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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                    نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 .ی خالی را با عبارت مناسب پر کنیدهاجا

 .... نیوتن است..................تمایل یک جسم به حفظ شرایط خود مربوط به قانون ....الف( 

 می گوییم.... ......................ک جسم در حال حرکت، نیروی اصطکاک ابه نیروی اصطکب( 

 عمودی سطح ...... است.و یکای نیروی  ... ...................... یکای شتابج( 

 بستگی دارد.... ......................و  ... ......................نیروی اصطکاک به دو عامل د( 

3 

2 

 .موارد درست و نادرست را مشخص کنید

 نیروی واکنش هم اندازه و هم جهت با نیروی کنش است.الف( 

 دو جسم شرکت دارند. در به وجود آمدن نیرو هموارهب( 

 ارتفاعی رها کنیم، هر چه جسم پایین تر بیاید، شتاب حرکتش بیشتر می شود.گر جسمی را از اج( 

 د( جا به جایی مجموع طول های پیموده شده است.

2 

3 

 :بگیرید نظر در زمین روی را کیلوگرم 4 جرم به ساکن جسمی

 .کنید رسم آن به شدن وارد حال در افقی نیروی چهار دلخواه به( الف

 

 

 .آورید دست به را آن بر ورودی خالص نیروی( ب

 

 .آورید دست به را جسم بر وارد شتاب( ج

 

 

 شود؟ می چقدر آن سرعت ثانیه، 3 گذشت از پس( د

 

 

2 

 3از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/نهم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  اولنوبت  ترم پایانآزمون 

 3فیزیکنام درس: 

 : محمدحسن گیوه چیننام دبیر

 11/1411 /11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01 مدت امتحان : 
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ف
ردی

 
بارم سؤاالتادامه ی 

 

4 

 .است ساعت بر کیلومتر 4334 کیلوگرمی 08متحرکی  متوسط سرعت

 کند؟ طی را متر 048 مسافت متحرک این تا کشد می طول ثانیه چندالف(  

 

 

 بوده است؟ سیده باشد، نیروی وارد بر آن چند نیوتنر متر بر ثانیه 04به  08ثانیه از   0سرعت لحظه ای آن در مدت اگر ب( 

 

 

 

2 

5 

 08 باالی سمت به عمودی نیروی و راست سمت به نیوتن 08 افقی نیروی اصطکاکی بدون محیط در کیلوگرمی 5 جسمی به

 .کنیم می وارد نیوتن

 .کنید معین را جسم عمودی و افقی شتاب جهت و مقدار الف(

 

 

 برابر کنیم، به ترتیب شتاب افقی و شتاب عمودی چند برابر خواهد شد؟ 4ب( اگر هر دو نیرو را 

 

 

2 

6 

  .دهید پاسخ زیر سواالت به او مورد در. است نشسته میز روی کیلوگرمی 0 کودکی بگیرید فرض

 است؟ نیوتن چند او وزن نیروی( الف

 

 شود؟ نیوتن 58 برابر سطحش عمودی نیروی تا کند وارد او به باال سمت به نیوتن چند نیروی مادرش( ب

 

 

 شود؟ جدا میز از کیلوگرم بر نیوتن 0 شتاب با تا کند وارد او به باال سمت به نیرویی چه مادرش( ج

 

 با او اصطکاک نیروی کند، می پیدا کیلوگرم بر نیوتن 0 افقی شتاب برود، پا و دست چهار نیوتن 08 نیروی با کودک این اگر( د

 است؟ چقدر میز سطح

 

 

2.5 

 3از  2صفحه ی 
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 نمره 11+2جمع بارم : 

 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتادامه ی 

 

7 

 االت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.به سو

 نمره( 8345) کدام گزینه الزاما درست است؟(0

 لف( نیروی خالص لزوما باعث تغییر تندی جسمی می شود.ا

 ب( تندی لزوما از سرعت بیشتر است.

 اندازه سرعت می شود.ج( شتاب لزوما باعث تغییر 

 د( نیروی تکیه گاه لزوما با وزن جسم برابر نیست.

فرض  030و در ماه  08نیوتن وزن دارد، در سطح ماه چقدر است؟ )شتاب گرانش در زمین  48جرم جسمی که روی زمین ( 4

 نمره(  835) شود.(

 34د(           334ج(           834ب(          4لف( ا

 

 نمره( 8345) ی که با سرعت ثابت در حال حرکت است، چقدر است؟برآیند نیرو های وارد بر جسم( 3

 نیوتن 8لف( بستگی به سرعت آن دارد.         ب( ا

 نیوتن 08ج( جرم ضربدر سرعت                   د( 

 

متر بر ثانیه پیدا  0ثانیه سرعت  3نیوتن به سمت باال می کشیم، جسم پس از  30کیلوگرم را با نیروی  3جسمی ساکن به جرم (4

 نمره( 835) کند، نیروی مقاومت هوا در مقابل جسم چقدر بوده است؟می 

 نیوتن 0نیوتن               ب(  4لف( ا

 نیوتن 44نیوتن                د(  38ج( 

     

ثانیه سیم آسانسور پاره می شود. چند ثانیه  5نیوتن وزن است. پس از  5488کیلوگرمی در حال تحمل  488سیم آسانسوری (5

 نمره( 4، نوشتن راه حل الزامی است( ))امتیازی آسانسور می ایستد و شروع به حرکت به سمت پایین می کند؟ بعد از این اتفاق،

 4ب(                          48لف( ا

 035د(                            05ج( 

1.5 

 3از  3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 اولالف( 

 جنبشیب( 

 نیوتن _متر بر مربع ثانیه ج( 

 وزن جسم _جنس دو جسم د( 

 غد(      غج(      صب(      غالف(  2

3 

 نیوتن به سمت چپ 6نیوتن به سمت راست و  11و  12،  11برای مثال نیروی 

 نیوتن 31نیروی خالص: 

 نیوتن بر کیلوگرم 5.7شتاب : نیروی خالص تقسیم بر جرم = 

 ثانیه متر بر 22.7=  5.7*  3تغییرات سرعت: شتاب ضربدر زمان = 

1 

 متر بر ثانیه. 12و می شود ابتدا سرعت را از کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه تبدیل می کنیم 

 ثانیه طول می کشد. 11متر بر ثانیه طی کند،  12متر را با سرعت  121برای اینکه متحرکی 

 ثانیه. متر بر مجذور 1.7ب( تغییرات سرعت تقسیم بر زمان می شود شتاب. پس شتاب می شود 

 نیوتن 11شتاب ضربدر جرم می شود نیروی خالص وارده: 

7 

 نیوتن بر کیلوگرم است. 2نیوتن است. پس شتاب افقی و عمودی  11الف( نیروی خالص عمودی و افقی هر دو 

نیوتن  11و  1نیوتن و در نتیجه شتاب افقی و عمودی به تریب  51و  21ب( نیروی خالص افقی و عمودی به ترتیب 

 ر کیلوگرم می شود.ب

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه منطق اداره ی آموزش و پرورش

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 4111-4114سال تحصیلي  اولترم نوبت  میانسؤاالت  کلید

 3فیزیکنام درس: 

 محمدحسن گیوه چیننام دبیر: 

 41/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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 نیوتن 72د(    نیوتن 00ج(    نیوتن 31ب(     نیوتن 01الف(  6

5 

 1گزینه 

 1گزینه 

 2گزینه 

 1گزینه 

 1گزینه 

 امضاء:   محمدحسن گیوه چین نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22جمع بارم :
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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 الف

 جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید.

 ........................ است.اساس موازنه واکنش های شیمیایی  -1

 زنند. یبه آن ............... م یشگاهیکردن لوازم آزما یبه منظور ضدعفون  -2

 .کنند یرا به آن اضافه م .................از پختن  شیپ ،ییکدو حلوا یترد شدن مربا یبرا  -3

 کنند. یم قیتزر یکشاورز یها نی............. را به زم اهانیرشد بهتر گ یبرا  -4

2 

 ب

 مشخص کنید. ذکر دلیلدرستی یا نادرستی عبارات زیر را با 

 شود. یم نیدر کره زم تروژنین زانیم شیها هر روزه سبب افزا یاز حد باکتر شیحضور ب  -5

 رسند. یم داریو پا ییهشتا شیو انتقال الکترون به آرا یونی وندیپ لیبا تشک گریکدیدر کنار  دروژنیکربن و ه  -6

2 

 ج

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

 دارد؟ نیریبا سا یحاصل از کدام فلز قطعا بار متفاوت ونی  -7

 Cu -د                            Na -ج                                Li  -ب                         Mg -الف

 کمتر است؟ ژنیبا اکس کیسرعت واکنش کدام   -8

 طال -د                مس          -ج                 آهن                -ب                       میزیمن -الف

1 

 د

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 ست؟یرشته کوه زاگرس چ جادیعلت ا  -9

 وظایف یون آهن در بدن را خالصه تشریح کنید. -10

 سولفوریک را نام ببرید.دو مورد از کاربردهای اسید  -11

 .دیونگر را نام ببر هیاثبات نظر یمطرح شده برا لیدو مورد از دال  -12

2 

 2از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/نهم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3شیمی / زمین شناسینام درس: 

 علی رحمانی نام دبیر:

 11/1011 /13 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 
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 نمره 11+5/1جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

 ه

 تصویر زیر به چه منظور در کتاب درسی مطرح شده است. تشریح کنید. -13

 
1 

 ی

 به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.

 دارد.نوشتن فرمول و راه حل برای مسائل ضروری و بارم مشخص 

 (5+5/0.)دیریرا در نظر بگ lA13م آلومینیوو  Cl17 کلر دو عنصر  -41

 (5/0) .دیدو گونه را رسم کن نیا یالکترون شی( آراالف

 (5/0) رسم کنید. ب( مدل اتمی بور را برای کلر

 (25/0) شود؟ یم لیتبد یالکترون 8با مدار  یدو گونه با از دست دادن الکترون به گونه ا نیاز ا کی( کدام پ

 (75/0) ت( ترکیب یونی حاصل از این دو عنصر را بنویسید.

 (1) .دیرا مشخص کن آلومینیوم کلریدسازنده  یذره ها یکیالکتر ی( تعداد بارهاث

 (5/0) ج( آیا این ترکیب یونی خنثی است؟ چرا؟

 (75/0) کند؟سوال صدق میمنظور از یون های هم الکترون چیست و آیا این مفهوم در خصوص یون های این چ( 

 (75/1) ح( حاصل عبارت زیر را بیابید.

22A + C – 3B 

A=تعداد الیه الکترونی فلز آلومینیوم 

B= های موجود در ترکیب آلومینیوم کلریدشمار کاتیون   

C= تعداد الکترون های الیه ظرفیت اکسیژن 

 (5/1) .دیرا بطور خالصه شرح ده یساخت ورقه ا نیزم هینظر  -15

 (1تفاوت گسل و درزه را بنویسید. ) -16

5/8 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف

 قانون پایستگی جرم -1

 اتانول -2

 آب آهک -3

 آمونیاک  -4

 ب
 بنابر چرخه نیتروژن مقدار این ماده در جهان همواره ثابت باقی می ماند. -غلط -5

 برای تشکیل یک ترکیب یونی نیاز به حضور یک فلز و یک نافلز است. -غلط -6

 ج
 الف -7

 د -8

 د

 برخورد ورقه عربستان و ایران -9

رساندن گاز اکسیژن از شش ها به یاخته های بدن و گاز کربن دی اکسید از یاخته ها به شش ها به سبب  -11

 حضور در ساختار هموگلوبین 

 تهیه رنگ –چرم سازی  -11

وجود آثار   -قاره ها یتشابه سنگ شناس  - مختلف یها در قاره ها لیتشابه فس  - قاره ها هیانطباق حاش  -12

 یمیقد یها خچالی

 ه
ترکیبات یونی همچون پتاسیم پرمنگنات به محض ورود به آب به اجزای سازنده خود ) یون های مثبت و منفی(  -13

پخش می شوند. از آن جایی که این ذرات سازنده حامل بار الکتریکی هستند، می  تفکیک شده و در سرتاسر محلول

 توانند محلولی رسانا را تشکیل دهند که می تواند المپ را روشن سازد.

 ی

 الف( -14

Cl: 2/8/7               Al: 2/8/3 
 ب(

 

 

 

 

 

 

به آرایش پایدار و هشت تایی گاز نجیب  Al+3پ( فلز آلومینیوم با از دست دادن سه الکترون و تشکیل کاتیون 

 رسد.نئون می

: 2/83+ Al 
 

 3AlClت( 

 تعداد بار الکتریکی کاتیون/ آنیون = تعداد کاتیون/ آنیون * بار کاتیون/ آنیون ث(

 -1*3=  -3بار آنیون کلر =  +        3*1+ = 3بار کاتیون آلومینیوم = 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 3شیمي / زمین شناسينام درس: 

 علي رحمانينام دبیر: 

 43/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان: 

2e= 2n 

 2الیه یک= 

 8الیه دو =

 07-01=7الیه سه= 
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 ( برابر صفر می شود.-3+( و بار آنیون )3ج( بله زیرا مجموع بار الکتریکی کاتیون )

( به یون هایی که پس از تشکیل ترکیب یونی تعداد الکترون های برابری داشته باشند یون های هم الکترون می چ

 ترون دارند پس هم الکترون نمی باشند.الک 11و  18گویند. یون های کلر و آلومینیوم به ترتیب 

 ح( 

A=3               B=1           C=6 
6+36=31-=122(3)+(6)-3(1) 

 نیزم گوشته یبر رو که ورقه جدا از هم به وجود آمده ایصفحه  نیسنگ کره از چند هینظر نیبر اساس ا  -15

هم  کنار زین یشوند و گاه یم  از هم دور یکنند، گاه یحرکت م گریکدیبه سمت  یورقه ها گاه نیشناور هستند. ا

شود. دانشمندان  یها سال حرکت آنها آشکار م ونیلیم یکند است اما در ط اریصفحه ها بس نیلغزند. حرکت ا یم

گرم تر هستند و به  اریمواد بس رکرهیخم نییدانند. در پا یکره م ریخم یهمرفت انیورقه ها را جر نیعلت حرکت ا

شفشان آت)رسند یم نیورقه ها به سطح زم نیب یاز شکاف ها ندیآ یکه به باال م یمکنند. هنگا یسمت باال حرکت م

ه ورق ایصفحه  نیسنگ کره از چند ،یساخت ورقه ا نیزم هیشوند. بر اساس نظر یو باعث حرکت سنگ کره م (ها

 یکه قاره ها بر رو ییهاو ورقه  یانوسیقرار دارند، صفحه اق انوسیاق ریزرا که  ییجدا از هم به وجود آمده. ورقه ها

هم  هنگام به نیدارند؛ بنابرا یتر شیب یچگال یانوسیاق ینامند. صفحه ها یم یآنها واقع شده است، صفحه قاره ا

 کند. یحرکت م یورقه قاره ا ریبه ز یانوسیورقه اق گر،یبه همد یو قاره ا یانوسیشدن ورقه اق کینزد

 یشوند. اگر سنگ ها یسنگ کره و زلزله باعث به وجود آمدن گسل ها و درزه م یحرکت ورقه ها یگاه  -16

ند، جابجا نشده باش یدو طرف شکست یو اگر سنگ ها دیآ یجابجا شده باشند گسل به وجود م یدوطرف شکستگ

 .دیآ یدرزه به وجود م

 امضاء:   علی رحمانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 11+1 جمع بارم :
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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                      نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 نمره( 5.0)هر مورد  .دکنید و علت نادرستی را بنویسیدرستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص 

 .الف(کلید دوراهی شناسایی برای دسته بندی علمی جانداران استفاده می گردد

 .در چرخه تکثیر ویروس اولین مرحله رها سازی ژنوم ویروس در داخل سلول است ب(

 .دارند 0په ایی ها گلبرگهایی با مضارب ج(تک ل

 .د(هاگ ها سلولهای جنسی هستند

2 

2 

 نمره( 5.0)هر مورد  .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 .می گردد....................... ....... به سلولهای ایمنی خون حمله کرده و باعث بروز ...........الف(ویروس .....

 .نوعی آغازی فتوسنتز کننده است که داری پوشش سیلیسی هستند.......................  ب(

 .اشاره کرد....................... و ....................... ج(از جمله کاربرد باکتری در داروسازی می توان به 

 .می نامیم....................... د(باکترهای مارپیچی شکل را 

3 

3 

 نمره( 5.0)هر مورد  .گزینه صحیح را انتخاب کنید

 .الف(این قارچ بعنوان یک عامل بیوتروریسم شناخته شده و محصوالت زراعی حمله می کند

 قارچ تخمیر-4قارچ سیاه               -3سرویسیه        ساکاروزس -2گندم سیاه         -1

 ؟ب(در چرخه تکثیر ویروس  اولین و آخرین مرحله چه نام دارد

 سرهم شدن کپسید داخل سلول-اتصال ویروس یه گیرنده-2سرهم شدن کپسید    -جدا شدن کپسید-1

 لیز سلولی-سلولاتصاد به گیرنده -4لیز سلولی        -فرار از آنزیم های لیزوزوم-3

 ؟ج(حالت قرار گیری آوند های گیاهان تک لپه ایی به کدام شکل است

 موازی-4پراکنده          -3دایره ای نامنظم            -2دایره ای منظم           -1

1.1 

 2از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/نهم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3زیست شناسی نام درس:

 امیررضا جوانمرد نام دبیر:

 18/1088 /80 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  88  ساعت امتحان:

 دقیقه 08مدت امتحان : 
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 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتادامه ی 

 

4 

 .دهیدبه سواالت زیر پاسخ کوتاه 

 نمره( 0..5) .گیاهی با مصارف پزشکی را نام ببریدالف( نام سه گونه 

 نمره( 5.0چیست؟ ) علت نام گذاری گیاهان باز دانهب(

 نمره( 5.0) ؟ج(تولید مثل جنسی خزه به چه شکل صورت می گیرد

 نمره( 5.20کدام است؟ ) د( اولین گیاهان ساقه دار

2 

1 

 .به سوالت زیر پاسخ کامل دهید

 نمره( 3.0) دسته بندی قمری خانگی را از بزرگ به کوچک بنویسید.الف( 

 نمره( 1.0) آبکشی را بنویسید و توضیح دهید رگبرگ از چه چیزی تشکیل شده است؟ نقش آوندهای چوبی وب(

 نمره( 1.0) سرخس ها جزء کدام گروه از گیاهان قرار می گیرند؟مراحل تولید سرخس جدید را توضیح دهید.ج( 

5.1 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 الف(درست

 اتصال به سلول است نادرستب(

 دارند 3مضربی  نادرستج(

 د(درست

2 

 ایدز-HIVالف(

 ب(دیاتوم

 تولید دارو-ج(واکسن سازی

 د(اسپریل

3 

 1الف(

 4ب(

 3ج(

4 

 اسپند-شیرین بیان-الف( گل گاوزبان

 ب(بعلت عدم قرارگیری دانه در میوه

 ج(تولید مثل غیر جنسی همراه با هاگ

 د(سرخس ها

5 

 خانواده )تیره(: کبوترها-5راسته: کبوترسانان  -4رده: پرندگان  -3شاخه: مهره داران  -2سلسله: جانداران  -1الف( 

 گونه: قمری خانگی-7  جنس: قمری ها-6

 

آوندهای چوبی، آب و مواد معدنی را از ریشه به اندام های دیگر می برند، در حالیکه آوندهای آبکشی مواد ب(

 های فتوسنتزکننده به سراسر گیاه می برند.ساخته شده را در اندام 

 رگبرگ: دسته ای از آوندهای چوبی و آبکشی است.

 

 اولین گروه گیاهان آونددار و دارای ساقه زیرزمینیج(

برآمدگی های آن مجموعه ای از تعدادی هاگدان است که در آن هاگ تشکیل می شود.هاگ ها با فرار گرفتن در 

 دیدی ایجاد می کنند و دانه تولید نمی کنند.جای مرطوب، رشد و سرخس ج

 امضاء:   امیررضا جوانمرد نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 3زیست شناسينام درس: 

 امیررضا جوانمردنام دبیر: 

 10/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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