
 به نام خدا

 با سالم

های ساحل ریاضی پایه نهم(نامههای درسها ومثالها ) ترکیبی از آزمونکآزمونک

 برای استفاده همکاران برای برگزاری در کالس درس

 هشتم صلف

 حجم و سطح

 اول درس

حجم و مساحت کره

09386125365شماره تلفن سفارش کتاب: 



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم آزمونک درس ریاضی پایه نهمنام و نام خانوادگی:                      

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

 در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.

الف( فاصلة مرکز کره تا همة نقاط روی آن را ....... کره می گویند.

محاط شده ............... برابر حجم استوانه است. ب( حجم کره ای که در استوانه

ج( دستور محاسبه مساحت نیم کره ای به شعاع 
2

3
𝑅   از رابطه .................. به

 دست می آید.

در آن محاط شده  از رابطه   𝑅د( حجم استوانه ای که کره ای به شعاع 

..............................به دست می آید.

1

1

 در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.

الف( فاصلة مرکز کره تا همة نقاط روی آن را ....... کره می گویند.

ب( حجم کره ای که در استوانه محاط شده ............... برابر حجم استوانه است.

ج( دستور محاسبه مساحت نیم کره ای به شعاع 
2

3
𝑅   از رابطه .................. به دست

 می آید.

در آن محاط شده  از رابطه   𝑅د( حجم استوانه ای که کره ای به شعاع 

..............................به دست می آید.

1

2

کنید. را حساب cm 10مساحت یک کرة جغرافیایی به شعاع 

 ) با نوشتن فرمول (

22

 کنید. را حساب cm 10مساحت یک کرة جغرافیایی به شعاع 
 ) با نوشتن فرمول (

2

3

را رنگ کنیم. مساحت  𝑐𝑚 8خواهیم یک نیم کرة چوبی توپر به شعاع می

دست آورید.کل قسمت رنگ شده را به

23

را رنگ کنیم. مساحت کل  𝑐𝑚 8خواهیم یک نیم کرة چوبی توپر به شعاع می

دست آورید.قسمت رنگ شده را به

2

با که دانش ظرف مگر مىشود تنگتر خود محتواى اثر در ظرفى هر فضاى جمع

امضاولی )السالم علیه علی حضرت (.گرددمی  بازتر آن فضاى علوم، تحصیل

با که دانش ظرف مگر مىشود تنگتر خود محتواى اثر در ظرفى هر فضاى جمع 5

امضاولی )السالم علیه علی حضرت (.گرددمی  بازتر آن فضاى علوم، تحصیل

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

به دست می  4π𝑟2الف( مساحت عرق چین ) رویه ی نیم کره ( از رابطة 

.آید

 برابر می شود. 8برابر شود ، حجم آن  2ب( اگر شعاع کره 

باشد ،  𝑅و ارتفاع آن  𝑅و شعاع قاعدة استوانه ای  𝑅ج( اگر شعاع یک توپ 

 توپ در استوانه محاط می شود.

 دهیم، سطح بریده شده دایره است.اگر کره ای را با یک صفحه برش د( 

1

1

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

.به دست می آید 4π𝑟2الف( مساحت عرق چین ) رویه ی نیم کره ( از رابطة 

 برابر می شود. 8برابر شود ، حجم آن  2ب( اگر شعاع کره 

باشد ، توپ  𝑅و ارتفاع آن  𝑅و شعاع قاعدة استوانه ای  𝑅ج( اگر شعاع یک توپ 

 در استوانه محاط می شود.

 اگر کره ای را با یک صفحه برش دهیم، سطح بریده شده دایره است.د( 

1

2

باشد، شعاع آن چقدر است؟ 400π 𝑐𝑚2اگر مساحت کره ای 

2

2

باشد، شعاع آن چقدر است؟ 400π 𝑐𝑚2اگر مساحت کره ای 

2

3

و  3سانتی متر را درون استوانه ای به شعاع قاعده ی  3نیم کره ای به شعاع 

سانتی متر قرار داده ایم حجم فضای خالی بین نیم کره و استوانه  5ارتفاع 

 چند سانتی متر مکعب است ؟

2

3

و ارتفاع  3سانتی متر را درون استوانه ای به شعاع قاعده ی  3نیم کره ای به شعاع 

سانتی متر قرار داده ایم حجم فضای خالی بین نیم کره و استوانه چند سانتی  5

 متر مکعب است ؟

2

با که دانش ظرف مگر مىشود تنگتر خود محتواى اثر در ظرفى هر فضاى جمع

امضاولی )السالم علیه علی حضرت (.گرددمی  بازتر آن فضاى علوم، تحصیل

با که دانش ظرف مگر مىشود تنگتر خود محتواى اثر در ظرفى هر فضاى جمع 5

امضاولی )السالم علیه علی حضرت (.گرددمی  بازتر آن فضاى علوم، تحصیل

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم آزمونک درس ریاضی پایه نهمنام و نام خانوادگی:                      

1

است. نسبت شعاع های این دوکره چقدر است؟ 81نسبت حجم دو کره ، 

93√ب(   3الف( 

331√3د(   9ج( 

1

شعاع های این دوکره چقدر است؟است. نسبت  81نسبت حجم دو کره ، 

93√ب(   3الف( 

331√3د(   9ج( 

2

اگر حجم و مساحت کره ای از لحاظ عددی برابر باشند ، شعاع کره چقدر 

2 خواهد بود؟

2

مساحت کره ای از لحاظ عددی برابر باشند ، شعاع کره چقدر خواهد اگر حجم و 

2 بود؟

3

در شکل زیر ابعاد یک کپسول مشخص شده است . 

مساحت کل کپسول را به دست آورید؟

2

3

در شکل زیر ابعاد یک کپسول مشخص شده است . 

مساحت کل کپسول را به دست آورید؟

2

با که دانش ظرف مگر مىشود تنگتر خود محتواى اثر در ظرفى هر فضاى جمع

امضاولی )السالم علیه علی حضرت (.گرددمی  بازتر آن فضاى علوم، تحصیل

با که دانش ظرف مگر مىشود تنگتر خود محتواى اثر در ظرفى هر فضاى جمع 5

امضاولی )السالم علیه علی حضرت (.گرددمی  بازتر آن فضاى علوم، تحصیل

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

سانتی  سانتی متر مربع است . حجم این کره چند 24/50مساحت کره ای 

 متر مکعب است ؟

         49/33ب(                                 48/33الف( 

95/267د(                                   94/267ج(

1

1

سانتی متر مربع است . حجم این کره چند سانتی متر  24/50مساحت کره ای 

 مکعب است ؟

         49/33ب(                                 48/33الف( 

95/267د(                                   94/267ج(

1

2

 Sنمایش دهیم . حجم  کره را بر حسب  Sاگر مساحت کره ای را با 

2 بنویسید؟

2

بنویسید؟ Sنمایش دهیم . حجم  کره را بر حسب  Sاگر مساحت کره ای را با 

2

3

بنویسید؟  𝜋است . مساحت آن را بر حسب  972𝜋 𝑐𝑚3حجم کره ای 

2

3

بنویسید؟  𝜋است . مساحت آن را بر حسب  972𝜋 𝑐𝑚3حجم کره ای 

2

با که دانش ظرف مگر مىشود تنگتر خود محتواى اثر در ظرفى هر فضاى جمع

امضاولی )السالم علیه علی حضرت (.گرددمی  بازتر آن فضاى علوم، تحصیل

با که دانش ظرف مگر مىشود تنگتر خود محتواى اثر در ظرفى هر فضاى جمع 5

امضاولی )السالم علیه علی حضرت (.گرددمی  بازتر آن فضاى علوم، تحصیل

5



 درس دوم

 حجم هرم و مخروط



ردیف

 نام خدابه 

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

 در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید.

 پهلو ............. وجه دارد. 6الف( هرم 

برابر است با ................... hو ارتفاع  2rب( حجم مخروطی به شعاع قاعدة 

ج( اگر تعداد اضالع یک چند ضلعی منتظم را خیلی خیلی زیاد کنیم ، 

 شکل ............... به وجود می آید.

 د( حجم های هرمی ................. قاعده دارند.

1

1

سب بنویسید.در جاهای خالی عبارت منا

پهلو ............. وجه دارد. 6الف( هرم 

برابر است با ................... hو ارتفاع  2rب( حجم مخروطی به شعاع قاعدة 

ج( اگر تعداد اضالع یک چند ضلعی منتظم را خیلی خیلی زیاد کنیم ، شکل 

 ............... به وجود می آید.

................. قاعده دارند.د( حجم های هرمی 

1

2

 5/2و  4دست آورید که قاعدة آن یک مستطیل به ابعاد حجم هرمی را به

متر است.سانتی 12متر و ارتفاع آن سانتی

2

2

 5/2و  4دست آورید که قاعدة آن یک مستطیل به ابعاد حجم هرمی را به

متر است.سانتی 12متر و ارتفاع آن سانتی

2

3

حجم مخروطی را حساب کنید که شعاع قاعدة آن

 cm 5  و ارتفاع آنcm 9 باشد

2

3

شعاع قاعدة آنحجم مخروطی را حساب کنید که 

 cm 5  و ارتفاع آنcm 9 باشد

2

5 امضا ولی: )السالم علیه علی حضرت ( .است نادانى کننده نابود دانش، جمع 5 امضا ولی: )السالم علیه علی حضرت ( .است نادانى کننده نابود دانش، جمع



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم درس ریاضی پایه نهمنام و نام خانوادگی:                      آزمونک 

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

 الف( حجم هر هرم فقط به قاعدة آن بستگی دارد.

 هستند.ب( وجه های جانبی هرم منتظم ، به شکل مثلث 

 ج( مخروط شکلی شبیه هرم منتظم است که قاعدة آن مربع است.

د( ارتفاع هرم برابر است با طول پاره خطی که از رأس بر قاعده عمود می 

 شود

1

1

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

 الف( حجم هر هرم فقط به قاعدة آن بستگی دارد.

 منتظم ، به شکل مثلث هستند.ب( وجه های جانبی هرم 

 ج( مخروط شکلی شبیه هرم منتظم است که قاعدة آن مربع است.

1 د( ارتفاع هرم برابر است با طول پاره خطی که از رأس بر قاعده عمود می شود

2

   و  𝑐𝑚 4دست آورید که قاعدة آن مربعی به ضلع حجم هرمی را به

باشد. 𝑐𝑚 8های الساقینی به ساقهای جانبی آن مثلث متساویوجه

2

2

های و وجه 𝑐𝑚 4دست آورید که قاعدة آن مربعی به ضلع حجم هرمی را به

 باشد. 𝑐𝑚 8های الساقینی به ساقجانبی آن مثلث متساوی

2

3

را از آب  cm 12و به ارتفاع   cm 4ظرفی به شکل مخروط با شعاع دهانة 

است  cm 6پر می کنیم و در لیوانی استوانه ای شکل که شعاع قاعدة آن 

  خالی می کنیم، آب تا چه ارتفاعی در لیوان باال می آید؟ 

 

 

2

3

را از آب پر می  cm 12و به ارتفاع   cm 4ظرفی به شکل مخروط با شعاع دهانة 

است خالی می کنیم،  cm 6اعدة آن کنیم و در لیوانی استوانه ای شکل که شعاع ق

2  آب تا چه ارتفاعی در لیوان باال می آید؟ 

5 امضا ولی: )السالم علیه علی حضرت ( .است نادانى کننده نابود دانش، جمع 5 امضا ولی: )السالم علیه علی حضرت ( .است نادانى کننده نابود دانش، جمع



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهمنام و نام 

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

در یک هرم با قاعده مثلث، در یک راس سه یال آن دو به دو بر هم عمودند. 

سانتی متر باشد، حجم هرم چند سانتی  4و  3و  2اگر اندازه ی این یالها 

 مکعب است ؟

  12ج(                                 8ب(                                     4الف( 

1 24د( 

1

د. اگر در یک هرم با قاعده مثلث، در یک راس سه یال آن دو به دو بر هم عمودن

سانتی متر باشد، حجم هرم چند سانتی مکعب است  4و  3و  2اندازه ی این یالها 

 ؟

         12ج(                                 8ب(                                     4الف( 

1 24د( 

2

و ارتفاع مخروط  𝑐𝑚 3دست آورید که شعاع قاعدة آن حجم مخروطی را به

5 𝑐𝑚 .؟باشد 

2

2

 𝑐𝑚 5و ارتفاع مخروط  𝑐𝑚 3دست آورید که شعاع قاعدة آن حجم مخروطی را به

 باشد.

2

3

سانتی متر و وجه های جانبی آن  24قاعده هرم منتظمی ، مربعی به ضلع 

هستند. حجم هرم را   20𝑐𝑚، مثلث های متساوی الساقینی به طول ساق 

2حساب کنید؟

3

سانتی متر و وجه های جانبی آن ، مثلث  24قاعده هرم منتظمی ، مربعی به ضلع 

 هستند. حجم هرم را حساب کنید؟  20𝑐𝑚های متساوی الساقینی به طول ساق 

2

5 امضا ولی: )السالم علیه علی حضرت ( .است نادانى کننده نابود دانش، جمع 5 امضا ولی: )السالم علیه علی حضرت ( .است نادانى کننده نابود دانش، جمع



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

را پر  𝑐𝑚2 27و مساحت قاعدة     𝑐𝑚 12ظرفی مخروطی شکل به ارتفاع

از آب کرده و آب آن را در استوانه ای خالی     می کنیم. اگر ارتفاع آب داخل 

𝜋باشد ، شعاع قاعدة استوانه کدام است؟ )   𝑐𝑚9استوانه  = 3 ) 

1 )2  2 )6

3 )3  4 )9

1

1

را پر از آب  𝑐𝑚2 27و مساحت قاعدة     𝑐𝑚 12ظرفی مخروطی شکل به ارتفاع

کرده و آب آن را در استوانه ای خالی     می کنیم. اگر ارتفاع آب داخل استوانه 

𝑐𝑚9   ( باشد ، شعاع قاعدة استوانه کدام است؟𝜋 = 3 ) 

1 )2  2 )6

3 )3  4 )9

1

2

سانتی متر است .  10سانتی متر و ارتفاع آن  56/12محیط قاعدة مخروطی 

 حجم مخروط را حساب کنید؟

2

2

سانتی متر است . حجم  10سانتی متر و ارتفاع آن  56/12محیط قاعدة مخروطی 

 مخروط را حساب کنید؟

2

3

مخروطی ساخته ایم  حجم مخروط را به  40𝑐𝑚با ربع دایره ای به قطر 

 دست آورید؟

2

3

مخروطی ساخته ایم  حجم مخروط را به دست  40𝑐𝑚با ربع دایره ای به قطر 

 آورید؟

2

5 امضا ولی: )السالم علیه علی حضرت ( .است نادانى کننده نابود دانش، جمع 5 امضا ولی: )السالم علیه علی حضرت ( .است نادانى کننده نابود دانش، جمع



 درس سوم

سطح وحجم



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم ریاضی پایه نهم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس

1

 در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید

 برابر ............. است.  𝑎الف( مساحت گستردة مکعب به ضلع 

 ب( از دوران مربع حول یکی از ضلع هایش ......................... به وجود می آید.

دوران دهیم ، یک کره به درجه  180ج( اگر ....................... را حول قطرش 

 وجود می آید.

 د( یک مکعب از ..................... مربع تشکیل شده است.

1

1

 در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید

 برابر ............. است.  𝑎الف( مساحت گستردة مکعب به ضلع 

 ......................... به وجود می آید.ب( از دوران مربع حول یکی از ضلع هایش 

درجه دوران دهیم ، یک کره به وجود  180ج( اگر ....................... را حول قطرش 

 می آید.

 د( یک مکعب از ..................... مربع تشکیل شده است.

1

2

را حول قطر آن دوران می دهیم. حجم و  cm 10نیم دایره ای به قطر 

) نوشتن فرمول ها الزامی است. ( مساحت شکل حاصل را حساب کنید.  

22

را حول قطر آن دوران می دهیم. حجم و مساحت  cm 10نیم دایره ای به قطر 

 ) نوشتن فرمول ها الزامی است. ( شکل حاصل را حساب کنید. 

2

3

حجم مخروط مقابل را به دست آورید.

2

3

حجم مخروط مقابل را به دست آورید.

2

باشد علم با حلم از بهتر که است نیامیخته چیزی با چیزی جمع

امضا ولی:   )السالم علیه باقر محمد امام(

باشد علم با حلم از بهتر که است نیامیخته چیزی با چیزی جمع 5

امضا ولی:   )السالم علیه باقر محمد امام(

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم نهم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه

1

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

الف( از دوران ربع دایره حول یکی از شعاع هایش همیشه نیم کره به دست 

 می آید.

درجه حول قطرش دوران دهیم ، حجم جسم  90ب( اگر یک نیم دایره را 

 حاصل ربع حجم کره است.

سانتی  118سانتی متر ،  8و  6،  5ج( مساحت کل مکعب مستطیل به ابعاد 

 متر مربع است.

 د( اگر کره ای را با یک صفحه ببریم ، شکل دایره درست می شود.

1

1

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

الف( از دوران ربع دایره حول یکی از شعاع هایش همیشه نیم کره به دست می آید.

درجه حول قطرش دوران دهیم ، حجم جسم حاصل  90ب( اگر یک نیم دایره را 

 ربع حجم کره است.

سانتی متر  118سانتی متر ،  8و  6،  5ج( مساحت کل مکعب مستطیل به ابعاد 

 مربع است.

 د( اگر کره ای را با یک صفحه ببریم ، شکل دایره درست می شود.

1

2

سانتی متر  10از یک دایره به شعاع 
1

5
اش را در آورده و از باقی ماندة دایره ،  

مخروطی درست می کنیم، حجم مخروط چقدر است؟
2

2

سانتی متر  10از یک دایره به شعاع 
1

5
اش را در آورده و از باقی ماندة دایره ،  

مخروطی درست می کنیم، حجم مخروط چقدر است؟
2

3

دوران  0180را حول قطرش به اندازة  4𝑐𝑚اگر نیم دایره ای به شعاع 

 دهیم حجم جسم حاصل چند سانتی متر مکعب خواهد شد؟

23

دوران دهیم حجم  0180را حول قطرش به اندازة  4𝑐𝑚اگر نیم دایره ای به شعاع 

 جسم حاصل چند سانتی متر مکعب خواهد شد؟

2

باشد علم با حلم از بهتر که است نیامیخته چیزی با چیزی جمع

امضا ولی:   )السالم علیه باقر محمد امام(

باشد علم با حلم از بهتر که است نیامیخته چیزی با چیزی جمع 5

امضا ولی:   )السالم علیه باقر محمد امام(

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

با توجه به اندازه های هرم روبه رو ، مساحت کل آن را به دست آورید؟

3√الف( 

3√3ب(   

 3√9ج(  

31√36د(  

1

هرم روبه رو ، مساحت کل آن را به دست آورید؟با توجه به اندازه های 

3√الف( 

3√3ب(   

 3√9ج(  

31√36د(  

2

را به  cm 12و ارتفاع  cm 10مساحت کل منشور مربع القاعده به ضلع 

 ) نوشتن فرمول الزامی نیست(دست آورید.

2

2

را به دست  cm 12و ارتفاع  cm 10مساحت کل منشور مربع القاعده به ضلع 

 ) نوشتن فرمول الزامی نیست(آورید.

2

3

سانتی متر یک مثلث  8ای به شعاع در شکل مقابل، از داخل ربع دایره

دوران دهیم حجم جسم حاصل  OMاگر شکل را حول  ایم.الزاویه بریدهقائم

دست آورید.را به

23

الزاویه سانتی متر یک مثلث قائم 8ای به شعاع در شکل مقابل، از داخل ربع دایره

دست آورید.دوران دهیم حجم جسم حاصل را به OMاگر شکل را حول  ایم.بریده

2

باشد علم با حلم از بهتر که است نیامیخته چیزی با چیزی جمع

امضا ولی:   )السالم علیه باقر محمد امام(

باشد علم با حلم از بهتر که است نیامیخته چیزی با چیزی جمع 5

امضا ولی:   )السالم علیه باقر محمد امام(

5



ردیف

 به نام خدا

ردیف بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

 به نام خدا

بارم نام و نام خانوادگی:                      آزمونک درس ریاضی پایه نهم

1

با مقوایی به شکل مقابل ، مخروطی ساختیم و برای قاعدة مخروط  از 

𝜋مقوای دیگری استفاده کردیم. مساحت این مخروط کدام است؟ )  = 3 

) 

1) 144                 2 )228 

3 )15                   4 )192

11

از مقوای   با مقوایی به شکل مقابل ، مخروطی ساختیم و برای قاعدة مخروط

𝜋دیگری استفاده کردیم. مساحت این مخروط کدام است؟ )  = 3 ) 

1) 144                 2 )228 

3 )15                   4 )192 1

2

سانتی متری دوران دهیم ،  3اگر مثلث قائم الزاویة مقابل را حول ضلع 

 سانتی متر مکعب خواهد شد.  5/78حجم جسم حاصل 

 را به دست آورید؟ 𝑥مقدار 

2

2

سانتی متری دوران دهیم ، حجم  3اگر مثلث قائم الزاویة مقابل را حول ضلع 

 سانتی متر مکعب خواهد شد.  5/78جسم حاصل 

 را به دست آورید؟ 𝑥مقدار 

2

3

سانتی متر است . اگر  24هرم منتظمی داریم که قاعدة آن مربعی به محیط 

 باشد ، مساحت جانبی هرم را حساب کنید؟ 108𝑐𝑚3حجم هرم 

 

2

3

سانتی متر است . اگر حجم  24هرم منتظمی داریم که قاعدة آن مربعی به محیط 

 باشد ، مساحت جانبی هرم را حساب کنید؟ 108𝑐𝑚3هرم 

 

2

باشد علم با حلم از بهتر که است نیامیخته چیزی با چیزی جمع

امضا ولی:   )السالم علیه باقر محمد امام(

باشد علم با حلم از بهتر که است نیامیخته چیزی با چیزی جمع 5

امضا ولی:   )السالم علیه باقر محمد امام(

5


