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 نام درس

 

 آزمون اول 

 %اول مطالب(52) 

2/9/92 

 آزمون دوم

 %دوم مطالب(52)  

3/01/92 

 آزمون سوم

0/00/92 

 چهارمآزمون 

 %سوم مطالب(52)  

6/05/92  

 آزمون پنجم 

 %چهارم مطالب( 52)

72/27/59 

زیست 

 جانوری

تک یاختگان -فصل اول: تک یاختگان

صفات کلی و عمومی تک -در یک نگاه

رده -(شاخه سارکوماستیگوفورا-یاختگان

ویژگی های سارکودیناو 

-فرامینیفرها)روزنه داران)آمیب

-()خورشیدیانهلیوزوئرها

-رده ی تاژکداران-(شعاعیان)رادیولرها

-تاژکدارن جانوری-تاژکدارن گیاهی

شاخه -شاخه هاگداران-زیرشاخه اپالیناتا

 مژه داران

اسفنج -بی مهرگان در یک نگاه-بی مهرگان:فصل دوم

های  کرم -های پهن کرم -شانه داران -سالنتره ها-ها

 -موی شکمان-گردان تنان -کرم های روبانی -نواری

 نرم تنان - یوکرم های حلق-کرم های نواری

 

 %95جامع 

 اول مطالب

فصل سوم: -بند پایان -خارپوستان

دم  -همی کورداتا -در یک نگاه طنابداران

 سرمازه دارن -نمازه دارا

ویژگی های ماهی  -مهره دارن

ماهی  -ماهی های غضروفی -ها

 -دوزیستان -های استخونی

 پستانداران -پرندگان -خزندگان

 ، سلول های خونی ، کلیه قلب و گردش خون عضله سلول ،  فیزیولوژی
 %95جامع 

 اول مطالب
 وارشگغدد ،  تنفس ، اعصاب

 بیوشیمی

و تعادل اسید و باز، ساختمان  phآب و 

اسیدهای آمینه و پروتئین ها، متابولیسم 

اسید های آمینه و پروتئین ها، آنزیم ها، 

 ساختمان و متابولیسم هم

 

ساختمان کربوهیدرات ها، متابولیسم کربوهیدرات ها، 

 ویتامین ها و مواد معدنی، بیوانرژتیک

 

 %95جامع 

 اول مطالب

های زیستی، ساختمان لیپید ها و غشا

متابولیسم لیپید ها، هورمون ها و مسیرهای 

 انتقال پیام

 
 

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، 

متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، 

بیولوژی مولکولی، بیوشیمی 

سرطان، روش های بیوشیمی و 

بیولوژی مولکولی، بیوشیمی 

 بالینی

 

 

 زبان

 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 %95جامع 

 اول مطالب

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 
ESM2  ـESM7 
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   96666666990-رشت 90630006396و  66090966 -  66090966 -  مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:        تهران

 96610610916-الهیجان

 

 نام درس

 

 آزمون ششم

81/8/96 

 ٪ اول(21 جامع )آزمون هفتم

1/2/96 

 ٪ دوم(21 جامع)آزمون هشتم

29/2/96 

 آزمون نهم

82/3/96 

 آزمون دهم

26/3/96 

 

 زیست جانوری

 

 %95جامع 

 دوم مطالب

صفات کلی و -تک یاختگان در یک نگاه-فصل اول: تک یاختگان

رده سارکودیناو -(شاخه سارکوماستیگوفورا-عمومی تک یاختگان

-()خورشیدیانهلیوزوئرها-فرامینیفرها)روزنه داران)ویژگی های آمیب

تاژکدارن -تاژکدارن گیاهی-رده ی تاژکداران-(شعاعیان)رادیولرها

 شاخه مژه داران-شاخه هاگداران-زیرشاخه اپالیناتا-جانوری

 -سالنتره ها-اسفنج ها-بی مهرگان در یک نگاه-بی مهرگان:فصل دوم

گردان  -کرم های روبانی -نواریهای  کرم -های پهن کرم -شانه داران

 نرم تنان - یوکرم های حلق-کرم های نواری -موی شکمان-تنان

 -در یک نگاه طنابدارانفصل سوم: -بند پایان -خارپوستان

 سرمازه دارن -ندم مازه دارا -همی کورداتا

 -ماهی های غضروفی -ویژگی های ماهی ها -مهره دارن

 -پرندگان -خزندگان -دوزیستان -ماهی های استخونی

 پستانداران

 % 111جامع  % 111جامع 

 فیزیولوژی
 %95جامع 

 دوم مطالب

 عضله سلول ، 

 ، سلول های خونی ، کلیه قلب و گردش خون

 تنفس ، اعصاب

 وارشگغدد ، 
 % 111جامع  % 111جامع 

 بیوشیمی

 

 %95جامع 

 دوم مطالب

و تعادل اسید و باز، ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها،  phآب و 

متابولیسم اسید های آمینه و پروتئین ها، آنزیم ها، ساختمان و متابولیسم 

هم، ساختمان کربوهیدرات ها، متابولیسم کربوهیدرات ها، ویتامین ها 

 و مواد معدنی، بیوانرژتیک

م لیپید ها، ساختمان لیپید ها و غشاهای زیستی، متابولیس

هورمون ها و مسیرهای انتقال پیام، ساختمان اسیدهای 

نوکلئیک، متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، بیولوژی مولکولی، 

بیوشیمی سرطان، روش های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، 

 بیوشیمی بالینی

 % 111جامع  % 111جامع 

 

 زبان

 

 %95جامع 

 دوم مطالب

 1-اینتر اکشن

Developingمقدماتی سطح 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن
Developingسطح پیشرفته 

ESM2  ـESM7 

 % 111جامع  % 111جامع 


