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 مقدمٍ َا ي پیش ویاس َا

دسثبسُ چٌذهلؼی ّبی ػتبسُ ای، ًگبسًذُ سا ثِ ایي  (326.ف. ن.س) ]1هٌجغ[آهَصؽ ٌّش حل هؼئلِهٌلت وَتبّی دس وتبة اسصؿوٌذ 

 .ًتیدِ ثشسػی ایي ٍیظگی ّب، دس ایي همبلِ ثِ سؿتِ تحشیش دس آهذُ اًذ. چٌذهلؼی ّب ٍ ٍیظگی ّبیـبى ػاللِ هٌذ وشد

 .دس اثتذا ثشخی تؼبسیف هَسد ًیبص روش خَاّذ ؿذ

 ساػت خٌَى هتٌبّی تؼذاد ؿبهل ثؼتِ هؼیشی ثب وِ هی ؿَد گفتِ كفحِ دس دٍثؼذی ؿىلی ثِ چٌذهلؼی ٌّذػِ، دس»: چٌذهلؼی

 (آصاد داًـٌبهِ ٍیىی پذیب،)« .ثبؿذ ؿذُ هحیي

ُ خٌی ٌّذػِ، دس هلغ»: هلغ  هلغ یه ػول، دس ثٌبثشایي. هی وٌذ هتلل ّن ثِ چٌذهلؼی یه دس سا هدبٍس سأع دٍ وِ اػت پبس

ُ خي یه ثشای ساثٌی  (آصاد داًـٌبهِ ٍیىی پذیب،)« .اػت كفشثؼذی ؿی دٍ ٍ یه ثؼذی پبس

 Wikipedia, the free). خٌی اػت وِ دٍ سأع غیشهدبٍس اص یه چٌذهلؼی یب چٌذٍخْی سا ثِ ّن هتلل هی وٌذ: لٌش

encyclopedia) 

 خي آى وٌین، ٍكل ّن ثِ خٌی آى ساع دٍ ّش اص اگش وِ اػت هلؼی یه چٌذ( هحذة)وَط هلؼی چٌذ یه»: چٌذهلؼی هحذة

 اص ثیـتش آى داخلی ّبی صاٍیِ اص یه ّیچ اگش تٌْب ٍ اگش اػت وَط هلؼی، چٌذ یه  ]اثجبت هی ؿَد وِ[ وٌذ؛ ػجَس هلؼی چٌذ داخل اص

 (آصاد داًـٌبهِ ٍیىی پذیب،)« .ًجبؿٌذ دسخِ 180

 . آهذُ اػت ًمل هی ؿَدآهَصؽ ٌّش حل هؼئلِدس اداهِ، خالكِ هٌلجی وِ دسثبسُ چٌذهلؼی ّبی ػتبسُ ای دس وتبة 

دس ایي حبلت یه پٌح هلؼی ثِ . ایي پٌح ًمٌِ سا ثِ ّن هتلل وٌیذ. اثتذا یه دایشُ سػن وٌیذ ٍ ػپغ پٌح ًمٌِ سٍی آى ػالهت ثضًیذ

 .اگش اهالع ٍ دایشُ سا دس ًظش ًگیشیذ، یه ػتبسُ پٌح پش هـبّذُ هی وٌیذ. ّوشاُ لٌشّبی آى ثِ دػت هی آیذ

گبّی اص ایي سٍؽ اؿىبلی ثِ دػت هی آیذ وِ حبكل اختوبع چٌذهلؼی ّبی وَچىتشًذ، ثشای هثبل یه ػتبسُ ؿؾ پش حبكل 

 .اختوبع دٍ هثلث اػت

                                                           
1
 polygon 

2
 edge 

3
 diagonal 
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 پَزnارائٍ ريشی بزای رسم ستارٌ يار َای 

 : تَخِ وٌیذ1ثِ ؿىل. ثیبییذ تب ثبس دیگش هتي وَتبُ فَق سا ثب تؼوك ثیـتشی ثشسػی وٌین

 

 یک ستاره پنج پر حاصل از قطر های یک پنج ضلعی محدب: 1 شکل

چشا اص دایشُ ثشای سػن پٌح هلؼی ووه گشفتِ ؿذُ اػت؟ . اٍلیي ًىتِ ای وِ تَخِ فشد سا خلت هی وٌذ، سٍؽ سػن پٌح هلؼی اػت

 ثِ ثشسػی ایي هؼألِ هی پشداصد؛ ایي هؼألِ سٍؿی ثشای سػن یه چٌذهلؼی 1لویِ. ّذف آى ثَدُ تب پٌح هلؼی حبكل، ؿىلی هحذة ثبؿذ

 .هحذة اسائِ هی وٌذ

 .ّش چٌذهلؼی وِ سئَع آى سٍی هحیي یه دایشُ لشاس گیشًذ هحذة اػت: 1قضیه

 اس چٌذ ظلؼی، دارین ّز سِ ABCتزای ّز سِ رأس ساٍیِ . فزض کٌیذ توام رئَس چٌذ ظلؼی رٍی هحیػ یک دایزُ تاشٌذۺ اثثات

ساٍیِ هحاؼی اس ساٍیِ ای تزاتز .  یک ساٍیِ هحاؼی اس دایزُ استABCپس .  رٍی هحیػ دایزُ تَدُ ٍ تز ّن ًاهٌؽثك ّستٌذAٍBٍCًمؽِ 

ۺتزای ایي ساٍیِ هی تَاى سِ حالت هتصَر شذ.  ای است درخ360ًِصف کواى رٍتزٍی خَد تزخَردار است ٍ دایزُ ًیش کواًی 

-ABC>180 → ِکواى هتٌاظز ساٍی > 360 →  تٌالط→ توام دایزُ< تخشی اس دایزُ 

-ABC=180 → یک ظلغ سِ رأس را تِ ّن هتصل کزدُ است.  تٌالط → 

-ABC<180:لاتل پذیزش  

 ∎.  درخِ ّستٌذ؛ پس چٌذظلؼی هحذب است180تٌاتزایي توام سٍایای چٌذظلؼی هَرد تحث کَچکتز اس 

پَش nػتبسُ ٍاسی دس ایي همبلِ .  تَخِ وٌیذ؛ ػتبسُ پٌح پش ؿبهل یه پٌح هلؼی دس ٍػي ٍ پٌح هثلث ثش سٍی اهالع آى اػت1ثِ ؿىل

ًبهیذُ هی  اُم nستاره از مرتبه ثش سٍی اهالع آى اػت ، یه   (هلؼیnحبكل اص اهتذاد اهالع ) هثلث nهلؼی دس ٍػي ٍ nوِ ؿبهل یه 

 سا ثشای ػتبسُ Snدس ایي همبلِ ًَیؼٌذُ ًوبد لشاسدادی . ، یه ػتبسُ هشتجِ پٌدن سا ًوبیؾ هی دّذ1 ثش ایي اػبع خٌَى پش سًگ ؿىل.ؿَد

 .اُم تؼییي وشدُ اػتnهشتجِ 

 :ثشای اثجبت ّبی ثؼذی، ًیبص ثِ لوبیب ٍ سٍاثٌی داسین وِ ثِ ثشسػی ثشخی اص آى ّب هی پشداصین

 .n(n-3)/2هلؼی هحذة ثشاثش اػت ثب nتؼذاد لٌشّبی داخلی یه : 2قضیه
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اس هیاى . C(2,n)تؼذاد خؽَؼی کِ دٍ رأس را تِ یکذیگز هتصل هی کٌٌذ تزاتز است تا .  رأس استnظلؼی شاهل nیک ۺ اثثات

کِ خؽَؼی ّستٌذ کِ دٍ ًمؽِ اس )ظلؼی هحذب است، توام ایي لؽز ّا nاس آى خا کِ .  پارُ خػ ظلغ ٍ تمیِ لؽز ّستٌذnایي خؽَغ، 

nتٌاتزایي تؼذاد لؽز ّای داخلی . درٍى شکل لزار دارًذ (ظلؼی را تِ ّن هتصل هی کٌٌذnۺظلؼی تزاتز است تا 

∁2
𝑛 − 𝑛 =

𝑛(𝑛−1)

2
− 𝑛 =

𝑛 𝑛−1 −2𝑛

2
=

𝑛[ 𝑛−1 −2]

2
=

𝑛(𝑛−3)

2
 ∎  

  .180(n-2)هلؼی هحذة ثشاثش اػت ثب nهدوَع صٍایبی یه : 3قضیه

در ایي خا تِ اثثات ایي هؽلة ًوی ).  درخ180ِهدوَع سٍایای هثلث تزاتز است تا ۺ (n=3)پایِ استمزا ۺ (استمزای ریاظی)اثثات 

 (.پزداسین

تا هدوَع ) هی تَاى تِ یک هثلث 1ظلؼی هحذب را تا رسن یکی اس لؽز ّای آى هیاى دٍ رأس تِ فاصلِ nّز ۺ (n>3)گام استمزا 

 ۺظلؼی تزاتز است تاnتثذیل کزد؛ تٌاتزایي هدوَع سٍایای  (180(2-(n-1))تا هدوَع سٍایای )ظلؼی n-1ٍ یک  (180سٍایای 

[((n-1)-2)180]+ [180] = (n-2)180 ∎ 

 

 nاثبات يجًد ستارٌ َایی اس مزتبٍ 

؛ ثٌبثش (2هٌبثك لویِ)یه هثلث ّیچ گًَِ لٌشی ًذاسد . ّؼتٌذ (هثلث)هلؼی ّب حذالل ؿبهل ػِ هلغ nدس ٌّذػِ هؼٌحِ اللیذػی، 

.  ّن ًذاسینS4دس ّش چْبس هلؼی، لٌش ّب ّوشع ّؼتٌذ پغ تـىیل یه چْبسهلؼی ًوی دٌّذ؛ ثٌبثشایي .  داؿتِ ثبؿینS3ایي ًوی تَاًین یه 

 . ثیبى هی وٌذ وِ ػتبسُ ّبیی اص هشتجِ پٌدن یب ثیـتش ٍخَد داسًذ4لویِ

 . ٍخَد داسدn  ػتبسُ ای اص هشتجِ (n≥5)هلؼی nثِ اصای ّش : 4قضیه 

. ظلؼی در ٍسػ هی دٌّذnرأس ّستٌذ، تشکیل یک 1، در شزایػ هفزٍض لؽز ّایی کِ دٍ سزشاى تِ فاصلِ 1هؽاتك لنۺ اثثات

 ∎ .اس ایي دٍ هسألِ حکن اثثات هی شَد. هثلث هَرد ًظز ها ّن ٍخَد خَاٌّذ داشتn تیاى هی کٌذ کِ 2لن

. دٌّذ هی ٍػي دس هلؼیn یه تـىیل ّؼتٌذ، سأع1 فبكلِ ثِ ػشؿبى دٍ وِ ّبیی لٌش ،(n≥5 )هلؼیn ّش اصای ثِ: 1لم

 هَرد استفادُ لزار هی گیزًذ کِ تیي دٍ سز آى ّا، nظلؼی کَچکتز ٍ تؼذ ستارُ هزتثِ nتٌْا لؽز ّایی تزای رسن ۺ اثثات

. (یکی رٍ تِ خلَ ٍ دیگز رٍ تِ ػمة)در ایي صَرت تِ ّز رأس، دلیماً دٍ لؽز هفزٍض هتصل هی گزدد . تٌْا یک رأس فاصلِ تاشذ

 تزای فاصلِ هیاى دٍ M1 ٍ M2تزای سز دیگز لؽز ّا ٍ دٍ رأس هثل  B1 ٍ B2، رأس ّایی هاًٌذ Aدر ایي صَرت تزای رأسی هثل 

 .ػکس لعیِ تذیْی است. (n≥5) رأس داشتِ تاشذ 5ظلؼی تایذ حذالل nسز ّز لؽز ًیاسهٌذین، پس 

 3اگز ایي تؼذاد تیشتز اس ۺ  است2ّوچٌیي حذاکثز تؼذاد لؽزّای هفزٍض ّوزس در ّز ًمؽِ درٍى چٌذظلؼی تزاتز 

 .تاشذ، هی تَاًین فمػ سِ تا اس آى ّا را در ًظز تگیزین
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 2 و 1مربوط به اثبات لم های : 2 شکل

 تیي 2در ایي صَرت هؽاتك شکل. فزض کٌیذ سِ لؽز هفزٍض در یک ًمؽِ درٍى چٌذظلؼی ّوزس ّستٌذۺ تزّاى خلف

فزض کزدُ تَدین تیي ّز دٍ لؽز )؛ تِ تٌالط تزخَرد ًوَدُ این 1<2 رأس لزار دارد ٍ اس آى خا کِ 2 حذالل ABدٍ سز لؽز 

 ∎ .، تٌاتزایي فزض خلف تاؼل است ٍ حکن اثثات هی شَد(رأس فاصلِ تاشذ1هفزٍض، دلیماً 

 

هثلثی هی ػبصًذ  (. ّؼتٌذ1ایي ًمبى ّوبى ًمبى لن) AB1،AB2 ٍ M1M2، ّش ػِ لٌشی هبًٌذ 1دس ؿشایي هفشٍم لن: 2لم

 (.هلؼی وَچىتش خَاّذ ثَدnثذیْی اػت وِ دس ایي كَست ایي هلغ یىی اص اهالع ). هلؼی ًیؼتnوِ هلؼی داسد وِ لٌش 

 پاییي تز اس B1B2در ػثارات سیز فزض کزدُ این )ۺ  سِ حالت سیز هتصَر خَاّذ تَدA، تزای M1M2تا رسن ۺ  اثثات

M1M2لزار دارًذ .) 

-A پاییي M1M2 تٌاتزایي ۺ لزار داردM1M2  کِ پارُ خؽی هیاى دٍ ًمؽِ اس چٌذظلؼی هحذب است، اس خارج چٌذظلؼی

 (تٌالط). هحذب هی گذرد

-A رٍی M1M2پس لؽز ۺ  لزار داردM1M2(تٌالط).  سِ رأس را تِ یکذیگز هتصل کزدُ است 

-A تاالی M1M2(اثثات حکن). پس هثلث هَرد ًظز ها تشکیل هی شَدۺ  لزار دارد 

  ∎. تَخِ کٌیذ کِ در ایي اثثات فزض شذُ است چٌذ ظلؼی حذالل پٌح رأس دارد

 

  ضلعیnتعداد ستارٌ َا حاصل اس قطز َای یک 

 : ًـبى دّین، آى گبُf(k,n)هلؼی سا ثب nاُم یه k ٍ تؼذاد ػتبسُ ّبی هشتجِ f(n)هلؼی سا ثب nاگش تؼذاد ػتبسُ ّبی یه 

𝑓 𝑛 =  𝑓(𝑖, 𝑛)𝑛
𝑖=5   

  f(k,n)=C(k,n): 5قضیه 

 ۺ ؛ ٍگزf(k,n)=C(k,n)=0ًِۺ  آًگاُ ّواى ؼَر کِ اًتظار داشتینk>nاگز ۺ (استمزای ریاظی)اثثات 

 ٍ اس ؼزفی        f(n,n)=1 رأس ًیاس دارین، تذیْی است کِ k دلیماً تِ Skتا تَخِ تِ ایي کِ تزای رسن ّز ۺ (n=k)پایِ استمزا 

 .f(n,n)=C(n,n)، پس دارین C(n,n)=1هی داًین 
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 در آى nظلؼی هحذب هی رسین کِ هؽاتك اثثات پایِ، تٌْا یک ستارُ اس هزتثِ k رأس تِ یک kتا اًتخاب ۺ (n>k)گام استمزا 

 ∎.  حالت ٍخَد دراد، پس حکن تا استمزای ریاظی ثاتت شذC(n-k,n)=C(k,n) رأس، n-kتزای اًتخاب ایي . ٍخَد دارد

𝑖∁  ٍ آى کِ 5تا تَخِ تِ فزهَل فَق، لعیِ
𝑛  = 2nn

𝑖=0ۺ ، دارین 

𝑓 𝑛 =  𝑓(𝑖, 𝑛)𝑛
𝑖=5 =  ∁𝑖

𝑛=  ∁𝑖
𝑛 −  ∁𝑖

𝑛= 2𝑛4
𝑖=0

𝑛
𝑖=0

𝑛
𝑖=5 −  ∁𝑖

𝑛4
𝑖=0  

2𝑛هلؼی ثشاثش nپغ ثبثت وشدین تؼذاد ػتبسُ ّبی حبكل اص ثشخَسد لٌش ّبی یه  −  ∁𝑖
𝑛4

𝑖=0اػت  .∎ 

دس ایي ؿىل . ایي ؿىل توبم ػتبسُ ّبی حبكل اص ثشخَسد لٌش ّبی یه ّفت هلؼی سا ًـبى هی دّذ:  تَخِ وٌیذ3ثشای هثبل ثِ ؿىل

 .ػتبسُ هشتجِ ّفتن ٍ ػتبسُ ّبی هشتجِ ؿـن ًـبى دادُ ؿذُ اًذ

 

 f(7)نمایش تصویری : 3 شکل

 

 :   هی پشداصینf(7)حبال ثِ هحبػجِ 

𝑓 7 = 27 −  ∁𝑖
74

𝑖=0 = 29  

سا ثب ووه ّویي  (4ؿىل)ثِ ػٌَاى ًوًَِ ای دیگش، هی تَاًیذ تؼذاد ػتبسُ ّبی حبكل اص ثشخَسد لٌشّب دس یه دٍاصدُ هلؼی هٌتظن 

 .ساثٌِ ثـوبسیذ
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 f(12)دوازده ضلعی منتظم و نمایش : 4 شکل

 

 nمجمًع سيایای داخلی یک ستارٌ اس مزتبٍ 

هلؼی هحذة ٍ n ثشاثش هدوَع صٍایبی Sn  هثلث اػت؛ ثٌبثش ایي هدوَع صٍایبی داخلی nهلؼی ٍ n ؿبهل یه Snهٌبثك تؼشیف، ّش 

nهدوَع صٍایبی داخلی ػتبسُ اص هشتجِ 3دس ایي كَست  ٍ ثب تَخِ ثِ لویِ.  ثشاثش هدوَع صٍایبی هثلث اػت ،nثش حؼت دسخِ ثشاثش اػت ثب : 

 𝑛 − 2 180 + 180𝑛 = 180 𝑛 − 2 + 𝑛 =  𝑛 − 1 360 ∎     

 1440=360(1-5): ثش حؼت دسخِ ثشاثش اػت ثب (1ؿىل) S5ثِ ػٌَاى ًوًَِ هدوَع صٍایبی داخلی یه 

 

  بدين بزداشته مداد اس ريی کاغذnبزرسی امکان رسم ستارٌ ای اس مزتبٍ 

سا هی تَاى ثذٍى ثشداؿتي للن اص  S5 ٍ S7ثب آصهبیؾ هی تَاًیذ هتَخِ هی ؿَین . ثب ثشسػی چٌذ حبلت خبف وبس سا آغبص هی وٌین

 هوىي اػت Snرّي هی سػبًذ وِ ایي ػول دسثبسُ  ایي هؼألِ ایي حذع سا ثِ .ایي وبس اهىبًپزیش ًیؼت S6 ٍ S8سٍی وبغز سػن وشد اهب دسثبسُ 

ػذدی  nتَخِ وٌیذ وِ چَى . حبال ثبیذ ایي ًتیدِ اػتمشایی سا ثب ووه اػتذالل اػتٌتبخی اثجبت ًوبیین.  ػذدی فشد ثبؿذnاگش ٍ فمي اگش 

 .ًجیؼی اػت، یب فشد اػت یب صٍج

لٌش ّبی هَسد ًظش، لٌشّبیی ّؼتٌذ وِ فبكلِ ثیي دٍ ػش آى ّب دلیمبً یه .  ًبهگزاسی هی وٌینn-1 تب 0هلؼی سا اص nاثتذا سئَع 

(. n-1 تب 0اص ) فشم وٌین G ٍ لٌش ّبی هَسد ًظش سا یبل ّبی خْت داس Gهلؼی سا سئَع گشاف خْت داس nهی تَاًین سئَع . سأع اػت

 .ًبهگزاسی سئَع سا اص ًمٌِ آغبص حشوت ؿشٍع هی وٌین. هتلل اػت (nثِ پیوبًِ )i=n+2 ثِ ًَسی وِ vi ثِ سأع  vn اص سأع en (لٌش)یبل 
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 اػت، دس اٍلیي هشحلِ توبم سئَع داسای ؿوبسُ صٍج ثِ اكٌالح 2 حشوت آغبص ؿذُ اػت ٍ گبم حشوت ًیض v0ثب تَخِ ثِ آى وِ اص 

توبم سأع ّبی  (هشحلِ دٍم) هی سٍین ٍ دس ایي هشحلِ 1ثِ سأع ؿوبسُ  (n-1) فشد ثبؿذ، اص آخشیي سأع هشحلِ اٍل nاگش . دیذُ هی ؿًَذ

 ػذدی nاهب اگش . ثذٍى ثشداؿتي هذاد اص سٍی وبغز سػن ؿذًذ (لٌش ّب)سا هی ثیٌین ٍ ثِ ایي تشتیت توبم یبل ّب  (توبم سأع ّبی هبًذُ)فشد 

دس ایي خب هدجَسین ثب ثشداؿتي هذاد اص .  هی سػین وِ لجالً آى سا دیذُ ثَدین0ثِ سأع ؿوبسُ  (n-2)صٍج ثبؿذ، اص آخشیي سأع هشحلِ اٍل 

دس ایي  (هبًذُ)سفتِ ٍ هشحلِ دٍم سا اص آى خب آغبص وٌین تب توبم سأع ّبی فشد  (دیگشی (هبًذُ)یب ّش سأع فشد ) 1سٍی وبغز ثِ سأع ؿوبسُ 

 ∎. ًیض سػن گشدًذ (لٌش ّب)هشحلِ دیذُ ؿًَذ ٍ توبم یبل ّب 

ٍكل ؿذُ اػت، ثٌبثشایي دصخِ ّش سأع صٍج  (هلغ)ثِ صثبى ًظشیِ گشاف، اگش ؿىل سا گشافی ػبدُ فشم وٌین، ثِ ّش سأع دٍ یبل 

 فشد ثبؿذ، گشاف حبكل گشافی ّوجٌذ اػت، ثٌبثشایي گشافی اٍیلشی ثَدُ، اهىبى سػن آى ثذٍى ثشداؿتي للن اص nاص ًشف دیگش اگش . اػت (2)

ثٌبثشایي ًوی  (.ثیي دٍ سأع هتَالی ّیچ هؼیشی ٍخَد ًذاسد) گشافی ًبّوجٌذ اػت n صٍج ثبؿذ، ػتبسُ هشتجِ nسٍی كفحِ ٍخَد داسد، اهب اگش 

تَخِ وٌیذ وِ ًمبى ثشخَسد خٌَى دس ٍػي ػتبسُ سأع ثِ ). تَاًذ گشافی اٍیلشی ثبؿذ ٍ سػن آى ثذٍى ثشداؿتي اص سٍی وبغز هوىي ًیؼت

 (.حؼبة ًوی آیذ، ثٌبثشایي ػتبسُ هشتجِ پٌدن گشافی اص هشتجِ پٌح اػت

 

 

 وتیجٍ گیزی

 هثلث ثش سٍی اهالع آى اػت nهلؼی دس ٍػي ٍ nپش وِ ؿبهل یه nسا ثِ كَست ػتبسُ ٍاسی  n( Sn)ًگبسًذُ اثتذا ػتبسُ اص هشتجِ 

دس هشاحل ثؼذ اثجبت  . ٍخَد داسدn>5   اگش ٍ فمي اگشSnاثتذا ثبثت ؿذ .  پشداختSnتؼشیف وشدُ ٍ ػپغ ثِ ثشسػی ثشخی ٍیظگی ّبی 

2𝑛هلؼی هحذة ثشاثش nگشدیذ تؼذاد ػتبسُ ّبی حبكل اص ثشخَسد لٌشّبی یه  −  ∁𝑖
𝑛4

𝑖=0دس اداهِ ثبثت ؿذ وِ هدوَع صٍایبی .  اػت

 سا ثذٍى  Sn فشد ثبؿذ، هی تَاى n اػت ٍ دس اًتْب اثجبت گشدیذ اگش ٍ فمي اگش 360(n-1)ثشاثش  (دس كَست ٍخَد ؿىل)   Snداخلی یه 

 .ثشداؿتي هذاد اص سٍی وبغز سػن وشد

پَش پشداختِ ؿذ ٍ دسثبسُ هجبًی nالصم ثِ روش اػت دس ایي همبلِ تٌْب ثِ ثشسػی ثشخی ٍیظگی ّبی ٌّذػی ٍ سیبهیبتی ػتبسُ ّبی 

 .فلؼفی، تبسیخی ٍ دیي ؿٌبػی ایي اؿىبل ػتبسُ گًَِ ثحثی اًدبم ًـذ
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