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 questions@بانک سواالت درسی از ابتدایی تا کنکور در تلگرام          

 ابتدایی تا کنکور درسی از سواالتنمونھ 
 لطفا بھ. ھستند جھت عضویت اعالم میگرددکانال اصلی  کھ زیر  مجموعھ لینک تمامی کانالھای تخصصی

 این پیام را ارسال کنید دوستان و آشنایان خود نیز
بھ یادآوری می باشد کھ نرم افزار تلگرام گوشی ھا برای پیوستن بھ این کانالھا می بایست آپدیت و بھ الزم 

  روز باشد.
 با تشکر

 کالس اول دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دھم )
https://telegram.me/questions10 

 دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( یازدھم )کالس دوم 
https://telegram.me/questions11 

 کالس سوم دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دوازدھم )
https://telegram.me/questions12 

 جھت پیش دانشگاھی و کنکور کانال اصلی
https://telegram.me/questions 

 نال کالس اول ابتدایی کا
https://telegram.me/questions1 

 کانال کالس دوم ابتدایی
https://telegram.me/questions2 

 کانال کالس سوم ابتدایی
https://telegram.me/questions3 

 کانال کالس چھارم ابتدایی
ps://telegram.me/questions4htt 

 کانال کالس پنجم ابتدایی
https://telegram.me/questions5 

 کانال کالس ششم ابتدایی
https://telegram.me/questions6 

 کانال کالس ھفتم 
https://telegram.me/questions7 
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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