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برای گرفتن بهترین نتیجه از دوره ها و مطالب این وبسایت،  پیشنهاد میکنم طبق برنامهه زیهر پهی  
 بروید:

 ابتدا دو دوره را از وبسایت دانلود کنید. 

 دوره رایگان گرامر ویژه مکالمه .1
 دوره مکالمه پایه با انیمیشن پپاپیگ .2

 ستفاده بهینه از این دو دوره را تنظیم نمودم و در اختیار شما قرار دارد. یک برنامه جامع برای ا

 دیگهر دوره ها و مطالهبدوره مکالمه پپاپیگ به عنوان دوره اصلی برای شما در نظر گرفته شده است. 
 برای تقویت این دوره کارایی دارد. 

می باشد. یعنی سطح پایه که شما سهتنون ههای  A1سطح این دوره طبق استاندارد سطح زبان اروپا، 
 باالتر. مکالمه را یاد میگیرید و آماده میشوید برای سطوح

 ابتدا بعد از یافتن هدف و دالیل یادگیری زبان، برای خود برنامه ریزی کنید. 

سهاعت بهرای یهادگیری زبهان، زمهان صهرف  1فرض بگیریم شما به این برنامه رسیده اید که هر شهب 
 کرد.  خواهید

 مکالمه پپا پیگنحوه یادگیری دوره 

 فایل مربوط به هر جلسه را دانلود کنید.  4ابتدا 

 فایل آموزش جلسه .1
 فایل اصلی جلسه با زیرنویس انگلیسی .2
 فایل پی دی اف از زیر نویس جلسه اصلی .3
 فایل صوتی از جلسه اصلی .4

 

  .ابتدا فایل آموزشی را بدون یادداشت برداری و با توضیحات من یک بار تا آخر ببینید 

 .سپس فایل پی دی اف را پرینت بگیرید 

  فایل آموزشی را یک بار دیگر ببینید. این بار روی هر جمله یک بار توقف کنید و معنا یا مفهوم

 نویسید. آن جمله را در برگه پی دی اف چاپ شده مقابل جمله اصلی ب

  .طبق برنامه جامع، در نوبت ها خاص، فایل زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی را تماشا کنید 
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  .فایل صوتی را در گوشی خود )و یا در فل  رایو پخ  خودرو خود( داشته باشید 
  هر شب یک جلسهه به این فایل گوش بدهید.  دقیقه 11شب ها قبل از خواب به مدت حدود

 یا جلسات مختلف. 
  میتوانید زمان هایی که در خودرو هستید یا زمان هایی که فرصت دارید ههم بهه ایهن فایهل

 گوش کنید. 

 

 نحوه یادگیری دوره گرامر ویژه مکالمه

  .جلسه اول دوره گرامر را که شامل یک فایل صوتی و یک فایل پی دی اف هست دانلود کنید 
 یرید. فایل پی دی اف را پرینت بگ 
  فایل صوتی را برای خود پخ  کنید و همزمان با برگه چاپی آن را دنبال کنید. هر جا نکته ای

 به نظرتان رسید آن را بنویسید. 

 را یاد گرفته اید.  مرزمان احاال شما 

  را حفه  کنیهد. از انگلیسهی بهه  1سعی کنید به مدت حدود نیم ساعت جمالت و الگوی درس
 ه انگلیسی.فارسی و از فارسی ب

 
  میتوانید در نهایت از یک نفر بخواهید فارسی جمالت را از شما بپرسد و شهما انگلیسهی آن را

 بدون نگاه کردن به جزوه خود از حف  بگوئید. 
 

  .جلسات دیگر را به همین ترتیب و با استفاده از برنامه جامع پی  بروید 

 

 

 

  پاینده باشید.

 حسین فرهادی


