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Multiple Choice Questions for the 22-Lesson Christadelphian Bible Course 

 
Note: these are the short-form questions.  

There is an alternative set of long-form questions for full written answers. 
 

ت چند گزینه ای ۲۲ درس کتاب مقدس   .سوا
  کریستادلفین

 
تی که شامل برخی از نسخه ها در طول دوره بوده: نکته اند نمی  اینها دقیقًا به مانند سوا

  .باشند
 

  .لطفا یک جواب را انتخاب کنید
 

  چرا کتاب مقدس متفاوت از دیگر کتاب ها است؟ 1.1
قدیمی ترین کتاب شناخته شده توسط ب است) الف .  

ی است به معنای الهام و دمی از خداوندالهام) ب .  
بزرگترین کتاب در میان کتب مقدس است) پ .  
به زبان مقدس نوشته شده است) ت . 

 
  کدام یک از از گزینه ها دلیلی است برای باور کتاب مقدس؟ 1.2

عی مسیح فرمود که آن حقیقت بود و زنگی کرد توسط آن) الف .  
تحقق پیشگویی آینده) ب .  
حت تاریخیص) پ . 
تمامی سه گزینه با) ت . 

 
 کتاب مقدس شامل چند کتاب است؟ 1.3

۱) الف  
۲) ب  
۱۲) پ  
۶۶) ت  

 
  خداوند نافرمانی آدم را چگونه مجازات کرد؟ 2.1

او به دوزخ فرستاده شد) الف . 
عت درگذشت) ب او به  .  
او بعد ها مرگش فرا رسید) پ . 
خداوند او را مجازات نکرد) ت . 

 
  تمامی ب خواهند مرد؟چرا 2.2

یت همه فرزندان آدم هستند) الف زیرا ب .  
یت بی گناه متولد میشود اما مرتکب گناه میشود) ب زیرا ب . 
زیرا جسم آدمی باید بمیرد و این روح انسان است که به زندگی ادامه میدهد) پ . 
زیرا ما مجازات شده گناهان آدم هستیم) ت . 

 



ن امید زندگانی به ب گناه کار چه انجام داده است؟خداوند برای عطا کرد 2.3   
او عمارتی بزرگ در بهشت بنا کرده است) الف . 

ش را برای نجات آنهایی که به او ایمان آورند عطا کرد) ب او پ . 
ش را برای نجات هر ک عطا کرد) پ او پ . 
هیچ امیدی برای نجات ب گناه کار نیست) ت . 

 
ای حواریونی که صعود عی مسیح را به آسمان نظاره کردند چه بود؟پیام فرشتگان بر  3.1   

عی مسیح همانگونه که نظاره گر رفتنش بودید دوباره باز خواهد گشت) الف .  
عی مسیح به جایی که قب بوده است و جایی که متولد شده بوده است رفته است) ب .  
در آسمان رفته استعی مسیح برای فراهم آوردن محلی برای شما ) پ .  
هر ک ایمان آورد به مانند او صعود خواهد کرد) ت . 

 
  کدام یک از گزینه ها مرتبط با بازگشت مسیح نیست؟ 3.2

۲۰ـ۱۹: ۳اعمال ) الف   
۱۰ـ۹: ۳ پطرس ۲) ب  
۳۴: ۲اعمال ) پ  
۱۶: ۴ تسالونیکیان ۱) ت  

 
 چه زمانی عی مسیح باز خواهد گشت؟ 3.3

  . برگشته است و پادشاهی اش در آسمان را برقرار کرده استعی مسیح قب) الف
زمانی که کل دنیا به او ایمان آورند) ب .  
 . سال۲۰۰۰بعد از ) پ
هیچکس روز و ساعت بازگشت او را نمی داند) ت .  

 
  پادشاهی خداوند کجا بر قرار شد؟ 4.1

رم) الف . 
ائیل) ب ا .  
باغ عدن) پ .  
آسمان) ت .  

 
اهی خداوند نامیده شد؟چرا پادش 4.2   

زیرا خداوند پادشاهی را به داود عطا کرد) الف .  
زیرا نمونه ای از آسمان بود) ب .  
زیرا خداوند حکمرانی کرد چون پادشاهی که عی مسیح حکمفرمایی خواهد کرد) پ .  
زیرا پادشاهی کلیسا است) ت .  

 
  چه ک پادشاهی خداوند را احیا خواهد کرد؟ 4.3

لیساک) الف .  
عی مسیح) ب .  
ائیل) پ مردم ا .  
احیا شده نخواهد بود) ت .  

 
  وسعت پادشاهی خداوند به چه اندازه است؟ 5.1

  . تمام دنیا )الف
ائیل ) ب مرزهای امروزی(ا .) 



ائیل ) پ مرزهای زمان سلیمان(ا .) 
آسمان) ت .  

 
  کدام شهر پایتخت پادشاهی خداوند خواهد بود؟ 5.2

بابل) الف .  
شهر خداوند در آسمان) ب .  
اورشلیم) پ .  
رم) ت . 

 
  زمانی که پادشاهی خداوند برقرار شده است دنیا به چه شکل خواهد بود؟ 5.3

هر کشوری دموکرا خواهد داشت) الف . 
به مانند بیابانی که به کمال و زیبایی خواهد رسید) ب .  
ن و جاودان) پ ه خواهد شدبه مانند آنچه هر ک زندگی میکند ا .  
به مانند نیکوکاری که توسط عی مسیح به آسمان برده خواهد شد) ت .  

 
ائیل انسان بزرگی نبود؟ 6.1   چه ک در تاریخ ا

مو) الف .  
داود) ب . 
رحبعام) پ .  
حزقیا) ت .  

 
  در زمان سلطنت رحبعام چه اتفاقی افتاد؟ 6.2

سمت در جنوب تقسیم شد ق۲ قسمت در شمال و ۱۰قلمرو پادشاهی به ) الف . 
پادشاهی شمال سقوط کرد به آشور) ب .  
عبادتگاهشان توسط بخت الن ویران شد) پ .  
یهودیان از بابل بازگشتند) ت .  

 
زمین پادشاهی یهودا برای نافرمانیشان چه بود؟ 6.3   مجازات 

قحطی) الف .  
اسارت) ب .  
زمین لرزه) پ .  

 
بود؟وظیفه یحیی تعمید دهنده چه  7.1   

او ک بود که مردم را به مح عی مسیح می آورد) الف .  
او ک بود که پادشاهی را برقرار میکرد) ب .  
او معجزه میکرد و ارواح پلید را بیرون میراند) پ .  
ائیل را در برابر رومیان رهبری کرد) ت او ک بود که ا .  

 
   اتفاقی افتاد؟برای یهودیانی که عی مسیح را نپذیرفتند چه 7.2

خداوند آنها را بدور از مردمانشان انداخت) الف .  
نفرینی است برای یهودیان تا به امروز) ب .  
هیچ یهودی ای به عی مسیح ایمان نیاورد) پ .  
خداوند برای پخش کردن یهودیان در میان تمامی قوم ها از رومیان استفاده کرد) ت .  

 
د؟پیشگویی پیامبر زکریا چه بو 7.3   



یهودیان در داوری و قضاوت توسط مسیح پذیرفته نخواهند شد) الف .  
زمانی که مسیح دوباره باز میگردد یهودیان او را خواهند شناخت) ب .  
اورشلیم هرگز از نو بنا نخواهد شد) پ .  
ده مرد یک یهودی را خواهند گرفت و او را خواهند زد) ت . 

 
  هدف اصلی فرمان مو چه بود؟ 8.1

توانا ساختن پادشاه برای حکمرانی کردن خردمندانه) فال .  
تعلیم دادن افرادی که گناه کار بودند) ب .  
برقراری بهداشت عمومی) پ . 
حفظ قوانین غذا) ت .  

 
  چرا این فرمان نتوانست افراد را حفظ کند؟ 8.2

زیرا اساسا آن اشتباه بود) الف .  
زیرا آن فقط برای یهودیان بود) ب .  
ا ک نتوانست این فرمان را حفظ کندزیر ) پ .  
ائیل از این فرمان نافرمانی کرد) ت زیرا ا .  

 
  خداوند چه راه بهتر رهایی فراهم آورد؟ 8.3

قی برای مسیحیان) الف یک فرمان اخ .  
قربانی مسیح) ب .  
عهد جدید) پ .  
کلیسا) ت .  

 
  کدام گزینه به ابراهیم وعده داده شده نبود؟ 9.1

زمینی که او دید را در اختیار داشته باشدک) الف ه تمامی  .  
که موهبتی برای تمامی قوم ها خواهد بود) ب .  
  . که جایگاهی در آسمان دریافت خواهد کرد )پ
ی خواهد داشت) ت که او پ .  

 
  چرا خداوند از ابراهیم خشنود شد؟ 9.2

بخاطر اعمال خوب و محبت او) الف .  
  . ایمان داشتزیرا او به خداوند) ب
زیرا او از گناه مبرا بود) پ .  
زیرا او گوسفندی را قربانی کرد) ت . 

 
  چگونه میتوانیم در پیمان هایی که با ابراهیم بسته شد سهیم باشیم؟ 9.3

اگر به مسیح تعلق داریم میتوانیم در این پیمان ها سهیم باشیم) الف .  
اگر ما به مانند ابراهیم آزمایش شده باشیم) ب .  
 . عی مسیح-ما قب دریافت کرده ایم چیزی که پیمان بسته شد با ابراهیم ) پ
مسیحیان نیازی به سهیم شدن در این پیمان ها را ندارند) ت .  

 
  داود آرزوی چه چیزی را برای انجام برای خداوند داشت؟ 10.1

ائیل را یک قدرت نظامی کند) الف او میخواست که ا .  
ه فلسطینیان را نابود کنداو میخواست ک) ب . 
او میخواست که غیر یهودیان را به کیش و آیین خود درآورد) پ .  



او میخواست که خانه ای برای خداوند بسازد) ت .  
 

ی که عهد بست  10.2    را با داود چه ک بود؟۱۰پ
سلیمان) الف .  

عی مسیح) ب .  
اسحاق) پ .  
ابشالوم) ت .  

 
کدام یک از افراد بر میگردد؟شجره عی مسیح به  10.3   

داود) الف .  
ابراهیم) ب .  
داود و ابراهیم) پ . 
خداوند) ت .  

 
  اولین انسان چگونه ساخته شد؟ 11.1

از خاک) الف .  
از لخته خون) ب .  
از یک میمون)پ .  
او از آسمان نزول کرد) ت .  

 
ند؟آدم و حوا چگونه مجازات شدند زمانی که پیمان خداوند را شکست 11.2  

لباس هایشان از تن درآورده شد) الف .  
آنها مخلوقات در حال مرگ شدند) ب .  
زمین برای همیشه نفرین شد) پ .  
خداوند روحش را مطالبه کرد) ت .  

 
  این چگونه بروی ما تاثیر می گذارد؟ 11.3

زمین هیچگاه به حالت اولیه خودش مانند بهشت برنمیگردد) الف .  
  . به بهشت میرودتنها روح درستکاران) ب
شیطان در حال حا آزاد است برای شکنجه دنیا) پ .  
مانند آدم ما به خاک باز خواهیم گشت) ت .  

 
 انسان زمانی که میمیرد چه اتفاقی برایش می افتد؟ 12.1

بدن به خاک باز خواهد گشت و روح به آسمان) الف .  
افراد خوب به بهشت میروند و افراد ضعیف به دوزخ) ب .  
مردگان هیچ نمی دانند_ این به مانند حیوانات است) پ .  
روحش در بدنی دیگر در یک زندگی دیگر به حیات ادامه خواهد داد) ت . 

 
  امید فردی که به مسیح ایمان دارد چیست؟ 12.2

او در قبر می خوابد تا زمان بازگشت مسیح) الف .  
تا زمان بازگشت مسیح روح او در زیر زمین آگاه است) ب .  
او برای بودن با مسیح مستقیما به آسمان میرود) پ .  
او قضاوت خواهد شد و بعد به آسمان خواهد رفت) ت . 

 
جهنم(کتاب مقدس دوزخ را چگونه معنی میکند؟  12.3 ) 



مکانی از آتش جایی که شیطان گناه کاران را برای همیشه شکنجه میکند) الف . 
مکانی برای پاکسازی ارواح و تطهیرشان) ب .  
ای کثیف انباشته شده در اورشلیم تعبیری از توده) پ .  
م برای عذاب ب در این زندگی) ت نمونه ای از ک .  

 
  کدام یک از گزینه ها مشخصا اشاره به رستاخیز ابراهیم میکند؟ 13.1

۴:۱۶ تسالونیکیان ۱) الف  
۲۱: ۵یوحنا ) ب  
۲۳ـ۲۲: ۱۵ قرنتیان ۱) پ   
۴۰: ۱۱عبرانیان ) ت  

 
  چه زمانی روز رستاخیز فرا خواهد رسید؟ 13.2

عت پس از مرگ) الف ب .  
بعد از روز قضاوت) ب .  
قبل از نزول مسیح، اما قبل از گرد آمدن افراد زنده) پ . 

بعد از هر دو، نزول عی مسیح و گرد آوردن افراد زنده توسط او) ت .  
 

و زنده هستند زمانی که مسیح چه اتفاقی برای آنهایی که به عی مسیح باور دارند  13.3
 می آید خواهد افتاد؟

شوند آنها برای با عی مسیح بودن در بهشت جمع می) الف .  
آنها برای با عی مسیح بودن بروی زمین جمع میشوند) ب .  
آنها به فرشتگان تبدیل خواهند شد) پ .  
قات خواهد کرد) ت مسیح هر شخص را شخصا م . 

 
وت خواهد بود؟چه زمانی روز قضا 14.1   

قضاوت هر شخ زمانی است که زنده است) الف .  
در روزی که فرد از دنیا میرود) ب .  
قبل از آنکه عی مسیح به زمین بازگردد)پ .  
بعد از آنکه عی مسیح به زمین بازگردد)ت .  

 
  چه کسانی قضاوت خواهند شد؟ 14.2

تمامی افرادی که ایمان نیاورند) الف .  
نهایی که ایمان آورندتمامی آ) ب . 
تمامی آنهایی که در مورد خداوند دانسته اند) پ . 
، چه آنهایی که در مورد خداوند شنیده اند یا نه) ت تمامی ب .  

 
نوشت آنهایی که پذیرفته نشدند چه خواهد بود؟ 14.3   

آنها برای همیشه در دوزخ خواهند سوخت) الف . 
طا خواهد شدبه آنها زندگی دیگری بروی زمین ع) ب . 
آنها نابود خواهند شد و اتمام وجودشان خواهد بود) پ . 
آنها ارواح پلید خواهند شد) ت .  

 
  خداوند کیست؟ 15.1

خداوند پدر، خداوند پ و روح القدس_سه شخصیت) الف .  
خداوند پدر و خداوند پ_دو شخصیت) ب . 



خداوند پدر_یک شخصیت) پ . 
  . تثلیثیکتا اما با سه سیما بعنوان) ت

 
 کدام یک بهترین تعریف از ارتباط عی مسیح و خداوند است؟ 15.2

عی مسیح بزرگتر از خداوند است) الف .  
عی مسیح برابر است با خداوند) ب . 
عی مسیح کوچکتر است از خداوند) پ . 
همزیست و ابدی_عی مسیح و خداوند یک شخصیت هستند)ت . 

 
ند نامیده شده است؟چرا عی مسیح پ خداو 15.3   

قبل از تولد عی مسیح در بهشت بعنوان پ خداوند وجود داشت) الف .  
او پ مریم بود و مریم مادر خداوند است) ب .  
او پ انسان بود بخاطر مریم، اما پ خداوند توسط روح القدس) پ .  
اوند بوداگر چه یک انسان عادی بود، او بخاطر نیکی اش اقتبا از پ خد) ت .  

 
  روح القدس چه است؟ 16.1

قدرت یا دمی است از خداوند توسط آن که او به هدفش برسد) الف .  
سومین شخصیت از تثلیث) ب .  
دارای قدرت توسط مسیحیان)پ .  
نیروی زندگی درون انسان) ت .  

 
  کتاب مقدس چگونه مرتبط است با روح القدس؟ 16.2

ت داده شده بودند توسط روح القدسنویسندگان کتاب مقدس که حرک) الف .  
کلمات کتاب مقدس روح و زندگی است) ب .  
هر دو گزینه با) پ . 
هیچ کدام از گزینه ها) ت . 

 
ن نداد؟ 16.3   چه چیزی را روح القدس به رسو

قدرت معجزه) الف .  
قدرت مقاومت در برابر وسوسه و گناه نکردن) ب .  
الهام برای عهد جدید) پ .  
م برای پیشگویی کردنالها) ت .  

 
  چرا موهبت های روح القدس اولین عطا شده ها بودند؟ 17.1

زیرا این موهبت ها قسمت مخصوص انجیل هستند) الف .  
زیرا قبل از آنکه عهد جدید نوشته شده باشد آنها به کلیسا کمک کردند) ب .  
ن پرهیزکاران بودند) پ زیرا رسو .  
هودیان و رومیان ایمان نمی آوردندزیرا بدون این موهبت ها ی) ت .  

 
  پولس در مورد موهبت زبان ها چه میگوید؟ 17.2

زبان ها نشانی هستند برای ایمان داران) الف .  
زبان ها خاتمه خواهند داد) ب .  
زبان ها برهانی از یک پیامبر هستند)پ .  
زبان ها تفسیر شده توسط ب نمیتوانند باشند) ت .  

 



   این موهبت ها بهره مند است امروز؟آیا ک از 17.3
بله، پولس میگوید این موهبت ها از بین رفتنی نخواهند بود) الف .  

تنها رهبران در کلیسا) ب .  
تنها آنهایی که اصول حقیقی را تدریس میکنند) پ .  
خیر، اما حتی اگر آنهایی که موهبت ها را دریافت کرده اند هنوز تضمینی برای تعلیم ) ت

نیستصحیح  .  
 

  چگونه عی مسیح مورد وسوسه قرار گرفت؟ 18.1
  . اما نه در تمام مراحل او مانند ما وسوسه شد در چندین طریق،) الف

ف ما او هرگز گناه نکرد) ب او به مانند ما در تمامی مراحل وسوسه شد، اما بر خ .  
سوسه میکندیک فرشته سقوط کرده که ما را نیز و_ او توسط شیطان وسوسه شد ) پ .  
او نمی توانست وسوسه شده باشد) ت .  

 
  چرا عی مسیح به صلیب کشیده شد؟ 18.2

علیرغم خواست خداوند یهودیان و رومیان آن را انجام دادند) الف .  
برای نجات ما از گناهانمان خداوند اجازه داد که اتفاق بی افتد) ب .  
می توانست وارد بهشت شودبرای نابودی بدن مادی اش، بنابر این روحش ) پ .  
چنانکه همه کسانی که نشانی از صلیب ساختند نجات خواهند یافت) ت .  

 
  به دوش کشیدن صلیب به چه معناست؟ 18.3

قرار دادن صلیب در کنار گردن) الف .  
تجربه کردن رنج در این زندگی) ب .  
انکار کردن خود و پیروی کردن از مسیح) پ .  
ینکه عی مسیح خداوند استاعتراف کردن به ا) ت .  

 
۲:۱۴، عبرانیان ۳:۸ یوحنا ۱(در چه راهی عی مسیح تمام قدرت شیطان را نابود کرد؟  19.1 ) 

او شیطان را از بهشت بیرون راند) الف .  
او در خودش پیروز شد بر نفس گناه آلود انسانی و شکستن الگو بچه های آدم) ب .  
ن نابود کرد اما شیطان هنوز فعال استاو قدرت شیطان را توسط مسیحیا)پ .  
پیشگویی شده است در آخرین روز عی مسیح شیطان را درون یک دریاچه آتش خواهد ) ت

  .افکند
 

  ارتباط خداوند و شیطان چه است؟ 19.2
یل هر دوی خوب و بد را) الف خداوند هر دوی آنها را میسازد نور و تاریکی را و د . 
  . است، اما به شیطان اجازه داد برای مدتی اهریمن باشدخداوند باعث خوبی) ب
خداوند شیطان را بخاطر اینکه آدم را وسوسه کرد از بهشت بیرون راند) پ .  
خداوند شیطان را تا آخرین روزها به بند کشیده است) ت .  

 
  شیطان به چه معناست؟ 19.3

کلمه ایست به معنی افتراء زننده یا مدعی دروغین) الف .  
کلمه ایست به معنای مار عظیم یا اژدها) ب .  
کلمه ایست به معنای دشمن و خصومت) پ .  
نام شخ است از  دسته فرشتگان یاغی) ت .  

 
  چگونه باید غسل تعمید داده شویم؟ 20.1



توسط پاشیدن آب بروی پیشانی یک کودک) الف .  
توسط فرو بردن در آب بعنوان یک بزرگسال)ب .  
توسط آب بلکه توسط اعتراف به عی مسیحدر واقع نه )پ .  
توسط دریافت روح القدس) ت .  

 
  چه ک نجات یافته خواهد بود؟ 20.2

ک که ایمان آورد) الف .  
ک که ایمان آورد و تعمید داده شود) ب .  
ک که ایمان آورد و روح القدس را دریافت کند) پ .  
تک که اعتراف کند عی مسیح خداوند اس)ت .  

 
  با تعمید چه چیزی حاصل میشود؟ 20.3

با مرگ مسیح ما را تمیز میدهد) الف . 
از تمامی گناهان گذشته، حال و آینده ما را تطهیر میدهد) ب . 
بعد از تعمید می توانیم موهبت های روح القدس را دریافت کنیم) پ .  
هیچ تاثیری ندارد و تنها یک سمبل است) ت .  

 
به حکومت چه باید باشد؟رفتار ما نسبت  21.1   

رای دادن برای اطمینان حاصل شدن از یک حکومت منصف) الف . 
یک شهروند خوب و درستکار بودن، شامل جنگیدن و مبارزه کردن اگر که نیاز باشد) ب . 
یک مسیحی به یک دولت غیر مسیحی متصل شده نیست) پ .  
ه شده اند باشیمباید تحت فرمان فرمانروایانی که توسط خداوند برگزید) ت .  

 
  کتاب مقدس در مورد ازدواج چه میگوید؟ 21.2

یک مرد مسیحی میتواند با یک زن بی ایمان ازدواج کند اما یک زن باید با یک ایماندار ) الف
  .ازدواج کند

ق گرفته و جدا ) ب اگر چه یک مرد یا چه یک زن مسیحی مسیح را انکار کند آنها باید ط
  .شوند

ش باشدیک ایما) پ ق و جدایی در برابر شوهر یا هم ندار نباید آغازگر ط .  
کتاب مقدس مستلزم میداند که پدران روحانی ازدواج نکنند) ت .  

 
  ره جویی چیست؟ 21.3

لذتی که با تمامی مسیحیان تقسیم میشود) الف .  
یح رفتار ارتباط با دیگر ایمانداران کسانی که تهسیم میکنند تعلیم صحیح را و در مس) ب

  .میکنند
تنها ارتباط مستقیم بین ایماندار و مسیح) پ .  
ترین مقام در یک دانشکده علوم الهی) ت با .  

 
  دو فرمان بزرگ چه هستند؟ 22.1

قتل و دزدی نکن) الف .  
عشق به خداوند با تمام قلب و عشق به همسایه همانگونه که به خودت عشق میورزی) ب .  
رید و بدون وقفه دعا کنیدشنبه را گرامی بدا) پ .  
هیچ قانون و فرمانی برای مسیحیان وجود ندارد) ت . 

 
  عی مسیح برای اینکه مرگش را بیاد آوریم چه فرمانی داد؟ 22.2



توسط آویزان کردن صلیبی در خانه) الف .  
توسط جشن گرفتن عید پاک) ب .  
توسط شستن پاهای یکدیگر) پ .  
اب م) ت رتباتوسط تقسیم نان و  .  

 
  چه چیزی بعد از تعمید برای ایمانداران مهمترین است؟ 22.3

دعا) الف . 
خواندن کتاب مقدس) ب .  
عمل و تکرار تعالیم عی مسیح) پ .  
همه اینها به مساوات مهم هستند) ت .  

 
 

ت عمومی   سوا
 

  این دوره برای شما تا چه اندازه موثر و مفید بوده است؟ 23.1
نبوده استخیلی موثر ) الف .  

متوسط بوده است) ب .  
تی نیز وجود داشته است) پ لطفا مشخص کنید. (موثر بوده است اما اشکا )  
خیلی موثر بوده است) ت .  

 
ممکن است که بخواهید بیشتر از یک (دوست دارید چه چیز دیگری فرستاده شود؟  23.2

  (گزینه را انتخاب کنید
سپاسگزارم. هیچ چیز) الف .  

عات حاوی جزئیات بیشترمطال) ب .  
مجله) پ .  
لطفا مشخص کنید. ( دیگر چیزها) ت .) 

 
لطفا . (سه قسمت از دوره را که فکر میکنید واضح نیست یا موافق نیستید را بیان کنید 23.3

  (شماره دروس و موضوع مشخص شود
شماره درس: موضوع   
شماره درس: موضوع   
شماره درس: موضوع   

 
 


