هر مورد در جای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب را انتخاب کنید

 یَجلِبُ  تَجلِبُ  ..................التاجِرُ بضاِئعَ جَدیدةَ ِالی دُکانِه لِلبَیعِ.        -

 صَنَعنَ  صَنَعوا    المُهَندِسونَ ...................جِسراً لعُبورِ السَّیارات.         -
 

9 

7 

 نمره( 52.0مورد )هر کدام گزینه است:نهی مناسب،  در جای خالی جمالت، فعل امر و

 التَضحَک  التَضحَکوا  فَقالَت المُدَرّسۀُ لِلبَنینَ ................. .  -

 التَنزاِل  التَنزِلنَ  .یازَمیلَتانِ رَجاءً ...............   -

ایِّها الناس، ............اَنَّ کَمالَ دینِ طَلَبُ العلمِ و   -

 العمَلُ بِه.  

         ِاعلَم  اِعلَموا 

 اُشکُری   اُشکُرنَ                یا ایِّتها التِلمیذَةُ ......................رَبَّکَ.      -
 

01 

7 

 هر کلمه از گروه الف را به توضیح مناسب آن در گروه ب وصل کنید)در هر قسمت یکی اضافی است(.
 

 الف(      

 مُزدَحَم     

 الطّازَج     

 المَطَر     

 التّلوین     

 راسِب      

 

 

 

 

 ب(

 لطالبُ الَذی الیَنجحُ فی االمتحاناتا

 قَطَراتُ الماء اَلَتی تَنزلُ مِنَ السَماء 

 صِفَۀ لِلمَکان المَملوء باالشخاص و آالشیاء 

 عطاء االلوان لِشیءِا

 

00 

د:    
ک و  فهم

ت در
مهار
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7 

:نمره( 52.0)هر مورد به سواالت زیر به عربی پاسخ دهید

الشَّجَرةِ؟  حتَتَ ل الرُّمانُهَ

 التفاحه  یا    ال

کم الساعۀ االن؟ 

السابعۀ و النصف

20  

ه
ت مکالمه

 :   مهار

 همکاران عزیز برای  دو سؤال 51 و 51  چهار نمره طراحی شده که دانش آموز حداکثر دو نمره را می تواند به اختیار پاسخ دهد.

نمره(: 520هر جمله را براساس حقیقت بنویسید)هر مورد درستی یا نادرستی 

نادرست  درست القطار مَکانُ بَیعِ البضائِع مثلُ المالبِس و الفواکة.-

نادرست  درست اَالَسوَدُ اَفضَلُ لَونٍ مُهَدِّئٍ لاِلعصاب فی غُرَفِ النَّومِ -

نادرست  درست .دلیل المُتحَفِ یَشتغلُ فی مَصنَع االبواب و النوافذ -

تنادرس  درست . اَلطُّفولَةُ هیَ السَّنواتُ االُولی مِن حَیاةِ االنسانِ -
 

03 

2 

سَمِعَ ( –ما کَتَبَ  –یَنْفَعُ  –التَحْسَبْ –) سَتَحْفَظونَ     )یک کلمه اضافی است( .های مقابل را در جدول قرار دهیدفعل

مستقبل نهیمضارع  ماضی منفی

سَتَحْفَظونَ التَحْسَبْیَنْفَعُ ما کَتَبَ

04 

71 بارمجمع  موفق و سربلند باشید. ی سوم  صفحه 
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