








 بسمه تعالی

سواالت امتحانات هماهنگ استانی  راهنمای تصحیح

  دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 ریاضی نام درس:

 79/  3/  5 امتحان: تاریخ

 7931ماه  خرداد  پایه نهم
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