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یادت باشه که زبان عمومی یا همون

 General English
خیـــــلی مهمــــه! 
با شرکت در دوره های Speakout نه
تنها مهارت Speaking و مکالمه ت رو 
تقویت میکنی بلکه سطح زبان عمومی
و دانش زبانیت افـزایش پیـدا میکنه!

حاالچطــــــور

  تاپیــک و   موضوعــات جالــب  و کاربــردی در هــر 
درس کــه بهــت در مــورد اون موضــوع کلــی ایــده 

. ه مید

  بخــش مربــوط بــه  لغــات و عبــارات کلیــدی  کــه 
ــوزش داده  ــت آم ــوع درس به ــا موض ــط ب مرتب

میشــه.

  در هــر درس  گرامــر و ســاختار جدیــد  یــاد میگیری 
کــه بتونی باهــاش جمله بســازی. 

ــه  ــنیداری  ک ــارت ش ــه  مه ــوط ب ــای مرب   بخش ه
 Listening فایــل صوتــی گــوش میکنــی و مهــارت

)شــنیداری( تقویــت میشــه.

ــت  ــرای تقوی ــر درس ب ــذاب   در ه ــای ج    متن ه
ــه  ــواب دادن ب ــدن( و ج ــارت Reading )خوان مه
ــه درک  ــه ب ــک میکن ــه کم ــن ک ــر مت ــواالت ه س

مطلــب

ــان هــر درس کــه یــک     بخــش نوشــتاری  در پای
ــه  ــری ک ــاد میگی ــتن رو در Writing ی ــدل نوش م

بنویســی.

FUTURE
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نحــــوهبـــرگــزاریدورههــا

Speakoutچـــراانگلیســیبا

عــــــــادی

طــول دورهجلســـاتروز و ســـانس

نیمــه فشـــرده

فشـــــــرده

تکروز )پنجشنبه یا جمعه ها(

۲ یا ۳ روز در هفته / زوج یا فرد

۲ یا ۳ روز در هفته / زوج یا فرد

از شنبه تا چهارشنبه

عادی

روزی 1 جلسه 1/5 ساعته

روزی ۲ جلسه 1/5 ساعته

روزی ۳ جلسه 1/5 ساعته

روزی ۳ جلسه 1/5 ساعته

1 ترم در 5 هفته

۲ ترم در 5 هفته

1 کتاب در ۶ هفته

1 ترم در 5 هفته

SHAPE YOUR

 ایــن مجموعــه کتاب هــای ارزشــمند در  شــش ســطح از مقدماتــی 
Starter تــا پیشــرفته Advanced از انتشــارات النگمــن و بــر اســاس 

ــت.  ــده اس ــتم بریتانیایی تالیف ش سیس
ــتم  ــا سیس ــی ب ــن الملل ــای بی ــیاری از آزمون ه ــه بس از اونجایی ک
و لهجــه بریتانیایــی طراحــی شــده، اگــه یــه روزی در آینــده 
تصمیــم بــه شــرکت در اونهــا رو داشــته باشــی،  Speakout بهــت 
ــده  ــرگ برن ــم ب ــا ه ــا در اون آزمون ه ــه ت ــک می کن ــی کم خیل

دســتت باشــه! 
ــی  ــدف اصل ــی ه ــان داره ول ــی زب ــارت اصل ــار مه ــر چه ــد ب  تاکی

ــتش. ــنیداری هس ــاری و ش ــارت گفت ــر روی دو مه ــز ب تمرک
 BBC Learning همــکاری  بــا   Speakout کتاب هــای  مطالــب 
ــر  ــاب شــامل 1۰ درس و در ه ــر کت ــه شــده اســت. ه English ارائ
ــره  ــی روزم ــا زندگ ــط ب ــاص و مرتب ــوع خ ــن موض ــه چندی درس ب

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت

FUTURE
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    ویدئوهای آموزشی   BBC در هر درس که تو رو درگیر ساختارهای واقعی زبان میکنه

    طرح سواالت   چالشی برای درگیر کردن ذهن تو مرتبط با موضوع درس

    تمرینات متنوع   چالش برانگیز و استفاده از زبان واقعی

  وجود بخش هایLanguage Bank, Photo Bank, Communication Bank, Audio Script در انتهای هر کتاب

SpeakoutویـژگـیهایاستثنــاییدیگــرJOURNEY BEGINS HERE

مجموعــه فــوق العــــــاده

مجموعــه

به شما کمک میکنه تا انگلیســی را 
اساسـی و بطور طبیعی یاد بگیری.

در سراســر دنیــا را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت و امــروزه ایــن 

مجموعــه بــه دلیــل اثــر بخشــی  بــاال در آمــوزش زبــان خصوصــا در 

تقویــت مهــارت گفتــاری )Speaking( و مکالمــه، انتخــاب بســیاری از 

کالــج هــای زبــان بیــن المللــی نیــز مــی باشــد.

speakout

speakout

مدرسیــن زبـــــان توصیــــه 

  آموزش گرامر افعال ساده، معرفی ضمایر فاعلی و مفعولی 

  معرفی سه زمان بسیار کاربردی و مهم شامل حال ساده،
گذشته ساده و آینده ساده

  آشنایی با افعال با قاعده و بی قاعده 

  تمرین مکالمه با موضوع حال و احوالپرسی )Greeting( ،آب و هوا،
پرسیدن آدرس، خرید کردن، حمل و نقل، رستوران و کافی شاپ

Starter

از سرفصـل های کتاب

ســـــــــطـح
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JOURNEY BEGINS HERE

  آموزش گرامر مهم وکاربردی زمان حال، گذشته و آینده ساده و ماضی نقلی 

  ساختن جمالت با استفاده از صفات تفضیلی و برتری 

  تمرین مکالمه با موضوعاتی از قبیل حال و احوالپرسی، نام کشورها و 

افراد خانواده، غذا و رستوران، اوقات  ملیت ها، سبک زندگی، توصیف 

فراغت، وسایل حمل ونقل، آب و هوا و فعالیت های بیرون ازمنزل 

  تمرین بر روی مهارت نوشتاری، نوشتن متون کوتاه، نوشتن ایمیل به یک 

دوست، نوشتن پیام کوتاه، نوشتن دعوتنامه، نوشتن در مورد خانواده، 

نوشتن پاراگراف و گزارش کوتاه 

  تمرین بر روی مهارت شنیداری و تقویت شنیدن

  آموزش و مرور زمان های پرکاربرد در انگلیسی از جمله زمان حال ساده، 

استمراری، گذشته، ماضی نقلی، جمالت مجهول و جمالت شرطی 

  آشنایی با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش. 

  آشنایی با صفات برتری وتفضیلی و حروف ربط

  تمرین مکالمه با موضوعات روزمره، بیان عالیق، تماس تلفنی، نصیحت 

کردن و ارائه راهکار، پرسیدن آدرس و ارائه مسیر، در مطب دکتر و.... 

ایمیل،  نوشتن  دوست،  یک  مورد  در  نوشتن  نوشتاری،  مهارت  تمرین    

غذاها،  مورد  در  نوشتن  دعوتنامه،  نوشتن  وب،  برای  کامنت  نوشتن 

نوشتن بالگ و.... 

  تمرین مهارت شنیداری و مهارت خواندن

Elementary

Pre-Intermediate

از سرفصـــل های کتاب

از سرفصـــل های کتاب

ســــــــــطـح

ســــــــــطـح
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  انواع جمالت شرطی 

 Noun Phrases عبارات اسمی  

  انواع عبارات اسمی 

  افعال مجهول و معلوم 

 Cleft ساختارهای  

 Inversion قیود صفات برتری و وارونگی  

 Participle Clause عبارات وجه وصفی  

  تمرین بر روی مهارت های نوشتاری و نوشتن پروفایل شخصی، توصیف یک شیئ، نوشتن انشای توصیفی، خالصه نویسی، 

  نوشتن انشاء مسئله راه حل، نوشتن مقاله کوتاه، روایت نامه، نوشتن داستان شخصی، نوشتن مقاله مروری و...

  مروری بر زمان های مهم و ضروری در انگلیسی شامل زمان حال ساده، استمراری، 

گذشته، آینده، ماضی نقلی و گذشته استمراری انواع جمالت شرطی ضمایر موصولی 

و حروف ربط

   آشنایی با صفات تفضیلی و برتری جمالت نقل قول 

  تمرین مکالمه با موضوع صحبت درمورد خودتان، داستان گویی، صحبت در خصوص برنامه های شخصی در آینده، مشاغل، اظهارنظر 

کردن، همسایه ها، غذا و رستوران، سفر و فرودگاه و... 

  تمرین بر روی مهارت نوشتاری، نوشتن گزارش خبر، نوشتن مقاله در روزنامه، نوشتن پروپوزال، نوشتن در خصوص مسائل روزانه، نوشتن 

متن تبلیغات، نوشتن انشاء، خالصه نویسی و .... 

  تمرین بر روی مهارت شنیداری

  مروری بر زمان های اصلی زبان انگلیسی شامل حال ساده و استمراری، حال کامل استمراری،

گذشته ساده، کامل و استمراری، آینده کامل و آینده کامل استمراری و ... 

  استفاده کامل از انواع جمالت شرطی 

  جمالت معلوم و مجهول 

  انواع عبارات ربطی Relative Clause و ضمایر موصولی 

  انواع جمالت نقل قول 

  تمرین بر روی مهارت نوشتاری، نوشتن شکایت نامه، نصیحت نامه، توصیف یک برنامه تلویزیونی، 

ایمیل غیررسمی، نوشتن یک مقاله غیررسمی، داستان  انشاء، نوشتن Review، نوشتن  نوشتن 

نویسی و ...

Intermediate

Upper-Intermediate

Advanced

از سرفصـــل های کتاب

از سرفصـــل های کتاب

از سرفصـــل های کتاب

ســــــــــطـح

ســــــــــطـح

ســــــــــطـح
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دوره هـای آمــادگی آزمــون



Be the best Version of you دورههایآمادگی

آیلتــــس

IELTS
برای شرکت در هر آزمون بین المللی داشتن زبان عمومی یا همون General English قوی 

برای گرفتن نمره باال خیلی مهمه! یعنی باید سطح مهار تهای زبانی همراه با ِرنج لغاتی که بلدی 

و گرامرهایی که از زبان میدونی طوری باشه که پس از گذروندن دوره های آمادگی آیلتس بتونی 

نمره ی خیلی خوبی بگیری. از اینرو در دوره های آیلتس در دیاکو هم روی زبان عمومیت کار 

میشه و هم تکنیک های تست زنی آیلتس بهت آموزش داده میشه.

از سطح زبان Elementary یا "باالتر از مقدماتی" میتونی در دوره های آیلتس شرکت کنی.

سیـــالبسآیلتسدیــاکــو

در سیالبس آیلتس دیاکو، زبان آموزان در ۴ دوره آیلتس شرکت میکنن. این دوره به شرح زیر است:

IELTS Foundation

IELTS Developing

IELTS Progressive

IELTS Advanced

Elementary از سطــح

Pre-Intermediate از سطح

Intermediate از سطح

Upper-Intermediate از سطح

تانمـره

تانمـره

تانمـره

وباالتر

۴.۵

۵.۵

۶.۵

7
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Be the best Version of you
چــــــرا
MINDSET
For IELTS

)Topic-Based( محتوای بر مبنای موضوع   

   وجــود اســتراتژی هــای یادگیــری و تمرین هــای 

متنــوع در هــر مهــارت از آزمون 

ــذاری  ــدف گ ــمپل ه ــه و س ــش از 15۰ نمون    بی

ــاب ــطح از کت ــر س ــده در ه ش

ــی  ــون اصل ــبیه آزم ــای ش ــت ه ــه تس    نمون

آیلتــس در هــر مهــارت 

ــجام و  ــظ انس ــا حف ــارت ب ــر مه ــک ه    تفکی

پیوســتگی مطالــب

 Receptive ارتبــاط مهارت هــا از مهــارت   

مهارت هــای  بــه   Reading/Listening

کــه   Writing/Speaking Productive

باعــث بازدهــی هرچــه بیشــتر میشــه

   طراحــی تمرین هــا از آســان بــه ســخت 

و آمــاده ســازی گام بــه گام زبــان آمــوز

   تمرین های مرتبط به گرامرهای کتاب
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اولین دوره آمادگی آیلتس در دیاکو IELTS Foundation نام 

 )Elementary انتهای سطح( A2 یا A1 داره که با سطح زبان

میتونی شرکت کنی و تو رو با اصول خیلی ابتدایی و اولیه ی 

مهارت های آیلتس و تست زنی آشنا میکنه.

میگیری.  یاد  رو  ضروری  گرامرهای  و  لغات  درس  هر  در 

ارزیابی  برای  اون  سواالت  به  و  میخونی  کوتاه  متن های 

سطح درک مطلبت پاسخ میدی. 

در  صوتی  های  فایل  به  شنیداری  مهارت  تقویت  برای 

و  میدی  گوش  مختلف  افراد  بین  روزمره  های  موقعیت 

در هر درس یک  رو جواب میدی.  اون  به  سواالت مربوط 

موضوع نوشتاری هم بهت آموزش داده میشه تا در مهارت 

Writing بلد باشی که چی رو چطور بنویسی!

مجموعه  از  دوم  جلد  با  که  داره  نام   IELTS Developing دوره  دوم،  سطح 

 Pre-Intermediate یا   B1 زبانی  با سطح  آموزان  زبان  برگزار میشه.   Mindset

میتونن در این دوره شرکت کنن. این دوره تو رو تا نمره آیلتس ۵ و ۵/۵ باال میبره! 

بدیهی است که سطح این کتاب نسبت به کتاب قبلی باالتره و زبان آموز با طیف 

بیشتری از لغات و گرامرهای کاربردی در آیلتس آشنا میشه. هر چهار مهارت به 

تفکیک در هر درس ضمن حفظ پیوستگی مطالب کار میشه.

1۲



دیاکو  در  آیلتس  دوره  سومین   ،IELTS Progressive دوره 

است. برای اینکه بتونی به نمره ۶ و باالتر در آیلتس برسی حتما 

زبان متوسط  با سطح  داوطلبین  کنی!  دوره شرکت  این  در  باید 

Intermediate و باالتر می توانند در این دوره شرکت کنند. چهار 

مهارت آیلتس به تفکیک در این دوره کار میشه. مهارت گفتاری و 

Speaking با ارائه الگوها و موضوعات آزمون آیلتس در هر درس 

تمرین و تکرار میشه. 

شده  سازی  شبیه  تمرینهای   ،Listening شنیداری  مهارت  در 

و  طراحی  میکنه.  کمک   Listening آزمون  از  تو  بیشتر  درک  به 

بکارگیری متون متنوع و سواالت آیلتسی در پایان هر متن، تو رو 

 ،Writing تقویت میکنه. در مهارت نوشتاری Reading در مهارت

در هر درس انواع مختلف مدل های رایتینگ رو یاد میگیری.

دوره  IELTS Advanced آخرین دوره آیلتس در دیاکو است 

که زبان آموز با )سطح زبان C1( میتونن در این دوره شرکت کنن. 

این دوره ی استثنایی تو رو برای نمره 7 و باالتر آماده میکنه. تست 

و تمرین های هدف گذاری شده برای آمادگی هرچه بهتر زبان 

آموز طراحی شده است. تمرکز برتست و تمرین و ارائه فیدبک و 

برگزاری آزمون های آزمایشی آیلتس از موارد مهم این دوره است.

Wake up with a purpose

1۳



A1
A2

B1

B2

C1

4

6.5

7.5

5.5

Target Band

Target Band

Target Band

Target Band

جدولپلکانیدورههایآمادگی

آیلـتــــــس

IELTS Foundation  B

IELTS Developing  B

IELTS Progressive  B

IELTS Foundation  A

IELTS Developing  A

IELTS Progressive  A

IELTS Advanced
MINDEST For IELTS 3
Active Reading 4
Oxford English Grammar Course (Intermediate)

MINDEST For IELTS 2
Active Reading 3
Oxford English Grammar Course (Intermediate)

MINDEST For IELTS 1
Active Reading  2
Oxford English Grammar Course (Basic)

MINDEST For IELTS Foundation
Active Reading  Intro
Oxford English Grammar Course (Basic)
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آزمـــــــون دوره هــای



آزمون PTE The Pearson Test of English یک آزمون بین المللی 

و  تحصیل  ادامه  قصد  که  افرادی  و  دانشجویان  برای  که  است 

مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان خصوصا استرالیا و نیوزیلند را 

دارند مناسبه است. این آزمون که روز به روز از محبوبیت و اعتبار 

بیشتری برخوردار میشه و در حال تبدیل شدن به یکی از رقبای 

 Pearson است. توسط TOEFL و IELTS اصلی آزمون هایی چون

که ناشر انتشارات النگمن است برگزار میشه.

آزمــون PTE دارای دو فرمت آکادمیک و جنرال اســت اما نــوع 

آکادمیک آن میتونه برای افرادی که قصد مهاجرت خصوصًا به کشور 

اســترالیا و نیوزیلند را دارنــد بــه عنوان گزینه ی مناســبی به جای 

آزمون IELTS  باشد.

در حال حاضر اداره مهاجرت استرالیا برای افرادی که قصد مهاجرت به 

این کشور را دارند نمره ی 6۵ در آزمون PTE را معادلی برای نمره ی 

IELTS 7 جنرال در نظر گرفته است که ۱۰ امتیاز به پرونده مهاجرتی 

فرد اضافه می کند.  

 ۲۰ که  است  آیلتس   ۸ معادل  ای  نمره   PTE آزمون  در   +۷۹ نمره 

امتیاز برای فرد در پرونده مهاجرتی به همراه دارد. این آزمون همانند 

بسیاری از آزمون های بین المللی دیگر، آزمونی چهار مهارتی اســت 

و به صورت کامل آنالین برگزارمی شود. 

PTE

اگر قصد شرکت در این آزمون بین المللی  و دریافت مدرک 

آن را داری برای شرکت در دوره های آمادگی PTE  با 

مدرسین برجسته ی دیــاکو همراه شو!

1۶



Believe in yourself

 Personal Introduction معرفی شخصی   

 Read Aloud خواندن بلند   

 Repeat Sentence تکرار جمله  

 Describe Image توصیف تصویر   

 Re-tell Lecture تکرار یک سخنرانی   

 Answer Short Question جواب به سواالت کوتاه   

 Summarize Written Text خالصه کردن متن   

   انشا نویسی )Essay( ۲۰دقیقه 

   خواندن و نوشتن، پرکردن جاهای خالی

   سواالت چند گزینه ای، چند جوابی

   چیدن پاراگراف ها

   خواندن، پرکردن جاهای خالی

   سواالت چند گزینه ای، انتخاب یک جواب

   خالصه کردن یک بخش گفتاری

   سواالت چند گزینه ای

   پرکردن جای خالی

   مشخص کردن خالصه ی درست 

   انتخاب کلمه حذف شده

   مشخص کردن کلمات نادرست

   نوشتن از روی امال

Summarize spoken text

Multiple choice, multiple answer 

Fill in the blank 

Highlight correct summary 

Select missing words  

Highlight incorrect words 

Write from dictation  

Reading & Writing: Fill in the blanks

Multiple choice, choose multiple answers

Re-order paragraphs

Reading: Fill in the blanks

Multiple Choice, Choose single answer

77تا93دقیقه

3۲تا۴۱دقیقه

۴۵تا۵7دقیقه

PTEفـــرمتآزمــــون

بخــــشاول

بخــــشدوم

بخــــشسوم

Writing Speaking

Reading

Listening

دقیقهبرایاستراحت
بهصورتاختیاری
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در آزمــون PTE هــر مهارت  از ۱۰ تا ۹۰ نمره  دارد و نمره کل هم از 1۰ تا ۹۰ می باشــد. 

نکته ی جالب در  اعالم نتیجه آزمون PTE  است که بسیار سریع و فوری از 48 ساعت  تا نهایت ۵ روز  بعد از انجام آزمون اعالم میشه. 

PTEکارنامهواعالمنتیجه

PTEهدفازبرگزاریدورههای

باآزمـــونهایجدولمقایسهنمــره PTEIELTS&TOEFL

PTE Academic

TOEFL iBT

IELTS

10    14   18    22   26   30   34    38   42    46    50   54   58   62    66   70    74   78   82    86   90

40  50   60    70      80        90      100         110        120

No Data Available

No Data Available

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

   البراتــوار تخصصــی آزمــون PTE  در شــعبه دیاکــو پرایــم  مجهــز بــه ۱۰ 

استیشــن  بــه همیــن منظــور ایجــاد شــده اســت. 

  ســایز مانیتــور کامپیوترهــا و کیبــورد هــا بــر اســاس اســتاندارد آزمــون 

ــوزان محیطــی  ــان آم ــرای زب ــا ب ــه شــده ت ــی تهی در ســنترهای اصل

کامــال شــبیه ســازی شــده خلــق شــود.

   تاکیــد در دوره هــا ی آمادگــی PTE بــر چهــار مهــارت اصلــی زبــان،  

ــدن )Reading( و  ــتاری )Writing(، خوان ــاری )Speaking(، نوش گفت

شــنیداری )Listening( مبتنــی برآشــنایی بــا فرمــت آزمــون و تاکیــد 

بــر تســت و تمریــن آزمــون PTE  مــی باشــد. 

  نمونــه ســواالت آزمــون هــای رســمی Pearson و همچنیــن کلیــه منابــع 

ــل  ــورد تحلی ــا م ــن دوره ه ــون را در ای ــراری آزم موجــود و ســواالت تک

قــرار مــی دهیــم و هــر داوطلــب در استیشــن مربوطــه و بصــورت آنالین 

ــک  ــدرس مربوطــه فیدب ــردازد و از م ــی پ ــه جــواب دادن تســت ها م ب

دریافــت مــی کنــد.

مــا در آکادمــی زبــان دیاکــو بــه عنــوان اولیــن و تخصصــی تریــن مرکــز آمــوزش PTE در ایــران دوره هــای آمادگــی  PTE را بــا هــدف 

پوشــش نیازهــای زبــان آمــوزان، ارتقــا ســطح آکادمیــک زبــان و یادگیــری تکنیک هــا و شــگردهای ایــن آزمــون بــرای کســب نمــره 6۵+ 

و 7۹+ برگــزار مــی کنیــم. 
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ــی PTE در  ــون آزمایش ــرکت در آزم ــرای ش ــرایط ب ــان دوره ی PTE، ش در پای

ــا شــرکت در آن، ضمــن  ــا ب ــم ت ــو را فراهــم کرده ای ــوار تخصصــی دیاک البرات

دریافــت ریپــورت و گــزارش مکتــوب، از نقــاط ضعــف و قــوت خــود قبــل از 

 PTE ــای آزمایشــی ــج آزمون ه ــع بشــی. پکی ــی مطل ــون اصل حضــور در آزم

از ســایت اصلــی پیرســون خریــداری شــده و در اختیــار زبــان آمــوزان عزیــز 

قــرار میگیــرد.

   هزینــه آزمــون آزمایشــی   بــا توجــه بــه نوســانات قیمــت ارز در مقاطــع مختلــف زمانــی متفــاوت اســت. در پایــان هــر آزمــون 

ــی.  ــد میش ــت بهره من ــه ی آزمون ــوص نتیج ــان PTE در خص ــوپروایزر دپارتم ــاوره ی س ــی، از مش آزمایش

  شــرکت در آزمــون آزمایشــی PTE، اعتمــاد بــه نفســت رو چنــد برابــر میکنــه، ســرعت عملــت در پاســخ بــه هــر تســت رو افزایــش 

میــده، بــا نحــوه برگــزاری آزمــون و مــدت زمــان هــر بخــش بیشــتر آشــنا میشــی، بــه چالــش کشــیده میشــی و در نهایــت بــا 

خیالــی آســوده تــر و بــدون اســترس در آزمــون اصلــی PTE میتونــی شــرکت کنــی!

آزمــونآزمـــایشی

درالبــراتوارتخصصی

PTE

1۹



البــراتـــورتخصصی

آزمــونآزمــــایشی

PTE
۲۰



آزمـــــــون دوره هــای



آزمون زبان Duolingo یک آزمون آنالین زبان انگلیسی است که همانند آزمون 

  Reading, Listening, Speaking, Writing تافل و آیلتس کامپیوتری، چهار مهارت

را مورد سنجش قرار میدهد. این آزمون مناسب برای دانشجویانی است که نیاز به 

مدرک زبان برای اخذ پذیرش از دانشگاههای خارج کشور هستند. یکی از مزیت های 

این آزمون این است که میتوانید بصورت آنالین از منزل یا محل کار خود در آزمون 

شرکت کنید و بنابراین گزینه بسیار مناسبی برای افرادی است که قصد شرکت در یک 

آزمون بین اللملی زبان انگلیسی را دارند و به نمره آن نیاز دارند.

نکته جالب در مورد این آزمون این است که اگر پاسخ یک سوال را به درستی بدهید 

سوال بعدی سخت تر و اگر اشتباه پاسخ دهید سوال بعدی آسان تر خواهد بود.

مدت زمان این آزمون تنها حدود ۱ ساعت است که نسبت به سایر 

و  است  کمتری  بسیار  زمان  انگلیسی  زبان  المللی  بین  آزمون های 

نتیجه آزمون ۲ روز بعد اعالم خواهد شد. هزینه ثبت نام در آزمون 

۴۹ دالر است که داوطلبان ازطریق  پرداخت آنالین می توانند آن را 

پرداخت کنند. یکی دیگر از مزیت های خوب این آزمون این است که 

امکان ارسال کارنامه برای دانشگاه های مختلف بدون نیاز به پرداخت 

هزینه ی اضافی وجود دارد.

مزیتهایآزموندولینــــگو

۲۲



  نمره بین ۱۰ تا ۵۵: داوطلب اطالعات بسیار پایه ای از زبان انگلیسی و درک محدود از آن دارد.

  نمره بین 6۰ تا ۸۵:  داوطلب توانایی درک اطالعات اصلی در مکالمه زبان انگلیسی  و متون روزمره مثل کار و تحصیل را دارد.

  نمره بین ۹۰ تا ۱۱۵:  داوطلب توانایی برقراری ارتباط و درک اکثر موضوعات زبان انگلیسی حتی مطالب نا آشنا را دارد.

  نمره بین ۱۲۰ تا ۱6۰: داوطلب تسلط بر زبان انگلیسی مکتوب و مکالمات محاوره ای روزمره

   )Written And Spoken Language(  و قابلیت استفاده از  زبان انگلیسی با تسلط کامل را دارد.

این آزمون در کدام دانشگاه ها و موسسات اعتبار دارد؟

توجه داشته باش که مدرک و نمره ی آزمون دولینگو برای بیش از 5۰۰ دانشگاه و کالج در سراسر جهان معتبر است. 

چطوری بفهمی کدوم دانشگاه؟!؟

خب کاری نداره که....! کافیه با مراجعه به وب سایت اون دانشگاه یا مرکز آموزشی و یک سرچ ساده ببینی که آیا مدرک 

دولینگو رو بمانند مدارک دیگر بین المللی زبان قبول میکنن یا نه. حتی میتونی بهشون ایمیل بزنی و ازشون بپرسی!

نمره این آزمون به مدت دو سال اعتبار دارد 

و حداکثر نمره کسب شده در آن 1۶۰ می باشد.

نحوهنمرهدهیدرآزموندولینــــگو

جدولمقایسهنمرهDuolingoبادیگرآزمونهایبینالمللی

۲۳



دوره های آماده سازی آزمون دولینگو با هدف آشنا سازی زبان آموزان 

آزمون  به سواالت  پاسخگویی  و شگردهای  ها  تکنیک  آزمون،  این  با 

دولینگو بصورت حضوری و آنالین برگزار می شود. با توجه به شرایط 

نمره دلخواه  داوطلبین و فرصت محدودی که هر داوطلب در کسب 

خود در این آزمون دارد، دوره دولینگو بصورت کالس های خصوصی و 

نیمه خصوصی برگزار می شود. 

آموزان  زبان  اختیار  در  پرایم  دیاکو  شعبه  در  دیاکو  تخصصی  البراتوار 

برای انجام تست و تمرینهای آزمون دولینگو می باشد. نظارت مستقیم 

مدرسین و سوپروایزر دپارتمان دولینگو بر نحوه برگزاری کالسها و میزان 

پیشرفت هر زبان آموز در هر ترم وجود دارد و هر زبان آموز فیدبک 

مربوطه را بر اساس نقاط ضعف و قوت خود دریافت می کند.

برای شروع دوره دولینگو، در آزمون تعیین سطح 

دیاکو شرکت کن تا بر اساس سطح زبانت برنامه ریزی 

کنیم و بتونی در اسرع وقت کالست رو شروع کنی!

دوره هــــــای

در

۲4



آزمـــــــون دوره هــای



مهاجرت به کشور کانادا جزو تصمیمات برخی از خانواده های ایرانی در طی سالهای اخیر بوده است. یکی از مهمترین 

مسائل در تشکیل پرونده مهاجرتی نمره ی زبان انگلیسی به عنوان یک پیش نیاز ضروری برای مهاجرت میباشد. 

آزمون CELPIP یکی از آزمون های نسبتا جدید است که به عنوان جایگزینی مناسب برای آزمون IELTS مطرح 

است.

آزمون CELPIP که مخفف Canadian English Language Proficiency Index Program می باشد به معنی 

برنامه شاخص مهارت زبان انگلیسی کانادایی است که اداره مهاجرت و شهروندی کانادا آن را طراحی کرده است.

آزمون CELPIP بمانند دیگر آزمون های بین المللی به دنبال سنجش مهارت و میزان تسلط افراد متقاضی در زبان 

 Speaking, Listening, انگلیسی است. این آزمون توانایی شما را در استفاده از چهار مهارت  اصلی زبان همچون

Reading و Writing ارزیابی میکند.

WELCOME TO CANADA

.CELPIP-General LS و آزمون CELPIP-General وجود دارد: آزمون CELPIP دو نوع آزمون

گفتاری  و   Listening شنیداری   ،Writing نوشتن   ،Reading خواندن  های  مهارت  شامل   CELPIP-General آزمون 

Speaking می باشد که مدت زمانی در حدود ۳ ساعت زمان می برد، در حالیکه آزمون CELPIP-General LS تنها شامل 

مهارت Listening و Speaking می باشد و نیاز به 1 ساعت و 1۰ دقیقه زمان دارد.

این آزمون در ایران برگزار نمی شود و تنها کشورهای کانادا، هند، فیلیپین، امارات و آمریکا برگزار کننده این آزمون هستند. 

نزدیکترین سنتر آزمون به ایران در کشور امارات متحده عربی قرار دارد. 

CELPIPانواعآزمون
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چراآزمونCELPIP؟

  هزینه کمتر این آزمون نسبت به سایر آزمونها!  در حال حاضر هزینه 

CELPIP-  برابر ۳4۰ دالر کانادا و برای آزمون CELPIP-General آزمون

General LS معادل 1۹5 دالر کانادا می باشد.

  این آزمون اغلب برای اقامت دائم و اخذ شهروندی کانادا مورد استفاده 

قرار می گیرد.

  در بخش Writing، هر دو امالی بریتانیایی و آمریکایی مورد پذیرش 

خواهد بود.

از خطای  این خود  و  گرفته  کامپیوتر صورت  آزمون توسط    تصحیح 

انسانی در سیستم نمره دهی جلوگیری میکند 

  این آزمون بر خالف آیلتس طی یک مرحله و توسط کامپیوتر انجام 

می گیرد.

  در آزمون CELPIP به جای مصاحبه با یک فرد، صدای خودتان را ضبط 

می کنید.

  نتایج این آزمون در مدت زمان کمتری نسبت به آزمون آیلتس بین ۳ 

تا 8 روز مشخص می شود.

۲7



با توجه به ضرورت کسب نمره ی زبان در آزمون CELPIP و فرصت اندک متقاضیان در کسب این مدرک بین المللی، ما 

در دیاکو مشاوره ی دقیق و برنامه ریزی درسی منظمی را به شما ارائه می دهیم.

دوره ی CELPIP در البراتوار تخصصی زبان در دیاکو و با کامپیوترهای استاندارد مختص به آزمون CELPIP برگزار 

می شود تا از همان ابتدا شما با شرایط واقعی یک آزمون کامپیوتر محور آشنا شوید.

دوره های آمادگی آزمون CELPIP به دو صورت گروهی و خصوصی و با حضور مدرسین مجرب دیاکو برگزار می شود.

در این دوره ها تمامی نکات الزم و تکنیک های این آزمون همراه با تست و تمرین به شما آموزش داده میشود تا با اعتماد 

به نفس و دانش زبانی باال به سراغ این آزمون بروید. 

تجربه ی بسیار باالی ما در دیاکو در برگزاری آزمون های کامپیوتر محور و امکاناتی که در اختیار داریم به شما کمک میکند 

تا باالترین نمره را در آزمون CELPIP بگیرید.

دورههایCELPIPدردیــاکو
خط ویژه:   ٧٢١١٤ - ٠٢١
میرداماد (مرکزی): ٢٢٢٢٣٨١٠
ظفـر:             ٢٢٢٢٣٨٧٠
 ٢٢٢٢٣٨٤١   :(VIP) شریعتی

diakoacademy
diako

www.diako.ir

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در دوره ی جدید 

همین حاال با شماره ۷۲۱۱۴ تماس بگیـــــر!
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