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American english file 5 pdf دولناد

نازومآ 10/10/2020 نابز  یارب  تسا و  هعومجم  نیا  دلج  نیرخآ  نیمشش و  ییاکیرمآ ۵  یسیلگنا  هدنورپ  .دوش  یم  سیردت  ناریا  هلمج  زا  ناهج  رسارس  رد  نابز  یریگدای  تاسسوم  زا  یرایسب  رد  رضاح  لاح  رد  تسا و  نالاسگرزب  یارب  ییاکیرمآ  یسیلگنا  نابز  شزومآ  یارب  اه  باتک  نیرتهب  زا  یکی  هک  تسا  دروفکآ  تاراشتنا  زا  یدلج  شش  یا  هعومجم  ییاکیرمآ  یسیلگنا  لیاف  یاه  باتک  یا  هقیقد  یرس 2  یبیرقت : هعلاطم  نامز 
دیناوت یم  ار  ییاکیرمآ  یسیلگنا  هدنورپ 5  باتک  مود  هخسن  .تسا  هدش  هئارا  هاتوک  شزومآ  یاهوئدیو  ملعم و  یاه  باتک  اه ، همانراک  یتوص ، یاه  لیاف  اب  باتک  نیا  .دشخب  یم  دوبهب  دوش و  یم  هداد  شزومآ  وگتفگ  رانک  رد  زین  ندناوخ  نتشون و  نداد ، شوگ  تراهم  هس  هتبلا  .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  باتک  نیا  رد  نابز  هژیو  هب  تسا و  ظفلت  ناگژاو و  نابز ، روتسد  شخب  هس  یور  رب  هرود  ره  یلصا  زکرمت  .تسا  بسانم  الاب  حطس 

یسیلگنا 24 نابز  شزومآ  یزاجم  یمداکآ  تیاس  بو  رد  ناگیار  تروص  هب  talk 24 باتک هحفص  هب  یسیلگنا  یکینورتکلا  یاه  باتک  هنیجنگ  هب  یسرتسد  نینچمه.دینک  هعجارم  ییاکیرمآ 4  یسیلگنا  لیاف  دولناد  هحفص  هب  هعومجم  نیا  یلبق  دلج  دولناد  یارب  باتک :  زا  یتوص  یاه  لیاف  دولناد  .دینک  دولناد  talk Academy Free Learning Center : دینک هعلاطم  راک  لحم  رد  یسیلگنا  هملاکم  رد  ار  نیا  امتح  : طبترم بلاطم  .دینک  هعجارم 
ییاکیرمآ یسیلگنا  باتک  رد  دنلب  یادص  اب  هسلج  باتک  زا  سرت   FileBook، دولناد رازفا  مرن  زا  هک  یناسک  هب  الومعم  باتک  نیا   IDM Manager ( ریدم زا  رازفا  مرن  دولناد  .دینک  تفایرد  رگرورم  ضرف  شیپ  هدننک  دولناد  ناونع  هب  یتحار  هب  ار  دوخ  لیاف  دینک و  لاعفریغ  رازفا  مرن  دولناد  یارب  ار  دوخ  ریدم  دیناوت  یم  دینک ، لح  ار  لکشم  نیا  تقوم  روط  هب  ات  دوش  یم  هداد  شیامن  دننک  یم  هدافتسا  نآ ) یمیدق  هخسن   IDM یم هیصوت 

ناگیار ییاکیرمآ 5  یسیلگنا  لیاف  دولناد  مورک  لگوگ  رگرورم  دیدج  هخسن  دولناد  .دینک  هعجارم  هحفص  نیا  هب  دیدج  هخسن  بصن  دولناد و  یارب  سپس  دینک و  لزع  فذح و  لماک  روط  هب  ار  رازفا  مرن  نیا  ادتبا  مینک   pdf جیربمک یناریا  تیاس  بو  : American Books Series English second print file is 6 volumes starter level book No 5. زا یسیلگنا  نابز  شزومآ  هب  ناوت  یم  اه  باتک  نیا  هلمج  زا   A1 ات  C1 حطس نیا  .درک  هراشا 
هرمن ۸ لداعم  اپورا  یدنب  هبتر  هب  هجوت  اب   IELTS ، وگتفگ دهد : یم  شزومآ  ار  ینابز  یاه  تراهم  باتک  نیا  .درک  هدافتسا  زین  یللملا  نیب  تاناحتما  هیهت  یارب  ناوت  یم  باتک  نیا  زا  .تسا  یقطنم  باتک  نیا  رد  وگتفگ  یاتسار  رد  رگید  ینابز  یاه  تراهم  شزومآ  لاح  نیا  اب  .تسا  وگتفگ  رب  ینتبم  باتک  کی  ییاکیرمآ ۵  یسیلگنا  هدنورپ  یاه  یگژیو  .مینک  یم  یفرعم  ار  دلج ) نیرخآ  دلج ۶ –   ) جنپ هرامش  باتک  شخب  نیا  رد  .دوب  دهاوخ 
حطس مامت  باتک  نیا  حطس  .تسا  ییاکیرمآ  یسیلگنا  یاه  لیاف  یرس  زا  دلج  نیرخآ  زین  نیا  .دراد  رارق  یا  هتفرشیپ  حطس  رد  یدلج  باتک  نیا  .هریغ  نابز و  روتسد  راتخاس  ناگژاو ، کرد ، نتشون ،  C1 زایتما اب  تسا  ربارب  اپورا  یدنب  هدر  رد  حطس  نیا  .دهد  یم  شزومآ  ار   IELTS 7-8. رد یریوصت  یتوص و  یاه  لیاف  هرامش  ید  یو  ید  راک  باتک  ریگدای --  باتک  نیرمت  باتک  زومآ  شناد  باتک --  هتسب  نابز  ییاکیرمآ 5  یسیلگنا  لیاف 

۱٫ زا : دنترابع  تسا ، باتک  هعومجم  نیا  زا  دلج  نیرخآ  هک  دلج ۵  رد  هدش  سیردت  یراتخاس  طاقن  اه و  نابز  روتسد  زا  یخرب  .تسا  ناتساد  لماش ۱۰  زین  هرامش ۵  باتک  دلج ۳ و ۴ ، دننام  .تسا  ناتساد  لماش ۱۰  ییاکیرمآ  یسیلگنا  یاه  لیاف  یرس  زا  هزادنا  نیا  هب  ییاکیرمآ ۵  یسیلگنا  لیاف  رد  دوجوم  نیوانع  اه و  تعاس  دادعت  .تسا  باتک  نیا  پاچ 5  حرش  شخب  نیا  رد  ملعم  باتک  یسیلگنا – ) ناملعم   ) ملعم یامنهار  هچباتک 
نیا .دهد  یم  شزومآ  ار  رسک  ینز و  هنامگ  سرد 4  .دهد  یم  شزومآ  ار  تاجاوم  اه و  تیدودحم  نینچمه  دریگ و  یم  رس  زا  ار  نامتفگ  یاهرگناشن  دزومآ  یم  یدعب  سرد  .سرد  نیا  موس  سرد  .ددرگ  یمرب  رتدوز  هتشذگ و  لثم  مه  یدعب  سرد  .دنک  یم  سیردت  لوا  شخب  رد  ار  اهریمض  سرد  نیا  مود  سرد  .دنک ۲ - یم  هاگن  زین  نآ  فارطا  طاقن  هب  سرد  نیا  .داد  دهاوخ  شزومآ  ار  نامتفگ  یاه  شرب  اهرگناشن و  هرود  نیا  لوا  سرد 
اه تیاهن  یب  اهدنورج و  عوضوم  اب  متشه  سرد  نیمتشه  هزاجا – هب  دهعت  راتخاس –  ترورض  دزومآ  یم  سرد 7  .درک  دهاوخ  ثحب  طورشم  یدازآ  دروم  رد  یدعب  سرد  رد  .دزادرپ  یم  دنرژ  تیاهن /  یب  راتخاس  ءیش +  لعف +  شزومآ  هب  سرد  نیا  رد  مشش  سرد  نیمشش  .دزومآ  یم  ار  هتشذگ  نامز  یعقاوریغ  دربراک  یرود و  هرود ، نیا  رد  مجنپ  سرد  .دهد ۵ - یم  همادا  یگنوراو  دیهاگن و  یساسا  تارابع  شزومآ  هب  نانچمه  سرد 
هداد رارق  نازیزع  امش  زا  دولناد  یارب  ار  باتک  نیا  شخب  نیا  رد  .تسا  یقیبطت  تالمج  زا  یلامجا  یسررب  شزومآ و  کی  همادا  رد  .دهد  یم  شزومآ  ار  پچ  تالمج  سرد 10  .دوش  یم  هداد  شزومآ  زین  تهاون  هب  طوبرم  تاعوضوم  هب  هرود  نیا  زا  سپ  .دیسر  دهاوخ  ینیزگیاج  یوضیب و  سیردت  هب  یلصا  شخب  رد  هرود  نیا  رد  مهن  سرد  .تسا 9 - هدنیآ  یارب  هدنیآ  یاه  همانرب  اه و  همانرب  شزومآ  دور  یم  یپ  رد  هچنآ  .دوش  یم  زاغآ 
تسا . American English File 5 هجوت دیاب  .دید  دنمشزرا  هعومجم  نیا  رد  یمکحم  هطقن  ناوت  یم  ار  دنسپ  زومآ  شناد  دنسپ و  ملعم  یاه  شور  زا  هدافتسا  تسا و  شرورپ  شزومآ و  رد  ییالاب  رایسب  یشزومآ  یاهدرادناتسا  یاراد  هعومجم  نیا  .درک  بلج  دوخ  هب  ار  یسیلگنا  ناملعم  نازومآ و  نابز  زا  یرایسب  هجوت  دش و  رشتنم  دروفکآ  تاراشتنا  طسوت  باتک  نیا  .تسا  مجنپ  پاچ  هعومجم ، نیا  رد  یسیلگنا  نابز  هرود  نیرخآ 
یسیلگنا نابز  یاه  لایرس  اه و  ملیف  یتحار  هب  دنناوتب  دنهاوخ  یم  لاثم  ناونع  هب  دنریگب و  دای  ار  یدیدج  نابز  دنهاوخ  یم  اهنآ  هقالع  یارب  نارگید  و  ترجاهم ، لیالد  هب  ای  لغش و  راک و  لیالد  هب  تاقوا  یهاگ  .دننک  یم  نابز  یریگدای  هب  عورش  لیلد  کی  هب  همه  .هرامش  ید  یس  هرامش 3  ید  یس  هرامش 2  ید  یس  هرامش 1  .تسا  هدش  هتشون  حطس ۵  رد  باتک  هک  تسا  باتک  دلج  لماش ۶  ییاکیرمآ  یسیلگنا  هدنورپ  هعومجم  هک  تشاد 

نابز یریگدای  فلتخم  داوم  هب  زاین  دینک  یم  باختنا  هک  یشور  ره  هدنریگدای ، کی  ناونع  هب  اما  .دننک  یم  هدافتسا  اه  نآ  هعسوت  هب  کمک  یارب  نیالنآ  نابز  یاه  سالک  زا  دننک و  یم  هدافتسا  یهاگآدوخ  یاه  شور  زا  رگید  یخرب  هک  یلاح  رد  دنهد ، یم  حیجرت  ار  نابز  تاسسوم  اه و  سالک  دارفا  یخرب  .دراد  یسیلگنا  نابز  یریگدای  یارب  یهار  ره  .دنناوخب  دنتسه  یسیلگنا  نابز  یریگدای  لابند  هب  هک  ار  یلصا  ناتساد  یاه  باتک  ای  دننیبب  ار 
هدنورپ یاه  باتک  یرس  حطس 5-1 .)  ) رگید باتک  تراتسا و 5  حطس  رد  یکی  هلمج  زا  فلتخم ، باتک  زا 6  ییاکیرمآ  یسیلگنا  یاه  لیاف  زا  هعومجم  نیا  .تسا  نازومآ  نابز  یارب  یسیلگنا  سیردت  یلصا  عبانم  زا  یکی  ییاکیرمآ  یسیلگنا  لیاف  یاه  باتک  یرس  دینک ، هدافتسا  یهاگآدوخ  نیالنآ و  نابز  یریگدای  زا  دیهاوخب  هچ  دیورب و  نابز  سرادم  هب  دیریگب  میمصت  هچ  الاح  .تسا  یسیلگنا  نابز  یاه  باتک  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  یکی  دراد و 
تاملک ظفلت  و  نتشون )  ) نتشون نداد ،) شوگ   ) یسیون تسرهف  ندناوخ ،)  ) ندناوخ ندرک ،) تبحص   ) نداد ناکت  یسیلگنا ، ناگژاو  شزومآ  نابز ، روتسد  هناگادج  رباعم  هک  یروط  هب  تسا  نابز  یریگدای  فلتخم  یاه  تراهم  فلتخم  یاه  شخب  رب  زکرمت  اه  باتک  نیا  یلصا  یاه  تیزم  زا  یکی  .تسا  هتفرشیپ  تراتسا  حطس  لماش ۶  تسا ، هدش  رشتنم  دروفآ  رد  هدش و  هتشون  گینئوک  - ماتال انیتسیرک  ندنسکا و  ویالک  طسوت  هک  ییاکیرمآ 
یریگدای رد  باتک  زا  ات  دهد  یم  روتسد  نابز  ناملعم  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  یباتک  ناونع  هب  هک  تسا  ملعم  نابز  ملعم  یارب  یا  هژیو  باتک  سرد ، ره  ناگژاو  نابز و  روتسد  یارب  یدربراک  راک  باتک  ای  دوش ، یم  لیدبت  هدنریگدای  نیرمت  باتک  هب  باتک  نیا  ناگژاو و ...  ظفلت  هملاکم  شزومآ  یسیلگنا و  نابز  روتسد  ناگژاو  یشزومآ  یاوتحم  یواح  هک  تسا  ییوجشناد  باتک  ای  یلصا  باتک  کی  لماش  باتک  ره  .دنتسه  ظفلت )  ) یسیلگنا

نآ زا  سپ  .دنتسه  یدتبم  حطس  ناگدنریگدای  یارب  صاخ  روط  هب  تسا ، ناتساد  لماش ۱۲  هک  ییاکیرمآ ۱  یسیلگنا  یاه  هدنورپ  .تسا  هناگادج  سرد  لماش ۱۲  تسا و  نازومآ  شناد  یریگدای  یتامدقم  نابز  عورش  باتک  هک  تسا  حطس  لماش ۶  ییاکیرمآ  یسیلگنا  لیاف  باتک  یرس  رد  دوجوم  حوطس  .تسا  سالک  ره  یشزومآ  یاوتحم  هب  طوبرم  یریوصت  یتوص و  ید  یو  ید  باتک ، ره  اب  هارمه  .دنشاب  هتشاد  یرتهب  هدافتسا  نابز 
ار ییاکیرمآ 5  یسیلگنا  لیاف  دیناوت  یم  ریز  رد  .تسا  فلتخم  سرد  هتفرشیپ و ۱۰  ناگدنریگدای  یاراد  هک  تسا  ییاکیرمآ ۵  یسیلگنا  لیاف  تیاهن  رد  رترب و  یاه  هطساو  طسوت  هناگادج  ناتساد   ۱۰ ییاکیرمآ ۴ ، یسیلگنا  هدنورپ  یدعب  باتک  .تسا  طسوتم  دنراد  فلتخم  سرد  هک ۱۰  یناگدنریگدای  یارب  هک  دراد  دوجو  ییاکیرمآ  یسیلگنا  هدنورپ ۳  باتک  سپس  .تسا  ناتساد  زا ۱۲  شیپ  هک  تسا  ییاکیرمآ ۲  یسیلگنا  هدنورپ  باتک 
باتک مان  باتک  تاصخشم  .دنتسه  سرتسد  رد  دولناد  یارب  هناگادج و  تروص  هب  یریوصت  یتوص و  یاه  لیاف  و  یزومآراک ، یاه  باتک  ییوجشناد ، یاه  باتک  تمیق ، نارگ  نازومآ  نابز  امش ، هدافتسا  یارب  .دینک  دولناد  : American English File 5 Publisher: Oxford University Press Language: English Level: 5 ISBN-10: 0194776158 ISBN-13: 978-0194776158 Download American English File 5 Download

American English File Student Book 5 Audio Files Student Book ییوئدیو یاه  لیاف  دولناد  لوا ) تمسق   ) هبحاصم 5 ییوئدیو  یاه  لیاف  دولناد  نابایخ  ییوئدیو 5  یاه  لیاف  دولناد  ییاکیرمآ 5  یسیلگنا  لیاف  یتوص  یاه  لیاف  دولناد  اکیرمآ 5  یسیلگنا  همانراک  لیاف  دولناد  یاه 9 و 10 ) سرد   ) یسیلگنا 5 لیاف  ییاکیرمآ  یتوص  یاه  لیاف  سرد 8-5 )  ) یسیلگنا 5 لیاف  ییاکیرمآ  یتوص  یاه  لیاف  سرد 4-1 )  ) یسیلگنا 5 لیاف 
دولناد لباق  یاه  لیاف  مامت  روبع  زمر  مود ) تمسق   ) هبحاصم 5  : www.languagecentre.ir www.languagecentre.ir
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