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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.یادآوری
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 درصد از دروس اصلی( 05رایگاى )هطالعه آزهوى های تابستانی 

 نام درس

 

 آزهوى اول  

 %اول هطالب(50)

52/50/69 

 آزهوى دوم  

 %دوم هطالب(50)

52/59/69 

 آزهوى سوم

 % اول(05)جاهع 

52/52/69 

 شیوی  آلی و عووهی
ها،مًلکًلهايیًوها،استًکیًمتری،فرمًلهایمات

آلکبًهب سیکلَآلکبًهب ، ایسٍهرهبی فضبیی شیمیایی

هبلَآلکبًهب ، الکلهب ٍ   معادالتشیمیایی،شیمیگرمایی،ساختارالکتريویاتمها

اترهب ، آلکٌهب
%05جامع

 بیوشیوی

ٍ تعبدل اسید ٍ ببز، سبختوبى اسیدهبی آهیٌه ٍ  phآة ٍ 

پرٍتئیي هب، هتببَلیسن اسید هبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، 

 آًسین هب، سبختوبى ٍ هتببَلیسن هن

سبختوبى کربَهیدرات هب، هتببَلیسن کربَهیدرات هب، ٍیتبهیي هب ٍ هَاد هعدًی، 

 بیَاًرشتیک


%05جامع

 

 زباى

 1-اینتر اکشن

Developing-سطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 
 

 %55جامع 
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 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

3/56/69 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

2/25/69 

 آزهوى سوم

56/25/69 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

52/22/69 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

50/25/69 

 

شیوی  آلی و 

 عووهی

ها،مًلکًلهايیًوها،استًکیًمتری،مات

آلکبًهب سیکلَآلکبًهب ،  فرمًلهایشیمیایی

ایسٍهرهبی فضبیی

معادالتشیمیایی،شیمیگرمایی،ساختارالکتريوی
هبلَآلکبًهب ، الکلهب ٍ اترهب ، آلکٌهب  اتمها


%05جامع
ايل

اتمهايپیًودیًوی،پیًودکًياالوسی،خًاص
شکلهىدسیمًلکًلهايهیبریداسیًنايربیتال

، ترکیببت آرٍهبتیک ،    آلکینها  هایاتمی

 آلدهیدهب ٍ کتًَهب

اسیدهب ٍ استرهب ،   گازها،مایعات،جامدات،محلًله

آهیٌهب ٍ هطتقبت ، ترکیببت هترٍسیکل ٍ قٌدهب

 زیست سلولی

اٍل(سلَل،بیَضیوی سلَل ٍ رٍش هبی )فصل 

هطبلعه سلَلهب، )فصل دٍم( اًداهک هبی 

سلَلی ضبهل ضبکه آًدٍپالسوی،گلصی 

،لیسٍزٍم ـ هیکرٍببیوب،هیتَکٌدری 

ٍکلرٍپالست (.

فصل سَم ـ غطبء ٍ هبتریکس خبرج سلَلی ٍ اًَاع اًتقبالت 

سلَلی ، فصل چهبرم اسکلت سلَلی


%05جامع
ايل

ٍ هستک ٍ تقسین سلَلی ٍ شًَم ،  فصل پٌجن،هسته

 ٍ ترهین. DNAـ هوبًٌدسبزی  DNAفصل ضطن ، 

ـ تراًس کریبطي ٍ پیرایص ،  RNA   فصل هفتن ،

فصل هطتن ، پرٍتئیي سبزی ٍ تغییرات پس از ترجوه ، 

فصل ًهن ، تٌظین هبی شى .

 بیوشیوی

ٍ تعبدل اسید ٍ ببز، سبختوبى  phآة ٍ 

اسیدهبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، هتببَلیسن 

اسید هبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، آًسین هب، 

 سبختوبى ٍ هتببَلیسن هن



سبختوبى کربَهیدرات هب، هتببَلیسن کربَهیدرات هب، 

 ٍیتبهیي هب ٍ هَاد هعدًی، بیَاًرشتیک




%05جامع
 ايل

یستی، هتببَلیسن سبختوبى لیپید هب ٍ غطبهبی ز

 لیپید هب، هَرهَى هب ٍ هسیرهبی اًتقبل پیبم



سبختوبى اسیدهبی ًَکلئیک، هتببَلیسن اسیدهبی 

ًَکلئیک، بیَلَشی هَلکَلی، بیَضیوی سرطبى، 

رٍش هبی بیَضیوی ٍ بیَلَشی هَلکَلی، 

 بیَضیوی ببلیٌی



 

 زباى

 1-اینتر اکشن

Developing-سطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 

%05جامع
 ايل

3-ایىتراکشه
تافل

Develophng-سطحپیشرفته
ESM1-ESM2
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 آزهوى بهار و تابستاى هرحله  0

 

 

 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 51342342543-الهیجان  51333338552-رشت 59372223756و  66952538 -  66952561 -  تهران

 

 نام درس

 

 آزمون ششم

22/2/62 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

22/5/62 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

22/3/62 

 آزمون نهم

50/3/62 

 آزمون دهم

8/2/62 



شیمی  آلی و 

عمومی



%05جامع
ديم

آلکبًهب سیکلَآلکبًهب ،  ها،مًلکًلهايیًوها،استًکیًمتری،فرمًلهایشیمیاییمات

 ایسٍهرهبی فضبیی
هبلَآلکبًهب ، الکلهب ٍ   معادالتشیمیایی،شیمیگرمایی،ساختارالکتريویاتمها

اترهب ، آلکٌهب

کًياالوسی،شکلهىدسیمًلکًلهايهیبریداسیًنايربیتالهایخًاصاتمهايپیًودیًوی،پیًود
 ، ترکیببت آرٍهبتیک ،  آلدهیدهب ٍ کتًَهب  آلکینها  اتمی

اسیدهب ٍ استرهب ، آهیٌهب ٍ هطتقبت ، ترکیببت هترٍسیکل ٍ قٌدهب  گازها،مایعات،جامدات،محلًله

 %055جامع %055جامع

زیستسلًلی



%05جامع
 ديم

)فصل اٍل(سلَل،بیَضیوی سلَل ٍ رٍش هبی هطبلعه سلَلهب، )فصل دٍم( اًداهک 

هبی سلَلی ضبهل ضبکه آًدٍپالسوی،گلصی ،لیسٍزٍم ـ هیکرٍببیوب،هیتَکٌدری 

 ٍکلرٍپالست (.

فصل سَم ـ غطبء ٍ هبتریکس خبرج سلَلی ٍ اًَاع اًتقبالت سلَلی ، فصل چهبرم 

اسکلت سلَلی

 ٍ ترهین. DNAـ هوبًٌدسبزی  DNAفصل پٌجن،هسته ٍ هستک ٍ تقسین سلَلی ٍ شًَم ، فصل ضطن ، 

ـ تراًس کریبطي ٍ پیرایص ، فصل هطتن ، پرٍتئیي سبزی ٍ تغییرات پس از ترجوه ،  RNA   فصل هفتن ،

 فصل ًهن ، تٌظین هبی شى .

 

 %055جامع %055جامع

بیوشیمی


%05جامع
 ديم

ٍ تعبدل اسید ٍ ببز، سبختوبى اسیدهبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب،  phآة ٍ 

هتببَلیسن اسید هبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، آًسین هب، سبختوبى ٍ هتببَلیسن هن، 

سبختوبى کربَهیدرات هب، هتببَلیسن کربَهیدرات هب، ٍیتبهیي هب ٍ هَاد 

 هعدًی، بیَاًرشتیک

لیپید هب، هَرهَى هب ٍ هسیرهبی اًتقبل پیبم،  سبختوبى لیپید هب ٍ غطبهبی زیستی، هتببَلیسن

سبختوبى اسیدهبی ًَکلئیک، هتببَلیسن اسیدهبی ًَکلئیک، بیَلَشی هَلکَلی، بیَضیوی 

 سرطبى، رٍش هبی بیَضیوی ٍ بیَلَشی هَلکَلی، بیَضیوی ببلیٌی

 

 %055جامع %055جامع



زبان



%05جامع
 ديم


0-ایىتراکشه

Developingمقدماتیسطح 

2-ایىتراکشه

Developingسطحمتًسط 


،تافل3-ایىتراکشه

Developingسطحپیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 %055جامع %055جامع


