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بـــــــــا این برنامه زندگی کن !

روز

لغت

زمان

گرامر

زمان

1

آغاز مطالعه لغات درس  1زبان دهم

 13دقیقه

آغاز مطالعه گرامر ترتیب صفات –صفات مقایسه ای  -صفات مفعولی و فاعلی

 52دقیقه

2

ادامه مطالعه لغات درس  1زبان دهم

 13دقیقه

ادامه مطالعه گرامرترتیب صفات –صفات مقایسه ای -صفات مفعولی و فاعلی

 52دقیقه

5

آغاز مطالعه لغات درس  2زبان دهم

 13دقیقه

 52تست گرامر ترتیب صفات –صفات مقایسه ای  -صفات مفعولی و فاعلی

 52دقیقه

5

ادامه مطالعه لغات درس  2زبان دهم

 13دقیقه

3

 52تست لغت دروس  1و  2زبان دهم

 52دقیقه

6

آغاز مطالعه لغات درس  5زبان دهم

 13دقیقه

7

ادامه مطالعه لغات درس  5زبان دهم

 13دقیقه

8

آغاز مطالعه لغات درس  5زبان دهم

 13دقیقه

9

ادامه مطالعه لغات درس  5زبان دهم

 13دقیقه

12

 52تست لغت دروس  5و  5زبان دهم

 52دقیقه

درک مطلب

زمان

دروس  2 :زبان دهم و  5زبان یازدهم

آغاز مطالعه گرامر انواع زمان ها

 52دقیقه

زمان  :آینده ساده –گذشته استمراری –حال کامل –گذشته کامل
ادامه مطالعه گرامر انواع زمان ها

 13دقیقه

زمان  :آینده ساده –گذشته استمراری –حال کامل –گذشته کامل
 52تست گرامر انواع زمان ها

 52دقیقه

دروس  1 :زبان دهم  5 -زبان دهم – 2زبان یازدهم – 5زبان دوازدهم

آغاز مطالعه گرامر معلوم و مجهول

 52دقیقه

مجهول  :حال ساده –گذشته ساده –حال کامل –افعال وجهی
ادامه مطالعه گرامر معلوم و مجهول

 52دقیقه

مجهول  :حال ساده –گذشته ساده –حال کامل –افعال وجهی
 53تست گرامر معلوم و مجهول

 52دقیقه

دروس  1 :و  5زبان دوازدهم

11

مطالعه درسنامه  Scanningو Skimming

 13دقیقه

ادامه مطالعه درسنامه  Scanningو Skimming

 53دقیقه

 +متن های مرتبط درس  1و  2کتاب یازدهم
12

 33تست جدید لغت کل کتاب زبان دهم

 53دقیقه

15

آغاز مطالعه لغات درس  1زبان یازدهم

 13دقیقه

آغاز مطالعه گرامر اسم مصدر و مصدر با to

 22دقیقه

مطالعه درسنامه سواالت مرجع ضمیر

 12دقیقه

15

ادامه مطالعه لغات درس  1زبان یازدهم

 13دقیقه

ادامه مطالعه گرامر اسم مصدر و مصدر با to

 13دقیقه

ادامه مطالعه درسنامه سواالت مرجع ضمیر

 13دقیقه

 +متن های مرتبط درس  5کتاب یازدهم
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13

 23تست لغت درس  1زبان یازدهم

 13دقیقه

16

آغاز مطالعه لغات درس  2زبان یازدهم

 13دقیقه

17

ادامه مطالعه لغات درس  2زبان یازدهم

 13دقیقه

18

 23تست لغت درس  2زبان یازدهم

 13دقیقه

 22تست گرامر اسم مصدر و مصدر با to

 13دقیقه

مطالعه درسنامه سواالت جزئیات متن

 13دقیقه

دروس  2 :و  5زبان یازدهم
ادامه مطالعه درسنامه م سواالت جزئیات متن

 52دقیقه

 +متن های مرتبط درس  1کتاب یازدهم
مطالعه درسنامه سواالت موضوع متن

 52دقیقه

 +متن های مرتبط درس  2کتاب یازدهم
مطالعه درسنامه سواالت استنباطی

 52دقیقه

 +متن های اصلی کتاب دوازدهم
19

آغاز مطالعه لغات درس  5زبان یازدهم

 13دقیقه

آغاز مطالعه گرامر دنباله های سوالی و حروف ربط همپایه ساز

 13دقیقه

مطالعه درسنامه سواالت لغات ناآشنا

 13دقیقه

22

ادامه مطالعه لغات درس  5زبان یازدهم

 13دقیقه

ادامه مطالعه گرامر دنباله های سوالی و حروف ربط همپایه ساز

 13دقیقه

مرور درسنامه های مهارت های متن خوانی

 13دقیقه

21

 23تست لغت درس  5زبان یازدهم

 13دقیقه

 22تست گرامر دنباله های سوالی و حروف ربط همپایه ساز

 13دقیقه

 2متن تمرینی کتاب درسی دوازدهم

 13دقیقه

22

ایستگاه جبرانی

25

 62تست جدید لغت کل کتاب زبان یازدهم

 53دقیقه

25

آغاز مطالعه لغات درس  1زبان دوازدهم

 23دقیقه

درس  1 :زبان دوازدهم

 1کلوز  2 +متن تمرینی

 22دقیقه

متن های آزمون سنجش – گزینه دو  -قلمچی
23

ادامه مطالعه لغات درس  1زبان دوازدهم

 23دقیقه

آغاز مطالعه گرامر جمالت شرطی نوع اول و دوم

 22دقیقه

26

 52تست لغت درس  1زبان دوازدهم

 22دقیقه

ادامه مطالعه گرامر جمالت شرطی نوع اول و دوم

 12دقیقه

 23تست گرامر دنباله های سوالی و حروف ربط همپایه ساز

 13دقیقه

 1کلوز  1 +متن تمرینی

 13دقیقه

متن های آزمون سنجش – گزینه دو  -قلمچی
27

متن های آزمون گاج – گزینه دو  -قلمچی

دروس  5 :زبان یازدهم و  2زبان دوازدهم

28

آغاز مطالعه لغات درس  2زبان دوازدهم

 23دقیقه

آغاز مطالعه گرامر جمالت توصیفی و ضمایر موصولی

 22دقیقه

29

ادامه مطالعه لغات درس  2زبان دوازدهم

 23دقیقه

 13تست گرامر جمالت توصیفی و ضمایر موصولی

 12دقیقه

52

 52تست لغت درس  2زبان دوازدهم

 22دقیقه

درس  2 :زبان دوازدهم

 2کلوز  2 +متن تمرینی

 52دقیقه

 1کلوز  1 +متن تمرینی

 12دقیقه

متن های آزمون های سنجش
 2کلوز  5 +متن تمرینی
متن های آزمون های سنجش

 23دقیقه
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51

آغاز مطالعه لغات درس  5زبان دوازدهم

 23دقیقه

آغاز مطالعه گرامر اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

 22دقیقه

52

ادامه مطالعه لغات درس  5زبان دوازدهم

 23دقیقه

 13تست گرامر اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

 12دقیقه

55

 52تست لغت درس  5زبان دوازدهم

 22دقیقه

درس  1 :زبان یازدهم

آغاز مطالعه گرامر افعال وجهی – حروف اضافه – قید حالت –

 12دقیقه

 1کلوز  1 +متن
متن های کنکورهای سراسری اخیر

 23دقیقه

اجزای جمله – ضمایر تاکیدی و انعکاسی – انواع اسم
ادامه مطالعه گرامر افعال وجهی – حروف اضافه – قید حالت –

55

اجزای جمله – ضمایر تاکیدی و انعکاسی – انواع اسم  22 +تست

 52دقیقه

 13دقیقه

 1کلوز  2 +متن
متن های کنکورهای سراسری اخیر

دروس  5 :زبان دهم –  5زبان دهم –  1زبان دهم –  1زبان یازدهم
53

 63تست جدید لغت کل کتاب زبان دوازدهم

 53دقیقه

اگـه گفتـی حاال وقتـــــ چیه ؟
بلــه درست حدس زدی  :واسه کسب درصد  ، 122آزمون های جامع فراموش نشه

امضای خدا زیر پای آرزوهاتون
جواد علیزاده

