
شرح سريسري كتاب

كتاب 
جامع زبان 
انگليسي 
پايه نهم 

خط سفيد 
به همراه 
لوح فشرده

منطبق با روش تدريس جديد به كار رفته در كتاب درسي وزارت آموزش و پرورش (رويكرد ارتباطي 
 Speaking فعال خودباورانه) ارائه نمونه سواالت و آزمون هاي شفاهي پايان ترم جهت سنجش مهارت

به همراه داشتن نرم افزار آموزشي بي نظير كه مهارت هاي زباني را از طريق تمرينات، بازي ها و فيلم 
هاي آموزشي بسيار جذاب آموزش مي دهد.

كتاب 
جامع زبان 
انگليسي 
پايه هفتم 
به همراه 
لوح فشرده

طراحي شده براساس روش تدريس كتاب درسي (CLT) و ارائه سؤاالت كامال Task-based منطبق با 
بارم بندي و نمونه سواالت امتحاني دفتر تاليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش               ارائه نمونه 

سؤاالت و آزمون هاي شفاهي پايان ترم جهت سنجش مهارت Speaking به همراه نرم افزار جامع 
آموزشي رايگان

كتاب 
جامع زبان 

انگليسي 
پايه هشتم 

به همراه 
لوح فشرده

مبتني بر شيوه نوين آموزش زبان انگليسي CLT منطبق با بارم بندي و نمونه سواالت امتحاني دفتر 
تاليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش به همراه نرم افزار جامع آموزشي رايگان

خط سفيد



كتاب 
جامع زبان 

انگليسي 
خط سفيد 

(دوم 
متوسطه) 
به همراه 

لوح فشرده

مرور نكات دستوري دوره راهنمايي 
آزمون تشخيصي پايه هاي قبل 

ارائه ي نمونه سواالت امتحانات هماهنگ كشوري سال تحصيلي 91-90 در پايان كتاب 
ارائه ي نشانه هاي آوايي به روش بسيار ساده و قابل فهم 

ارائه ي لغات به روش مستقيم، تعاريف و معادل هاي انگليسي ساده و معادل هاي فارسي 
ارائه لغات در قالب جمله و كاربرد آن ها 

گرامر بسيار ساده و قابل فهم به همراه مثال هاي جذاب 
ارائه ي آزمون ها و امتحانات درس به درس؛ دوره اي، ميان ترم و پايان ترم به صورت استاندارد 

ارائه ي تمرينات متنوع ويژه ي كيفيت بخش و تثبيت فرآيند يادگيري 
ارائه ي متون كتاب درسي با روش نوين آموزشي از طريق ارائه ي تصاوير و سواالت درك مطلب 

ارائه ي نمونه سؤاالت كنكور درس به درس 
اصطالحات روزمره ي انگليسي و ضرب المثل ها و جمالت زيبا و پند آموز در قالب تصاوير جذاب 

ارائه ي مبتكرانه ي افعال بي قاعده 
طراحي جديد و بسيار زيبا جهت عالقه مند كردن دانش آموزان 
ارائه مباحث مختلف كتاب درسي در قالب لوح فشرده تصويري

كتاب 
جامع زبان 
انگليسي 

خط 
سفيد(سوم
 متوسطه)
به همراه 
لوح فشرده

آزمون تشخيصي پايه هاي قبل 
ارائه ي نمونه سواالت امتحانات هماهنگ كشوري سال تحصيلي 91-90 در پايان كتاب 

ارائه ي نشانه هاي آوايي به روش بسيار ساده و قابل فهم 
ارائه ي لغات به روش مستقيم، تعاريف و معادل هاي انگليسي ساده و معادل هاي فارسي 

ارائه لغات در قالب جمله و كاربرد آن ها 
گرامر بسيار ساده و قابل فهم به همراه مثال هاي جذاب 

ارائه ي آزمون ها و امتحانات درس به درس؛ دوره اي، ميان ترم و پايان ترم به صورت استاندارد 
ارائه ي تمرينات متنوع ويژه ي كيفيت بخش و تثبيت فرآيند يادگيري 

ارائه ي متون كتاب درسي با روش نوين آموزشي از طريق ارائه ي تصاوير و سواالت درك مطلب 
ارائه ي نمونه سؤاالت كنكور درس به درس 

اصطالحات روزمره ي انگليسي و ضرب المثل ها و جمالت زيبا و پند آموز در قالب تصاوير جذاب 
ارائه ي مبتكرانه ي افعال بي قاعده 

طراحي جديد و بسيار زيبا جهت عالقه مند كردن دانش آموزان 
ارائه مباحث مختلف كتاب درسي در قالب لوح فشرده تصويري



كتاب 
جامع زبان 

انگليسي 
خط سفيد 

(پيش 
دانشگاهي)

ارائه ي سواالت كنكور انگليسي پايه ( سوم متوسطه ) 
ارائه ي لغات درس به درس به همراه تلفظ، تعاريف انگليسي، مترادف، متضاد و معادل هاي فارسي 

ارائه مثال براي تمامي كلمات به منظور آشنايي بهتر دانش آموزان با كاربرد كلمات 
معرفي مهارت هاي خواندن و درك مطلب به همراه مثال هاي ساده و قابل فهم 

تقويت مهارت خواندن از طريق متون موجود در كتاب 
ارائه ي گرامر به صورت ساده و قابل فهم به همراه مثال 

ارائه ي تمرينات متنوع جهت كيفيت بخشي و تثبيت فرآيند يادگيري 
ارائه ي سواالت كنكور سراسري به صورت درس به درس 

 Test Yourself ارائه ي آزمون هاي دوره اي
ارائه ي نمونه سواالت امتحاني ميان ترم و پاياني پيش دانشگاهي 
ارائه ي آزمون هاي سراسري كنكور سال 91 همراه با پاسخ نامه

امتحان يار 
سال سوم 
متوسطه

مرور نكات مهم، آشنايي با نمونه سواالت، تسلط بر آزمون ها

لغات پر كاربرد در امتحانات نوبت اول و دوم به صورت درس به درس

خالصه ي نكات دستوري مهم به صورت درس به درس

پر كاربردترين نمونه سؤاالت امتحاني همراه با پاسخ تشريحي

نمونه سؤاالت استاندارد امتحاني جهت آشنايي با بارم بندي و روش آزمون ها

آمادگي 
كنكور 
عمومي 
زبان

توجه به اصول طراحي استاندارد سواالت چند گزينه اي
پوشش كامل كتاب هاي سوم و پيش دانشگاهي

بيش از 1800 تست تاليفي به صورت درس به درس و دوره اي
هماهنگي محتواي اكثر تست هاي واژگان، متون تكميلي و درك مطلب با موضوع درس

ارائه ي توضيحات كامل در رابطه با نوع سواالت گرامر، واژگان و درك مفاهيم
ارائه ي سواالت كنكور سراسري سال هاي 1384 تا 1391 كليه رشته ها به صورت طبقه بندي شده

ارائه ي ليست كاملي از پيشوندها و پسوندهاي مهم همراه با دامنه معنايي آنها



آمادگي 
كنكور 

اختصاصي 
زبان

تجميع كليه موضوعات كنكور اختصاصي شامل گرامر، واژگان، كاركردهاي زبان، متون تكميلي و درك 
مفاهيم در يك كتاب 

توجه خاص به نيازهاي واقعي و مهم داوطلبان در كنكور اختصاصي 
توضيح كامل نكات گرامري همراه با صدها سؤال طبقه بندي شده

ارائه نمونه سؤاالت كنكور سراسري سال هاي 1382 تا 1391 به صورت كامالً طبقه بندي شده
دسته بندي سؤاالت بخش واژگان بر اساس نوع سؤاالت كنكور اختصاصي زبان انگليسي و ارائه صدها 

 Bridging The تست تأليفي براساس كتاب هاي دبيرستان و پيش دانشگاهي، 504 واژه كامالً ضروري و
Gap

ارائه فهرستي از رايج ترين عبارت ها و اصطالحات روزمره همراه با معادل فارسي و صدها تست تأليفي 
طبقه بندي شده از ساده به مشكل 

ارائه واژه نامه كامل (Glossary) در انتهاي كتاب حاوي بيش از 1500 واژه، اصطالح و عبارت مشكل 
ارائه پاسخ نامه كليدي كليه سؤاالت تأليفي و كنكور سراسري

مجموعه 
كتاب هاي 

آمادگي 
كنكور

مجموعه اي جامع و كامل از موضوعات مورد بحث در كنكور اختصاصي زبان انگليسي

ارائه مهارت ها و تكنيك هاي كاربردي الزم براي پاسخگويي به سؤاالت هر بخش به صورت مجزا

آموزش عملي و نحوه به كارگيري تكنيك ها در قالب سؤاالت كنكورهاي گذشته

 ، Upper-intermediate طبقه بندي و ارائه مطالب و تست ها بر اساس سطح دشواري در سه سطح
Advanced و Intermediate

ايجاد فرصت ارزيابي در پايان هر بخش با ارائه تست هاي متنوع و تست هاي جمع بندي
شامل بخش هاي متنوع سرگرمي مختص هر كتاب براي جلوگيري از خستگي مخاطب

352 صفحه گرامر
184 صفحه واژگان 

close test 152 صفحه
208 درك مطلب

104 صفحه شبيه ساز آزمون سراسري 



Test    
Book  
پايه هفتم

ارائه نمونه سؤاالت و آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم زبان انگليسي مطابق با سرفصل ها و محتواي 
كتاب زبان انگليسي پايه هفتم (Prospect 1) همراه با فايل هاي صوتي

منطبق با بارم بندي و نمونه سؤاالت پيشنهادي دفتر تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش

Speaking ارائه نمونه سؤاالت و آزمون هاي شفاهي پايان ترم جهت سنجش مهارت

Task-based ًو ارائه سؤاالت كامال (CLT) طراحي شده براساس روش تدريس كتاب درسي
به انضمام:

1.آموزش حـروف الفباي انگليسي به همـــراه فايل صوتي

2.آموزش درســت نويـسي حـروف الفـبا به صورت درس به درس

3.آموزش حروف يا نمادهاي انگليسي جهت نوشتن اسامي فارسي

4.آموزش كليه لغات به صورت درس به درس همراه فايل صوتي

5.آموزش الگوهاي زباني در قالب تمـرين جهت آمـادگي براي صحبت كردن به همراه فايل صوتي

 Test

 Book

پايه هشتم

 
ارائه نمونه سؤاالت و آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم زبان انگليسي مطابق با سرفصل ها و محتواي 

كتاب زبان انگليسي پايه هشتم همراه با فايل هاي صوتي 
منطبق با بارم بندي و نمونه سؤاالت پيشنهادي دفتر تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش 

 Speaking ارائه نمونه سؤاالت و آزمون هاي شفاهي پايان ترم جهت سنجش مهارت
 Task-based ًو ارائه سؤاالت كامال (CLT) طراحي شده براساس روش تدريس كتاب درسي

آموزش حـروف الفباي انگليسي به همـــراه فايل صوتي 
آموزش درســت نويـسي حـروف الفـبا به صورت درس به درس 

آموزش حروف يا نمادهاي انگليسي جهت نوشتن اسامي فارسي 
آموزش كليه لغات به صورت درس به درس همراه فايل صوتي 

آموزش الگوهاي زباني در قالب تمـرين جهت آمـادگي براي صحبت كردن به همراه فايل صوتي 
مناسب براي ايام امتحانات جهت تمرين و تكرار آموخته هاي قبلي دانش آموزان



امتحان يار 
سال دوم 
متوسطه

مرور نكات مهم، آشنايي با نمونه سواالت، تسلط بر آزمون ها
لغات پر كاربرد در امتحانات نوبت اول و دوم به صورت درس به درس

خالصه نكات دستوري مهم به صورت درس به درس
پر كاربردترين نمونه سؤاالت امتحاني همراه با پاسخ تشريحي

نمونه سؤاالت استاندارد امتحاني جهت آشنايي با بارم بندي و روش آزمون ها

نرم افزار 
جامع 

تعاملي 1

ارائه تمام تمرين هاي كتاب به صورت تعاملي كه پس از به پايان رساندن تمرين توسط كاربر ، نمره او 
مشخص شده و جوابهاي درست يا اشتباه او توسط نرم افزار تشخيص داده شده و جواب هاي درست ارائه 

مي گردند. 
ارائه آزمون هاي پاياني 1 و 2 به صورت تعاملي، ارائه آزمون هاي تصاوير لغات و ديكته براي قسمت 

واژگان هر درس و ارائه يك آزمون كامل براي هر درس


