


شیمی دوازدهم فصل چهارم-آسان- تستی

ماجنا هاوخلد تعرس اب شنکاو ات داد .................. رگزیلاتاک زا هدافتسا اب و درک .................. امرگ زا دافتسا اب ناوت یم ار شنکاو يزاس لاعف يژرنا-1

.دوش

شیازفا - نیمأتشهاک - شهاکشیازفا - شیازفاشهاک - نیمأت

ار شنکاو نیا لداعت تباث ،دراد دوجو  لوم  و  لوم  لداعت ماگنه ،يرتیل ود ۀتسب رد فرظ کی رد  يزاگ لداعت رد-2

.دینک هبساحم امد نیا رد

2A(g) ⇌ 3B(g)0٫4A1٫2B
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؟دبای یم شهاک  امد شیازفا اب لداعت ۀناماس مادک رد-3 K

2N (g) + q ⇌ 2NO(g) + (g)O2 O2(g) + q ⇌ 2N (g)N2O4 O2

2S (g) ⇌ 2S (g) + (g)O3 O2 O2PC (g) + C (g) ⇌ PC (g)l3 l2 l5

. .................. تظلغ و تسا .................. لداعت هجیتنرد ،تسا هتفای شیازفا  تظلغ امد شیازفا اب  يزاگ لداعت رد-4

شیازفا - هدامرگشهاک - ریگامرگشیازفا - ریگامرگشهاک - هدامرگ

2A(g) ⇌ B(g)AB

؟تسا تسردان بلطم مادکشنکاو دروم رد-5

.تسا ازامرگ شنکاو

.تسا هارمه يژرنا حطس شهاک اب

.تسا رادومن ۀلق ات اه هدروارف ۀلصاف زا رتمک رادومن ۀلق ات اه هدنهد شنکاو ۀلصاف

.دریگ یم ماجنا يزاس لاعف يژرنا هب زاین نودب

2 + (g) → 2A ΔH < 0A(s) B2 B2(s)

.تسا .................. نآ دحاو و تسا .................. تروص هب  شنکاو لداعت تباث ۀطبار-6 2NO(g) + (g) → 2N (g)O2 O2

mo ⋅ L,l−1
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 .................. ار هدروآرف ییاهن نازیم اهرگزیلاتاک-7

.دنهد یمن يرییغت.دراد شنکاو عون هب یگتسب.دنهد یم شیازفا.دنهد یم شهاک

1

شیمى راهى بسوى اینده روشن تر



؟دهد یم ناشن یتسرد هب ار  شنکاو لداعت تباث ترابع هنیزگ مادک-8 (g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

K = [NH3 ]2K = [ ][N2 H2 ]3K =
[ ][N2 H2 ]3

[NH3 ]2
K =

[NH3 ]2

[ ][N2 H2 ]3

؟تسامادکلداعتتباثرادقم ونیعميامدرد  يزاگلداعتردرگا-9 + ⇌ 2HIH2 I21٫5 × = [HI] = [ ]10
−3

H2[ ] = 2[ ]I2 H2

252٫50٫5500

؟دشاب یم حیحص ریز ياه ترابع زا دادعت هچ-10

.دوش یم تسیز طیحم یگدولآ شهاک ببس نوگانوگ عیانص رد اهرگزیلاتاک زا هدافتسا 

.دنام یم یقاب هدروخن تسد رخآ رد و دنهد یم شیازفا ار ییایمیش ياه شنکاو تعرس اهرگزیلاتاک

.درادن يداصتقا ۀفرص اه نآ ياه هدروارف دیلوت و دنوش یم ماجنا الاب راشف و امد رد طقف اه شنکاو زا یخرب 

.دنهد یم شیازفا ار شنکاو تعرس شنکاو  شهاک اب اهرگزیلاتاک 

∙

∙

∙

∙ΔH

1234

؟دوشیم هدافتسا ..................  زا یتسیلاتاک ياهلدبم نتخاس رد-11

دراوم ۀمه PtPdRh

؟تسا شنکاو ۀلداعم ةدنهد ناشن هلداعم مادک ؛دشاب  تروص هب يزاگ شنکاو کی لداعت نوناق ۀطبار رگا-12 K =
[A [ ]]2 B2

[C [D]3 ]4

+ → + 2BC3 D4 A22A + → 3C + 4DB2+ 2B → +A2 C3 D43C + 4D → 2A + B2

؟دوش یم لداعت تباث يددع رادقم رییغت ببس ریز تارییغت زا کی مادک-13

راشفرگزیلاتاکامدتظلغ

.دبای یم .................. رگزیلاتاک اب و دوش یم ................. امرگ اب بلغا و دنهد یم ناشن .................. اب ار يزاس لاعف يژرنا-14

شهاک - نیمأت - نیمأت - شهاک - نیمأت - شهاک - شهاک - نیمأت -  ΔHEaΔHEa

؟درک هدافتسا نوگانوگ یلآ داوم دیلوت يارب ناوت یم ریز یلآ داوم زا کی مادک زا-15

نیمآلکلادیسا کیلیسکوبرکنوتک

؟دهدیم شهاک ار  رادقم ریز لماع مادک تسا رارقرب نیعم يامد رد يدودسم فرظ رد  لداعت-16

 رادقم شیازفا رادقم شیازفاراشف شهاکراشف شیازفا

+ 3 ⇌ 2NN2 H2 H3NH3

H2N2

2



. .................. اریز ؛دوش یم هدافتسا يروت ای ردوپ تروص هب هماج ياهرگزیلاتاک بلغا-17

.دراد يرتشیب شهاک يزاس لاعف يژرنا.دوش یمن ماجنا شنکاو ؛دشاب گرزب دماج رگزیلاتاک هک یتروص رد

.دوش یم رتشیب شنکاو تعرس سامت حطس شیازفا اب.دراد يرتشیب شهاک شنکاو  دشاب رت کچوک رگزیلاتاک هچره ΔH

؟دوش یم طوبرم هدام کی هب طقف ریز ياه شنکاو زا کی مادک لداعت تباث-18

COC (g) ⇌ CO(g) + C (s)l2 l22S (g) + (g) ⇌ 2S (g)O2 O2 O3

2NaHC (s) → N C (s) + O(g) + C (g)O3 a2 O3 H2 O2CaC (s) ⇌ Ca + C (g)O3 Os O2

.دباییم .................. لداعت تباث و دوشیم .................. تمسهب لداعت ییاجهباج ببس هدامرگ ياهشنکاو رد امد شیازفا-19

شیازفا - تشگربشهاک - تفرشهاک - تشگربشیازفا - تفر

..................لداعت زا  ندرک جراخ اب-20

.دبای یم شیازفا  رادقم.دبای یم شیازفا  رادقم

.دبای یم شیازفا  رادقم.دبای یم شهاک  و  رادقم

NH3(g) + 3 (g) ⇌ 2NN2 H2 H3

H2N2

NH3H2K

شیازفا ار امد ،تسا رارقرب نیعم يامد رد هتسبرس فرظ کی رد هک:يزاگ یلداعت شنکاو رد رگا-21

.................. ،لداعت تباث و دوشیم اجهباج .................. تهج رد لداعت ،میهد

.دوشیم رتگرزب - تفر.دوشیم رتکچوک - تشگرب

.دنامیم یقاب رییغت نودب - تفر.دنامیم یقاب رییغت نودب - تشگرب

2N (g) ⇌ (g) ; ΔH < 0O2 N2O4

؟دشاب یم حیحص ریز دراوم زا دادعت هچ-22

عیزوت ناهج رد ناسکی روط هب هک دنتسه يدنمشزرا ییایمیش عبانم هلمج زا هزوریف و رمرم ،الط ،نهآ ،سم نداعم و گنس لاغز ،یعیبط زاگ ،ماخ تفن 

.دنا هدشن

.تسا سم ندعم گنس نت کی تمیق ربارب نارازه یناهج ياهرازاب رد صلاخ سم نت کی تمیق

.دراد تالوصحم هدش مامت تمیق رب يریگمشچ ریثأت ،داوم صولخ دصرد 

.دوش یم روشک کی داصتقا يرادرب هرهب و دشر ببس ،هدش يروارف داوم هب ماخ داوم لیدبت و يروانف يریگراک هب

∙

∙

∙

∙

1234

)رییغتاب(؟تسا رثایب ریز شنکاو مادک لداعت ییاجباج رب راشف رییغت-23

2S (g) + 2 (g) ⇌ S (g)O2 O2 O3CaC (s) ⇌ CaO(s) + C (g)O3 O2

C(s) + O(g) ⇌ (g) + CO(g)H2 H2H (g) + C (g) ⇌ 2HCl(g)2 l2

3



؟دوشیم تفر تهج رد لداعت ندش اجهباج ببس دراوم مادک،:یلداعت شنکاو رد-24

رگزیلاتاک ندربراک هب )پامد شیازفا )براشف شیازفا )آ

هاگشنکاو هب یفاضا نژیسکا ندرک دراو )ثهاگشنکاو مجح شیازفا )ت

ث ،پ ،بت ،پ ،بث ،آب ،آ

2S (g) + (g) ⇌ 2S (g), ΔH < 0O2 O2 O3

.تسا .................. يرادقم نآ  و دزوس یم قاتا يامد رد و اوه رد نژوردیه زاگ .................. دیفس رفسف-25

تبثم - فالخربتبثم - دننامیفنم - فالخربیفنم - دننام

ΔH

پچ زا لداعت ییاج هباج ثعاب رییغت مادک ،تسا ماجنا لاح رد هجرد  يامد و رتیل  مجح هب یفرظ ردلداعت-26

؟دوشیم تسار هب

دیسکا يد درگوگ ندرک جراخدیسکا يرت درگوگ شیازفانژیسکا ندرک جراخدیسکا يرت درگوگ ندرک جراخ

2S (g) + ⇌ 2S (g)O2 O2 O35200

حرطم رییغت .مینکیم لقتنم يرتیل  فرظ کی هب يرتیل  فرظ کی زا ار  ياهزاگ زا یلداعت طولخم ،تباث يامد رد-27

 ؟دراد لداعت ییاجهباج رد رییغت نیا اب یهباشم رثا هنیزگ مادک رد هدش

 يرادقم ندرک جراخ يرادقم ندرک دراو

يرتیل  فرظ کی هب يرتیل  فرظ کی زا لاقتنا تظلغ شیازفا

C , O , , COO2 H2 H221

(CO + O ⇌ C + )H2 O2 H2

H2CO2

CO12

.................. رییغت نآ رثا هک دوشیم اجباج یتهج رد لداعت ،دوش لیمحت يرییغت ،لداعت لاح رد يهناماس کی رب رگا ،هیلتاشول لصا ساسارب-28

.دوش لداعت تباث رییغت ببس.دوش لیدعت تسا نکمم هک اجنآ ات

.دورب نیب زا ًالماک.دوش داوم تظلغ ندنام تباث ببس

ژرنا
ی

1شنکاو تفرشیپ

NOCI

NO CI+2 2

2

ژرنا
ی

2شنکاو تفرشیپ

CIO

CI O+ 2

2

2

شنکاو هک تفایرد ناوتیم ،تسا طوبرم  و  ۀیزجت ياهشنکاو رد شنکاو تفرشیپ - يژرنا ياهرادومن هب هک ،ورهبور لکش هب هجوت اب-29

.تسا .................. نآ يزاسلاعف يژرنا رادقم و رت .................. هیزجت، .................. امرگ ..................

رتمک - راوشد  - ریگ - 

رتمک - ناسآ  - هد - 

رتشیب - ناسآ  - ریگ - 

رتمک - راوشد  - هد - 

NOClClO

1NOCl

2ClO

1NOCl

2ClO

.تسا .................. اه نآ  تمالع و تسا هلق ات اه هدروآرف .................. رادومن ۀلق ات اه هدنهد شنکاو ۀلصاف .................. ياه شنکاو رد-30

یفنم - زا رتمک - ریگامرگتبثم - زا رتشیب - ریگامرگتبثم - زا رتمک - هدامرگیفنم - زا رتشیب - هدامرگ

ΔH

4



1

2

؟تسا تسردان ترابع مادک ریز »تفرشیپ - يژرنا« رادومن هب هجوت اب-31

.تسا هدامرگ  ریسم رد و تسا ریگامرگ  ریسم رد شنکاو

.تسا رتمک  ریسم رد شنکاو تعرس

.تسا ناسکی تلاح ود ره رد  رادقم

.تسا رگزیلاتاک روضح رد  ریسم رد شنکاو

12

1

ΔH

2

بولطم ياه شنکاو تعرس ..................  اب هک دننک یم هدافتسا .................. زا دنوش یم جراخ اه وردوخ زوزگا زا هک ییاه هدنیالآ ندرب نیب زا يارب-32

 . .................. ار اه هدنیالآ

.دننک یم لیدبت رطخ یب و رطخ مک داوم هب - شیازفا - ینیتالپ زوزگا.دننک یم فذح - شیازفا - ینیتالپ زوزگا

.دننک یم لیدبت رطخ یب و رطخ مک داوم هب - شهاک - یتسیلاتاک لدبم.دننک یم لیدبت رطخ یب و رطخ مک داوم هب - شیازفا - یتسیلاتاک لدبم

؟داد تبسن اه کیتسالپ هب ناوت یمن ار ریز ياه یگژیو زا دادعت هچ-33

ندوب ریذپ بیرخت تسیز      یگدروخ ربارب رد تمواقم    نییاپ تمیق        اوه تبسن يریذپذوفن         مک یلاگچ ∙∙∙∙∙

1234

شیپ اجنآ ات .................. تهج رد شنکاو ،دبای .................. اه .................. زا یکی تظلغ ،تباث يامد رد لداعت تلاح هب شنکاو کی رد هاگره-34

.دسرب .................. لداعت تباث هب هک دوریم

دیدج ،تشگرب ،شهاک ،هدروارفيزاغآ ،تفر ،شهاک ،هدروارف

يزاغآ ،تشگرب ،شیازفا ،هدنهدشنکاودیدج ،تفر ،شهاک ،هدنهدشنکاو

ار هدش دازآ  و  نازیم ریز لودج هب هجوت اب .دیامیپیم تفاسم رتمولیک  لاس رد نیگنایم روط هب امش يوردوخ دینک ضرف-35

.دینک هبساحم مرگولیک بسحرب

)مرگ( رتموليک کي یط یازا هب هدنيالآ رادقمهدنيالآ یيايميش لومرف

10٫000CONO

CO5٫99

CxYy1٫67

NO1٫04

10٫4 − 59٫910400 − 59900104 − 5991٫04 − 5٫9

a

b

شنکاو تفرشیپ

یژرنا ؟دشاب یمن حیحص هنیزگ مادک لباقم رادومن هب هجوت اب-36

.تسا  شنکاو ماجنا ریسم زا رت تحار  شنکاو ماجنا ریسم

.تسا رتراوشد  رد يژرنا دس زا روبع

.تسا رت هاتوک  ریسم رد شنکاو ماجنا نامز

.تسا  ریسم زا رتشیب  ریسم رد شنکاو تعرس

ba

a

a

ba

5



؟تسا مادک   ۀلداعم لداعت تباث ترابع-37 CaC (s) → CaO(s) + C (s) + C (g)O3 O2 O2

K = [CaC ]O3K = [C ]O2K = [C ][CaO]O2K =
[C ][CaO]O2

[CaC ]O3

رد لوم و ربارب بیترت هب لداعت تلاح رد  و  تظلغ يزاگ شنکاو رد رگا-38

؟تسا رتیل رب لوم دنچ  یلداعت تظلغ ،دشاب رتیل

2NO + ⇌ 2N , K = 1٫8 ×O2 O2 10
12

O2NO0٫050٫01

NO2

1 × 10
2

5 × 10
−2

9 × 10
−3

3 × 10
3

؟تسا انعم هچ هب  دامن-39

.تسا اه هدروآرف زا یکی .تسا اه هدنهد شنکاو زا یکی 

.تسا ریذپان تشگرب شنکاو نیا.دوش یم ماجنا رگزیلاتاک ناونع هب  روضح رد شنکاو نیا

−→
Pt

PtPt

Pt

؟دشاب یمن حیحص ریز دراوم زا کی مادک-40

.دنا هدشن يروآرف هک دنتسه اوه و سم ،ماخ تفن ،ندعم گنس ،کمن دننام يداوم ،هیلوا و ماخ داوم )فلا

.دنا هدمآ تسد هب تفن يروآرف زا هک دنتسه يداوم لوکیلگ نلیتا و لوناتم ،لوناتا ،نیزنب ،نتا یلپ )ب

.تسا دصرد  صولخ اب سم زلف تمیق زا رتالاب رایسب دصرد  صولخ اب سم زلف تمیق )ج

.دوش یم هدافتسا ماخ تفن شورف يارب طقف یشورف ماخ )د

د و جج و بب و فلاد و فلا

99٫996

N2 gO ( (

381

181 N2 g( (+ O2 g( (

شنکاو تفرشیپ

ژرنا
ی

؟دشاب یم حیحص هنیزگ مادک ریز رادومن هب هجوت اب-41

.تسا  شنکاو نیا 

.تسا  شنکاو نیا يزاس لاعف يژرنا

.دنتسه اه هدروآرف زا رترادیاپ اه هدنهد شنکاو

.تسا یفنم يرادقم نآ  و تسا از امرگ شنکاو نیا

ΔH181KJ

181KJ

ΔH

؟دشاب یمن حیحص ریز ياه هنیزگ زا کی مادک-42

.دننک یم لمع یصاصتخا بلغا اه رگزیلاتاک

.دنراد یناسکی ییاراک اه امد ۀمه رد اه رگزیلاتاک

.دنشاب هتشاد یبسانم ییامرگ و ییایمیش يرادیاپ دیاب شنکاو ماجنا طیارش رد اه رگزیلاتاک

.دوش ماجنا يرگید ۀتساوخان ياه شنکاو دیابن رگزیلاتاک روضح رد

6



؟دهد یم ناشن یتسرد هب ار  ةدنوش رارکت دحاو راتخاس ۀنیزگ کی مادک-43

C

O

NC

O

H

N

H n

COOC

O

O CH2 CH2 OC

O

n

HOOC COOHC

O

OC

O

CH2 CH2 O

n

PET

لدبم زا یجورخ ياهزاگ رد )آ ؟تسا تسرد ریز بلاطم زا کی مادک ،ریز ياهلکش هب هجوت اب-44

.دراد دوجو زین یبطق ياهبیکرت ،یبطقان ياهبیکرت رب هوالع ،یتسیلاتاک

.تسا طیحم يامد زا لقتسم یتسیلاتاک لدبم ییاراک )ب

.تسا  زاگ هب طوبرم هدنیالآ شهاک دصرد نیرتمک ،وردوخ یتسیلاتاک لدبم روضح رد )پ

یخرب دیسکا ياههدوت اهنآ حطس رد هک دنتسه کیمارس سنج زا ییاهيروت ،یتسیلاتاک ياهلدبم )ت

.دنراد دوجو رتمونان  ات  رطق اب هطساو ياهزلف

»ت« و »پ«»پ« و »آ«»ت« و »ب«»ب« و »آ«

CO

210

:میریگیم هجیتن تسا هدش هداد ناشن  یلداعت شنکاو رد-45

.دوشیم مک لداعت تباث امد شیازفا اب.دوشیم مک لداعت تباث امد شهاک اب

.دراد رتشیب مظن هب لیم سوکعم شنکاو.دربیم شیپ پچ هب تسار زا ار شنکاو راشف شیازفا

ΔH < 0, 2A ⇌ B2

؟دهدیم شهاک ار  يزاگ لداعت رد یلداعت تظلغ ،رییغت مادک-46

نژیسکا زاگ يرادقم ندرک دراوفرظ مجح شهاکراشف شیازفاامد شیازفا

NO22NO + ⇌ 2N , ΔH < 0O2 O2

.دننک یم شرازگ ..................  ياکی اب و دنهد یم شیامن ..................  اب ار يزاس لاعف يژرنا-47

J − EakJ − EaJ − aEkJ − aE

؟تسا مادک ریز شنکاو رگزیلاتاک-48

هقرج و 

2 + 2 OH2 O2 →
?

H2

PtZnPtZn

.دیآ یم تسد هب .................. ، ..................  روضح رد نتا زاگ شیاسکا زا-49

دیسا کیلاتفرت - قیقر لوکیلگ نلیتا - ظیلغ 

دیسا کیلاتفرت - ظیلغ لوکیلگ نلیتا - قیقر 

KMnO4KMnO4

KMnO4KMnO4
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؟دراد دوجو مود و لوا شنکاو لداعت تباث نیب يا هطبار هچ-50

A(g) ⇌ B(g) K1

B(g) ⇌ A(g) K2

= 2K1 K2=K1 K2= 2K2 K1=K2

1

K1

؟تسا تسرد  یلداعت شنکاو دروم رد هطبار مادک-51 (g) + 3 (g) ⇌ 2N (g)N2 H2 H3

K[ ][ ] = [N ]N2 H2 H3[ ][ = K[NN2 H2 ]3 H3 ]2[ ][ ] = K[NN2 H2 H3 ]2K[ ][ = [NN2 H2 ]3 H3 ]2

؟دشاب یم تسرد بلطم مادک ریز تاعالطا و  شنکاو هب هجوت اب ،دشاب ریذپ تشگرب  شنکاو رگا-52

»دیریگب رظن رد  ار تشگرب شنکاو يژرنا و  تفر شنکاو يزاس لاعف يژرنا«

.تسا  تشگرب شنکاو .تسا  تفر شنکاو 

.دنراد اه هدروآرف هب تبسن يرتمک يژرنا حطس اه هدنهد شنکاو.تسا تشگرب شنکاو زا رتشیب تفر شنکاو تعرس

A → BA(g) ⇌
تشگرب

تفر
B(g)

40 kJ60 kJ

ΔH+20 kJΔH−20 kJ

پچ هب تسار زا بیترت هب اهزاگ ندش عیام بیترت ،مینک درس ار یلداعت طولخم رگا ،رباه دنیآرف رد هدننکتکرش داوم شوج ۀطقن فالتخا هب هجوت اب-53

؟تسا هنیزگ مادک

N − −H3 N2 H2N − −H3 H2 N2− − NH2 N2 H3− − NN2 H2 H3

.دننکیم يرادهگن بآ ریز ار نآ ،هاگشیامزآ رد ،نیاربانب .دریگیم شتآ يدوخهبدوخ روطهب قاتا يامد رد و اوه رد نژوردیه فالخرب دیفس رفسف-54

؟تسا مادک ،دنیارف نیا رد بآ شقن

EaEa ةدنهدشیازفا ةدنهدشهاکهدنرادزابرگزیلاتاک

؟تسا ریز تروص مادک هب  شنکاو لداعت تباث-55 Sn (s) + 2CO(g) ⇌ Sn(s) + 2C (g)O2 O2

K =
[Sn] [C ]O2

2

[Sn ]O2 [CO]2
K =

[C ]O2
2

[CO]2
K =

[C ]O2

[CO]
K =

[Sn] [C ]O2

[Sn ] [CO]O2

؟دنوش یمن جراخ ینیزنب ياهوردوخ زوزگا زا ریز ياه هدنیالآ زا کی مادک-56

CxHyOH2NONO2
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؟دنوش یم اوه یگدولآ ببس هدش هتفگ دراوم زا دروم دنچ-57

                                                                   

                                           

C الاب∙ O2 Sنازيم ∙O2O∙H2∙O3

N ∙O2NO∙∙رارف یلآ داوم∙قلعم تارذ

CO∙

6985

؟داد تبسن لوناتم هب ناوت یم ار ریز دراوم زا دادعت هچ-58

رد یتبسن ره هب     تسا هویم لکلا هب فورعم     تسا اه لکلا ةداوناخ وضع نیرت هداس     تسا یمس رایسب     فیعض تیلورتکلا     گنر یب یعیام

دوش یم لح بآ

∙∙∙∙∙∙

3524

؟دناتسرد ریز بلاطم زا دادعت هچ-59

.تخاس نوگرگد ار يدنبهتسب و كاشوپ تعنص ،کیتسالپ دیلوت يروانف )آ

.دهدیم شهاک ار نیزنب فرصم زا یشان یگدولآ یتسیلاتاک ياهلدبم ،نیزنب دیلوت يروانف )ب

.دشابیم یکینورتکلا لیاسو رد رگشیامن ياههحفص يروانف شرتسگ یمیش ياهدرواتسد زا یکی )پ

.دنکیم نیمات یگدنز رد ار هافر و شیاسآ هراومه ،يروانف و شناد زا هدافتسا )ت

1234

؟تسا تسردان بلطم مادک-60

.دنکیمن رییغت امد رییغتاب ییایمیش ياهلداعت تباث

.دوشیمن یلداعت ياهشنکاو ندش اجهباج ببس ،رگزیلاتاک

.دناهارمه یپورتنآ شهاک اب و هدامرگ ،یلداعت ياهشنکاو زا یخرب

.دنايدوخهبدوخ ،دنشاب هارمه یپورتنآ شیازفاو یپلاتنآ شهاک اب هک ییاهشنکاو
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