
 یَسف صادُ، اًتشاسات ًگاُ داًش -صباى عوَهی اسشذ صیش رسُ بیي، جْاًشاّی 

 generalenglish@یا  telegram.me/generalenglishکاًال تلگشام: 

 طریقه شرکت در آزمونهای رایگان زبان عمومی ارشد و دکتری
  :برگسار شذ(  19آرر هاُ  02ٍ  91پٌج شٌبِ ٍ جوعِ  آصهَى اٍل( 

 :برگسار شذ(  19هاُ  ید 99ٍ  92پٌج شٌبِ ٍ جوعِ   آصهَى دٍم( 

 برگسار شذ(  19هاُ  ید 02ٍ  09پٌج شٌبِ ٍ جوعِ  سَم:  آصهَى( 

 برگسار شذ( 19بْوي هاُ  91ٍ  92جوعِ   پٌج شٌبِ ٍ چْاسم: آصهَى( 

 برگسار شذ( 19بْوي هاُ  02ٍ  01پٌج شٌبِ ٍ جوعِ  پٌجن: آصهَى( 

 (یدکتر یيداٍطلب ی)اختصاص 19اسفٌذ هاُ  7ٍ  1پٌج شٌبِ ٍ جوعِ  ششن: آصهَى** 

 19اسفٌذ هاُ  99ٍ  90پٌج شٌبِ ٍ جوعِ ّفتن:  آصهَى  

 12هاُ  یيفرٍرد 02ٍ  91پٌج شٌبِ ٍ جوعِ ّشتن:  آصهَى 

 َ12هاُ  یبْشتارد 0ٍ  0پٌج شٌبِ ٍ جوعِ ًْن:  ىآصه  

 12هاُ  یبْشتارد 92ٍ  1پٌج شٌبِ ٍ جوعِ دّن:  آصهَى 

شذُ، سپس اص هٌَی باالی  GeneralEnglish.irدس تاسیخ ّای فَق الزکش، ابتذا ٍاسد سایت 

 بشٍیذ.« هطالب آهَصشی، اخباس، اطالعیِ»سایت، بِ بخش 

 کلیک ًواییذ.« Xآصهَى سایگاى صباى عوَهی شواسُ »عٌَاى بش سٍی هطلب هَسد ًظش، تحت 

 کلیک کٌیذ: start quizاطالعات خَد را با دقت در بخش زیر ٍارد ًواییذ ٍ بر رٍی 

 
 * دقت کٌیذ کِ ایویل شوا ًبایذ دارای ّیچ حرف بسرگی باشذ ٍ تواها با حرٍف کَچک ًَشتِ شَد.
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 یَسف صادُ، اًتشاسات ًگاُ داًش -صباى عوَهی اسشذ صیش رسُ بیي، جْاًشاّی 

 generalenglish@یا  telegram.me/generalenglishکاًال تلگشام: 

 اًتخاب ًواییذ. از فرم ًوایش سَاالت گسیٌِ ّای صحیح را 

لطفا از دیکشٌری ٍ ّوچٌیي سرچ ٍ اهثالْن کوک ًگیریذ ٍ با تکیِ بر داًش خَد، بِ آزهَى )

 (بپردازیذ. فرض شَد آزهَى ّواًٌذ کٌکَر ًورُ هٌفی دارد ٍ گسیٌِ شک دار را اًتخاب ًکٌیذ.

در ًْایت بر رٍی
 

 کلیک کٌیذ. 

 خَد ٍ هیاًگیي کل را هشاّذُ ًواییذ: پس از آى هی تَاًیذ درصذ

 
 ایي ًتایج بصَرت خَدکار بِ ایویلی کِ در ابتذا ٍارد ًوَدُ ایذ ًیس ارسال هی شَد.

شذُ ٍ در لیست داًشجَیاى برتر قرار بگیرد هی بایستی پس  saveاگر هایلیذ درصذ شوا در سیستن 

فرم زیر را ًیس جذاگاًِ تکویل ًوَدُ تا اجازُ اًتشار  تر از ّویي اعالم ًتایج، ، اًذکی پاییيآزهَىاتوام از 

 درصذ خَد را بِ ها بذّیذ:

 
 ، ایویل خَد را ٍارد کٌیذ! )برعکس!(Name، ًام ٍ بِ جای E-mail* در فرم باال بِ جای 

هی تَاًیذ ببیٌیذ بِ کذام سَاالت پاسخ درست ٍ بِ کذام پاسخ  View questionsبا کلیک بر رٍی 

 دُ ایذ.ًادرست دا

برای داًلَد پاسخٌاهِ تشریحی الزم است فرم زیر را کِ فقط پس از پاسخ بِ سَاالت قابل هشاّذُ 

 است تکویل ًوَدُ تا در لحظِ ٍ بِ صَرت خَدکار ایي پاسخٌاهِ را در ایویل خَد دریافت ًواییذ.

 

اتوام پس اص  ،اهکاى اسسال سَاالت

 . یستهقذٍس ًهْلت ّش آصهَى 

 یآت یجْت دس آصهًَْا یيبِ ّو

شذُ بِ  ییيتع سٍص ٍ ساعتحتوا دس 

 .ییذهشاجعِ ًوا یتسا


