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 96-95پایه سوم سال تحصیلی  نیآنال یهاآزمون یبند بودجه و یزمان یبرنامه

 

 مقدمه

 تیفیک بر عالوه که میگرفت میتصم یبعد یلیتحص یها سال در ماز، گروه یشناسستیز نیآنال یهاآزمون از آموزاندانش یگسترده یها استقبال با. کرد یکشور یشناسستیز نیآنال ها آزمون یبرگزار به اقدام بار نیاول یبرا ماز یآموزش ،گروه92 یلیتحص سالدر    

 .باشد یم کانون یهاآزمون یبرنامه با هماهنگ ها آزمون نیا برنامه زین امسال. میکن جذب ستیز یحت و دروس ریسا در کشور یها طراح نیبهتر کند، یم عمل آموزان دانش یبرا جزوه مانند یآموزش یکادرها با که پاسخنامه و سوال

 نظر ای دیکن مشاهده تیسا در را سواالت مشابهت است یکاف شدند، متوجه را یشناسستیز به ییپاسخگو درصد در هاآزمون نیا مثبت اثر یهمگ   و کردند کسب را کشور یشناسستیز یدرصدها نیباالتر کردند هاشرکتآزمون نیادر کهیگذشته،کسان یها سال در      

 .دیشو ایجو کنکور در آنان به ها آزمون نیا کمک مورد در را کرده شرکت ها آزمون نیا در که گذشته یها سال برتر نفرات

      

 یبخش تنها تیسا پاسخ و پرسش یصفحه در آزمون اشکال رفع و آزمون مختلف یایزوا یبررس با همراهآزمون لیتحل یارائه دارند، زین یگرید خاص یهایژگیو هاآزمون نیا باشد،یم کشور برتر رانیدب و مؤسسات  یتمام دییموردتا که سواالت یباال تیفیک بر عالوه      

  میگرفت زین شما یبرا آزمون کی هر یساز آماده یبرا آزمون شیپ بعنوان سوال یتعداد یریگ قرار به میتصم امسال البته. باشد یم فردمنحصربه و خاص یهایژگیو نیا از

     

 

 شودو یم آغاز چهارشنبه روز یعنی ،یچقلم آزمون از قبل روز دو ن،یآنال آزمون هر. میگرفت درنظر یچقلم یها آزمون یبرنامه با راهماهنگ هاآزمون یبرنامه زین ما باشد،یم یشیآزما یها ازمون زیسا از شتریب یچقلم یهاآزمون یآمار یجامعه نکهیا به توجه با      

 ساعت، 24 مدت به پنجشنبه، روز 14 ساعت تا و شودیم آغاز هفته همان یچقلم آزمون از قبل یچهارشنبه روز 14 ساعت هرآزمون. بسنجند کشور برتر نفرات نیب را خود تیوضع و کنند شرکت آزمون در آزمون مهلت یساعته 24 یزمان یفاصله در توانندیم داوطلبان

 نکات و درسنامه یحاو)  یحیتشر یپاسخنامه همراه به سؤاالت یدفترچه آزمون، مهلت انیپا از پس بالفاصله( شودینم منظور ردیگ یم قرار تیسا یرو که یبرتر نفرات یبرا شما درصد اما د،یفرمائ شرکت آزمون در دیتوان یم زین مذکور خیتار از بعد البته. )دارد ادامه

bi پاسخ و پرسش صفحه نکیل) پاسخ و پرسش یصفحه در خود اشکاالت رفع با زین آن از پس و کنند استفاده آن از توانندیم داوطلبان و ردیگیم قرار تیسا در آزمون لیتحل روز انیپا تا و(یمفهوم و یبیترک omaze.i r/q2a )هاآزمون در شرکت یبرا الزم یآمادگ به 

 .برسند

Bi: ها آزمون در شرکت یراهنما نکیل.  دیفرمائ مطالعه قیدق بطور( راست سمت صفحه یباال نیآنال آزمون منو در واقع) را آزمون در شرکت یراهنما صفحه حتما ها آزمون یبرگزار نحوه باییآشنا و شتریب اطالعات یبرا omaze.i r/gui de 

  .دیباش ارتباط در ما با گرفت خواهد قرار تیسا در موضوع نیا یبرا یبزود که یتماس شماره قیطر از میمستق ارتباط و یامکیپ سامانه به امکیپ دگاه،ید کردن انیب قیطر از دیتوان یم دیداشت آزمون یبرگزار نیح در یاشکال هر ضمن در

 biomaze.ir/ramzepdfرمز پی دی اف ازمون های برگزار شده نیز در صفحه 
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    آزمون های ماز برنامه ی زیست شناسی سال سوم                                     

  آزمون اول    26تا    5صفحه های ایمنی بدن   
  مهر22و21

 38تا   5)ساختار و کار نورون (  صفحه های  ایمنی بدن + دستگاه عصبی
 

 آزمون دوم
 آبان6و5

 آزمون سوم   53تا   5صفحه های ایمنی بدن + دستگاه عصبی   
 آبان  20و19

 آزمون چهارم 78تا  39صفحه های   حواس) از ابتدای ساختار و کار دستگاه عصبی ( +  دستگاه عصبی
 آذر  4و3

 آزمون پنجم 100تا  5صفحه های ایمنی بدن + دستگاه عصبی + حواس + هورمون ها و دستگاه درون ریز  
 آذر  18و17

 زمون ششمآ 117تا   79صفحه های هورمون ها و دستگاه درون ریز + ماده ی ژنتیک  
 دی  2و 1

 زمون هفتمآ 138تا  79صفحه های   وراثت )ماده ی ژنتیک + کروموزوم ها و میتوز (ها  و دستگاه درون ریز + هورمون 
  دی  23و22

 

 138تا   5صفحه های   تنظیم و هماهنگی + وراثت ) ماده ی ژنتیک + کروموزوم ها و میتوز (

 

 آزمون هشتم 
 بهمن   7و6

 آزمون نهم  150تا  102صفحه های ماده ژنتیک + کروموزوم ها و یمتوز + میوز و تولید مثل جنسی   
 بهمن 14و  13

 

 168تا   139)پزوهش ها و قوانین مندل (  صفحه های میوز و تولید مثل جنسی + ژنتیک و خاستگاه آن 

 زمون دهم آ
 اسفند   5و4

 

 178تا  139صفحه های میوز و تولید مثل جنسی + ژنتیک و خاستگاه آن 

 آزمون یازدهم 
 اسفند  19و18

 

138تا   5( صفحه های تنظیم و هماهنگی + وراثت ) ماده ی ژنتیک + کروموزوم ها و میتوز   

 آزمون دوازدهم 
 

تنضیم و هماهنگی + وراثت + میوز و تولید مثل جنسی + ژنتیک و خاستگاه آن + تولید مثل گیاهان   

 186تا   5صفحه های 

 آزمون سیزدهم 
 

 

 202تا  179های صفحه تولید مثل در گیاهان 

 زمون چهاردهم آ
  فروردین 31و30

د تولید مثل و رش+ رشد و نمو در گیاهان ) تولید مثل گیاهان دانه دار + تولید مثل غیرجنسی ( + تولید مثل گیاهان 

 237تا  187)روش های تولید مثل جنسی در جانوران + دستگاه تولید مثلی مرد(     صفحه های نمو جانوران  

 آزمون پانزدهم 
 اردیبهشت 14و  13

میوز و تولید مثل جنسی + ژنتیک و خاستگاه آن + تولید مثل گیاهان + رشد و نمو در گیاهان + تولید مثل 

  250تا  139صفحه های   و رشد نمو جانوران

 آزمون شانزدهم 
 اردیبهشت  21و20

 


