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 با این برنامه ویژه                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           دقیقه 54 ماه با روزی کمتر از  3 کمتر از              

 !کوالک می کنی تو کنکور و مرور می کنی ،تست میزنی  ،رو کامل می خونی  زبان                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سازی شده است، و نسخه مشابه ندارد.بصورت جداگانه شخصی این برنامه برای هر دانش آموز 

 .این برنامه با توجه به سطح و تراز زبان هر داوطلب بصورت جداگانه نوشته شده است 

 .مباحث پرتکرار و مورد عالقه طراحان کنکور سراسری در نوشتن این برنامه لحاظ شده است 

  مدرس و مولف زبان انگلیسی                                                                                                                                           کنکور نوشته شده است.مبحث درس زبان انگلیسی در  4این برنامه با توجه به میزان اهمیت 

  جواد علیزاده                                                                                                                                                                                .قویمناسب برای داوطلبان فارغ التحصیل و پیش دانشگاهی با سطح ضعیف ، متوسط و                                                                                                                                                    

 .زمان اجرای این برنامه هماهنگ با تاریخ شروع مطالعه داوطلب می باشد                                                                                                                                                               @English_Master                     
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و این درس داری تالش می کنی و یا اینکه بین این دو دسته االن که این برنامه به دستت رسید ، شاید جزو افرادی باشی که هنوز زبان رو شروع نکردی و یا جزو کسانی باشی که واسه کسب درصد باال ت سالم بچه ها :   

 باشی و درصد متوسطی رو تو آزمون ها یا تست ها بدست می آری.

 

                                  

  یـــــــــــــا علیرو تو درس زبان کسب کنی .  نامبروانیدرصد  99برنامه رو به طور کامل اجرا کنی ما هم بهت قول میدیم تو کنکور سراسری  یقول بد اگه                                  

 

 توجه کن ، بعدش مستقیم برو سراغ اجرای برنامه .به چند نکته زیر اول خوب                                    

 

  دقیقه ، رو به زبان اختصاص بدی  45تو نوشتن این برنامه حواسمون بود که درس های مهمتر از زبان هم داری ، پس قراره روزانه یخورده اونم فقط 

  روزشو زبان بخونی ، اون یه روز هم مال خودت  6روز هفته فقط  9قراره از 

  بیشتر زمان مطالعه روزانه رو به لغت اختصاص دادیم هر مبحث ) لغت ، گرامر ، کلوز و ریدینگ (با توجه به اهمیت 

  اما گاهی این  دقیقه بعدی هم بصورت رندومی به مطالعه گرامر و درک مطلب 55دقیقه به مطالعه لغت اختصاص داره و  03 ابتدا دقیقه روزانه ، 45اگه قراره به برنامه ریز شیم ، از (plan  ) تغییر می کنه 

 تو برنامه لحاظ شده که اگه یه وقت یه مشکلی واست پیش اومد دوباره بتونی به برنامه برگردی و عقب نمونی  کلی ایستگاههای جبرانی و زمان مرور 

  ها رو می خونی بعدش یه مرور داری و سپس تا می تونی تست می زنی  ماهه زبان طوری نوشته شده که ابتدا کامل مطالعه تشریحی داری ، یعنی ابتدا درسنامه 0برنامه 

  ماه قبل کنکور (  0از ویژگی های این برنامه اینه که هر وقت به دستت رسید می تونی شروع کنی ) البته 

  تست کلوز و ریدینگ هم می زنی ! 596تست گرامر و  020تست لغت ،  694شاید باورت نشه اما با اجرای این برنامه عالوه برچند بار مرور حدود 

 تو نوشتن این برنامه سعی شده با مباحث آزمون های آزمایشی هماهنگ باشیم 

 اده کنین وگرنه واسه نتیجه و موزشی خوب دارین که از همونا استفو در پایان اینکه سعی کردیم واسه تست ها و مطالعه تشریحی کتاب جدید بهتون معرفی نکنیم تا متحمل هزینه اضافی نشین ) اگه کتاب کمک آ

 .(که همگی کم حجم و کامل هستن استفاده کنین جواد علیزادهلغت و درک مطلب استاد  –درصد باال می تونید از جزوات انحصاری گرامر 
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         یا با کتاب های خودتون نمی تونین درصد خوبی بدست بیارین ،  برای مطالعه درسنامه و تست های این برنامه از کتاب های کمک آموزشی که دارین استفاده کنید. اما اگر منابع کمک آموزشی خوبی ندارین و     

 برای تهیه این منابع و جزوات به ادمین کانال پیام بدین . اده استفاده کنین.از جزوات ریدینگمن ، کپسول گرامر و کپسول لغت استاد جواد علیز بهتره

 دقیقه ( 55) همیشه   درک مطلب گرامر لغت روز

  پیش  5آغاز مطالعه لغات درس  5

 
 دقیقه 03روزانه فقط 

  پیش  2مطالعه گرامر درس 

 
 دقیقه 55روزانه فقط 

 

  سال سوم 2گرامر درس مطالعه  پیش 5ادامه مطالعه لغات درس  2

  سال سوم  4مطالعه گرامر درس  پیش 5ادامه مطالعه لغات درس  0

  درس باال  0مرور مباحث گرامری  پیش 5ادامه مطالعه لغات درس  4

    دقیقه 55                        درس باال  0تست گرامری  23 پیش 5ادامه مطالعه لغات درس  5

                کردن درسنامه اسکیم و اسکن  دقیقه 03پیش                         5تست لغات درس  43 6

  پیش 2آغاز مطالعه لغات درس  9

 
 دقیقه 03روزانه فقط 

 درسنامه سواالت لغت و ناآشنا به همراه نمونه تست 

 ناآشنا به همراه نمونه تستدرسنامه سواالت لغت و ادامه   پیش 2ادامه مطالعه لغات درس  8

 پیش  0مطالعه گرامر درس  پیش 2ادامه مطالعه لغات درس  9
 

 

  دقیقه 55روزانه فقط 

  تست  55پیش +  0ادامه گرامر درس  پیش 2ادامه مطالعه لغات درس  53

 مرجع ضمیر به همراه نمونه تست  سواالت  درسنامه  پیش 2ادامه مطالعه لغات درس  55

 مرور درسنامه مهارت اول و دوم   دقیقه 03                         پیش 2 درس لغات تست 43 52

  پیش 0آغاز مطالعه لغات درس  50

 

 دقیقه 03روزانه فقط 

  پیش  5مطالعه گرامر درس 
 دقیقه 55روزانه فقط 

 

  پیش  5ادامه مطالعه گرامر درس  پیش 0ادامه مطالعه لغات درس  54

  پیش  5تست گرامر درس  23 پیش 0ادامه مطالعه لغات درس  55

 درسنامه  سواالت جزئیات متن   پیش 0ادامه مطالعه لغات درس  56

 ادامه درسنامه سواالت جزئیات متن به همراه نمونه تست  پیش 0ادامه مطالعه لغات درس  59

 سال سوم  5مطالعه گرامر درس  دقیقه 03                          پیش 0 درس لغات تست 43 58
 

  دقیقه 55روزانه فقط 

  پیش 4آغاز مطالعه لغات درس  59

 
 دقیقه 03روزانه فقط 

  سال سوم 5تست گرامری درس  55

 درسنامه سواالت موضوع اصلی متن   پیش 4ادامه مطالعه لغات درس  23

 سواالت موضوعات متن به همراه نمونه تستادامه درسنامه   پیش 4ادامه مطالعه لغات درس  25

 درسنامه سواالت استنباطی   پیش 4ادامه مطالعه لغات درس  22

 ادامه درسنامه سواالت استنباطی به همراه نمونه تست  پیش 4ادامه مطالعه لغات درس  20

  پیش  4مطالعه گرامر درس  دقیقه 03                           پیش 4 درس لغات تست 43 24
 دقیقه 55روزانه فقط 

 

 مهارت متن خوانی باال  5مرور  پیش  4ادامه مطالعه گرامر درس   25

  پیش  4تست گرامر درس  25 دقیقه 03         پیش       2و  5دروس تکمیلی تست  43 26
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  سال سوم  0مطالعه گرامر درس  دقیقه 03پیش               4و  0تست  تکمیلی دروس  43 29

 دقیقه 55روزانه فقط 
 

  سال سوم 5آغاز مطالعه لغات درس  28

 دقیقه 03روزانه فقط 
  تست  55مرور گرامر درس باال + 

  به همراه تحلیل5093 از  قبلاز کنکورهای  متن  5  سال سوم 5ادامه مطالعه لغات درس  29

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   5  سومسال  5ادامه مطالعه لغات درس  03

  دقیقه 25درس اول پیش                 4تست تکمیلی گرامر  03 دقیقه 23سال سوم                        5 درس لغات تست 25 05

 ایستگاه جبرانی  02

  سال سوم  2آغاز مطالعه لغات درس  00

 دقیقه 03روزانه فقط 
 به همراه تحلیل5093از کنکورهای قبل از   متن  5 

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   5  سال سوم 2ادامه مطالعه لغات درس  04

  سال سوم  5مطالعه گرامر درس  سال سوم 2ادامه مطالعه لغات درس  05

 دقیقه 55روزانه فقط 
 

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   5 سال سوم  5ادامه مطالعه گرامر درس  دقیقه 23سال سوم                        2 درس لغات تست 25 06

  سال سوم 0آغاز مطالعه لغات درس  09

 دقیقه 03روزانه فقط 
  سال سوم  5تست گرامر درس  23

 درسنامه کلوز تست   سال سوم 0ادامه مطالعه لغات درس  08

 ادامه درسنامه کلوز به همراه نمونه تست  سال سوم 0ادامه مطالعه لغات درس  09

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   5کلوز و  5  دقیقه 23سال سوم                        0 درس لغات تست 25 43

  سال سوم 4آغاز مطالعه لغات درس  45

 دقیقه 03فقط روزانه 
  سال سوم 6مطالعه گرامر درس 

 دقیقه 55روزانه فقط 
 

  سال سوم 6ادامه مطالعه گرامر درس  سال سوم 4ادامه مطالعه لغات درس  42

  سال سوم 6تست گرامر درس  23 سال سوم 4ادامه مطالعه لغات درس  40

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   2کلوز و  5  دقیقه 23سال سوم                        4 درس لغات تست 25 44

  سال سوم 5آغاز مطالعه لغات درس  45

 دقیقه 03روزانه فقط 
  پیش 9و  6و  5مطالعه گرامر دروس 

 دقیقه 55روزانه فقط 
 

  ادامه مطالعه گرامر سه درس باال سال سوم 5ادامه مطالعه لغات درس  46

  تست گرامر از سه درس باال  23 سال سوم 5مطالعه لغات درس ادامه  49

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   2کلوز و  2  دقیقه 23سال سوم                        5 درس لغات تست 25 48

  سال سوم 6آغاز مطالعه لغات درس  49

 دقیقه 03روزانه فقط 
 به همراه تحلیل5093کنکورهای قبل از  متن  از  5کلوز و  2 

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   5کلوز و  2  سال سوم 6ادامه مطالعه لغات درس  53

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   5کلوز و  2  سال سوم 6ادامه مطالعه لغات درس  55

  دقیقه 25     پیش  9و  6و  5و  5دروس  تست تکمیلی گرامر 03 دقیقه 23سال سوم                        6 درس لغات تست 25 52

 ایستگاه جبرانی  دقیقه 03تست تکمیلی از سه درس اول سال سوم        43 50

 ایستگاه جبرانی  دقیقه 03تست تکمیلی از سه درس دوم سال سوم       43 54

 ایستگاه جبرانی                                                                                                          55

  پیش 5آغاز مطالعه لغات درس  56

 

 دقیقه 03روزانه فقط 

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   5کلوز و  5 

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورهای قبل از   5کلوز و  5  پیش 5ادامه مطالعه لغات درس  59

  پیش 8مطالعه گرامر درس  پیش 5ادامه مطالعه لغات درس  58

 دقیقه 55روزانه فقط 
 

  پیش 8ادامه مطالعه گرامر درس  پیش 5ادامه مطالعه لغات درس  59
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  پیش  8تست گرامر از درس  23 پیش 5ادامه مطالعه لغات درس  63

 به همراه تحلیل5093متن  از کنکورسراسری  5کلوز و  5  دقیقه 03                           پیش 5 درس لغات تست 43 65

  پیش 6آغاز مطالعه لغات درس  62

 

 دقیقه 03روزانه فقط 

 به همراه تحلیل5095متن  از کنکورسراسری  5کلوز و  5 

 به همراه تحلیل5092متن  از کنکورسراسری  5کلوز و  5  پیش 6مطالعه لغات درس ادامه  60

 به همراه تحلیل5090متن  از کنکورسراسری  5کلوز و  5  پیش 6ادامه مطالعه لغات درس  64

  دقیقه 55        سال سوم 6و  5تست تکمیلی گرامر از دروس  23 پیش 6ادامه مطالعه لغات درس  65

  دقیقه 55                       پیش  0تست تکمیلی گرامر از درس  23 پیش 6ادامه مطالعه لغات درس  66

 ایستگاه جبرانی دقیقه 03                           پیش 6 درس لغات تست 43 69

 ایستگاه جبرانی دقیقه 03پیش                6و  5تست تکمیلی دروس  43 68

 ایستگاه جبرانی                                                                                                         69

  پیش  9آغاز مطالعه لغات درس  93

 

 دقیقه 03روزانه فقط 

 مرور و تست های تکمیلی درک مطب به دلخواه 

 تست های تکمیلی درک مطب به دلخواهمرور و   پیش 9ادامه مطالعه لغات درس  95

   5093تحلیل تست های گرامر کنکور سراسری  پیش 9ادامه مطالعه لغات درس  92

 

 دقیقه 55روزانه 

 

  5095تحلیل تست های گرامر کنکور سراسری  پیش 9ادامه مطالعه لغات درس  90

  5092سراسری تحلیل تست های گرامر کنکور  پیش 9ادامه مطالعه لغات درس  94

  5090تحلیل تست های گرامر کنکور سراسری  دقیقه 03                           پیش 9 درس لغات تست 43 95

  پیش 8آغاز مطالعه لغات درس  96

 

 دقیقه 03روزانه فقط 

 مرور و تست های تکمیلی درک مطب به دلخواه 5094تحلیل تست های گرامر کنکور سراسری 

 مرور و تست های تکمیلی درک مطب به دلخواه  پیش 8مطالعه لغات درس  ادامه 99

 مرور و تست های تکمیلی درک مطب به دلخواه  پیش 8ادامه مطالعه لغات درس  98

 مرور و تست های تکمیلی درک مطب به دلخواه  پیش 8ادامه مطالعه لغات درس  99

 تست های تکمیلی درک مطب به دلخواهمرور و   پیش 8ادامه مطالعه لغات درس  83

 5094کلوز و متن های کنکور سراسری   دقیقه 03                           پیش 8 درس لغات تست 43 85

 5094تحلیل کلوز و متن های کنکور سراسری   دقیقه 03پیش                8و  9تست تکمیلی دروس  43 82

 دقیقه ای 23درس زبان در زمان استاندارد  5095تکرار آزمون کنکور سراسری  80

 دقیقه ای 23درس زبان در زمان استاندارد  5096تکرار آزمون کنکور سراسری  84

 دقیقه ای 23درس زبان در زمان استاندارد  5099تکرار آزمون کنکور سراسری  85

 

 

 امضای خداجون زیر پای آرزوهاتون 

 جواد علیزاده 




