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زنجانسازمان آموزش وپرورش استان   
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تجربی وریاضی دهم 

صبح97ساعت برگزاری:  نام ونام خانوادگی: 

09/79/1991تاریخ امتحان: نام پدر:
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.دانش آموزان عزیز :   با توكّل به خدا، ابتدا سواالت را به دقّت بخوانید وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنویسید
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