
 

۱ www.hiradenglish.com 

 

راهنماكتاب  –انگليسي درآيلسبسته خودآموز    

 به نام خدا

 

 فهرست مطالب:

 1 مقدمه
 2 درباره آيلس

 12 طرح اجرائي سيستم آموزش
 12 برنامه ريزي درسي 

 29 آزمون هاي آزمايشي
 IELTS 31سؤاالت متداول درباره آزمون 

 37 بسته هاي خودآموز: Speaking پشتيباني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۲ www.hiradenglish.com  

 

كتاب راهنما –بسته خودآموز انگليسي درآيلس   

 مقدمه:

در سال هاي اخير نشان مي دهد كه خيل عظيم زبان  IELTSوضعيت نمرات اخذ شده در آزمون هاي رسمي 

، به دليل عدم اي فراوان و صرف هزينه هاي هنگفتعلي رغم تالش ه IELTSآموزان و داوطلبين آزمون 

 ايشان در رسيدن به هدف خود، از كسب موفقيت بازمانده اند. وجود يك مرجع علمي مناسب براي ياري

به همين دليل مركز تخصصي زبان هيراد با توجه به سال ها تجربه افتخار آميز و ركوردهاي بي نظير در 

و همچنين برگزاري كالس هاي ويژه  IELTSكسب نتايج درخشان زبان آموزان در آزمون هاي بين المللي 

، ارائه كارگاه هاي آموزش كاربردي متنوع، برگزاري آزمون هاي آزمايشي شبيه IELTSآمادگي آزمون 

در دانشگاه ها و سازمان هاي مختلف، برآن شده  IELTSو برگزاري دوره هاي پيشرفته  IELTSسازي شده 

د امكان است تا با استعانت از بارگاه خداوند متعال و با تكيه بر توان باالي علمي و آموزشي خود و جهت ايجا

بهره مندي تمامي داوطلبين از امكانات مطلوب آموزشي، گامي مؤثر در جهت همراهي داوطلبين آزمون 

IELTS .بردارد 

، الزم است ابتدا منبع آموزشي علمي و كاربردي در اختيار IELTSبراي آمادگي و كسب موفقيت در آزمون 

ربردي روند آماده سازي و يادگيري بهتر و سريعتر زبان آموز قرار گيرد. با داشتن منبع آموزشي معتبر و كا

انجام مي گيرد. وجود منابع مختلف بدون راهنما، مشاوره و هدايت تحصيلي باعث سردرگمي داوطلبان و دور 

 شدن از موفقيت خواهد شد.

. موفقيت در هر عملي بدون داشتن تعريف مناسبي از اهداف و انتظارات مورد نظر تقريباً غير ممكن است

را نيز نمي توان از اين موضوع مستثني دانست. داوطلب آزمون IELTSفرآيند آموزش و آمادگي آزمون 

IELTS  زماني به موفقيت دست مي يابد كه اطالع درستي در مورد انتهاي مسير و هدف خود در دست داشته

ماني طرح درس موفق باشد تا طرح درسي كارآمد براي دستيابي به نتيجه مطلوب را به دست آورد. سپس ز

در اختيار خواهد داشت كه اهداف درسي را به خوبي بشناسد و زماني بهتر ياد مي گيرد كه بداند دقيقاً قرار 

 است چه چيزي را ياد بگيرد.

هيراد، اهداف برنامه درسي را با توجه به نقش محوري زبان آموز در نتيجه  IELTSبسته آموزشي خود آموز 

. يكي از ويژگي هاي بارز اين بسته خود آموز رويكرد كاربردي در يادگيري با توجه به گيري قرار داده است

نقش محوري زبان آموز در اين فرآيند است. گام هاي موفقيت در اين فرآيند شامل ابزارهاي مناسب 

و  درسي، استراتژي و برنامه ريزي روشن در رابطه با مطالعه و تمرين در راستاي خلق برنامه اي فعال

كاربردي و در پايان برنامه اي مدون و مشخص از امتحانات و آزمون هاي آزمايشي و شبيه سازي است تا 

 فرآيند يادگيري و نهايتاً نتيجه گيري را به گونه اي مناسب به پايان برساند.
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 :IELTS EXAM درباره آزمون آيلس

 General) گنجنرال ترينيو  (Academic)در دو نوع مختلف آكادميك (IELTS) آزمون آيلتس
Training) شود. برگزار مي 

تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي  سنجد كه قصد دارند امتحان آكادميك توانايي انگليسي داوطلباني را مي
ها   شدن در اين دانشگاه  هاي پذيرفته  يكي از مهمترين شرط. به باال در يك دانشگاه انگليسي زبان ادامه دهند

 س معلوماتتنوع جنرال ترينينگ آزمون آيل. باشد از نمره اين امتحان مي ردن سطحي قابل قبولفراهم آو
ترينينگ براي كساني   جنرال سنجد. آزمون اجتماعي مي -علمي داوطلبان را در سطحي وسيعتر و در بستري

  پايان برسانند و يا به كشوري انگليسي زبان به  دانشگاهي خود را در  مناسب است كه قصد دارند تحصيالت پيش
ها  هاي شغلي قصد سفر به اين كشور  فرصت  يافتن به  كاري و يا دست مدت  ه هاي كوتا  منظور گذراندن دوره

 هاي مهاجرت  كارنامه اين امتحان از جمله مداركي است كه در جريان بررسي پرونده عالوه  را دارند. به
هاي شنيدن،   س تواناييتآيل در امتحان. شود استراليا، نيوزلند و كانادا از متقاضيان طلب مي ي نظيركشورهاي

شود. در حاليكه توانايي شنيداري و  مي كردن در چهار قسمت جداگانه سنجيده خواندن، نوشتن، و صحبت
گيرد، هر يك از  ت ميمشابهي صور روش كامالً   گ بهنتريني  جنرال كردن داوطلبان امتحان آكادميك و صحبت

ليت انتخاب نوع ؤكنند. مس هاي خواندن و نوشتن دريافت مي  اي در قسمت جداگانه االتؤاين دو گروه، س
در فرم  نام خود نوع امتحان مورد نظر را  كنندگان بايد هنگام ثبت بر عهده متقاضي بوده و شركت امتحان

جدول  بهامتحان لطفاً  هاي  يك از بخش يشتر در مورد هرآوردن اطالعات ب  دستبه نام قيد كنند. براي   ثبت
 زير دقت فرمائيد.

Listening 
30 Minutes 

General Training Reading 
60 Minutes 

Academic Reading 
60 Minutes 

General Training Writing 
60 Minutes 

Academic Writing 
60 Minutes 

Speaking 
11-14 Minutes 

ممكن است در طول  (Speaking) اما بخش مصاحبه شود، هر امتحان در يك روز برگزار ميسه بخش اول 
 شود. هفته بعد و يا يك هفته قبل از امتحان برگزار  يك

معلومات داوطلبان در سطوح مختلف از زبان  ، به نوعي طراحي شده كه قادر است ميزانIELTS آزمون
كنندگان در اين آزمون به طيف  بندي كند. شركت طبقه IELTS دانگليسي را سنجيده و با توجه به استاندار

 يك از اي كه از هر دهند و در پايان با توجه به نمره ساده تا بسيار مشكل پاسخ مي االت بسيارؤمتنوعي از س
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صفر، تا سطح آشناي  آشناي كامل به زبان انگليسي، با نمره اند سطحي مابين نا كرده بخش مختلف دريافت  چهار
هفته بعد از آزمون اصلي در  2د. نتايج آزمون حدوداً شون بندي مي ، طبقه9كامل به زبان انگليسي، با نمره 

نتايج بايد شخصاً توسط متقاضي دريافت گردد و مسئوالن دفتر امتحان اختيار متقاضي قرار داده مي شود. 
به عنوان يك قانون . به اطالع داوطلبان برسانند فكس، يا پست الكترونيكي نتايج را  از طريق تلفن، اجازه ندارند تا

كه بتوان اثبات كرد كه  اعتبار دارند. در صورتي عمومي نتايج امتحان تا دو سال پس از برگزاري امتحان
انگليسي كوشا بوده،   معلومات خود و بهتر كردن دانشش در زبان داوطلب پس از برگزاري امتحان در حفظ

 .حان حتي بيش از اين مهلت دوساله نيز استفاده كردامت توان از كارنامه مي

 نظر تجديد تقاضاي

تمام نمرات كارنامه خود اعتراض كنند.  س اين فرصت را دارند تا به بخشي يالتكنندگان در امتحان آي شركت
رده و از تاريخ چاپ كارنامه فرم تقاضاي تجديد نظر را پر ك براي اين كار الزم است تا در فاصله يك ماه بعد

 .دنس ارسال نمايتبه دفتر امتحان آيل ،همراه با اصل كارنامه خود
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 :IELTS Listeningنمونه پاسخنامه آزمون 
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 :IELTS Readingنمونه پاسخنامه آزمون 
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 :IELTS Writingنمونه پاسخنامه آزمون 
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 :IELTS Writingنمونه پاسخنامه آزمون 
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 :IELTS Writingنمونه پاسخنامه آزمون 
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 :IELTS Writingنمونه پاسخنامه آزمون 
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 :Listening & Readingنصاب نمره هاي آزمون هاي  جدول حد

Listening  
Reading General 

Training  Reading Academic 

A
ns

w
er

s Band Score   

A
ns

w
er

s Band Score   

A
ns

w
er

s Band Score 

1 1  1 1  1 1 
2 1  2 1  2 1 
3 2  3 2  3 2 
4 2  4 2  4 2 
5 3  5 2  5 3 
6 3  6 2.5  6 3 
7 3  7 2.5  7 3 
8 3.5  8 2.5  8 3.5 
9 3.5  9 2.5  9 3.5 
10 4  10 3  10 4 
11 4  11 3  11 4 
12 4  12 3  12 4 
13 4  13 3.5  13 4 
14 4.5  14 3.5  14 4.5 
15 4.5  15 4  15 5 
16 5  16 4  16 5 
17 5  17 4  17 5 
18 5  18 4.5  18 5.5 
19 5.5  19 4.5  19 5.5 
20 5.5  20 4.5  20 5.5 
21 5.5  21 4.5  21 5.5 
22 6  22 5  22 6 
23 6  23 5  23 6 
24 6  24 5  24 6 
25 6  25 5.5  25 6 
26 6.5  26 5.5  26 6.5 
27 6.5  27 5.5  27 6.5 
28 6.5  28 5.5  28 6.5 
29 6.5  29 6  29 6.5 
30 7  30 6  30 7 
31 7  31 6  31 7 
32 7.5  32 6.5  32 7.5 
33 7.5  33 6.5  33 7.5 
34 7.5  34 7  34 7.5 
35 8  35 7  35 8 
36 8  36 7.5  36 8 
37 8.5  37 7.5  37 8.5 
38 8.5  38 8  38 8.5 
39 8.5  39 8.5  39 8.5 
40 9   40 9   40 9 
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 :Curriculum طرح اجرايي آموزشي

جهت ارتقاء دانش عمومي زبان انگليسي در هر چهار  PET Intensiveمطالعه درس هاي كتاب  -
و درك مطلب  (Listening)، شنيداري (Speaking)، گفتاري (Writing)مهارت نوشتاري

(Reading) 
 (Pre – IELTS)مطالعه درس هاي كتاب پيش نيازي آيلتس  -

 (IELTS Vocabularies)مطالعه درس هاي كتاب آموزش لغات طبقه بندي شده آيلتس  -
 (IELTS Courses)مطالعه درس هاي تخصصي آمادگي آزمون آيلتس در هر چهار مهارت زباني  -

 (IELTS Mock Test)برگزاري آزمون هاي آزمايشي شبيه سازي آزمون آيلتس  -

 

 :برنامه ريزي درسي

  ELEMENTARYشامل دو قسمت است. قسمت اول سطح علمي دانشجويان را از  PRE IELTSبسته آموزشي 

كار مي كند. قسمت  PRE IELTSمي رساند و قسمت دوم به طور تخصصي روي   UPPERINTERMEDIATEبه 

،  سي دي ها و فيلم مي باشند كه روي چها ر تا LISTENINGهاي آموزشي،  جزوات، كتاب هاي  اول شامل كتاب

 PET INTENSIVE ،DEVELOPING TACTICSمهارت به طور مساوي كار مي كنند. اين قسمت شامل كتابهاي 

FOR LISTENING   وEXPANDING TACTICS FOR LISTENING   مي باشد. دانشجويان بعد از مطالعه قسمت

آماده مي شوند.   PRE IELTSبه آن براي وارد شدن به دوره هاي مربوط  ACTIVITYاول و انجام تمام 

 يل است.ذشامل تدريس موارد  PET INTENSIVEدورهاي 

 گرامر -1

 جمله سازي -2

 لغات مترادف ها و متضادها  -3

 اصطالحات -4

5- LISTENING 
6- SPEAKING 
7- READING 
8- WRITING 

 باشد.ل مي كار مي كند شامل موارد ذي PRE IELTSقسمت دوم كه به طور تخصصي روي 

 جمله سازي و تدريس گرامر  -1

 موزش واژگان به وسيله متن و تست هاي چهار گزينه اي و مترادف هاآ -2

  SPEAKINGكار روي  -3
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 READINGكار روي  -4

    LISTENINGكار روي  -5

 WRITINGكار روي  -6

 كار روي ايده پردازي دانشجويان -7

 PRE IELTSكار بر روي فيلم آموزشي مربوط به دوره  -8

و يك   TEST YOUR LISTENINGو كتاب  PRE IELTSخود داراي كتاب   PRE IELTSالزم به ذكر است كه دوره 

 PRE -را بخوانند و سپس وارد دوره    PET INTENSIVEنش جويان ابتدا بايد دوره فيلم آموزشي مي باشد. دا

IELTS   شوند. بعد از اتمام دورهPRE IELTS ج يمي توانند مطالعه پكIELTS  .را شروع كنند 

 

) مي باشد كه مرور PET Generalدر برگيرنده يك كتاب زبان عمومي تحت عنوان ( BECبسته خودآموز  

كلي روي زبان عمومي مي كند و دانش پژوه بايد طبق برنامه مطالعه روزانه زير ابتدا اين كتاب را مطالعه 

مطالعه روزانه مطالعه و اين بسته را به موقع تمام  شود و طبق برنامه BECكرده و سپس وارد مطالعه دوره 

 كند.
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 PET Generalبرنامه مطالعه 

Study plan 

PET Intensive Generalبرنامه مطالعه روزانه براي دوره 

Day 1 Unit 1 180 دقيقه 
Day 2 Unit 2 180 دقيقه 
Day 3 Unit 3 + Listening Activity 180 دقيقه 
Day 4 Unit 4+ CD Film 1 Track 1 180 دقيقه 
Day 5 Unit 5 180 دقيقه 
Day 6 + Unit 5      اول ميان دوره اي آزمونIntensive 1 180 دقيقه 
Day 7 Unit 6+ CD Film 1 Track 2 180 دقيقه 
Day 8 Unit 7 180 دقيقه 
Day 9 Unit 8 + CD Film 1 Track 3  180 دقيقه 
Day 10 Unit 9 180 دقيقه 
Day 11 Unit 10 + Listening Activity    180 دقيقه 
Day 12 + Unit10  دوم ميان دوره ايآزمون Intensive 1  180 دقيقه 
Day 13 Unit 11+ CD Film 1 Track 4 180 دقيقه 
Day 14 Unit 12 180 دقيقه 
Day 15 Unit 13+ CD Film 1 Track 5   180 دقيقه 
Day 16 Unit14 + Listening Activity 180 دقيقه 
Day 17 Unit 15 180 دقيقه 
Day 18 + Unit15  ميان دوره اي سوم آزمونIntensive 1  180 دقيقه 
Day 19 Unit 16 + CD Film 1 Track 6 180 دقيقه 
Day 20 Unit 17 180 دقيقه 
Day 21 Unit 18 + CD Film 1 Track 7 180 دقيقه 
Day 22 Unit 19 180 دقيقه 
Day 23 Unit20 + CD Film 1 Track 8 180 دقيقه 
Day 24  + Unit20  چهارم  ميان دوره ايآزمون Intensive 1 180 دقيقه 
Day 25 Unit 21 180 دقيقه 
Day 26 Unit 22 + CD Film 2 Track 1 180 دقيقه 
Day 27 Unit 23 + Listening Activity  180 دقيقه 
Day 28 Unit 24 + Listening Activity 180 دقيقه 
Day 29 Unit25          + آزمون ميان دوره اي پنجم

Intensive 1 
 دقيقه 180
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Day 30 Unit 26 180 دقيقه 
Day 31 Unit 27 + Listening Activity 180 دقيقه 
Day 32 Unit 28 + CD Film 2 Track 2  180 دقيقه 

Day 33 Unit 29 + Listening Activity 180 دقيقه 

Day 34  + Unit30 ششم   ميان دوره اي آزمونIntensive 1 180 دقيقه 

Day 35 Unit 31+ Listening Activity Intensive 1 180 دقيقه 

Day 36 Unit 32 + CD Film 2 Track 3  180 دقيقه 

Day 37 Unit 33 180 دقيقه 
Day 38 Unit 34 +  Listening Activity 180 دقيقه 
Day 39 Unit 35 + CD Film 2 Track 4 180 دقيقه 
Day 40 Unit36 180 دقيقه 

Day 41 Unit37 Listening Activity+  امتحان پايان دوره اي
FTCT Intensive 1 

 دقيقه 180

Day 42 Unit 38 + CD Film 2 Track 5 180 دقيقه 

Day 43 Unit 39 + CD Film 2 Track 6 180 دقيقه 

Day 44 Unit 40  180 دقيقه 

Day 45 Unit 41 + CD Film 2 Track 7 180 دقيقه 

Day 46 Unit 42 180 دقيقه 

Day 47  امتحان ميان دوره اي اولIntensive 2 180 دقيقه 

Day 48 Unit 43+  Listening Activity 180 دقيقه 

Day 49 Unit 44 + CD Film 2 Track 8 180 دقيقه 

Day 50 Unit 45 180 دقيقه 

Day 51 Unit 46 + Listening Activity 180 دقيقه 

Day 52 Unit 47  +  Intensive 2 دقيقه 180 امتحان ميان دوره اي  دوم 

Day 53 Units48,49 + Listening activity 180 دقيقه 

Day 54 Units 50,51 +CD Film 3 Track 1,2 180 دقيقه 

Day 55 Unit 52 + Intensive 2 دقيقه 180 امتحان ميان دوره اي سوم 

Day 56 Units 53,54 + Listening activity 180 دقيقه 

Day 57 Units 55,56 + Listening  activity 180 دقيقه 

Day 58 Unit 57 + Intensive 2 دقيقه 180 امتحان ميان دوره اي چهارم 

Day 59   Units 58,59 + Listening Activity 180 دقيقه 

Day 60 Unit 60 + CD Film 3 Tracks 3,4  180 دقيقه 

Day 61 Unit 61+ Listening Activity 180 دقيقه 

Day 62 Unit 62 + Intensive 2  دقيقه 180 امتحان ميان دوره اي پنجم 
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Day 63 Unit 63 180 دقيقه 

Day 64 Unit 64  + Listening Activity 180 دقيقه 

Day 65 Unit 65 CD Film 3 Tracks 5,6 180 دقيقه 

Day 66 Unit 66 + CD Film 3 Tracks 7,8 180 دقيقه 

Day 67 Unit 67+ Intensive 2 دقيقه 180 امتحان ميان دوره اي ششم 

Day 68 Units 68,69 + Listening Activity 180 دقيقه 

Day 69 Unit 70 CD Film 4 Tracks 1,2 180 دقيقه 

Day 70 
Unit 71 + Listening Activity + CD Film 4 
Tracks 3,4 

 دقيقه 180

Day 71 
متن مطالعه لغات و اصطالحات مهم كاربردي در 

Developing Tactics book (Intensive 1) (Units 1-9) 
 دقيقه 180

Day 72 
متن مطالعه لغات و اصطالحات مهم كاربردي در 

Developing Tactics book (Intensive 1) (Units 1-9) 
 دقيقه 180

Day 73 
 مطالعه لغات و اصطالحات مهم كاربردي در متن

Expanding Tactics book + CD Film 4 Tracks 5,6   
 دقيقه 180

Day 74 
مطالعه لغات و اصطالحات مهم كاربردي در متن 
Expanding Tactics book + CD Film 4 Track 7  

 دقيقه 180

Day 75  امتحان پايان دوره ايFCTC Intensive 2 180 دقيقه 
 

  Pre-IELTSتوضيحاتي پيرامون آزمون هاي اينترنتي بسته 

 Unit 5در پايان   Intensive 1آزمون اول اينترنتي 

 Unit 10در پايان   Intensive 1آزمون دوم اينترنتي 

 Unit 15در پايان   Intensive 1آزمون سوم اينترنتي 

 Unit 20در پايان   Intensive 1آزمون چهارم اينترنتي 

 Unit 25در پايان   Intensive 1آزمون پنجم اينترنتي 

 Unit 30در پايان   Intensive 1آزمون ششم اينترنتي 

 از همه بخش ها Intensive 1ياني جامع كل كتاب آزمون پا
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 Unit 42در پايان   Intensive 2آزمون اول اينترنتي 

 Unit 47در پايان   Intensive 2آزمون دوم اينترنتي 

 Unit 52در پايان   Intensive 2آزمون سوم اينترنتي 

 Unit 57در پايان   Intensive 2آزمون چهارم اينترنتي 

 Unit 62در پايان   Intensive 2آزمون پنجم اينترنتي 

 Unit 67در پايان   Intensive 2آزمون ششم اينترنتي 

 از همه بخش ها Intensive 2آزمون پاياني جامع كل كتاب 

 

 

 PRE IELTSهاي بسته خود آموز  CDفهرست 

Description Number 

Developing Tactics For Listening 1 

Expanding Tactics For Listening 2 

Test Your Listening 3 

PET Intensive Film 4 

Pre IELTS Film 5 

 

 Pre-IELTSاصول مطالعه بسته خودآموز دوره 

  IELTSشبه نمونه سؤاالت   Speakingروش كار روي بخش 

در مورد موضوع درخواست مي شود كه ابتدا سؤاالت مربوط به هر بخش را با دقت بخواند و  از دانش پژوه

ايده پردازي كند و يا ايده هايش را  ابتدا  روي كاغذ بنويسد و در مدت زمان كمتر از  كمي فكر و شروع به

د به نفس در يك دقيقه در مورد هر سؤال صحبت كند. توصيه مي شود كه با آينه صحبت كند زيرا اعتما

Speaking  را بسيار افزايش مي دهد. الزم به ذكر است كه دانش پژوه در تمرين اين قسمت خودش را زير

تطبيق پيدا كند.   IELTSفشار زماني قرار دهد تا بتواند با زمان هاي استاندارد مرتبط با هر بخش در مصاحبه 

سؤاالت تك به تك كار كنيد و سپس به بخش  زيرا با اين روش ذهن دانش پژوه شكل مي گيرد ابتدا روي
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انتهايي آخر كتاب مراجعه كرده و جواب سؤاالت را مالحظه كنيد و از آنها الگو برداري كنيد. نبايد جواب ها را 

 حفظ كنيد بلكه بايد فقط از جواب ها ايده گرفته و در مصاحبه استفاده كنيد.

 روش كار روي بخش لغات در متن:

ن است كه به دانش پژوه آموزش دهد كه در متن هاي نسبتاً پيشرفته تر، لغات معني هاي هدف اين بخش اي

متفاوتي پيدا مي كنند يعني لغات متفاوت در متن هاي متفاوت معني هاي متفاوتي پيدا مي كنند و دانش پژوه 

ژوه با انجام تمارين طبقه بايد با استفاده از اشارات گرامري و متني(مفهوم جمله) به معني لغت دستيابد. دانش پ

بندي شده اين مهارت را تقويت مي كند. بعد از انجام تمارين مربوط به انتهاي كتاب مراجعه كرده و جواب ها 

 ً  الزم نيست كه تمام لغت هاي هر متن را پيدا كنيد. ) را با پاسخ نامه چك كنيد.(اصال

 ايروش كار روي بخش واژگان از طريق تست هاي چهار گزينه 

دانش پژوه درخواست مي شود كه ابتدا تك به تك سؤاالت را بخوانيد و سعي كنيد بدون  در اين بخش از شما

مراجعه به لغت نامه و با استفاده از دانش عمومي زبان خود در هر سطحي كه هستيد گزينه صحيح را پيدا 

معني  )Text Cluesاشارات متني ( كنيد. حتي مي توانيد سمت راست و چپ لغت را با دقت بخوانيد و از روي

لغت را حدس بزنيد و اگر در انتها نتوانستيد به پاسخ صحيح دستيابيد به  لغت نامه مراجعه كرده و معني را 

پيدا كنيد. سپس معاني مربوط به هر گزينه را در صورت ندانستن در لغت نامه پيدا كنيد. مطالعه دقيق اين 

اً آكادميك خود را تقويت كنيد كه زمينه ساز بخش به شما دانش پژوه محترم كمك مي كند كه پايه لغات نسبت

مي باشد. خواهشمنديم روي كاربرد لغات هم تأكيد كنيد زيرا كاربرد  IELTSبسيار مناسبي براي شروع دوره 

لغات در تقويت درك مطلب نقش بسيار مهمي را ايفاء مي كند و بعد از پاسخ دادن به سؤاالت جواب هايتان را 

 و در نهايت شروع به يادگيري لغات كنيد.با آخر كتاب چك كنيد 

 

 روش كار روي بخش گرامر و جمله سازي

در اين قسمت ابتدا به تدريس كوتاه زمان هاي مهم به همراه جمله سازي مي پردازيم. زبان تدريس زمان ها 

كنيد و  Sentence Construction بسيار ساده است. بعد از مطالعه اين بخش بايد شروع به حل تمارين بخش

           جمالت فارسي را به انگليسي ترجمه كنيد. در اين بخش قصد نداريم فن ترجمه را آموزش دهيم بلكه 

 مي خواهيم زمان ها را به طور كاربردي بياموزيد.

 22-30مربوط به جمالت       زمان حال ساده

 31-53 مربوط به جمالت     زمان گذشته ساده
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 54-61 مربوط به جمالت     زمان گذشته استمراري

 62-99 مربوط به جمالت   زمان  هاي حال كامل و حال كامل استمراري

 100-109 مربوط به جمالت     زمان گذشته كامل 

 110-115 مربوط به جمالت      زمان آينده ساده

 116-123 مربوط به جمالت     زمان آينده استمراري

 124-135مربوط به جمالت       زمان آينده كامل

 136-139 مربوط به جمالت    زمان آينده كامل استمراري

 140-155 مربوط به جمالت  زمان آينده در گذشته ساده، استمراري و كامل 

جمله اول پيرامون تدريس زمان ها بايد شروع به حل تمارين مربوط به  155الزم به ذكر است كه بعد از اتمام 

) حل اين تمارين به شما اين فرصت را مي دهد كه جمالت مجهول را 200تا  156جمالت مجهول كنيد(جمالت 

 استفاده كنيد. Writingو   Speakingبيشتر لمس كرده و كاربردي تر بياموزيد و بتوانيد در 

 IELTSسؤاالت شبه  Readingروش كار روي بخش 

از شما دانش پژوه محترم خواهشمنديم كه از سؤال به جواب برسيد يعني اينكه الزم نيست كه ابتدا متن را 

مربوط به  Readingبخوانيد زيرا انجام اين كار بسيار وقت گير است. بهتر است از شروع كار روي بخش 

اين گونه حركت كنيد تا ذهنتان شكل بگيرد. خواهشمنديم ابتدا لغاتي را كه نمي دانيد در  IELTSشبه سؤاالت 

لغت نامه پيدا نكنيد و سعي كنيد معاني لغات را حدس بزنيد و در انتها بعد از انجام تمارين در صورت نياز 

 اصالً خوب نيست. IELTSمعني لغات جديد را پيدا كنيد زيرا وابستگي به لغت نامه در امتحان 

 

             IELTS Reading  General Skillمهارت كلي در 

بايد ابتدا صورت سؤال را بخوانيد مفهوم آن را با دقت درك كنيد و در صورت امكان يك يا دو لغت كليدي در 

نتخاب كنيد. زيرا صورت سؤال انتخاب كنيد توصيه مي شود كه بيشتر فعل ها و قيدها را به عنوان لغات كليدي ا

بيشتر با قيدها و فعل ها بازي مي كنند. بعد از پيدا كردن لغت كليدي به متن مراجعه  IELTSطراحان سؤال 

كرده دنبال آن لغت و يا مترادفش بگرديد هر كجا كه آن لغت يا مترادفش را پيدا كرديد حول و حوش آن را 

با ايجاد ارتباط بين لغات شما را به   IELTSان سؤاالت بخوانيد و جواب سؤال را پيدا كنيد در حقيقت طراح
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سمت جواب هدايت مي كنند. بنابراين طبق طرح مطالعه روزانه در كتاب راهنما به مطالعه اين بخش بپردازيد 

و در نهايت جواب هايتان را با بخش پاسخ نامه در انتهاي كتاب چك كنيد. لغات و اصطالحات مهم بخش 

Reading .در انتهاي كتاب طبقه بندي شده اند 

 )Reading )Review Testsروش كار روي بخش 

متن براي تمرين و دوره مي باشد. خواهشمنديم در اين بخش هم از سؤال به جواب  6اين بخش در برگيرنده 

د و به برسيد. ابتدا مفهوم صورت هر سؤال را درك كنيد سپس يك يا دو لغت كليدي در صورت سؤال پيدا كني

متن مراجعه كرده دنبال آن لغت كليدي يا مترادفش بگرديد هر كجا آن لغت يا مترادفش را پيدا كرديد حول 

و حوش آن را بخوانيد. به احتمال بسيار قوي جواب سؤال مورد نظر را پيدا مي كنيد. خواهشمنديم در انتها 

لغت جديد را حدس بزنيد سپس به آخر كتاب لغات جديد در متن را پيدا كنيد و در ابتدا سعي كنيد معاني 

مراجعه كرده و جواب هايتان را با پاسخ نامه انتهاي كتاب چك كنيد. الزم به ذكر است كه لغات و اصطالحات 

 مهم اين بخش در انتهاي كتاب به طور طبقه بندي شده ارائه شده اند.

 Writingروش كار روي بخش 

 ساختاربنويسيد. دانش پژوه خيلي نبايد به  Topicدر مورد هر از دانش پژوه درخواست مي كنيم كه  

Writing  توجه كند و بيشتر در اينجا مدنظر جمله سازي، تقويت ايده پردازي و تقويت مهارت بازي با كلمات

 support@hiradenglish.com   هاي نوشته شده را به آدرس ايميل Writingتا از  3مهم است.  مي توانيد 

 روز تصحيح شده آن را دريافت كند. 5ارسال كند و ظرف 

نوشتن درباره تك تك اين موضوعات بدون شك مهارت نوشتن و ايده پردازي شما را تقويت مي كند حتي اگر 

سترس نباشد. ضمناً، موضوع چگونگي سازماندهي اطالعات استادي براي تصحيح كردن همه مقاالت شما در د

 مفصالً توضيح داده مي شود. IELTSپاراگرافي در بسته خودآموز دوره  5يا  4در يك مقاله 

 

 Listeningروش كار روي بخش 

در كتاب مفصالً توضيح داده شده است. الزم به ذكر  Pre-IELTSدوره  Listeningچگونگي كار روي بخش 

مي باشد و بايد طبق طرح مطالعه روزانه تمرين شود. لغات و اصطالحات مهم  Britishاست كه لهجه اين كتاب 

 ) در انتهاي كتاب به طور طبقه بندي شده ارائه شده اند.Listening )Tapescriptsبخش 

mailto:support@hiradenglish.com
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كار كنيم اما از دانش  Listeningانه مطالعه اين بسته روي همه بخش هاي مسلماً نمي توانيم طبق برنامه روز

پژوه درخواست داريم كه طبق توضيحات چگونگي كار روي اين بخش بقيه بخش هاي مانده را خودش تمام 

 كند.

 

 Pre-IELTSفيلم بسته خودآموز دوره  CDتوضيحاتي پيرامون 

CD  فايل مي باشد كه هر فايل به تدريس موضوع خاصي پيرامون دوره   13فيلم دربرگيرندهPre-IELTS 

فردي جداگانه به تدريس نكات پايه اي براي تقويت عمومي زبان انگليسي  fileمي پردازد. در حقيقت، در هر 

از كار روي هر فايل تصويري دقيقه طول مي كشد. بعد  10تا  8تقريباً بين  file مي پردازد كه تماشاي هر 

با زبان ديگري براي شما دانش پژوه  Pre-IELTSمطمئن باشيد مطالب تدريس شده در بسته خودآموز دوره 

دوره مي شود. بايد روي اين بخش طبق برنامه مطالعه روزانه در  Academicو  nativeمحترم توسط افراد 

 را خريداري كرده و شروع كنيد.  IELTSسته خودآموز دوره كتاب راهنما كار كنيد تا نتيجه مطلوب برسيد و ب

 Pre-IELTSتوضيحاتي پيرامون آزمون هاي اينترنتي ميان دوره اي و پايان دوره اي دوره 

و يك آزمون اينترنتي پايان دوره اي  OSITسؤال  25اين بسته دربرگيرنده يك آزمون اينترنتي ميان دوره اي 

 ه در طرح درس مطالعه روزانه مشخص شده اند.مي باشد. ك   FTCTسؤال  25
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Study Plan 

 Pre-IELTSبرنامه مطالعه روزانه دوره 

  Day 
No: 

 Speaking Test 1, 2 +vocabulary part passages 1,2+Test your listening (units 1-2) 76 دقيقه 90

 Speaking Test  3,4+ vocabulary part passages 3,4+ Vocabulary Test A questions 1-6 77 دقيقه 90

 Speaking Test 5, 6 +Vocabulary part passages 5,6+Test your listening (units 3-4) 78 دقيقه 90

 79 مطالعه زمان های حال ساده، حال استمراری )+۱-۳۰+ (ترجمه جمالت  Test your listening(units 5-6-7) دقيقه 90

 Speaking Test 7,8+ Exercise B passages(1-2) + Film (File 1) 80 دقيقه 90

+۶۱-۳۱ترجمه جمالت  مطالعه زمان های گذشته ساده و استمراری + Speaking  Test 9,10 دقيقه 90  81 

 Speaking Test 11, 12+ Exercise B passage 3+ Vocabulary Test A questions (7-20) 82 دقيقه 90

۶۲-۹۹ترجمه جمالت + مطالعه زمان های حال کامل و حال کامل استمراری +Speaking Test 12-13 دقيقه 90  83 

 Speaking Test 14-15+ Vocabulary Test A questions (21-35)+ Test your listening(8-9) 84 دقيقه 90

 Speaking Test 16 + Vocabulary Test A questions (36-45) +Film (File 2) 85 دقيقه 90

 86 مطالعه زمان های گذشته کامل و کامل استمراری+۱۰۰-۱۰۹ترجمه جمالت  Test your listening units (10-11-12)+ دقيقه 90

+Vocabulary Test B questions (1-10) دقيقه 90 استمراری -مطالعه زمان های آينده ساده ۱۱۰-۱۲۳ترجمه جمالت +  + Film 
(File 3) 

87 

+Vocabulary Test B questions (10-20) دقيقه 90 آينده کامل استمراری-مطالعه زمان های آينده کامل  + ۱۲۴-۱۳۹ترجمه جمالت  88 

 Review of pervious lessons 89 دقيقه 90

+ مطالعه زمان های آينده در گذشته ساده+Vocabulary Test B questions (20-30) دقيقه 90 ۱۴۰-۱۵۵ترجمه جمالت  90 

+مطالعه ساختار مجهول +Vocabulary Test B questions (30-40) دقيقه 90  Test your +  ۱۵۶ -۱۸۰ترجمه جمالت
listening unit (13) 

91 

+مطالعه مجدد ساختار مجهول +Vocabulary Test B questions(40-45) دقيقه 90  Movie(File 4) 92 +  ۱۸۱ -۲۰۰ترجمه جمالت

 Online Smart Integrated Test  93سؤال)  ۲۵جمله ( ۲۰۰بعد از بخش ترجمه  OSITامتحان اينترنتی ميان دوره ای  دقيقه 90

 Reading  Practice Test1 questions (1-15)+ Film (File 4,5) 94 دقيقه 90

 Reading  Practice Test1 questions (16-25)+ Film (File 6,7) 96 دقيقه 90

 Reading  Practice Test 2 questions (1-20)+ Film (File 8,9) 97 دقيقه 90

 Reading  Practice Test 2 questions (21-31)+ Test your listening units (14-15-16) 98 دقيقه 90
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 Reading  Practice Test 3questions (1-14)+ Test your listening units (17-18-19) 99 دقيقه 90

 Reading  Practice Test 3 questions (15-27)+ Test your listening units(20-21-22) 100 دقيقه 90

 Review of pervious lessons 101 دقيقه 90

 Film (File10,11) 102+ تمرين کامل  +Reading  Practice Test 4 questions (1-27) دقيقه 90

 Reading Review Test Passages (1-2-3)+ Test your listening units (23-24-25) 103 دقيقه 90

 Reading Review Test Passages (4-5-6)+ Film (File12,13) 104 دقيقه 90

 Writing 105کار روی موضوعات  دقيقه 90

 106 )سؤال FTCT)Final Targetful Comprehensive Test( )۲۵ آزمون اينترنتی پايان دوره ای  دقيقه 90

 

 توجه: 

 Test yourكتاب  Listeningالزم به ذكر است كه طبق طرح درس مطالعه ارائه شده روي همه بخش هاي 

listening  كار  نمي شود اما به دانش پژوه توصيه مي شود كه بقيه بخش ها راself-study .كند 
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 :IELTSبسته خود آموز 

 شامل كتب زير مي باشد. IELTSبسته خود آموز 

 مي باشد.  GENERAL & ACADEMICكه شامل متن هاي  READINGكتاب 

كه شامل تدريس گرامر پيشرفته، جمله سازي حرفه اي، مقاله نويسي،كار روي انواع مقاله،  WRITINGكتاب 

 آموزش گراف،  پروسس و نامه، نمونه مقاله، گراف، پروسس، چارت و نامه مي باشد.

 LISTENINGكتاب 

 SPEAKINGكتاب 

 كه شامل توضيح واژگان، مترادف ها، تلفظ و مثال مي باشد.   VOCABULARYكتاب 

واقعي به همراه پاسخ نامه كه به دانشجو فرصت مي دهد از خودش امتحان   IELTS PRACTICE TESTتعدادي 

 بگيرد.

 شركت كند.   MOCK TEST    IELTS بعد از مطالعه كتب فوق دانشجو بايد در امتحان   

و  IELTSاكثر كتب فوق شامل سي دي، دي وي دي و فيلم مي باشند. در كتب فوق تمام مهارت هاي  توجه:

 روش هاي تست زني به طور كامل آموزش داده شده اند.

شروع  WRITINGرا با كتاب  IELTSاً تو صيه مي شود كه مطالعه بسته خودآاموز به دانشجويان قوي

 كنند و سپس به سراغ  كتاب هاي ديگر بروند.
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 IELTSبرنامه مطالعه درسي دوره 

WEEKLY HOUSEHOLD STUDYING PLAN FOR  

IELTS  

Day Recommended activity in a 
definite time 

Break 
time 

Recommended activity in a 
definite time 

Saturday  1-2 hours Reading skill 30-45 
minutes  1-2 hours Listening skill 

Sunday  1-2 hours Vocabulary 30-45 
minutes 

 1-2 hours Studying writing 
points 

Monday  1-2 hours Speaking skill 30-45 
minutes  1-2 hours Reading skill 

Tuesday  1-2 hours Vocabulary 30-45 
minutes  1-2 hours Listening skill 

Wednesday  1-2 hours Writing essay 30-45 
minutes  1-2 hours Speaking skill 

Thursday  1-2 hours Vocabulary 30-45 
minutes  1-2 hours Reading skill 

Friday  1-2 hours Listening skill 30-45 
minutes 

1-2 hours Studying writing 
points and essay samples 

 

 IELTSو   Pre-IELTSهاي آموزشي دوره  CDجزئيات 

Tarck 1-13 Pre-IELTS فيلم دوره    
Tarck 14-26 IELTS Writing فيلم دوره 
Tarck 1-26 IELTS Speaking فيلم دوره 
Tarck 1-4 Speaking IELTS Interview فيلم 
Tarck 14-26 IELTS Reading فيلم     
Tarck 1-13 IELTS Listening فيلم       

 

 به جهت سنجش نهايي يادگيري IELTS) نرم افزار دوره  CD )IELTS Softwareعدد  1

 ها در طرح مطالعه روزانه هر بسته گنجانده شده اند.  trackتوجه: الزم به ذكر است كه تمام اين 
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Study Plan IELTS 
+ مطالعه چگونگي كار روي   Writingمطالعه چگونگي كار روي كتاب Reading+مطالعه چگونگي كار روي كتاب  1

 Listening+ مطالعه چگونگي كار روي كتاب Speakingكتاب 

دقيقه120  

2 Writing book(adj.clause/noun.claus)+ Speaking book(speaking    توضيحات كامل مربوط به بخش دقيقه120 (  

3 Speaking book(speaking ارائه توضيحات كامل مربوط به بخش) +Vocabulary   چگونگي كار روي كتاب
Vocabulary unit 1 لغت اول )  10   ) 

دقيقه120  

  The Speaking Section    Speaking book+Writing book(adv.clause  ))مطالعه ايي كوتاه روي بخش ( 4

 +Vocabulary unit 1  لغت دوم 8 
دقيقه120  

5 Reading book( IELTS Reading  توضيحات كامل تري در مورد مهارت هاي مربوط به انواع سؤاالت  

 Writing book ( Reduction    كوتاه سازي  ) 

دقيقه120  

6 Listening book همراه با مهارت هاي الزم    Listening IELTS +  تدريس  Vocabulary unit 2 10 لغت اول +  

Reading book   آزمونIELTS Reading آمادگي براي بخش   

دقيقه120  

7 Writing book (posessionبخش مالكيت)   +  the listening section روي بخش     Listening book  دوره     كوتاه  
    

دقيقه120  

8 Listening book (practice Test one (sections 1-2)+ Reading book  ارائه بخش آمادگي براي بخش
IELTS  آزمونReading) 

دقيقه120  

9 Speaking book( The interview has three main sections + speaking part1  various ) سؤاالت
topics along with sample questions )biography, your background english 

دقيقه120  

10 Writing book(sentence connectors) كلمات ربط + Vocabulary book (unit2) 8 لغت دوم دقيقه120   

11 Listening book(practice Test one Sections (3-4)) 120دقيقه  

  Reading book آكادميك و جنرال به زبان انگليسي Readingرامون توضيحاتي پي 12

به زبان فارسي نكات تمام مهارت ها توضيح داده شده اند +  مطالعه اين قسمت به همه دانش پژوهان توصيه نمي شود زيرا
Reading book(Reading Sample 1-2) 

دقيقه120  

13 Writing book( روش هاي مختلف بيان هدف) +Listening book(Practice Test 2 Sections 1-2) 120دقيقه  

14 Vocabulary book(unit 3 10 لغت اول )  + Speaking book (various topics with sample questions) 
your home, your job  

دقيقه120  

15 Reading book(Sample 3,4,5)+ Vocabulary book(unit 3  4 لغت دوم دقيقه120 (  

16 Writing book(Writing & Speaking  Listening book(Practice +(  جمالت و عبارات كاربردي براي 
Test 2 Sections 3-4) 

دقيقه120  

17 Speaking book (various topics with sample questions) your studies/school or university / 
your family and close friends 

دقيقه120  

18 Reading book (Reading Sample 6, 7, Academic Reading Section 2) 120دقيقه  

19 Vocabulary book(unit 4 10 لغت اول ) + writing book Lesson nine Letter writing 

 آزمون نامه نگاري، تكليف نوشتاري، هدف نامه نگاري

دقيقه120  

20 Listening book(Practice Test  3)Sections 1-2+ Reading book(Academic Reading Section 2  120دقيقه  

21 Writing book )  ( طراحي تعداد پاراگراف ها  Vocabulary book +(Pulling All Together)(توضيح وضعيت)

(unit 4 10 لغت دوم ) 

دقيقه120  

22 Speaking book(various topics along with sample questions) your city / country , your 
personal interests / leisure activities (what you need to handle the interview successfully)+ 

دقيقه120  
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IELTS Speaking film (track 1) 
23 Listening book (Practice Test 3) Sections(3-4)+ writing book ( نحوه بيان احساسات در نامه  ها )  + use 

introduction `Lead- in` phrases + مرحله آغازين   

دقيقه120  

24 Speaking book(How to prepare for part 1) + Basic Tenses in speech(1)+ part 2 individual 
Long Turn(3-4 minutes)+ IELTS Speaking film(track 2) 

دقيقه120  

25 IELTS Reading book(Reading Sample 8-9-10)+ IELTS Reading film(track 14) 120دقيقه  

26 Writing book(Formal or semi-formal stock phrases) + Informal stock phrases+ An informal 
letter + IELTS writing film (track 14) 

دقيقه120  

27 Listening book(Practice Test 4)(Section 1-2) + IELTS Listening film (track 1) 120دقيقه  

28 IELTS Speaking  book (Look at the following sample cards) ( speaking  سؤاالت  2مربوط به بخش 
) + IELTS Speaking film (track 3) 

دقيقه120  

29 Vocabulary book (unit 5- 10لغت اول ) +IELTS Reading book (Practice Test 1-General 
Training) (questions 1-20) 

دقيقه120  

30  IELTS Writing book ( نامه هاي شخصي+  شيوه تنظيم  نمونه اي از يك نامه بازرگاني +  خاتمه  يك نامه بازرگاني +  
IELTS Writing film  track (15)+ نامه بازرگاني 

دقيقه120  

31 Listening book(Practice Test 4) unit(3-4)+ Listening film (tracks 2,3) 120دقيقه  

32 IELTS Speaking book( Speaking      IELTS Speaking + (  2سؤااالت مربوط به بخش 
IELTS Speaking film(tracks 4,5) نكاتي مهم پيرامون  بخش دوم +                                  

دقيقه120  

33 IELTS Reading book (Practice Test 1- General Training(questions 20-40)+Vocabulary 
book(unit 5 9لغت دوم )+IELTS  Reading film tracks(15-16)) 

دقيقه120  

34 IELTS Writing book(  آكادميك+ روش نگارش گراف IELTS    گراف ها+ نمودارها + جداول و فرايندها براي
+روش نگارش جدول+توصيف جداول +توصيف نمودارها +چهارچوب نگارش گراف )+IELTS Writing 

film(tracks 16,17) 

دقيقه120  

35 IELTS Listening book (Practice Test five) sections(1-2-3-4)+IELTS Listening film 
track(4,5) 

دقيقه120  

36 IELTS Speaking book(What you need to handle part2 successfully )+(How to prepare for 
part 2)+ IELTS Speaking film(tracks 6-7-8) 

دقيقه120  

37 IELTS Reading book(Practice Test 2- General Training 40 questions)+ IELTS Reading 
film (tracks 17-18-19) 

دقيقه120  

38 IELTS Listening book (Practice Test 6) 40 questions +IELTS Listening film tracks(6,7,8) 120دقيقه  

39 IELTS Vocabulary book (unite 6 10 لغت اول ) +IELTS Writing book( توصيف فرايند و عكس براي
 IELTS Writing film(tracks+ آشنايي با ادبيات در توصيف گراف ها، نمودارها، جداول ويا فرايندها+(آكادميك
18-19) 

دقيقه120  

40 IELTS Speaking book(Part 3 IELTS Speaking)+ (What you need to handle the interview 
successfully IELTS Speaking film(tracks 9-10-11)) 

دقيقه120  

41 IELTS Reading book(Practice Test 3- general Training 40 questions+ IELTS Reading 
film(tracks 20-21-22)) 

دقيقه120  

42 IELTS Writing book (lesson7 مقاله نويسي پنج پاراگراف -مقاله نويسي  ويژگيهاي يك بند (پاراگراف) ايده آل+ (

IELTS Writing film(tracks 20-21) +رعايت نكات زير در نوشتن يك مقاله+اشتباهات رايج در نگارش يك مقاله+ 

دقيقه120  

43 Vocabulary book(unit 6 8 لغت دوم )+(unit 7 10لغت اول ) + IELTS Speaking interview film (tracks 
1-2) 

دقيقه120  

44 IELTS Speaking book (How to prepare for part 3)+ لغات و اصطالحات ضروري در اين آزمون 
نوع نمونه سؤال همراه با طبقه بندي لغات مهم ارائه شده8  IELTS Speaking 3  در بخش  

IELTS Speaking film (tracks 12-13) 

دقيقه120  
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45 IELTS Listening book (Practice Test 7)+ Idioms & Expressions Of  IELTS  Listening  
Listening    لغات و اصطالحات مهم در مهارت   +IELTS Listening film (tracks 9-10) 

بايد به مرور مطالعه شود.توجه: بخش اصطالحات   

دقيقه120  

46 IELTS Reading book(Practice Test 4- general 40 questions)+ Vocabulary book (unit 7 9 لغت
 IELTS Reading film (tracks 23-24) + (دوم

دقيقه120  

47 Writing book (10 sample letters+ comments)+(16 sample graph, diagram, chart and 
process)+ IELTS Writing film (tracks 22-23) 

دقيقه120  

48 IELTS Speaking book (  اين بخش بايد به مرور مطالعه شود IELTS 8 نمونه كامل از آزمون مصاحبه  )+ 

Vocabulary book (unit 8  10 لغت اول )  +IELTS Speaking film (14-15-16) 

دقيقه120  

49 IELTS Listening book(Practice Test 8) 40 questions + IELTS Listening film (tracks 11-12-
13) 

دقيقه120  

50 IELTS Reading book (Practice Tests 5,6 general training) 120دقيقه  

51 IELTS Writing book (20 Sample essays  )      band score, comment   20 نمونه مقاله همراه با دقيقه120        

 + IELTS Writing film(tracks 24-25-26)+Vocabulary book (unit 8 10 لغت اول دقيقه120 (  

52 IELTS Speaking book(عبارات و جمالت مهم وپركاربرد در اين مهارت) + IELTS Speaking interview 
film (tracks 3-4) 

دقيقه120  

53 IELTS listening book (Mini-lessons(1-12) for listening)+ توضيح لغات و اصطالحات مهم متن هاي اين
 كتاب Golden Point+  نكات طاليي                                             

   توجه: اين قسمت بايد به مرور مطالعه شود

دقيقه120  

54 IELTS Reading book (Practice Tests 7-8 general training) 120دقيقه  

55 Vocabulary book (unit 8 6 لغت دوم )+( unit 9 كل لغات ) دقيقه120  

56 IELTS Reading book (Practice Tests Academic number 10-11) 120دقيقه  

57 IELTS Reading book (Practice Tests Academic number 12-13) 120دقيقه  

58 IELTS Speaking book (Important IELTS Topics with sample Answer) 
 توجه: اين بخش بايد به مرور مطالعه شود

دقيقه120  

59 IELTS Reading book (Practice Tests Academic number (14-15)) 120دقيقه  

60 IELTS Speaking book (سؤاالت پركاربرد در هر سه بخش در آزمون با پاسخ كامالً تشريحي) 

بايد به مرور مطالعه شودتوجه: اين بخش   

دقيقه120  

61 IELTS Reading book(Practice Test Academic number 16)+ Vocabulary book (unit 10) 120دقيقه  

62 IELTS Speaking book(  IELTS Speaking غلط هاي رايج  در  3لغات و اصطالحات ضروري بخش    ) 

 توجه: اين بخش بايد به مرور مطالعه شود
دقيقه120  

63 Vocabulary book (unit 11,12) + روش هاي كمك كننده به يادگيري و  تقوت دامنه لغات 

 توجه: بعد از مطالعه كامل كتاب لطفاً به پنج تست مربوط به سنجش لغت پاسخ دهيد.

دقيقه120  

دقيقه120 كند.بگيرد و آن را خودش تصحيح  را از خودش   Mock Testدانشجو بايد اولين آزمون  64  

دقيقه120 بگيرد و آن را خودش تصحيح كند. را از خودش   Mock Testدانشجو بايد دومين آزمون  65  

دقيقه120 بگيرد و آن را خودش تصحيح كند. را از خودش   Mock Testدانشجو بايد سومين آزمون  66  

دقيقه120 آن را خودش تصحيح كند.بگيرد و  را از خودش   Mock Testدانشجو بايد چهارمين آزمون  67  
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در بسته خود آموز ارائه شده اند.   IELTSپاسخ نامه همه سؤاالت آزمون هاي شبيه سازي شده 

خواهشمنديم هر چند روز يكبار به سايت هيراد  مراجعه كرده و از جديدترين اخبار پيرامون آزمون هاي 

IELTS متحان شركت كرده اند استفاده كنيد.با خبر شويد و از تجربيات افرادي كه درا 

بعد از برگزاري هر آزمون در سايت قرار  IELTSبه طور كلي، نمونه سؤاالت جديد، آخرين سؤاالت مصاحبه 

 داده مي شوند.

كار كنيد  IELTSنرم افزار طبق برنامه مطالعه بايد روي  IELTSتوجه: بعد از اتمام مطالعه بسته خودآموز 

در بسته خودآموز يك سي دي نرم  افزار وجود دارد كه بايد روي كامپيوتر نصب كنيد و به چندين نمونه 

 پاسخ دهيد. در ابتداي هر مهارت توضيحات كوتاهي ارائه شده است. IELTSسؤال آزمون 

 

 :آزمون هاي آزمايشي

را عدم آشنايي  IELTS آزمون بدون شك مي توان مهمترين علت عدم موفقيت داوطلبان ايراني در
دانست. در يك برنامه ريزي  IELTS داوطلبان با شرايط و ويژگي هاي واقعي برگزاري آزمون بين المللي

    اين نقيصه مهم كامالً مرتفع  IELTS Mock Exam آزمون استانداردچهار منسجم طي مراحل برگزاري 
بوده كه در واقع يك شبيه سازي كامالً استاندارد شده مي گردد. الزم به ذكر است آزمون هاي فوق جامع 

 .مي باشد IELTS آزمون اصلي

 :برخي از ويژگي هاي آزمون مذكور به شرح ذيل مي باشد

  در طراحي بانك سؤاالت امتحاني آزمون ها، نهايت استاندارد علمي ممكن لحاظ گرديده است. شايان ذكر
ها ي بين المللي و از بين آزمون هاي رسمي كه پيشتر در  است تمامي موارد مطروحه، مطابق با آزمون

 .مراكز رسمي برگزاري آزمون مورد استفاده قرار گرفته، انتخاب شده است

  اين امكان قدر مسلم سهم بسزايي در تعيين وجود داردبراي تمامي زبان آموزان پاسخنامه هر آزمون .
ا خواهد نمود. بسياري از داوطلبين آيلتس مسير آموزش داوطلب تا شركت در آزمون رسمي را ايف

پيشتر اقدام به شركت در آزمون رسمي آيلتس مي نمودند كه با توجه به هزينه قابل توجه آن از يك 
طرف و از طرف ديگر عدم دسترسي به پاسخنامه آزمون كمك چنداني به مطلوب تر شدن روند 

هر داوطلب پس از آزمون، فرصتي است  آموزش داوطلب نمي نموده است. دانستن نقاط ضعف و قوت
 .امكان آن برقرار مي شود  IELTS Mock Exam كه صرفاً با شركت در آزمون آزمايشي

طبق برنامه درسي ارائه شده در  IELTSالزم است داوطلبين پس از طي مراحل دوره بسته خودآموز آموزشي 
قسمت هاي مختلف بسته به آن اشاره شده كه در IELTSهمين دفترچه راهنما مطابق شرايط واقعي آزمون 

 IELTSودر قسمت سؤاالت متداول همين دفترچه نيز موجود مي باشد به صورت شبيه سازي شده در آزمون 

Mock Test  شركت نموده و سپس برابر با كليد هاي ارائه شده نسبت به بررسي نتيجه و نقاط قوت و ضعف
 خود اقدام نمايند.
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 به شرح ذيل مي باشد: IELTSشرايط برگزاري آزمون 

  دقيقه به طول مي انجامد. 40ساعت و  2آزمون برابر با 

  ابتدا بخشListening  دقيقه  10آزمون را برگزار و سپس براي انتقال پاسخ هاي اين بخش به پاسخنامه
 فرصت در نظر گرفته مي شود.

  دقيقه فرصت انتقال پاسخ هاي  10بالفاصله پس از اتمامListening مي بايست پاسخ دهي به سؤاالت ،
Reading  در پايان وقت دقيقه مي باشد.  60آغاز گردد. مدت زمان اين بخش برابر باReading 

 Writingو بالفاصله آزمون  هيچگونه وقت اضافه اي بابت انتقال پاسخ ها به پاسخنامه وجود ندارد
جواب هاي  Readingم پاسخدهي به آزمون مي بايست شروع شود؛ بنابراين داوطابين مي بايست در هنگا

 خود را همزمان در پاسخنامه وارد نمايند.

  بالفاصله پس از اتمام وقتReading  آزمونWriting  60آغاز مي گردد. مدت زمان اين بخش برابر با 
را در همين زمان در پاسخنامه  Writingدقيقه مي باشد. داوطلبين مي بايست پاسخ مربوط هر دو بخش 

 ربوطه وارد نمايند.م

 توجه:

  توصيه مي شود داوطلبين جهت هرچه بهتر برگزار نمودن آزمون آزمايشي در شرايط مشابه آزمون
 رسمي وحتي با پوششي كه در آزمون شركت مي نمايند آزمون آزمايشي را برگزار نمايند.

  جهت هر چه بهتر برگزار نمودن آزمون پاسخنامه استاندارد آزمونIELTS عداد آزمون هاي به ت
آزمايشي قرار داده شده است. به داوطلبين توصيه مي گردد از پاسخنامه ها تكثير نموده و حتي 

 تمرينات خود را نيز به جهت ايجاد تسلط بر روش پرنمودن پاسخنامه، در فرم استاندارد وارد نمايند.

 به هيچ عنوان به جهت آمادگي هرچه بيشتر با شرايط واقعي آزمونIELTS  از چهارچوب ارائه شده در
باال خروج ننماييد. درصورت بروز كمبود وقت در هركدام از قسمت ها زمانبندي استاندارد را 
رعايت نموده و پس از پايان آزمون براي تمرين بيشتر به حل قسمت هايي كه جا مانده اند بپردازيد. 

زماني امتحان، داوطلبين در بديهي است تجربه نشان داده است در صورت عدم رعايت چهارچوب 
 آزمون اصلي صد درصد دچار مشكل خواهند شد.

  در روز آزمون اصليIELTS داوطلبين در زمان پخش ،Listening  و همچنين در زمان جابجايي
مهارت ها امكان بلند شدن از روي صندلي خود را ندارند ولي در زمان هاي ديگر براي مراجعه به 

 ي خود را ترك نمايند.دستشويي مي توانند صندل

  داوطلبين آزمونIELTS  مي بايست بدانند در روز امتحان و تا پايان وقت قانوني آزمون به هيچ
عنوان و تحت هيچ شرايطي امكان ترك جلسه آزمون را نخواهند داشت. بنابراين مي بايست اين 

 موضوع نيز در زمان برگزاري آزمون هاي آزمايشي مدنظر قرار گيرد.

 هي به سؤاالت آزمون پاسخدIELTS در تمامي بخش ها مي بايست با مداد مشكي باشد بنابراين توصيه
مي شود داوطلبين در هنگام برگزاري آزمون هاي آزمايشي و حتي تمرينات نيز صرفاً از مداد به 

 جاي خودكار استفاده نمايند.
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 :IELTSسؤاالت متداول درباره آزمون 

  آيلتس چيست؟ 
آزمون زبان انگليسي بين المللي است كه تسلط بر زبان انگليسي را در سرتاسر جهان به آيلتس سيستم 

در سرتاسر جهان، آيلتس متداول  2010ميليون آزمون در سال  1,5بوته آزمايش مي گذارد. با انجام 
 ترين آزمون تسلط بر زبان انگليسي در سرتاسر جهان است.

  چه سازمانهايي آيلتس را مي پذيرند؟ 
پذيرش مي باشد. اين سازمانها شامل  سازمان در سرتاسر جهان مورد 6000يلتس از سوي بيش از آ

دانشگاهها، ادارات مهاجرت، ارگانهاي دولتي، ماهيتهاي تخصصي و شركتهاي چندمليتي مي باشند. براي 
 ielts.orgدر وب سايت  سسه اي نام آشنا، از سيستم شناسايي جهاني آيلتسؤجستجو به دنبال م

 استفاده نماييد.

  مالك آيلتس كيست و چه كسي آزمون را مي نويسد؟ 
 ESOLكمبريج ( ESOL: آيلتس استراليا و آزمونهاي IDPآيلتس مشتركاً تحت تملك انجمن بريتانيا، 

 كشور ارائه  130مركز آزمون و مكان برگزاري در بيش از  800كمبريج) است و از طريق بيش از 
المللي نويسندگان با مطالب آزمون آيلتس در ارتباط مي باشند. تحقيقات مي شود. تيمهاي بين 

گسترده نشان مي دهد كه آيلتس بدون هيچ مشكلي و عادالنه برقرار است. نويسندگان آزمون از 
كشورهاي انگليسي زبان مختلف محتويات آيلتس را توسعه مي دهند لذا منعكس كننده وضعيت افراد 

 در زندگي واقعي است.
  چرا دو نوع آزمون وجود دارد؟ 

آيلتس داراي دو نوع جنرال و آكادميك است. آزمون آكادميك براي آنهايي است كه مي خواهند در 
    كشوري انگليسي زبان مطالعاتي در سطح عالي داشته باشند. آزمون جنرال براي آنهايي است كه 

وزش شركت نمايند يا به كشوري مي خواهند تجربه كاري به دست آورند يا در برنامه هاي آم
انگليسي زبان مهاجرت نمايند يا در آنجا به مدارس عالي بروند. تمامي داوطلبان آزمونهاي شنيداري 

 و گفتاري يكساني را طي مي نمايند اما آزمونهاي نوشتار و خواندن متفاوت مي باشند.

  من چه آزموني را بايد بگذرانم؟ 
سسه يا سازماني كه براي ؤانشگاهي را مطالعه نماييد سپس با مشرح آزمونهاي آموزش عمومي و د

يافتن آنچه كه نياز داريد به آن درخواست داده ايد تماس حاصل فرماييد. توجه داشته باشيد كه شما 
     در كدام نوع آزمون شركت، بايستي بدانيد هنگامي كه فرم درخواست آيلتس را پر مي نماييد

 مي نماييد. 
  فرمت آزمون چگونه است و چقدر طول مي كشد؟ 

دقيقه) و گفتاري 60دقيقه) نوشتاري ( 60خواندني ( دقيقه)، 30شنيداري ( –آيلتس داراي چهار بخش 
ساعت و چهل و پنج دقيقه است. آزمونهاي شنيداري،  2است. زمان كل آزمون  –دقيقه)  11-14(

آزمون گفتاري ممكن است در همان روز يا خواندني و نوشتاري در يك بخش انجام مي شوند. 
 حداكثر هفت روز قبل يا بعد از آزمونهاي ديگر برگزار شود.
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  براي داوطلبين معلول چه كمكي در نظر گرفته شده است؟ 
مراكز آزمون تالش زيادي مي نمايند نيازهاي خاص داوطلبين معلول را برآورده نمايند. هدف 

براي تمامي داوطلبان آن است كه دسترسي آنها عادالنه و هدفمند باشد. اگر شما نياز خاصي  آيلتس
داريد، با مركز آزمون در محل خود هنگام ثبت نام گفتگو نماييد. ممكن است مراكز به سه ماه زمان 

 نياز داشته باشند تا ترتيبات الزم را سازماندهي نمايند. 

 ن آيلتس شركت كنم؟در چه جايي مي توانم در آزمو  
در وب سايت محل در سرتاسر جهان در آزمون شركت نماييد.  50شما مي توانيد در بيش از 

ielts.org ، به جستجوي نزديكترين مركز آزمون برروي جستجوي آيلتس در سرتاسر جهان
ام كمك بپردازيد. مراكز آيلتس كاركناني مدديار و خوش برخورد دارند كه به شما در فرآيند ثبت ن

 مي نمايند.

  چه زماني مي توانم در آزمون آيلتس شركت نمايم؟ 
      برگزار  -بار در ماه، بسته به تقاضاي محلي 4حداكثر  –روز ثابت در طول سال  48آيلتس در 

مي شود. تمامي تاريخ آزمونها را براي سال جاري كنترل نماييد يا به نزديكترين مركز مراجعه نماييد 
 زمون بعدي را مشاهده نماييد. آتا تاريخ 

  هزينه آزمون چقدر است؟ 
در ايران هزينه آيلتس شهريه آزمون ثابتي دارد. آزمونهاي جنرال و آكادميك هزينه يكساني دارند. 

 زيال مي باشد. 7،000،000آزمون برابر با 

  چگونه مي توانم براي آزمون ثبت نام نمايم؟ 
بيد و تاريخ آزمونها را كنترل نماييد تا دو گزينه اي كه براي شما نزديكترين مركز آيلتس خود را بيا -

خرين مهلت ثبت نام در تاريخ آزمون خود را يادداشت نماييد. آمناسب مي باشد را انتخاب نماييد. 
 وب سايت رسميروي  (شما همچنين مي توانيد هزينه آزمون را در مركز خود به پول رايج محلي بر

 .)ان مشاهده نماييدآيلتس در سرتاسر جه
روي سيستم تشخيص جهاني كنترل الزم را انجام دهيد كه آيا الزم داريد آزمون  با سازمان يا بر -

 جنرال يا آكادميك را پشت سر بگذاريد. 
فرم درخواست آيلتس را چاپ كنيد يا از مركز آزمون خود يك نسخه درخواست نماييد. اطالعات  -

شرايط را مطالعه نماييد، فرم را كامل و امضا كنيد. لطفاً اطمينان حاصل مربوط با داوطلبين، مفاد و 
نماييد كه آدرس پستي صحيحي را وارد كرده ايد و از از همان نام خود برروي پاسپورت استفاده 

 نموده ايد. 
دو عكس رنگي يكسان در اندازه عكس پاسپورت ، كه مربوط به حداكثر شش ماه پيش باشد، آماده  -

را امضا نماييد. شما نبايستي در عكس درخواست خود عينك به چشم  آنهايد و ر پشت هر كدام از نماي
اين نسخه كپي بايستي برابر با اصل باشد و از  -داشته باشيد. از پاسپورت فعلي خود يك فتوكپي بگيريد

 .)ن نگذشته باشد (برخي مراكز كارت شناسايي ملي را نيز مي پذيرندآ مدت اعتبار
موزشي ارسال شود، جزئيات آسسه ؤاگر مي خواهيد نتايج شما به صورت خودكار به دانشگاه يا م -

 صحيح در بخش مربوط به فرم درخواست آيلتس را درج نماييد.
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را به صورت پستي ارسال  آنه با پول ببريد. اگر ادرخواست خود را به مركز آزمون آيلتس همر-
 پرداخت گفتگو نماييد.  نماييد، لطفاً با مركز در مورد روش

به محض اين كه ثبت نام كرديد، مركز آزمون تاريخ آزمون آيلتس، زمان و محل برگزاري را اعالم  -
مي نمايد. لطفاً توجه داشته باشيد آزمون گفتاري مي تواند تا حداكثر هفت روز قبل يا بعد از تاريخ 

 آزمون باشد. 
ي ملي يا پاسپورتي را كه در فرم درخواست خود پر در روز آزمون، شما بايستي كارت شناساي -

 .نموده ايد با خود همراه داشته باشيد
 چه مي شود؟ ، اگر نياز داشته باشم درخواست خود را به تعويق اندازم يا در كل حذف نمايم 

هفته قبل از تاريخ آزمون به تعويق اندازيد يا حذف كنيد،  5اگر شما درخواست خود را ظرف بيش از 
 ما هزينه خود را منهاي هزينه اجرايي دريافت مي نماييد. ش

يا حذف نماييد، بايستي كل  هفته تا تاريخ آزمون درخواست خود را به تعويق اندازيد 5اگر شما ظرف 
هزينه را پرداخت نماييد مگر اين كه دليلي پزشكي داشته باشيد. اگر مجوز پزشكي خود راظرف پنج 

مون ارائه نموديد، كل هزينه منهاي هزينه اجرايي محل شما مسترد خواهد روز تا تاريخ برگزاري آز
 شد.

 چه مي شود؟  اگر من در روز آزمون غايب يا بيمار باشم 
اگر بدون هيچ اطالع قبلي در آزمون حاضر نشويد، شهريه كامل خود را از دست مي دهيد. درهر 

ارائه نماييد هزينه منهاي هزينه اجرايي  روز تا تاريخ آزمون 5حال، اگر مجوز پزشكي خود را ظرف 
 .محلي به شما مسترد مي شود

  در محل آزمون چه چيزهايي مي توانم با خود بياورم؟ 
روي درخواست  تنها مداد، خودكار و مداد پاك كن. شما بايستي كارت شناسايي ملي يا پاسپورتي كه بر

 ه داشته باشيد. آيلتس براي آزمون مورد استفاده قرار داده ايد را همرا
شما بايستي هر چيز ديگر را خارج از اتاق آزمون بگذاريد. تلفنهاي موبايل و پيجر بايستي خاموش 

شوند و در محل امانت داري تعبيه شده از سوي ناظر قرار داده شوند. اگر شما پيجر يا تلفن موبايل 
 امتحان مردود خواهيد شد. را همراه خود روشن داشته باشيد، در آنخود را خاموش ننماييد يا 

  كدام بخش از آزمون اول گذرانده مي شود؟ 
        شما در ابتدا آزمون شنيداري و پس از آن بخشهاي خواندني و نوشتاري آزمون را پشت سر 

 مي گذاريد.

  چه نوع لهجه هايي را مي توان در آزمونهاي گفتاري و شنيداري شنيد؟ 
همانگونه كه آيلتس آزموني بين المللي است، انواع لهجه هاي انگليسي در هر دوي اين آزمونها مورد 

 استفاده قرار مي گيرند. 
 راهنماييها و مكثهايي دارد؟  ،آيا نوار شنيداري 

    را  1بله. در آغاز، شما راهنماييها و يك نمونه پرسش را مي شنويد. سپس شما پرسشهاي بخش 

 گوش مي دهيد و به پرسشها پاسخ مي دهيد.  1د، به بخش مي خواني
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 ادامه مي يابد.  4تا  2همين روند براي بخشهاي 
 دقيقه پاياني، شما پاسخهاي خود را به برگه پاسخ انتقال مي دهيد.  10در 

  دقيقه در آزمون خواندني نيز براي انتقال پاسخها وجود دارد؟  10آيا همين 
ساعت است و شما بايستي تمامي پاسخهاي خود را برروي برگه سوال در  خير. آزمون خواندني يك
 اين بازه زماني بنويسيد. 

 مي توانم از خودكار براي آزمونهاي شنيداري و خواندني استفاده نمايم؟  ايآ 
شما بايستي كارهاي خود را با مداد انجام دهيد. برگه سوال توسط كامپيوتري كه نمي تواند اثر  .خير

 اسكن مي شود.  ر را بخواندخودكا

  آزمون گفتاري چيست؟ 
آزمون آيلتس است. آزمون گفتاري متشكل از سه رسمي آزمون گفتاري گفتگويي با يك ممتحن 

 بخش است. لذا روي يك كاست صوتي يا دستگاه ضبط ديجيتال ذخيره مي شود. 
  من براي آزمون گفتاري به چه نياز دارم؟ 

شما بايستي همان مدارك شناسايي كه براي فرم درخواست آيلتس تدارك ديده بوديد و براي مابقي 
آزمون مورد استفاده قرار داديد همراه بياوريد. كارت شناسايي شما قبل از ورود به اتاق مصاحبه 

 كنترل مي شود. 
  چگونه آزمونها نمره دهي مي شوند؟ 

اي اندازه گيري و گزارش نمرات به روشي هماهنگ استفاده سطحي بر 9آيلتس از سيستم نمره دهي 
مي نمايد. شما تك تك نمرات سطوح براي بخشهاي نوشتاري، شنيداري، خواندني و گفتاري و نمره 

 دريافت مي نماييد. 9كل سطح را بر مقياس سطح مورد نظر از يك تا 
  چگونه نمره قبولي براي آزمون آيلتس مشخص مي شود؟ 

           سطحي رده بندي 9يا مردودي در آيلتس وجود ندارد. نمرات بر مبناي سيستم هيچ قبولي 

    سسه يا سازمان آموزشي سطح نمرات مورد نياز خود در آيلتس را مشخصؤمي شوند. هر م  
باشد. براي يافتن اطالعات بيشتر در سيستم شناسايي  آنمي نمايد تا برآورده كننده تك تك نيازهاي 

 آيلتس براي نمرات و سازمانهاي خاص جستجو نماييد. وب سايت رسمي جهاني
  من نتايج آزمون خود را در چه زماني دريافت خواهم نمود؟ 

پس از تاريخ آزمون براي شما ارسال مي شود. تمامي  كاريروز  13فرم گزارش آزمون شما ظرف 
ايند. فرم گزارش آزمون خود مراكز برگزاري آزمون فرم گزارش آزمون را براي شما ارسال مي نم

را در جايي امن نگه داريد چرا كه تنها يك نسخه از آن دريافت مي نماييد. برخي مراكز برگزاري 
 آزمون اطالعيه پيام كوتاه و سرويس نتايج آنالين را نيز در اختيار شما مي گذارند. 

 ) من حق دارم چه تعداد فرم گزارش آزمونTRF داشته باشم؟ ( 
سسات ؤشما به م TRFنسخه از  5به شما يك نسخه از فرم گزارش آزمون داده مي شود. تا حداكثر 

      را در فرم درخواست آيلتس خود مشخص نموده ايد ارسال  آنهامربوطه اي كه شما فهرست 

مي شود. معموالً ارسال هزينه اي در بر ندارد. هزينه پيك و يا ارسال به خارج از كشور بر عهده 
 TRFنسخه را مي توان از مركز آزموني كه  5هاي اضافي مازاد بر اين  TRFداوطلب مي باشد. 
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 TRFمي نمايد درخواست نمود. لطفاً توجه داشته باشيد هزينه اجرايي ممكن است براي هر  صادر 
شما را صادر  TRFخود را گم كرده ايد، لطفاً با مركز آزموني كه  TRFاضافي كسر شود. اگر شما 

 .نموده است تماس حاصل فرماييد
  چگونه مي توانم براي فرمهاي گزارش آزمون ديگر درخواست نمايم اگر مركز آزمون من از

 زمان برگزاري آزمون بسته باشد؟ 
با اين وجود مي  آيلتسمون خود را برگزار نموده ايد بسته است اگر مركز آزمون در جايي كه آز

نسخه اي از فرم گزارش آزمون براي سازمان دريافت كننده طي مدت دو سال پس از آزمون  دتوان
محل جستجوي آيلتس در سرتاسر  . اگر تا به حال اين كار را انجام نداده ايد، زيردشما ارسال نماي

 يد كه اطمينان حاصل گردد مركز شما بسته شده است. جهان را عالمت گذاري نماي
 براي درخواست فرم گزارش آزمون شما نياز خواهيد داشت: 

اضافي (به خاطر بسته بودن مراكز) را تكميل نماييد. بسيار مهم است  TRFيك فرم درخواست براي  -
شما درج شده است در نام و نام خانوادگي خود را دقيقاً به همان نحو كه برروي مدرك شناسايي 

 فرم تكميل نماييد. 
 فرم را با كليك كردن روي كليد تحويل در انتهاي فرم تحويل دهيد.  -
يك نسخه اسكن شده از مدرك شناسايي يا پاسپورت خود كه هنگام برگزاري آزمون همراه داشته  -

 ) .يد انجام مي گيردروي كليد تحويل كليك كرد ايد ضميمه نماييد (اين كار پس از اين كه شما بر
فرمهاي گزارش آزمون تنها مي توانند به سازمانهاي دريافت كننده ارسال شوند و نسخه هاي اضافي 

 براي داوطلب ، دوستان يا خانواده ارسال نمي شوند. 
 هيچ هزينه اي براي اين سرويس دريافت نمي شود.

  تا چه مدت بعد مي توانم مجدداً در آزمون شركت كنم؟ 
حدوديتي در شركت مجدد در آزمون وجود ندارد. با اين حال آيلتس به شما توصيه مي نمايد هيچ م

قبل از شركت مجدد در آزمون مطالعات اضافي داشته باشيد. برخي مراكز آزمون دوره هاي 
مادگي و كالسهاي زبان ارائه مي نمايند. شما مي توانيد مهارتهاي خود را با استفاده از مطالب تمريني آ

 رسمي آيلتس نيز بهبود بخشيد. 

 

 ؟ كار ميتوان كردچه  اگر احساس كنم نتيجه آزمون من اشتباه است 
شما مي توانيد براي استعالم روند نتايج در مركز آزمون خود ظرف شش هفته از تاريخ آزمون 

درخواست نماييد. شما بايستي هزينه استعالم را پرداخت نمايد كه در صورتي كه نمره سطح شما 
 تغيير يابد كامالً هزينه صرف شده مسترد خواهد شد. توجه داشته باشيد كه افراد آزمون گيرنده و

تصحيح كننده هاي آيلتس تحت راهنماييهاي دقيق ارزيابي قرار مي گيرند و به طور منظم مورد 
 نظارت قرار مي گيرند. فرآيند آزمون آيلتس داراي باالترين روشهاي كنترل كيفيت است. 

  ؟ را دارمدر آزمون انگليسي خود  اشتباهاتمشاهده آيا امكان 
كمبريج در انگلستان ارسال مي شوند. پاسخهاي داوطلبين و  ESOLخير زيرا تمامي برگه هاي سوال به 
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كمبريج در  ESOLديگر امور انجام شده از سوي داوطلبين به عنوان بخشي از آزمون جزء دارايي 
 انگلستان محسوب مي شوند و براي داوطلبين، مدارس يا مراكز مديريتي منتشر نمي شوند. 

  چه كسي آزمون را تصحيح مي نمايد؟ 
مي متشكل از آزمون گيرنده هاي مجرب برگه هاي آزمون را در كمبريج تصحيح مي نمايند اما تي

 آزمون شفاهي توسط آزمون گيرنده هاي شفاهي ارزيابي مي شود.

 

 روند ورود به سايت امتحانات و پشتيباني:

رقمي اختصاصي  12داخل هر كدام از بسته هاي خودآموز يك كارت قرار دارد كه بر روي آن رمز كد عبور 

هر كاربر قرار گرفته است. زبان آموز عزيز مي بايست در ابتداي امر نسبت به مراجعه به سايت 

exam.hiradenglish.com  ر سايت را تكميل رقمي ثبت نام خود د 12اقدام نموده و با استفاده از كدعبور

 نمايد.

رقمي بر روي كارت قرار گرفته كد مي بايست با از بين بردن روكش امنيتي آن كد را در قسمت  12كد عبور 

 مربوطه در سايت وارد نماييد.

اينترنتي هيراد براي زبان آموز از زمان تكميل ثبت نام و  ذكر اين نكته ضروري است كه زمان آغاز پشتيباني

Log in  در سايت مي باشد. ضمناً در صورت نياز به راهنمايي بيشتر در اين مورد به سايت هيراد به  شدن

 قسمت پشتيباني بسته هاي خودآموز مراجعه فرماييد. www. Hiradenglish.comنشاني   

 

  password ,username , Deadlineبحث

براي شركت در آزمون هاي ميان دوره اي و پايان دوره اي  passwordو   Usernameالزم به ذكر است كه 
دوره  BECو   Pre-IELTSروز و براي بسته هاي  100طبق برنامه مطالعه در كتاب راهنما براي بسته مكالمه 

              password  inactiveو  Usernameروز مي باشد. بعد از زمان هاي ذكر شده  150كار و تجارت 

تومان را به شماره  15000جديد مبلغ   usernameوpassword  انش پژوه بايد براي دريافت مي شوند و د
 usernameكارت ارائه شده در سايت واريز كرده و بعد از اعالم به بخش فروش بسته هاي خودآموز، مجدداً 

 جديد دريافت كند. passwordو 
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 بسته هاي خودآموز: Speaking پشتيباني

 آموزش تصويري نصب و چگونگي كار با آن + Skype افزار اسكايپدانلود نرم 

Skype  را با دوستان از  تصويري و صوتي باشد كه به شما امكان برقراري ارتباطنرم افزاري مي  نام
ين فراهم مي كند. اين برنامه همانند تلفن عمل كرده و دو طرفي كه قصد ارتباط با يكديگر را دارند بايد ا اينترنت طريق

برنامه را بر رو سيستم خود داشته باشند. همچنين در اين برنامه امكان برقراري ارتباط تصويري به وسيله دوربين هاي 
در انتقال صدا برخوردار           كيفيت بااليي اينترنتي و گفتگوي متني و حتي انتقال فايل نيز وجود دارد. اين نرم افزار از

 .مي باشد

 :Skype نرم افزارقابليت هاي كليدي 
 Skype  تماس نامحدود و رايگان در هر نقطه از دنيا با ديگر استفاده كنندگان از  -

 قابليت تماس تصويري  -

 نفر در گروه هاي چت  100كردن با بيشتر از  چت قابليت  -

 تا چهار نفر به صورت هم زمان Conference call قابليت  -

 ا قيمت مناسب) حتي با كيفيت بهتر از تلفن معموليتوانايي تماس با تلفن عادي (ب  -

 نمايش ليست دوستان شما  -

 … و  -

   (Skype v 6.21.73)افزار اسکایپ دانلود نرم 

 :آموزش نصب نرم افزار و آموزش ساخت اكانت اسكايپ

  .كليك كنيد Setup پس از اينكه نرم افزار را از لينك پايين صفحه دانلود كرديد، روي

 .كليك كنيد I agree next در صفحه باز شده روي

 .كليك كنيد Continue در صفحه جديد روي

 .دكليك كنيد، صبر كنيد تا نرم افزار نصب شو Continue رويدر صفحه بعد هم 

 براي استفاده از اين نرم افزار بايد يك حساب كاربري .پس از نصب با صفحه اي مثل عكس زير روبه رو مي شويد

(account) در سايتSkype   لينكدرست كنيد. براي شروع اين كار بايد رويLogin.Skype.com  كليك كنيد. پس
 .از كليك به سايت اسكايپ ، براي ايجاد حساب كاربري منتقل مي شويد

 .كامل پر كنيدشما بايد فرم ثبت نام را به طور 

 

First name: نام 

Last name: نام خانوادگي 

Your email address: آدرس ايميل 

Repeat email: تكرار آدرس ايميل 

http://www.softgozar.com/WebPage/SoftwareDescription.aspx?SoftwareId=1717&Title=Skype%206.22.64.107%20for%20Win%20/%207.2.412%20for%20Mac
http://www.softgozar.com/WebPage/SoftwareDescription.aspx?SoftwareId=1717&Title=Skype%206.22.64.107%20for%20Win%20/%207.2.412%20for%20Mac
https://login.skype.com/account/signup-form?return_url=https%3A%2F%2Fsecure.skype.com%2Fportal%2Foverview
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Birthday: تاريخ تولد 

Gender: جنسيت 

Country: كشور 

City: شهر 

Language: زبان 

Mobile phone number: شماره موبايل 

?How do you intend to use Skypeچگونه قصد داريد از اسكايپ استفاده كنيد؟ 

 

 .را انتخاب كنيد Mostly personal conversation گزينه

 
Skype Name: نام كاربري 

Password: رمز عبور 

Repeat password: تكرار رمز عبور 
  

كليك  I agree continue بنويسيد و در انتها روي در قسمت آخر بايد اون كلمه كه در تصوير هست را در كادر پايين
 .كنيد، صبر كنيد تا عمليات ثبت نام انجام شود
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 را وارد كنيد و در قسمت نام كاربري بايد Skype Name حاال دوباره برگرديد به صفحه اول و در قسمت

Password را وارد كنيد، و روي رمزعبور Sign in .كليك كنيد. منتظر بمانيد 
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كليك  Continue در اين صفحه بايد صدا، ميكروفن و وب كم را چك كنيد كه فعال هستند يا نه، بعد از چك كردن روي
 .كليك كنيد  Continue كنيد. در صفحه بعد هم باز روي

 Startدر قسمت بعد بايد يك عكس براي پروفايل خود انتخاب كنيد، بعد از انتخاب عكس در صفحه بعد بايد روي گزينه

using Skype كليك كنيد. 

 .خوب باالخره مراحل نصب نرم افزار به پايان رسيد

 .به تصوير زير دقت كنيد، روي اين عالمت در اسكايپ كليك كنيد

 

شما از اين طريق مي توانيد دوستان خود را به ليست مخاطبانتان اضافه كنيد. براي اضافه كردن دوستان بايد نام آن ها 
كليك كنيد و منتظر بمانيد تا دوست شما درخواست شما را   Add to Contacts و سپس روي گزينهرا جستجو كنيد 

 .قبول كند

 
 .شد و شما مي توانيد از كار با نرم افزار لذت ببريد مراحل نصب به طور كامل انجام

  
 :آموزش كار با اسكايپ

 !حال وقت آن است كه بياموزيم چه طور با اسكايپ كار كنيم

كنيد. براي صحبت كردن با دوستانتان بايد آنها را پيدا كنيد. به اين صورت كه از ابزارهاي سمت  Sign in اسكايپدر 
 .را انتخاب كنيد New Contact كليك و New چپ، روي گزينه
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باشيد دوستتان را بزنيد تا دوستتان را بيابيد. توجه داشته  find اسم،آي دي اسكايپ و يا ايميل دوستتان را وارد كنيد و
 .حتما بايد اسكايپ را دانلود كرده و در آن پروفايل ساخته باشد

 .كليك كنيد تا به ليست دوستانتان اضافه شود Add Contact بعد از آنكه فرد مورد نظرتان را پيدا كرديد، روي گزينه

  

 

رد. اگر سيستم شما مجهز به دوربين مطابق شكل باال دو گزينه سبز رنگ، زير توضيحات اكانت فرد مورد نظر قرار دا
 .كليك كنيد call و در غير اين صورت روي video call است و مي خواهيد تصويرتان را هم بفرستيد روي گزينه

فرد مورد نظر اگر آنالين باشد، صفحه اي مانند زير برايش باز مي شود كه در صورت تمايل مي تواند به آن پاسخ 
 .بدهد

 

 .ت چپ ارتباط صوتي ست. گزينه وسط ارتباط صوتي و تصويري ست و گزينه ي آخر قطع تماس استينه اول از سمگز

 ارتباط تلفني زبان آموزان با پشتيبان آموزشي

آموز يك پشتيبان آموزشي دارد كه در فواصل زماني مشخص با زبان  به اين صورت است كه هر زبان 
پيگيري مي نمايد. زبان آموز مي تواند كه سواالت احتمالي روند خودآموزي را  آموز تماس مي گيرد، و

پيگيري روند  مطرح نمايد و پاسخ سوال خود را دريافت نمايد.پشتيبان مركز با تماس دوره ايي و  خود را
سريعتر هر بسته طبق  مطالعه هر دانش پژوه را چك مي كند و به دانش پژوه به جهت مطالعه هرچه

   .در كتاب راهنما انگيزه  مي دهدبرنامه مطالعه روزانه 

هركدام از بسته هاي خودآموز به طور  آزمون هاي هماهنگ ميان دوره اي و پايان دوره اي براي : توجه
 .دسترسي مي باشند مجزا طبقه بندي شده و درسايت اين مركز قابل
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  Speaking چگونگي پشتيباني بسته هاي خود آموز زبان انگليسي از لحاظ مهارت

 توجه با كنند مي تهيه را هيراد تخصصي مركز الزم به ذكر است كه دانشجوياني كه بسته هاي خود آموز زبان انگليسي 

             به روش زير مورد حمايت همه جانبه قرار  speaking مهارت لحاظ از اند خريه بسته آن براي كه سطحي به

 .مي گيرند

 PET Zero  و PET Basic مكالمه سطح مبتدي را خريده است براي كتاب هايبه عنوان مثال دانشجويي كه بسته 

به اين شكل است كه هر هفته يكي از  speaking قرار ميگيرد. روش حمايت speaking بار مورد حمايت 10جمعاٌ 

دقيقه به  10تماس گرفته و با وي حدود  Skype  رافزا متخصصان زبان مركز تخصصي هيراد با دانشجو از طريق نرم

دانشجو را مكالمه انگليسي مي پردازد و در انتهاي مكالمه متخصصين زبان هيراد تمام اشتباهات گرامري، لغوي و تلفظي 

 .به وي ياد آوري مي كنند

كه هر بار قرار است از دانشجو پرسيده شود روي سايت هيراد به  speaking الزم به ذكر است كه تمامي سواالت

قرار دارد و دانشجو از قبل سواالت را ديده و درباره آنها فكر كرده و بدين  www.hiradenglish.com آدرس

مي كند تا بتواند خيلي بهتر به سواالت پرسيده شده پاسخ دهند. در ذيل تعداد دفعاتي  ترتيب يكسري نظرات جمع آوري

 :قرار مي گيرد ذكر شده است speaking كه هر دانشجو براي هر بسته مورد حمايت

 

 

  
 

 

 


	دانلود نرم افزار اسکایپ Skype + آموزش تصویری نصب و چگونگی کار با آن

