
 

 

    

 جزئیات عملکرد محتوا جلسه هفته ماه

 -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه (3-1)ص 1گفتار  -1فصل  اول اول مهر

 دقیقه10 ارائه تکلیف و بندی جمع-

عامل اصلی  -نوکلئیک اسیدها

  انتقال صفات وراثتی

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 7-4ص دوم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10  تکلیف

تالش برای  -ساختار نوکلئیک اسید

 -X پرتو از استفاده -کشف ساختار

  -کلیدی نکات-دنا مولکولی مدل

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 10-9ص-2گفتار -8ص  سوم دوم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10  تکلیف

دخالت –ژن -رنا و انواع آن

 نوکلئوتیدها همانند سازی دنا

 همانند سازی دنا

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 12-11ص چهارم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10  تکلیف

همانند   عوامل و مراحل -کدام طرح

 سازی

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 14-12ص  پنجم سوم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10  تکلیف

فعالیت های -دوراهی همانند سازی

همانند سازی  -پلی مراز DNAآنزیم 

 در پروکاریوت و یوکاریوت 

پروتئین ها ص  3گفتار  ششم
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-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10  تکلیف

پیوند -ساختار آمینواسیدها

 سطوح ساختاری-پپتیدی

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 20-18 هفتم چهارم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10  تکلیف

ساختار -آنزیم-نقش پروتئین ها

عوامل -عملکرد اختصاصی-آنزیم

 -موثر

آزمون فصل -رفع اشکال  هشتم

1 

حل نمونه سوال  -آزمون–رفع اشکال  

 نهایی

 تشریحی -تستی



 

 
 

    

 

 جزئیات عملکرد محتوا جلسه هفته ماه

 1گفتار  -2فصل  نهم اول آبان

 24-21رونویسی  ص 

 -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه

 دقیقه10 ارائه تکلیف و بندی جمع-

دنا چگونه  -رونویسی

آنزیم های –آمینواسید..... 

مراحل   -ویژه رونویسی

 -رونویسی 

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 26-24ص دهم

  ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10

فقط یکی از هر دو رشته 

-رناهای ساخته شده....-دنا...

شدت و -تغییرات رنای پیک

 -میزان رونویسی

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 29-27ص 2گفتار  یازدهم دوم

   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10

تبدیل -به سوی پروتئین

ساختار -عوامل الزم-زبان

 -نحوی عمل-رنای ناقل

 -ساختار ریبوزوم

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 30-32ص  دوازدهم

   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10

محل پروتئین -ترجمه مراحل 

سرعت و مقدار  -سازی

 پروتئین سازی

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 34-33ص  -3گفتار  سیزدهم سوم

 دقیقه10 نهایی پرسش و بندی جمع

 -تنظیم منفی-تنظیم بیان ژن

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 36-35ص چهاردهم

   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10

تنظیم بیان ژن -تنظیم مثبت

در مراحل -در یوکاریوت ها

مراحل غیر -رونویسی

 رونویسی

حل نمونه سوال  -آزمون–رفع اشکال   2آزمون فصل  پانزدهم چهارم

 نهایی

 تشریحی -تستی

 -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه 39-37ص   3فصل  شانزدهم

 دقیقه10 ارائه تکلیف و بندی جمع-

 -مفاهیم پایه-اتقال اطالعات

 RHگروه های خونی

 -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه 41-40ص هفدهم اول آذر

 دقیقه10 ارائه تکلیف و بندی جمع-

 --ABOگروه خونی 

 -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه 41ص  هجدهم

 دقیقه10 ارائه تکلیف و بندی جمع-

 بارزیت ناقص

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 43-42ص -2گفتار  نوزدهم دوم

   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10

وراثت صفات مستقل از 

 -Xصفت وابسته به -جنس



  

  

 

 جزئیات عملکرد محتوا جلسه هفته ماه

 جمع-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 46-44ص بیستم  آذر

 دقیقه10   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی

-صفات پیوسته  و گسسته

 مهار بیماری ژنتیک

 تشریحی -تستی حل نمونه سوال نهایی -آزمون–رفع اشکال   3آزمون فصل  بیست و یکم سوم

 جمع- -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه 49-47ص -4فصل  بیست و دوم

 دقیقه10 ارائه تکلیف و بندی

-تغییر در اطالعات وراثتی

 جهش های بزرگ

-49ص  -1گفتار  بیست و سوم چهارم

52 

 جمع-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش

 دقیقه10  ارائه تکلیف - نهایی پرسش و بندی

 -جهش های بزرگ

علت  -پیامدهای جهش

 جهش

بیست و 

 چهارم

-53ص -2گفتار 
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 جمع-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش

 دقیقه10   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی

تعادل -تغییر در جمعیت ها

 -در جمعیت

 جمع-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 56 -55ص  بیست و پنجم اول دی

 دقیقه10   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی

تداوم گوناگونی در جمعیت 

 ها

-57ص – 3گفتار  بیست و ششم

59 

 جمع-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش

 دقیقه10   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی

-سنگواره-تغییر در گونه ها

 مطالعات مولکولی

 جمع-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 60-62ص بیست و هفتم دوم

 دقیقه10   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی

گونه زایی هم  -گونه زایی

 میهنی

بیست و 

 هشتم

 تشریحی -تستی حل نمونه سوال نهایی -آزمون–رفع اشکال   4آزمون فصل 

 آزمون ترم اول سوم

  چهارم  

-63ص -5فصل  بیست و نهم اول بهمن

65 

 جمع- -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه

 دقیقه10 تکلیف ارائه و بندی

تامین -از ماده به انرژی

روش های ساخته -انرژی

 ATPشدن 

 جمع-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 68-66ص سی ام

 دقیقه10   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی

اکسایش -زیستن با اکسیژن

 پیرووات

 جمع-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 70-69ص  2گفتار  سی و یکم دوم

 دقیقه10   ارائه تکلیف -نهایی پرسش و بندی

زنجیره -اکسایش بیشتر

 انتقال الکترون



 

    

 

  

 

 

  

 جزئیات عملکرد محتوا جلسه هفته ماه

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 72-69ص  2گفتار  سی و دوم بهمن

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10   تکلیف

 تنظیم-تنفس یاخته ای مروری بر

 تنفس یاخته ای

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 76-73ص -3گفتار  سی و سوم سوم 

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10   تکلیف

توقف -زیستن مستقل از اکسیژن

 -انتقال الکترون

حل نمونه سوال  -آزمون–رفع اشکال  5آزمون فصل  سی وچهارم

 نهایی

 تشریحی -تستی

 -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه 79-77ص 6فصل  پنجم سی و چهارم

 دقیقه10 ارائه تکلیف و بندی جمع-

 سبزدیسه-1گفتار -از انرژی به ماده

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 81-80ص  سی و ششم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10   تکلیف

 فعالیت  -فتوسیستم

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 84-82ص سی و هفتم اول اسفند

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10   تکلیف

 -واکنش های فتوسنتزی2گفتار 

 واکنش های مستقل از نور

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 87-84ص  سی و هشتم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10   تکلیف

گفتار   -واکنش های مستقل از نور

-دشوار طیفتوسنتز در شرا -3

 C4فتوسنتز در گیاهان 

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 90-87ص سی و نهم دوم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10   تکلیف

—C4-CAM اهانیفتوسنتز در گ

 شیمیو سنتز

نمونه سوال حل  -آزمون–رفع اشکال  6آزمون فصل  چهلم

 نهایی

 تشریحی -تستی

 -دقیقه 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه 93-91ص  7فصل  چهل و یکم سوم

 دقیقه10 ارائه تکلیف و بندی جمع-

مراحل -فناوری های نوین زیستی

 مهندسی ژنتیک

-دقیقه40 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 96-93ص چهل و دوم

ارائه  -نهایی پرسش و بندی جمع

 دقیقه10   تکلیف

جداسازی -مراحل مهندسی ژنتیک

 یاخته های ترازن



 
 

 

 هفته ماه

 

 جزئیات عملکرد محتوا جلسه

 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 100-97ص -2گفتار  و سومچهل  سوم فروردین

 -نهایی پرسش و بندی جمع-دقیقه40

 دقیقه10   ارائه تکلیف

 فناوری مهندسی پروتئین و بافت

 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 103-101ص -3گفتار  وچهارم چهل

 -نهایی پرسش و بندی جمع-دقیقه40

 دقیقه10   ارائه تکلیف

تولید  -کاربردهای زیست فناوری

 واکسن

 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 106 -103ص  و پنجمچهل  چهارم

 -نهایی پرسش و بندی جمع-دقیقه40

 دقیقه10   ارائه تکلیف

فناوری و زیست  -ژن درمانی

 اخالق

حل نمونه سوال  -آزمون–رفع اشکال  7فصل  آزمون و ششم چهل

 نهایی

 

ص -1گفتار  8فصل  و هفتمچهل  اول اردیبهشت

107-110 

 20 پرسش -دقیقه40 درس ارائه

 ارائه تکلیف و بندی جمع- -دقیقه

 دقیقه10

 -اساس رفتار-رفتارهای جانوران

-رفتاریادگیری و -رفتار غریزی

 خوگیری

 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 111-114ص  و هشتمچهل 

 -نهایی پرسش و بندی جمع-دقیقه40

 دقیقه10   ارائه تکلیف

شرطی  -شرطی شدن کالسیک

نقش -حل مساله-شدن فعال

 پذیری

 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 2گفتار 117-115ص  و نهم چهل دوم

 -نهایی پرسش و بندی جمع-دقیقه40

 دقیقه10   ارائه تکلیف

-انتخاب طبیعی و رفتار

 غذایابی -تولید مثل0زادآوری

 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش 120-117ص پنجاه

 -نهایی پرسش و بندی جمع-دقیقه40

 دقیقه10   ارائه تکلیف

خواب -مهاجرت –تولید  مثل 
 زمستانی و رکود ابستانی

-122ص 3گفتار  پنجاه و یک سوم 
124 

 درس ارائه -دقیقه 20 پرسش

 -نهایی پرسش و بندی جمع-دقیقه40

 دقیقه10   ارائه تکلیف

 زندگی گروهی
 

حل نمونه سوال  -آزمون–رفع اشکال  8فصل  آزمون پنجاه و دو  
 نهایی

 تشریحی -تستی 
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