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 به نام خدا

 "جبر و معادله"یعنی فصل ، به فصل چهارم کتاب رسیدیم

در سال قبل مطالبی رو درباره جبر و معادله یاد گرفتیم ، امسال میخوایم دانشمون رو 

ل تر کنیم. با توجه به اینکه مباحث خیلی به هم پیوسته هستن، ما در ابتدای فصتکمیل

 و بعد مطالب رو ادامه میدیم: کنیمیممطالب سال گذشته رو با هم مرور 

 قسمت اول: عبارات جبری و ساده کردن عبارتهای جبری

 قسمت دوم : تبدیل عبارت کالمی به عبارت جبری

 قسمت سوم: مقدار عددی یک عبارت جبری

امال یادتون کتوجه: در صورتی که این مباحث رو در سال قبل خوب یاد گرفتید و االن 

نم یه بار مرور کد توصیه میولی اگه تسلط نداریها رو نخونید، سمتقتونید این هست می

 کنید.

 در این قسمت میخوایم عبارتهای جبری رو یاد بگیریم.

یک عبارت جبری شامل یک یا چند تا متغیر و عملهایی مثل جمع ، تفریق ، ضرب و 

 تقسیم است. مثل:

 ساده کردن عبارتهای جبری
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7 – a5           ، 5  +b3             ،y3  +x4 

تشکیل شده، در عبارتهای جبری باال ، زیر جمالت خط  جملهبارت جبری از چند تا هر ع

 میکشیم:

7 – a5           ، 5  +b3             ،y3  +x4 

 

گفتیم هر عبارت جبری از چند تا جمله تشکیل شده. حاال میخوایم این جمالت رو بهتر 

 بشناسیم:

 ایی تشکیل شده؟هر جمله در یک عبارت جبری، از چه چیزه

  x , y , b ,aحروف انگلیسی که به اون متغیر میگیم، مثل  .1

یه عدد که به این متغیر چسبیده و به اون ضریب متغیر میگیم. مثال در جمالت باال  .2

 ضریب متغیر هستن. -7و  5و  3و  4

 نکته:

  پس     نویسیممیباشه اونو ن 1اگه ضریب متغیر برابر .a = 1a 

 5یی میتونه یه جمله محسوب بشه. مثال در مثالهای باال عددهای یه عدد به تنها 

 هم جمله هستن. -7و 

 

 جمالت متشابه:

 شود؟به چه جمالتی ، جمالت متشابه گفته می

 به جمالتی که متغیر یکسان دارن، جمالت متشابه گفته میشه
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 با هم متشابهن x4و  -x12و  x8مثال جمالت 

 ه هستن متشاب 5xyو  2xyیا مثال جمالت 

 متشابه نیستن. 2xyو  2xzولی 

 متشابه نیستن، چون متغیراشون شبیه هم نیستن. y5و  x7یا مثال جمالت 

 عبارت جبری زیر را بررسی کرده و هر کدام از جمالت متشابه را در یک خط بنویسید:

8  +y2  +ab2  +9  +z11  +zx12 - ab5  +z4 – y8  +zx3  

 با هم متشابهن: جمالتی که متغیر یکسان دارن

zx12-  وzx3 

y2  وy8 

z11  وz4 – 

ab2  وab5 

 9و  8

 ساده کردن جمالت متشابه:

ون که اونا رو ساده کنیم، باید ا به ما میدن و از ما میخوان متشابهوقتی دو تا جمله 

متشابه  میخوایم یاد بگیریم که جمع و تفریق جمالت رو با هم جمع یا تفریق کنیم. جمالت

 انجام بدیم.  رو چطوری

 فرض کنید عبارت زیر به ما داده شده:

 =xy14  + xy11 
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 یه پرانتز باز و بسته بنویسید و متغیر رو بعد از پرانتز بذارید:

xy  = )    (xy14  + xy11 

 عددیه که به متغیر چسبیده()ضریب متغیر  متغیرها رو داخل پرانتز بنویسیدحاال ضرایب 

 رو هم همراهشون بذارید:  عالمت متغیرهاتوجه کنید که 

xy  25 xy =   (14  +11   = )xy14 +  xy11 

 

 :مکنیمیاگه تعداد جمالت بیشتر از دو تا باشه، باز هم به همین روش عمل 

n5 – n2  +n12 

 :نویسیممییه پرانتز باز و بسته میذاریم و متغیر رو بعد از پرانتز 

n = )   (n5 – n2  +n12 

 :نویسیممیغیر داریم ، همراه با عالمتش، توی پرانتز حاال هر چی ضریب مت

n 9  =n  (5 – 2  +12  = )n5 – n2  +n12 

 

اال اگه یه ما متشابه بودن، ح همه جمالتکارهایی که باال انجام دادیم برای وقتی بود که 

 عبارت جبری به ما دادن که همه جمالتش متشابه نبود باید چکار کنیم؟

دسته از جمالت متشابه ، کارهای باال رو انجام میدیم. مثال زیر رو در اینصورت برای هر 

 ببینید:

ax +y2  +y3  +ax4 
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 +ax2و  ax4میخوایم این عبارت رو ساده کنیم، کدوم جمالت با هم متشابهن؟ 

 yمتشابه باشه؟ بله  y3آیا جمله ای هست که با 

  کنیمیمپس جمالت متشابه رو طبق روشی که باال نوشتیم با هم جمع 

y4  +ax6  =y (1  +3  + )ax(2  +4) =+ y  ax2  +y3  +ax4 

 

 یه مثال دیگه :

C3  +b2 – a4  +b6  +a3  +b9 

C 3  +b13  +a7  =c3  +b (2 – 6  +9 ) +a (4  +3) 

 

 تبدیل عبارت کالمی به عبارت جبری:

بری جدر این قسمت میخوایم یاد بگیریم که چطوری یه عبارت کالمی رو به عبارت 

تبدیل کنیم. یاد گرفتن این مطلب برامون خیلی مهمه، چون ما باید یاد بگیریم عبارت 

 کالمی رو به عبارت جبری تبدیل کنیم تا بتونیم معادله تشکیل بدیم. 

توی مساله هایی که بهمون میدن، اولین گام اینه که بتونیم معادله رو درست تشکیل 

تی به به درس تونیممیم ندیم، جواب مساله رو نبدیم، اگه ما این گام رو درست انجا

 دست بیاریم حتی اگه توی حل معادله تبحر داشته باشیم.

 :کنیمیماز مثالهای ساده برای تبدیل عبارتهای کالمی به عبارتهای جبری شروع 

 bنشون بدید و گالبی رو با  aفرض کنید به ما گفته شده که سیب رو با 

 استفاده از این نمادها بنویسید: حاال عبارتهای زیر رو با
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 عدد سیب :  4

 a4 نشون میدیم پس میشه aتا سیب ، سیب رو هم با  4عدد سیب، یعنی  4

 

 عدد گالبی: 5

 b5تا گالبی ، یعنی  5عدد گالبی، یعنی  5

 

 عدد سیب:  3 وعدد گالبی 2

 نشون میدیم b2عدد گالبی رو که با  2

 نشون میدیم a3عدد سیب رو با  3

 

تا سیب داریم،  3تا گالبی و  2نشوندهنده جمع هست. وقتی شما میگید  " و "حرف 

 a3  +b2تا سیب. پس میشه    3ی تا گالبی داریم به اضافه 2یعنی 

 

یب توی مثاالی باال، به ما گفته بودن که باید چیا رو به عنوان متغیر استفاده کنیم، مثال س

یه وقتایی خودمون باید تشخیص بدیم چی رو نشون دادیم.  bو  aو گالبی رو با متغیرای 

 باید به عنوان متغیر در نظر بگیریم.

یک عدد ، ،  عددیتوجه کنید اگه توی عبارت کالمی که به ما داده شده، کلمه هایی مثل 

 .ه حرف انگلیسی دلخواه نشون میدیمداشتیم اون رو با یمجهولی 

 مثال: 
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 دو برابر یک عدد:

میذاریم. پس  aداریم، میایم به جاش یه حرف دلخواه مثل  رو "یک عدد"اینجا کلمه 

 عبارت ما به چی تبدیل میشه؟

 یک عدد= دو برابر  aدو برابر   

 . پس داریم: aضرب در  2یعنی چی؟ یعنی  aحاال دو برابر 

a2  دو برابر =a  یک عدد= دو برابر 

 واحد بیشتر از یک عدد: 5

 یه حرف انگلیسی میذاریم.دیدیم به جاش  "یک عدد"گفتیم هر جا 

 یک عدد واحد بیشتر از  b =5 واحد بیشتر از  5 

 b+  5اضافه کنیم. یعنی  bتا به  5یعنی چی؟ یعنی  bواحد بیشتر از  5حاال 

 

 یه نکته خیلی مفید:

 اره:هست. دو حالت وجود د "از "خیلی وقتا توی عبارت کالمی که بهمون دادن، کلمه 

 داریم، مثل :  "یک عدد  "یا   "عددی "، کلمه  "از "بعد از کلمه  .1

 واحد بیشتر از یک عدد 5

 نویسیمش.که باال گفتیم و یاد گرفتیم که چطوری باید ب این حالت شبیه مثالهایی میشه

 

 :داریم، مثالیه عبارت ، " از "بعد از  کلمه  .2
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 تا بیشتر از سه برابر یک عدد 4

کشید و هست خط ب" از "برای نوشتن این مدل عبارتها ، بیاین زیر هر چی که بعد از 

 عبارت جبریش رو بنویسید. مثال:

 یک عددسه برابر تا بیشتر از  4

 حاال اول عبارت جبری این قسمت که زیرش خط کشیدید رو بنویسید:

x3  یک عدد = سه برابر 

 حاال به جای اون عبارتی که زیرش خط کشیده بودید، این مقدار جدید رو بنویسید:

 سه برابر یک عددتا بیشتر از  x3  =4تا بیشتر از  4

 یعنی چی؟  x3تا بیشتر از  4خیلی ساده شد،  االن دیگه

4  +x3 

 
 الف : هشت واحد بیشتر از یک عدد

 xواحد بیشتر از  8، پس میشه  xمیذاریم  "یک عدد"به جای 

 x+  8یعنی چی ؟ یعنی  xواحد بیشتر از  8

 

 برابر یک عدد 4ب : هفت تا کمتر از 

 کشیم:خط می "از"ر عبارت بعد از زی
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 برابر یک عدد 4هفت تا کمتر از 

 : نویسیممیحاال عبارت جبری اینو 

 x4برابر یک عدد چی میشه؟  4

 میذاریم به جای عبارتی که زیرش خط کشیدیم:

 برابر یک عدد 4= هفت تا کمتر از  x4هفت تا کمتر از  

  x4 - 7یعنی چی ؟   x4حاال هفت تا کمتر از 

 

 5: نه تا بیشتر از حاصل تقسیم یک عدد بر ج

 یه عبارت داریم، زیرش خط میکشیم: "از"بعد از 

  5حاصل تقسیم یک عدد بر نه تا بیشتر از 

 رو چطوری باید بنویسیم؟ 5حاصل تقسیم یک عدد بر 

، اینم که  5بر  xحاصل تقسیم میذاریم پس میشه،  x،  "یک عدد"گفتیم به جای  

 میشه
𝑥

5
 (x÷  5) یا  

حاال چی رو میخوایم بنویسیم: نه تا بیشتر از 
𝑥

5
   

+  9یعنی چی؟   
𝑥

5
   

 

 (pد : دو سوم محیط )

 pنشون بدید. چی رو باید بنویسیم؟ دو سوم  pخودش گفته محیط رو با 
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    نویسیممیخب 
2

3
𝑝 

 

 ادآوری:ی

، کنیمیمو توانها رو با هم جمع  سیمنویمیپایه رو ضرب دو عدد با پایه های مساوی: 

 مثال:

𝑥6 × 𝑥4 = 

و توانها رو با هم  منویسیمیپایه ها با هم برابرن، بنابراین پایه رو  بینیدمیهمینطور که 

 :کنیممیجمع 

𝑥6 × 𝑥4 = 𝑥10 
 

بارتهای جبری عالمت ضرب رو نذاریم، چون ممکنه با اگه یادتون باشه قرار شد توی ع

  یسیمنومیاشتباه گرفته بشه. حاال یه ضرب بدون عالمت ضرب  xحرف انگلیسی 

𝑎2𝑎5 = 

 اینم ضرب دو عدد با پایه های مساویه ، بنابراین:

𝑎2𝑎5 = 𝑎7 

قط باید ام بدیم و فبراشون انج تونیممیاگه پایه ها با هم مساوی نباشن ما کاری ن

ساده کنیم چون پایه ها برابر  تونیممیرو ن 𝑎2𝑏همونطوری کنار هم بمونن، مثال 

 نیستن.

 اما اگه کنار اینا عدد داشتیم عددها رو باید در هم ضرب کنیم، مثال:

(2𝑎)(3𝑏2) = 
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در  تونیمیمکاری بکنیم ولی عددها رو  تونیممیبا هم مساوی نیستن پس ن b و aاینجا 

 هم ضرب کنیم:

(2𝑎)(3𝑏2) = 6𝑎𝑏2 
 

میخوایم ببینیم اگه دو تا پرانتز داشته باشیم که توی هر کدوم از اونها یه عبارت حاال 

 جبری باشه ، چطوری باید اون رو ساده کنیم.

نتز دوم ضرب      خیلی ساده! دونه دونه، جمالت پرانتز اول رو در همه جمالت پرا

 ، شکل زیر رو ببینید تا کامال متوجه بشید:کنیممی

 

 یه مثال ببینیم:

(3𝑥 + 1)(2𝑥 + 𝑦) = 

وم ضرب ر تمام جمالت پرانتز دزیر جمالت پرانتز اول خط کشیدیم، این جمالت باید د

 :بشن

 :کنیممیهست ، پس این رو در جمالت پرانتز دوم ضرب  3xجمله اول ما  

3𝑥(2𝑥 + 𝑦) = 6𝑥2 + 3𝑥𝑦 

 :کنیممیهست رو در پرانتز دوم ضرب  1حاال جمله دوم که 

1(2𝑥 + 𝑦) = 2𝑥 + 𝑦 

 حاال مجموع این جمالت ، جواب این ضرب میشه:

(3𝑥 + 1)(2𝑥 + 𝑦) = 6𝑥2 + 3𝑥𝑦 + 2𝑥 + 𝑦 
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 شت:که میشه جمالت رو به صورت زیر نو بینیممیاگه دقت کنیم 

و 52 و 42 و 32 و 22   و  12 …. 

 ام برابر میشه با:  -nبنابراین جمله 

𝑛2  

  برای قسمت بعد هم جمالت رو میشه به صورت زیر نوشت:

و 53 و 43 و 33 و 23   و  13 …. 

 ام برابر میشه با:  -nبنابراین جمله 

𝑛3 
 

 
م ضرب میشن، تک تک جمالت پرانتز اول در تک تک جمالت وقتی دو تا پرانتز در ه

 پرانتز دوم ضرب میشه.

 55حل تمرین صفحه 

 عبارتهای جبری
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𝑎)میخوایم عبارت  + 3)(𝑎 +  رو ساده کنیم.  (3

 +3و  aجمالت پرانتز اول چیا هستن؟ 

 +3 در جمالت پرانتز دوم ضرب میشه یه بار  aپس یه بار 

 در جمالت پرانتز دوم ضرب بشه، حاصل برابر میشه با: aاگه 

(𝑎 × 𝑎) + (𝑎 × 3) 

 + در جمالت پرانتز دوم ضرب بشه، حاصل برابر میشه با:3اگه 

(3 × 𝑎) + (3 × 3) 

 و در نهایت این دو مقدار باید با هم جمع بشن.

 بنابراین:

(𝑎 + 3)(𝑎 + 3) = (𝑎 × 𝑎) + (𝑎 × 3) + (3 × 𝑎) + (3 × 3) = 

𝑎2 + 3𝑎 + 3𝑎 + 9 = 𝑎2 + 6𝑎 + 9 

 بقیه قسمتها هم به همین صورت حل میشن:

(𝑎 − 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = (𝑎 × 𝑎) + (𝑎 × −𝑏) + (−𝑏 × 𝑎) + (−𝑏 × −𝑏) = 

𝑎2 − 𝑎𝑏 − 𝑎𝑏 + 𝑏2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

 

(𝑎 + 3)(𝑎 − 3) = (𝑎 × 𝑎) + (𝑎 × −3) + (3 × 𝑎) + (3 × −3) = 

𝑎2 − 3𝑎 + 3𝑎 − 9 = 𝑎2 − 9 

 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = (𝑎 × 𝑎) + (𝑎 × −𝑏) + (𝑏 × 𝑎) + (𝑏 × −𝑏) = 

𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑎𝑏 − 𝑏2 = 𝑎2 − 𝑏2 
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(𝑥 + 𝑦)(𝑥 + 𝑦) = (𝑥 × 𝑥) + (𝑥 × 𝑦) + (𝑦 × 𝑥) + (𝑦 × 𝑦) = 

𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑥𝑦 + 𝑦2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

 

(2𝑥 − 3𝑦)(2𝑥 − 3𝑦) 

= (2𝑥 × 2𝑥) + (2𝑥 × −3𝑦) + (−3𝑦 × 2𝑥) + (−3𝑦 × −3𝑦) = 

4𝑥2 − 6𝑥𝑦 − 6𝑥𝑦 + 9𝑦2 = 4𝑥2 − 12𝑥𝑦 + 9𝑦2 

 

 بینید ب" مونه سوالکانال خصوصی حل تمرین و ن"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

  مقدار عددی یه عبارت جبری چطوری به دست میاد؟ خیلی راحت

اگه ما به جای متغیر یک عبارت جبری، عدد بذاریم ، مقدار عددی اون عبارت جبری رو 

 به دست آوردیم. 

 به دست آورید: b=2و   a=3ی مقدار جبری عبارت زیر را به ازا

2a + 3b + 12= 

مقدار عددی یک عبارت 

 جبری
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 . بنابراین: 2داشتیم به جاش میذاریم  bو هر جا  3داشتیم به جاش میذاریم  aهر جا 

(2 × 3) + (3 × 2) + 12 =24 

 

 یه مثال دیگه:

 
 :کنیممیاول سوال سمت چپ رو حل 

 تونیممیو هم عبارت رو ساده کنیم و بعد به جاش مقدار عددی بذاریم  تونیممیهم 

 مستقیما به جای هر متغیر مقدار عددی رو قرار بدیم.

 :کنیممیساده 

4x – 3y +7x – 4x +2y – 6 = (4 + 7 – 4) x + (-3+2) y – 6 = 

7x – y – 6  

 . بنابراین: 21دیدیم به جاش بذاریم  yو هر جا  11دیدیم به جاش بذاریم  xباید هر جا 

7x – y – 6 = (7 × 10) – 20 – 6 = 44 

 

 قسمت بعد:

2(x – 3y+1) – (2x – 6y – 3) = 2x – 6y + 2 – 2x +6y + 3 =  

(2 – 2) x + (6 – 6) y + 5 = 0 + 0 + 5 = 5 
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ابراین جواب نکه هیچ متغیری باقی نمونده، ب بینیممیاینجا بعد از ساده کردن عبارت 

 تاثیری در مقدار عبارت ندارن x , y هست و متغیرهای 5نهایی 

 

 بعد:مثال 

 
 به دست بیاد: yوجی یا همون ، تا مقدار خر 2قرار میدیم  xقسمت اول به جای ر د

3𝑥 − 1 = (3 × 2) − 1 = 6 − 1 = 5 

 هست. 5عدد خروجی برابر بنابراین 

 

 : 4قرار میدیم  xقسمت بعد به جای در 

−2𝑥 + 1 = (−2 × 4) + 1 = −8 + 1 = −7 

 

 : 1قرار میدیم  xقسمت بعد به جای در 

1

2
𝑥 + 1 = (

1

2
× 0) + 1 = 0 + 1 = 1 
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قرار میدیم  xقسمت بعد به جای در 
4

7
 : 

−7𝑥 + 2 = (−7 ×
4

7
) + 2 = −4 + 2 = −2 

 

 

 تبدیل شده 6به  3عدد 

 تبدیل شده -14به  -7عدد 

 تبدیل شده 11به  5عدد 

 دن، یعنی:ضرب ش 2تونیم نتیجه بگیریم که عددهای ورودی در میس پ

 
 :خروجی دو برابر ورودی هست یعنی

 خروجی=  ورودیبرابر دو

 

 ، داریم: yبدیم و به جای خروجی هم قرار  xبه جای ورودی قرار بدیم  اگه

𝑦 = 2𝑥 

 بعد:قسمت 
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 8 با شدهبرابر جمع شده و  3با  5

 14با شده برابر جمع شده و  3با  11

 -1جمع شده و برابر شده با  3با  -4

 جمع شدن و خروجی رو ساختن: 3تونیم نتیجه بگیریم که عددهای ورودی با میپس 

 
 بنابراین:

 خروجی=  ورودی+  3

 

 ، داریم: yبدیم و به جای خروجی هم قرار  xبه جای ورودی قرار بدیم  اگه

𝑦 = 𝑥 + 3 

 

 چرا؟یک عدد طبیعی است( .  n) نشان داد. 2nتوان به صورت را می زوجهر عدد  نکته:

 عددهای زیر توجه کنید:هست. به  2هر عدد زوج مضربی از چون 

2 = 2 × 1 

4 = 2 × 2 

6 = 2 × 3 

8 = 2 × 4 

10 = 2 × 5 
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 نمایش بدیم. 2𝑛تونیم به صورت هر عدد زوج رو می بنابراین

 این مطالب:طبق 

  2عددی که به صورت هر𝑛 نوشته بشه یک عدد زوجه 

  ون رو به کافیه ا ،ی یک عدد زوجهنشوندهنده ،عبارت کاینکه نشون بدیم یبرای

 نمایش بدیم.  2𝑛صورت 

 

 
 اول:قسمت 

 بلطبق نکته قدر یک عدد طبیعی هست. بنابراین  2صورت ضرب  به ، 2bچون . بله 

 یک عدد زوجه.

 

 دوم:قسمت 

در یک  2برای اینکه نشون بدیم یه عدد زوجه، کافیه اون رو به صورت ضرب فتیم گ

 نویسیم:رو به صورت زیر می 4𝑐عدد طبیعی بنویسیم. 

4𝑐 = 2 × 2𝑐 = 2(2𝑐) 

در یک  2رو به صورت ضرب  4cما تونستیم یه. پس داخل پرانتز یک عدد طبیععبارت 

 زوجه. 4cعدد طبیعی بنویسیم. بنابراین 
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 سوم:مت قس

حاصلضرب این دو عدد هم یه عدد هم طبیعیه. بنابراین  bیه عدد طبیعیه، عدد  aعدد 

 ه صورت زیر بنویسیم:تونیم برو می 2abطرفی ز طبیعیه. ا abطبیعی هست، یعنی 

2ab = 2(ab) 

 2abطبیعی بنویسیم. بنابراین در یک عدد  2رو به صورت ضرب  2abما تونستیم پس 

 یه عدد زوجه.

 

 

 

 
 

 
 باشه برابره با : cو  bو  aمساحت مکعبی که اضالعش 

𝑆 = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 

 مقدارشون رو قرار میدیم: cو  bو  aحاال به جای 

𝑆 = 2((2 × 6) + (2 × 3) + (3 × 6)) = 2(12 + 6 + 18) = 72 

 

 59صفحه حل تمرین 

 مقدار یک عبارت جبری
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 حجم منشور برابره با :

 مساحت قاعده = حجم منشور ×ارتفاع 

نشون بدیم، میتونیم حجم رو به  Vو حجم رو با  hو ارتفاع رو با  Sاگه حجم منشور رو با 

 صورت زیر بنویسیم:

𝑉 = 𝑠ℎ 

 هست، بنابراین: h=4و  s=20طبق صورت سوال 

𝑉 = 𝑠ℎ = 20 × 4 = 80 

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


