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* حساب مجاز استاستفاده از ماشین*   

 شکل هندسی یکسان دارند؟ شدهدادهدر کدام گزینه هر دو ترکیب  -1

1 )XeO BrF3 3     2 )ICl BrF2 3    

3) SbCl XeO3 3    4 )SeF ICl3 2  

) هستند؟ d3الکترون در اوربیتال 6دارای  شدهدادههای تمام گونه در کدام گزینه -2 Fe Co Ni)26 27 28  

1 )Co Co Fe2 3    2) Co Fe Ni3 2 2    

3) Fe Co Ni2 3    4) Fe Co Fe2 3 

Fهای در گونه XCOی پیوند در مورد زاویه -3 CO2  وCl CO2 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه 

1 )Cl CO F CO2 Clو  2 CO2  است.تر کوچک 1200از 

2) Cl CO F CO2 Clو  2 CO2  تر است.بزرگ 1200از 

3) Cl CO F CO2 Fو  2 CO2  تر است.بزرگ 1200از 

4) Cl CO F CO2 Clو  2 CO2  تر است.کوچک 1200از 

 دارد؟ تریبیشکدام یک از ترکیبات زیر قطبیت  -4

1 )I3    2) NO2  3) SF4   4) PF Cl2 3 

 است؟ کمتری زیر ی ذوب در کدام دو گونهاختالف نقطه -5

1 )C H C H4 10 30 62    2) CH C H4 4 10 

3) C H C H5 12 8 18   4) C H C H100 202 150 302 www.ShimiPedia.ir
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دهد. پس از باز رو یک سامانه را قبل از باز کردن شیر نشان میشکل روبه -6 محل انجام محاسبات

، چند مول نیتروژن در )بدون انجام واکنش(  برقراری تعادلشدن شیر و 

 خواهد بود؟ (I)ظرف 

1 )mol N21    2) mol N23  

3) / mol N20 75   4) / mol N21 25 

شود. اگر واکنش پلیمر شدن اتمسفر گاز اتن به طور خالص نگهداری می 11لیتر و فشار  11در یک محفظه به حجم  -7

 را محاسبه کنید.  یدشدهتولاتیلن اتمسفر کاهش پیدا کند، مقدار پلی 1تا زمانی ادامه یابد که فشار به 

و کنید  نظرصرف)از حجم مواد جامد 
L.atm

H ,C , R / , T K
mol.K

1 12 0 082 273 ) 

1 )g125   2) g112  3) g100  4) g92 

 ؟نیستهای زیر درست چه تعداد از جمله -8

 های در دمای ثابت و شرایط یکسان سرعت مولکولN2  وO2 .برابر است 

 .تغییرات آنتالپی در فشار ثابت برابر گرما است 

 .فشار و دما از خواص شدتی ماده هستند 

  به مخلوطCO2  وH2 گویند.گازآب می 

 گویند.میی ایزوله ای که در آن امکان جابجایی ماده وجود ندارد، سامانهبه سامانه 

1 )2  2) 3   3) 4   4) 5 

 زیر باالتر است؟ ی انجماد آب در کدام مخلوطنقطه -9

Naمول  1( 1 CO2  گرم آب 1111در  KClO3ل وم 2 (2  گرم آب 511در  3

 گرم آب 1111در  KNO3مول  1 (4  گرم آب 511در  CdCrO4 مول 3 (3

Pگرم  yو  HClO4گرم  xدر ظرفی   -11 O4 وجود دارد. اگر جرم اکسیژن موجود در هر دو ترکیب یکسان باشد،  10

Clپس از انجام واکنش، نسبت جرم  O2 Pبه  7 O4 HClO)       است؟ چه قدر 10 / , P O )4 4 10100 5 284  

HClO P O H PO Cl O4 4 10 3 4 2 712 4 6  

1 )/1 25   2) /0 6    3) /0 8    4) /1 66  

CuSO ییدهآب پوشگرم نمک  21 -11 H O24 برابر آب  4دهیم تا تمام آب آن تبخیر شود. سپس را حرارت می 5

 کنیم. محلول به دست آمده چند موالل است؟مانده در ظرف آب اضافه میتبخیر شده، به نمک باقی

(CuSO . H O / , H O )4 2 25 249 5 18  

1 )/2 8   2) /3 7   3) /3 1    4) /2 6  
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باشد، مقدار تغییرات انرژی درونی  KJ10 بر روی سامانه شدهانجامشود. اگر کار واکنش زیر در یک سامانه انجام می -12 محل انجام محاسبات

( E) است؟ چه قدر     CO(g) NO(g) CO (g) N (g)2 22 2 2 

  CO2  NO  CO ماده

fH (KJ / mol)0 /393 5  /90 25  /110 5  
1 )/ KJ746 5  2) / KJ756 5   3) / KJ736   !کدامیچه (4   5

8/گرم آب برابر  111بوتانول در -1پذیری مقدار انحالل -13  2گرم است. اگر فرض کنیم به ازای هر گرم از بوتانول،  21

  گرم آب، چند موالر است؟ 211ل در ی بوتانوشود، محلول سیرشدهلیتر از حجم محلول کم میمیلی

g= خالص چگالی آب ) / mL1  بوتانول = -1و چگالی/ g / mL0  (74بوتانول = -1و جرم مولی  8

1 )/0 9   2) /1 32   3) /1 43   4) 25/1 

 درست است؟ یدهاکلوئی کدام مورد درباره -14

     ها منفی است.بار آن (1

 توانند بارهای متفاوتی داشته باشند.داخل یک ظرف می یدکلوئذرات  (2

 است. یدهاکلوئشیر، مثالی از انواع  (3

 هر سه مورد صحیح است. (4

 است؟ صفر برابردر حالت پایه  d3یالیه زیر در موجود هایالکترون sm مجموع ،چهارم تناوب در عنصر چند در -15

1 )7   2) 8    3) 9    4) 11  

 نسبت تعداد کاتیون به آنیون در ترکیب . . . . .  برابر  . . . . . . .  است. -16

0/ - فرو سولفات( 1 1/ -منیزیم فسفات  (2    67 5  

0/ -( آلومینیوم کربنات 3  1 -نقره کرومات  (4    75

Hمول  6/1 -17 PO3 موالر باشد،  2/1لیتر محلول آبی وجود دارد. اگر غلظت ذرات حل شده در این محلول،  2در  2

 است؟ چه قدردرصد تفکیک اسید 

1 )%25   2) % 50   3) %75   4) %100  

X ؟استبا توجه به اعداد اتمی عناصر، فرمول کدام ترکیب یونی درست   -18 , Y , Z , T , U7 8 13 17 19  

1 )ZT3   2) UX   3) UY2   4) YT2  

 اش کمتر است؟دورهکدام ویژگی هالوژن هر دوره از فلز قلیایی هم -19

 شعاع یون پایدار (2    بار مؤثر هسته( 1

  پر شده sی شعاع آخرین زیرالیه (4    الکترونگاتیوی (3

چکان ریخته شده باشد، هر قطره آب قطره آب از قطره 31ایم. اگر چکان در ظرفی ریختهآب را با قطره لیترمیلی 3 -21

H    دارای چند اتم هیدروژن است؟ O A(d g / mL , N / )
2

231 6 02 10  

1 )/ 213 3 10     2) / 216 02 10  

3) / 2112 04 10    4) / 203 3 10 www.ShimiPedia.ir
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شوند. اگر در وجود دارد. بر اثر حرارت این دو ماده تجزیه می KClO3و  NaNO3ای مقداری در ظرف دربسته -21 محل انجام محاسبات

 ی کامل چند گرم اکسیژن خواهیم داشت؟گرم داشته باشیم، پس از تجزیه mابتدا از هر کدام 

(N ,O , Na ,Cl / ,K )14 16 23 35 5 39  

1 )/ m0 413  2) / m0 392  3) / m0 578  4) / m0 188  

 است؟ چه قدر NH3تشکیل  H0شود. های زیر انجام میواکنش NH3برای تولید  -22

H (g) N (g) N H (g)

N H (g) H (g) NH (g)

2 2 2 4

2 4 2 3

2

2

 

 

  

1 )/ KJ46 5  2) / KJ46 5  3) KJ93  4) KJ93 

/ای حاوی نیتریک اسید با چگالی ظرف شیشه -23 g / mL1 70/دارای  423 است.  HNO3درصد جرمی  9

HNO)    است؟ چه قدردر این محلول  HNO3ی موالریته g / mol)3 63  

1) M12    2) M14   3) M16   4) / M14 95  

xگرم از هیدروکربن  11 -24 yC H  31/، پس از سوختن های زیر در کند. کدام یک از گزینهتولید می CO2گرم  42

 مورد این هیدروکربن صحیح نیست؟

 ها ایزومر است.با سیکلو آلکان( 1

 ی اصلی دارد.کربن در زنجیره 8حداکثر  (2

 پذیر است.و در مجاورت هیدروژن واکنش Pt یزورکاتالدر حضور  (3

 افزایش جرم خواهد داشت. %253در اثر مجاورت با گاز کلر، حداکثر  (4

O)اکسیژن -ی صحیح انرژی پیوند اکسیژنکدام گزینه  مقایسه -25 O) دهد؟را نشان می شدهدادههای در گونه 

1 )Na O H O F COOCF H COOCH2 2 2 2 3 3 3 3  

2) H O Na O H COOCH F COOCF2 2 2 2 3 3 3 3 

3) F COOCF H O H COOCH Na O3 3 2 2 3 3 2 2  

4) Na O H O H COOCH F COOCF2 2 2 2 3 3 3 3 

C)چند زوج الکترون ناپیوندی در ساختار اتیل ایزوسیانات  -26 H NCO)2  وجود دارد؟ 5

1 )1  2) 2   3) 3   4) 4 

  

H پیوند H N N N N N N N H 
انرژی پیوند 

(KJ/ mol) 
436 945 418 163 391 
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 دهد؟نشان میبه درستی ها را های زیر متعلق به الماس یا گرافیت است. کدام گزینه این ویژگیویژگی -27 محل انجام محاسبات

(I)  :بیشتر است.ی پیوندها در ساختار آن زاویه  (II)  :رود.کننده به کار میهای رواندر روغن 

(III)  :.چگالی آن باالتر است    (IV)  :.پایداری بیشتری دارد 

(V) .در ساختار آن هر اتم با چهار اتم دیگر پیوند دارد :  

  Vو  IVو  Iگرافیت:  (V   2و  IVو  IIIو  Iالماس: ( 1

  IVو  IIو  Iگرافیت:  (V    4و  IV و IIIالماس:  (3

 تعلق دارد؟ 15به گروه  Xهای زیر به آرایش هشتایی رسیده باشند، در کدام مولکول، عنصر ها در گونهی اتماگر همه -28

1 )F XO2   2) XO2   3) X O2   4) XO3  

. شودمی مشاهده IE4در آن بزرگ جهش اولین و دارد بزرگ جهش 3 خود متوالی یونش هایانرژی در A اتم -29

lدارای خود کوانتومی اعداد یمجموعه در که است الکترون 11 دارای کل در A همچنین 2 اتم. هستند A دارای 

 است؟ زیرالیه چند

1 )6   2) 7   3) 8   4) 9 

/ترتیب به H و O یهااتم کوواالنسی شعاع  -31 A0 /و 066 A0  فضای خالص آب نمونه یک درصد چند. است 037

Vو بگیرید نظر در کره صورت به را هاراهنمایی: اتم) است؟ خالی r  34
3

 ، kg m 31000   آب چگالی ، 

/ 3 142،(O / ,H / g mol 115 99 1 01   

1) 4/5%  2) 1/1%   3) 6/94%  4) 9/97% 

 است؟ چند موازنه از پس زیر واکنش در هافراورده ضرایب مجموع -31

K Cr O SnCl HCl CrCl SnCl KCl H O     2 2 7 2 3 4 2 

1 )13  2) 31   3) 18   4) 14 

 یرابطه از n2یالیه به n1یالیه از الکترونی انتقال به مربوط شده نشر( متر حسب بر) موج طول بور اتمی مدل در -32

 طیف در آبی نور موج طول اینکه به توجه با. است( متر معکوس حسب بر) ثابتی عدد k که آیدیم دست به زیر

 است؟ چند k مقدار است، نانومتر  434 برابر هیدروژن اتم نشری

k( )
n n

 
 2 2

2 2

1 1 1
 

1 )/  71 229 10 2) /  71 097 10  3) /  101 229 10  4) /  101 097 10 

 کمتری دارد؟ یهادگرشکلکدام یک از عنصرهای زیر تعداد  -33

1 )P  2) Xe   3) C   4) S 

 باشد؟ ترینیشبتواند در کدام یک از مواد زیر، نسبت جرم اکسیژن به جرم کل مولکول می  -34

 آلدهید (4   اتر (3   استر (2  اسید( 1
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H)   باشد؟ جرم مولی یک آلکان تواندنمیهای زیر کدام یک از گزینه -35 محل انجام محاسبات ,C )1 12 

1 )184  2) 1412   3) 2228   4) 1564 

 د؟رکلرو را داهای زیر کمترین تعداد ایزومر مونوگزینهکدام یک از  -36

      هپتان راست زنجیر (1

 تترا متیل هپتان -6،6،2،2 (2

   تترا متیل هپتان -6،6،2،2-اتیل[متیلدی -1،1تترا] -5،5،3،3 (3

  هگزانتترا متیل  -5،5،2،2-اتیل[متیلدی -1،1ا]تتر -4،4،3،3 (4

 ترین اختالف را در نخستین انرژی یونش دارند؟بیشکدام زوج از عناصر زیر  -37

1 )Mg  وP  2) Al  وCl  3) Mg  وS  4) Mg  وCl 

ترکیب زیر یکسان است. با توجه به این نکته، ترکیبات زیر را بر اساس  4دار کردن هر محصول حاصل از هیدروژن -38

 دار شدن مرتب کنید.مقدار گرمای هیدروژن

 

1 )B A D C     2) A C B D 

3) C A B D    4) A C D B 

 ترین تعداد ایزومر ممکن را دارد؟های مولکولی زیر بیشکدام یک از فرمول -39

1 )C H7 14   2) C H7 16   3) C H7 12   4) C H O5 12  

ها است. شکل زیر ی اصلی آنهای افزایش مقاومت پلیمرها در مقابل شعله، افزودن کلر به زنجیرهیکی از راه -41

چند  این مولکولی جرم مولی واحد تکرارشوندهاستر اصالح شده است. ی بخشی از یک مولکول پلیدهندهنمایش

H)     است؟ , C , O , Cl / )1 12 16 35 5  

C C C O

H

Cl

H

H O

C C C O

H

Cl

H

H O

C C

H

Cl

H

H

 

1 )5/98  2) 134   3) 5/82   4) 5/114 

 چیست؟ (IUPAC)رو به روش آیوپاک نام ترکیب روبه -41

    متیل هگزان-2-اتیل-3-کلرو-5 (2  ایزوپروپیل هگزان-4-کلرو-2( 1

 متیل هگزان-5-اتیل-4-کلرو- 5 (4 کلرو هگزان-2-اتیل-3-متیل-5 (3
Cl

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 

(7) © IRYSC Team : 2013, www.irysc.com , www.irexam.com  

Cترکیب  -42 محل انجام محاسبات H5 درجه ناپایدار  111دارای یک حلقه و یک گروه متیل است. اگر فرض کنیم زوایای پیوندی کمتر از  10

، امکان HClتوانند در واکنش افزایشی شرکت کنند، در اثر باز شدن حلقه هنگام واکنش این ترکیب با هستند و می

 تشکیل چند محصول متفاوت وجود دارد؟

1) 2   2) 4   3) 6   4) 7 

 های زیر صحیح است؟دام گزینه در مورد واکنشک -43

 

I) SO (g) SO (g) O (g) H

II) C H O (s) C H OH(l) CO (g) H

III) H (g) O (g) H O(l) H

3 2 2

6 12 6 2 5 2

2 2 2

2 2 0

2 2 0

2 2 0

  

1 )S  واکنش(I) .واکنش  (2   منفی است(II) خودی است.خودبه 

3) G  واکنش(III) .4  مثبت است) G  معکوس واکنش(II) .منفی است 

 ی آب و پساب مشابه است؟کدام یک از موارد زیر در مراحل تصفیه -44

 افزودن یون فلوئورید (2    های خطرناکحذف یون(1

 pHتنظیم  (4   اضافه کردن مس سولفات (3

 شود؟برای کدام یک از پرتوهای زیر طول موج تعریف می -45

 بتا (4  رادیویی (3   کاتدی (2  آلفا( 1

 های زیر صحیح است؟عبارتکدام یک از  -46

 برابر متان است. 25اکسید، حدود دیای کربناثر گلخانه( 1

اکسید و مقدار کمی دی که از متان، گوگرد گاز()زیست بیوگاز های موجودات زنده،ی بافتاز تجزیه (2

 آید.به دست می اکسید تشکیل شده،دیکربن

 آید.اسید و باز نیز به دست میها، از برج تقطیر عالوه بر هیدروکربن (3

 شود.ها استفاده میی برج تقطیر برای ساخت انواع پالستیکماندهاز ته (4

 شود؟آزاد می یمرباول چند فوتون با انرژی کمتر از نور تراز از تراز پنجم به  He2هنگام انتقال الکترون در یون  -47

1 )2  2) 3   3) 4   4) 5 

 ها چند تا است؟هیدروژن فسفات، نسبت تعداد عنصرها به تعداد اتمفرمول کلسیم مونو در -48

1 )
2
3

   2) 
4
7

    3) 
4
13

    4) 
1
2

  

 کمتر است؟نی زیر چگالی کدام یک از ترکیبات کربدر دمای آزمایشگاه،   -49
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مورد توجه همگان است و مدال  هاالمپيكمسابقات المپيك در شهر مكزيكوسيتي برگزار شد. دوي ماراتن در تمام  8691در سال 

 .شودميجهان پخش  يقاره 5اين مسابقه به طور مستقيم در هر  ؛المپيك هايمدالطاليش گل سرسبد 

 كيلومتر 24 هاآنبه شماره افتاده بود، زيرا  هاآن هاينفسكيلومتر آخر مسابقه بود دوندگان رقابت حساس و نزديكي با هم داشتند، 
 ايبيننده. چقدر اين استقامت زيبا بود. هر رفتندميلند و منظم پيش ب هايگاممتر مسافت را دويده بودند. دوندگان همچنان با  865 و

داشته باشد. دوندگان، قسمت آخر جاده را طي كردند و يكي پس از ديگري وارد  توان وكه اين اندازه استقامت  خواستميدلش 
شده بود و دونده  گيرنفستشويق كردند. رقابت  استاديوم شدند.استاديوم مملو از تماشاچي بود و جمعيت با وارد شدن دوندگان، شروع به

... نوار خط پايان  يدونده شماره باألخرهتا زودتر به خط پايان برسند و  كردندميتالش  هادونده... چند قدمي جلوتر از بقيه بود.  يشماره
بالفاصله بعد از عبور از خط پايان چند قدم جلوتر  هااز خط پايان گذشتند و بعضي يكييكيبعدي  هايدوندهو  دادمينامان  ايلحظهخبرنگاران  هايدوربين دِرَخشرا پاره كرد. استاديوم سراپا تشويق شد. 

به دست آمده نفرات برتر از بلندگوها اعالم شد. نفر اول با زمان دو ساعت و ... در همين حال دوندگان ديگر از راه رسيدند و از خط  هايزماناز شدت خستگي روي زمين ولو شدند. اسامي و 
كه آخرين نفر هم از خط پايان رد شده  رسيدمينظر  بارها نفراتي را نشان داد كه دويدند، از ادامه مسابقه منصرف شدند و از مسير مسابقه بيرون آمدند. به هادوربينپايان گذشتند. در طول مسابقه 

 .... اماكنندمياستاديوم را ترك  آرامآرامكنند جمعيت هم  آوريجمعتا عالئم مربوط به مسابقه ماراتن و خط پايان را  روندميبرگزاري  مسؤوليناست. داوران و 

 هايدوربين. كشندميو انتظار رسيدن نفر آخر را  گردندبرمي. همه سر جاي خود ماندهباقيگزارش رسيده كه هنوز يك دونده ديگر  !نكنند كه خط پايان را ترك كندميبلند گوي استاديوم به داوران اعالم 

برايش مشكلي  ظاهرا  اهل تانزانيا، كه  پوستياهساست دونده  "جان استفن آكواري" يابندمي. از روي شماره پيراهن او اسم او را كنندميمستقر در طول جاده تصوير او را به استاديوم مخابره 
 ،نمايان بود اشچهرهاحساس درد در  زدمي نفسنفسكيلومتر تا خط پايان فاصله داشت و احتمال اين كه از ادامه مسير منصرف شود زياد بود.  42شده بود.  باندپيچيو پايش  زدمي، لنگ آمدهپيش
و به راه خود ادامه  زدرا كنار  هاآنمسابقه منصرفش كنند ولي او با دست  يتا از ادامه گرفتندنبود. چند لحظه مكث كرد و دوباره راه افتاد. چند نفر دور او را  اربرددستآمد ولي و آرام مي لنگان لنگ
. جان هنوز كندنميطور منتظر است و محل مسابقه را با وجود اعالم نتايج ترك  . داوران طبق مقررات حق ندارند قبل از عبور نفر آخر از خط پايان محل مسابقه را ترك كنند. جمعيت هم همانداد

گره كرده  هايدست! جان استفن با شودميو جمعيت هم به جاي اينكه كم شود زيادتر  اندشدهمختلف وارد استاديوم  هايبخش. خبرنگاران دهدميمسير مسابقه را ترك نكرده و با جديت مسير را ادامه 
مسير را به پايان برساند؟ تواند ميآيا او  .او هنوز چند كيلومتري با خط پايان فاصله دارد دهدميبه هم فشرده و لنگ لنگان، اما استوار، همچنان به حركت خود به سوي خط پايان ادامه  هايدندانو 

 .رودميو هوا رو به تاريكي  كندميخورشيد در مكزيكوسيتي غروب 

و بعد  كنندمياز استاديوم شروع به تشويق  ايگوشهچند نفر در  خيزدبرمي، با ورود او به استاديوم جمعيت از جا شودميدوي ماراتن به استاديوم نزديك  كنندهشركتي طوالني، آخرين بعد از گذشت مدت
و  شودميو خم  ايستدمي زناننفسمتر بيشتر تا خط پايان نمانده او  52يا  22. شودغوغايي برپا ميدانيد چه نمي گيرد؛فراميو تمام استاديوم را  كندميانگار از آن نقطه موجي از كف زدن حركت 

اران شود خبرنگكند. شدت كف زدن جمعيت لحظه به لحظه بيشتر ميگيرد و دوباره با سرعت بيشتري شروع به حركت مينفس مي دهد،ميرا فشار  هايشپلك، گذاردميدستش را روي ساق پاهايش 
برند نور گذرد. خبرنگاران، به سوي او هجوم ميو از خط پايان مي شودميتر شور و هيجان نداشت. نزديك و نزديك قدر اينوقتي نفرات اول از خط پايان گذشتند استاديوم  .انددر خط پايان تجمع كرده

 .افتداو كه ديگر توان ايستادن ندارد، مي و اندازنداي بر دوشش ميديگر شب شده بود. مربيان حوله انگار نه انگار كه .استاديوم را روشن كرده است ها،درخش دوربينپي در پي 

نكرد كه نفر آخر جهانيان از او درس بزرگي آموختند و آن اصالت حركت، مستقل از نتيجه بود. او يك لحظه به اين فكر . جان، تا صبح نخوابيد يآن شب مكزيكوسيتي و شايد تمام جهان از شوق حماسه
اين مسير را طي كند، اصالت تصميم او و استقامتش در اجراي است. به اين فكر نكرد كه براي پيشگيري از تحمل نگاه تحقيرآميز ديگران به خاطر آخر بودن ميدان را خالي كند. او تصميم گرفته بود كه 

همان شروع مسابقه به زمين خورده و به شدت  به دنبال داشت. فرداي مسابقه مشخص شد كه جان از برانگيزتحسيناحترامي ارزشي كه  .تصميمش باعث شد تا جهانيان به ارزش جديدي توجه كنند

 .آسيب ديده است

نيست! و بعد در برابر اصرار خبرنگار  دركقابلاي شما نفر آخر بوديد از ادامه مسابقه منصرف نشديد؟ ابتدا فقط گفت: بر كهدرحاليخبرنگاري كه پرسيده بود، چرا با آن وضع و  سؤالاو در پاسخگويي به 

از آن پس در ميان تمام  «جان استفن آكواري»داستان  .كه آن را به پايان برسانم اندفرستادهاند كه فقط مسابقه را شروع كنم، مرا مايل تا مكزيكوسيتي نفرستاده 5222مردم كشورم مرا ادامه داد:
 .آيدحتي بر زمان غالب مي ،قوي بر همه چيز يمدال طالي همان مسابقه چه كسي بود؟ يك اراده ييادتان هست كه نفر اول برندهشما حاال آيا . شد ورزشكاران سينه به سينه نقل
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