ما در سرزمین زبان به یادگیر ی شما جهت می
دهیم!

این محصول به جرات می توان گفت محصولی

متفاوت از سرزمین زبان برای کسانی که می خواهند

مکالمه حرفه ای و آموزش زبان انگلیسی به شکلی

کامال منحصر به فرد و اصولی داشته باشند و نحوه

ی آموزش صحیح زبان انگلیسی و یادگیر ی صحیح

زبان انگلیسی را ببیند مناسب می باشد یکبار زبان

انگلیسی را اصولی و کاربردی یاد بگیرید تا بتوانید

همیشه در همه زمینه ها از جمله ؛در کسب و کار
آنالین  ،تجارت  ،تحصیالت و زندگی روزمره ارتباط
قدرتمندتر ی برقرار کنید

مدرس

خانم لیال اسکات مدرس سرزمین زبان  ،از اساتید

مطرح انگلستان در زمینه آموزش انگلیسی و مدرس

کالج های آموزش انگلیسی در کشورهای انگلستان،

استرالیا ،نیوزلند و سنگاپور

پکیج شش ماهه آموزش زبان انگلیسی
سرزمین زبان
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پکیج شش ماهه آموزش زبان انگلیسی
به سرزمین زبان خوش آمدید!

قبل از خواندن توضیحات پکیج شش ماهه آموزش زبان انگلیسی ابتدا به  9نکته مهم زیر توجه کنید:

. 1در سرزمین زبان روش جدیدی را جهت یادگیر ی انگلیسی کشف می کنید.
. 2در سرزمین زبان عاشق زبان انگلیسی می شوید طوریکه تا رسیدن به سطح پیشرفته و نمره قابل قبول در

آیلتس دست از هدف و پشتکارتان بر نمی دارید.

 3نتایجی که از برنامه ریز ی و تدریس اثبات شده سرزمین زبان بدست می آورید هیجان انگیز است.
. ۴حداقل  ۶جلسه از تدریس خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان به صورت رایگان در صفحه

پکیج  ۶ماهه قرار گرفته و شما می توانید با انتخاب درست در زمان و هزینه تان صرفه جویی کنید.

. ۵آموزش سرزمین زبان توسط مدرس انگلستان انجام گرفته و این تضمین کننده کیفیت تدریس است چرا که
بهترین روش و منبع برای یادگیر ی انگلیسی استفاده از معلم بومی انگلستان است.

. ۶می دانید که سرزمین زبان بنیان گذار برنامه ریز ی برای یادگیر ی زبان انگلیسی از پایه تا آیلتس است و این
خدمتی کامال جدید و أمن جهت مطالعه درست و پیشرفت منطقی شماست.

. 7با انتخاب پکیج های سرزمین زبان ،در حقیقت از صرف سالها زمان و چندین میلیون ناموت پول برای شرکت
در کالس های زبان انگلیسی جلوگیر ی می کنید چرا که حداقل قیمّ ت ها را برای محصوالت آموزشی در نظر

گرفته ایم.

. ٨راحت ترین و موثرترین روش برای یادگیر ی زبان انگلیسی روش بدون ترجمه است تا شما بتوانید مانند یک

کودک زبان انگلیسی را یاد بگیرید! نگران ترجمه نباشید از مبتدی تا پیشرفته همه لغات و جمله ها با مثال های
مختلف و ساده به صورت حساب شده و دقیق آموزش داده شده است.

 9تا کنون بیش از  ٨هزارو َ 300ن َفر از پکیج های آموزشی سرزمین زبان استفاده کرده و موفق شده اند کافی

است از دانشجویان سابق ما بخواهید تا ارزیابی خود از کیفیت تدریس و یادگیر ی در سرزمین زبان را با شما در

میان بگذارند.
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اجازه بدهید در همین ابتدا به مشکل اساسی زبان آموزان بپردازیم برای خیلی از افرادی که قصد مهاجرت

تحصیلی و کار ی دارند داشتن مدرک بین المللی آیلتس ضرور ی است و زمانیکه این افراد می خواهند برای

یادگیر ی زبان انگلیسی اقدام کنند  ،اولین چیز ی که به ذهنشان می رسد شرکت در کالسهای خصوصی یکی از

اساتید معروف شهر خودشان است بعد از سالها کالس و تالش های بسیار به این نتیجه می رسند که ای کاش
برای یادگیر ی انگلیسی به صورت خودآموز پیش می رفتیم تا هم زمان و هم هزینه کمتر ی صرف می کردیم و

به نتیجه بهتر ی هم می رسیدیم و اما برای کسانیکه از طریق موسسات انگلیسی را یاد می گیرند حدود  25ترم

طول می کشد تا از سطح مبتدی به پیشرفته برسند یعنی حداقل سه سال و هزینه ای حدود  3تا  5میلیون

ناموت باید پرداخت کنند و نکته بسیار جالب اینکه در موسسات بیشتر گرامر و لغت یاد می گیریم و بعد از سالها
صرف کردن زمان و هزینه های زیاد حتی نمی توانیم چند جمله انگلیسی صحبت کنیم!

متاسفیم

که با این همه پیشرفت علم و دانش در کشور عزیزمان ایران هنوز مردم شریف و تحصیل کرده ما به

دنبال راه کارهای غیر علمی و غیر کاربردی برای یادگیر ی انگلیسی هستند! و صد البته که مقصر این نگرش برای

یادگیر ی زبان انگلیسی زبان اموزان نیستند بلکه سودجویانی هستند که فقط و فقط برای فروش از ارائه هر نوع
نرم افزار و روش تخیلی و توهمی دریغ نمی کنند.

آیا این موارد برایتان آشنا هستند؟
 اگر فکر می کنید که می توانید فقط در مدت  10جلسه کالس خصوصی زبان انگلیسی را یاد بگیرید
سخت در اشتباهید!

 اگر فکر می کنید که می توانید فقط با کالسهای مکالمه زبان انگلیسی را خوب یاد بگیرید سخت در
اشتباهید!

 اگر فکر می کنید که می توانید زبان انگلیسی را با یک روش عجیب و غریب در مدت کوتاهی یاد بگیرید
سخت در اشتباهید!

 اگر فکر می کنید برای یادگیر ی زبان انگلیسی فقط کافیست که در محیط انگلیسی زبان باشید سخت
در اشتباهید!

 اگر فکر می کنید که می توانید انگلیسی را مثل آب خوردن یاد بگیرید سخت در اشتباهید!

 اگر فکر می کنید که می توانید بدون تالش و تمرین زبان انگلیسی را یاد بگیرید سخت در اشتباهید!
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از شما دوست گرامی سوالی داریم و از شما می خواهیم با صداقت به این سوال پاسخ دهید

شما به کیفیت آموزش توجه می کنید یا فقط به یک شعار تبلیغی؟!!
دقت بفرمایید که شما برای یادگیر ی انگلیسی نیاز به یک روش علمی و کاربردی دارید که در همه مهارت های
خواندن ،نوشتن ،شنیدار و گفتار به سطحی برسید که به راحتی ارتباط برقرار کنید.

اجازه بدهید که با صداقت به شما بگوییم که شما باید حداقل  6ماه برای یادگیر ی انگلیسی زمان بگذارید و تازه

بعد از این  6ماه توقفی در یادگیریتان نداشته باشید.

صحبت های خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان را به صورت تصویر ی در سایت
سرزمین زبان مشاهده کنید و ترجمه گفته های ایشان را بخوانید

ترجمه گفته های خانم اسکات:

سالم به همگی!
نام من لیال است و معلم انگلیسی و اهل انگلستان هستم و در حال حاضر در مالتا بی نظیر و آفتابی زندگی می

کنم من بیش از  12سال است که انگلیسی را در کشورهای مختلف جهان از جمله تونس ،سنگاپور و استرالیا

تدریس می کنم خیلی خوشحالم از این که برای سرزمین زبان کار می کنم جایی که بهترین بخش از آموزش

هایم را برای زبان آموزان ایرانی ارائه داده ام.

من پادکست هایی را برای انگلیسی یک بار برای همیشه و انگلیسی برای مسافرت نوشته و ضبط کرده ام و به
شدت به شما پیشنهاد می کنم از این فرصتی که آقای مهرنو برای یادگیر ی و تمرین زبان انگلیسی با استفاده از

یک روش سرگرم کننده و موثر در اختیار شما قرار داده است استفاده کنید شما می توانید این پکیج را از سرزمین
زبان سفارش دهید و متوجه خواهید شد سرزمین زبان سرگرم کننده ترین و موثرترین روش را برای یادگیر ی

زبان انگلیسی به شما پیشنهاد می کند.
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خب چرا من فکر می کنم این پادکست از بقیه بهتر است؟ خب به دلیل که من فکر می کنم از موضوعات جالبی
استفاده شده است که هر کدام شامل توضیحات و مثال های کامال واضح و روشن هستند من درباره ی کشورهای

مورد عالقه ام ،آداب و رسوم و قوانین و مقررات  ،سالمتی و تناسب اندام ،تفاوت ها میان انگلیسی بریتانیایی و

آمریکایی،اصطالحات و افعال دو قسمتی صحبت می کنم هر محصول در سه سطح مختلف مبتدی ،متوسط و
پیشرفته تهیه شده است فکر می کنم نیاز ی به کالس رفتن و پرداخت هزینه های اضافی ندارید این روش

یادگیر ی موثر ،متناسب ،سرگرم کننده ،ارزان و بسیار ساده است.

در انگلیسی برای مسافرت ،به شما  20موضوع سفر را معرفی می کنم که بیش تر آن ها شامل یک گفتگو بین

دو گویشور بومی در موقعیت های مختلف سفر است من مطمئنم بعد از شنیدن آن ها ،شما اعتماد به نفس

بیشتر ی را در سفرهایتان احساس خواهید کرد شما مهارت های شنیدار و گفتارتان را تقویت کرده اید و کلمات
وعبارت های جدید زیادی را به زبان انگلیسی یاد گرفته اید.

من می خواهم از آقای مهرنو بابت این فرصت فوق العاده ای که در اختیار من قرار دادند تا دانش و تجربیاتم
را با مردم ایران به اشتراک بگذارم تشکر کنم من از صمیم قلب سپاسگذارایشان هستم و واقعا امیدوارم از این
پادکست ها لذت ببرید و بهترین ها را در یادگیر ی زبان انگلیسی برایتان آرزو می کنم.

از شما بسیار ممنونم خداحافظ

لطفا به نوشته ابراهیم خلیل مهرنو مؤسس سرزمین زبان توجه فرمایید:
تا کنون به راه رفتن پنگوئن ها دقت کرده اید ؟ خیلی قدمهای کوچکی بر می دارند و اهسته هم
حرکت می کنند.

شما در یادگیر ی زبان جدید باید خیلی آهسته و پیوسته حرکت کنید.
یادگیر ی زبان جدید نیاز به داشتن چشم انداز ی زیبا از آینده  ،هدف بلندت مدت و کوتاه مدت ،
صبر داشتن و قدم به قدم پیش رفتن و تمرین کردن است.

حقیقت اینکه همه ما ایرانیها به اندازه کافی تجربه موسسات و کالس های خصوصی و عمومی و شکست های

پی در پی در زبان انگلیسی را داریم می دانیم که دیگر فریب شعارهای تبلیغاتی مثل یادگیر ی انگلیسی در خواب

یا کالس مکالمه انگلیسی در  10جلسه را نخواهیم خورد.
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انصافا من خودم در واقعیت سالها طول کشید تا زبان انگلیسی را آنطور که می خواستم یاد گرفتم و از من گفتن

دنبال راه یک شبه برای یادگیر ی زبان انگلیسی نباشید پیشنهاد می کنم که به جای سردرگم کردن خودتون در

چندین روش یا از این کالس به آن کالس رفتن وقت و انرژ ی تان را تلف نکنید پس چی کار کنیم ؟

اجازه بدهید پاسختان را با صراحت و صادقانه بدهم بشنوید ،بشنوید و بشنوید! حتی  ۴ماه تا  ۵ماه و هر آنچه

را که می شنوید به صورت کتبی هم بررسی کنید تا همزمان با مهارت شنیدن و صحبت کردن مهارت خواندن و
نوشتن تان هم تقویت شود.

ما ایرانیها همیشه دنبال یک کسی هستیم که بیاید به ما کمک کند و به جای ما زبان انگلیسی را هم زحمت

یادگیریش را بکشد و ما هم به زبان انگلیسی روان و سلیس صحبت کنیم به شما پیشنهاد می کنم اگر حوصله
تمرین و مطالعه کردن و خودتان را در یادگیر ی زبان انگلیسی غرق کردن ندارید هزینه نکنید به جای آن یک

رستورانی بروید و از غذای خوشمزه لذت ببرید تا استرس یادگیر ی زبان را هم نداشته باشید پشتکار در نهایت

تضمین کننده یادگیر ی شماست اما !!؟؟؟

اما فرض کنید شما یک معلم فیزیک دارید سر کالس می آید و بدون هیچ صحبت و شور و شوقی تدریس می
کند و می رود مطمئنا شما از آن کالس فیزیک یا متنفر می شوید یا از یادگیر ی فیزیک زده می شوید.

ما در سرزمین زبان از تدریس خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان با بیش از  10سال سابقه

آموزش انگلیسی در کشورهای استرالیا ،انگلستان ،نیوزلند  ،سنگاپور و مالتا استفاده می کنیم و با بهترین کیفیت

آموزشی با لهجه شیرین بریتیش و با هیجان و شور و شوق پکیج های آموزشی سرزمین زبان را تدریس و اماده
و در اختیار شما قرار می دهیم شما فقط کافی است تمرین و مطالعه کنید و در صورتی که فکر می کنید فقط

با تهیه پکیج های ما موفق می شوید سخت در اشتباه هستید چرا که تالش مستمر و مداوم باعث مسلط شدن

شما به زبان انگلیسی می شود و ضمنا می توانید با ما در تماس باشید تا مشاوره رایگان ما روند پیشرفت شما
را سریع َتر و بهتر کند
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محتوای بسته ی آموزشی پکیج شش ماهه ی آموزش زبان انگلیسی
انگلیسی یکبار برای همیشه:( 100جلسه تدریس صوتى توسط خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان) از سطح

مبتدی تا پیشرفته ( سطح مبتدی،پیش دوره متوسط،متوسط،بعد از متوسط و پیشرفته ) به همراه
جزوه ی فایل پی دی اف.







جدیدترین روش آموزش زبان انگلیسی به روش پرسش و پاسخ و داستان کوتاه

آموزش بیش از  5300واژه و عبارت کامال رایج در بین بومیان انگلیسی زبان.

یادگیر ی دقیق و اصولی گرامر

آموزش نحوه به کار گیر ی لغات در شرایط مناسب آن.

تقویت هر  4مهارت زبان انگلیسی به صورت کاربردی.
تمرکز بر روی تلفظ دقیق لغات و رعایت استرس آنها.
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-2انگلیسی برای مسافرت:
( 100جلسه تدریس صوتى توسط خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان) از سطح مبتدی

تا پیشرفته ( سطح مبتدی،پیش دوره متوسط،متوسط،بعد از متوسط و پیشرفته ) به همراه جزوه ی
فایل پی دی اف.

در محصول آموزشی انگلیسی برای سفر از آداب و رسوم سفرهای بین المللی  ،رزرو بلیط هواپیما تا

خرید کردن و پیدا کردن دوست های بین المللی در کشور مقصد برایتان قدم به قدم آموزش خواهیم
داشت تا خودتان همه این ارتباطها را به زبان انگلیسی برقرار کنید لغات جدید را یاد می گیرید ،گرامر

و مهارت شنیدار و گفتار شما به صورت کامال واقعی و کاربردی بهتر خواهد شد تمامی موضوعات این

پکیج در رابطه با سفر کردن می باشد و تاثیرگذارترین محصول برای شما که می خواهید در سفرهای
خارجی خود به زبان انگلیسی صحبت کنید می باشد.
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 -3یادگیر ی زبان انگلیسی با هفت مرحله برنامه ریز ی از پایه تا سطح آیلتس

سطح مبتدی(Elementary) :
در اوّلین چهل جلسه ی برنامه که مختص به مبتدیان است ،زبان آموز در انتخاب ترتیب روزهایی که

باید آموزش ببیند ،آزاد است یعنی شخصی می خواهد هر روز مطالعه کند و شخص دیگر یک روز در

میان برای ابتدای کار ،سعی شده است از کتاب های متنوّع و مختلفی استفاده شود تا آموزش برای
شخصی که می خواهد انگلیسی را از الفبا بیاموزد و ّ
اطالعات چندانی از آن ندارد ،خسته کننده نباشد

در روش جدید انگلیسی یک بار برای همیشه  ،زبان آموز به مثابه ی کودکی در نظر گرفته می شود،
پس در برنامه های رایگانی که تقدیم می شود همان رفتار آموزشی با کودکان ،با زبان آموزان به کار

گرفته می شود زبان آموز پس از اتمام دوره ی برنامه ریز ی شده ،تأثیرات شگفت آور ی را نسبت به
قبل در خود می بیند به این معنا که:

توانایی برقرار ی ارتباط را به اصطالح به شکل دست و پا شکسته پیدا می کند و مانند قبل با زبان
توسط گویندگان رسانه ای
بیگانه نیست می تواند از راه شنوایی به درجه ای برسد که جمالت اداشده
ّ

ّ
حدی مطلوب متوجّ ه شود.
را تا
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واژگان را بدون اشتباه ّ
تلفظ می کند و در نگارش آن ها نیز مشکلی نخواهد داشت در

جریان این دوره از نظر گرامر و قواعد دستور ی زمان حال ساده ،حال استمرار ی و گذشته

را فرا گرفته و می تواند به راحتی از آن ها در جمالتش استفاده کند.

شما در پایان این مرحله آن میزان آمادگی الزم و کافی را برای ورود به سطح بعد پیدا می کنید.

سطح قبل از متوسط Pre-intermediate :
این سطح بسیار دقیق و اصولی ،تدوین شده است به این مفهوم که زبان آموز بعد از یک دوره ی
چهل روزه و آشنایی اوّل ّیه با زبان انگلیسی ،بدون شک نیاز به تفریحی دارد تا در کنار آموزش ،روح ّیه

ی شاد و سرزندهاش هم فروکش نکند و برای سطح بعدی آماده شود بدین منظور ،کتاب های داستان
ّ
جذابی در نظر گرفته شد که زبان آموز را با خود همراه کنند و در این جریان واژگان را تفریح وار بیاموزد
و از جمله بندی ها هم استفاده کند در این سطح کتاب های لیسینینگ هم به تقویت قدرت شنیدار ی

شما می افزایند نکته ی بسیار حائز اهمیت در این سطح ،توانایی زبان آموز در صحبت کردن و برقرار ی
ارتباط ساده است.

سطح متوسط(Intermediate) :
زبان آموز در این سطح اوّلین شیرینی یادگیر ی زبان را می چشد و توانایی برقرار ی ارتباط با دیگران را

کسب می کند او می تواند چندین جمله را با تمرکز در ساختار و معنای تک تک کلمات مانند زنجیر

به هم پیوند دهد و منظور خود را بسیار راحت به مخاطب منتقل کند جدا از گفتار ،زبان آموز به

توانایی باالیی در نوشتار می رسد و می تواند هر چه را که می گوید ،بنویسد.

زبان آموز در پایان این سطح ،پیشرفت خود را در موارد زیر به خوبی درک می کند:


یادگیر ی بیش از  700واژه و اصطالح یکی از نتایجی است که در پایان دوره ی متوسط به زبان

آموز هدیه داده می شود و او می تواند به راحتی آن ها را در مکالمه ها و گفتوگوها به کار

ّ
حدی که حدود  200واژه را در ساختار ی
گیرد توانایی نوشتار ی زبان آموز بسیار باال رفته ،تا
صحیح می نویسد.



قدرت شنیدار ی زبان آموز که اوّلین قدم در یادگیر ی زبان انگلیسی است به  60درصد ارتقا پیدا



ّ
تسلط بر به کارگیر ی زمان های ماضی بعید ،ماضی بعید استمرار ی و آینده
در حوزه ی گرامر،

می کند به بیانی ،بیش از نیمی از فایل هایی که می شنود را متوجّ ه می شود.
کامل ،معجزه ای است که زبان آموز را برای سطح بعد آماده می کند.
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سطح فوق متوسط(Upper-intermediate) :
در این  40جلسه ،زبان آموز قدرت و پیشرفتی را که کسب کرده ،با کمک فعّ ال ّیت هایی که انجام می

دهد ،بسیار ملموس و محسوس درک می کند الب ّته این فقط در درک او محدود نمی شود ،بلکه
اطرافیان نیز به وضوح به این درک می رسند چرا که در این سطح زبان آموز می تواند بدون ت ّ
وقف یا

کوچک ترین مکثی تا ده دقیقه درباره ی موضوعی خاص حرف بزند و در این متن ده دقیقه ای جز
واژگان مصطلح و رایج ،واژگان دیگر ی شنیده نمی شود ،این بدان معناست که زبان آموز رفتهرفته می

آموزد که مانند یک بومی انگلیسی زبان حرف بزند و با تمام اصطالحات و واژگان رایج آن ها نیز آشنا

شود به همین دلیل این سطح را به عنوان نقطه ی ثقلی برای یادگیر ی زبان آموز در نظر می گیریم.

بعد از این سطح ،تعداد واژگان ثبت شده در حافظه ی بلند ّ
مدت زبان آموز ،به بیش از  700واژه می

رسد و توانایی به کارگیر ی تمام این واژگان را در ساختار و جمالت و متن های طوالنی دارد و قدرت
نوشتار ی خود را نیز بیش از گذشته بازتاب می دهد.

قدرت لیسینینگ زبان آموز به  70درصد می رسد و می تواند این  70درصد را به قلم دربیاورد و بنویسد
ّ
می توان گفت که بعد از این سطح او بیشتر راه را رفته است و تا ّ
موفق ّیت راه زیادی در پیش
قله ی

ندارد زبان آموز در حیطه ی گرامر نیز به مرتبه ی باالیی می رسد و از قواعد پیچیده ای چون جمالت

شرطی ،مجهول و جمله واژه ها در متن هایی که می گوی و می نویسد ،استفاده کند.

سطح پیشرفته(Advance) :
ّ
ّ
تسلط پیدا
حدی که بتواند نیازهای او را جواب دهد،
زبان آموز در آغاز این سطح ،به زبان انگلیسی تا

کرده است و اکنون وارد سطح پیشرفته ای شده که او را برای آزمون آیلتس آماده می کند در این

سطح نیاز به تالش و مطالعه بیشتر می شود چرا که دیگر هدف تنها یادگیر ی زبان انگلیسی نیست،

بلکه هدف دریافت نمره ی باال در آزمون آیلتس است این سطح از جهت تالش و زحمت ،سطحی

ّ
تسلطی که زبان آموز در سطوح قبلی بر زبان انگلیسی پیدا کرده است ،کار را راحت
دشوار و از جهتی،

تر می کند اما آن چه که این سطح شما را به آن مجهّز می کند ،ارتباطی راحت و نیرومند با دیگران

ّ
تسلطی فوق العاده در چهار مهارتی پیدا می کند که از آغاز با او
است زیرا زبان آموز در این سطح به
بودند.

پایان این برنامه زبان آموز را به نتایج شگفت انگیز ی می رساند واژگان و اصطالحاتی که در ذهن

ثبت می شوند به  1500واژه ی مفید می رسند به این معنی که شما بیش از دو برابر آن چه که پیش
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از این آموخته بودید را به خاطر می سپارید قدرت شنیدار ی شما به  90درصد می رسد و تا جایی که

مشکالتتان در درک فایل های صوتی انگشت شمار می شود این دقیقا به آن معنا است که شما

مشکلی در خواندن متن های طوالنی و دشوار نخواهید داشت و  ٨0درصد آن چه را که می خوانید

درک می کنید و در نهایت این که می توانید هر نوع نامه یا متنی را بدون اشکاالت ک ّلی تا سه صفحه
ّ
موفق ّیت بزرگی است.
بنویسید که این خود

سطح آیلتس یک(IELTS 1) :
در این سطح زبان آموز تمام تمرکزش را به آزمون آیلتس معطوف می کند تا بتواند نمره ی مورد

نظرش را به دست آورد منابع مطالعاتی آزمون در اختیار زبان آموز قرار می گیرد و او را به آمادگی الزم
ّ
متوقف کند و با ّ
اطالعاتی که تا
می رساند اگر چنانچه زبان آموز بخواهد در این سطح مطالعاتش را
به این سطح کسب کرده در آزمون شرکت کند ،ما تا کسب نمره ی  6را برایش تضمین می کنیم.

سطح آیلتس (IELTS 2) :2
اگر زبان آموز ی تمایل به کسب باالترین نمره ی ممکن داشته باشد ،ناگزیر از گذراندن این دوره ی 40

جلسه ای است در این سطح اشکاالت جزیی زبان آموز برطرف می شود و دانش او در زبان انگلیسی

به تکمیل می رسد در این سطح داوطلب تمام مهارت ها و تکنیک های آیلتس را فرا گرفته است و
قادر خواهد بود به نمره  7دست یابد منابعی که در این سطح ارائه می شود ،تکمیل کننده ی منابعی

است که زبان آموز پیش از این مطالعه کرده است.

در پایان این سطح نکته ،منبع و ّ
اطالعاتی برای آموزش باقی نمی ماند و هر آن چه که نیاز بود ،تمام
و کمال در خدمت زبان آموزان قرار گرفت.
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ّ
حد
 این  7سطح به شما کمک می کند تا در مسیر ی که برای زندگی علمی خود انتخاب کردید ،به
کمال برسید چرا که لحظه به لحظه ی این برنامه طبق اصول علمی ته ّیه شده و برای هر شرایطی

کارآمد است امید است با پیروی از این برنامه و مطالعه ی منابعی که در اختیارتان قرار می گیرد،

بتوانید به اهداف و آمال خود برسید.
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سواالت و نظرات یادگیری زبان انگلیسی با سرزمین زبان
سالم خسته نباشید.
من فایل های خانم اسکات رو مشاهده کردم  ،و برنامه های  7مرحله ای شما رو دیدم  ،ی چند تا سوال داشتم
.
اول اینکه فایل های خانم اسکات واسه یک مبتدی خیلی سخت نیستن ؟ چون با سرعتی که ایشون صحبت

می کنه عمال چیزی پتوجه نمیشه.

دوم اینکه در برنامه ریزی شما هیچ زمان مروری لحاظ نشده ( با توجه به اینکه روزانه حدودا  4ساعت برنامه

گذاشتید عمال زمانی باقی نمی مونه ) به نظرتون مطالب فراموش نمیشن ؟ عدم مرور اشکالی نداره ؟
سوم اینکه جزوه خانم اسکات فقط فایل های صوتی ایشون هستش یا متفاوته ؟
آقای غالمی
سالم و احترام تشکر از سوال شما
و اما پاسخ ؛

قبل از پرداختن به جواب گویی به تمامی بخش های سوْ ال شما باید توجه تان را به این نکته جلب کنم که

سرزمین زبان مانند دانشگاهی است که یادگیری و موفقیت شما بستگی به تالش شما دارد آیا شما موفقیت

کسی را که به یکی از بهترین دانشگاههای دنیا وارد شده است تضمین می کنید ؟ مطمئنا هیچ دانشگاهی و
کتاب خواندنی و دوره ای بدون سختی و چالش نیست ! پس با خودتان صادق باشید چرا که در سرزمین زبان

ما به شما امید نمی فروشیم ! اما در واقعیت تمامی راهها و رمز و رازهای یادگیری زبان انگلیسی را در اختیارتان
قرار می دهیم کافی است برای إثبات حرفمان سری به مشاوره های صوتی و مقاالت مشاوره ای ما بزنید چرا

که همه راه و روشها را به صورت کامال جزئی و دقیق توضیح داده ایم و اکنون پاسخ تمامی بخش های سوْ ال

شما ؛

در پاسخ به بخش اول سوْ ال شما باید عرض کنم که شما باید ببینید در چه مقطع تحصیلی و زبانی هستید،

جهت شروع یادگیری زبان انگلیسی با پکیج  ۶ماهه سرزمین زبان کافی است که در سطح مقطع دبیرستان با
الفبا و کمی ساختار زبان انگلیسی آشنا باشید و با این سطح و دانش اندک احساس اینکه برای سطح مبتدی
سخت است را نخواهید داشت و البته به لطف تکنولوژی شما می توانید بارها هر فایل را بشنوید ! دقت بفرمایید

که باید هر درس را حداقل  3بار و حداکثر به خودتان بستگی دارد تکرار کنید تا گوشهایتان به زبان انگلیسی

عادت کنند حتما در صحفه پکیج  ۶ماهه تدریس خانم اسکات را بشنوید و بررسی کنید حدود ۶
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جلسه از پکیج را به صورت رایگان قرار دادیم و پاسخ به بخش دوم سوْ ال شما؛ ما در برنامه

ریزی به تمامی عواقب و نتیجه کار فکر کرده ایم و شما باید توجه کنید که این برنامه ریزی برای

کسانی مناسب است که واقعا هدفشان برا ی یادگیری زبان انگلیسی کامال جدی است در غیر اینصورت به نسبت

زمانی که دارید می توانید روزی مثال  1ساعت از این برنامه ریزی را انجام دهید و خوب مسلما آن وقت  ۶ماهه
تبدیل به یکسال می شود در رابطه با فراموشی مطالب شما باید آگاه باشید که در یادگیری زبان انگلیسی به
همان اندازه موفق می شوید که زمان و انرژی اختصاص می دهید و تمرین می کنید ! شما باید در کنار برنامه

ریزی و پکیج بتوانید از منابعی که در وب سایت سرزمین زبان از سطح مبتدی تا پیشرفته زبان انگلیسی مطالب

مختلف قرار گرفته شده استفاده کنید و تمرین و تمرین و تمر ین کنید تا مطالبی که یاد می گیرید ملکه ذهنتان

شود و اینکه قبل از شروع جلسه بعدی حتما مروری  30دقیقه ای بر مطالب جلسه قبل داشته باشید البته
همان چهار ساعت کفایت می کند و بعد از گذشت دو ماه کم کم نتایج را متوجه می شوید من صادقانه بگویم

در سرزمین زبان بدون تالش نتیجه نخواهید گرفت پس اگر إحساس می کنید که انسانی بدون اراده هستید و
منتظرید تا بدون تمرین و تالش و اینکه همه چیز خود به خود پیش برود اشتباه فکر می کنید و تحت هیچ

شرایطی به شما پکیج سرزمین زبان را پیشنهاد نمی کنم فراموش نکنید که راز یادگیری زبان انگلیسی در پشتکار

و تداوم تمرین و یادگیری و گذشت زمان نهفته است.

پیروز باشید ابراهیم خلیل مهرنو (موسس سرزمین زبان)
آموزش تصویری اصطالحات زبان انگلیسی

sarzaminezaban.com/category/آموزش تصویری اصطالحات زبان انگلیسی/
مقاالت مشاوره و برنامهریزی
sarzaminezaban.com/category/plannin/
پکیج  6ماهه آموزش زبان انگلیسی با تدریس معلم مطرح از انگلستان
sarzaminezaban.com/product/آموزش زبان انگلیسی از پایه تا آیلتس/
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ببخشید من ب زبان عالقه مندم و دوس دارم واقعا یادبگیرم …من19سالمه میخام بدونم چقد

طول میکشه… ؟؟واینکه بهتره کالس برم یاخودم مطالعه کنم؟؟اصال توخونه چجوری میتونم موفق شم واقعا
لطفا راهنماییم کنین واقعا ممنون میشم

پاسخ ؛

سالم به شما دوست عزیز

نخست به هدف و خواسته هاتون فکر کنید و ببینید که انگلیسی در چه قسمت هایی از تحصیالت و کسب و
کار یا شغل آینده شما تاثیر گذار خواهد بود چرا چشم انداز و هدف روشن و دقیق می تواند انگیزه شما را در

شروع و تداوم یادگیری زبان انگلیسی  100برابر کند دوم اینکه برنامه ریزی داشته باشید و تمرین و تمرین و

تمرین سوم منابع درست و کاربردی ب رای یادگیری انگلیسی انتخاب کنید چهارم اینکه اگر تجربه کالس رفتن

ندارید حتما تجربه کنید تا برای شما روشن شود که کالس های زبان انگلیسی هیچ تاثیر کاربردی در پیشرفت

یادگیری شما نخواهد داشت و مانند هزاران ایرانی دیگر بعد از  ۶سال کالس رفتن حتی قادر به گفتن یک

جمله انگلیسی هم نخواهید بود و فقط گرامر شما کمی بهتر می شود ضمنا هیچ قرص و دارویی در جهان

برای یادگیری یک شبه زبان انگلیسی وجود ندارد پس با خودتان صادق باشید و بدانید که تالش و تمرین

مداوم شما به صورت روزانه تضمین کننده یادگیری شماست مشاوره های صوتی ما را در کانال و صحفه پکیج

 ۶ماهه سرزمین زبان بشنوید پیروز و موفق باشید .

پیشنهاد می کنیم حتما مقاله جدید سرزمین زبان با عنوان  15پیشنهاد فوق العاده برای یادگیری سریع و آسان

زبان انگلیسی را در لینک زیر مطالعه کنید.

sarzaminezaban.com/15-پیشنهاد برای یادگیری سریع و آسان زبان/

موفق باشید
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کال سرزمین زبان چه نوع محصوالت براى آموزش زبان انگلیسى دارد و حقیقت من می ترسم

خرید کن م چون قبال از چند سایت ایرانى خرید کرده ام و متاسفانه یا کیفیت نداشتن یا اینکه

اصال محصول برای من ارسال نشده ولى به شدت نیازمند صحبت کردن به زبان انگلیسی هستم باید چی کار

کنم ؟

دوست گرامى از شما سپاسگزاریم که سرزمین زبان را براى یادگیرى زبان انگلیسى انتخاب کرده اید.
محصوالت سرزمین زبان به صورت کلى شامل دو دسته مى شوند .

دسته اول محصوالت که به صورت پستى براى شما ارسال مى شوند و دسته دوم محصوالتى که به صورت

دانلودى مى توانید دریافت کنید.

مراحل سفارش در صحفات محصوالت توضیح داده شده است اما سوْ ال دوستانى که اولین بار است از طریق
گوگل و اینترنت با سرزمین زبان آشنا شده اند این است که من چطور اعتماد کنم و هزینه محصوالت را واریز

کنم ؟ چون من قبال از چند وب سایت اینترنتى ایرانى خرید کرده ام و متاسفانه هیچ محصولى دریافت نکرده

ام یا اینکه اگر هم محصولى به دستم رسیده کامال بى کیفیت بوده است !
اما پاسخ به این نگرانى و سوْ ال شما !؟

شما کامال حق دارید که این سوْ ال را مطرح کنید و نگران هم باشید و از اینکه افرادى از طریق اینترنت باعث
دلخورى و بى اعتمادى شما شده اند بسیار متاسفیم خوشبختانه سرزمین زبان به صورت قانونى و شرکتى

ثبت شده است و در تمامى بخش هاى وب سایت و صفحات محصوالت مى توانید شماره ثبت و تاریخ

شروع فعالیت را مطالعه کنید همچنین سرزمین زبان تا کنون  300برنامه موفق در صدا و سیماى جمهورى

اسالمى ایران با موضوع آموزش زبان انگلیسى با سرزمین زبان داشته است که حتى شما مى توانید در آرشیو
برنامه هاى رادیویى این برنامه ها را دانلود کرده و بشنوید ما کامال با پروسه یادگیرى زبان انگلیسى آشنا

هستیم چرا که خودمان این راه را رفته ایم و مثل شما هزینه و وقت زیادى به دلیل نداشتن تجربه کافى و

راهنماى مؤثر از دست داده ایم حال که کوله بارى از تجربه ى یادگیرى زبان انگلیسى را داریم با جمع آورى
بهترین منابع آموزش زبان انگلیسى و استفاده از بهترین مدرس زبان انگلیسى از کشور انگلستان شما را

صادقانه کمک مى کنیم تا به این رویاى ناتمام یادگیرى انگیسى خاتمه دهید ما مى دانیم که بسیارى از شما

دوستان سالها وقت گذاشته اید و میلیون ها تومن براى کالسهاى مختلف آموزش زبان انگلیسى و آیلتس

هزینه کرده اید اما نتیجه قابل قبولى کسب نکرده اید .رمز و رازهاى یادگیرى زبان انگلیسى را از زبان جناب

ابراهیم خلیل مهرنو مؤسس سرزمین زبان در وب سایت و کانال تلگرام سرزمین زبان بشنوید تا هم در هزینه و
و هم زمان خود صرفه جویى کنید نگران نباشید تمامى راه و روش یادگیرى زبان انگلیسى را با صداقت و به

صورت رایگان در اختیار شما قرار مى دهند.

چگونه می توان محصوالت دانلودی را سفارش داد؟
سالم دوست گرامی،لطفا به صفحه راهنمای خرید در منوی اصلی وب سایت مراجعه کنید تمامی مراحل
سفارش محصوالت دانلودی را با جزئیات کامل قرارداده ایم.
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تفاوت برجسته سرزمین زبان با سایر موسسات چیست؟
تدریس توسط مدرس از کشور انگلستان
برنامه ریزی 7مرحله ای از مبتدی تا سطح آیلتس
محتویات آموزشی کامال منحصربه فرد و بومی
پکیج های آموزشی سطح بندی شده
پکیج انگلیسی برای مسافرت با موضوعات دریافت ویزا تا اجاره اتومبیل،منزل و تحصیل در کشور مقصد
پکیج گرامری سطح بندی شده با تدریس منحصربه فرد مدرس سرزمین زبان از انگلستان
مشاوره رایگان آموزشی درطول فرآیند یادگیری
جهت دهی یادگیر ی برای کسانی که می خواهند انگلیسی را به صورت خودآموز در محل کار یا منزل یاد

بگیرند.

مشاوره صوتی وتصویری رایگان توسط مدیروموسس سرزمین زبان جناب آقای ابراهیم خلیل مهرنو

آیا می توان در طول مسیر یادگیری با سرزمین زبان درتماس بود؟
بله حتما شما در سرزمین زبان م ی توانید از مشاوران متخصص درزمینه آموزش زبان انگلیسی بهره مند
شوید پیشنهاد می کنیم حتما هرهفته مقاالت مشاوره ای سرزمین زبان را مطالعه کنید.

آیا می توان در عرض شش ماه زبان انگلیسی را مانند یک بومی صحبت کرد؟
در مدت شش ماه شما می توانید گلیم خودتان را از آب بیرون بکشید یعنی به سطح متوسط برسید اما به

شرط این که روزانه  2تا  3ساعت زمان صرف تمرین و مطالعه کنید.

یادگیری زبان جدید نیاز به تمرین و پشتکار روزانه و مداوم دارد و مطمئنا بدون تالش کوچک ترین نتیجه ای

نخواهد داشت به همین دلیل صادقانه به شما می گوییم که تال ش شما تضمین کننده ی یادگیری شماست اما
جهت دهی وآموزش شیرین سرزمین زبان تاثیری حتمی خواهد داشت.
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در کنار این پکیج آموزشی باید ازمنابع دیگری هم استفاده کرد؟
در برنامه ریزی به تمام مواردی که باید مطالعه کنید پرداخته ایم البته درمشاوره های صوتی آقای مهرنو

موس س سرزمین زبان درصفحات وب سایت و کانال تلگرام سرزمین زبان تمامی مراحل را با جزئیات کامل
توضیح داده شده است.

چند ساعت در طول روز را باید به مطالعه زبان انگلیسی اختصاص داد؟
پیشنهاد ما به شما این است که ازروزانه ده دقیقه شروع کنید وکم کم به زمان مطالعه تان بیفزایید تا انگیزه

شما کم کم و آهسته بیشتر شود و شما با نتیجه های کوچک به تالش برای یادگیری مصمم تر شوید و در

نهایت می بینید که روزانه تا سه ساعت هم تمرین می کنید وخبری از احساس خستگی و بی انگیزگی نیست

ودلیلش هم تدریس پرازشوروشوق وهیجان خانم اسکات مدرس سرزمین زبان ازکشور انگلستان و همچنین

نتیجه های قدم به قدمی است که بدست می آورید فرآموش نکنید که رهرو آنست که آهسته وپیوسته رود.

آیا این پکیج برای من که زبان انگلیسی را در سطح دبیرستان و دانشگاه گذرانده ام وتاکنون از کالس های

حضوری استفاده نکرده ام مناسب می باشد؟

دقیقا آموزش سرزمین زبان برای کسانی مناسب است که در سطح دبیرستان،الفبای انگلیسی و لغاتی محدود و

مبتدی آشنایی دارند.

من به یادگیری انگلیسی عالقه مندم اما متاسفانه هر زمان که یادگیری انگلیسی را شروع کردم بعد از مدتی

یادگیری را رها کرده ام پیشنهاد شما به من چیست؟

شما باید نیاز به یادگیری زبان انگلیسی را در خودتان ایجاد کنید وهدف بلندمدت و کوتاه مدت برای استفاده
ازمهارت مکالمه و مکاتبه زبان انگلیسی داشته باشید تا در مدت زمانی که برای خودتان مشخص می کنید

بتوانید به نتیجه برسید در غیر این صورت یادگیری زبان انگلیسی برای شما به مانند یک رویای دست نیافتنی
خواهد ماند توجه داشته باشید که روش تدریس و منابع آموزشی که استفاده می کنید در روند این یادگیری

تاثیر گذارند پس بهتر است به جای عوض کردن منابع وبهانه های بی مورد تالش تان را شروع کنید حتی دو

روزشش دقیقه ای هم می تواند نتیجه بخش باشد.
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من چطور می توانم در زمینه یادگیری زبان انگلیسی ثابت قدم بوده و مسیر را تا انتها دنبال کنم؟
برای ثابت قدم بودن در یادگیری زبان انگلیسی نیاز به چشم انداز،هدف،برنامه ریزی دقیق و کلی،منابع درست

آموزشی و استفاده از تجربه افراد موفق د ارید فراموش نکنید یادگیری زبان انگلیسی فرآیندی است که باید با

هشیاری و آگاهی انجام شود و با اصول کاربردی و علمی دنبال شود خوشبختانه همه ی این فاکتورها درمنابع

آموزشی و برنامه ریزی هفت مرحله ای سرزمین زبان لحاظ شده است.

پکیج شش ماهه شامل چه محصوالتی است؟
پیشنهاد می کنیم که صفحه محصول پکیج  6ماهه مراجعه کنید و حتما مشاوره های جناب آقای مهرنو
موسس سرزمین زبان در زمینه یادگیری انگلیسی که در همین صفحه قرار گرفته است را بشنوید شما

همچنین می توانید در همین صفحه بخش هایی ازتدریس خانم اسکات مدرس پکیج شش ماهه را بررسی

کنید نا با آگاهی کامل اقدام به خرید نمایید.

من مدت هاست که سایت سرزمین را دنبال می کنم و از مقاالت و آموزش های شما استفاده می کنم اما هنوز

نسبت به خرید پکیج آموزشی اقدامی نکرده ام با این که می دانم این پکیج آموزشی خیلی کامل است اما

هنوزدو دل هستم لطفا من را راهنمایی کنید تا بتوانم براین احساس غلبه کنم و یادگیری زبان انگلیسی را

شروع کنم؟

پیشنهاد ما به شما دوست عزیز این است که حتما درس هایی از این پکیج را که دروب سایت قرار گرفته است

بررسی کنید و روش های مختلف دیگر راهم برای یادگیری انگلیسی بررسی و مطالعه کنید سعی کنید از منابع
و پادکست های رایگان که در بخش رادیو اینترنتی سرزمین زبان به صورت روزانه قرار می گیرد استفاد

کنید خوشبختانه اینترنت بهترین منبع برای یادگیری زبان انگلیسی است شما در اینترنت بیش ازتصورتان و

چیزی که فکر می کنید می توانید منابع رایگان ب رای یادگیری انگلیسی پیدا کنید اما همان ظور که می دانید

برای هرهدفی باید هزینه ای پرداخت کنیم این هزینه شامل هزینه نقدی،زمانی و انرژی می باشد پس انتخاب

با شماست که از چه منبع ،محصول وروشی استفاده کنید.

ما به اندازه کافی اطالعات محصول را در وب سایت قرار داده ایم تا شما بتوانید با آگاهی کامل اقدام به خرید

نمایید می توانید برای شروع فقط یکی ازمحصوالت پکیج شش ماهه را انتخاب کنید و درصورتی که از کیفیت

تدریس راضی بودید و نتیجه دلخواه را بدست آوردید اقدام به تهیه محصوالت دیگر نمایید.

Www.SarzamineZaban.Com

تماس با سرزمین زبان 09121035797 :

نشانی اینترنتی Www.SarzamineZaban.Com :

آیا من می توانم قبل از خرید پکیج شش ماهه نمونه هایی از تدریس خانم اسکات را ببینم؟
بله حتما! بخش هایی زیادی ازتدریس خانم اسکات و پکیج  6ماهه در وب سایت به صورت رایگان در بخش

رادیو اینترنتی سرزمین زبان قرار گرفته است همچنین در صفحه پکیج  6ماهه هم چندین درس از این پکیج را

قرار داده ایم.

در اولین مراحل یادگیری زبان انگلیسی باید برکدام مهارت تمرکز کرد؟
سالم به شما دوست گرامی،قبل از هرچیز مشاوره های آقای مهرنو را در کانال تلگرام سرزمین زبان گوش دهید

تا با فرآیند یادگیری زبان انگلیسی کامال آشنا شوید راز یادگیری زبان انگلیسی در شنیدن و خواندن مقاالتی

است که به صورت صوتی هم ارائه می شوند مطمئنا محصول انگلیسی یک بار برای همیشه و انگلیسی برای

مسافرت با تدریس مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان می تواند بهترین گزینه برای شروع باشد.

من چند هفته ای است با پکیج آموزشی شما کار می کنم همانطور که خودتان گفته بودید خانم اسکات در
تدریس زبان انگلیسی فوق العاده اند در عرض چند هفته اخیر واقعا پیشرفت کرده ام و از این بابت واقعا

خوشحالم به نظر شما در ماه اول فقط بر مهارت شنیدار تمرکز کنم؟

سوال بسیاربه جایی است پیشنهاد می کنم چهارماه اول را روی مهارت شنیدارتان کارکنید مقاالت مختلف

اخباری را در کنارپکیج ما به صورت تفریحی مطالعه کنید و فیلم های انگلیسی بدون هیچ زیرنویسی دقت

کنید بدون هیچ زیرنویسی تماشا کنید تا کم کم به شنیدن عبارت های انگلیسی عادت کنید.
البته حتما طبق برنامه ریزی پیش بروید تا نتیجه واقعی را کسب کنید.

پیروز باشید.

من برای کنکور مطالعه می کنم اما عالقه مند هستم در این مدتی که خودم را برای کنکور آماده می کنم زبان

انگلیسی را هم خیلی خوب یاد بگیرم آیا این بسته آموزشی مناسب من خواهد بود؟

به زودی سرزمین زبان جزوه کامل گرامرزبان انگلیسی و همچنین محصول جدیدی در رابطه با گرامرزبان
انگلیسی تولید خواهد کرد که به جرأت می توان گفت که با خواندن این جزوه به راحتی می توانید زبان

انگلیسی کنکور را صد بزنید پیشنهاد می کنم با ما در تماس باشید.
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من بارها کالس زبان انگلیسی را شروع کرده ام اما در میانه راه آن را رها کرده ام چرا که احساس کرده ام

نتیجه ای را که می خواهم دریافت نمی کنم می خواهم این بار یک بار برای همیشه زبان انگلیسی را یاد

بگیرم و واقعا به زبان انگلیسی مسلط شوم لطفا من را راهنمایی کنید.

قبل ازهر چیز باید بدانید که یادگیری زبان انگلیسی به اندازه ای برای پیشرفت تحصیلی و کاری شما ضرورت
دارد که شما نمی بایست با احساساتتان تصمیم بگیرید،با خودتان ضالمانه صادق باشید چرا که زمانی می

رسد که جز حسرت روزهای ازدست رفته بدون یادگیری را خواهی خورد وقتی می بینید که روشی موثر نیست

بدون درنگ روشی بهتر را پیدا کنید بهانه ه ای بی اساس را کناربگذارید همین امروز برای یادگیری وارد اینترنت
شوید و شروع کنید شما بهترازمن می دانید که اینترنت بهترین مدرسه برای یادگیری زبان انگلیسی است و
پیشنهاد من به شما دوست عزیز این است که بعد از گذراندن این همه کالس وهزینه باید عاقالنه تصمیم

بگیری د و خودتان به صورت خودآموز یادگیری انگلیسی را شروع کنید.

دوست همیشگی شما ابراهیم خلیل مهرنو موسس سرزمین زبان

من چند سالی است که زبان انگلیسی را در موسسه برای نوجوانان تدریس می کنم اما خودم از مکالمه ام

راضی نیستم و دوست دارم مانند یک بومی،انگلیسی صحبت کنم شما کدام محصول این پکیج آموزشی را

پیشنهاد می کنید؟

بی شک محصول انگلیسی یک بار برای همیشه و انگلیسی برای مسافرت بهترین انتخاب خواهد بود و ضمنا
تا می توانید پادکست های آموزش زبان انگلیسی در بخش رادیو اینترنتی سرزمین زبان را بشنوید و تمرین

کنید هر جمله ای که یاد می گیرید با صدای بلند تکرار کنید از این که زبان انگلیسی را یاد می گیرید شاد باشید
چرا که به زودی از تمام رقبایتان پیشی می گیرید.

من خیلی عالقه مندم که یادگیری انگلیسی را شروع کنم و خودم به صورت خودآموز زبان انگلیسی را یاد

بگیرم اما واقعا به دلیل تعدد منابع نمی دانم باید ازکجا وازچه منابعی استفاده کنم لطفا در این زمینه من را

راهنمایی کنید.

شعار سرزمین زبان این است ما به یادگیری شما جهت می دهیم صفحه پکیج  6ماهه را مطالعه و بررسی

کنید ما در هفت مرحله برنامه ریزی به صورت دقیق و جزئی تمام منابعی را که باید استفاده کنید توضیح داده
ایم و درکنار برنامه ریزی با پکیج های انگلیسی یک بار برای همیشه و انگلیسی برای مسافرت مهارت های

شنیدار،گفتار،خواندن و نوشتن راهم تقویت می کنید.

پیروز باشید.
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آیا واقعا می توان به این پکیج آموزشی اعتماد کرد و زبان انگلیسی را در بازه زمانی گفته شده تا  ٨0درصد

جلورفت؟

نیازی نیست به پکیج اعتماد کنید بهتراست تجربه کنید وببینید که تا چه اندازه می تواند موثر باشد تضمین

یادگیری شما درتالش شماست و اگراین توانایی را در خودتان می بینید که می توانید روزانه حداقل با سی

دقیقه شروع کنید و بعد از مدتی روزانه به سه ساعت تمرین برسانید بنابرین این پکیج می تواند برای شما

موثر باشد تاکید می کنیم درس هایی از پکیج ما را که در وب سایت قرار گرفته بررسی کنید پس از بررسی شما

می توانید کیفیت را متوجه شوید خوشبختانه ما از روش های تبلیغاتی برای جذب مشتری استفاده نمی کنیم
وآنچه را که آموزش می دهیم با صداقت بیان می کنیم حتما فایل های صوتی جناب آقای مهرنوموسس

سرزمین زبان را از کانال تلگرام سرزمین زبان بشنوید.

موفق باشید

آیا با تهیه این پکیج اموزشی من در هر چهار مهرت زبان انگلیسی(خواندن،نوشتن،شنیدن و صحبت

کردن)پیشرف ت می کنم در واقع این پکیج آموزشی هر چهارمهارت را پوشش می دهد؟

بله ،با این پکیج چهار مهارت شنیدار،گفتار،خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی را تا حداقل  70درصد می توانید

مسلط شوید توجه داشته باشید باید تمرین مداوم داشته باشید تعداد زیادی از مخاطبان تصور می کنند که
فقط با دریافت پکیج کار تمام می شود و انگلیسی را خودبه خود و اتوماتیک وار یاد می گیرند بیایید باهم

صادق باشیم راه یک شبه ای برای یادگیری زبان انگلیسی وجود ندارد کمی هم منطقی باشید ما ایرانی ها

دروغ را بیشتر ازحقیقت می پسندیم دوست عزیز ،ما در این پکیج جای شما تمرین نمی کنیم! شما پس از
تهیه این پکیج و دریافت آن باید تمرین ومطالعه مستمر داشته باشید در غیر این صورت بهتر است فکر

یادگیری زبان انگلیسی را از سرتان بیرون کنید به امید تغییر نگرش و واقع بینی مردم عزیز ایران

ارادتمند شما ابراهیم خلیل مهرنو موسس سرزمین زبان

من مدت هاست که می خواهم زبان انگلیسی را یاد بگیرم تا بتوانم آن را تدریس کنم .آیا این پکیج آموزشی

می توانددر این زمینه به من کمک کند.

فکر خوبی است پیشنهاد می کنیم هرچه را که یاد می گیرید به کسانی که مایل به یادگیری انگلیسی هستند

آموزش دهید با آموز ش دادن زبان انگلیسی،خودتان هم بهتر یاد می گیرید و شما با الگوبرداری از خانم

اسکات مدرس بومی زبان انگلیسی مسلما بهتر می توانید زبان انگلیسی را تدریس کنید وشما را دراین زمینه

نود درصد بیشتر از انتظارتان مسلط خواهید شد.
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من ازشهرستان هستم میخواهم بدانم چطور می توانم این پکیج آموزشی را تهیه کنم؟
بیشتر دانشجویان سرزمین زبان از شهرستان ها هستند و از این جهت بسیار خوشحالیم که از سراسر ایران

عزیز مخاطب داریم  .نه تنها ایرانیان داخل ایران بلکه ایرانیان ساکن اروپا،استرالیا،مالزی،دبی و کانادا هم از
مخاطبان سرزمین زبان هستند ما همیشه گفته ایم سرزمین زبان،سرزمینی به وسعت ایران است”.

در قدم نخست،ابتدا پکیج ها را کامل بررسی و مطالعه کنید درقدم دوم به دو صورت سفارشتان را ثبت

کنید خرید اینترنتی یا خرید تلفنی.

در خرید اینترنتی عضو وبسایت می شوید و سپس محصوالت خود را انتخاب و مراحل پرداخت را انجام می

دهید پس از پرداخت،ما با شما تماس می گیریم وبرای ارسال پکیج با شما هماهنگ می شویم.

در سفارش تلفنی شماره حساب یا عابربانک را از مشاوره سزرمین زبان دریافت می کنید و پس از واریز تماس

می گیرید ومشخصات،مبلغ واریز شده و آدرس را اعالم می کنید.
نحوه ارسال و دریافت پکیج:

اگر ساکن شهرستان هستید بسته با پست پیشتاز ارسال می شود و حدود  4٨الی  72ساعت طول می کشد تا
بسته به دست شما برسد در صورتی که ساکن تهران هستید بسته شما با آژانس ارسال می شود و درهمان

روز دریافت می کنید.

توجه:در صورتی که ساکن تهران هستید می توانید درب منزل پس از دریافت پکیج مبلغ را به آژانس پرداخت

کنید.
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من به نمره  6.5آیلتس نیاز دارم و یک سال زمان هم دارم آیا این پکیج آموزشی می تواند برای من موثر

باشد؟

دوست گرامی شما باید در دو مرحله زبان انگلیسی را به سطح نمره  6آیلتس برسانید در مرحله اول حداقل 6
ماه به صورت روزانه و مداوم یادگیری زبان انگلیسی را تمرین و مطالعه کنید تا به سطح حداقل متوسط یا در

بهترین حالت به سطح پیشرفته زبان انگلیسی برسید و از مهارت لیسینیک باید شروع کنید تا کم کم

اسپیکینگ شما هم تقویت شود.

دقت کنید مو سسات،کالس ها،اساتید و معلم های خصوصی آیلتس حهت کسب نمره  6به باال یا  7در امتحان
آیلتس از شعارهای تبلیغاتی بی شماری استفاده می کنند که در نهایت پس از صرف میلیون ها تومن هزینه
برای یادگیری تکنیک های آیلتس به نتیجه دلخواه نمی رسید وحتی ممکن است از یادگیری زبان انگلیسی

هم زده شوید.

متاسفانه افرادی هستند که ما تماس می گیرند و می گویند زبان انگلیسی ما در سطح مبتدی است و کالس

خصوصی فالن معلم خصوصی و معروف تهران یا شهرستان مان را رفته ایم اما پس از پرداخت چند میلیون و

چهار یا پنج ماه تالش موفق به کسب حتی نمره پنج آیلتس هم نشدیم.

دوست گرامی،شما حداقل شش ماه با تالش روزانه می توانید در بهترین حالت به سطح پیشرفته زبان

انگلیسی برسید که البته باز هم کمی غیر واقعی است به همین خاطر ما در سرزمین زبان صادقانه به شما می

گوییم در شش ماه می توانید سطح متوسط را به اتمام برسانید و تا هشت ماه به راحتی سطح پیشرفته را
هم تمام می کنید البته بازهم تاکید می کنیم بدون تالش ،یادگیری انگلیسی را فراموش کنید ما در سرزمین

زبان به شما شعار تبلیغاتی نمی فروشیم و مایل هستیم درست و اصولی مانند دانشجویان کنونی و سابقمان

به نتیجه حتمی برسید پس از این که به سطح پیشرفته رسیدید خودتان می توانید به راحتی در اینترنت

منابع و تکنیک های آیلتس را به صورت کامال رایگان از وب سایت های خارجی دریافت کنید از نمونه آزمون

های اسپیکینگ گرفته تا نوشتن مقاالت اسپیکینگ.

شما با پکیج شش ماهه سرزمین زبان تا سطح پیشرفته مسلط خواهید شد و در همین پکیج در محصول
برنامه ریزی به شما دقیقا عنوان کرده ایم برای رسیدن به نمره  7آیلتس از چه منابع و برنامه ای استفاده

کنیم پس تصمیم با شماست که همین منابع رایگان و تکنیک ها را توسط معلمان خصوصی آیلتس با چند ده

جلسه صرف وقت و هزینه میلیونی دریافت کنید یا اینکه راه و روش را یاد بگیرید و به رویای آیلتس به راحتی

خاتمه دهید.

دوست همیشگی شما
ابراهیم خلیل مهرنو موسس سرزمین زبان
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چرا همه دیدگاه های شما در تاریخ /1مرداد 94/منتشر شده است  ،خودتان نظر داده اید ؟
دوست گرامی

شما اگر از کاربرها و بازدیدکننده گان سابق وب سایت سرزمین زبان باشید در جریان هستید که وب سایت
قدیمی سرزمین زبان به وب سایت کنونی ما تغییر یافته و به همین دلیل بسیارى از مطالب و مقاالت و

نظرات در روزهای مشابه ثبت شده اند و این به دلیل انتقال اطالعات از وب سایت قدیمی به وب سایت جدید
اتفاق افتاده تمامی نظرات واقعی و صادقانه حتی بدون ویرایش در وب سایت قرار می گیرد مثل نظر شما

دوست عزیز

سالم خسته نباشید ،ببخشید من حدودا  1ماه وقت دارم برای امتحان آیلتس درواقع به من تازه اطالع دادند

که باید برای رفتن به انگلیس مدرک آیلتس داشته باشم ولی من در در سن  11سالگی زبان رو ول کردم و االن

شاید در حد  elementaryباشم و در واقع موقعیت کالس و معلم خصوصی ندارم واقعا االن نمیدونم باید چی
کار کنم؟ از کجا شروع کنم ؟ و هیچ چیزی نمیدونم! و از استرس به شدت حالم خرابه ،لطفا راهنمایی کنید و

من االن  17سالمه

درود بر شما دوست عزیز

شما می توانید از سفارت انگلستان جهت کسب آیلتس وقت بیشتری بگیرید و هیچ مشکلی از این بابت

نیست

حتما مشاوره های صوتی اقای مهرنو مؤسس سرزمین زبان در صحفه پکیج  ۶ماهه و همینطور کانال تلگرام را

بشنوید چرا که تمامی راه و روش یادگیری زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته را به صورت دقیق و

جزئی توضیح داده اند در مدت یک ماه معجزه ای اتفاق نمی افتد و یادگیری هر زبان جدیدی نیاز به گذر

ماهها زمان دارد شما که در حال مهاجرت هستید تالش کنید تا زبان انگلیسی را به صورت اصولی و کاربردی

یاد بگیرید تا مثل بسیارى از ایرانیانی که در انگلستان سالهاست که زندگی می کنند اما هنوز در مکالمات

روزمره انگلیسی مشکالت فراوان دارند ،دچار سردرگمی نشوید .شما حداقل به  ۶ماه زمان نیاز دارید تا به

سطح قابل قبولی در زبان انگلیسی برسید و بعد از این مرحله کم کم برای آیلتس اماده شوید ما صادقانه به
شما توصیه می کنیم پول و سرمایه تان را برای کالس های خصوصی زبان انگلیسی ى کالسهای خصوصی

آیلتس هزینه نکنید چرا که بدون پایه علمی و کاربردی کافی زبان انگلیسی اماده یادگیری تکنیکهای آیلتس

نیستید حتما با برنامه ریزی پیش بروید تا به هدف تان دست یابید توجه کنید بدون نظم و برنامه ریزی
یادگیری زبان انگلیسی تا سالها مانند یک رؤیای دست نیافتنی خواهد ماند .پیروز و موفق باشید.
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تماس با سرزمین زبان 09121035797 :

نشانی اینترنتی Www.SarzamineZaban.Com :

سالم اقای مهرنو

وقت شما بخیر ،تبریک میگم بابت کانال و مواد اموزشی مفیدی که در اختیار زبان اموزا میزارید ،من نتونستم
فایل راهنمایی یادگیری زبان رو پیدا کنم که در تبلیغ گفته شده برای تمامی سطوح هستش ،میشه بفرمایید

دوباره لینک اون فایل رو در کانال بذارن ،ممنونم
سالم دوست گرامی

متشکرم از توجه شما به سرزمین زبان

نخست باید عرض کنم که خوشبختانه تبلیغ نداریم و شما مطمئنا در مطالب یا مقاالت وب سایت با پیشنهاد
ما که حتما فایلهای مشاوره ای یادگیری زبان انگلیسی را بشنوید مواجه شدین برای شنیدن این فایلهای

صوتی به پست های قبلی کانال مراجعه کنید یا اینکه در صحفه پکیج  ۶ماهه سرزمین زبان و همچنین صفحه

مشاوره رایگان  ،مشاوره های صوتی قرار داده شده اند و می توانید استفاده کنید.

سالم آقای مهرنو عزیز

با عرض ارادت و خسته نباشید ،من از سایت شما دیدن کردم و از مجموعه شما خوشم اومد و احساس میکنم

میتونم رویای زبان رو برای خودم به واقعیت تبدیل کنم ،راستش دانشجو هستم و این مبالغی ک نوشتید

برای من خیلی سنگینه ،آیا امکانش هست یه تخفیف بیشتر برای من درنظر بگیرید؟ هر چند که قطعا ارزش
این کاراها از این مبالغی ک نوشتید هم با ارزش تره

یا اگه براتون مقدور نیست ،میشه فقط پکیج برنامه ریزی رو بخرم؟

ممنون از شمایی ک به فکر همه ی ما هستید و جهت رو دارید به م ا نشان میدهید سپاسگذار از لطفتتون.

درود بر شما سرکار خانم سارا

از توجه و بررسی شما از وب سایت سرزمین زبان خوشحال و متشکرم رؤیای یادگیری زبان شما  ٨0درصد به

قدرت اراده و پشت کار روزانه و نظم و تداوم شما در ادامه یادگیری وابسته است و فقط  20درصد به معلم

ز بان انگلیسی یا روش یادگیری بستگی دارد اما توجه داشته باشید که خلق و خوی مدرس و شور و هیجان
مدرس زبان انگلیسی شما در یادگیری شما بسیار مهم و سرنوشت ساز است اینکه دانشجو هستین کامال

شرایط شما را درک می کنم .شما اگر بخواهید کالس زبان در موسسات آموزش زبان انگلیسی شرکت کنید و از

سطح مبتدی تا پیشرفته زبان انگلیسی دست یابید حدود  ۶سال وقت و حدود حداقل  ۴میلیون ناموت هزینه

نیاز دارید در سرزمین زبان با پکیج  ۶ماهه می دانید که مدرس شما خانم اسکات از کشور انگلستان هستند و

با برنامه ریزی منظم و  7مرحله ای سرزمین زبان تمامی نقشه راه را اینکه چه منبعی بخوانید و چگونه مطالعه

و تمرین کنید در اختیار دارید قیمّ ت پکیج  ۶ماهه سرزمین زبان در وب سایت هم اکنون شامل بیش از 70

درصد تخفیف می شود پیشنهاد می کنم فرصت را از دست ندهید اجازه ندهید که قضاوتها و بهانه های بی

مورد سبب ت علل شما در یادگیری انگلیسی شود چرا که به زودی زمان می گذرد و شما خواهید دید که بعد از
سالها همچنان با رؤیای یادگیری انگلیسی حسرت می خورید در حالیکه با کمی تالش و تصمیمی درست به

راحتی می توانید به یک زبان اموز همیشگی تبدیل شوید و ارتباط برقرار کنید پیروز و موفق باشید.
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تماس با سرزمین زبان 09121035797 :

نشانی اینترنتی Www.SarzamineZaban.Com :

سالم اقای مهرنو

وقت شما بخیر ،تبریک میگم بابت کانال و مواد اموزشی مفیدی که در اختیار زبان اموزا میزارید ،من نتونستم
فایل راهنمایی یادگیری زبان رو پیدا کنم که در تبلیغ گفته شده برای تمامی سطوح هستش  ،میشه بفرمایید

دوباره لینک اون فایل رو در کانال بذارن ،ممنونم
سالم دوست گرامی

متشکرم از توجه شما به سرزمین زبان

نخست باید عرض کنم که خوشبختانه تبلیغ نداریم و شما مطمئنا در مطالب یا مقاالت وب سایت با پیشنهاد

ما که حتما فایلهای مشاوره ای یادگیری زبان انگلیسی را بشنوید مواجه شدین برای شنیدن این فایلهای

صوتی به پست های قبلی کانال مراجعه کنید یا اینکه در صفحه پکیج  ۶ماهه سرزمین زبان و همچنین صفحه
مشاوره رایگان  ،مشاوره های صوتی قرار داده شده اند و می توانید استفاده کنید .

صفحه ی پکیج  6ماهه ی سرزمین زبان :

sarzaminezaban.com/product/آموزش زبان انگلیسی از پایه تا آیلتس

ارتباط با ما
Website: Www.SarzamineZaban.Com
Telegram: @SarzamineZaban
Instagram: @SarzamineZaban
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