












 

 وقت ویژه تایم پنجم تایم چهارم تایم سوم تایم دوم تایم اول روز

 شنبه
 پیشزیست 

 پیدایش و گسترش زندگی
 درسنامه + کتاب درسی

 ریاضی
 مبحث تصاعد و دنباله

درسنامه + تست 
 آموزشی

 دینی پیش
تست کنکورهای 

 94تا  92

 فیزیک پیش
 حرکت شناسی

 درسنامه + تست آموزشی

 زبان سوم
 2و  1گرامر 

 مرور و تست

 ادبیات دوم
 15تا 13درس 

 تاریخ ادبیات

 ادبیات دوم
 15تا 13درس 

 معنی لغات

 یکشنبه
 پیش زیست 

 زندگیپیدایش و گسترش 
تست 

 ریاضی
 مبحث تصاعد و دنباله

 تست

 دینی پیش
تست کنکورهای 

 96و  95 

 فیزیک پیش
 حرکت شناسی

 درسنامه + تست آموزشی

 زبان سوم
 4و  3گرامر 

 مرور و تست

 ادبیات دوم
 18تا  16درس 

 تاریخ ادبیات

 ادبیات دوم
 18تا  16درس 

 معنی لغات

 دوشنبه
 پیشزیست 

 تغییر و تحول گونه ها
 درسنامه + کتاب درسی

 شیمی سوم
 محلول 3فصل 

 درسنامه + کتاب درسی

 عربی دوم
 10قواعد درس 

 درسنامه + تست

 فیزیک پیش
 حرکت شناسی

 تست
 جبرانی

 ادبیات دوم
 24تا  19درس 

 تاریخ ادبیات

 ادبیات دوم
 24تا  19درس 

 معنی لغات

 سه شنبه
 پیش زیست 

 تغییر و تحول گونه ها
تست 

 شیمی سوم
 محلول 3 فصل

 درسنامه + کتاب درسی

 عربی دوم
 10قواعد درس 

 درسنامه + تست

 فیزیک پیش
 حرکت شناسی

 تست
 جبرانی

 ادبیات سوم
 3تا 1درس 

 تاریخ ادبیات

 ادبیات سوم
 3تا 1درس 

 معنی لغات

 چهارشنبه
 پیشزیست 

 ژنتیک جمعیت
 درسنامه + کتاب درسی

 شیمی سوم
 محلول 3فصل 

 تست

 دومدینی
 6 تا 1دروس 

 مرور

 ریاضی
 مبحث حد و پیوستگی

 درسنامه + تست آموزشی

 زبان
 کلوز و ریدینگ

 ادبیات سوم
 6تا  4درس 

 تاریخ ادبیات

 ادبیات سوم
 6تا  4درس 

 معنی لغات

 پنجشنبه
 پیش زیست 

 ژنتیک جمعیت
تست 

 شیمی سوم
 محلول 3فصل 

 تست

 دینی دوم
 12تا  7درس 

 مرور

 ریاضی
 مبحث حد و پیوستگی

+ تست آموزشی درسنامه

 زبان
 کلوز و ریدینگ

 ادبیات سوم
 9تا  7درس 

 تاریخ ادبیات

 ادبیات سوم
 9تا  7درس 

 معنی لغات
 آزمون یا جبرانی جمعه

این صفحه نمونه ای از بخش برنامه ریزی 4 ماهه دیجی کنکور است

















https://goo.gl/xEitjR




http://digikonkur.com

