
محل مهرآموزشگاه

دقیقه 07وقت آزمون :   باسمه تعالی

 وزارت آموزش وپرورش

زنجانسازمان آموزش وپرورش استان   

ناحیه دو زنجانمدیریت آموزش وپرورش   

امام سجاد)ع(دبیرستان شبانه روزی   

 9911خرداد-دومنوبت 

سئواالت درس:عربی ،زبا ن قرآن

ادبیات و علوم  انسانی یازدهم 

صبح97ساعت برگزاری:  نام ونام خانوادگی: 

07/79/1991تاریخ امتحان: نام پدر:

عباس نوریطراح سؤال: شماره دانش آموزی:

00تعداد سؤال:
یازدهمپایه تحصیلی:

4تعدادصفحه:

نام ونام خانوادگی دبیر وامضا:                               نمره پس ازتجدید نظر: نمره با عدد:           نمره باحروف:  

.دانش آموزان عزیز :   با توكّل به خدا، ابتدا سواالت را به دقّت بخوانید وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنویسید
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