بسته فرندز (انگلیسی واقعی به سبک فرندز +دیکشنری)
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یاد بگیرید و هیچ فرصتی را از دست ندهید!
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با استفاده از مجموعه “یادگیری انگلیسی به سبک ، ” Friendsاپیزود به اپیزود با خنده و شادی انگلیسی را

آیا شما هم از تماشای فیلمهای زبان اصلی لذت می برید؟

در زبان انگلیسی استفاده می کنند؟
در حال حاضر چند درصد از فیلمهای زبان اصلی را می فهمید؟
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آیا می دانید زبان آموزان حرفه ای از فیلمها و سریالها به عنوان منبعی موثر به منظور یادگیری و غرق شدن

…  ۶۰%؟
…  ۴۰%؟
…  ۲۰%؟
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به نظر شما توانایی درک  ۹۰تا  ۱۰۰درصد فیلمهای زبان اصلی چه حسی دارد؟ مجموعه “یادگیری انگلیسی

به سبک ” Friendsبه شدت شما را در موارد زیر توانمند می کند:

لیسنینگ :بدون نیاز به زیر نویس و گیج شدن می توانید صحبت های افراد بومی زبان را بفهمید.
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لغت :قسمت به قسمت هر اپیزود لغات مربوط به هر بخش،صدها اصطالح ،اسلنگ ،عبارت فعلی ،گرامرهای مهم
و بسیاری موارد دیگر را فرا بگیرید.

اسپیکینگ :از طریق این مجموعه با الگوهای کالمی بومی زبان ها مثل قطع کردن و ترکیب کلمات با هم و
نیز خوردن بعضی از کلمات آشنا شده و می توانید به راحتی این لگوها را تقلید کنید.
تلفظ :نحوه تلفظ جمالت کلیدی در هر اپیزود را به صورت نوشتاری یاد بگیرید.
با خرید این محصول دقیقا چه چیزهایی دریافت می کنم؟

za

•فایلهای صوتی همین مجموعه برای تقویت لیسنینگ هنگام رانندگی با اتومبیل و استفاده روی موبایل
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•فایلهای  ، PDFسیزده اپیزود فصل اول  -هر درس به صورت بخش بندی قدم به قدم سریال همرا با
توضیحات استثنایی و دقیق
•زیرنویس فارسی و انگلیسی فیلم ها

•هدیه ویژه  -شامل  219اصطالحات تصویری از این مجموعه

ww

•راهنمای جامع استفاده از این مجموعه

•دیکشنری فرندز شامل پر کاربردترین اصطالحات و اسلنگ ها در  13اپیزود فصل اول مجموعه فرندز و
عبارات فعلی پر کاربر همراه با صوت
مبلغ این محصول چقدر است؟
مبلغ این محصول آموزشی فقط  58هزارتومان

است.
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یک فنجون انگلیسی تاپ ناچ
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محصول یک فنجون انگلیسی تاپ ناچ در یک نگاه:

فرمت آموزش ها :فیلم های  ،MP4فایل های  MP3و فایل های PDF

مخاطب :سطوح بین ( Beginnerمقدماتی) تا ( Intermediateمتوسط)
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مبلغ ۲۹ :هزار تومان برای  ۵ساعت فیلم و آهنگ و  ۵۳۴صفحه PDF

آیا شما هم دوست دارید انگلیسی را همراه با خنده و لذت یاد بگیرید؟

تصور کنید ظرف  ۴۰روز در حالیکه در منزل روی کاناپه لم می دهید و فنجان چای خود را هم میل می کنید
یک دوره کامل آموزش زبان را از مقدماتی تا پیشرفته را به اتمام می رسانید .بعد از  ۴۰روز مهارتهای شما در
حوزه لیسنینگ و اسپیکینگ ،تلفظ و لغت بسیار افزایش یافته است در حالیکه هر روز فقط  ۱۵دقیقه به این کار
اختصاص داده اید.
به نظرتان هیجان انگیز نیست؟!
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با خرید این محصول دقیقا چه چیزهایی دریافت می کنم؟
•چهل فیلم کمدی کوتاه ،و مصاحبه که در هر بخش به موضوعاتی مثل آشنا شدن  ،صحبت در مورد خانواده
 ،فن آوری ،تناسب اندام ،لباس ،مسافرت ،هتل و… می پردازد.

می پردازد.
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•چهل آهنگ همراه با ترجمه – البته آهنگهای هر درس به نوعی به آموزش مستقیم و مرور لغات هر درس

•فایلهای  PDFشامل متن کامل فیلمها ،آهنگها و  worksheetبرای حل تمرینات مربوط به فیلم ها و
آهنگ های هر درس

•فایلهای صوتی همین مجموعه برای تقویت لیسینینگ هنگام رانندگی و همچنین استفاده آسان بر روی
موبایل

مبلغ این محصول چقدر است؟
مبلغ این محصول ارزشمند فقط  29هزار تومان است.
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 MP3آموزشی)

za

•هدیه رایگان (شامل  ۲۰کلیپ آموزش مکالمات روزمره انگلیسی همراه با متن هر فیلم به اضافه  ۳۱آهنگ
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دوره خودآموز آسان آموزش مکالمه زبان انگلیسی در یک نگاه
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مخاطب :افرادی که سطح زبان انگلیسی آنها در حد مبتدی تا متوسط است و کسانی که می خواهند برای مسافرت
تعداد دروس دوره 37 :درس در  7فصل
 .1سالم و احوال پرسی
 .2فرودگاه
 .4رستوران
 .5خرید
 .6آرایشگاه
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 .3هتل
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مطالبی که در این دوره مطرح خواهد شد:
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به خارج از کشور ضروری ترین مطالب ممکن را یاد بگیرند.

 .7دکتر
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چگونه باید هر درس را تمرین کنم؟
 .1ابتدا متن مکالمه را بخوانید و کلمات مهم آن را مشخص کنید.
 .2فایل صوتی را گوش کنید و هر  10ثانیه یکبار فایل صوتی را متوقف کنید و هر آنچه را به خاطر میآورید
بازگو کنید.
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 .3در مرحله سوم  10ثانیه به فایل صوتی گوش کنید و متن مکالمه را بنویسید .اگر بخشی را متوجه نشدید
جای آن را خالی بگذارید و به  10ثانیه بعدی گوش کنید.

 .4دوباره به فایل صوتی گوش کنید متن خود را با متن اصلی مطابقت دهید و آنچه را متوجه نشدهاید از روی
متن اصلی کامل کنید.

توصیه میکنیم بعد از یک ماه تمرین شنیدن به فایلهای صوتی بهمنظور حساسیت شنیداری سعی کنید
صدای دستگاه خود را تا حد ممکن کم کنید تا با حساسیت بیشتری به اصوات گوش کنید .در حین شنیدن
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سعی کنید لحن گوینده را تقلید کنید.

هرگز سعی نکنید متن مکالمات را حفظ کنید.
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مکالمه ها را برای خود خالصه کنید و آن را با واژگانی که بلدید بازگو کنید.

با خودتان صحبت کنید .در حین راه رفتن ،غذا خوردن ،تلویزیون دیدن و … سعی کنید هر آنچه را در هر
درس یاد گرفتهاید با صدای بلند برای خودتان بازگو کنید.

مبلغ این محصول چقدر است؟
مبلغ این محصول ارزشمند فقط  36هزار تومان است.
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پس از پایان هر درس ،در آزمون های آنالین شرکت کنید و سطح خود را ارزیابی کنید.
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انگلیسی ترافیکی
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اگر سطح زبان شما مقدماتی تا متوسط است بی تردید این محصول مناسب شماست.
•این محصول پس از  ۳۰روز با صرف روزانه  ۱۰الی  ۱۵دقیقه تغییراتی بزرگ در درک شنیداری و توانایی
گفتاری شما ایجاد می کند! همگی دروس این مجموعه کامال کاربردی و منطبق با مکالمات روزمره هستند.
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شنیداری و گفتاری باال می برد.
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این فایلها هر روز بانک واژگان و اصطالحات شما را افزایش داده و در نتیجه توانایی شما را در مهارت

•با سفارش این محصول با  ۹۰۰جمله کاربردی آشنا می شوید که تقریبا کل مکالمه انگلیسی عمومی را
شامل می شود .همچنین  628عبارت که هر روز توسط بومی زبانها در انگلیسی واقعی به کار می رود را یاد
می گیرید .موضوعات این بخش شامل سالم و احوالپرسی ،آب و هوا ،تعریف و تمجید ،صحبت درباره غذا و
من با سفارش این محصول دقیق ًا چه چیزی دریافت میکنم؟
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…می باشد.

•فایل های  PDFدروس که شامل عبارات و جمالت انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آنها می باشد.
•فایلهای صوتی :فایل های هر درس شامل دو قسمت می باشد .در بخش اول فایل صوتی همراه با ترجمه
فارسی و در بخش دوم بدون ترجمه فارسی می باشد .این فایل ها را به صورت تفکیک شده برای هر درس
دریافت می کنید و می توانید به هر تعداد که مایل باشید به آنها گوش کنید .این فایلهای صوتی را می
توانید برای تقویت لیسنینگ هنگام رانندگی با اتومبیل و استفاده روی موبایل  ،تبلت و یا لپ تاپ خود
استفاده کنید.
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•هدیه ویژه :شامل  ۵۰جمله انگیزشی و لطیفه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی (لطیفه های انگلیسی دارای
صوت ،متن با ترجمه هستند).
مبلغ این محصول چقدر است؟

ww

w.
dr

za

ba
n.c
om

مبلغ این محصول ارزشمند فقط  ۱۹هزار تومان است.
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