
 LISTENING بسته آموزشي

 به داوطلبان ايراني IELTS LISTENING ويدئو براي آموزش ٤٥غيرحضوري  IELTS LISTENING روزه ٢٠دوره كامل 

 

 !آيلتس آموزش نياز دارد LISTENING بخش
 

 آيلتس (غيرحضوري) LISTENING آموزش كامل بسته

 افزايش نيم تا يك نمره در سه هفته

 

 .آيلتس موفق شويد LISTENING در توانيم به شما كمك كنيمخوشحاليم كه مي 

  !بهتر و دقيق تر خواهيد شنيد

  .هوشمندانه آماده شويد

 دريافت را به جاي مطالعه ده ها منبع آموزشي متنوع و سردرگمي در آموزش آيلتس، گلچيني از آموزشي
 رساند. مي دلخواهتان نمره به را شما ممكن زمان ترين كوتاه در كه كنيد

درست است كه آزمون آيلتس سطح واقعي زبان انگليسي شما را مي سنجد، اما استفاده از يك سري مهارت 
  شما دارد. LISTENING نمره افزايش در زيادي تاثير ها روش و ها
 

 آيلتس به آن نياز داريد به شما آموزش داده مي شود. LISTENINGدر اين دوره هر آنچه كه در بخش 

  
 آيلتس نرساند، LISTENING بخش در ٩ن دوره يك دانشجو را از سطح ابتدايي تا نمره شايد اي

اما به شما اطمينان مي دهيم با اين دوره همه تكنيك ها و مهارت هاي الزم براي اين بخش آزمون را فرا 
 .مي گيريد

 

 
 

 



 هدف اين دوره چيست؟

 

موثر، سريع و جذاب همه آمادگي هاي الزم براي هدف از طراحي اين دوره اين است كه به روشي كارآمد، 
شما برداشته شود. با اين دوره شما آموزشي منسجم و منظم خواهيد داشت تا بتوانيد  نمره دلخواه دريافت

ويدئو شما را  ٤٥بخش و  ٢٠در پايان دوره با اطمينان در آزمون اصلي آيلتس شركت كنيد. اين دوره در 
 .آيلتس آماده خواهد كردآزمون  LISTENING براي بخش

 آيلتس listeningافزايش قطعي نيم تا يك نمره بخش 

  
 اين دوره براي چه كساني مناسب است؟

كه مي خواهيد سريع و  PRE-INTERMEDIATEاين دوره براي شما زبان آموزان باالتر از سطح 
 ادميك آماده شويد طراحي شده است.مطمئن براي آزمون آيلتس جنرال يا اك

    است.pre-intermediate    حداقل سطح شروع دوره

  

  طول دوره چقدر است؟

 در را دوره كل كنيم مي پيشنهاد. شود مي ارائه) روز(  بخش ٢٠ قالب در و دارد درس  ٤٥اين دوره حدود 
طوالني  را دوره خود، نياز اساس بر توانيد مي داريد، آزمون تا كه زماني به توجه با اما. دهيد انجام هفته سه

 .تر يا كوتاه تر انجام دهيد



 
 

 محتواي اين دوره چيست؟

سال تدريس آيلتس به صدها داوطلب است كه بر اساس  ١٤آنچه در اين دوره ياد مي گيريد حاصل بيش از 
 .است شده طراحي ها آن ضعف و قوت نقاط گرفتن نظر در با  ايراني هاي داوطلب نياز

 دوره اين طراحي. است شده استفاده هاي انتشارات دانشگاه كمبريج كتاب از گلچيني از در اين دوره
 آيلتس) و با توجه به نياز داوطلبان ايراني آيلتس انجام شده است. رسمي(مدرس  استاد مسعود فيض توسط

 

 
 

 .كه در اين دوره آموزش خواهيد ديدآيلتس  LISTENING انواع سواالت

,multiple choice 

,matching 

,plan/map/diagram labelling 

,chart/summary completion-form/note/table/flow 

sentence completion 
 

................................................ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 LISTENINGنمونه پاسخ نامه بخش 

 

  

  
 

 دوره: فرمت محتواي اين

 فيض مسعود  استاد صداي و آموزش با) متن(  فايل هاي ويدئويي

 pdfفايل هاي متني 

 mp3 فايل هاي صوتي



  ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره چيست؟
  طراحي آموزشي و شيوه ارائه مطلب منحصر به فرد

  انتخاب و برخورداري از بهترين منابع آيلتس

  توليد شده براي داوطلبان ايراني ويدئو

  پوشش كامل همه انواع تست

  معيار انتخاب و طراحي اين دوره ها چه بوده است؟ 

 مسير كوتاه و مستقيم براي رسيدن به نمره دلخواه

 روش آموزش ماندگار و كاربردي

 موضوعات كامال به روز و دقيق آزمون

 قابل دسترس بودن در سرتاسر جهان

 دوره ها چه خواهد بود؟نتيجه اين 

 گر آموزش هاي اين دوره را منظم دنبال و خوب تمرين كنيد:ا

 خود را بهبود دهيد. listening مهارت نمره يك تا نيم دوره پايان مطمئنا مي توانيد تا 

 آيلتس آشنا خواهيد شد. listeningبا همه بخش هاي 

 گرفت.همه تكنيك هاي موثر در اين بخش آيلتس را فراخواهيد 

  .مرتكب اشتباهات بسيار رايج اغلب داوطلبان نمي شويد

 مرور توانيد مي امتحان به نزديك و منابع بسيار مفيد و ارزشمندي خواهيد داشت كه حتي بعد از دوره
 .كنيد

 .ب دهيدجوا را مختلف هاي تست و بشنويد قبل مي توانيد با تمركز بيشتري از

 .خواهيد شد از توانايي شنيداري خود حيرت زده



 :بخشي از مطالبي كه در اين دوره فرا خواهيد گرفت

how to write numbers 

how to follow spellings 

how to read ahead 

recognising feelings 

working out the topic 

working out the situation 

underestanding descriptions 

understanding opinions and reasons 

listening for specific information 

 

 

 روزي چند ساعت درس بخوانم؟

 سرعت به بستگي زمان اين كه( بگذاريد زمان ساعت يك حدود است الزم مطلوب طور به براي هر جلسه
 .)دارد شما يادگيري


