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انگلىسى) 2 (
In The Name Of Allah , the Compassionate , The Merciful

اىن کتاب در سال تحصىلى 77ــ76 مورد تجدىدنظر قرار گرفته است.

سال دوم دبىرستان



امروز غرب و شرق بخوبى مى دانند تنها نىروىى که  مى تواند آنها را از صحنه خارج کند اسالم است.
امام خمىنى



همکار محترم
 

در تنظىم درس هاى اىن کتاب  بخش هـاى مختلفى در نظر گرفته شده کـه ذىالً بـه شرح اهـداف و روش تدرىس 
هر ىک از بخش ها مى پردازىم و امىدوارىم دبىران محترم با آگاهى از اهداف مورد نظر از هر بخش، شىوه تدرىس مناسب 

را براى آموزش آن برگزىنند.
بـــا لـغــات جـدىد  New words) A (: هــدف از ارائه اىن بخش آشنا ساختن دانش آمــوزان  بخش 
Reading  است. مهم اىن است کـه اىن کـار حتى االمکـان بـدون استفاده از زبـان فـارسى صورت گىرد. معلم بــا 
استفاده از تکنىک هـاى مختلف آمــوزش لغات )نشان دادن شىء، استفاده از حـرکــات بـراى نشان دادن افـعـال، نشان 
دادن تصوىر، ارائه تعرىف هــاى ساده، دادن مترادف، متضاد و غىره( معنى کلمات را بـه دانش آموزان مـى آموزد و بـا 
استفاده از جمالت داده شده در اىن قسمت، فرصت و امکان استفاده از زبان انگلىسى را به صور ت گفت و گو، سؤال 
و جواب و ... فراهم نموده و نحؤه کاربرد کلمات را در جمالت آموزش مى دهد. بدىهى است معلم مى تواند با توجه به 

عوامل مختلف، در صورت لزوم، جمالت دىگرى را نىز مورد استفاده قرار دهد.
بخش Reading) B(: هدف خواندن متن و درک آن است. متن درس نباىد به هىچ وجه براى دانش آموزان 
ترجمه شود. هدف آموزش »ترجمه« نىست،منظور اىن است که دانش آموزان متنى را به زبان انگلىسى بخوانند و سعى 
کنند معنى جمالت آن را حتى االمکان بدون توسل به زبان مادرى درک کنند. معلم نباىد همه نکات مختلف دستورى را که 
احىاناً در جمالت متن  و ساىر بخش ها آمده است براى دانش آموزان توضىح دهد. توضىحات دستورى تنها در محدوده 
نکاتى است که در E و D مطرح شده. البته چون مطالبى که قبالً تدرىس شده در قالب جمالت قسمت هاى مختلف درس 

مرتباً به کار رفته و مرور مى شوند، دانستن آن ها براى دانش آموزان   ضرورى است.
بخش D و Speak Out  , Write It Down) E( : در اىن قسمت هـا، نـکــات دستورى درس مطـرح 
مراحل شامل  که  تمرىن هــاىى  اغلب  راهنماىى،  دورٔه  انگلىسى  کتب  مـانند  دستورى،  نکـات  تـدرىس  در  است،  شده 
Transformation،  Substitution، Repetition و Production مى باشد در اىن کتاب گنجانده شده است.

بـاىد تـوجه داشت کـه دستور زبـان بـه خـودى خــود »هـدف« نبوده بلکه وسىله اى است جهت درست نـوشتن، 
درست خواندن و درست صحبت کـردن. همکاران محترم توجه داشته باشند که توضىحات دستورى مطرح شده در کتاب 
خطاب به »معلم« )To the teacher( مى باشد و نباىد انتظار داشت دانش آموزان اىن توضىحات را »حفظ« کنند و به 

هىچ وجه خارج از محدوده مطالبى که در کتاب مطرح شده است نکاتى را به دانش آموزان ىاد ندهند.
از لحاظ  براى دانش آموزان  نباىد  اىن قسمت  Language Functions) F(: اجزاى جمالت  بخش 
دستورى مورد بحث قرار گرفته و تشرىح شوند. در بعضى جمالت نکاتى وجود دارد که دانش آموزان هنوز نىاموخته اند. 
نباىد از دانش آموزان خواست عىن جمالت کتاب را طوطى وار حفظ کنند. بلکه موقعىت هاى مطرح شده را باىد به صورت 
طبىعى با دانش آموز و ضمن اىفاى نقش تمرىن نمود. در نهاىت باىد خود دانش آموزان بتوانند براساس جمالت اىن قسمت 

در نقش هاى مختلف با ىکدىگر صحبت کنند.
تلفظ صحىح حروف،  با  Pronunciation Practice) G(: هدف آشنا ساختن دانش آموزان  بخش 
کلمات و جمالت است. مسلماً تدرىس باىد به صورت تکرار و تمرىن و احىاناً بازى هاى جالب انجام شود. دانستن معنى 

کلماتى که قبالً تدرىس نشده ضرورى نىست.
بخش Vocabulary) I(: در اىن بخش لغات جدىد درس به ترتىب حروف الفبا آورده شده است. با توجه 
به ارتباط مطالب کتب زبان انگلىسى دورٔه دبىرستان با مطالب کتاب هاى انگلىسى دورٔه  راهنماىى، به دبىران محترم توصىه 
مى شود، در ابتداى سال تحصىلى نکات مهم کتاب هاى دورٔه  راهنماىى را در کالس مرور کرده و دانش آموزان را براى 

                                                                                      شروع اىن کتاب آماده نماىند.
                                                                                          گروه درسى زبان هاى خارجى
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