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 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 
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 آیا مردم گمان کردند 

  دهیم وارث قرار میآنها را 

 دهید آنها را وارثان قرار می 
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 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هشتم قرآننام درس: 

 زهرا قماشينام دبیر: 
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