
 

 

  

 

 
کلمه حرف 2  

 
د بسیار خرسندیم و از شما این که دارید از وبالگ فیزیک وما استفاده میکنیاز 

های مارا به دیگران  ایل های مارا کپی نکنید بلکه فایلدرخواستی دارم که ف

 معرفی کنید 

این مطالب را برای شما درست کرده ایم و کاری کنید ما به کارمان ما 

 امیدوارشویم 

ما و نمونه سواالت مارا با دیگران مقایسه کنید و به ما یگوییدکارهای   

ر وبالگ خودتان بگذارید لطفا خواستید د از مطلب خوش تان آمد و آن رااگر 

 ازلینک خود دانلود استفاده کنید و منبع را بنوسوسد 

 
 موفق باشید
 
 اقبال شیراسب 
 تایپ اصلی:اقای محمد علی
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