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  مولکول های زیستی فصل اول زیست سال دوم زیست پایه

  سفری به درون سلول فصل دوم  

  سازمان بندی سلول ها فصل سوم  

  تغذیه و گوارش فصل چهارم  

  تبادل گازها فصل پنجم  

  گردش مواد فصل ششم  

  تنظیم محیط داخلی فصل هفتم  

  حرکت فصل هشتم  

  ایمنی بدن فصل اول زیست سال سوم 

  دستگاه عصبی فصل دوم  

  حواس فصل سوم  

  هورمون ها فصل چهارم  

  ماده ژنتیک فصل پنجم  

  کروموزوم ها و میتوز فصل ششم  

  میوز و تولیدمثل جنسی فصل هفتم  

  و خاستگاه آنژنتیک  فصل هشتم  

  تولیدمثل گیاهان فصل نهم  

  رشد و نمو در گیاهان فصل دهم  

  تولیدمثل در جانوران فصل یازدهم  

 پروتئین نشانه ای انواع پروتئین ها پروتئین ها مولکول ها زیست ترکیبی

 کالژن    

 آلبومین    

 پرفورین    

 اینترفرون    

 پروتئین های مکمل    

 پادتن    

 هیستامین    

 موسین    

 کازئین    

 گاسترین    

 سکرتین    

 اکتین و میوزین    

 میوگلوبین    
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 هموگلوبین    

 کاتاالز    

 لیزوزیم    

 آنزیم ها    

 کیتین )پلی ساکارید( انواع کربوهیدرات ها کربوهیدرات ها  

 سلولز )پلی ساکارید(    

 ساکارید( نشاسته )پلی    

 گلیکوژن )پلی ساکارید(    

 گلوکز )مونوساکارید(    

 استروئید انواع لیپیدها لیپیدها  

 موم    

   سدیم  

   پتاسیم  

   کلسیم  

   بی کربنات  

    نکات مولکول ها 

  بافت پوششی انواع بافت ها بافت ها 

 استخوان بافت پیوندی   

  بافت ماهیچه ای   

  بافت عصبی   

    نکات بافت ها 

  هسته انواع اندامک ها اندامک ها 

 تنفس سلولی میتوکندری   

 فتوسنتز کلروپالست    

  شبکه اندوپالسمی صاف   

  شبکه اندوپالسمی زبر   

  گلژی   

  لیزوزوم   

  واکوئل   

    نکات اندامک ها 

   مخاط اندام ها 

  مری انواع اندام ها  

  معده   
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  روده   

  پانکراس )لوزالمعده(   

  کبد   

  کلیه   

   دستگاه تنفسی  

   اعصاب  

    نکات اندام ها 

  پالکت انواع سلول ها خون 

  گلبول قرمز   

  گلبول سفید   

   پارگی رگ رگ 

  سرخرگ انواع رگ  

  سیاهرگ   

  مویرگ   

  رگ لنفی   

   های قلبدریچه  قلب 

   چرخه کار قلب  

    نکات خون 

    نکات رگ 

    نکات قلب 

  باکتری پروکاریوت ها جانداران 

 آمیب آغازیان یوکاریوت ها  

 عامل ماالریا )هاگ دار(    

 پارامسی )مژک دار(    

 تریکودینا )مژک دار(    

 تاژک دار چرخان    

 تاژک دار جانورمانند    

 اوگلنا )تاژک دار(    

 کپک مانند    

 )جلبک( ولوکس    

 اسپیروژیر )جلبک(    

 کاهوی دریایی )جلبک(    

 کالمیدوموناس )جلبک(    
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 آسکومیکوتا قارچ ها   

 زیگومیکوتا    

 دئوترومیست    

 اسفنج )بی مهره( جانوران   

 عروس دریایی )بی مهره(    

 هیدر )بی مهره(    

 کرم کدو )بی مهره(    

 پالناریا )بی مهره(    

 کرم خاکی )بی مهره(    

 خرچنگ دراز )بی مهره(    

 عنکبوت )بی مهره(    

 شته )بی مهره(    

 ملخ )بی مهره(    

 مورچه )بی مهره(    

 زنبور )بی مهره(    

 پروانه )بی مهره(    

 ماهی )مهره دار(    

 دار( دوزیست )مهره    

 خزنده )مهره دار(    

 گنجشک )مهره دار(    

 پستاندار )مهره دار(    

    نکات جانداران 

  آزادکننده و مهارکننده انواع هورمون ها هورمون ها 

  اکسی توسین   

  پروالکتین   

  هورمون رشد   

  مالتونین   

  محرک تیروئید   

  پاراترومون   

  انسولین   

  گلوکاگون   

  اپی نفرین   

  آلدوسترون   
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  کورتیزول   

  ضدادراری   

  اریتروپوئیتین   

  سکرتین   

  گاسترین   

  تستوسترون   

  استروژن   

  پروژسترون   

   FSH  

   LH  

    نکات هورمون ها 

   فشار اسمزی سایر موارد 

   فشار خون  

   اگزوسیتوز  

   اندوسیتوز  

   ماکروفاژ  

   سرکوب سیستم ایمنی  

   تاژک، مژک  

   دوک، سانتریول، اسکلت سلولی  

   مغزی-سد خونی  

   روده بند  

    نکات سایر موارد 

    نکات فشار 

    1نکات سری 

    2نکات سری 

    3نکات سری 

    4نکات سری 

    5نکات سری 

)به استثنای تست های با تاکید بر پنج سال اخیرکنکور سراسری  های سنجش، گزینه دو ونی از تست گلچی 

 ژنتیک(

                          


