
 

 

 هجوَعِ ی آهَصش صتاى اًگلیسی 

 

 اٍلیي ٍ کاهل تشیي هجوَعِ َّشوٌذ صتاى اًگلیسی کَدکاى

 DVD)) لَح َّشوٌذ آهَصشی 4

 دٍ جلذ کتاب آهَصشی توام سًگی

 دٍ جلذ کتاب توشیي

 یک جلذ کتاب ٍایت تشد

 

 

تزاساس تجزتِ ٍ تحقیقات کارضٌاساى تزجستِ ضزکت رایاى سیستن در سهیٌِ آهَسش ستاى اًگلیسی کَدکاى، در ایي 

 .تِ هطالة هْن دیگز ًیش خزداختِ است  هزحلِ تزای آهَسش درًظز گزفتِ ضذُ کِ عالٍُ تز هَضَعات خای20ًِزم افشار

 

 



 هحتَای ًشم افضاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ویژگی های آموزشی منحصر به فرد نرم افسار

 

ٍیژگی هْن ایي تستِ آهَصشی کِ آى سا اص دیگش هحصَالت هَجَد هتوایض هی ًوایذ، 

اًجام تواهی هشاحل طشاحی ٍ تَلیذ ایي هجوَعِ آهَصشی اعن اص ًظشیِ پشداصی،

هَصیک، صذاگزاسی، طشاحی آصهَى ٍ تشًاهِ ًَیسی هی تاشذ کِ  تصَیشساصی، اًیویشي،

.تواهی هشاحل تَسط کاسشٌاساى گشٍُ ًشم افضاسی             اًجام شذُ است 

 

یکی دیگش اص ٍیژگی ّای ایي ًشم افضاس کِ آى سا کاهالً خاص ٍ هٌحصش تِ فشد ًوَدُ است  

ٍیژگی آهَصش صتاى تا دٍ لْجِ اًگلیسی ٍ آهشیکایی است کِ کَدک تِ دلخَاُ هی تَاًذ اص 

ّش کذام تِ طَس جذا گاًِ دس توام ًشم افضاس تْشُ هٌذ تاشذ دس حقیقت تا خشیذ یک ًشم 

 . ًشم افضاس هجضا تْشُ هی تشیذ2افضاس اص 

هَضَعات آهَصشی دس قالة اًیویشي ّوشاُ تا هَصیک ٍ تشاًِ ّای جزاب ٍ شاد تِ کَدک  

 .آهَصش دادُ هی شَد

 .الصم تِ رکش است عالٍُ تش لغات ٍ جولِ ساصی ، گشاهش ٍ هکالوِ ًیض تِ کَدک آهَصش دادُ هی شَد

 یک قسوت سزگزهی در ّز هزحلِ قزار دادُ ضذُ است تا ضعزّای کَدکاًِ رایج در ستاى اًگلیسی 

کِ هتٌاسة تا هَضَعات هطزح ضذُ در آى هزحلِ هی تاضذاس طزیق اًویطي ّای سیثای تَلیذ ضذُ 

 .در گزٍُ ًزم افشاری         تزای کَدک خخص ضَد

تعذ اس آهَسش ّز هزحلِ ٍ خیص اس ٍرٍد تِ هزحلِ تعذ ، اس درٍس هزحلِ قثل آسهَى گزفتِ هی  

 آسهَى تِ صَرت تاسی طزاحی ضذُ است کِ کَدک تا دادى آسهَى 500در ایي ًزم افشار تیص اس .ضَد

 .ٍ کسة اهتیاس حذ ًصاب ، هجاس تِ ٍارد ضذى تِ هزحلِ تعذی هی ضَد

کَدک هی تَاًذ تا اهتیاسّای کسة ًوَدُ اس آسهَى ّا ٍارد فزٍضگاُ ضَد ٍ تا خزیذ تاسی کارتَى ٍ  

 .کلیح ّای اًگلیسی جایشُ خَد را دریافت ًوَدُ ٍ درّز سهاى کِ هایل تاضذ اس آًْا لذت تثزد

 

 



 هزحلِ آهَسش ستاى اًگلیسی ٍ آسهَى ّای هزتَط تِ آى ّا ، یک گَاّیٌاهِ تا ًام ٍ 20تعذ اس گذراًذى  

تصَیز کَدک ٍ قاتلیت چاج تِ اٍ اعطا هی گزدد تا اس تالش اٍ تزای هَفقیت در گذراًذى دٍرُ آهَسش 

 .ستاى اًگلیسی         قذرداًی ضَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍیژگی ّای َّشوٌذ ًشم افضاس

 قزاری ارتثاط اس طزیق صذا سدى ًام ٍ ًوایص تصَیز کَدکتش

 آسهَى ّای َّضوٌذ در ّز هزحلِ آهَسش

 اعالم سهاى خَاب ٍ تغذیِ تِ کَدکاى

 اعالم ٍ یادآٍری هٌاسثت ّای هختلف سال

 غیز فعال ضذى ًزم افشار در ساعات دلخَاُ ٍالذیي

 صذا سدى ًام کَدک در صَرت رّا کزدى رایاًِ

 قاتلیت اعتثار دّی ٍ اّذای لَح تقذیز



 

 

 

 

  1ٍ2کتاب ّا ی آهَصش صتاى اًگلیسی 

Arian English Book 1 & 2 

کتاب ّای آهَسضی ستاى اًگلیسی          تِ صَرت توام رًگی ٍ جذاب تز رٍی کاغذ گالسِ تزای کَدکاى 

 ًزم افشار آهَسش ستاى اًگلیسـی          تِ آهَسش هطالة 20 تا 1تْیِ ضذُ است ٍ ّواٌّگ تا گام ّای 

درسـی هی خزداسد تـا تِ تْتـزیي ًحَ،آهَسش ّای ًزم افشار را تکویل ًوایذ کِ ایي اهز تِ هزٍر هطالة ٍ 

 .یادگیزی تیطتز ٍ تْتز کَدک، کوک ضایاًی هی ًوایذ

 

 

 

 



2 ٍ 1کتاتْای توشیي صتاى اًگلیسی   

Arian English Workbook 1&2  

کتاتْای توزیي اس جٌس کاغذ تحزیز کِ تزای ًَضتي ، عالهت گذاری ٍ رًگ آهیشی تَسط کَدک تسیار هٌاسة 

است ٍ ضـاهل توزیي ٍ آسهَى ّایی اس کتاتْای آهَسضی هی تاضذ کِ تِ سٌجـص یادگیزی کَدک اس ًزم افشار ٍ 

.کتاتْای آهَسضی هی خزداسد  

 

 کتاب ٍایت تَسد

Arian English Whiteboard 

ایي کتاب تا قاتلیت ًَضتي ٍ خاک کزدى تزای آهَسش رسن الخط حزٍف ٍ اعذاد ستاى اًگلیسی طزاحی ضذُ است تِ 

 .گًَِ ای  کِ کَدک هی تَاًذ تارّا تز رٍی آى تٌَیسذ ٍ خاک کٌذ

 

گزٍُ ًزم افشاری           تا افتخار توـام سختی ّای ایي راُ را تِ جاى خزیذُ ٍ تالش ًوـَدُ است تا تِ یـاری 

خذاًٍذ در جْت ارتقـاء کوی ٍ کیـفی سطح علوـی کَدکاى ایزاى سهیي گاهْای هْــن تزدارد ٍ دست تواهی یاری 

گـزاى علن ٍ فزٌّـگ کِ در ارایِ ٍ خخـص ایي هجوـَعِ تا ضزکـت رایاى سیستن ّوکاری هی ًوایٌذ را تِ گزهی 

 .هی فطارد ٍ آرسٍی تَفیق رٍس افشٍى تزای ایطاى دارد


