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 الف(اػزاة هسلوبى           ة(سلجَلیبى         ج(هغَالى         د(تیوَریبى   

5/0 

 .................................. ثَد.ًخستیي هبُ تمَین ثبثل ثبستبى،  2
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 ج(هزگ آرش کوبًگیز                           د(لتل گئَهبتبی هغ
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 ّجزی ضوسی ثِ پیزٍسی رسیذ. حسبة کٌیذ ایي ٍالؼِ در کذام سبل لوزی ٍ کذام 1285اًمالة هطزٍطیت در سبل 12

 سبل هیالدی اتفبق افتبدُ است.
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