 10مرحله آزمون
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 5هرحله آزهوى پاییس و زهستاى

نام درس

آزهوى اول (%52اول مطالب)
1400/00/5

اتمها  ،مولکولها و یونها  ،استوکیومتری ،
شیمی آلی

(%52دوم مطالب)
1400/10/3

فرمولهای شیمیایی آلکبًْب سیکلَآلکبًْب ،

معادالت شیمیایی  ،شیمی گرمایی  ،ساختار
الکترونی اتمها ّبلَآلکبًْب  ،الکلْب ٍ اتزّب ،

ایشٍهزّبی فضبیی

آلکٌْب

فصل اٍل :رٍشّبی ٍسًی تجشیِ
شیمی تجزیه

آزهوى دوم

فصل دٍم :رٍشّبی تیتزاسیَى؛ تیتزاسیَى
رسَثی

آزهوى چهارم

آزهوى پنجن

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

1400/11/20

1400/12/20

جبهع ٪05

خواص اتمها وپیوند یونی  ،پیوند کوواالنسی ،
شکل هندسی مولکول ها و هیبرید اسیون اوربیتال

گازها  ،مایعات  ،جامدات  ،محلوله
اسیدّب ٍ استزّب  ،آهیٌْب ٍ

اول مطالب

های اتمی آلکینها  ،تزکیجبت آرٍهبتیک ،

هشتقبت  ،تزکیجبت ّتزٍسیکل ٍ

آلدّیدّب ٍ کتًَْب

قٌدّب

آزهوى سوم
1400/11/1

فصل سَم :حاللیت رسَة ّب ٍ تیتزاسیَى

جبهع ٪05

ّبی رسَثی

اول مطالب

سبختوبى کزثَّیدرات ّب ،هتبثَلیسن

جبهع ٪05

فصل چْبرم :اسیدّب ٍ ثبسّب

فصل پٌجن :کوپلکس ّب ٍ
تتیزاسیَى ّبی کوپلکسَهتزی
سبختوبى اسیدّبی ًَکلئیک،

آة ٍ  ٍ phتعبدل اسید ٍ ثبس ،سبختوبى
بیوشیمی

اسیدّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب ،هتبثَلیسن
اسیدّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب ،آًشین ّب،
سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن

کزثَّیدرات ّبٍ ،یتبهیي ّب ٍ هَاد هعدًی،
ثیَاًزصتیک

اول مطالب

هتبثَلیسن اسیدّبی ًَکلئیک،
سبختوبى لپیدّب ٍ غشبّبی سیستی ،هتبثَلیسن

ثیَلَصی هَلکَلی ،ثیَشیوی

لیپیدّبَّ ،رهَى ّب ٍ هسیزّبی اًتقبل پیبم

سزطبى،رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ
ثیَلَصی هَلکَلی ،ثیَشیوی
ثبلیٌی

زیست

سلَل ٍ ثبفت ،هبکزٍ هلکَل ّب ٍ تقسین

شناسی

سلَل ،فتَسٌتش

زبان

دستگبُ ّب ٍ اًدام ّب

جبهع ٪05
اول مطالب

ایٌتز اکشي 1-

ایٌتز اکشي2-

جبهع ٪05

-Developingسطح هقدهبتی

-Develophngسطح هتَسط

اول مطالب

www.nokhbegaan.com

تغذیِ ٍ هتبثَلیسن-تَلید هثل جٌسی

ٍراثت،ردُ ثٌدی هَجَدات
سًدُ

ایٌتز اکشي3-
تبفل
 -Develophngسطح پیشزفتِ

ESM1-ESM2

 5هرحله آزهوى بهاره

نام درس

شیمی آلی

آزمون ششم

آزمون هفتم( جامع  ٪05اول)

آزمون هشتم(جامع  ٪05دوم)

آزمون نهم

آزمون دهم

1401/1/10

1401/2/2

1401/2/16

1401/2/23

1401/2/30

اتنّب  ،هَلکَلْب ٍ یًَْب  ،استَکیَهتزی  ،فزهَلْبی شیویبیی آلکبًْب

خَاص اتوْب ٍپیًَد یًَی  ،پیًَد کٍَاالًسی  ،شکل ٌّدسی هَلکَل ّب ٍ

جبهع ٪05

سیکلَآلکبًْب  ،ایشٍهزّبی فضبیی

ّیجزید اسیَى اٍرثیتبل ّبی اتوی آلکینها  ،تزکیجبت آرٍهبتیک  ،آلدّیدّب

دٍم هطبلت

هعبدالت شیویبیی  ،شیوی گزهبیی  ،سبختبر الکتزًٍی اتوْب ّبلَآلکبًْب ،

ٍ کتًَْب گبسّب  ،هبیعبت  ،جبهدات  ،هحلَلِ اسیدّب ٍ استزّب  ،آهیٌْب ٍ

الکلْب ٍ اتزّب  ،آلکٌْب

هشتقبت  ،تزکیجبت ّتزٍسیکل ٍ قٌدّب

شیمی

جبهع ٪05

تجزیه

دٍم هطبلت

فصل اٍل :رٍشّبی ٍسًی تجشیِ
فصل دٍم :رٍشّبی تیتزاسیَى؛ تیتزاسیَى رسَثی
فصل سَم :حاللیت رسَة ّب ٍ تیتزاسیَى ّبی رسَثی
آة ٍ  ٍ phتعبدل اسید ٍ ثبس ،سبختوبى اسیدّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب،

بیوشیمی

جبهع ٪05

هتبثَلیسن اسیدّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب ،آًشین ّب ،سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن

دٍم هطبلت

سبختوبى کزثَّیدرات ّب ،هتبثَلیسن کزثَّیدرات ّبٍ ،یتبهیي ّب ٍ هَاد
هعدًی ،ثیَاًزصتیک

فصل چْبرم :اسیدّب ٍ ثبسّب
فصل پٌجن :کوپلکس ّب ٍ تتیزاسیَى ّبی کوپلکسَهتزی

جبهع % 155

اًتقبل پیبم
سبختوبى اسیدّبی ًَکلئیک ،هتبثَلیسن اسیدّبی ًَکلئیک ،ثیَلَصی

جبهع % 155

جبهع % 155

هَلکَلی ،ثیَشیوی سزطبى،رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَصی هَلکَلی ،ثیَشیوی
ثبلیٌی

زیست

جبهع ٪05

سلَل ٍ ثبفت ،هبکزٍ هلکَل ّب ٍ تقسین سلَل ،فتَسٌتش

شناسی

دٍم هطبلت

دستگبُ ّب ٍ اًدام ّب

ٍراثت،ردُ ثٌدی هَجَدات سًدُ

ایٌتز اکشي 1-
جبهع ٪05

ایٌتز اکشي3-

-Developingسطح هقدهبتی

تبفل

دٍم هطبلت

ایٌتز اکشي2-

 -Develophngسطح پیشزفتِ

-Develophngسطح هتَسط

ESM1-ESM2

جبهع % 155

جبهع % 155

مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان :تهران 90630006396 - 66090966 - 66090966 -
الهیجان96610610916-
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جبهع % 155

سبختوبى لپیدّب ٍ غشبّبی سیستی ،هتبثَلیسن لیپیدّبَّ ،رهَى ّب ٍ هسیزّبی

تغذیِ ٍ هتبثَلیسن-تَلید هثل جٌسی

زبان

جبهع % 155

جبهع % 155

جبهع % 155

جبهع % 155

