
 آشنایی با زبان انگلیسی -سطح یک

اًگلیسی هی  داًش آهْساى در ایي هزحلَ در آغاس هزاحل فزاگیزی ستاى هی تاشٌذ. آًِا قادر تَ فِن اًذکی اس ستاى

 کزدى، خْاًذى ّ ًْشتي تَ ستاى اًگلیسی را ًذارًذ.  تتاشٌذ ّ تْاًایی صحث

 

 زبان انگلیسی پایه و ابتدایی -سطح دو

داًش  در ایي هزحلَ قادر تَ فِن هقذار کوی اس ستاى اًگلیسی رّسهزٍ هی تاشٌذ. در ایي هزحلَداًش آهْساى 

ثارات سادٍ را تخْاًٌذ ّ یا تکزار ًوایٌذ. آًِا در ایي هزحلَ قادر تَ تزقزاری ارتثاط ّ عآهْساى هی تْاًٌذ جوالت ّ 

 تثادل ًظارت ّ عقایذ خْد تَ ستاى اًگلیسی ًوی تاشٌذ. 

 

 بسط و تىسعه زبان انگلیسی -سطح سه

داًش آهْساى در ایي هزحلَ قادر تَ تزقزاری ارتثاط تَ ستاى اًگلیسی هی تاشٌذ، ُز چٌذ کَ ایي اهز تَ دشْاری ّ 

تا تکزار عثارات سادٍ، حزکات تذى ّ گاُی ًیش تَ کارگیزی لغاتی اس ستاى هادری آًاى اًجام هی پذیزد. داًش 

شفاُی خْد استفادٍ هی کٌٌذ ّ  ترتثاطای اس قْاًیي صحیح دستْر ستاى در اآهْساى در ایي هزحلَ تَ سخت

. سطح هِارت خْاًذى آًاى در ایي سهاى اس داًش آهْساى ُن ًوایٌذحذف هی تَ اشتثاٍ ُی ًیش لغات ضزّری را گا

 سي خْدشاى دّ هزحلَ پاییي تز است ّ خْاًذى کتاب ُای درسی تزایشاى دشْار هی تاشذ. 

 

 گسترش مهارت های زبان انگلیسی -سطح چهار

در ایي هزحلَ داًش آهْساى هشکالت کوی در تزقزاری ارتثاط ّ تیاى عقایذ خْد تَ ستاى اًگلیسی دارًذ. ُز چٌذ 

ر ستاى اًگلیسی کَ در ایي هزحلَ اس ستاى آهْسی، داًش آهْساى ٌُْس هشکالتی در تَ کارگیزی ساختارُای دستْ

 داًش آهْساى اس سطح هتٌاسة تا سي خْد پاییي تز هی تاشٌذ. هِزات خْاًذى  ،لَ ًیشحدارًذ. در ایي هز

 

 سطح تحکیم مهارت های زبان انگلیسی -سطح پنجم

داًش آهْساى در ایي هزحلَ اس هِارت ُای ستاى آهْسی هشاتَ تَ کساًی تزخْرداًذ کَ ستاى اًگلیسی ستاى هادری 

 .  آًاى هی تاشذ


