
 

 

 فهیمه بزمیاستاد  نام دبیر:       2/292کد کتاب:        تجربی رشته:    پیش دانشگاهی  :دوره شناسی  زیست:  نام درسجدول فهرست موضوعات درسی جهت برنامه ریزی )کنکور(  

 صفحه  مطالعهموضوع برای  فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

تعداد 

 تست

 وقت 

 تست
 سطح موضوع

داخل و خارج پیش نیاز، تعداد سوال در کنکور 

 و توضیحات لازمکشور 

     یساز نیپروتئ یک 
 متوسط و 

 متوسط به بالا

 (4-3) 12(  2 - 2)19پیشینه کنکور این فصل 

13(9 – 2 )14(2-3)19(4-3)19(2) 

     4-7 رمزهای وراثتیاز پروتئین سازی تا  یک  .9
کتاب دوم و فصل  2و9این فصل ترکیبی با فصل های 

 کتاب پیش می باشد. 99فصلکتاب سوم و  9و 9های 

      7-92 چگونه شناخته شد DNAاز رمزهای وراثتی تا رمز  یک  .2

      93-22 پروتئین ساخته می شود تا تنظیم بیان ژن MRNAدرفرایند ترجمه از روی  یک  .3

      29-23 تنظیم بیان ژن تا   تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها پیچیده تر است یک  .4

      23-29 9تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها پیچیده تر است تا آخر فصل یک  .9

 متوسط      یستیز یتکنولوژ دوم 
 (9-2)12(9-9)19پیشینه کنکور این فصل 

13(2-2)14 (9-9)19(9-9)19(2) 

     27-32 زیستی تا روش و ابزارهای مهندسی ژنتیکتکنولوژی  دوم  .9
کتاب دوم و فصل های  9این فصل ترکیبی با فصل

 کتاب پیش می باشد. 9کتاب سوم  و فصل 8و9و9

      32-34 روش و ابزارهای مهندسی ژنتیک تا مهندسی ژنتیک در پزشکی دوم  .7

      34-42 دامداری در پزشکی تا مهندسی ژنتیک در کشاورزی ومهندسی ژنتیک  دوم  .8

      49-49 2مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری تا آخر فصل  دوم  .1

 آسان     یو گسترش زندگ شیدایپ سوم 
 (9-9)12(2-2)19پیشینه کنکور این فصل  

13(2-2)14(2-2)19(9-2)19(9) 

 سوم  .92
 پیدایش و گسترش زندگی

 تا مولکولهای شیمیایی آلی پیچیده تر شدند 
99-47     

کتاب دوم و فصل  2این فصل ترکیبی با فصل

 کتاب پیش می باشد. 99و92و1و9

      99-99 مولکولهای شیمیایی آلی پیچیده تر شدند تا تکوین جانداران پیچیده تر سوم  .99

      99-99 تکوین جانداران پیچیده تر تا گسترش حیات به خشکی ها سوم  .92

      99-99 3فصل  آخرگسترش حیات به خشکی ها تا  سوم  .93

 متوسط     او تحول گونه ه رییتغ چهارم 
 (9-2)12(2-2)19پیشینه کنکور این فصل  

13(2-2)14(2-2)19(2-2)19(9) 

     99-72 تغییر و تحول گونه ها تا انتخاب طبیعی چهارم  .94
کتاب دوم و فصل های  8این فصل ترکیبی با فصل  

 پیش می باشد. 7و9و9کتاب سوم و فصل های  8و7

      72-78 انتخاب طبیعی تا شواهد تغییر گونه ها چهارم  .99

      78-89 شواهد تغییر گونه ها تا مثال هایی از تغییر گونه ها چهارم  .99



 

 

 صفحه مطالعه یموضوع برا فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

تعداد 

 تست

 وقت 

 تست
 سطح موضوع

پیش نیاز، تعداد سوال در کنکور داخل و خارج 

 کشور و توضیحات لازم

      87-88 4مثال هایی از تغییر گونه ها  تا آخر فصل چهارم  .97

     یتجمع کیژنت پنجم 
 متوسط و 

 متوسط به بالا

 (2-9)12(9-2)19پیشینه کنکور این فصل  

13(3-3)14(4-9)19(3-3)19(9) 

 پنجم  .98
 ژنتیک جمعیت 

 واینبرگ -تا عوامل موثر در برقرار ماندن تعادل هاردی 
14-81     

کتاب سوم و   8و7و9این فصل ترکیبی با فصل های 

 پیش  می باشد. 92و7و4فصل های 

 پنجم  .91
 عوامل موثر در برقرار ماندن تعادل 

 واینبرگ تا انتخاب طبیعی -هاردی 
11-14      

 پنجم  .22
 انتخاب طبیعی تا چگونه بر اثر انتخاب طبیعی

 جمعیت ها دگرگون می شوند 
922-11      

 پنجم  .29
 چگونه بر اثر انتخاب طبیعی جمعیت ها دگرگون می شوند 

 تا استمرار گوناگونی در جمعیت ها
928-923      

      921-999 استمرار گوناگونی در جمعیت ها تا گونه زایی پنجم  .22

      997-929 گونه زایی تا جدایی گامتی پنجم  .23

      922-929 9جدایی گامتی تا آخر فصل  پنجم  .24

 متوسط     یستیها و اجتماعات ز تیجمع ییایپو ششم 
 (9-9)12(2-9)19پیشینه کنکور این فصل  

13(9-9)14(2-9)19(2-9)19(2) 

     928-934 پویایی جمعیت تا الگوی رشد لجیستیک ششم  .29
کتاب دوم و فصل های  2این فصل ترکیبی با فصل

 پیش می باشد. 92و7و9و 4

 ششم  .29
 الگوی رشد لجیستیک تا 

 روابط میان جانداران در یک اجتماع زیستی
949-934      

 ششم  .27
 روابط میان جانداران در یک اجتماع زیستی

 تا  تقسیم منابع بین گونه ها 
947-949      

      947-994 9بین گونه ها تا آخر فصل تقسیم منابع  ششم  .28

 آسان     یرفتارشناس هفتم 
 (3-2)12(2-2)19پیشینه کنکور این فصل  

13(2-2)14(3-9)19(9-9)19(9) 

     999-991 رفتار شناسی تا یادگیری نقش عمده در رفتار دارد هفتم  .21
 99و9و2دوم و فصل  4این فصل ترکیبی با فصل 

 پیش می باشد. 9و9و4کتاب سوم و فصل های 

      991-997 یادگیری نقش عمده در رفتار دارد تا رفتارهای جانوری هفتم  .32

      998-974 7رفتارهای جانوری تا  آخر فصل هفتم  .39



 

 

 صفحه مطالعه یموضوع برا فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

تعداد 

 تست

 وقت 

 تست
 سطح موضوع

پیش نیاز، تعداد سوال در کنکور داخل و خارج 

 کشور و توضیحات لازم

 متوسط به بالا     در جانداران یشارش انرژ هشتم 
 (9-4)12(3-3)19پیشینه کنکور این فصل  

13(9-4)14(9-9)19(4-3)19(3) 

     977-984 شارش انرژی در جانداران تا چرخه کالوین هشتم  .32
کتاب دوم و فصل  3و  2این فصل ترکیبی با فصل های

 باشد.پیش می 99و92و1های

      984-912 چرخه کالوین تا تنفس سلولی هشتم  .33

      912-917 تنفس سلولی تا چرخه کربس هشتم  .34

      917-222 8چرخه کربس تا آخر فصل  هشتم  .39

 آسان تا متوسط     اه یها و باکتر روسیو نهم 
 (4-3)12(4-3)19پیشینه کنکور این فصل  

13(2-2)14(2-2)19(9-9)19(2) 

 پیش می باشد. 8و2این فصل ترکیبی با فصل های      224-292 ویروس ها و باکتریها تا باکتریها نهم  .39

      292-299 باکتریها تا باکتریهای شیمواتوتروف نهم  .37

      299-223 1باکتریهای شیمواتوتروف تا آخر فصل  نهم  .38

 متوسط      نایآغاز                دهم 
 (3-3)12(4-9)19پیشینه کنکور این فصل 

13(3-2)14(3-2)19(4-4)19(3) 

     224-221 آغازیان تا گوناگونی آغازیان دهم  .31
کتاب دوم و فصل  3و2این فصل ترکیبی با فصل 

 پیش می باشد. 3کتاب سوم و فصل 1و3

      232-242 گوناگونی آغازیان تا آغازیان و سلامتی دهم  .42

      242-247 92آغازیان و سلامتی تا آخر فصل  دهم  .49

 متوسط     قارچ ها یازدهم 
 (9-9)12(3-2)19پیشینه کنکور این فصل 

13(9-3)14(9-2)19(9-9)19(9) 

     248-293 قارچ ها تا گوناگونی قارچ ها یازدهم  .42
کتاب سوم و فصل های  1این فصل ترکیبی با فصل 

 باشد.می پیش  1و  3

      294-297 99گوناگونی قارچ ها تا آخر فصل  یازدهم  .43
 

 وری مهم : یادآ

 است. متفاوت برای مطالعه، تکرار و تست هر مبحث با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان زمان لازم 

 دانش آموز باشد.باید در دستور کار ( یبیتست زدن چند موضوع با هم )ترک زیتست زدن به صورت موضوع به موضوع و نمباحث خوانده شده در طول دوره و تکرار مرتب 

  فقط از کنکور داخل کشور است. 69امار سال  داخل کشور و عدد سمت چپ تعداد سوالات خارج از کشور می باشد.کنکور  در ستون ملاحظات در قسمت پیشینه کنکور ، عدد سمت راست تعداد سوالات 
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