









 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

فصل ششم علوم تجربى نهم
زمین ساخت ورقه اى

باشد# نمی مجاز قانونی و شرعی لحاظ از منبع ذکر بدون استفاده و برداري کپی و باشد می شو بیســـ20ــت آموزشی گروه به متعلق سواالت این معنوي و مادي حقوق کلیه










 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

فصل ششم علوم تجربى نهم
زمین ساخت ورقه اى

کلیه حقوق مادي و معنوي این سواالت  متعلق به گروه آموزشی بیســـ20ــت شو می باشد و کپی برداري و استفاده بدون ذکر منبع از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نمی باشد##کلیه حقوق مادي و معنوي این سواالت  متعلق به گروه آموزشی بیســـ20ــت شو می باشد و کپی برداري و استفاده بدون ذکر منبع از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نمی باشد










  



 



 

 
 
 

فصل ششم علوم تجربى نهم
زمین ساخت ورقه اى

کلیه حقوق مادي و معنوي این سواالت  متعلق به گروه آموزشی بیســـ20ــت شو می باشد و کپی برداري و استفاده بدون ذکر منبع از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نمی باشد#










 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

فصل ششم علوم تجربى نهم
زمین ساخت ورقه اى

باشد# نمی مجاز قانونی و شرعی لحاظ از منبع ذکر بدون استفاده و برداري کپی و باشد می شو بیســـ20ــت آموزشی گروه به متعلق سواالت این معنوي و مادي حقوق کلیه




