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97ارشد پاسخ به سواالت الکترونیک 

موحد جمشیدی 

TELEGRAM: @movahed_jamshidi
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 کاری از گروه آموزشی آلفا  1397 ارشدکنکور  و ربرسی سیستم اهی قدرت اهی الکتریکیاشین محل سواالت ردس 

 مهندس احمدرضا حافظی

 (اولسوال 
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 سوال دوم(

 

 

  سوال سوم(

 

 انتشار پاسخنامه بدون ذکر نام کانال ارشد برق غیر قانونی و ممنوع است.
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 سوال چهارم(

 

 

 سوال پنجم(

 

 

 انتشار پاسخنامه بدون ذکر نام کانال ارشد برق غیر قانونی و ممنوع است.
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 سوال ششم(

 

  سوال هفتم(

 

 

 پاسخنامه بدون ذکر نام کانال ارشد برق غیر قانونی و ممنوع است.انتشار 
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 سوال هشتم( 

 

 

 سوال نهم(

 

 انتشار پاسخنامه بدون ذکر نام کانال ارشد برق غیر قانونی و ممنوع است.
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  سوال دهم(

 

 

  دهم(یازسوال 

 انتشار پاسخنامه بدون ذکر نام کانال ارشد برق غیر قانونی و ممنوع است.
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  هم(وازدسوال د

 

 

 انتشار پاسخنامه بدون ذکر نام کانال ارشد برق غیر قانونی و ممنوع است.
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  دهم(سیزسوال 

 

 

  دهم(چهارسوال 

 

 انتشار پاسخنامه بدون ذکر نام کانال ارشد برق غیر قانونی و ممنوع است.
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  دهم(پانزسوال 

 

 

 

 

 

 برق غیر قانونی و ممنوع است. انتشار پاسخنامه بدون ذکر نام کانال ارشد
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