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 سالم به همه اعضا عزیز 

هت اشبهای آزمایشی و کتاب های همپا و  در این قسمت قصد داریم یکی از شگفتی ها ی آزمون

 :را بررسی نماییم  10آن با سواالت آزمون ارشد سال 

 مبحث ترمودینامیک 

 10آزمون ارشد 80سوال 

 
 

 فروردین همپا89آزمون42سوال

 
 

 مبحث الکتریسیته و مغناطیس 

 10آزمون ارشد45سوال 
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 10فروردین89آزمون همپا 85سوال 

 
 

 

 10آزمون ارشد25سوال

 
 

 10فروردین89آزمون همپا47سوال
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 10آزمون ارشدسال10سوال
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 نکات گفته شده در کتاب الکترومغناطیس همپا

 
 

 

 

http://www.ham-pa.ir/
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 10آزمون ارشد سال10سوال

 
 

 الکترومغناطیس همپانکته گفته شده در کتاب 
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 :مبحث مکانیک 

 10ازمون ارشد05سوال 

 
 

 مثال حل شده در کتاب مکانیک تحلیلی همپا
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 10آزمون ارشد سال 54سوال 
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 10فروردین 89آزمون همپا 59سوال
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 10آزمون ارشد59سوال
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 تست های کتاب مکانیک تحلیلی همپا

 
 

 

 10ارشدآزمون 00سوال
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 فروردین89آزمون آزمایشی همپا05سوال

 
 

 :مبحث کوانتوم

 آزمون ارشد979سوال 
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 مثال کتاب همپا
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 10آزمون ارشد970سوال
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 مثال کتاب همپا
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 10آزمون ارشد975سوال
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 مثال کتاب همپا
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 10آزمون ارشد971سوال
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 مثال کتاب همپا
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  ۷۹ کنکور در همپا ارشد برتر های رتبه 

  مجموعه فیزیک ۲رتبه   

  مجموعه فیزیک ۲۲رتبه   

  کمجموعه فیزی ۲۷رتبه   

  مجموعه فیزیک۰۶رتبه   

  مجموعه فیزیک ۰۶رتبه   

  مجموعه فیزیک۱۲۱رتبه   

 مجموعه فیزیک۱۲۷رتبه   
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