
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 



 





 



 



 



 



 









 





 



 







 



فصل دوم علوم تجریى نهم
رفتار اتم ها با یکدیگر

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 









 



 





 



 





 







 







 



 





 





 



فصل دوم علوم تجریى نهم
رفتار اتم ها با یکدیگر

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 







 











 



 





 



 





 




 


















 





 



 




فصل دوم علوم تجریى نهم
رفتار اتم ها با یکدیگر

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 







 



 



 



 



 



 









 



 



 















 










 



 

    

فصل دوم علوم تجریى نهم
رفتار اتم ها با یکدیگر

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 























 





 



















 



 





 











 







 



 


 



فصل دوم علوم تجریى نهم
رفتار اتم ها با یکدیگر

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 




