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روم٢٢ ،

و از نشانه های قدرت خداوند آفرینش آسمان ها و زمین و نیز تفاوت زبان ها و رنگ های شما انسان هاست؛ و به تحقیق در همه
اینها نشانههایی از حکمت الهی برای دانشمندان نهفته است.

And of Allah’s Sign of Power is the creation of the heavens and the earth and also the
variation of the languages and the color of you people; verily, in all these are Signs for
ترجمه مرحومه دکتر طاهره صفّار زاده (
) برگرفته از
men of knowledge.
ٔ

زنده دنیا
پیشتر به زبان (خارجی) احتیاج نبود .امروز احتیاج است .باید زبان های ٔ
برنامه تبلیغات مدارس باشد. ...امروز مثل دیروز نیست که صدای ما از ایران
جزء
ٔ
بیرون نمی رفت  .امروز ما می توانیم در ایران باشیم و در همه جای دنیا با زبان دیگری
تبلیغ کنیم.
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مقدمـه

Introduction

مجموعه
متوسطه ّاول تألیف گردیده ،دومین بخش از
دوره
ٔ
ٔ
كتاب  Prospect 2كه برای دانش آموزان ٔ
پایه دوم ٔ
متوسطه
شش جلدی  English for Schoolsمی باشد که به منظور آموزش زبان انگلیسی به دانشآموزان دوره های
ٔ
ّاول و دوم ،با رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه طراحی شده است.

شیوه آموزش زبان دوم /خارجی باشد ،رویكردی مبتنی بر
رویكرد ارتباطی در آموزش زبان بیش از آنكه
ٔ

روحیه تعامل و ایجاد توانایی ارتباط براساس نیازهای ملموس زندگی فردی و اجتماعی است .این رویكرد در
تقویت
ٔ

شیوه نگرش به چگونگی فراگیری زبان دوم شكل
دهه های  1970و  1980میالدی و هم راستا با تغییرات انجام شده در ٔ
شده
گرفت و گسترش یافت .مجموعه  English for Schoolsو كتاب  Prospect 2براساس اصول كلی و پذیرفته ٔ
روحیه حل مسئله
رویكرد ارتباطی ،با در نظر گرفتن دو ویژگی نقش ّفعال فراگیران در فرایند آموزش و تأكید بر تقویت
ٔ

و خودباوری در دانش آموزان تدوین گردیده است .روح حاكم بر رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه ،توجه به نیازهای
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واقعی فراگیران در موقعیت های ارتباطی با تکیه براصول كلی زیر می باشد:
ــ استفاده از فعالیت های آموزشی متنوع در فرایند یادگیری زبان
ــ تأكید بر یادگیری زبان از طریق تجربیات زبانی
ــ استفاده از محتوای غنی ،معنادار و قابل فهم در تدوین محتوای آموزشی
روحیه فراگیری زبان در محیط مشاركتی از طریق همكاری و همیاری در كالس
ــ ارتقاء
ٔ

ــ ارائه بازخوردهای اصالحی مناسب به خطاهای فراگیران

ــ توجه به جنبه های عاطفی و نقش آنها در فرایند آموزش زبان
هدف این رویكرد ،رشد مهارت های ارتباطی دانش آموزان به شیوه ای روان و تا حد امكان نزدیک به كاربرد
روزمره زبان در بافت های ملموس زندگی فردی و اجتماعی است .به منظور رسیدن به كاربرد روان و طبیعی
واقعی و
ٔ
زبان مجموعه ای از معیارها به شرح زیر در نظرگرفته شده است:

ــ در فرایند آموزش ،می بایست تمركز عمدتاً برمعنا ( )meaningباشد ،هرچند این موضوع به معنای نادیده

گرفتن اهمیت صورت و ساختار زبان( )formنیست.

ــ به دانش آموزان باید فرصت شرکت در تعامالت بین فردی داده شود تا از آن طریق بتوانند عقاید و نظرات
خود را بیان کنند.
ــ در انجام ّفعالیت های شنیداری و خوانداری زمینه باید به گونه ای فراهم شود که دانش آموزان به درک معنی

توجه کنند و بتوانند نسبت به آنچه خوانده یا شنیده اند به صورت شفاهی یا کتبی واکنش مناسب نشان دهند.

ــ یكی از مشخصه های ارتباط ،غیرقابل پیش بینی بودن و وجود خأل ارتباطی می باشد .بنابراین باید زمینه

به گونه ای فراهم شود که دانش آموزان توانایی برخورد با موقعیت های غیرقابل پیش بینی و خألهای اطّالعاتی را كسب
نمایند.
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که موفّقیت در
ــ در رویکرد ارتباطی ،کسب توانش راهبردی از ّ

ارتباط زبانی به توانایی موقعیت سنجی ،نظارت آگاهانه بر روند ارتباط و ارزیابی نتایج آن بستگی دارد و این توانایی فقط
از طریق شرکت در ّفعالیت های ارتباطی هدفدار امکان پذیر است .به این منظور الزم است دانش آموزان كاربرد زبان را

با استفاده از هر چهار مهارت زبانی از طریق شرکت در ّفعالیت های هدفدار تجربه كنند.

ــ مداخله معلم برای اصالح خطاهای زبانی باید به گونه ای باشد که در فرایند ارتباط اختالل ایجاد نكند ،به

عبارت دیگر مداخله معلم در اصالح این گونه خطاها باید به حداقل ممكن كاهش یابد.
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اجزاء بسته آموزشی
بسته آموزشی كتـاب
با این رویكرد كلی و با توجه به مالک های مربوط به تدوین محتوا ،اجزاء مختلف ٔ
 Prospect 2عبارت اند از:
١ــ كتاب دانش آموز :كتاب دانش آموز مشتمل بر هفت درس اصلی و سه درس مروری است .هر درس از

كتاب دانش آموز به سه بخش اصلی تقسیم گردیده است:
ــ بخش مهارت های شفاهی (شنیداری و گفتاری) كه با یک مكالمه آغاز و با بخش تمرین ( )Practiceادامه
پیدا می كند.
ــ بخش دوم بخش مهارت های کتبی (خوانداری و نوشتاری) است که تحت عنوان مهارت های سوادآموزی
مطرح شده است .در این بخش ّفعالیت هایی با هدف آموزش  digraphs & blendsطراحی شده استّ .فعالیت های

این بخش زمینه را برای کمک گرفتن از مهارت های شفاهی برای تقویت مهارت های نوشتاری فراهم می کند به این

معنی که در طراحی ّفعالیت ها ،مهارت خواندن با مهارت شنیدن و مهارت نوشتن با مهارت سخن گفتن تلفیق شده اند.

ــ بخش تمرین بـا مهارت هــای زبـانـی کـه معموال ً بـه صورت تلفیقی تمرین مـی شوند و بخش ایفای نقش

ارائه فرصت
( )Role Play/Your Conversationكه هدف اصلی آن ،مرور كنش های زبانی فراگرفته شده در درس و ٔ

به دانش آموزان برای كاربرد مطالب آموخته شده در یک موقعیت مشخص و واقعی است.

٢ــ كتاب كار :كتاب كار به منظور تعمیق مفاهیم موجود در كتاب دانش آموز و ارائه ّفعالیت های دسته بندی

شده و مرتبط با محتوای كتاب دانش آموز و اهداف آموزشی دوره ،تدوین شده است .البته انجام ّفعالیت های كتاب کار

در كالس درس بستگی به تصمیم معلم و در نظر گرفتن شرایط زمانی كالس دارد.

٣ــ لوح فشرده :برای ّاولین بار در نظام آموزش رسمی زبان های خارجی كشور استفاده از فایل صوتی در

كالس درس زبان انگلیسی الزامی است و جزء الینفكی از فرایند آموزش محسوب می شود .این لوح شامل فایل های
صوتی بخش های زیر می باشد:
اجزاء مختلف هر درس همچون مکالمه ،تمرین ،حروف و اصوات و بخش شنیداری ــ   خوانداری

مصور پایان کتاب
واژگان فرهنگ ّ

تهیه این لوح از
این لوح محتوای شنیداری مناسب و متنوعی را برای دانش آموزان فراهم می آورد .در ٔ

گویشوران مسلّط به زبان انگلیسی بهره گرفته شده است.
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نحوه استفاده از
٤ــ فلش كارت معلم :فلش كارت به عنوان بخشی از ٔ
بسته آموزشی محسوب می گردد كه ٔ

ادامه كتاب راهنمای معلم ذكر شده است .استفاده از این فلش كارت ها در
آن در بخش مربوط به هر یک از دروس در ٔ

فرایند آموزش ضروری است .همكاران گرانقدر میتوانند دانش آموزان خود را به ساخت فلش كارت دانش آموز نیز

ترغیب نمایند.
 ٥ــ پایگاه اطالع رسانی :با توجه به اهمیت ارتباط دبیران گرامی با مؤلفان كتاب و كارشناسان دفتر تألیف
كتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،پایگاه اطالع رسانی  eng-dept.talif.sch.irبه عنوان پل
ارتباطی در نظر گرفته شده است که همكاران می توانند عالوه بر ارسال نظرات خود ،از جدیدترین اخبار ،دستورالعمل ها،
كاربرگ ها ،نمونه های آزمون و مواردی از این دست در این پایگاه مطلع گردند.

طراحی مجموعه
برنامه درسی ملی قلمرو ،اهداف و جهت گیری های
همان طور كه در ابتدای این بخش اشاره شد ،راهنمای
ٔ

حوزه آموزش زبان های خارجی در سطح كالن را مشخص نموده است و آن را از منظر توانایی برقراری ارتباط
كلی
ٔ
با سایر جوامع و دستاوردهای بشری در سطح منطقه ای و جهانی ضروری می داند .به عبارت دیگر ،راهنمای

وسیله ایجاد ارتباط معرفی می کند و تأکید دارد که آموزش زبان به گونه ای صورت پذیرد که
برنامه درسی ،زبان را
ٔ

دانش آموز پس از آموزش ،با استفاده از تمامی مهارت های چهارگانه زبانی ،قادر به ایجاد ارتباط برای دریافت و

انتقال معنا باشد.
مؤلفان این مجموعه با عنایت به هدف کلی فوق و درنظر گرفتن رویکرد ارتباطی ّفعال و خودباورانه ،سعی

پایه ارتباطی
دوره متوسطه بتوانند نیازهای ٔ
نموده اند آموزش زبان را به گونه ای طراحی نمایند که دانش آموزان در پایان ٔ

خود را با حفظ ارزش ها و فرهنگ خودی برآورده کنند .برای رسیدن به این هدف ،محتوایی طراحی شده است که
استفاده از آن شرایط خاصی را ایجاب می کند .در ایجاد شرایط الزم برای آموزش زبان ،معلم ،دانش آموز و مواد

آموزشی نقش هایی بر عهده دارند که در ادامه به آنها پرداخته شده است:

نقش معلم
در رویكـردهـای سنتی ،معلم تنهـا مرجع تصمیم گیری و انتقال دهنده دانش بـه دانش آمـوزان تلقی می شود؛
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در حالی که در رویكرد ارتباطی ،معلم تسهیل كننده فرایند یادگیری است و این فراگیر است كه می بایست با هدایت
معلم در تمامی مراحل آموزش ،نقش محوری فعال و مشاركت كننده داشته باشد .به عبارت دیگر ،در رویكرد ارتباطی
دهنده دانش آموز در فرایند آموزش
فعال خودباورانه الزم است معلم از نقش سنتی خود فاصله گرفته و در نقش یاری ٔ
و یادگیری ظاهر شود.

نقش دانش آموز
در دیدگاه های سنتی ،دانش آموز نقشی انفعالی دارد؛ به این معنی که از وی انتظار می رود آنچه را معلم انتقال
وظیفه
می دهد به بهترین وجه دریافت کند .حال آنكه در رویكرد ارتباطی فعال و خودباورانه ،انتظار می رود دانش آموز
ٔ
یادگیری را خود بر عهده گیرد و در این جهت نقشی مشاركت جویانه و فعال در فرایند آموزش ایفا كند.

نقش مواد آموزشی
در دیدگاه های سنتی ،كتاب درسی ،تنها منبع آموزشی دانش آموزان محسوب می گردد و انتظار می رود که
دانش آموزان با استفاده از کتاب درسی به اهداف آموزشی دست یابند .در حالی که در رویكردهای نوین ارتباطی ،كتاب
نقطه آغاز فرایند آموزش و یادگیری است و انتظار می رود معلم با ابتكار و خالقیت خود زمینه را برای تعمیق
درسی ٔ

فرایند یادگیری از طریق تعامل بین خود و دانش آموزان و همچنین تعامل دانش آموزان با یکدیگر فراهم کند .به عالوه،

شده معلم ادامه یابد.
انتظار می رود فرایند یادگیری در خارج از کالس نیز با ّفعالیت های هدایت ٔ

نحوۀ انتخاب و سازماندهی محتوا
برنامه درسی ملی ،محتوا باید به گونه ای
همان طور كه پیشتر اشاره شد ،با توجه به هدف کلی آموزش زبان در ٔ

انتخاب و سازماندهی شود که هدف ذکر شده محقق گردد .به این منظور ،همانطور که در نمودار  1آورده شده انتخاب
محتوا با محوریت حیطه های ارتباطی و مضامین مورد استفاده در آنها صورت گرفته است.
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حیطه های کاربرد زبان
)(Domains

مضامین
)(Themes

مفاهیم

کنش های ارتباطی

)(Notions

)(Functions

دانش زبانی

مهارت های چهارگانه

)(Language Knowledge

)(Four Skills

نمودار 1ــ شیوۀ طراحی محتوای کتاب Prospect 2

حیطه
حیطه آموزش و تحصیل و ٔ
حیطه اجتماعیٔ ،
حیطه شخصیٔ ،
حیطه های ارتباطی انتخاب شده عبارت اند از ٔ
کار و شغل .توالی آموزش در حیطه های فوق از اصل آموزشی حرکت از محیط پیرامونی نزدیک به محیط های دورتر
پیروی می کند .در كتاب  Prospect 2مضامین از حیطه های شخصی و اجتماعی انتخاب شده است که در گزینش آنها
نیازهای ارتباطی ملموس دانش آموزان در اولویت قرار گرفته است.
تالش مؤلفان بر این بوده است که حیطه های مورد نیاز دانش آموز نسبت به حیطه های دیگر تقدم داشته باشد
تا در توالی تنظیم دشواری موضوعات هم دقت الزم صورت گرفته باشد .مضمون های این کتاب به قرار زیر است:
ملّیت و کشور من
ّفعالیت های هفتگی من
توانایی های من
بهداشت و سالمتی من
شهر من
13

روستای من
عالیق و سرگرمی های من
تأكید می گردد كتاب  Prospect 2دومین حلقه از مجموعه ای شش جلدی است كه طیف وسیعی از
حیطه های ارتباطی و مضامین مرتبط با آنها و نیز کنش های ارتباطی و مفاهیم زبانی را ارائه می کند .در هر درس
این کتاب به طور متوسط دو کنش ارتباطی و مفاهیم مربوط به آنها مطرح می شود و مهارت های زبانی نیز به صورت
درباره آن باید با در نظرگرفتن این ویژگی و نگاه به بخش های بعدی
تلفیقی و کاربردی تمرین می شود .لذا قضاوت
ٔ
انجام شود.

در برقراری ارتباط و بیان هر مضمون ،از کنش های ارتباطی و مفاهیم خاصی استفاده شده است که نکات
شیوه طراحـی محتوای درس هفت بــا عنوان
آمـوزشی هـر درس را تشکیل مـی دهد .بـرای مثال ،نمودار
شماره ٔ 2
ٔ

" "My Hobbiesدر کتاب  Prospect 2را نشان می دهد.

حیطه کاربرد زبان:
شخصی
مضمون:
سرگرمی و فعالیت های
اوقات فراغت
مفاهیم:
سرگرمی در منزل ،ف ّعالیت اوقات
فراغت،تفاوت این دو ،انواع
سرگرمی های متداول ونحوه بیان آنها

دانش زبانی:
واژگان و ساختارهایی که در فهرست
مطالب درس  7آمده است.

کنش های ارتباطی:
بیان سرگرمی ها وف ّعالیت های فراغت
درخواست از دیگران برای بیان
سرگرمی ها وف ّعالیت های اوقات فراغت

مهارتهای چهارگانه:
شنیدن ،صحبت کردن،خواندن و
نوشتن

نمودار  2ــ طراحی محتوای درس هفت
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روش تدریس
روش تدریس  Prospect 2از اصول رویکرد ارتباطی ّفعال خودباورانه پیروی می کند.این راهکار آموزشی

براین فرض مبتنی است که یادگیری زبان با ایجاد حساسیت و توجه به نقش الگوهای زبانی در ایجاد معنی آغاز
زمینه استفاده شخصی از الگوها در بافتی
می شود و اگر این الگوها تحت تمرین های کنترل شده قرار گیرند به طوری که ٔ

معنی دار ایجاد شود ،یادگیری تقویت و تثبیت خواهد شد .براین اساس ،هر درس با مکالمه ای واقعی آغاز می شود که
دانش آموزان از طریق آن به نقش کنش های زبانی در ایجاد ارتباط میان فردی و همچنین َاشکال زبانی آنها توجه می کنند.

سپس تمرین کنش ها به شکلی کنترل شده ادامه می یابد .تمرین های بخش مهارت های نوشتاری نیز توجه دانش آموزان را
به این الگوها بیشتر جلب می کنند تا آنها بتوانند با ایفای نقش ،کنش های ارتباطی را در بافتی معنی دار به کار ببرند .در
نحوه تدریس هر یک از این مراحل ،متناسب با اهداف آن اشاره شده است:
زیر به ٔ

Steps in Teaching Conversation and Practice
1. Warm-up

)2. Audio-Visual Presentation (two or three times
3. Checking and Explanation
4. Introducing Functions
5. Audio-visual Practice
6. Pair/Group Work
Steps in Teaching spelling &pronunciation
1. Warm-up
)2. Audio-Visual Presentation (two or three times
3. Checking and Explanation
4. Initial Teaching of digraphs and/or blends
Visual Recognition
Audio Recognition
Extension
Oral Production
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5. Teaching digraphs/ blends for Reading and Writing (using f  lash cards)
Sounds of the digraphs/ blends
Shape of the digraphs/ blends
6. Follow-up Task
7. Assignment
Steps in Teaching Listening and Reading
1. Warm-up
2. Audio-Visual Presentation (two or three times)
3. Checking and Explanation (feedback)
Steps in Teaching Speaking and Writing
1. Warm-up
2. Pair/Group Work
3. Checking and Explanation (feedback)	
Steps in Teaching Your Conversation/Role Play
1. Warm-up
2. Pair/Group Work
3. Student Presentation
4. Checking and Explanation (feedback)
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ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی
در رویکرد ارتباطی آموزش زبان روش های سنجش پیشرفت تحصیلی بر این اصل کلی استوارند که سنجش
عمدتاً در خدمت یادگیری است و قرار است فرایند آموزشی را تقویت کند .در این راستا سنجش به دو نوع تقسیم

می شود که عبارت اند از ارزشیابی تکوینی (مستمر) و ارزشیابی تراکمی نیمسال اول و پایان سال.

ارزشیابی تکوینی (مستمر)
این نوع سنجش که قرار است توسط معلم و دانش آموزان هر دو صورت پذیرد بدون ایجاد وقفه در روند
مقایسه عملکرد هر یک از دانش آموزان با اهداف
ّفعالیت های یاددهی ــ یادگیری انجام می گیرد .هدف این نوع سنجش
ٔ

آموزشی است که بر معیارهای عملکردی استوار است .در این نوع سنجش دانش آموزان با هم مقایسه نمی گردند بلکه

طبق معیارهایی نقاط قوت و ضعف شان مشخص می شوند تا معلم و دانش آموزان بتوانند در روند آموزش و یادگیری،
متناسب با نیازهای آموزشی ،تغییرات الزم را ایجاد نمایند .در این فرایند معلم به دانش آموزان کمک می کند که خود
به تدریج معیارها را بشناسند و با استفاده از آنها به خودارزیابی بپردازند .خودارزیابی در بخش های مروری کتاب
برجسته شده که با کمک آنها دانش آموزان می توانند به میزان موفّقیت خود در یادگیری اهداف آموزشی پی ببرند.

اول و پایان سال
ارزشیابی پایانی یا تراکمی نیمسال ّ
این نوع ارزشیابی در شکل امتحانات رسمی براساس اهداف عملکردی در قالب مهارت های شفاهی و کتبی
انجام می شود .بنابراین ،این نوع سنجش ،امتحان شفاهی و امتحان کتبی را به صورت جداگانه در بر خواهد داشت.
در امتحان کتبی مهارت های خواندن و نوشتن و در امتحان شفاهی مهارت های شنیداری و گفتاری مورد سنجش قرار
می گیرند.

در هر دو نوع آزمون ،مشخصه های طبیعی بودن موقعیت و تعامل ،از اهمیت ویژه ای برخوردارند .هدف

نمونه معتبری
این سنجش آن است که از طریق پرسش های مناسب ،دانش آموزان عملکردی را از خود بروز دهند که ٔ

از توانایی های زبانی مورد هدف باشد و بتوان آن را با عملکرد افراد در موقعیت های طبیعی کاربرد زبان قابل مقایسه
دانست .چنین سنجشی می تواند اثر بسیار مثبتی بر روند آموزش داشته باشد.
در ارزشیابی تراکمی الزم است قبل از اقدام به طراحی سؤال ،اهداف آموزشی در قالب جدول مشخصات آزمون
( )Test Specif  icationsتهیه و در آن به تکنیکهای طرح سؤال متناسب با هر یک از اهداف آموزشی اشاره شود .جدول
مشخصات و بارمبندی آزمون کتبی و شفاهی کتاب  Prospect 2در ادامه ارائه شده است.
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ساختار هر درس در راهنمای معلم
هر درس در کتاب راهنمای معلم  Prospect 2با جدولی شامل اهداف اصلی درس آغاز می شود .کنش های
زبانی و مهارت های یادگیری حروف و اصوات به انضمام فهرست واژگان کلیدی و عبارات ،و جمالت متداول محاوره ای
هر درس در این جدول آمده اند .در ادامه ،توضیحات گام به گام برای آموزش هر بخش آمده که با تعدادی ّفعالیت و یک
بازی پیشنهادی و نیز ارجاع به برخی تمرینات مرتبط در کاربرگ ها و کتاب کار همراه می باشد .برای آموزش هر بخش

مدت زمانی پیشنهاد شده است که بسته به موقعیت و شرایط موجود در هر کالس متغیر می باشد .در پایان ،بخشی با
عنوان تأملی در آموزش ( )Ref  lecting on Your Teachingآمده که الزم است همکاران محترم افکار و نظرات خود
را در ارتباط با موارد زیر در آن مرقوم نمایند.
راهنمایی های ارائه شده برای آموزش هر درس
مدت زمان پیشنهاد شده برای آموزش هر بخش
اداره کالس
نحوه ٔ
واکنش دانش آموزان به انجام ّفعالیت های یاددهی ــ یادگیری و ٔ
مسائل و مشکالت ناشی از آموزش بخش های مختلف

پیشنهادات ارائه شده برای بهبود شرایط آموزش هر درس
شایان ذکر است که برای بخش های خوشامد و مرور دروس ،راهنمایی ها به شکلی متفاوت ارائه شده است .از
ارائه مطلوب قسمت خوشامد ،نکات ذکر شده در
نحوه ٔ
همکاران گرامی موکد ًا درخواست می شود به منظور آگاهی از ٔ

آموزش این بخش را به دقت مطالعه فرمایند.
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Lesson One

My Nationality
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