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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای
آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش،
اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر
به هر شکل و نوع ،بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

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 نشانه هایی از حکمت الهی برای دانشمندان نهفته است.

همکاران گرامی
خدای را شاکریم که کتاب حاضر که حاصل تالش مؤلفان بستة آموزشی زبان انگلیسی پایه
دوازدهم است ،هم اکنون در دسترس شما قرار دارد .نکات اصلی که مد نظر مؤلفان در فرایند
مفصل در این کتاب آمده است .برخی از نکات
تهیه و تدوین بستة آموزشی بوده است به صورت ّ
به شرح زیر است:
همان طور که در حوزۀ تربیت و آموزش زبان های خارجی برنامۀ درسی ملی به صراحت ذکر
گردیده است ،رویکرد آموزش زبان های خارجی ،رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه می باشد.
در تبیین این رویکرد ،الزم به ذکر است که دو ویژگی «  فعال بودن» و «خودباوری داشتن»
ویژگی هایی است که در رویکرد ارتباطی همواره و در همۀ سطوح مورد تأکید بوده است و از
ابعاد اصلی و ذاتی رویکرد ارتباطی است .از آنجا که در رویکردهای پیشین آموزش زبان در
کشور ،کمتر به این دو بعد توجه می شد و فراگیران عمدتا ً نقشی منفعل و پذیرا داشته و فاقد
خودباوری و اعتماد به نفس فرهنگی و علمی کافی برای فراگیری و تولید زبانی بودند؛ لذا در
تدوین حوزۀ یادگیری زبان های خارجی ،این دو محور مورد توجه و تأکید قرار گرفته تا فراگیران
ضمن کسب و حفظ خودباوری اعتقادی ،فرهنگی و علمی به صورت فعال در کالس درس ایفای
نقش کنند.
رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه ،آموزش را بر اساس ارتباط می داند به طوری که فرد یادگیرنده
از طریق ارتباط زبانی؛ با مخاطب یا مخاطبین به صورت فعال (نه منفعل) در ارتباط شرکت
میکند و با اعتقاد و باور راسخ به مبانی اعتقادی و مذهبی ،ملی ،سیاسی ،اجتماعی و اعتماد به
نفس در فرایند ارتباط ،ایفای نقش میکند.
آموزش زبان خارجی عالوه بر اهداف مرتبط با نیازهای شخصی زبان آموزان از قبیل دانش
پژوهی ،عالقه مندی به علم و آگاهی ،خودباوری و دارا بودن عزت نفس ،به درک ،دریافت و
انتقال میراث فرهنگی غنی میهن اسالمی مان کمک قابل توجهی میکند.
این مهارت همچنین منجر به درک و دریافت و انتقال دستاوردهای بشری ،تعامل در سطح
روابط میان فردی و برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای بشری در سطح منطقه ای و
جهانی میگردد و میتواند در توسعة اقتصادی مانند صنعت گردشگری ،تجارت ،فناوری ،توسعة
علم و هوشیاری اجتماعی ـ    سیاسی مؤثر باشد.
از آنجایی که هدف غایی نظام آموزش کشور تربیت نسلی موحد ،مؤمن و معتقد به معاد و
شکوفایی فطرت الهی دانش آموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت آنان به منظور
دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است ،آشنایی با دستاوردهای بشری و شناخت جایگاه
کشورمان در عرصة بین  المللی می تواند زمینه ساز و بسترآفرین تحقق این اهداف واال باشد.

قلمرو آموزش زبان های خارجی در برنامه درسی ملی ،بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأکید
دارد به گونه ای که فرد پس از آموزش قادر به ایجاد ارتباط فعال و خودباورانه با استفاده از
تمامی مهارت های چهارگانة زبانی برای دریافت و انتقال معنا گردد .با در نظر داشتن منویات
برنامه درسی ملی ،به عنوان نقشه راه نظام آموزش کشور ،محدودة آموزش زبان های خارجی،
آشناسازی دانش آموزان با مهارت های ارتباطی (گوش کردن ،سخن گفتن ،خواندن و نوشتن)
می باشد؛ به گونه ای که در دوره متوسطه دوم ،دانش آموزان بتوانند متن هایی در حد متوسط
را بخوانند و مفاهیم آنها را دریابند .در ضمن ،توانایی نوشتن در حد یک مقالة کوتاه به زبان
خارجی نیز در آنها تقویت شود و از توانایی های الزم برای استفاده از منابع در حد متوسط و
برقراری ارتباط به یکی از زبان های خارجی را داشته باشد.
مجموعه کتاب های  English for Schoolsکه در قالب دو مجموعة سه جلدی،
( PROSPECTپایه های هفتم تا نهم) و ( Visionپایه های دهم تا دوازدهم) تألیف و منتشر
گردیده است ،مبتنی بر همین رویکرد و هدف گذاری می باشد .کتاب  VISION 3که برای
پایه دوازدهم تحصیلی تألیف گردیده است ،در امتداد منطقی پنج کتاب پیشین قرار دارد و در
سه فصل کلی با عناوین زیر تألیف گردیده است:
1- Sense of Appreciation
2- Look it Up
3- Renewable Energy
همان طور که از مضمون این فصول سه گانه برمی آید ،تأکید و تمرکز محتوایی این کتاب بر حوزه
روابط بین فردی در سطح اجتماع قرار گرفته است و حیطه مطالب در ادامه مسیر کتاب های
پیشین ،رشد محتوایی و زبانی یافته است.
کتابی که پیش رو دارید راهنمای تدریس کتاب  VISION 3است که با هدف آشنایی دبیران
محترم درس زبان انگلیسی با اهداف و شیوة تدریس کتاب مذکور تنظیم گردیده است .این
کتاب هم در سه فصل کلی تنظیم گردیده که هر فصل متناظر با یکی از فصول کتاب درسی
مفصل هر یک از بخش های کتاب درسی ،مواردی
است و عالوه بر ارائه روش تدریس دقیق و ّ
همچون منطق حاکم بر هر بخش از کتاب ،فعالیت های پیشنهادی برای غنی سازی روند تدریس
و همچنین متن بخش های صوتی موجود در کتاب درسی را شامل می شود.
البته شایان ذکر است که روند تدریس ارائه شده در این کتاب راهنمای معلم که کامال ً منطبق با
نظر مؤلفان کتاب درسی و همسو با رویکرد کلی آموزش زبان های خارجی در برنامه درسی ملی
می باشد مانع و محدودکننده خالقیت و نوآوری مبتنی بر نیازهای آموزشی متنوع و گسترده
فراگیران در جای جای گستره پهناور میهن عزیزمان نیست؛ بلکه معرفی کنندة روش استاندارد

آموزش منطبق با سیاست گذاری های کالن آموزشی و ارائه دهنده مسیری است برای مدیریت
بهینة زمان و توان دبیران.
به منظور بهره گیری بیشتر از کتاب حاضر و بی نیاز شدن همکاران گرامی از به همراه داشتن
کتاب درسی ،کتاب حاضر به صورت تلفیق شده با کتاب درسی تنظیم گردیده است تا به این
شکل ،هم صفحة کتاب متناظر با مطالب کتاب راهنما در مقابل دیدگان خوانندگان باشد و هم
دبیران محترم نیازی به همراه داشتن کتاب درسی و کتاب کار نداشته باشند.
خوشبختانه با همکاری و همدلی دبیران زبان انگلیسی سراسر کشور ،تحول در آموزش زبان
انگلیسی به خوبی مستقر گردید و تدریس کتاب های نونگاشت زبان انگلیسی نیز به شیوه ای
مناسب در مدارس کشور در حال انجام است .این کتاب نیز گامی است در تقویت همین مسیر
مبتنی بر همدلی و هم افزایی و از دبیران گرانقدر درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم انتظار
می رود با مطالعه و اجرای فرایند تدریس معرفی شده در این کتاب ،ضمن آشنایی با روند
استاندارد تدریس ،کیفیت تدریس خود را هماهنگ با همکاران سراسر کشور غنا بخشند.
الزم به یادآوری است که مجموعة غنی و کاملی از منابع مورد نیاز همکاران از جمله فایل های
تمامی اجزای بسته آموزشی ،مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه و جدیدترین
اخبار و اطالعات مورد نیاز همکاران گرامی از طریق وب گاه گروه زبان های خارجی دفتر تألیف
کتاب های درسی به نشانی زیر قابل دسترسی است:
eng-dept.talif.sch.ir
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