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سپاس بی کران پروردگار بزرگ را که همیشه در انجام هر کاری راهنما و روشنگر راه من بوده است.         
دانشجویان و همکاران گرانقدر به خوبی آگاهند که در جهت آماده سازی برای آزمون تخصصی داوطلبان 

بان را برآورده سازد، کمتر کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، کتابی که بتواند تمامی نیازهای داوطل
به چاپ رسیده است و در اکثر موارد ، صرفا کپی برداری محض از تست های سال های قبل کنکور 
کارشناسی ارشد صورت گرفته و کمتر نویسنده ای اقدام به کار دشوار تألیف تست های معتبر نموده 

د احساس می نمودم، بر آن شدم است. بر همین اساس بنا به تعهدی که نسبت به شما عزیزان در خو
 که مجموعه ی کامل و متفاوتی را تالیف نمایم.      

، ه استدر این مجموعه که با یاری همکار  عزیزم، مهندس حامد کاظمی، آماده سازی و ارائه گردید        
 سعی بر آن شد که کلیه ی نکات مهم و کلیدی آزمون های سراسری بیست سال گذشته و نیز مباحث

تست هدفدار و کامال تشریحی تألیف و ارائه گردد، تا تمامی نیازهای  066موجود، در قالب  معتبر منابع
دانشجویان و داوطلبان عزیز برآورده شود. از این رو در طراحی سواالت بر آن بودیم که قالب هر تست به 

 یرد که برآمده از مفاهیم کلیدی وصورت استاندارد و مطابق با آزمون سراسری بوده و نیز نکاتی را در بر گ
جامع باشند .  همچنین در پاسخ ها نه تنها نکته مربوط به هر تست، بلکه کلیه نکات مشابه و موجود 

 برای داوطلبان به صورت کامال تشریحی آورده شده است.
به شکلی سخن آخر اینکه، تالش و کوشش فراوانی در جهت تهیه این کتاب به کار رفته است تا         

بی عیب و نقص همراه با اطالعات مورد نیاز داوطلبان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به 
توان ادعا کرد که هیچ عیب و ایرادی در این کتاب وجود ندارد. از این  مخاطبین گرامی ارائه شود. اما نمی

پیشنهادات و راهنمایی های ارزنده شود،  جهت از تمامی داوطلبان عزیز و همکاران محترم تقاضا می
ارسال نمایید تا در چاپ های بعدی و نیز   epic14_h@yahoo.comاز طریق پست الکترونیکی  خود را

 مجموعه های جدید بکار بسته شوند.
 پیروز و سربلند باشید.                                                                                                                     

 حمیدرضا قبادی راد                                                                                                                      
 2931پاییز                                                                                                                      
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از فیروزکوه، دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان  2931اردیبهشت  26، متولد  حمیدرضا قبادی راد
سال پیش تا به امروز به تدریس زبان انگلیسی در کلیه  23انگلیسی از دانشگاه اصفهان می باشند. وی از 

کودکان، نوجوانان و بزرگساالن اشتغال داشته و  سطوح  از مقدماتی تا پیشرفته) آیلتس و تافل( برای
 می باشند. ر مدارس نمونه دولتی شهر اصفهان دبیر رسمی آموزش و پرورش د

نامبرده به جز پیشینه همکاری با موسسات نام آشنایی چون علوم و فنون کیش, آموزشگاه زبان سخن 
ایزر و مدیر آموزشی موسسه آموزشی سرا و موسسه آموزش عالی صدر، سابقه همکاری به عنوان سوپر و

، ایفای نقش به عنوان سرگروه دپارتمان زبان آموزش و پرورش تا کنون  21از سال علوم و فنون کیش 
    IELTS Elegance ,  Stylish English :و تألیف کتابهایبرای سالهای متوالی اصفهان  1ناحیه 

Teachers' Feedback   .در بحث مقاالت بین المللی نیز ایشان صاحب مقاله را در کارنامه ی خود دارد 
می  در ایران 1620دو مقاله چاپ شده در سال و نیز  1622تخصصی چاپ شده در کشور فنالند در سال  های

 باشند.
می باشند.  TTCایشان همچنین دارای سابقه چندین ساله در آموزش تربیت مدرس و برگزاری دوره های 

برگزاری دوره های تخصصی و جنرال آموزش زبان برای پرسنل ارگانهای مختلف از جمله حفاظت اطالعات 
بهشتی اصفهان سپاه پاسداران, سازمان فنی و حرفه ای اصفهان  وپرسنل  کنترل پرواز فرودگاه شهید 

 بخشی از فعالیتهای تخصصی آموزشی ایشان می باشد. 
از اصفهان، دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک،  2900مهندس حامد کاظمی متولد 

گرایش ساخت و تولید و عضو بنیاد ملی نخبگان می باشد. وی سابقه همکاری با شرکت 
هواپیما سازی ایران)هسا(، در زمینه طراحی و ساخت سیستم رانش هاورکرافت را در کارنامه خود 
میباشد و   CAE  مدرکو  آیلتس بین المللی رکادارای مدنگلیسی، نامبرده ا زبان در زمینهدارد.  

به زبان آلمانی بوده و دارای مدرک آشنا اکنون در تدریس این رشته نیز فعالیت دارد. او همچنین 
وی عالوه بر داشتن سابقه ی همکاری با موسسات بزرگ آموزشی همچون کانون است.  B1 

عالی آزاد دانشیار تهران، هم اکنون یکی از بنیان گذاران  فرهنگی آموزش و موسسه آموزشی
                                                  موسسه آموزشی علمی آزاد اقلیم دانش اصفهان نیز می باشد.

                                                                                                                                   



 

 

 

رشناسی کتابی که در پیش روی شماست در جهت برآورده کردن نیازهای داوطلبان آزمون کا
سوالی  06است. این اثر شامل ده مجموعه تست تألیف گردیده ارشد آموزش زبان انگلیسی 

می باشد که همانند روند آزمون های اخیر سازمان سنجش، هر مجموعه تست شامل سه 
 51تست( و زبان شناسی ) 51تست(، آزمون سازی ) 06بخش روش های تدریس )

تست( می باشد. الزم به ذکر است که درجه ی سختی و اعتبار بندی این تست ها کامال 
نطبق با تست های اصلی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. در این کتاب همچنین م

پاسخ تشریحی همه ی تست ها در پایان آورده شده که این جواب ها تمامی نکات کلیدی 
 را در خود جای داده اند. 5035تا  5035تست های آزمون های سراسری سال های 

ز مجموعه ی پیش رو، به داوطلبان عزیز اکیدًا توصیه می برای بهره گیری هر چه بهتر ا
دقیقه پاسخ داده و سپس جواب های خود را با  06گردد، ابتدا هر مجموعه تست را در مدت 

پاسخ های کامال تشریحی موجود در این کتاب مقایسه نموده و نکات کلیدی هر تست را به 
هایی در پاسخ های  تشریحی هر با توجه به وجود درسنامه  خاطر بسپارند. همچنین

حتی اگر به آن  ،ها را تستتمامی  مشروحگردد که نکات  پیشنهاد می مجموعه تست،
 سوال پاسخ درست داده اید، بطور دقیق مطالعه نمایید.

تست تألیفی نکته دار به همراه کلیه نکات  066بیان این نکته خالی از لطف نیست که وجود 
داوطلبین عزیز را از چند منبعی بودن بی نیاز بیست سال گذشته برای اولین بار،  آزمون های

تبدیل  آموزش زبان انگلیسی تست کارشناسی ارشدجامع کرده و این کتاب را به یک بانک 
 کرده است.  
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