




 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 















 

   

 

فصل سوم علوم تجربى نهم
به دنبال محیطى بهتر براى زندگى

کلیه حقوق مادى و معنوى این سواالت  متعلق به گروه آموزشى بیســـ20ــت شو مى باشد و کپى بردارى و استفاده بدون ذکر منبع از لحاظ شرعى و قانونى مجاز نمى باشد 
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