
 

  

 مونو سراسریهای آزمون 
 1402/1401اختصاصی یازدهم تجربی   

مونو آزمون بودجه بندی   

 

 

 

 مرحله
 تاریخ

 آزمون
 (2شیمی ) (2فیزیک ) (2زیست شناسی ) (2ریاضی )

 

1 

 

20 
 

 مهر

 هندسه ی تحلیلی و جبر

 تحلیلی تا پایان درس اول( )هندسه

10تا  1صفحه ی   

 تنظیم عصبی

18تا  1صفحه ی   

ایستگی و کوانتیده پ)بار الکتریکی ، الکتریسیته ساکن

10تا  1صفحه ی   بودن بار الکتریکی و قانون کولن(  

را بدانیم یقدر هدایای زمین  

)از ابتدای فصل تا ابتدای دنیایی رنگی با عنصر های 

 14تا  1صفحه ی  ( dدسته

 

 

2 

 

 

5 
 

 آبان

 هندسه ی تحلیلی و جبر

 تابعلیلی ، معادله ی درجه دوم و )هندسه تح

، معادالت گویا و معادالت رادیکالی تا  2درجه 

 پایان فصل اول(

 24تا  1صفحه ی 

 تنظیم عصبی

18تا  1صفحه ی   

)گیرنده های حسی / حواس ویژه تا سر شنوایی  حواس

 و تعادل(

28تا  19صفحه ی   

 الکتریسیته ساکن

ایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی ، پ)بار الکتریکی ، 

کولن ، میدان الکتریکی ، میدان الکتریکی حاصل قانون 

16 تا 1صفحه ی      از یک ذره باردار(  

 را بدانیم یقدر هدایای زمین

 )از ابتدای فصل تا ابتدای دنیای واقعی واکنش ها( 

 22تا  1صفحه ی 

 

 

3 

 

 

19 
 

 آبان

 هندسه ی تحلیلی و جبر

)ترسیم های هندسی تا پایان درس هندسه

 اول(

 30تا  1صفحه ی 

 تنظیم عصبی

18تا  1صفحه ی   

 حواس

36تا  19صفحه ی   

کوانتیده )بار الکتریکی، پایستگی و الکتریسیته ساکن

 میدانالکتریکی، میدان ،قانون کولن ، بودن بار الکتریکی

خطوط میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار،

 21تا  1صفحه ی  الکتریکی و انرژی پتانسیل الکتریکی(

 

 را بدانیم ییای زمینقدر هدا

 )از ابتدای فصل تا ابتدای نفت ، هدیه ای شگفت انگیز( 

 28تا  1صفحه ی 

 

4 

 

3 
 

 آذر

استدالل و قضیه )ترسیم های هندسی هندسه

 ن درس دوم (تالس تا پایا

 41تا  25صفحه ی 

    )حواس ویژه از شنوایی و تعادل تا آخر فصل(حواس 

 36تا  28صفحه ی 

 )استخوان ها و اسکلت(دستگاه حرکتی 

44تا  37صفحه ی   

)خطوط میدان الکتریکی ، انرژی   الکتریسیته ساکن

پتانسیل الکتریکی ، پتانسیل الکتریکی و توزیع بار 

27تا  16صفحه ی  الکتریکی در اجسام رسانا(  

را بدانیم یقدر هدایای زمین  

)از ابتدای دنیای واقعی واکنش ها تا ابتدای آلکان ها ، 

  هیدروکربن هایی با پیوند های یگانه (

32تا  22صفحه ی   

 

 

5 

 

 

17 
 

 آذر

 هندسه ی تحلیلی و جبر

 هندسه / تابع

)آشنایی با برخی از انواع توابع تا پایان توابع 

 رادیکالی(

 53تا  1صفحه ی 

 (18تا  1صفحه ی ) تنظیم عصبی

(36تا  19صفحه ی ) حواس  

 دستگاه حرکتی

 52تا  37ه ی صفح

 

 الکتریسیته ساکن

 38تا  1صفحه ی 

را بدانیم یقدر هدایای زمین  

)از ابتدای فصل تا ابتدای آلکن ها ، هیدروکربن هایی با 

 یک پیوند دوگانه( 

 39تا  1صفحه ی 

 

 

6 

 

1 
 

 دی

 مثلث ها( تشابه)هندسه 

یک  )آشنایی با برخی از انواع توابع ، وارون تابع

تابع و تابع یک به یک ، اعمال جبری روی 

 توابع(

 70تا  42صفحه ی 

      (ماهیچه و حرکت تا آخر فصل) دستگاه حرکتی

 52تا  45صفحه ی 

 (62تا  53صفحه ی تنظیم شیمیایی )

        (نخستین خط دفاعی و دومین خط دفاعی)ایمنی 

 71تا  63صفحه ی 

 ()خازن و انرژی خازن الکتریسیته ساکن

) جریان الکتریکی ، مقاومت جریان الکتریکی 

الکتریکی و قانون اهم و عوامل موثر بر مقاومت 

 الکتریکی(

 49تا  28صفحه ی 

را بدانیم یقدر هدایای زمین  

تا  گانهیپیوند ان ها ، هیدروکربن هایی با )از ابتدای آلک

)از ابتدای فصل تا  در پی غذای سالمانتهای فصل(/ 

    ( ابتدای تهیه غذای آب پز ، تجربه تفاوت دما و گرما

 56تا  32صفحه ی 
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7 

 

 

22 
 

 دی

 

آشنایی با ) تابع )تشابه مثلث ها(هندسه ی 

یک به  برخی از انواع توابع،وارون یک تایع وتایع

 (یک ، اعمال جبری روی توابع

)واحد های اندازه گیری زاویه تا پایان  مثلثات

 76تا  42صفحه ی درس اول(

 

)ماهیچه و حرکت تا آخر فصل(       دستگاه حرکتی 

 52تا  45صفحه ی 

 62تا  53صفحه ی / تنظیم شیمیایی 

 78تا  63صفحه ی /  ایمنی

 )خازن و انرژی خازن( الکتریسیته ساکن

جریان الکتریکی ، مقاومت الکتریکی )جریان الکتریکی

وقانون اهم،عوامل موثر برمقاومت الکتریکی،نیروی محرکه 

 53تا  28صفحه ی  (الکتریکی و مدارها

 را بدانیم یقدر هدایای زمین

آلکان ها هیدروکربن هایی با پیوند های )از ابتدای 

)از ابتدای در پی غذای سالم یگانه تا انتهای فصل / 

صفحه ی  ( فصل تاآنتالپی،همان محتوای انرژی است

 63تا  32

 

8 

 
 

6 

 

 بهمن

 / هندسه هندسه ی تحلیلی و جبر

 تابع / مثلثات

)واحد های اندازه گیری زاویه تا پایان درس 

 76تا  1صفحه ی  اول(

 تنظیم عصبی / حواس

 دستگاه حرکتی

 تنظیم شیمیایی / ایمنی

 78تا  1صفحه ی 

 الکتریسیته ساکن

 جریان الکتریکی

  )از ابتدای فصل تا پایان نیروی محرکه الکتریکی و مدارها(

 53تا  1صفحه ی 

 را بدانیم یقدر هدایای زمین

 در پی غذای سالم

)از ابتدای فصل تا سر آنتالپی همان محتوای انرژی 

 63تا  1صفحه ی (  است

 

 

9 

 

20 

 

 بهمن

 )اعمال جبری روی توابع(تابع 

)واحدهای اندازه گیری زاویه،روابط مثلثات 

و توابع  تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی

  تا پایان درس سوم( مثلثاتی

 94تا  65صفحه ی 

 

 (78تا  63ایمنی )صفحه ی 

 رشتمان( +)فام تنتقسیم یاخته 

 91تا  79صفحه ی 

)عوامل موثر بر مقاومت جریان الکتریکی

توان محرکه الکتریکی و مدارها، الکتریکی،نیروی

  درمدارهای الکتریکی و ترکیب مقاومت ها

 64تا  45صفحه ی   

 در پی غذای سالم

فصل تا ابتدای آنتالپی سوختن ، تکیه )از ابتدای 

 ( گاهی برای تامین انرژی

 70تا  49صفحه ی 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 اسفند

 مثلثات

)روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی ، توابع 

 مثلثاتی(

 توابع نمایی و لگاریتمی

تا پایان درس ابع نمایی و ویژگی های آن )ت

 (اول

 104تا  77صفحه ی 

 

 96تا  79تقسیم یاخته / صفحه ی 

 تولید مثل

 )دستگاه تولید مثل در مرد(

 101ا -ت 97صفحه ی 

)توان در مدار های الکتریکی و ترکیب جریان الکتریکی 

 مقاومت ها(

 الکترومغناطیسیای قمغناطیس و ال

طیسی و )مغناطیس و قطب های مغناطیسی میدان مغنا

 متحرک در میدان مغناطیسی(نیروی وارد بر ذره باردار 

 73تا  52صفحه ی 

 

 در پی غذای سالم

آنتالپی همان محتوای انرژی است تا ابتدای  )از ابتدای

 ( آهنگ واکنش

 77تا  63صفحه ی 

 

 

 

11 

 

 

 

18 

 

 اسفند

)روابط تکمیلی بین نسبت های  مثلثات

 مثلثاتی ، توابع مثلثاتی(

 توابع نمایی و لگاریتمی

)توابع نمایی و ویژگی های آن ، تابع لگاریتمی 

 و ویژگی های آن تا پایان درس دوم(

 114تا  77صفحه ی 

 تقسیم یاخته

 96تا  79صفحه ی 

 تولید مثل

 )دستگاه تولید مثل در مرد و زن(

 107تا  97صفحه ی 

)توان در مدارهای الکتریکی و ترکیب  جریان الکتریکی

 مقاومت ها(

 یسیناطمغناطیس و القای الکترومغ

)مغناطیس و قطب های مغناطیسی میدان مغناطیسی ، 

نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان 

ل و نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حاممغناطیسی 

 76تا  53صفحه ی  جریان(

 

 در پی غذای سالم

)از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است تا ابتدای 

 زمان(  -سرعت متوسط و شیب نمودار مول 

 86تا  63صفحه ی 
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12 

 

6 

 

 فروردین

 هندسه ی تحلیلی و جبر

 هندسه / تابع / مثلثات

های اندازه گیری زاویه تا پایان درس )واحد 

 76تا  1صفحه ی      اول(

 تنظیم عصبی / حواس

 دستگاه حرکتی

 تنظیم شیمیایی / ایمنی

 78تا  1صفحه ی 

 الکتریسیته ساکن

 جریان الکتریکی

 )تا پایان نیروی محرکه الکتریکی و مدارها(

 53تا  1صفحه ی 

 را بدانیم یقدر هدایای زمین

 در پی غذای سالم

)از ابتدای فصل تا سر آنتالپی همان محتوای انرژی 

 63تا  1صفحه ی  است( 

 

 

13 

 

 

17 

 

 فروردین

 مثلثات

)روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی ، توابع 

 مثلثاتی(

 توابع نمایی و لگاریتمی

 118تا  77صفحه ی 

 

 تقسیم یاخته

96تا  79صفحه ی   

 تولید مثل

118تا  97صفحه ی   

 

)توان در مدارهای الکتریکی و ترکیب جریان الکتریکی

 مقاومت ها(

 طیسینامغناطیس و القای الکترومغ

از ابتدای فصل تا پایان میدان مغناطیسی حاصل از )

 (جریان الکتریکی

 83تا  53صفحه ی 

 در پی غذای سالم

)از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است تا انتهای 

 فصل(

 96تا  63صفحه ی 

 

 

14 

 

 

31 

 

 فروردین

 توابع نمایی و لگاریتمی

)نمودارها و کاربرد های توابع نمایی و 

 لگاریتمی(

 حد و پیوستگی

)فرآیند های حدی محاسبه ی حد توابع تا 

 136تا  115صفحه ی پایان درس دوم(

 

صفحه ن تا آخر فصل( ی)از رشد و نمو جنتولید مثل 

 118تا  108ی 

 تولید مثل نهان دانگان

 136تا  119صفحه ی 

 طیسینامغناطیس و القای الکترومغ

ویژگی  ، )میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی

های مغناطیسی مواد پدیده القای الکترومغناطیسی و 

 قانون القای الکترومغناطیسی فاراده(

 91تا  76صفحه 

 در پی غذای سالم

زمان  –سرعت متوسط و شیب نمودار مول )از ابتدای 

 (تا انتهای فصل

از ابتدای فصل تا )پوشاک نیازی پایان ناپذیر

 (ابتدای واکنش استری شدن

 112تا  86صفحه ی 

 

 

15 

 

 

14 

 

 اردیبهشت

 حد و پیوستگی

فرآیند های حدی ، محاسبه ی حد توابع ، )

 (پیوستگی

)احتمال شرطی و پیشامدهای آمار و احتمال

 مستقل تا پایان درس اول(

 152تا  119صفحه ی 

 تولید مثل نهان دانگان

 136تا  119صفحه ی 

 پاسخ گیاهان به محرک ها

 )تنظیم کننده های رشد در گیاهان(

 145تا  137صفحه ی 
 

 طیسینامغناطیس و القای الکترومغ

ویژگی های مغناطیسی مواد ، پدیده ی القای )

الکترومغناطیسی  ، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده و 

 (قانون لنز

 93تا  83صفحه 

از ابتدای فصل تا )پوشاک نیازی پایان ناپذیر

 ( انتهای پلی آمید

 115تا  97صفحه ی 

 

 

16 

 

 

28 

 

 اردیبهشت

 مثلثات

)روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی ، توابع 

 مثلثاتی(

توابع نمایی و لگاریتمی / حد و پیوستگی / 

 آمار و احتمال

  166تا  77صفحه ی 

 مثلتقسیم یاخته / تولید 

 تولید مثل نهان دانگان

 پاسخ گیاهان به محرک ها

 152تا  97صفحه ی 

 جریان الکتریکی

 )توان در مدارهای الکتریکی و ترکیب مقاومت ها(

 طیسینامغناطیس و القای الکترومغ

 104تا  53صفحه ی      )کل فصل(

 در پی غذای سالم

همان محتوای انرژی است تا انتهای  )از ابتدای آنتالپی

 فصل(

 )کل فصل( پوشاک نیازی پایان ناپذیر

 121تا  63صفحه ی 

  


