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پکیج آموزش زبان انگلیسی به روش  TLPSاستاد خوشه چین

درباره  primary packبسته پرایمری:
این بسته برای کسانی طراحی شده که می خواهند زبان
انگلیسی را از پایه و از ابتدا یاد بگیرند؛ هدف این بسته
این است که زبان انگلیسی را از ابتدا و تا سطحی آموزش
بدهد که زبان آموز بتواند براحتی زبان انگلیسی راصحبت
کند ،سفر برود و بتواند در سفر نیازهای خودش رو در هتل،
رستوران ،مناطق دیدنی و  ...برطرف کند؛ درست مثل یک بچه پنج شش سال که براحتی می تواند صحبت بکند و
ارتباط برقرار بکند اما قادر به درک خبر و مسایل پیچیده اقتصادی و فرهنگی نیست.
بعد از پایان این دوره هم زبان آموز قادر براحتی صحبت بکند و سفر برود و نیازهای خودش را برطرف بکند ،اما نمی
تواند درباره مسایل و موضوعات پیچیده اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اظهار نظر بکند.
این  packشامل دو تا کتاب و یازده عدد دی وی دی است.
کتاب اول که شامل کتاب  Teachingیا آموزش زبان است
که ده دی وی دی اول که تصویری هستند مربوط به این
کتاب است.
در این بخش شما از ابتدا زبان انگلیسی را آموزش می بینید
در این بخش شما ابتدا با حروف و کاربردشان در زبان
انگلیسی آشنا می شوید و در ادامه ساختار زبان انگلیسی را یاد خواهید گرفت که این باعث می شود که شما فارسی
فکر نکنید و انگلیسی صحبت بکنید بلکه باعث می شود که شما انگلیسی فکر کنید و انگلیسی یادبگیرید و صحبت
بکنید ،در ادامه شما با کاربرد زمان های مختلف کاربردی و مهم زبان از قبیل simple ،simple present tenses
 future tenses ،habitual past tenses ،past tenseو ...یاد می گیرید و در ادامه با کاربرد و اساس استفاده
از کلمات پرسشی مختلف آشنا می شوید؛ و سپس شما با مبحث مهم و کاربردی  Adjectivesو  adverbsآشنا می
شوید و در فواصل این دروس موضوعات متفاوت و جذابی را فرا خواهید گرفت که با تسلط و تکرار آنها شما می
توانید براحتی از کلمات مختلف  ،جمالت متفاوتی را بسازید

برای کســب اطالعات بیشــر به سایت  tlps.irمراجعه کنید.

متامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به استاد خوشه چین است و هرگونه کپی ،برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد دارد.
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که در نهایت به این منجر می شود که شما براحتی انتگلیسی عمومی را صحبت بکنید و درک بکنید.
اما کتاب دوم !
این کتاب یا  practicing bookکتاب تمرین که
همراه با یک دی وی دی صوتی است ،شامل دو

بخش است .بخش اول

آموزش داستانهای

مختلف است که این داستانها پر از لغات و
اصطالحات مختلف است؛ که به دو منظور
طراحی شده است ،هدف اول تکرار و تمریم مطالب مختلف آموزش داده شده در بخش  Teachingتا تسلط کامل به
آنها است و هدف دیگر هم آموزش لغات و اصطالحات کاربردی که توسط افراد بومی و محلی بکار برده می شود.
شما در این بخش هم مطالب و درس هایی را که یاد گرفته اید تکرار و تمرین می کنید هم لغات و اصطالحات
مختلف را بکار می برید و می آموزید.

اما بخش دوم

هم شامل فایل های صوتی

مختلف که توسط افراد بومی ضبط شده و هم
آهنگ های خاطره انگیز زبان انگلیسی است
که برای تربیت گوش شما در شنیدن و درک
کردن انگلیسی افراد بومی و محلی طراحی
شده است.
در این بخش عالوه بر یادگیری لغات و اصطالحات کاربردی مختلف که توسط افراد بومی بکار می رود ،گوش شما
برای شنیدن و درک کردن انگلیسی که توسط افراد بومی صحبت می شود ،تربیت می شود ،در نتیجه در پایان این
بخش شما می توانید براحتی با افراد بومی انگلیسی زبان ارتباط برقرار بکنید.
دوستان عزیز  TLPSمجموعه کاملی است که با شروع آن دیگر
به هیچ کتاب دیگری برای یادگیری زبان احتیاج نخواهید داشت
و تنها چیزی که شما احتیاج دارید روزی یک ساعت وقت
گذاشتن ،تکرار و تمرین کردن است ،اگر شما زمان کافی
برای تمرین کردن دارید مطئن باشید که با  TLPSبراحتی زبان انگلیسی را یاد می گیرید.

برای کســب اطالعات بیشــر به سایت  tlps.irمراجعه کنید.

متامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به استاد خوشه چین است و هرگونه کپی ،برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد دارد.
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:لیست دروس داخل دی وی دی

1-Letters
2-Words
3-The combination of nouns
4-The use of nouns
5-Pronouns
6-Sentences
7-Subject
8-Verb
9-Present form
10-Past form
11-Verbing
12-Objects
13-Tow object verb
14-Simple present tense
15-To be
16-The use of want
17-The use of have
18-The use of have to
19-The use of would like
20-The usage of Question words
21-Simple past tense
22-Habitual past tense
23-Simple future tense
24-Future with be going to

برای کسب اطالعات بیشرت و دریافت این پکیج
کم نظیر و انحصاری لطفا به آدرس زیر مراجعه
:کنید
http://tlps.ir/product/pack
اگر از کیفیت محصول مطمنئ نیستید با شامره
 اول پکیج راdvd  متاس بگیرید و02166558986
.رایگان دریافت کنید و سپس تصمیم بگیرید

25-Adjectives

. مراجعه کنیدtlps.ir برای کســب اطالعات بیشــر به سایت

. برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد دارد،متامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به استاد خوشه چین است و هرگونه کپی

