
 

 

 

 

 

 

 

 

سايت جامع آموزش كنكور كشور 

 

www.farayand-pasokh.com       سايت :
      www.mohasebat.com  

مهندس   امير حسين دربندي 

http://www.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/


آزمون جامع زیست سال سوم دبیرستان 
 

. سوال نخست مربوط به فصل ایمنی و دستگاه عصبی است 10

. هورمون هاست حواس وفصل ط به ومرب(20تا  11از )سوال دوم 10

. است مباحث ماده شنتیک ، کروموزوم و میتوزط به ومرب(30تا  21از )وم سسوال 10

. به فصل میوز و تولیذ مثل جنسی و شنتیک و خاستگاه آن میباشذط ومرب(40تا  31از ) چهارمسوال 10

ان، تولیذ مثل و رشذ ونمو در جانوران است تولیذ مثل گیاهان ،رشذ و نمو در گیاهفصل ط به ومربنیس (50تا  41از )م پنجسوال 10

 

 

 

 

 امروزدانش آموزان باآرزوی بهروزی روز افسون تمام 

 فرداپسشکان      

 

 

 

مسواری –ارادتمنذ  

 کارشناس و مشاور تحصیلی 
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