
 

 

 فهیمه بزمیاستاد  نام دبیر:           1/131  کد کتاب:            تجربی رشته:            دوم پایه:     1زیست شناسی :   نام درسجدول فهرست موضوعات درسی جهت برنامه ریزی )کنکور(        

 صفحه  مطالعهموضوع برای  فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

تعداد 

 تست

وقت 

 تست

سطح 

 موضوع

پیش نیاز یا 

  توضیحات

 سوالتعداد 

 داخلی در کنکور

 (0)39(0)39(0)39(0)39  آسان     یستیمولکول هاى ز یک 

       1-9 هاهای زیستی تا کربوهیدراتاز مولکول یک  .1

       9-7 استروئیدها ها،موم فسفولیپیدها،ها تا از کربوهیدرات یک  .2

       7-3 ترین ابزار سلولی هستندها مهماستروئیدها تا آنزیم ها،موم فسفولیپیدها، یک  .9

     3-19 1ترین ابزار سلولی هستند تا آخر فصلها مهمآنزیم یک  .9
 2ترکیبی با فصل

 کلاس اول
 

 (1)39(1)39(0)39(0)39  متوسط      درون سلو ل سفرى به                             دوم 

       19-11 های متفاوت دارندهای مختلف اندازهسفری به درون سلول تا سلول دوم  .9

 دوم  .9
های پروکاریوتی تا سلول های متفاوت دارندهای مختلف اندازهسلول

 کوچک و ساختار ساده دارند
20-13      

 

 دوم  .7
 های پروکاریوتی کوچک و ساختار ساده دارند سلول

 های گیاهی و جانوریتا شکل سلول
22-20      

 

 دوم  .1
 های گیاهی و جانوری شکل سلول

 دهد مناسب استتا ساختار غشاهای سلولی برای کاری که انجام می
29-29      

 

 دوم  .3
 مناسب است دهدغشاهای سلولی برای کاری که انجام می ساختار

 شده است اندامک غشاءدارساخته دستگاه غشاء درونی از تا 
27-29      

 

 دوم  .10
 شده است از دستگاه غشاء درونی از اندامک غشاءدار ساخته

 تا جسم گلژی
23-27      

 

       23-92 از جسم گلژی تا کلروپلاست دوم  .11

     92-99 شودچگونه مواد به سلول وارد یا خارج می از کلروپلاست تا دوم  .12
 9ترکیبی با فصل

 کلاس اول
 

       99-91 2شود تا آخر فصل چگونه مواد به سلول وارد یا خارج می دوم  .19

 (1)39(1)39(0)39(0)39  متوسط     جاندارا ن یایدر دن یسفر سوم 

       93-92 های جانوریبافت سفری در دنیای جانداران تا سوم  .19

     92-99 .شودای باعث حرکت میماهیچه تا بافت های جانوریبافت سوم  .19
همه بافت  آگاهی از

 جانوری 
 

       99-97 های گیاهانبندی سلولشود تا سازمانای باعث حرکت میبافت ماهیچه سوم  .19



 

 

 صفحه مطالعه یموضوع برا فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

تعداد 

 تست

وقت 

 تست

سطح 

 موضوع

پیش نیاز یا 

 توضیحات 

 تعداد سوال

 کنکور داخلی در

     97-93 های گیاهان تا بافت هادیبندی سلولسازمان سوم  .17
 آگاهی از همه

 بافت جانوری 
 

       93-92 9از بافت هادی تا آخر فصل  سوم  .11

 (1)39(2)39(2)39(9)39  متوسط به بالا     گوارش چهارم 

       99-99 گوارش تا دستگاه گوارش انسان چهارم  .13

     99-93 گیرددستگاه گوارش انسان تا حرکات معده به دو منظور صورت می چهارم  .20
دستگاه گوارش در 

انسان به هم مرتبط 

 باشدمی

 

 چهارم  .21
گیرد تا روده باریک مکان اصلی حرکات معده به دو منظور صورت می

 گوارش شیمیایی و جذب غذا است
91-93      

 

       91-99 جذب غذاست تا روده بزرگ شیمیایی وروده باریک مکان اصلی گوارش  چهارم  .22

       99-99 9روده بزرگ تا آخر فصل  چهارم  .29

 (0)39(1)39(0)39(2)39  متوسط به بالا      اتبادل گازه پنجم 

       97-93 تبادل گازها تا دستگاه تنفس انسان پنجم  .29

     93-71 هموگلوبین دستگاه تنفس انسان تا پنجم  .29
دستگاه تنفس انسان برای 

های مختلف آن قسمت

 زیرمجموعه یکدیگر است

 

       71-72 9هموگلوبین تا آخر فصل  پنجم  .29

     71-79 اکسید کربن در هوای دمی و بازدمیمقایسه مقدار دی پنجم  .27
مقایسه هوای دمی و 

 بازدمی
 

 (9)39(9)39(9)39(9)39  متوسط به بالا     گردش موا د ششم 

       79-77 گردش مواد تا دستگاه گردش خون انسان ششم  .21

       77-73 کار قلب دستگاه گردش خون انسان تا ششم  .23

       73-11 هاکار قلب تا گردش خون در رگ ششم  .90

     11-19 مشاهده گردش خون ماهیها تا گردش خون در رگ ششم  .91
بررسی قسمتهای 

 مختلف قلب 
 

       19-17 های قرمزها تا گلبولقلب و رگهای روش تشخیص بیماری ششم  .92

       17-30 های قرمز تا گرو ه های خونیگلبول ششم  .99

       30-32 گرو ه های خونی تا انتقال مواد در گیاهان ششم  .99



 

 

 صفحه مطالعه یموضوع برا فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

تعداد 

 تست

وقت 

 تست

سطح 

 موضوع

پیش نیاز یا 

 توضیحات 

 سوالتعداد 

 در کنکور داخلی

     32-39 انتقال مواد در گیاهان تا حرکت آب در داخل گیاه ششم  .99
انتقال مواد در گیاهان 

 نیاز یکدیگر استپیش
 

       39-37 های نگهبان و تعرقحرکت آب در داخل گیاه تا سلول ششم  .99

     37-102 های نگهبان و تعرق تا آخر فصلسلول ششم  .97
 9ترکیبی با فصل 

 کلاس اول
 

 (0)39(1)39(0)39(1)39  متوسط به بالا     یدط داخلى و دفع مواد زایم محیتنظ هفتم 

       109-109 تا تشکیل ادرار تنظیم محیط داخلی هفتم  .91

     109-112 7تشکیل ادرار تا آخر فصل  هفتم  .93
های  بررسی قسمت

 مختلف کلیه 
 

 (0)39(2)39(1)39(9)39  متوسط به بالا      حرکت هشتم 

       112-119 کندها حرکت میها و استخوانحرکت تا آدمی با کمک ماهیچه هشتم  .90

       119-117 کند تا تونوس ماهیچه ایها حرکت میها و استخوانآدمی با کمک ماهیچه هشتم  .91

 هشتم  .92
 ای تونوس ماهیچه

 ها با یکدیگر هستندها محل اتصال استخوانتا مفصل
121-117     

بندی تمام استخوان

 بدن انسان حفظ شود.

 

 هشتم  .99
 ها با یکدیگر هستندها محل اتصال استخوانمفصل

 کنندتا گیاهان نیز حرکت می 
129-121      

 

       129-129 کنند تا آخر فصل هشتمگیاهان نیز حرکت می هشتم  .99
 

 

 

 : یادآوری مهم 

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