
 

 

 فهیمه بزمیاستاد نام دبیر:    1/261 کد کتاب:  تجربیرشته:    سوم متوسطهپایه:   2زیست شناسیجدول فهرست موضوعات درسی جهت برنامه ریزی )کنکور(   نام درس :   

 صفحه موضوع برای مطالعه فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

 تعداد 

 تست

 وقت 

 تست
 سطح موضوع

 پیش نیاز و

 توضیحات لازم 

 حدود تعداد سوال

 در کنکور داخلی 

 (1)39(1)39(1)39(1)39  متوسط     منى بدنیا یک 

       8-9 های سفیدایمنی بدن تا گلبول یک  .1

       11-3 های سفید تا دفاع اختصاصی هومورال و سلولیاز گلبول یک  .2

       13-12 ایمنی هومورال و سلولی تا اختلال در دستگاه ایمنی یک  .9

     29-22 اختلال در دستگاه ایمنی تا دستگاه عصبی یک  .9
کتاب دوم  9ترکیبی با فصل 

 های سفیدقسمت گلبول
 

 (2)39(1)39(2)39(9)39 استفاده از تصویر و متوسط به بالامتوسط      یدستگاه عصب دوم 

       92-22 دستگاه عصبی تا فعالیت نورون دوم  .9

 دوم  .9
 فعالیت نورون 

 های غیرعصبیها با یکدیگر و با سلولتا ارتباط نورون
92-99      

 

 دوم  .2
 های غیرعصبیها با یکدیگر و با سلولارتباط نورون

 ساختار و کار دستگاه عصبی تا 
99-98      

 

       91-93 تا مخچه ساختار و کار دستگاه عصبی دوم  .8

       99-91 مخچه تا محافظت از دستگاه عصبی مرکزی دوم  .3

 دوم  .12
 محافظت از دستگاه عصبی مرکزی

 تا دستگاه عصبی خودمختار 
 استفاده از تصویر     99-99

 

     99-92 حواس دستگاه عصبی خودمختار تا دوم  .11
مطالعه دقیق تشریح مغز 

 9ترکیبی با فصل -گوسفند 

 کتاب دومبخش جانوری 

 

 (9)39(2)39(1)39(2)39  متوسط     حوا س سوم 

       92-99 حواس تا چشم سوم  .12

       99-98 تا گوش چشم سوم  .19

  استفاده از تصویر     22-99 گوش تا پردازش اطلاعات حسی سوم  .19

       28-21 هاپردازش اطلاعات حسی تا هورمون سوم  .19

 (2)39(2)39(1)39(1)39  متوسط و متوسط به بالا     یزهورمون ها و دستگاه درون ر چهارم 

       89-23 کنندها چگونه کار میریز تا هورمونها و دستگاه درونهورمون چهارم  .19

       82-89 ریز اصلی بدنکنند تا غدد درونها چگونه کار میهورمون چهارم  .12



 

 

 صفحه مطالعه یموضوع برا فصل جلسه
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 سطح موضوع
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 حدود تعداد سوال

 در کنکور داخلی 

       32-88 ریز اصلی بدن تا هیپوفیز پسینغدد درون چهارم  .18

       32-32 تا غده فوق کلیوی هیپوفیز پسین چهارم  .13

       32-39 غده فوق کلیوی تا غده ینه آل چهارم  .22

       122-38 غده ینه آل تا ماده ژنتیک  چهارم  .21

 (2)39(2)39(2)39(2)39  آسان     یکماده ژنت پنجم 

       129-122 ماده ژنتیک تا ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها پنجم  .22

  حل مسئله     119-122 ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها تا جفت شدن بازها پنجم  .29

  حل مسئله     112-119 ها و میتوزکروموزومجفت شدن بازها تا  پنجم  .29

 (2)39(1)39(9)39(2)39  متوسط      تو زیکروموزوم ها و م ششم 

       122-118 هاها و میتوز تا تعداد و ساختار کروموزومکروموزوم ششم  .29

       128-129 ها تا چرخه سلولیتعداد و ساختار کروموزوم ششم  .29

       191-123 میتوز و سیتو کینزچرخه سلولی تا  ششم  .22

  استفاده از تصویر     198-192 میتوز و سیتو کینز تا میوز و تولیدمثل جنسی ششم  .28

 (2)39(2)39(2)39(1)39  متوسط     دمثل جنسىیوز و تولیم هفتم 

       191-193 هامیوز و تولیدمثل جنسی تا تغییر در تعداد کروموزوم هفتم  .23

       192-192 ها تا ژنتیک و خاستگاه آندر تعداد کروموزومتغییر  هفتم  .92

 (9)39(9)39(9)39(9)39 حل مسئله متوسط و متوسط به بالا     ک و خاستگاه آنیژنت هشتم 

       199-191 های مندلژنتیک و خاستگاه آن تا فرضیه هشتم  .91

  حل مسئله     193-192 های مندل تا قوانین مندلفرضیه هشتم  .92

  حل مسئله     199-192 قوانین مندل تا احتمال و وراثت هشتم  .99

 هشتم  .99
احتمال و وراثت تا رابطه غالب و مغلوبی مربوط به همه الل ها 

 نیست
 حل مسئله دی هیبرید     199-198

 

 هشتم  .99
 رابطه غالب و مغلوبی مربوط به همه الل ها نیست 

 تا دودمانه
 حل مسئله     193-122

 

  حل مسئله     129-122 های وراثتیدودمانه تا بیماری هشتم  .99

مسائل خارج از  های وراثتیدودمانه تا بیماری هشتم  .92

  حل مسئله     کتاب

  ترکیبی با کتاب آمار و احتمالات      128-129 های وراثتی تا تولیدمثل گیاهان بیماری هشتم  .98



 

 

 صفحه مطالعه یموضوع برا فصل جلسه
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 (9)39(2)39(2)39(2)39 استفاده از تصویر متوسط و متوسط به بالا     اها نیدمثل گیتول نهم 

       181-123 تولیدمثل گیاهان تا تولیدمثل جنسی گیاهان بدون دانه نهم  .93

       189-182 دارتولیدمثل جنسی گیاهان بدون دانه تا تولیدمثل جنسی گیاهان دانه نهم  .92

  تصویراستفاده از      132-189 هاافشانها و گردهدار تا گلتولیدمثل جنسی گیاهان دانه نهم  .91

     139-131 ها تا رویان گیاهی درون دانه قرار دارندافشانها و گردهگل نهم  .92
ای تمام مقایسهمطالعه 

ها با یکدیگر و چرخه

 استفاده از تصاویر

 

       222-132 رویان گیاهی درون دانه قرار دارند تا رشد و نمو گیاهان نهم  .99

 (2)39(1)39(1)39(9)39  متوسط     اها نیرشد و نمو در گ دهم 

       229-229 رشد و نمو گیاهان تا رشد و نمو دهم  .99

       219-229 پذیر استنمو گیاهان پیوسته اما برگشترشد و نمو تا  دهم  .99

       212-219 های گیاهیپذیر است تا هورموننمو گیاهان پیوسته اما برگشت دهم  .99

       222-218 های گیاهی تا تولیدمثل و رشد و نمو جانورانهورمون دهم  .92

 (2)39( 2)39(9)39(9)39  لابا متوسط و متوسط به     دمثل و رشد و نمو جانورا نیتول یازدهم 

       291-228 تولیدمثل و رشد و نمو جانوران تولیدمثل انسان یازدهم  .98

       299-292 تولیدمثل انسان تا دستگاه تولیدمثل زن یازدهم  .93

       292-292 گذاریدستگاه تولیدمثل زن تا تخمک یازدهم  .92

       299-291 گذاری تا نموتخمک یازدهم  .91

       292-299 11نمو تا پایان فصل  یازدهم  .92
 

 : یادآوری مهم  
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