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 نآموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگا

رایگان می باشد. آموزش های رایگان ایران کمبریج در  آموزش مکالمه زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران کمبریج ارایه دهنده

میتوانید همواره با ما در  وب سایت آموزشگاه می باشد. شما عزیزان برای استفاده از این نوع مطالب سطوح گوناگون و از طریق

 .ارتباط باشید

  

 نمکالمه زبان انگلیسی رایگا

می گیرد. برای آشنایی با آموزش مکالمه زبان  سطوح باال را در بر آموزش های رایگان و آنالین ما از مبتدی ترین سطح تا

 .توانید به موضوعات فوق نیز توجه کنید انگلیسی رایگان ایران کمبریج می

 اآموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان ویژه مبتدی ه

 :برخی از مباحثی که در این زمینه از آموز قرار می گیرند شامل مباحث فوق می باشند

 موزش الفبای زبان انگلیسیآ 

 آموزش اعداد زبان انگلیسی 

 آموزش جمله سازی و گرامر پایه ای زبان انگلیسی 

 آموزش مکالمات بسیار ساده زبان انگلیسی 

  

 طآموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان در سطح متوس

به آن اختصاص میدهیم. برخی از این در این سطح از آموزش ، آموزش را به مکالمات پیچیده تر و آموزش اصطالحات مربوط 

 :مطالب شامل

 آموزش مکالمات روزمره به زبان انگلیسی 

 آموزش مکالمه مربوط به رستوران به زبان انگلیسی 

 آموزش مکالمات مربوط به هتل به زبان انگلیسی 

 آموزش اصطالحات عمومی به زبان انگلیسی 

 .موزش زبان انگلیسی می باشداینها تنها برخی از موضوعات مربوط به این سطح از آ
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 آموزش زبان انگلیسی در سطح پیشرفته

 :در این سطح از آموز به موضوعات تخصصی تری میپردازیم. این موضوعات می تواند شامل موضوعات فوق باشد

 آموزش مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 

 آموزش اصطالحات تخصصی به زبان انگلیسی 

 آموزش تکنیک های آزمون آیلتس 

 آموزش تکنیک های آزمون تافل 

را تایپ نمایید. در این حالت تمامی  برای جستجوی مطالب مربوط به نیازتان می توانید در قسمت جستجو موضوع خود

 .شما نمایان می شود مطالب مربوط به آموزش مورد نظرتان برای

 .انگلیسی رایگان می توانید نظرات خود را به ما اعالم نمایید برای کمک به ما در زمنیه آموزش مکالمه زبان

 


