
 

 

 

 

 2ریاضی 
 رشته تجربی

 

 

 
 یادم باشد: هرکس به تعداد محدودی ضربان قلب دارم و من قصد ندارم هیچ یک از آنها را هدر دهم

 

 

 

 

 



 

 

 

شما برای محتوای آموزشی تهیه دانش آموز عزیز من دو برابر ساعت های درسی که با شما کالس دارم جهت 

یز با نانیم، بنابراین انتظار دارم شما نیز به سالمتی به پایان برساین ایام را تا انشااهلل عزیزان وقت می گذارم 

 یک برنامه مناسب درسها را مطالعه نمایید تا با هم بی حساب شویم!

 

 

 

 

 محتوای این فایل:

 (22تا  1تست )شماره  22فصل یک هندسه تحلیلی و معادله ها شامل  (1

 (24تا  22تست )شماره  11فصل دوم هندسه شامل  (2

 (22تا 21تست )شماره  22سوم تابع شامل فصل  (3

 (04تا 21تست )شماره  12فصل چهارم مثلثات شامل  (2

 (04تا  01تست )شماره  24فصل پنجم لگاریتم شامل  (2

 

 

 

 

 

 

 

mir_azmoon11@ 

 



صفحه :1 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم

میررضوی
Typewriter
ویژه تمام دانش آموزان ایران عزیز



صفحه :2 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :3 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم

میررضوی
Typewriter
فصل 2 - هندسه



صفحه :4 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم

میررضوی
Typewriter
فصل 3 - تابع



صفحه :5 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم

میررضوی
Typewriter
فصل 4- مثلثات



صفحه :6 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :7 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم

میررضوی
Typewriter
فصل 5- لگاریتم



صفحه :8 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :9 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :10 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :11 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :12 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :13 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :14 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :15 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :16 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :17 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :18 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :19 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :20 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :21 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :22 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :23 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم



صفحه :24 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم

میررضوی
Typewriter
@mir_azmoon11



صفحه :25 مرور ریاضی 2 تجربی با 90 تست فصل 1 تا 5

سید رضا میررضوي @mir_azmoon11 کانال تخصصی ریاضی یازدهم

میررضوی
Typewriter
پاسخنامه کلیدی

میررضوی
Typewriter
@mir_azmoon11



 

 

 

 

 

َت َنَی َمَ وَ  َهس بَ حَ وَ ه َیلَهللاَف َََ َوک 

 
 

 

 

 

 

 

 

mir_azmoon11@ 

 

 

 

 

 


