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 خب الوعده وفا!!!!همونطور که قول داده بودیم که چیزایی که ما میگیم توی کنکور هم بیاد همونم شد!!

با سواالی کنکور که  باورنکردنیه.توی ایران بار اول هست که کسی مستند میگه این چیزی که تو کالس های انالین ماز مطابقت مطالب تدریس شده در 

 کالس گفتم اومد 

 

 

یی که نمیدونن کالس های آنالین ماز چیه شما نظرشون به عکس باال رو جلب میکنم و با واسه اونا

 دیدن فایل مطابقت،دعوت میکنیم که ایمان بیاورید!!
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 :  سوال کنکور

 

 

 

 

 : مشابهت در مطالب کالس آنالین

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 ردینفرو 12کالس انالین مبحث جمع بندی جانوری در تاریخ 

 شرح مشابهت :

نکاتی نظیر وجود کیسه های معده ، انجام جذب در محل معده ، اختالف اندازه  ملخ و در سوال کنکور سراسری دستگاه گوارش و گردش مواد

مع . در کالس آنالین ماز هم در بحث گردش مواد و هم گوارش و هم جی پا ها و همچنین اسکلت خارجی این جانور مورد بحث قرار گرفت 

بندی جانوری به تمامی موراد فوق اشاره گردید .
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 03همایش در تاریخ  21کالس انالین مبحث پارت 

 شرح مشابهت :

رای دانش آموزان محسوب میشد که در همایش مطرح گردید به عنوان چالشی ب 30گوسفند که برای بار اول در کنکور سراسری  تشریح مغز

 روز سوم ماز که به صورت انالین برگزار گردید با ترسیم اشکال دستی و ساده سازی مفصال ارائه گردید .
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 : سوال کنکور

 

 

 

 :مشابهت در مطالب کالس آنالین 

 

 آدرس کالس آنالین :

  تیر 7در تاریخ  1برانی پیش ج 20ساعت پارت  12کالس انالین مبحث جمع بندی زیست در 

 شرح مشابهت :

ش چرخه ی زندگی عامل مولد بیماری ماالریا )پالسمودیوم فالسیپاروم( و راه های درمانی این بیماری در دو سوال از کنکور سراسری مورد پرس

 مورد نیاز پوشش داده شد .  واقع شد که هم در مبحث اغازیان در کالس انالین و هم در همایش انالین به طور کامل تمامی نکات
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 :سوال کنکور 

 

 

 

 

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 آدرس کالس آنالین :

 تیر 21در تاریخ  39زیست حل سواالت کنکور  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

در  39دبیرستان افزوده شده بود با حل سوال کنکور سراسری  زیست دوم 0نظام رده بندی رایج در جانداران که به تازگی در ابتدای فصل 

 کالس های انالین که این جلسه به صورت رایگان در سایت مدرسه مجازی قرار داشت مورد تدریس و تاکید واقع شد .
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 سوال کنکور :

 

 

 

 

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 11در تاریخ  1ساعت پارت  12جمع بندی زیست در کالس انالین مبحث 

 شرح مشابهت :

مبحث هورمون های گیاهی هم در کالس های انالین ضمن تدریس قسمت گیاهی و هم در همایش انالین روز سوم به طور کامل جهت دانش 

 آموزان بسط یافت .



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه

www.live.biomaze.ir 

 

 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 نالین :آدرس کالس آ

 ابان 29زیست مبحث گردش مواد در تاریخ 31کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

جا به جایی شیره ی خام و شیره ی پرورده طبق مدل جریان فشاری مونش در مبحث جمع بندی گیاهی سال دوم دبیرستان در کالس انالین 

ن دو فرایند بار گیری ابکشی و بار برداری ابکشی تاکید نمود و همین مسئله به مورد تدریس قرار گرفت که همواره استاد به انرژی خواه بود

 کنکور مورد توجه واقع شد .  292عنوان جواب تست 
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 : سوال کنکور

 

 

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 آذر 12تدریس ژنتیک جمعیت زیست حل سواالت آزمون آنالین و  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

در مبحث ژنتیک جمعیت در کالس انالین تمامی مواردی که پیرامون انتخاب طبیعی اثر ان بر چهره ی جمعیت ، عوامل موثر بر افزایش 

 شایستگی تکاملی جانوران و ... بررسی و پوشش داده شد .
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 : سوال کنکور

 

 

 

 

 :مشابهت در مطالب کالس آنالین 

 

 آدرس کالس آنالین :

 آذر 11زیست فصل حواس و فصل هورمون ها  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

زیست شناسی سوم دبیرستان( نکات مرتبط  0محسوب میشد که در قسمت حواس )فصل  37این تست کنکور از سخت ترین سواالت کنکور 

 یرنده بر درک مزه ی غذا ارائه گردید .با گیرنده های چشایی و بویایی و تاثیر هر دو گ
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 سوال کنکور :

 

 

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 آبان 10کالس انالین مبحث دفع مواد و حرکت در تاریخ 

 شرح مشابهت :

ع عضالت اسکلتی بدن منجمله اتصال عضله ی سه سر در تدریس فصل حرکت زیست دوم دبیرستان در قالب انیمیشن آموزشی اتصاالت انوا

بازو به استخوان کتف )استخوان پهن( برسی شد همچنین انواع روش های انقباض و بافت شناسی استخوان ها مورد بحث قرار گرفت . 
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :     

 

 آدرس کالس آنالین :

 فروردین 11زیست حل سواالت ازمون انالین زیست و تدریس آغازیان و تدریس قارچ ها در تاریخ  37 کالس انالین مبحث کنکوری

 : شرح مشابهت

 در مبحث اغازیان تمامی شاخه های اغازیان از جمله مژک داران در قالب جداول منظم و جمع بندی مورد بررسی قرار گرفت .
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 سوال کنکور :

 

 آنالین :مشابهت در مطالب کالس       

 

 آدرس کالس آنالین :

 فروردین 12زیست جمع بندی زیست جانوری  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

چه در آزمون های ازمایشی و چه در کالس انالین ماز مبحثی مجزا تحت عنوان جمع بندی جانوری ارائه گردید و به تفصیل جنبه های مختلف 

 ید .ترکیبی در جانوران لحاظ گرد
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 کنکور :سوال 

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

  آدرس کالس آنالین :

 خرداد 03همایش  23کالس انالین مبحث پارت 

 

 : شرح مشابهت

بود اما نکته ای که این تست را چالش برانگیز نمود ادغام مفاهیم  زیست شناسی و کنکور آمیزش های ساده ی مندلی  297نفس سوال 

نکته ی  13ر درس ریاضی بود که در جزوه ی جمع بندی ژنتیک کالس انالین و همچنین همایش انالین تحت عنوان جزوه ی ترتیبیات د

، اکیدا به این ترفند طراحان اشاره میکند . امیزش های ساده ی مندل نیز در تمامی تست های ژنتیک به چشم 27طالیی ژنتیک نکته ی 

 میخورد .
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 سوال کنکور :

 

 هت در مطالب کالس آنالین :مشاب

رو در کسری از ثانیه بهت میگه مثال همه میدونن بزاق واسه حرکت زبون خوبه ! )خدا رحمت کنه  4و  3و  1خداوکیل شما به هرکی بپرسی در مورد بزاق چیا میدونی گزینه ی 

 واسه تولید بزاق کسی اراده نمیکنه ! فی البداهه میاد و همه هم میدونن کهامواتتون مادر بزرگم دهنش که خشک می شد زبونش هم میگرفت ( . 

 دیگه مشابهت میخواد ؟!

 علی رغم این که در مورد غدد بزاقی )زیرزبانی، زیر ارواره ای و بناگوشی( در مبحث گوارش مفصال صحبت شد .

 کنکور :سوال 

 

 

 : مشابهت در مطالب کالس آنالین

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 تیر 2همایش  20مبحث پارت کالس انالین

 شرح مشابهت :

انواع روابط هم زیستی به خصوص نوع ویژه ای از رابطه ی هم زیستی که انگلی باشد در مبحث پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی مورد 

بررسی قرار گرفته است .
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 کنکور :سوال 

 

 : مشابهت در مطالب کالس آنالین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نالینآدرس کالس آ

 مهر 21در تاریخ  0و  1زیست فصل  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

این تست محسوب می شد که بسته به نظر طراح منظور ساختار های سانتریول یا ریبوزوم  37یکی از چالش برانگیز ترین تست های کنکور 

شد .زیست دوم تدریس  1و  2می باشد که هر دو ساختار در تدریس فصل 
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 39اسفند  21زیست ویروس باکتری در تاریخ  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

 یدزیست پیش دانشگاهی تمامی ویژگی های پروکاریوت ها در قالب یک جدول جمع بندی ارائه گرد 3در ابتدای فصل 
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 03همایش  23کالس انالین مبحث پارت 

 شرح مشابهت :

و تدریس ژنتیک جمعیت در کالس های انالین و همچنین تدریس  2مسائل بررسی تعادل هاردی واینبرگ به وفور در مبحث جمع بندی پیش 

یش در همایش انالین حل شد که اتفاقا نسبت های به دست امده در جواب تست کنکور برای الل های غالب و مغلوب با همین نسبت پ 5فصل 

 ها در تست همایش انالین یکسان است .
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 تیر 7در تاریخ  20ت پارت ساع 12کالس انالین مبحث جمع بندی زیست در 

 شرح مشابهت :

طبقه بندی انواع گیاهان از نظر روش های تثبیت کربن دی اکسید همواره مورد توجه طراحان کنکور بوده که این مسئله لزوم تکرار این 

 موضوع در کالس های انالین را می رسانید و به طور مداوم در جلسات مختلف اشاره گردید .
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 : آدرس کالس آنالین

 اذر 12زیست حل سواالت آزمون آنالین و تدریس ژنتیک جمعیت  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

س های انالین عوامل بر هم زننده ی تعادل هاردی واینبرگ اعم از شارش ، رانش و جهش و اثرات این عوامل بر چهره ی جمعیت ها در کال

 تدریس گردید .
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 : آدرس کالس آنالین

 بهمن 23زیست حل سواالت آزمون انالین و تدریس فصل پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

 مقایسه ی انواع الگو های رشد نمایی و لجستیک اکیدا توسط استاد مورد تاکید واقع شد .در فصل پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی 
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 03در تاریخ  22ساعت پارت 12کالس انالین مبحث جمع بندی زیست در 

 مشابهت :شرح 

ر یک از اجزای حاصل از تجزیه )هم و گلوبین( در یک تست همایش انالین به طور کامل تدریس گردید و تجزیه ی هموگلوبین و سرنوشت ه

 دقیقا همین موارد در کنکور تکرار شد .



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه

www.live.biomaze.ir 

 

 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 بهمن 23کالس انالین مبحث تدریس فصل پویایی جمعیت ها در تاریخ 

 شرح مشابهت :

از جمله مباحث مهم ژنتیک ، امیزش جانوران خاص است )نظیر مگس سرکه،پرندگان،پروانه ها و ملخ ها( که روش حل این گونه تست ها با 

 . ه شدتکنیک حل سریع به دانش اموزان در قسمت تدریس ژنتیک کالس انالین ، اموخت



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 :سوال کنکور 

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 کالس آنالین : آدرس

 39اسفند  11زیست مرور و حل سوال زیست سوم دبیرستان در تاریخ  37ری کنکو کالس انالین مبحث

 شرح مشابهت :

مبحث تولید مثل از چالشی ترین مباحث زیست شناسی سوم دبیرستان است به خصوص در قسمت دستگاه تولید مثلی زن و وقایع پس از 

 مو رویان و به کرّات در کالس های انالین و همایش انالین مورد بررسی قرار گرفت .لقاح تا مرحله ی نهایی ن



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه

www.live.biomaze.ir 

 

 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

  تیر 7در تاریخ  20ساعت پارت  12کالس انالین مبحث جمع بندی زیست در 

 شرح مشابهت :

شناسی توجه همزمان اساتید ماز و طراح کنکور به طبقه بندی پرسش های چرایی و چگونگی رفتار های از نکات جالب توجه در مبحث رفتار 

 جانوری است و سهم هر یک در بروز رفتار ها .



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه

www.live.biomaze.ir 

 

 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 39مهر  22سفری به درون سلول در تاریخ زیست شناسی مولکول های زیستی و  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

ساختار شیمایی کلسترول و مواردی که این ترکیب در انها یافت می شود ، عوارض ناشی از مصرف بیش از حد این ماده و همچنین نقش این 

 تان بررسی شد .زیست دوم دبیرس 2ماده به عنوان پیش ساز هورمون های استروئیدی نظیر استروژن در تدریس فصل 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 39اذر  11زیست فصل حواس و فصل هورمونها همراه حل سوال در تاریخ  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

با مباحث نور هندسی توسط استاد ماز در مبحث تدریس  اناتومی و بافت شناسی چشم انسان و حتی فیزیولوژی این اندام به صورت ترکیبی

 حواس بررسی شد . 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 :مشابهت در مطالب کالس آنالین 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

  خرداد 11در تاریخ  1ساعت پارت  12کالس انالین مبحث جمع بندی زیست در 

 شرح مشابهت :

دانه ، باز دانه ، خزه و سرخس از جنبه های مختلف نظیر وابستگی و استقالل اجزای اسپوروفیتی مقایسه ی انواع گیاهان اعم از نهان 

گامتوفیتی ، ساختار های تولید مثلی در این گیاهان و غیره در جمع بندی گیاهی همایش انالین و همچنین قسمت های گیاهی کالس انالین 

 انجام شد . 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 03در تاریخ  22ساعت پارت  12کالس انالین مبحث جمع بندی زیست در 

 : شرح مشابهت

 زیست پیش دانشگاهی امده ، در قالب جدولی منظم در همایش انالین به دانش اموزان ارائه گردید . 2و  0تاریخچه ی تکامل که در فصل 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 :وال کنکور س

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 19در تاریخ  2ساعت پارت  12کالس انالین مبحث جمع بندی زیست در 

 شرح مشابهت :

مطالعه  در جلسه ی اول همایش انالین در مبحث حرکت قسمت باله های ماهی مورد تدریس واقع شد و توسط استاد شدیدا به دانش اموزان

 ی این مطلب توصیه گردید .



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه

www.live.biomaze.ir 

 

 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 :آدرس کالس آنالین 

 اسفند 19زیست جمع بندی بدن انسان به صورت ترکیبی  37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

ر مویرگ( می شود ، می باشد و دقیقا همین موضوع در گزینه ی دام اصلی این تست توجه به مویرگ های لنفی هرگاه که اشاره به جمله ی )ه

 کالس جمع بندی زیست دوم دبیرستان قرار گرفته بود . 0تست شماره ی  2



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 اذر 22خ زیست ایمنی بدن و دستگاه ایمنی در تاری 37کالس انالین کنکوری 

 شرح مشابهت :

دسته بندی انواع ایمنی اختصاصی شامل ایمنی سلولی و ایمنی هومورال و سلول های دخیل در ایمنی اختصاصی به طور کامل در مبحث 

 ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه

www.live.biomaze.ir 

 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 اذر 11زیست فصل حواس و فصل هورمونها در تاریخ  37 کالس انالین کنکوری

 شرح مشابهت :

 هورمون گلوکاگون و نحوه ی اثر ان به واسطه ی پیک ثانویه در مبحث هورمون ها با تاکید ویژه ای تدریس گردید .



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه

www.live.biomaze.ir 

 

 سوال کنکور :

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 بهمن 23زیست حل سواالت ازمون انالین و تدریس فصل پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی در تاریخ  37ری کالس انالین کنکو

 شرح مشابهت :

ء غریزی و یادگیری انواع رفتار های جانوری اعم از غریزی و یادگیری و در این میان توجه ویژه به رفتار نقش پذیری به دلیل داشتن هردو جز

 رفتار شناسی گوشزد گردید .  در کالس انالین مبحث



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 در مطالب کالس آنالین : مشابهت

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 11همایش در تاریخ  5کالس انالین مبحث پارت 

 : شرح مشابهت

ره نامه است و همانطور که نکته ی بسیار دام دار این تست ، توجه دانش اموز به صدق کردن الگوی گفته شده در قسمت اول هر گزینه در شج

 در تصویر مشاهده میکنید عینا این دام در تست جمع بندی ژنتیک در همایش انالین گوشزد واقع شد .

 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 11همایش در تاریخ  1کالس انالین مبحث پارت 

 شرح مشابهت :

 مثلی باز دانگان نظیر سکویا و کاج در مبحث تولید مثل گیاهان به طور کامل شرح داده شد .  چرخه ی تولید



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه

www.live.biomaze.ir 

 

 

 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 اذر 12زیست حل سواالت ازمون انالین و تدریس ژنتیک جمعیت در تاریخ  37کالس انالین کنکوری 

 شرح مشابهت :

 واع روش های گونه زایی و عوامل جداماندن خزانه ی ژنی گونه ها در مبحث ژنتیک جمعیت مورد تدریس واقع شد.ان



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 ابان 29کالس انالین مبحث تدریس مبحث گردش مواد گیاهی در تاریخ 

 شرح مشابهت :

سی گیاهی ، اجزای مختلف گیاه در برش عرضی ساقه و ریشه و همچنین روش های عبور مواد از خالل سلول ها هم در کالس انالین بافت شنا

 و هم در همایش انالین در قالب تست و اموزش بررسی شد . 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 11در تاریخ  9ارت همایش انالین پ

 شرح مشابهت :

 زیست سوم به تفصیل برسی شد . 22در فصل  مردانو گامت زایی در  مرددستگاه تولید مثلی 

 

 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 تیر 2همایش در تاریخ  20کالس انالین مبحث پارت 

 شرح مشابهت :

لید مثلی انواع قارچ ها در مبحث قارچ های پیش دانشگاهی گفته شد همچنین در همایش انالین یک تست که بسیار شباهت به چرخه ی تو

 داشت حل گردید . 37تست کنکور 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 خرداد 11در تاریخ  9همایش انالین پارت 

 مشابهت :شرح 

 زیست سوم به تفصیل برسی شد . 22دستگاه تولید مثلی زن و گامت زایی در زنان در فصل 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 مراجعه شود . 251به مشابهت سوال 

 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

 ابان 03زیست پیدایش و گسترش زندگی و تغییر و تحول گونه ها در تاریخ  37 کالس انالین کنکوری

 شرح مشابهت :

پیش  2و  0داروین خدمات زیادی به زیست شناسی در رسیدن به مسیر تکامل جانداران نمود!! تمامی این موارد منتسب به داروین در فصل 

 دانشگاهی بیان گردید .

 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 لب کالس آنالین :مشابهت در مطا

 

 آدرس کالس آنالین :

 مهر 15زیست  حل سواالت ازمون انالین و تدریس مبحث گوارش در تاریخ  37کالس انالین کنکوری 

 شرح مشابهت :

 طبقه بندی سلول های جدار معده و مواد مترشح از انها در مبحث گوارش صورت گرفت .

 



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 ین :مشابهت در مطالب کالس آنال

 

 آدرس کالس آنالین :

  اسفند 11زیست ویروس باکتری در تاریخ  37س انالین کنکوری کال

 شرح مشابهت :

 طبقه بندی باکتری های هتروتروف و ویژگی آن ها در مبحث ویروس باکتری انجام شد



کالس های آنالین ماز با مطالب تدریس شده در 69سواالت کنکور سراسری  درصدی 69مشابهت  
  ت سواالت کنکور و آزمون های آنالین نیز باشیدمنتظر مشابه
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 تیر 2همایش در تاریخ  20پارت  کالس انالین مبحث

 شرح مشابهت :

مقایسه ی زنجیره ی انتقال الکترون ها در کلروپالست و فتو سیستم های دخیل در ان هم در مبحث شارش انرژی و هم در همایش انالین 

 داشت .صورت گرفت که این تست کنکور به طرز عجیبی به سوال موجود در تصویر که در همایش انالین حل شد شباهت 
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 سوال کنکور :

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 آدرس کالس آنالین :

 فروردین 11کالس انالین مبحث اغازیان در تاریخ 

 شرح مشابهت :

 در مبحث اغازیان به طور کامل شرح داده شد .کالمیدوموناس از اغازیان دارای چرخه ی هاپلوئیدی است که این چرخه 
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 سوال کنکور :

 

 : مشابهت در مطالب کالس آنالین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس کالس آنالین :

  اذر 22 زیست ایمنی بدن و دستگاه عصبی در تاریخ 37کالس انالین مبحث کنکوری 

 شرح مشابهت :

 و بیماری ایدز هم در مبحث ایمنی بدن و هم فصل ویروس و باکتری مورد بررسی قرار گرفت . HIVنکات مربوط به ویروس 
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 ل کنکور :سوا

 

 مشابهت در مطالب کالس آنالین :

 

 

 آدرس کالس آنالین :

  دی 23تاریخ  2کالس انالین مبحث مرور پیش 

 شرح مشابهت :

کالس های انالین مورد بررسی قرار  2وکاریوت ها و پروکاریوت ها از نظر نحوه ی تنظیم بیان ژن در مبحث جمع بندی پیش رمقایسه ی ی

 گرفت .
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ماز با افتخار اعالم می دارد،پس از موفقیت در برگزاری بزرگترین آزمون های آنالین کشوری،بنا به درخواست بسیاری از دانش  گروه آموزشی

 عنوان مازبه اساتید تدریس از گیری بهره با تا ایم آورده فراهم شما برای را امکان این و شده اندازی راه ماز آنالین های کالس آموزان،ازچندی پیش

 های فعالیت توسعه راستای در.دهید افزایش کنکور و آزمایشی های آزمون سواالت به خود پاسخگویی قابلیت و علمی کشور،سطح اساتید ینبرتر

ی مجموعه و رفع نیازهای اموزشی دانش اموزان عزیز،پس از تالیف کتب متعدد کمک اموزشی در انتشارات برتر کشور،برگزاری بزرگترین ازمون ها

انالین زیست شناسی با حضور تمامی رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور و شرکت سایر رتبه های برتر کشوری،اکنون مژده ی خدمتی نوین را به 

 شما عزیزان می دهیم:

 اما خدمتی نوین از ماز:مدرسه مجازی

 .هرکاری که درمدرسه حقیقی انجام می توان داد،درمدرسه مجازی نیزقابل اجراست

ازی به زمان محدود نمی شودمدرسه مج . 

 .مدرسه مجازی امکان استفاده معقول تر از کامپیوتر و اینترنت را فراهم کرده است 

می توانند اشکاالت خود را مطرح نموده و استاد آن جلسه به صورت  یک ساعت الزم به ذکر است که در پایان هر جلسه کالس دانش آموزان به مدت

 می نماید. الاقدام به رفع اشک آنالین

تا روز کنکور برای کلیه ی جلسات فراهم شده است اما  مشاهده بازپخش در صورتی که به هر دلیلی قادر به مشاهده هر کالس در وقت مقرر نشوید ، امکان

 امکان رفع اشکال را از دست خواهید داد.

 از مزایای طرح مدرسه مجازی و کالس های انالین می توان گفت:

کشور بهترین اساتید نالین ماز این فرصت را به شما میدهد تا در سراسر کشور بتوانید در کالس هایهای آ (کالس2 ممکن شرکت  کمترین قیمت با 

کنید.سطح تدریس کالس ها در راستای سطح مورد نیاز برای پاسخگویی به سواالت کنکورهای سراسری است و درچارچوب کتاب درسی،ضمن گفتن 

طالب مرتبط به صورت ترکیبی با یکدیگر بیان می شوندپیش نیازهای هرفصل،م . 

برگزار می شود. هم برای نظام جدید)دهم،یازدهم و کنکور( و قدیم نظام های کنکوری برای  هم (کالس های آنالین ماز1  

در نظام  قدیم،کلیه دروس تخصصی و در نظام جدید کلیه دروس عمومی و تخصصی برای هر 0پایه دهم،یازدهم و کنکور به صورت کالس آنالین 

 همراه با جزوه ورفع اشکال توسط اساتید ماز برگزار خواهد شد.

* دقت کنید اگر کالس هایی که تاریخ آنها گذشته را ثبت نام کنید میتوانید آن ها را نیز مانند سایر 

 جلسات مشاهده کنید.

 صوتی ، متنی اشکال رفع کالس،به پایان از پس توانند می کالس در کننده شرکت افراد.دارد وجود شما برای ها کالس این در نیز امکان رفع اشکال(0

 را خود پاسخ و بپردازند آموزشی دیده اند و مشکل دارند و تایپ سوال دشوار است( کمک کتاب یک در که سوالی تصویر مثال)عکس ارسال حتی و

نمایند خود،دریافت اشکال ارسال از پس ساعت21 تا حداکثر  

پس ازموعد کالس،مراجعه نموده و در این بازه هر  31تا کنکور رتی که قادر به مشاهده کالس در وقت مقرر نشدید می توانید به اکانت خود(درصو5

 .زمان که مایل باشید،به مشاهده آن بپردازید
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 برنامه کالس ها و فروش به چه صورت است؟

 پیش فروش درس زیست شناسی برای کلیه پایه ها و در هر دو نظام آغاز شده است. 

 آغاز پیش فروش مدرسه مجازی ماز

    یازدهمی های امروز ، کنکوری های فردا

بگیرید. هدیه ماز از و کنید نام ثبت 31-37 تحصیلی سال ماز شناسی زیست آنالین های کالس توی االن همین از     

در صورتی که هم اکنون اقدام به خرید کالس های زیست سال تحصیلی 37-31 نمایید ، نه تنها کالس های جدید ماز که از مهر برگزار میشه و کل 

کنکور دهم ، یازدهم و دوازدهم را شامل میشه، میتونین ببینین ، بلکه واسه تابستونتون هم آرشیو فیلم های دهم و یازدهم سال قبل ماز به صورت هدیه 

قرار میگیره. به منظور جمع بندی در این ایام در اختیارتون و رایگان  

 راستی!

!یازدهم رین می که هایی دهمی  نهمی هایی که می رین دهم!   

 شما هم همینطور!

اگر کالس های زیست رو االن ثبت نام کنین ، میتونین هم فیلم های  جدید رو از مهر ببینید ، هم در تابستون پیش خوانی سال جدید رو با فیلم 

میگیره انجام بدین.بهتون تعلق  هدیه که ماز آرشیو های  

نیز پس از اعالم برنامه  مهر به بعد آورده شده است.برنامه درتابستان زیست نظام جدید جمع بندیبرنامه   WWW.LIVE.BIOMAZE.IRتسایدر 

 قرار خواهد گرفت موسسات برگزارکننده آزمونهای معتبر کشوری

پیش فروش سایر دروس نظام قدیم و نظام جدید و برنامه آنها نیز به زودی در سایت قرار خواهد 

 .گرفت.تاریخ شروع کالس های سایر دروس در هردونظام و همه پایه ها از مهر خواهد بود

 لذت آموزش مجازی را با ما تجربه کنید...
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