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 تست در سطح کتاب درسی 07

 

 

 

 .مدهآنها را هدر  نمیخواهیم هیچ کدام از تعدادی محدود ضربان قلب دارد و منبه  باشد: هر کس یادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانش آموزان عزیز: 

 

ت ها سبا مرور این ت در سطح کتاب درسی تهیه شده است، امیدوارماین تست ها برای ایام تعطیالت اسفند و 

تست از ابتدای کتاب تا انتهای تابع می باشد، شما عزیزان  07 این مجموعه شامل آمادگی خود را حفظ نمایید.

 با توجه به تدریس دبیر محترم خود تست ها را حل نمایید.

 

 محتوای مجموعه:

 17 الی 1از  تست 17: و و دنباله(مجموعه، الگ)اول  فصل (1

 27 الی 11از  تست 17 مثلثات(:) فصل دوم:  (2

 32الی  21از  تست 12 و عبارت های جبری(: گویا  های نتوا)وم فصل س (3

 07الی  33از  تست 11م )معادله و نامعادله(: فصل چهار (4

 07 الی 01از تست  27فصل پنجم )تابع(:  (0

 

 

 عزیزان من:

جهت تهیه این فایل ساعت ها وقت گذاشتم امیدوارم شما نیز همین میزان وقت بگذارید و آنها 

 بی یاد بگیرید تا بی حساب شویم !ورا به خ

 

 ندان ایران آرزوی ماستفززسالمتی و سربلندی تمام 

 
@mir_azmoon10 



صفحه1 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم

میررضوی
Typewriter
@mir_azmoon10



صفحه2 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم

میررضوی
Typewriter
@mir_azmoon10



صفحه3 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه4 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه5 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه6 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه7 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم

میررضوی
Typewriter
@mir_azmoon10



صفحه8 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه9 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه10 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه11 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه12 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه13 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه14 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه15 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم



صفحه16 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم

میررضوی
Typewriter
@mir_azmoon10



صفحه17 ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز ریاضی دهم تجربی و ریاصی فیزیک

سید رضا میررضوي @mir_azmoon10 کانال تخصصی ریاضی دهم

میررضوی
Typewriter
در پناه حق موفق باشید-میررضوی

میررضوی
Typewriter
@mir_azmoon10



 

 

 

 

 

 

 

 .کرونا را شکست میدهیم#
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


