متخصص زبان انگلیسی شوید!

پکیج طالیی کاملترین بسته آموزش زبان انگلیسی

از مبتدی تا سطح آزمون آیلتس با تدریس مدرس
اختصاصی سرزمین زبان از کشور انگلستان

مدرس

ما در سرزمين زبان از تدريس خانم اسكات مدرس

سرزمين زبان از كشور انگلستان با بيش از  12سال
سابقه آموزش انگليسى در كشورهاى استراليا،

انگلستان ،نيوزلند  ،سنگاپور و مالتا استفاده مى كنيم
و با بهترين كيفيت آموزشى با لهجه شيرين بريتيش
و با هيجان و شور و شوق پكيج هاى آموزشى

سرزمين زبان را تدريس و اماده و در اختيار شما قرار

مى دهيم شما فقط كافى است تمرين و مطالعه
كنيد و در صورتى كه فكر مى كنيد فقط با تهيه پكيج

هاى ما موفق مى شويد سخت در اشتباه هستيد چرا
كه تالش مستمر و مداوم باعث مسلط شدن شما به

زبان انگليسى می شود

پکیج طالیی آموزش تخصصی زبان انگلیسی
سرزمین زبان
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پکیج طالیی آموزش تخصصی زبان انگلیسی
 یادگیر ی زبان انگلیسی به روش زبان مادر ی و هیجان انگیز ؛ قدم به قدم اما موثر یاد بگیرید

 پکیج طالیی کاملترین بسته آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا سطح آزمون آیلتس با تدریس
مدرس اختصاصی سرزمین زبان از کشور انگلستان

 یادگیر ی مکالمه زبان انگلیسی  ،گرامر  ،مهارت خواندن و نوشتن از سطح مبتدی تا پیشرفته
به همراه یادگیر ی کاربردی گرامر زبان انگلیسی

سرزمین زبان مبدع برنامه ریز ی فردی برای یادگیر ی زبان انگلیسی از مبتدی تا

سطح آیلتس

با افتخار اعالم می کنیم که از سال  1391تاکنون با ارایه برنامه ریز ی فردی و محصوالت برتر،
موسسه آموزشی سرزمین زبان در صدا و سیمای جمهور ی اسالمی ایران با اجرای برنامه های

مختلف با موضوع آموزش زبان انگلیسی از پایه تا آیلتس در خدمت شما هموطنان عزیز بوده

است و اولین مبتکر برنامه قدم به قدم برای یادگیر ی زبان انگلیسی بوده ایم.

نکته بسیار مهم اینکه سرزمین زبان اولین وب سایتی بود که مقاالت مشاوره ای در زمینه تکنیک های

یادگیر ی زبان انگلیسی را مطرح و ارایه کرد و بعدا همین روش توسط وب سایتهای مختلف آموزش

زبان انگلیسی در ایران به شدت تقلید شد ما افتخار می کنیم که دغدغه و کسب و کار ما خدمت
کردن به جامعه و هموطنان عزیزمان در زمینه یادگیر ی زبان انگلیسی که راه گشای تمامی پیشرفتهای

نوین است می باشد و مبلغی که از شما عزیزان برای سفارش پکیج ها دریافت می کنیم پاداشی است

که برای صرف کردن در باال بردن کیفیت آموزش های سرزمین زبان سرمایه گذار ی می کنیم.

با پکیج طالیی آموزش زبان انگلیسی سرزمین زبان  ،یکبار برای همیشه به رویای یادگیر ی زبان
انگلیسی خودتان خاتمه دهید!
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گفته های خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان

Hello. Oh my dear Iranians .This is Leila here at Sarzaminezaban speaking to you all the way
from Malta, very far from Iran I know. So I just want to say thank you first of all for being a
part of sarzamezaban and for all of your support. I hope that you have been making a lot of
use out of my podcasts and my videos and that you (you know) are continuing to learn
something new by listening to them and watching them.
So I just want to talk to you today about how English once forever, grammarpods, travelpods
and idioms can help you with your English.
So I mean let’s start first with the English once forever. I thought of various topics to
introduce to you and to talk about. Hopefully these topics will appeal to (you know) all of you
(you know) you have different interests in life.
So that’s why I made the topic very varied.so there are some on (you know) amazing
adjectives, question tags, British slangs, health and fitness, British music, countries that I
visited and a range of different topics.
By listening to these podcasts you can enrich your vocabulary range and will help you with
your pronunciation because you can hear the way that I pronounced the words and hopefully
(you know) help you build your covered knowledge. I think we can all learn from each other.
you know you don’t have to be a teacher to teach (you know) people you think.so I think it’s

nice to share life experiences ,to share our knowledge with one another.so hopefully I’ve done
that with you and you’ve learnt something from it.
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In regards to the grammarpods I think grammar is something the obviousest important in any
language.so hopefully you’ve learnt a lot of new grammar points and you’re able to apply

them in your English use whether in speaking, writing even when you know you’re watching
films and TV series. You can pinpoint the different verb tenses and acknowledge why the
speaker using those particular ones.
Travel pods yeah I think if you are an average traveler. You enjoy traveling. obviously English
is the world languge.so it will help you in various situations using English effectively. So yeah
I mean I thought of many different situations, many scenarios in which you would learn to
communicate so hopefully you will feel more confident in these situations when abroad in
producing (you know) the most effective language that you can in order to communicate and
then the idioms.
they make the So the videos that I do are idioms. Idioms are huge part of English language.
language a lot more colorful, a lot more fun, a lot more interesting. So when you learn new
idioms. Try to apply them to your spoken English. If you ever have an opportunity where
you’re able to use the idiom. Go for it. But just remember the context is really important. So
just make sure that use them in the correct context because idioms are quite informal so just
be aware of that.
So yeah by using these different methods I mean different ways that I’ve taught English once
forever, grammarpods, travelpods and idioms you will be able to practice improve your English
and yeah I wanna say thank you again and I look for to see you soon. Have a nice day bye.
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ترجمه ی فارسی گفته های خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان
سالم ایرانیان عزیز من لیال در سرزمین زبان هستم و با شما از مالتا صحبت می کنم و می دانم که از
ایران بسیار فاصله دارد خب من می خواهم از شما تشکر کنم اول این که در سرزمین زبان هستید و

ما را حمایت می کنید امیدوارم از پادکست ها و ویدئوهای من استفاده زیادی کرده باشید و همچنان
با گوش دادن و تماشای آن ها چیزهای جدیدی یاد می گیرید.

من امروز به شما خواهم گفت که چطور انگلیسی یک بار برای همیشه،گرامرپاد،ترول پاد و اصطالحات
به شما در یادگیر ی انگلیسی کمک می کند.

بنابرین در ابتدا با انگلیسی یک بار برای همیشه شروع می کنم من در این محصول موضوعات متنوعی

را به شما معرفی کرده و درباره آن ها صحبت می کنم امیدوارم این موضوعات برای همه ی شما
جذاب باشد چرا که شما عالیق متفاوتی در زندگی دارید.

به همین دلیل از موضوعات متنوعی استفاده کرده ام که بعضی از آن ها شامل انواع صفت ها ،ضمایم

پرسشی،اصطالحات بریتانیایی ،سالمتی و تناسب اندام،کشورهایی که رفته ام و طیفی از موضوعات

متفاوت دیگر می باشد.

با گوش دادن به این پادکست ها دامنه ی واژگانتان افزایش می یابد و به تلفظ تان کمک خواهد
کرد شما می توانید به روشی که من تلفظ می کنم بشنوید و امیدوارم به افزایش دانش عمومی تان

کمک کند من فکر می کنم ما می توانیم از یکدیگر یاد بگیریم شما حتما نباید معلم باشید که به

دیگران آموزش دهید من فکر می کنم کار فوق العاده ای است که تجربیات زندگی و دانش مان را به

یکدیگر به اشتراک بگذاریم امیدوارم از کار ی که برایتان انجام داده ام چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید.
در رابطه با گرامرپاد  ،من فکر می کنم گرامر در هر زبانی مهمترین چیزمحسوب می شود امیدوارم نکات
جدید دستور ی زیادی را یاد گرفته باشید و قادر باشید آن ها را در زبان انگلیسی تان اعمال کنید چه

زمانی که در حال صحبت کردن و نوشتن هستید چه زمانی که فیلم ها و سریال های تلویزیونی را

تماشا می کنید شما می توانید زمان های مختلف فعلی را به طور دقیق مشخص کنید و بگویید چرا

گوینده از این نوع خاص استفاده کرده است.

ترول پاد (انگلیسی برای مسافرت) اگر فردی هستید که به طور معمول مسافرت می کنید و به سفر
کردن عالقه مند هستید روشن است که انگلیسی زبان جهان است بنابرین این محصول به شما کمک
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خواهد کرد که از انگلیسی در موقعیت های مختلف به طور موثرتر ی استفاده کنید بله

منظور من این است که من به موقعیت های مختلف زیادی فکر کرده ام،سناریوهای

زیادی که شما یاد می گیرید ارتباط برقرار کنید امیدوارم در چنین شرایطی در خارج از کشور در تولید

موثرترین زبان اعتماد به نفس داشته باشید بنابرین شما می توانید ارتباط برقرار کنید ومحصول بعدی

اصطالحات است ،ویدئو هایی که برایتان آماده کرده ام اصطالحات هستند.

اصطالحات بخش بزرگی از زبان هستند آن ها زبان را رنگارنگ تر،سرگرم کننده تر و جالب تر می
کنند بنابرین زمانی که شما اصطالح جدیدی را یاد می گیرید سعی کنید از آن ها در انگلیسی گفتار ی

تان استفاده کنید اگر شما فرصتی دارید که می توانید از اصطالحی استفاده کنید آن را امتحان کنید اما

بخاطر داشته باشید که موقعیت ) (contextبسیار مهم است بنابرین اطمینان حاصل کنید از آن ها در

موقعیت صحیح استفاده می کنید اصطالحات کامال غیر رسمی هستند بنابرین حواستان باشد.

بله با استفاده از این روش های متفاوت ،منظور من روش هایی است که با آن انگلیسی یک بار برای

همیشه ،گرامرپاد،ترول پاد و اصطالحات را آموزش داده ام شما قادر خواهید بود به تمرین تقویت
انگلیسی تان بپردازید من می خواهم مجددا از شما تشکر کنم من انتظار دارم که شما را بزودی ببینم

روز خوبی داشته باشید.

معرفی  6محصول برتر از پکیج طالیی
 1انگلیسی یک بار برای همیشه
 2انگلیسی برای مسافرت
 3مجموعه ی گرامرپاد
 50 4اصطالح زبان انگلیسی با موضوعات بسیار کاربردی و رایج
 5یادگیر ی زبان انگلیسی با هفت مرحله برنامه ریز ی از پایه تا سطح آیلتس
 6کتاب جدید با عنوان چگونه به زبان جدید صحبت کنیم شاهکار ی جدید از
متخصصان سرزمین زبان
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-1انگلیسی یک بار برای همیشه:
( 100جلسه تدریس توسط خانم لیال اسکات) از سطح مبتدی تا 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 طرز شگفت انگیز.
تمرکز بر روی تلفظ دقیق لغات و رعایت استرس آنها.

-2انگلیسی برای مسافرت
( 60جلسه تدریس توسط خانم لیال اسکات) از سطح مبتدی تا پیشرفته به همراه
جزوه

قابل استفاده برای سطح های مبتدی و متوسط و پیشرفته زبان انگلیسی
واژگان مربوط به مسافرت
چگونه کلمات را با لهجه بریتانیایی )(Britishتلفظ کنیم ؟
چگونه زیر و بمی صدا را تصحیح کنیم ؟
مطالب گرامر ی متنوع واقعیت های جالب در مورد کشورهای مختلف
چگونه با سایر سخنوران انگلیسی تعامل داشته باشید.
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-3مجموعه ی گرامرپاد شامل  3سطح می باشد:

آموزش گرامر زبان انگلیسی آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مبتد
آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط
آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پیشرفته

 50 4اصطالح زبان انگلیسی با موضوعات بسیار کاربردی و رایج
یادگیر ی اصطالحات و عبارات انگلیسی کمی مشکل بنظر می رسد چرا که شما در یادگیر ی انگلیسی

به دنبال پیچیدگی نیستید در حالی که گاهی اوقات کامال مشخص است که بدون استفاده از

اصطالحات نمی توانیم منظورمان را منتقل کنیم بنابرین ارزشش را داردکمی به خودمان سختی بدهیم.

-5یادگیر ی زبان انگلیسی با هفت مرحله برنامه ریز ی از پایه تا سطح آیلتس
این  7سطح به شما کمک می کند تا در مسیر ی که برای زندگی

ّ
حد کمال برسید چرا که لحظه به لحظه
علمی خود انتخاب کردید ،به

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.

کاربرد این برنامه بدین شکل است که از کتاب های مختلف استفاده شده و نکات اساسی در یادگیر ی

زبان را قدم به قدم به شما می آموزد با داشتن این برنامه مشکلی در یادگیر ی زبان انگلیسی نخواهید

داشت و انگلیسی را به به طور اصولی و برنامه ریز ی شده فرا خواهید گرفت.
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-6کتاب جدید با عنوان چگونه به زبان جدید صحبت کنیم شاهکار ی جدید از متخصصان

سرزمین زبان

یک سوپرایز جدید از موسسه آموزشی سرزمین زبان،کتاب جدید سرزمین زبان با عنوان چگونه به زبان

جدید صحبت کنیم با ترجمه ابراهیم خلیل مهرنو موسس سرزمین زبان و سرکار خانم جاللی مدرس
و کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی این کتاب مناسب دانشجویان و همه ی کسانی است که برای

یادگیر ی یک زبان جدید نیاز به برنامه ریز ی دارند اگر در آینده ای نزدیک برای کار یا زندگی به کشور

دیگر ی می روید جایی که موفقیت شغلی و تحصیلی تان به توانایی شما در ارتباط برقرار کردن به

دیگران وابسته است نباید زمان تان را صرف آموزش مبتنی بر گرامر کنید روش آموزش بازخوردی که

در این کتاب توصیف شده برای آموزش مکالمه ی زبان انگلیسی با استفاده از مجموعه دروس آموزش

سریع انگلیسی گفتار ی منتشر شده است این روش موفقیتش را ثابت کرده است چرا که صدها هزار

دانش آموز در بیش از  200کشور از این روش استفاده می کنند.

با تجربه ی این موفقیت  ،این کتاب شما را قادر خواهد ساخت که این روش

یادگیر ی را برای یادگیر ی هر زبان دیگر ی اعمال کنید در این کتاب:

- 1با روش آموزش بازخوردی و تاثیر گذار ی آن آشنا خواهید شد.
- 2در ابتدا با یادگیر ی مکالمه به جای گرامر خواهید دید که توانایی خواندن و نوشتن به زبان
موردنظرتان با سرعت بیشتر ی اتفاق خواهد افتاد.

- 3چگونه ساختارهای فعلی متعدد را مطالعه کنید از روزنامه های محلی برای متن زبانی استفاده کنید
و درنهایت چگونه تمرینات زبانی را گسترش دهید.

- 4در پایان کتاب با شش ضمیمه روبرو خواهید شد که به شما مثال هایی برای گسترش تمرینات

گفتار ی زبان مقصدتان در اختیارتان قرار خواهد داد.
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هدایای ویژه در پکیج طالیی سرزمین زبان:

بسیار مهم است که زبان آموز خود را در دنیای یادگیر ی زبان انگلیسی غرق کند شکایتی که هموطنان

ایرانی از یادگیر ی زبان انگلیسی دارند این است که ما نمی دانیم باید از چه منابعی استفاده کنیم؟! از

کجا این منابع زبان را پیدا کنیم و آیا باید فقط از یک کتاب زبان استفاده کرد؟ ما در کنار محصوالت

سرزمین زبان در پکیج طالیی بهترین آموزش های بی بی سی را با دقت و توجه بسیار زیاد گلچین

کرده ایم و با صداقت می گوییم در هیچ کالس خصوصی و موسسه زبان نمی توانید به مانند سرزمین

زبان از کیفیت آموزش برخوردار شوید عالوه بر تمام این مزایا شما بعد از سفارش پکیج و دانلود از

پشتیبانی و مشاوره رایگان متخصص آموزش زبان انگلیسی در سرزمین زبان بهره مند خواهید شد.

 8محصول و هدیه ویژه سرزمین زبان از آموزش زبان انگلیسی با عناوین:

 1یادگیر ی زبان انگلیسی با اخبار  ، BBC Newsشامل اخبار سال  2016و  2017شامل  80درس کامل
 How to – Everyday phrases 2شامل  23درس کامل
 3آموزش تصویر ی انگلیسی در محل کار( ٍ )English at workشامل  33درس کامل
 British Council Podcastas 4شامل  82پادکست همراه با متن پادکست ها در فرمتPDF
Podcast In English 5شامل  124پادکست ویژه همراه با متن پادکست ها در فرمت PDF
BBC vocabulary 6

شامل  23درس کامل
7 Official support from IDP education for IELTS
8 IELTS How to get a high score
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مخاطبان پکیج طالیی چه کسانی هستند؟!
مناسب اساتید  ،دانشجویان  ،دانش آموزان و تمامی کسانیکه می خواهند به صورت جدی و کاربردی
انگلیسی را برای همیشه یاد بگیرند تا با ایجاد فرصت های جدید برای خود آینده ای بهتر رقم بزنند.

مناسب افرادی که سالها کالس ها و موسسات آموزشی مختلف را شرکت کرده اند و نمی توانند به
صورت روان صحبت کنند.

مناسب افرادی که به دلیل مشغله کار ی و تحصیلی ،زمان و هزینه رفتن به کالس های خصوصی و
موسسات را ندارند.

مناسب کارمندان،دندانپزشکان،پزشکان و مهندسین و تاجران که نیاز به مهاجرت و سفرهای کار ی دارند.

چرا باید از پکیج طالیی سرزمین زبان استفاده کنم؟

اگر شما احساس می کنید که یادگیر ی انگلیسی چیز ی است که باید آن را انجام دهید کامال حق با

شماست! انگلیسی یک زبان میانجی (واسطه ای) موثر اینترنتی و تجارت بین المللی است بهترین

روش برای یادگیر ی یک زبان  ،صحبت کردن آن تا حد ممکن با گویشوران بومی آن زبان است که شما

را قادر می سازد به راحتی جریان صحیح و احساس عبارت های انگلیسی را تا حد ممکن بهتر درک

کنید اما اینکه بتوانید گویشوران بومی را خودتان پیدا کنید و همیشه در ارتباط باشید کار آسانی

نیست اتفاقی که در سرزمین زبان افتاده این است که ما بهترین معلم آموزش زبان انگلیسی از کشور
انگلستان را با بهترین کیفیت آموزش و با بیش از  12سال سابقه تدریس به خانه های شما می آوریم

تمامی درسها به صورت حرفه ای و بر اساس تجربه واقعی مدرس تدریس شده اند و شما کافی است
که از این تدریس استفاده کنید ! دقت کنید که  99درصد ایرانیان در یادگیر ی زبان انگلیسی تنبل
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هستند و حتی حاضر نیستند که زمان برای تمرین و یادگیر ی زبان انگلیسی اختصاص دهند! تنها کار ی
که انجام میدهند رفت و آمد برای کالسهایی است که متاسفانه هیچ گونه کیفیت آموزشی ندارند!!!

در سرزمین زبان ما یادگیر ی انگلیسی را به یک تمرین انعطاف پذیر و دلپذیر تبدیل کرده ایم وجود
خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان  ،آموزش و تعامل با زبان آموزان همراه با هیجان

و شور و اشتیاق انجام گرفته به طور ی که شما می توانید به راحتی مطالعاتتان را با شیوه ی زندگی

تان سازگار کنید از آن جایی که شما یک رابطه ی شخصی تعاملی با معلم تان ایجاد خواهید کرد

مکالمات کامال طبیعی و واقعی خواهد بود و شما با یک سرعت مناسب و با نتایج مطلوب پیشرفت
خواهید کرد ما استاندارد های تدریس بین المللی آموزش زبان انگلیسی را دنبال می کنیم بنابرین

شما مطمئن خواهید بود که در حال یادگیر ی در سطوح شناخته شده ی بین المللی هستید چرا که
خانم اسکات در کشورهای استرالیا،نیوزیلند،سنگاپور،مالز ی،انگلستان و مالتا سابقه تدریس را در بهترین

کالج های آموزش زبان انگلیسی دارند.

چرا سرزمین زبان برای افراد شاغل و خانه دار بهترین گزینه می باشد؟
ما در ابتدا باید به شما اجازه دهیم بدانید که یکی از بزرگترین مزایای یادگیر ی زبان انگلیسی در سرزمین

زبان با کمک تکنولوژ ی مدرن یک واقعیت ساده است که به راحتی برنامه یتان می تواند با آن سازگار

شود برای کسانی که برنامه ی کار ی پیچیده ای دارند یا مادر و پدرانی پرمشغله هستند مطالعه ی
زبان انگلیسی با روش های سنتی می تواند تقریبا غیرممکن باشد شما ممکن است زمان الزم برای

رفتن به یک مکان فیزیکی را نداشته باشید یا اگر هم داشته باشید شما آنقدر خسته خواهید شد که

فرصت یادگیر ی موثر از بین خواهد رفت با کمک محصوالت سرزمین زبان شما به معنای واقعی کلمه

می توانید در هر کجا و هر زمانی یاد بگیرید.
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اگرشما قصد سفر دارید الزم نیست نگران از دست دادن کالس زبان انگلیسی باشید شما می توانید

در پنج شنبه و جمعه زمانی که در خانه هستید از یک پکیج آموزشی سرگرم کننده لذت ببرید شما

حتی می توانید تصمیم بگیرید موضوعات و درس هایی را در وقت های استراحت تان در محل کار

هستید مرور کنید با چنین قابلیت هایی شما می توانید انتظار داشته باشید که بسیار سریع تر از مدل

های یادگیر ی سنتی به این زبان منحصر به فرد تسلط پیدا کنید همچنین یادگیر ی زبان انگلیسی با

استفاده از پکیج های سرزمین زبان برای شما حق انتخاب های زیادی را به ارمغان خواهد آورد که در

کالس درس به سادگی امکان پذیر نیست به عنوان مثال شما می توانید در هر مکان و زمانی از

درسهای آموزشی ما در گوشی تلفنتان یا کامپیوترتان استفاده کنید اگر شما واقعا عالقه مند هستید

که درک تان از زبان انگلیسی فوق العاده شود ما استفاده از پکیج مکالمه زبان انگلیسی در خانه را به

شما پیشنهاد می دهیم.

سرزمین زبان ابزارهای زیادی را در کنار پکیج های آموزشی برای شما به ارمغان می آورد دسترسی به

مهمترین منابع رایتینگ و گرامر از ویژگی های این مجموعه می باشد نتیجه ی نهایی  ،یک پیشرفت

گسترده در مهارت های لیسینیگ  ،رایتینگ  ،گرامر و اسپیکینگ می باشد این مزایا در کالس های

آموزشی با روش هاس سنتی در دسترس نیست این روش ها ی سنتی نه تنها لذت مکالمات واقعی
در فضای کالس را از بین می برند بلکه در واقع به فرآیند یادگیر ی هم آسیب وارد می کنند.

دوباره یادآور ی می کنیم:
با این روش شما می توانید سریع تر از آنچه که انتظارش را دارید پیشرفت کنید مزیت

نهایی یادگیر ی زبان انگلیسی با سرزمین زبان این است که شما لذت خواهید برد! این

حائز اهمیت است که شما از هر کالس و دوره یا پکیجی لذت ببرید لذت بردن شما

رابطه مستقیمی به حفظ اطالعات بیشتر دارد در سرزمین زبان ما معتقدیم که فرآیند
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یادگیر ی باید جالب  ،هیجان انگیز و با ارزش باشد بنابرین شما انگیزه ی بیشتر ی برای
ادامه دادن استفاده از پکیج خواهید داشت و در نهایت شما متوجه خواهید شد آن

گونه که انتظارش را نداشتید پیشرفت کرده اید.

یک تجربه  ،برای یادگیر ی جدید
روش آموزشی ما کامال انعطاف پذیر می باشد و پکیج های آموزشی ما همیشه
قابل دسترس است و به شما این اجازه را می دهد که زبان انگلیسی را با سرعت
خودتان و در زمان خودتان یاد بگیرید  ،حتی اگر فردی پرمشغله هستید.

برترین معلم بومی انگلیسی از کشور انگلستان
در سرزمین زبان ما پروسه یادگیر ی تان را جدی می دانیم و به همین دلیل معلم بومی

انگلیسی را استخدام کرده ایم که مهارت مناسب شخصیت و انگیزه ی کافی برای انجام
دادن این کار را داشته باشد معلم بومی انگلیسی ای که می تواند از روز اول به لطف
تجربه و دانش گرامر ی اش  ،روش تدریس فعلی و ابزارهای یادگیر ی تعاملی  ،به شما

نحوه ی صحبت کردن به زبان انگلیسی را آموزش دهد.

شرکت در آزمون آیلتس با مشاوره رایگان
در سرزمین زبان منابعی برای همه ی زبان آموزان صرف نظر از توانایی زبانی شان وجود
دارد در وب سایت سرزمین زبان زبان تمامی منابع جهت موفقیت در آزمون آیلتس به

صورت رایگان قرار گرفته است و شما در بخش مشاوره آیلتس می توانید تمامی راه و
روش یادگیر ی تکنیک های آزمون آیلتس را مطالعه کنید.
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روش یادگیر ی و مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان
شما می توانید فرآیند یادگیر ی تان را به راحتی مدیریت کنید روش ما یادگیر ی

شخصی تان را پشتیبانی خواهد کرد چرا که برخالف آموزشگاه های سنتی زبان  ،در

سرزمین زبان ما مجبور نیستیم که شما را در یک برنامه ی فشرده قرار دهیم

شما

می توانید هر زمانی منابعی را که به آن ها عالقمند هستید را انتخاب و با سرعت
خودتان شروع به یادگیر ی کنید ما مشتاقانه منتظر کمک به شما در پروسه یادگیر ی

زبان انگلیسی هستیم.
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بررسی کامل محتویات پکیج طالیی
-1انگلیسی 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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-3آموزش گرامر زبان انگلیسی فقط در  30روز:
(  30جلسه تدریس توسط خانم اسکات مدرس سرزمین زبان از کشور انگلستان) از سطح مبتدی تا

پیشرفته ( مبتدی،متوسط و پیشرفته ) به همراه جزوه ی فایل پی دی اف.

یادگیر ی گرامر زبان انگلیسی در هر زبانی یک مهارت ویژه به شمار می آید چرا که با یادگیر ی گرامر
زبان انگلیسی می توانید به راحتی بنویسید و صحبت کنید و به موثرترین روش ممکن ارتباط برقرار

کنید.

خواندن قواعد دستور زبان می تواند خسته کننده باشد شما باید زمانی را پیدا کنید،بنشینید ،تمرکز

کنید و قواعد را بارها و بارها بخوانید تا زمانی که آن ها را بفهمید گوش دادن به توضیحات واضح

گرامر ی که توسط مثال های مختلف دنبال شده است یک روش بسیارساده و سرگرم کننده به شمار

می آید شما می توانید در هر کجا و در هر لحظه به این درس های گرامر ی گوش دهید در خانه،
ماشین ،اتوبوس ،زمانی که در حال پیاده روی هستید یا هر کجای دیگر ی که فکرش را بکنید!

هر سطح شامل  10درس با موضوعات متنوع است به عنوان مثال سطح مبتدی شامل افعال ، To Be

زمان حال ساده ،قیود تکرار ،زمان گذشته ی ساده و زمان گذشته ی استمرار ی است سطح متوسط

شامل افعال بی قاعده ،فرم های زمان آینده  ،جمالت شرطی و افعال وجهی است سطح پیشرفته

شامل ویژگی های خاص زبان انگلیسی ،اسم مصدر و مصدر،جمالت نقل قول  ،افعال وجهی حدس و
گمان و همچنین شامل نکات دستور ی مهم دیگر ی می باشد.
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-4آموزش تصویر ی اصطالحات زبان انگلیسی با تدریس مدرس اختصاصی سرزمین زبان از انگلستان
یادگیر ی اصطالحات و عبارات انگلیسی کمی مشکل بنظر می رسد چرا که شما در یادگیر ی انگلیسی

به دنبال پیچیدگی نیستید در حالی که گاهی اوقات کامال مشخص است که بدون استفاده از

اصطالحات نمی توانیم منظورمان را منتقل کنیم بنابرین ارزشش را داردکمی به خودمان سختی بدهیم.

زمانی که کتابی را باز می کنید و ساعت ها در روز به مطالعه می پردازید به طور حتم با این کار زبان

انگلیسی را یاد می گیرید اما ما به شما توصیه می کنیم که در فرهنگ انگلیسی غوطه ور شوید و با

گویشوران آن زبان ارتباط برقرار کنید با انجام این کار با عباراتی برخورد خواهید کرد که نمی توانید آن

ها را درک کنید بنابرین یادگیر ی اصطالحات به شما کمک خواهد کرد که با مکالمه ی مسلط با

گویشوران آن زبان  ،لذت ببرید.

اگر شما قصد دارید که در یک کشور انگلیسی زبان زندگی یا کار کنید یا آنجا به ادامه تحصیل بپردازید

الزم است که اصطالحات آن زبان را یاد بگیرید و با یادگیر ی آن ها مفهوم مکالمات را درک کنید

اصطالحات بینش عمیق تر ی از فرهنگ انگلیسی در اختیار شما قرار خواهند داد وسرگرم کننده خواهند
بود.

زبان ها پر از اصطالحات هستند و گویشوران بومی ناخودآگاه بدون فکر کردن با توجه به موقعیت

کنونی از آن ها استفاده می کنند درک اصطالحات توسط زبان آموزان مشکل است وجای تعجب ندارد.
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-5یادگیر 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

ّ
تلفظ می کند و در نگارش آن ها نیز مشکلی نخواهد داشت در جریان این
واژگان را بدون اشتباه

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.
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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  80درصد 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.

-6کتاب جدید با عنوان چگونه به زبان جدید صحبت کنیم شاهکار ی جدید از متخصصان سرزمین

زبان

یک سوپرایز جدید از موسسه آموزشی سرزمین زبان،کتاب جدید سرزمین زبان با عنوان چگونه به زبان
جدید صحبت کنیم با ترجمه ابراهیم خلیل مهرنو موسس سرزمین زبان و سرکار خانم جاللی مدرس
و کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی
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این کتاب مناسب دانشجویان و همه ی کسانی است که برای یادگیر ی یک زبان جدید نیاز به برنامه
ریز ی دارند اگر در آینده ای نزدیک برای کار یا زندگی به کشور دیگر ی می روید جایی که موفقیت

شغلی و تحصیلی تان به توانایی شما در ارتباط برقرار کردن به دیگران وابسته است نباید زمان تان را
صرف آموزش مبتنی بر گرامر کنید روش آموزش بازخوردی که در این کتاب توصیف شده برای آموزش

مکالمه ی زبان انگلیسی با استفاده از مجموعه دروس آموزش سریع انگلیسی گفتار ی منتشر شده

است این روش موفقیتش را ثابت کرده است چرا که صدها هزار دانش آموز در بیش از  200کشور از

این روش استفاده می کنند.

با تجربه ی این موفقیت  ،این کتاب شما را قادر خواهد ساخت که این روش یادگیر ی را برای یادگیر ی

هر زبان دیگر ی اعمال کنید در این کتاب:

- 1با روش آموزش بازخوردی و تاثیر گذار ی آن آشنا خواهید شد
- 2در ابتدا با یادگیر ی مکالمه به جای گرامر خواهید دید که توانایی خواندن و نوشتن به زبان
موردنظرتان با سرعت بیشتر ی اتفاق خواهد افتاد.

- 3چگونه ساختارهای فعلی متعدد را مطالعه کنید از روزنامه های محلی برای متن زبانی
استفاده کنید و درنهایت چگونه تمرینات زبانی را گسترش دهید.

- 4در پایان کتاب با شش ضمیمه روبرو خواهید شد که به شما مثال هایی برای گسترش

تمرینات گفتار ی زبان مقصدتان در اختیارتان قرار خواهد داد.
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لطفا به نوشته جناب آقای ابراهیم خلیل مهرنو مؤسس سرزمین زبان توجه
فرمایید:

تاکنون به راه رفتن پنگوئن ها دقت کرده اید ؟ خیلى قدمهاى کوچکی بر مى دارند و اهسته هم حرکت

مى کنند شما در یادگیرى زبان جدید باید خیلى اهسته و پیوسته حرکت کنید یادگیر ی زبان جدید

نیازمند به داشتن چشم اندازى 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 کافى تجربه موسسات و
کالس های خصوصى و عمومى و شکست هاى پى در پى در زبان انگلیسى را داریم می دانیم که

دیگر فریب شعارهاى تبلیغاتى مثل یادگیرى انگلیسى در خواب یا کالس مکالمه انگلیسى در  10جلسه

را نخواهیم خورد انصافا من خودم در واقعیت سالها طول کشید تا زبان انگلیسى را آنطور که مى

خواستم یاد گرفتم و از من گفتن دنبال راه یک شبه براى یادگیرى زبان انگلیسى نباشید پیشنهاد مى

کنم که به جاى سردرگم کردن خودتان در چندین روش یا از این کالس به آن کالس رفتن وقت و انرژى

تان را تلف نکنید پس چه کار کنیم ؟

اجازه بدهید پاسختان را با صراحت و صادقانه بدهم بشنوید ،بشنوید و بشنوید! حتى  ۴ماه تا  ۵ماه
و هر آنچه را که مى شنوید به صورت کتبى هم بررسى کنید تا همزمان با مهارت شنیدن و صحبت

کردن ،مهارت خواندن و نوشتن تان هم تقویت شود ما ایرانیها همیشه دنبال یک کسى هستیم که

بیاید به ما کمک کند و به جاى ما زبان انگلیسى را هم زحمت یادگیریش را بکشد و ما هم روان و

سلیس صحبت کنیم به شما پیشنهاد مى کنم اگر حوصله تمرین و مطالعه کردن و خودتان را در

یادگیرى زبان انگلیسى غرق کردن ندارید هزینه نکنید به جاى آن یک رستورانى بروید و از غذاى
خوشمزه لذت ببرید تا استرس یادگیرى زبان را هم نداشته باشید.
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پشتکار در نهایت تضمین کننده یادگیرى شماست اما ؟؟؟!! اما فرض کنید شما یک معلم فیزیک دارید

سر کالس مى آید و بدون هیچ صحبت و شور و شوقى تدریس مى کند و می رود مطمئنا شما از آن
کالس فیزیک یا متنفر مى شوید یا از یادگیرى فیزیک زده مى شوید.

اما می رسیم به هدایای ویژه ی سرزمین زبان که همراه با این محصول برای شما به ضمیمه گذاشته

می شود:
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ما بهترین پادکست ها را برای شما به صورت هدیه در این پکیج قرار داده ایم:
قصد یادگیر ی زبان انگلیسی را دارید؟ بسیار خوش شانس هستید چرا که به تکنولوژ ی نامحدود ومنابع

زبانی زیادی دسترسی دارید وب سایت ها  ،اپلیکیشن ها  ،دوره های آنالین  ،آموزشگاه ها  ،کتاب ها

 ،رسانه های اجتماعی(تلگرام ،اینستاگرام و …) زیادی در این زمینه وجود دارد با وجود همه ی این
منابع  ،پادکست ها قطعا جز منابعی هستند که زبان آموزان باید از آن ها استفاده کنند چیز ی که ما

را بسیار متعجب کرده است این است که بسیار ی از زبان آموزانمان درباره پادکست ها چیز ی نمی
دانند یا این که نمی دانند چطور از آن ها برای یادگیر ی انگلیسی استفاده کنند.

از پادکست ها چه چیزهایی یاد می گیریم؟

 فرصت های بی شمار ی برای بهبود مهارت های انگلیسی تان با پادکست ها وجود دارد بدیهی
ترین مهارتی که شما می توانید در آن پیشرفت کنید بهبود مهارت شنیدار )(Listeningمی باشد.

 عالوه بر مهارت شنیدار دایره واژگانتان گسترش پیدا خواهد کرد و گرامرتان نیز پیشرفت خواهد
کرد.

 به ساختار جمالت و کلماتی که در هر قسمت مورد استفاده قرار گرفته است توجه کنید جمالت

پیچیده تر را بنویسید وگرامر مربوط به آن را تمرین کنید واژگان جدید را یادداشت کنید و در صورت
امکان به مکالمات روزمره تان اضافه کنید.

 پادکست ها این فرصت را در اختیار شما قرار خواهند داد که مهارت های گفتار ی تان )(Speaking
را نیز تقویت کنید.

همانطور که در حال گوش دادن به پادکست ها هستید آنچه را که می شنوید بلند تکرار کنید به ریتم
ها و استرس هایی که در هر قسمت استفاده می شود دقت کنید توجه به این نکات مهارت گفتار ی

تان به طور چشمگیر ی پیشرفت خواهد کرد زمانی که قسمتی از پادکست را تمام کردید با دوستانتان
درباره ی آن حرف بزنید این کار مهارت گفتار ی تان را تقویت خواهد کرد.
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اکثر پادکست ها فایل متنی ای دارند که می توانید محتوا و متن پادکست را در آن بخوانید با خواندن
متن پادکست مهارت خواندنتان )(Readingبه طور چشمگیر ی پیشرفت خواهد کرد.

در نهایت شما می توانید مهارت های نوشتاریتان ) (Writingرا مادامی که به پادکست ها گوش می

دهید با یادداشت بردار ی تقویت کنید.

مزیت های یادگیر ی زبان با پادکست ها:

-1مهارت زبانی تان را با تمرکز بر انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی تقویت خواهید کرد.
-2شباهت ها و تفاوت ها را در زبان و فرهنگ یاد خواهید گرفت.
-3مهارت های کالمی و تلفظی تان را تقویت خواهید کرد.
-4واژگان  ،اصطالح و افعال دو کلمه ای زیادی را یاد خواهید گرفت.
-5مهارت های ارتباطی تان را تقویت خواهید کرد.

ساعات تماس با سرزمین زبان :از  ۱۰صبح تا  6عصر
شماره های تماس سرزمین زبان:

09121035797
02144008685

Www.SarzamineZaban.Com

تماس با سرزمین زبان 09121035797 :

نشانی اینترنتی Www.SarzamineZaban.Com :
با خرید این محصول کار ما با شما تمام نشده است و شما می توانید با عضویت در سایت ما از

خدمات ما به صورت کامال رایگان استفاده کنید تالش ما بر این است تا شما را به سطح بسیار باالیی

در زبان انگلیسی برسانیم.

سرزمین زبان  ،سرزمینی به وسعت ایران
این محصول آموزشی توسط سرزمین زبان برای اولین بار ارائه می شود هرگونه کپی بردار ی از آن پیگرد
قانونی و جدی دارد!

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت 22۴۶۵
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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 ز مانی 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 سخ تی 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 سرزمی ن 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 ریز ی 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 برای 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 تمرین 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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سالم خسته نباشید

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 برای 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 کنم 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 گرام ى 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 شم ا 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 ایر ان 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 یادگیری 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 می 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 تالش 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

موسس 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 و بهانه 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 دارید 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 ک نید 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 برای 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.
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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.

م ن 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 بسی اربه 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 ک الس 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 های 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
بگیرید 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 هف ت 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.

Www.SarzamineZaban.Com

تماس با سرزمین زبان 09121035797 :

نشانی اینترنتی Www.SarzamineZaban.Com :

آیا واقعا می توان به این پکیج آموزشی اعتماد کرد و زبان انگلیسی را در بازه زمانی گفته شده تا  80درصد

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)پیشرفت 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 آموزش 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 خ رید 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  48الی  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 گرا می 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 موسسات،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 ها ی 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 زب ان 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 هدفتان 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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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 ما 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  80درصد به

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

زبان 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 تعلل 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.

Www.SarzamineZaban.Com

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
صفحه ی مشاوره رایگان سرزمین زبان:
sarzaminezaban.com/english-learning-consultation

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