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 مرحله آزمون پاییز و زمستان  5

 نام درس

 

 آزمون اول 

 %اول مطالب(52) 

2/9/92 

 آزمون دوم

 %دوم مطالب(52)  

3/01/92 

 آزمون سوم

0/00/92 

 آزمون چهارم

 %سوم مطالب(52)  

6/05/92  

 آزمون پنجم 

 %چهارم مطالب( 52)

72/27/59 

 شیمی آلی

ها ، مولکولها و یونها ، استوکیومتری ،  مات

آلکانها سیکلوآلکانها ،  فرمولهای شیمیایی

  ایزومرهای فضایی 

معادالت شیمیایی ، شیمی گرمایی ، ساختار 

هالوآلکانها ، الکلها و اترها ،   الکترونی اتمها

 آلکنها

 ٪95جامع 

 اول مطالب

خواص اتمها وپیوند یونی ، پیوند کوواالنسی ، 
شکل هندسی مولکول ها و هیبرید اسیون اوربیتال 

، ترکیبات آروماتیک ،    آلکینها  های اتمی

 آلدهیدها و کتونها

  گازها ، مایعات ، جامدات ، محلوله
اسیدها و استرها ، آمینها و 

مشتقات ، ترکیبات هتروسیکل و 

 قندها                 

 شیمی تجزیه

 وزنی تجزیه یها روشاول: فصل 

تیتراسیون؛ تیتراسیون  یها روشدوم:  فصل

 رسوبی

فصل سوم: حاللیت رسوب ها و تیتراسیون 

 های رسوبی
 ٪95جامع 

 اول مطالب

 فصل چهارم: اسیدها و بازها
  

فصل پنجم: کمپلکس ها و 

 تتیراسیون های کمپلکسومتری

 بیوشیمی

و تعادل اسید و باز، ساختمان  phآب و 

اسیدهای آمینه و پروتئین ها، متابولیسم 

اسیدهای 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

زیستی، متابولیسم ساختمان لپیدها و غشاهای 

 لیپیدها، هورمون ها و مسیرهای انتقال پیام

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، 

متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، 

بیولوژی مولکولی، بیوشیمی 

سرطان،روش های بیوشیمی و 

بیولوژی مولکولی، بیوشیمی 

 بالینی

 زیست  شناسی
تقسیم سلول و بافت، ماکرو ملکول ها و 

 سلول، فتوسنتز
 دستگاه ها و اندام ها

 ٪95جامع 

 اول مطالب

 تولید مثل جنسی-تغذیه و متابولیسم
وراثت،رده بندی موجودات 

        زنده

 زبان
 2-اینتر اکشن 

Developing-سطح  مقدماتی 

 7-اینتر اکشن

Develophng-سطح متوسط 

 ٪95جامع 

 اول مطالب

 3-اکشناینتر 

 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 
ESM1-ESM2 
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  90630006396و  66090966 -  66090966 -  مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:        تهران

 96610610916-الهیجان  96666666990-رشت

 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 

 شیمی آلی

 ٪95جامع 

 دوم مطالب

آلکانها  مولکولها و یونها ، استوکیومتری ، فرمولهای شیمیاییها ،  مات

 سیکلوآلکانها ، ایزومرهای فضایی

هالوآلکانها   معادالت شیمیایی ، شیمی گرمایی ، ساختار الکترونی اتمها

 ، الکلها و اترها ، آلکنها

خواص اتمها وپیوند یونی ، پیوند کوواالنسی ، شکل هندسی مولکول ها و 

، ترکیبات آروماتیک ،    آلکینها  اسیون اوربیتال های اتمیهیبرید 

اسیدها و استرها ،   گازها ، مایعات ، جامدات ، محلوله آلدهیدها و کتونها

 آمینها و مشتقات ، ترکیبات هتروسیکل و قندها

 % 255جامع  % 255جامع 

 شیمی تجزیه

 ٪95جامع 

 دوم مطالب

 وزنی تجزیه یها روشاول: فصل 

 تیتراسیون؛ تیتراسیون رسوبی یها روشدوم:  فصل

 فصل سوم: حاللیت رسوب ها و تیتراسیون های رسوبی

 فصل چهارم: اسیدها و بازها

 فصل پنجم: کمپلکس ها و تتیراسیون های کمپلکسومتری
 % 255جامع  % 255جامع 

 بیوشیمی

 ٪95جامع 

 دوم مطالب

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

پروتئین ها، متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین ها، آنزیم ها، 

 ساختمان و متابولیسم هم

ساختمان کربوهیدرات ها، متابولیسم کربوهیدرات ها، ویتامین 

 ها و مواد معدنی، بیوانرژتیک

یدها، هورمون ها ساختمان لپیدها و غشاهای زیستی، متابولیسم لیپ

 و مسیرهای انتقال پیام

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، 

بیولوژی مولکولی، بیوشیمی سرطان،روش های بیوشیمی و 

 بیولوژی مولکولی، بیوشیمی بالینی

 % 255جامع  % 255جامع 

زیست  

 شناسی

 ٪95جامع 

 دوم مطالب

 سلول و بافت، ماکرو ملکول ها و تقسیم سلول، فتوسنتز

 دستگاه ها و اندام ها

 تولید مثل جنسی-تغذیه و متابولیسم

 وراثت،رده بندی موجودات زنده
 % 255جامع  % 255جامع 

 

 

 زبان

 ٪95جامع 

 دوم مطالب

 2-اینتر اکشن 

Developing-سطح  مقدماتی 

 7-اینتر اکشن

Develophng-سطح متوسط 

 3-اینتر اکشن

 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 

ESM1-ESM2 

 % 255جامع  % 255جامع 


