به نام خدا

برنامه  ۳ماهه برای موفقیت در کنکور سراسری ۸۹
(ویژه دانش آموزان سال دوازدهم نظام جدید)
(منطبق با آزمون های سازمان سنجش)
(رشته تجربی)

تهیه شده توسط:

مهندس مسعود محمدی  ،مشاور کنکور رسارسی
مجموع تست های این برنامه  ۰۱۴۰۱ :تست اختصاصی و  ۰۴۳۱۱تست عمومی
برنامه امتحانات نهایی سال دوازدهم نیز در این برنامه با اختصاص زمان مناسب مطالعه گنجانده شده است.
این برنامه به نحوی طرح ریزی شده است که همه بتوانند از آن استفاده منایند.

دوست عزیز! تنها کسی که این برنامه را از سایت  www.masiremovafaghiiat.irتهیه کرده است می تواند از آن استفاده مناید و کپی از آن به هر شکل حرام بوده و تهیه کننده هیچگونه
رضایتی از این بابت ندارد .با متخلفان بنا به قانون برخورد خواهد شد .جهت تهیه برنامه به سایت ذکر شده مراجعه منایید.

:راه های ارتباط با ما

mm7_specialone@yahoo.com

:آدرس ایمیل

www.masiremovafaghiiat.ir

:وبسایت

www.t.me/masiremovafaghiiat

:کانال تلگرام

www.instagram.com/masiremovafaghiiat

www.youtube.com/masiremovafaghiiat

www.aparat.com/masiremovafaghiiat

:اینستاگرام

:کانال یوتیوب

:کانال آپارات

روز

زیست

شیمی

ریاضی

فیزیک

ادبیات

دینی

(ضریب)۲۲:

(ضریب)۹:

(ضریب)۶:

(ضریب)۶:

(ضریب)۴:

(ضریب)۳:

 ۲فروردین
 ۲فروردین

مرور فصل  ۲و ۲

مرور فصل  ۲و ۲

مرور درس  ۲تا

مرور درس ۲

زیست دهم ۰۵ +

ریاضی دهم ۰۵ +

 ۴فارسی دهم +

زبان دهم ۰۵ +

تست

تست

 ۲۵۵تست

تست

مرور فصل  ۲شیمی

مرور فصل ۲

مرور درس  ۲تا

مرور درس ۲

دهم  ۰۵ +تست

فیزیک دهم ۰۵ +

 ۳دینی دهم +

و  ۲عربی دهم

تست

 ۲۵۵تست

 ۰۵ +تست

مرور فصل  ۳و ۴

مرور فصل  ۳و ۴

مرور درس  ۰تا

مرور درس ۲

زیست دهم ۰۵ +

ریاضی دهم ۰۵ +

 ۸فارسی دهم +

زبان دهم ۰۵ +

تست

تست

 ۲۵۵تست

تست

 ۰فروردین

 ۶فروردین

(ضریب)۲:

(ضریب)۲:

استراحت و دید و بازدید

 ۳فروردین

 ۴فروردین

زبان

عربی

مرور فصل  ۲شیمی

مرور فصل ۲

مرور درس  ۴تا

مرور درس ۳

دهم  ۰۵ +تست

فیزیک دهم ۰۵ +

 ۶دینی دهم +

و  ۴عربی دهم

تست

 ۲۵۵تست

 ۰۵ +تست

مرور فصل  ۰زیست

مرور فصل ۰

مرور درس  ۹تا

مرور درس ۳

دهم  ۰۵ +تست

ریاضی دهم ۰۵ +

 ۲۲فارسی دهم +

زبان دهم ۰۵ +

تست

 ۲۵۵تست

تست

