
 بزرگساالنویژه هاي آموزش زبان انگلیسی  دوره
  )دانش بهارآموزشگاه زبان (

. تشکیل شده است ترم 21و  سطح 6از  "AECCourse:  Adult English" ویژه بزرگساالن یا انگلیسی زبان آموزش هاي دوره
 'Proficient user' به درنهایت و 'Independent user' به 'Basic user' از آموزشی، مسیر این طی از پس آموز، زبان وضعیت
 دوره کل گواهینامه دریافت به موفق نهایت، در شوند، آموزشی چارت این گذراندن به موفق که آموزانی زبان .شد خواهد تبدیل

)BLC Certificate( دوم ویرایش هاي کتابالزم به ذکر است که  .گردند می )نام با انتشارات آکسفورد) 2008 محصول 
Edition nd2 – American English File ،گیرد می قرار استفاده مورد بزرگساالن انگلیسی زبان آموزش اصلی منبع عنوان به ،

 از مختصري معرفی ادامه، در. به عنوان کتب کمک آموزشی استفاده خواهد شد، Oxford Word Skillsضمن آن که از سري 
 اطالعات دریافت دنبال به که مندانی عالقه از دسته آن براي. شد خواهد ارائه موسسه آموزشی سیستم در استفاده مورد کتب

  .است شده ارائه انتهاء در ها مجموعه این رسمی سایت لینک هستند، زیر کتب پیرامون بیشتر
  

American English File - Second edition  
 رده جهت انگلیسی زبان آموزش جامعو  موفق منابع از یکی مجموعه حاضر،

 ، American English File هاي کتاب مجموعه .رود می شمار به بزرگسال سنی
 زیرا باشد، رده سنی بزرگساالن می انگلیسی زبان تقویت جهت انگلیسی زبان هاي آموزش مجموعه ترین کامل و بهترین از یکی

این   .پردازد می)   Listening, Speaking, Reading, Writing ( انگلیسی زبان اصلی مهارت چهار تقویت به کامل به طور
سطح اصلی از انتشارات  5و  Starter است، که شامل یک سطح زبان انگلیسیآموزش  سطحی ششیک دوره شامل  ،سري

 شامل که خود جدید فرمول از استفاده با American English File انگلیسی زبان آموزشی هاي کتاب سري .است آکسفورد 
 و کند می انگلیسی زبان تکلم به وادار سرعت به را دانشجویان است، انگیزه و فرصت دانشجو، گفتار در نفس به اعتماد ایجاد
 نومت از استفاده با کتباین  .کند می تقویت را زبان گیريیاد ن،بنیادی و درست هاي روش از گیري بهره با کوتاه مدتی صرف
. کند می زبان یادگیري به ترغیب را آموزان زبان ،خود کاریکاتورگونه تصاویر و طنز گفتار از استفاده با همچنین و روز به و غنی

، برنامه مدونی است که از درس ابتدایی این مجموعه براي آموزش نحوه American English Fileاز نقاط قوت کتاب هاي 
، مجموعهاین هر کتاب از . زبان آموزان در نظر گرفته شده است برايزبان انگلیسی جمالت کلمات و  صحیح تلفظ حروف،

یک مرور کلی بر مطالب کتاب به صورت کلی و کاربردي انجام  ،درسهر باشد که در پایان  س میودر یک سريشامل 
نکات گرامري لغوي و تلفظی موجود به اختصار توضیح داده شده است  ،در پایان کتاب در صفحاتی جداگانههمچنین، . گیرد می

 اعمال تغییرات و ها مزیت همراه به ،مجموعه این دوم ویرایش ارائه .هاي شنیداري کتاب نیز قرار داده شده است و متن بخش
. شود می محسوب آموزشی هاي نوآور با مطابق آموزان زبان اهداف پیشبرد راستاي در مهم گامی ،کتاب این اول ویرایش در شده

 که باشد می مکالمه و گفتاري مهارت تقویت زمینه در آموزشی دوره جدیدترین و روزترین به مجموعه این حاضر حال در
: انگیزه + زبانالزم به ذکر است که . شود  می ارائه تصویري و صوتی فایل کار، کتاب با همراه ،آمریکایی سیستم با مطابق

 ، در سطح دوم یا  AEF Starter، کتاب )Beginner(بدین سبب، در سطح اول  ،باشد می جدید مجموعه شعار فرصت،
)Elementary(،  کتابAEF1  در سطح سوم ،)Pre-intermediate(کتاب ، AEF2   و در سطح چهارم)Intermediate( کتاب ،

AEF3همچنین، در سطح پنجم چارت آموزشی . ، تدریس خواهد شد)Upper-intermediate( کتاب ، AEF4 و در سطح آخر یا
  . شود آموزش داده می AEF5، کتاب )Advanced(سطح ششم 

  

https://elt.oup.com/student/americanenglishfile/?cc=global&selLanguage=en  


