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 ریز مبحث مبحث کلی روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 معلوم و مجهول معلوم و مجهول دوشنبه مرداد 6 1جلسه 

 دوشنبه مرداد 13 2جلسه 
زمانهای 

 انگلیسی

بررسی تمامی 

 زمانهای مورد نیاز

 درس اول دهم دوشنبه مرداد 20 3جلسه 

-تدریس گرامر+تست

مرور وازگان 

 مهم+تحلیل تست

 درس دوم دهم دوشنبه مرداد 27 4جلسه 

-تدریس گرامر+تست

مرور وازگان 

 مهم+تحلیل تست

 درس سوم دهم دوشنبه شهریور 3 5جلسه 

-تدریس گرامر+تست

مرور وازگان 

 مهم+تحلیل تست

 درس چهارم دهم دوشنبه شهریور 10 6جلسه

-تدریس گرامر+تست

مرور وازگان 

 مهم+تحلیل تست
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 پاییز

 

 

 ریز مبحث مبحث کلی روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 دوشنبه شهریور 24 جمع بندی
همایش جمع 

 بندی تابستان

همایش جمع بندی 

 تابستان

 1درک متن  دوشنبه مهر 7 7 جلسه
تیپ  5استراتژی 

 سوال درک مطلب

 دوشنبه مهر 14 8جلسه 
 1لغات درس 
 دوازدهم

تدریس خط به خط 

لغات کتاب 

 درسی+کتابکار+تست

 دوشنبه مهر 21 9جلسه 
 1گرامر درس 
 دوازدهم

 مبحث مجهول تدریس 

 دوشنبه مهر 28 10جلسه 

تکمیلی بخش 

 1گرامردرس 
 دوازدهم

تدریس دنباله های 

 سوالی

 2درک متن  دوشنبه آبان 5 11جلسه 
تیپ  5استراتژی 

 سوال درک مطلب

 دوشنبه آبان 12 12جلسه 
 1لغات درس 
 یازدهم

تدریس خط به خط 

لغات کتاب درسی و 

 بکار+ تستکتا 

 دوشنبه آبان 19 13جلسه 
 1گرامر درس 
 یازدهم

اسم و شمارش + 

 ترتیب جمله

 دوشنبه آبان 26 14جلسه 
 2لغات درس 
 دوازدهم

تدریس خط به خط 

لغات کتاب درسی و 

 کتا بکار+ تست

 دوشنبه آذر 3 15جلسه 
 2گرامر درس 
 دوازدهم

تدریس جمله های 

وصفی و ضمایر 

موصولی+ شرطی نوع 

 دوم

 دوشنبه آذر 10 16جلسه 
 2لغات درس 
 یازدهم

تدریس خط به خط 

لغات کتاب درسی و 

 کتا بکار+ تست

 دوشنبه آذر 17 17جلسه 
 2گرامر درس 
 یازدهم

مرورحال کامل + 

 افعال چندبخشی

 دوشنبه آذر 24 18جلسه 
 2نگارش درس 
 یازدهم

 مصدرو اسم مصدر

 ( 3)ترکیبی با درس 
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 شماره جلسه
تاریخ 

 کالس
 ریز مبحث مبحث کلی روز 

 دوشنبه بهمن 6 19جلسه 
 2و 1جمع بندی درس 
 دوازدهم

مرور جامع+جمع 

 بندی+تست

 یازدهم 3لغات درس  دوشنبه بهمن 13 20جلسه 

تدریس خط به خط لغات 

 کتاب درسی و 

 بکار+ تستکتا

 دوشنبه بهمن 20 21جلسه 
 3گرامر درس 
 یازدهم

تدریس شرطی نوع اول 

 + صفت مفعولی

 دوشنبه بهمن 27 22جلسه 
 3لغات درس 
 دوازدهم

تدریس خط به خط لغات 

 کتاب درسی و 

 کتابکار+ تست

 دوشنبه اسفند 4 23جلسه 
 3گرامر درس 
 دوازدهم

تدریس مجهول افعال 

کمکی ناقص+مرور زمان 

 گذشته کامل

 جمع بندی دوازدهم دوشنبه اسفند 11 24جلسه 
مرور جامع+جمع 

 بندی+تست

 جمع بندی کنکور  دوشنبه اسفند18 25جلسه 
مرور جامع+جمع 

 بندی+تست


