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                                                                                                     با سمه تعالي

  » 1فرم شماره : «  

  »عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي « فرم خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي 
    نام خانوادگي :                                                         نام : 

  زبان انگليسي دبيررشته  شغلي :                                                  نام پدر :

    شماره پرسنلي :                                                                كد ملي :

  دبير پست سازماني : 

  ماه      سال و    سوابق تجربه قابل قبول ( روز / ماه / سال ) : ماه     و  سال      وز / ماه / سال ) :سابقه خدمت قابل قبول ( ر

    »:شهر / شهرستان « حوزه محل خدمت           استان  محل جغرافيايي خدمت : آموزش و پرورش  . 1

  »اطالعات پرسنلي 502بر اساس فرم « سوابق تجربي كارمند :   . 2

 دوره تصدي عنوان پست سازماني رشته شغلي رديف دوره تصدي  عنوان پست سازماني رشته شغلي رديف

    7  دبير زبان انگليسي دبيري 1

2    8    

3    9    

4    10    

5    11    

6    12    

  امتياز         ميانگين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند . 3 

  » ساعت 150عالي : « ه هاي آموزشي مرتبط با شغل : عناوين دور . 4

 ساعت  عنوان دوره  رديف ساعت  عنوان دوره  رديف

1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   

  ساعت      * جمع ساعت دوره هاي آموزشي :

  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : ............   .   .  مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :.................... . 5
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  »2فرم شماره : «                                     »عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي  «                                            

  » متهاي زير  چند سطر توضيح دهيدكارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قس« * مستند سازي تجربيات 

  :  ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمندمقدمه : 

  . ارزشيابي عمومي : 1

  نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي :  -

  مهرباني و عطوفت با دانش آموزانب :                    تالش زياد در جهت آموزش به دانش آموزانالف : 

  ....................................................د :    طرح درس روزانه و ساالنهج : 

  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

   . ب :                  امكانات در مدارس براي تدريس درس زبانكمبود الف : 

  د :    دزبان انگليسي بايد از مقطع ابتدايي وارد مدرسه شو  ج :.

  . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است .  2

  استفاده از طرح همياري براي يادگيري زبان به دانش اموزان ضعيف تر

  . بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاري شده است .  3

  يق مي كردم كه به دانش آموزان ضعيف تر كمك كنند .دانش آموزان قوي تر را تشو

  . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4

  سعي خواهم كرد از متدهاي جديد آموزش زبان براي تدريس استفاده نمايم .

  

  ن :  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استا . 6مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :      . 5
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  هوالرزاق

 »ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي« 

     استان اداره كل آموزش و پرورش 

    :   شماره ملي                          :   كد پرسنلي

  : نام خانوادگي                                                            :   نام

  : دبير  عنوان پست سازماني                            : دبير زبان انگليسي          رشته شغلي

  ...................../.............../...........                                      خبره                  رتبه قبلي و تاريخ اجراء   :

  ..................../................/..............                                              عالي       رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

  : مدون تجربيات مستندات عنوان

 متوسطه دو در مقطع تجربيات تدريس زبان انگليسي
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 مطالب فهرست  

 9 ....................................................................................................................... : مقدمه

 11 ............................................................................................................. : يديكل نكات.

 11 .................................................................................................. : يديكل ميمفاه فيتعار

 11 .................................................................................................. تدريس روشهاي تعريف

 12 ............................................................................................................ ست؟يچ تجربه

 12 ............................................................................................................ شنهاديپ فيتعر

 12 .............................................................................. : مدارس در زبان درس تياهم و ضرورت

 12 .......................................................................... است؟ مهم اريبس يسيانگل زبان يريادگي چرا

 14 ..................................................................... : يسيانگل زبان ريدب عنوان به بنده  فيوظا طهيح

 17 ......................................................................................... يسيانگل زبان سيتدر ت ايتجرب

 17 ...................................................................................................................: 1 تجربه

 كالس در بنده كه ييراهنما يسيانگل زبان سيتدر در آموزان دانش به يسيانگل زبان لغات يريفراگ يروشها

 17 ........................................................................................................ . كردم يم استفاده

 Flash cards( ......................................................... 18(  شينما يكارتها - 1 •

 18 ................................................................................................. لغت دفتر استفاده – 2

 19 .................................................................................................. يذهن يساز ريتصو- 3

 20 ................................................................................................. !تكرار و تكرار تكرار،- 4

 20 ...................................................................................................................: 2 تجربه
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 20 ...........................................................: آموزان دانش يسيانگل زبان يگفتار  مهارت تيتقو روش

 20 ............................................................................ :(oral drills) شفاهي تمرينات انجام - 1

 21 ........................................................................................................... : لميف دنيد- 2

 reading .................................................................... 21 آموزش در بنده سيتدر روش:  3تجربه

 22 ......................... دقيقه 30 تا 20 حدود:   گفتگو   Dialogue پيشنهادي تدريس و ارائه نحوه: 4 تجربه

 24 ................................................................................ يآموزش يها لميف از استفاده:  5 تجربه

 24 ........................................................................................................... : 5 تجربه نييتب

 24 ................................................................................................................... : 6 تجربه

 24 ................................................................................................ كردن صحبت ترس بدون

 24 ........................................................................................................... : 6 تجربه نييتب

 25 .......................................................................... يسيانگل زبان سيتدر در بنده اتيتجرب گريد

 32 ............................................................................. اتيتجرب از حاصل سيتدر اتيتجرب نييتب

 32 ................................... ) يميت ييكارآ روش(  يسيلانگ زبان سيتدر در يمشاركت يريادگي از استفاده

 32 ................................................................... : از عبارتند كه دارد مرحله 10 يميت ييكارا روش

 33 ........................................................... : از عبارتند كه است روش پنج شامل يمشاركت يريادگي.

 38 .......................................................................... مدارس در يسيانگل زبان سيتدر يها چالش

 42 ............................................................................. رما كشو در زبان يريادگي و آموزش موانع

 42 .............................................................. دارد يرعلميغ و كند يحركت ما، كشور در زبان آموزش

 43 ............................................... شود يم آغاز يخردسال نيسن از زبان آموزش ايدن يكشورها اكثر در

 43 .................................................................................. !راههيب اي حل راه زبان، يها آموزشگاه

 44 .................................................. ندارد وجود زبان يها آموزشگاه يها تيفعال روند بر يجامع نظارت
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 45 ........................................ شود يم گرفته دهيناد موسسات اكثر در گريهمد از زانآمو زبان كردن  غربال

 45 ....................................................................................................... بنده خاص اقدامات

 48 ............................................................................................................... : مساله انيب

 50 ............................................................................................................. :قيتحق اهداف

 50 ....................................................................................... ) 1 شواهد(  موجود وضع فيتوص

 53 ........................................................................................................ : ها داده يگردآور

 55 ....................................................................................... : ها داده ريتفس و ليتحل و هيتجز

 57 ............................................................................... : ها حل راه هيارا جهت ها داده يگردآور

 58 ........................................................................................................... : موضوع اتيادب

 60 ................................................................................................. : يشنهاديپ يها حل راه

 62 ....................................................................................................... : ها حل راه انتخاب

 63 ............................................................................................. : اه حل راه به يبخش اعتبار

 64 ............................................................................................ : يانتخاب يها حل راه ياجرا

 64 ................................................................................................................ زهيانگ جاديا

 64 ......................................................................... يگروه كار از بهره و آموزان انشد يبند گروه

 64 ...................................................................... ريتصو با همراه نتيپو پاور و كارت فلش ي هيته

 65 ............................................................................. يدرس كتاب يسيانگل متون شينما ياجرا

 65 ...................................................................... : ها حل راه ياجرا در راتييتغ و ليتعد ، اصالح

 65 ....................................................................................... ) 2 شواهد( مطلوب وضع فيتوص

 65 ................................................................................ مطلوب وضع يفيك يها شاخص – الف

 66 .................................................................................... مطلوب وضع يكم يها شاخص -ب
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 67 .................................................................................... بنده خاص اقدام نيا از يريگ جهينت

 68 ......................................................... يسيانگل زبان يريادگي در آموزان دانش يناكام ياصل ليدال

 68 ........................................................................................................................ ترس

 69 ............................................................................................ متن بر مبتني محيط بر تكيه

 69 .............................................................................................................. گرامر بر تكيه

 69 ................................................................................................... لغات يادگيري بر تأكيد

 69 .............................................................................................. خواندن امر به دادن اهميت

 70 ............................................................ زبان سيتدر كالس در ينظم يب از يريجلوگ يها روش

 72 ......................................................................... : متوسطه يسيانگل زبان سيتدر در نكته چند

 74 ........................................................ : كند يم كمك كالس ي اداره در ما به يليخ كه نكته چند

 76 ................................................... اتيتجرب حاصل» انگليسي زبان تدريس  در شده استفاده روش«

 76 ..................................................................................................... چهارگانه هاي مهارت

 79 ................................................................................... : اتيتجرب از راهكارحاصل و شنهاديپ

 79 ............................................................................... انگليسي زبان آموزش يبرا ييشنهادهايپ

 80 ............................................................................. (Reading) خواندني متون تدريس روش

 80 ................................................................................ (Presentation) امادهي مرحله) الف

 81 ................................................................................ (Presentation) معرفي مرحله) الف

 82 ......................................................................................... (Practice) تمرين مرحله) ب

 82 ............................................................................ (Production) كاربرد و توليد مرحله) ج

 84 ................................................................................ (Presentation) معرفي مرحله) الف

 84 .................................................................................... (ORAL Drills) تمرين مرحله يك
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 85 ............................................................................ (Written Exercises) توليد مرحله) ج

 85 .................................................................................... (Phonetics) اصوات تدرس روش

 85 ................................................................................ (Presentation) معرفي مرحله) الف

 85 .......................................................................................... (Practice)تمرين مرحله) ب

 86 ....................................................................................... (Production) توليد مرحله) ج

 86 ............................................................................................... (Oral Dii) تمرين مرحله

 Oral Drills .......................................................................................... 87 تمرينات از هدف

 87 ................................................................................ (Presentation) معرفي مرحله) الف

 88 ......................................................................................... (Practice) تمرين مرحله) ب

 88 ........................................................................................ (Production)توليد مرحله) ج

 88 .................................................................................................... ندهيآ يبرا شنهادهايپ

 90 ............................................................................................................... يريگ جهينت

 91 ...................................................................................................................... : منابع
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  مقدمه :

مشغول  دبيرستان و متوسطه دو سال است كه به تدريس زبان انگليسي مقطع ...........مدت  .................... اينجانب 

اصوال به درس زبان انگليسي در مدارس اهميت كمتري مي دهند در حالي كه يادگير زبان يكي از اشم . مي ب

  مهم ترين نكاتي است كه مي تواند در پيشرفت علمي كشور كمك نمايد . 

 رهبه و پژوهشي و علمي مĤخذ و منابع از استفاده براي ارتباطي ابزارهاي مهمترين از يكي عنوان به انگليسي زبان

   .است امروز جهان در زندگي براي نياز مورد مهارتهاي ترين اساسي از پيشرفت، آوريهاي فن از گيري

  :است فرموده) ره(خميني امام حضرت    

 بايد مدارس تبليغات برنامه جزو يعني اين به است احتياج امروز نبود، خارجي زبانهاي به احتياج پيشتر“    

 المللي، بين ارتباطات سازي جهاني روند افزايش با.”است شايعتر دنيا همه در كه هاييآن دنيا زنده زبانهاي. باشد

 و گيرند مي صورت انگليسي زبان به همگي جديد علوم آموزش و جهاني تجارت تلويزيوني، و راديوئي هاي برنامه

  :زبان معرض در جامعه . است امروزي مدرن دنياي در زندگي عدم با برابر زبان اين با آشنايي عدم

 مدارس در انگليسي زبان تدريس ضرورت عدم يا ضرورت سر بر بحث هنوز جامعه از بخشي در متاسفانه    

 كنكور در ما آموزان دانش نمرات سطح چرا كه دهد قرار ارزيابي مورد را مهم پرسش اين بايد كنفرانس است؛

   .است انتظار از پايينتر
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 عرصه اين در بايد چگونه و دارد اندكي دستاورد مدارس، در زبان آموزش مادي و انساني هاي هزينه چرا    

  انداخت؟ در نو طرحي

 ارتباط برقراري توانايي و روز دانش از استفاده هدف با ديگران با ارتباط برقراري و اطالعات مبادله توانايي    

 انگليسي زبان كه است حاضر صرع در يافته توسعه انسان ويژگيهاي از گروهي، كار به عادت و الكترونيكي

  .است مهارت اين در ورزيدگي و يادگيري ناپذير اجتناب ضرورت

 عقب عربي ممالك و فارس خليج حاشيه كشورهاي از برخي از حتي انگليسي زبان آموزش در آمار براساس    

  .نيمك طريق ارائه و بيابيم را آن جبران راه و ماندگي عقب اين داليل بايد كه ايم مانده

 دليل به اما است، انكارناپذير زبان آموزش بسط به كمك در دولتي غير و معتبر خصوصي آموزشگاههاي نقش    

   .باشند داشته دسترسي آن به توانند نمي جامعه اقشار همه طبيعتا خصوصي، كالسهاي بودن بر هزينه

 بايد بلكه نيست، كافي مدارس در آن زشآمو تنها انگليسي زبان فراگيري توسعه براي تجربه سالها براساس    

  .گيرد قرار زبان معرض در جامعه كل

 انگليسي به رياضي و علوم مثل ديگر دروس از بخشي زبان، اختصاصي تدريس بر عالوه لبنان در مثال، براي    

 را ها تجربه قبيل اين بايد هم ما. كنند مي صحبت انگليسي خوبي به مدارس اين هاي بچه و شود مي تدريس

 بايد اول يافت، نخواهد توسعه انگليسي محدود، ساعت چند در زبان تدريس با كه باشيم مطمئن و ببنديم كار به

 قرار گوناگون جهات از آن آموزش معرض در را جامعه بعد و كنيم قلمداد نياز و ضرورت را انگليسي گرفتن فرا

  .دهيم

 و صدا جمله از كنند، عرضه انگليسي به را خود مطالب از شيبخ كه شود پيشنهاد كشور هاي رسانه به بايد    

 زيرنويس يا صدا با اي ويژه هاي برنامه و فيلمها و باشد داشته مورد اين در تاثيرگذاري نقش تواند مي سيما

   .كند پخش خود مخاطبان براي انگليسي

  !برديم پي ”زبان“ اهميت به سرانجام    

 مي در باشيم، داشته امروزي بشر زندگي براي نياز مورد اساسي ضرورتهاي و اهميت در تعمقي مختصر اگر    

 و آيد مي شمار به يكم و بيست قرن در زندگي براي مهارتها ترين اساسي جمله از ارتباطي مهارتهاي كه يابيم
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 فن فني، و علمي مĤخذ و منابع از گيري بهره در ارتباط ابزارهاي ترين عمده از يكي عنوان به زبان، ميان اين در

   .نمايد مي ايفا مهمي نقش فرهنگي علمي، تعالي نيز و پيشرفته آوريهاي

 ارزشمند تجارب انتقال و طرح براي مغتنمي بسيار فرصت انگليسي زبان آموزش كنفرانسهاي برگزاري    

  .مهارتهاست اين آموزش در معلمان

 تلقي نظام آن اهداف به بخشيدن تحقق عامل و قدمم خط سربازان عنوان به معلمان آموزشي، نظام هر در    

   .شوند مي

 آموزش و يادگيري براي را الزم بسترهاي بسيار، محدوديتهاي و امكانات كمبود وجود با توانند مي معلمان    

 اخالقي و اجتماعي فكري، رشد موجب تدريس مناسب تكنيكهاي و الگوها بكارگيري با و نمايند فراهم مهارتها

  . شوند آموزان دانش

  . باشد مي انگليسي زبان تدريس زمينه در خودم تجربات بيان تحقيق اين نوشتن از هدف

  نكات كليدي :.  

  روشها و پيشنهادات -مشكالت و چالش ها  زبان ـ تجربيات ـ تدريس 

  تعاريف مفاهيم كليدي :

  تدريس روشهاي تعريف

 وسيله، تعيين از قبل و محتوي انتخاب از بعد معلم. ستا تدريس روش انتخاب آموزشي، طراحي مهم مراحل از

 هدف، به رسيدن براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند انتخاب را خود تدريس مناسب روش و مشي خط بايد

  .گويند "تدريس روش" شود مي اتخاذ امكانات و شرايط به توجه با
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 تجربه چيست؟

باشد و به كارها و رويدادهاي گذشته باز  اي جديد از آن مي تجربه به معني آزمودن يك كار و كسب آموخته

شود كه  رويدادهايي گفته مي اي از روانپزشكي هم تجربه به هر رويداد يا مجموعه- از بعد روانشناسي .گردند مي

ازمعلومات كسب شده را در پي دارد. مجموعه تجارب افراد  اي پيوندند و مجموعه در زندگي شخصي به وقوع مي

تجاربسازماني دسته بندي نمود كه از  توان در سه دسته كلي تجارب خانوادگي، تجارب عمومي و ر زندگي را ميد

 .باشد ميان اين سه دسته، تجربه سازماني مدنظر ما مي

  تعريف پيشنهاد

و  ارائه هرگونه ايده و راهكار در قالب نظام پيشنهادها كه باعث حل مشكل يا بهبود در فرآيندهاي موجود 

-شود كه توسط كاركنان، مديران يا ساير ذينفعان سازمان ارائه ميخدمات سازمان گردد، پيشنهاد ناميده مي

  .شود

  

  ضرورت و اهميت درس زبان در مدارس :

  است؟ مهم بسيار انگليسي زبان يادگيري چرا

 ميدهند قرار مطالعه مورد دوم زبان عنوان به را ان جهان سراسر در مردم و بوده مهم بسيار انگليسي زبان امروزه

 همچنين و ميدهند قرار مدارس درسي هاي برنامه در دوم زبان عنوان به را انگليسي زبان ها كشور از بسياري. 

 زبان يادگيري چرا كه دانيد مي آيا حال، اين با. ميكنند ان يادگيري به شروع ابتدايي سنين همان از كودكان

  است؟ مهم بسيار انگليسي
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 در زبان اين. آيد مي بشمار جهان سراسر در المللي بين زبان همچنين و گفتاري زبان ترين رايج انگليسي زبان

 حد يا ميكند صحبت انگليسي نفر 1 نفر 5 هر ميان از امروزه.  ميشود داده آموزش ها كشور از بسياري مدارس

  .ميشود متوجه انگليسي اقل

 مهارت داشتن.  ميباشد گردشگري همچنين و ديپلماسي ، كامپيوتر ، هوانوردي علم زبان انگليسي زبان بعالوه

 كشور از خارج يا خود كشور داخل در مناسب شغل يك آوردن دست به براي را افراد شانس انگليسي زبان در

 به يا مالقات زيادي افرادي با ميتوان كه.  ميباشد جهان كشور 53 رسمي زبان انگليسي زبان.  ميدهد افزايش

 شده شناخته جهان سراسر در نفر ميليون 400  حدود اول زبان عنوان به انگليسي زبان. كرد صحبت زبان اين

 و ها فيلم كتابها از ميتوانيد شما است منزله اين به ان گيري ياد و است رسانه صنعت زبان انگليسي زبان.  است

 به ها سايت وب از بسياري.  ميباشد نتاينتر زبان انگليسي همچنين. ببريد لذت خود عالقه مورد هاي آهنگ

 زبان. بود خواهيد ها بحث و ها انجمن در كردن شركت به قادر صورت اين در كه اند شده نوشته انگليسي زبان

 و آسان نسبتا ديگر هاي زبان با مقايسه در را ان گيري ياد كه است آسان و ساده الفباي يك مبناي بر انگليسي

 فرهنگ از  يك هيچ كه كنند ابداع را مصنوعي زبان يك كه اند كرده تالش انشمنداند همچنين. ميسازد سريع

  . نگرفت قرار توجه مورد اما است شده ناميده اسپرانتو كه نميشود شامل را ها
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 همچنين و فرد در رضايت احساس باعث بلكه است مفيد نتنها انگليسي زبان گيري ياد گفت ميتوان سو يك از

 صرف مسير اين در شما كه ساعتي هر باشيد داشته ياد در.  ميشود ميپردازد ان به درآنچه جهيتو قابل پيشرفت

 زبان سطح بهبود براي درسي هاي كتاب از مردم اكثريت روزها اين. ميسازد نزديكتر هدفتان به را شمار ميكنيد

 و زبان دستور بردن باال رايب مفيدي منابع ها كتاب اين كه ندارد وجود شكي و ميكنند خوداستفاده انگليسي

 تر روان مراتب به سخنران يك به افراد ساختن تبديل يا و ترديد بر غلبه در توجهي قابل هدف اما هستند واژگان

  .نميسازند فراهم را

 سراسر در مدرسه هزاران ميباشد گفتاري زبان جهان هاي كشور از بسياتي در انگليسي چون ديگر سوي از

 زيادي هاي فرصت ميكنيد صحبت انگليسي شما اگر. ميكنند ارائه انگليسي زبان به را خود هاي برنامه جهان

 از همچنين دارد وجود شما علمي هاي نياز كردن آورده بر براي مناسب دوره و مدرسه يك كردن پيدا براي

 و بگيريد ياد ديگر فرهنگهاي مورد در ميتوانيد شما است كننده سرگرم بسيار انگليسي زبان يادگيري كه آنجائي

 زندگي نحوه و عادات ها ارزش دانستن صرفا از فراتر حدي در تا ساخت خواهد قادر را شما تجارب اين همچنين

  . كنيد رشد متفاوت فرهنگي در

  : زبان انگليسيبنده به عنوان دبير  حيطه وظايف 

  اينجانب به عنوان زبان انگليسي داراي وظايف زير مي باشم :



  

�	� ورد و ����  �	�
�� ��ا� ���ه�� �� ���� . ��ا�  �	�
ا	� 

 ��
 ���� �� ���ن �' �&�� ه%ار �$�� ٦و	�ا	" ا	� �!��  ار���� �
 ��0�دا� .*2	� در -�	� 1��� و 0/وه�� .-��ن ��ا,+' *��(

.www.asemankafinet.ir 

١٥ 

 

 رفتاري ارائه و امور ساير و دروس يادگيري در آموزان دانش بين اسالمي همكاري و تفاهم جو ايجاد در سعي -

 مدنظر همواره را اسالمي رفتار از كامل الگوي و نمونه آموزان دانش كه نحوي به درس كالس در اسالمي كامالً

  .باشند داشته

 بر موظف تدريس به اشتغال و آموزان دانش توق نرفتن هدر در وافر سعي و درس كالس در موقع به حضور -

  .پرورش و آموزش وزارت مصوب ضوابط براساس هفتگي برنامه طبق

  .معين زماني فواصل به برنامه مطالب تخصيص منظور به تحصيلي سال درس طرح تهيه -

 رئيس به الزم گزارش ارائه و مخصوص دفتر در آنان غيبت ثبت و آموزان دانش غياب و حضور به رسيدگي -

  .آموزشگاه

  .آنان تحصيلي وضع پيشبرد جهت مختلف استعدادهاي نظر از آموزان دانش بندي گروه -

  .آموزان دانش علمي آموزش برنامه با متناسب فني دروس و مواد نظري اصول آموزش -

  .لزوم صورت در درس كالس در تشريح و تدريس براي الزم وسايل كردن آماده -

  .نقشه طبق آموزان دانش براي نياز مورد شده ساخته هاي نمونه تشريح -
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 هاي عمل دستور و مقررات برطبق آموزان دانش يادگيري و معلومات سنجش منظور به امتحانات انجام -

  .مربوط

  .مربوط هاي عمل دستور برابر مقرر مدت ظرف مربوط مقام به نمرات ريز تسليم و امتحاني اوراق تصحيح -

  .درس كالس در منظ حفظ و برقراري -

  .لزوم حد در آنان با ارتباط و تماس و فرزندانشان اخالقي و تحصيلي وضع از آموزان دانش اولياء ساختن مطلع -

  .ذيربط مقام به آموزان دانش اخالقي و تحصيلي وضع موقع به گزارش -

  .پرورش و آموزش لفمخت زمينه در مربوط مقامات ساير با همكاري و دبيران شوراهاي و جلسات در گزارش -

  .پرورش و آموزش وزارت مقررات حدود در دستورات اجراي و مربوط آموزشي واحد رئيس با همكاري -

  .مربوط مقام به هنرجويان و آموزان دانش كارآموزي و درسي وضع گزارش -

 و ها يآگاه سطح بردن باال منظور به علمي و تربيتي كتب و تدريس روشهاي در مداوم مطالعه در سعي -

  .شغلي هاي مهارت

  .برنامه طبق شود مي تشكيل پرورش و آموزش وزارت توسط كه خدمت ضمن آموزش هاي كالس در شركت -
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 تفهيم جهت دانشجويان يا و هنرجويان و آموزان دانش است الزم كه هايي برنامه و تمرينات نمودن مشخص -

  .شده امانج كارهاي به رسيدگي و دهند انجام منزل در دروس بهتر

  .مربوط آموزشي واحد مربيان و اولياء انجمن با همكاري -

  .عنداللزوم ارجاعي امور ساير انجام -

  

  

  تدريس زبان انگليسيتجربيا ت 

  :  1تجربه 

زبان انگليسي به دانش آموزان در تدريس زبان انگليسي راهنمايي كه  روشهاي فراگيري لغات

  بنده در كالس استفاده مي كردم .

طر سپردن لغتهاي يك زبان خارجي مي تواند يكي از بخشهاي خسته كننده در فراگيري زبان باشد. به خا

خوشبختانه روشهاي مختلفي براي سرعت بخشيدن و نيز لذت بخش كردن آن وجود دارد كه در ادامه به آن مي 

 پردازيم:
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  )Flash cards(  كارتهاي نمايش - 1 

ه استفاده از كارت هاي نمايش است كه در زير به توضيح آن يكي از روش هاي استفاده شده توسط بند 

  مي پردازم :

استفاده از كارتهاي نمايش سريعترين روش براي مرور لغاتي است كه نياز به تكرار دارند. اين روش بسيار مؤثر و 

  در عين حال كم هزينه است.

كنيد، در در جيب جا شوند، تهيه مياي كه روش كار بدين صورت است كه يك دسته كارت مقوايي، در اندازه

كنيد. همانطور كه نويسيد و در سمت ديگر كارت معني آن را به فارسي وارد مي يك روي آن لغت انگليسي را مي

آوريد و كنيد: آنهايي كه معني آن را فوراً به خاطر ميكنيد، لغتها را به دو دسته تقسيم ميكارتها را مرور مي

ايد توانيد معني آن را به خاطر آوريد. به مرور لغتهايي كه هنوز به آنها تسلط پيدا نكردهنميآنهايي كه به راحتي 

  ايد.دهيد تا اينكه مطمئن شويد آنها را بخوبي ياد گرفتهآنقدر ادامه مي

  دفتر لغتاستفاده  – 2

د آن را در دفترتان سعي كنيد حتماً يك دفتر لغت مناسب تهيه كنيد و هر موقع كه به لغت جديدي برخوردي

توانيد در دفترتان ثبت يادداشت كنيد. فقط به نوشتن لغت و معني آن اكتفا نكنيد. بعضي از مواردي كه مي

عالئم   كنيد عبارتند از: توضيح انگليسي معني لغت، مترادف ها، متضادها، تصاوير، جمالت نمونه (به انگليسي)،

  ، نوع كلمه (اسم، فعل و ...)، نكات گرامري (قابل شمارش، غيرقابل شمارش و ...)، كلمات هم خانواده و فونتيك

http://www.zabanamoozan.com/learning/soundsipa.htm
http://www.zabanamoozan.com/learning/soundsipa.htm
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توانيد خودتان با لغت جديد يك جمله بسازيد و يادداشت كارهاي جالبتري هم مي توانيد انجام دهيد: مثالً مي

ضوعات خاصي اختصاص دهيد؛ مثالً حيوانات، رنگها و شكلها، پول، مسافرت، غذاها و كنيد. و يا صفحاتي را به مو

  ميوه ها و ....

  تصوير سازي ذهني- 3

در اين روش شما يك لغت انگليسي را با يك لغت فارسي كه تلفظ يا امالي مشابهي دارد، به نحوي مرتبط مي 

. بعنوان مثال اگر شما براي اولين بار به كنيد كه الزاماً از لحاظ معنايي با هم ارتباطي ندارند

در فارسي است.   تانك  شويد كه تلفظ آن شبيه(تانگ: به معني زبان) برخورديد، متوجه مي  tongue لغت

  توانيد در ذهنتان مجسم كنيد كه بجاي زبان، يك تانك از دهان كسي در حال خارج شدن است!بنابراين مي

توانيد در خوريد. در اين حال ميبه معني شجاع بر مي  valorous رمثال دوم: فرض كنيد شما به لغت د

ها هستيد. والها يكي يكي به ايد و مشغول تماشاي والذهن خود چنين مجسم كنيد كه در كنار دريا ايستاده

(يك   وال روس  كنند، تا اينكه يكترسند و فرار ميبينند ميآيند ولي به محض اينكه شما را ميسطح آب مي

آيد. شما با خود ميآيد و بجاي اينكه از شما فرار كند، به سمت شما ميال از كشور روسيه) به سطح آب ميو

  )rezalotfian.blogfa.comاست! (مثال دوم از   وال روس، شجاع گوييد:
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شود كه هركند تا هر چه بهتر معاني لغات را بخاطر بسپاريد. همچنين گفته مياين تكنيك به شما كمك مي

  تر باشد، به خاطر آوردن آن هم آسانتر خواهد بود.چقدر تصوير ساخته شده عجيب

  تكرار، تكرار و تكرار!- 4  

بار به هنگام مطالعه متنهاي مختلف ديده مي 8دهند كه احتمال فراگيري لغاتي كه بيش از مطالعات نشان مي

شناسان به اتفاق معتقدند كه تكرار ين زباناند. همچنشوند، بسيار بيشتر از لغاتي است كه كمتر تكرار شده

كند. بنابراين گاهي همين تكرار كردن ساده حافظه شما به از بر كردن آنها كمك زيادي مي  با صداي بلند  لغات

شود كه جمله كاملي را كه لغت مورد نظر كند. در ضمن توصيه ميرا براي بخاطر سپردن لغات دشوار ياري مي

  بر كنيد و يا چند بار با صداي بلند تكرار نماييد. را در خود دارد، از

  :  2تجربه 

  روش تقويت مهارت  گفتاري زبان انگليسي دانش آموزان :

  آموزانم از روش هاي زير استفاده مي كرد م . دانش انگليسي زبان گفتاري  بنده براي تقويت مهارت

 و بوده قائل آن براي اي ويژه اهميت MIE مجموعه در كه :(oral drills) شفاهي تمرينات انجام - 1

 زبان براي را زبان فراگيري و شده تاييد زباني جديد الگوي ساختن به تمرينها اين انجام و تكرار طريق از همواره

 با مواجهه در ميتوان را شده ساخته الگوي ناخودآگاه طور به حال عين در و ميكند كننده سرگرم و مفرح آموز

  .نمود استفاده real situation انهم يا واقعي شرايط
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 جمله از يكي كه ميباشد short story از صحيح استفاده همان يا شده شنيده كوتاه متن يك كردن بازگو

 شده ارائه تاثيرگذار بسيار و فرد به منحصر روش با آن اهميت و است زبان فراگيري در اهميت پر بسيار موارد

 ميگردد، تقويت گفتاري هم و شنيداري مهارت هم روش اين در.  باشد مي هويدا بسيار پور ملك دكتر توسط

  دهد . گسترش را مهارت دو هر همزمان تواند مي آن بازگويي و تكرار و داستان شنيدن با آموز زبان چراكه

  ديدن فيلم :- 2

آموز با تكرار جمالت  ز ديگر موارد مي توان به ديدن فيلم و تكرار جمالت آن اشاره نمود كه در اين مورد، زبانا

و سليس و روان  accuracy و بيان درست كلمات accent مي تواند عالوه بر ساختن الگوي جديد، لهجه

  .نيز تقويت ميگردد British و American را تمرين نمايد. بدين طريق، هر دو لهجه fluencyبودن

 readingآموزش : روش تدريس بنده در  3تجربه

  استفاده مي كردم .  readingكالسم براي تدريس  بنده از روش زير در

 سعي ، تكرار و تمرين از پس)  واژه 5 حدود(  نوشته قشنگ و مرتب تابلو روي را متن كليدي و مهم لغات -1

  . نماييد القاء ، واژه تدريس گانه 10 هاي رهنمود از استفاده با را آنها معني تا كنيد

 بيان شفاف و آهسته را آن از اي خالصه ، گويا و بزرگ تصوير يك يا و چارت يك از استفاده با ، كتاب بدون -2

  . بپرسيد آسان و كلي سؤال چند ، متن خالصه و تصوير روي سپس.  كنيد

  . بخوانيد شفاف و طبيعي و بلند بار يك را آن و كرده باز را كتابها اكنون -3

  . كنند تكرار شما از بعد و خوانده جمله جمله را متن ، دوم بار براي -4

 احتماال و خوانده خود براي آهسته را متن تا داده فرصت آنها به دقيقه چند  Silent Reading عنوان به -5

  . بپرسند شما از را سؤاالتي

 از و نوشته تابلو روي)  كتاب هاي پرسش از غير(  پراكنده و كلي سوال سه يا دو شما ، فوق فعاليت حين در -6

  . دهند جواب را آنها  S. R  اتمام از پس تا يدبخواه ها بچه



  

�	� ورد و ����  �	�
�� ��ا� ���ه�� �� ���� . ��ا�  �	�
ا	� 

 ��
 ���� �� ���ن �' �&�� ه%ار �$�� ٦و	�ا	" ا	� �!��  ار���� �
 ��0�دا� .*2	� در -�	� 1��� و 0/وه�� .-��ن ��ا,+' *��(

.www.asemankafinet.ir 

٢٢ 

 

 دو يا يك قسمت همان روي ، خوانده بلند صورت به جمله دو يا يك فرد هر ، سؤاالت پاسخ گرفتن از پس -7

 مشاركت دادن جواب در توانند مي نيز ديگران ضمنا.  كند سؤال ديگري و بخواند يكي يا و بپرسيد وي از سؤال

  . كنند معني نيز را جمالت از برخي يا و نمايند

 براي را متن ديگر بار يك يا و بپرسيد را ديگري سؤاالت يا و كتاب پرسشهاي ميتوانيد ، متن اتمام از پس -8

  . بخوانيد آنها

 با را اي جمله ، توان حد در يك هر تا داده فرصت آنها به  Interactive تعاملي فعاليت يك عنوان به  -9

  . نماييد روخواني و اصالح ، نوشته تابلو روي يكي يكي را آنها جمالت.  كنند بيان متن به توجه

 كتبي ويا شفاهي طور به ، كرده خالصه را متن ، آينده جلسه براي تا بخواهيد آنها از ، تكليف عنوان به  -10 

 كالس م تما مچنينه.  دهند نمايش را آن يا و نموده عوض را جمالت زمان توانند مي بعضي ضمنا.  كنند بيان

  . نمايند آماده كتاب پرسشهاي و كردن معني ، روخواني براي را خود بايد

  

  

  دقيقه 30 تا 20 حدود:   گفتگو   Dialogue پيشنهادي تدريس و ارائه نحوه: 4تجربه 

  : (  presentation ) معرفي مرحله -  الف 

 بپرسيد مكالمه  موضوع مورد در سئوالي چند آنها از مكالمه پذيرش براي آموزان دانش آمادگي ايجاد جهت -1 

  .بدهيد آن مورد در اي خالصه توضيح ويا

 معرفي را مكالمه موضوع سياه تخته روي بر شكل كشيدن يا و موجود ء اشيا و تصاوير از استفاده با -2 

   .بدهيد مكالمه مفهوم مورد در توضيحي خالصه طور به كه باشد الزم است ممكن.كنيد

   .كنيد تدريس را دارند نقش آن فهم در كه مكالمه در موجود جديد لماتك -3
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 خواهيد آنها از متن به راجع سئواالتي كه بگوييد آنها به و دهند گوش مكالمه به كه بخواهيد آموزان دانش از -4

  .پرسيد

 كوتاه هاي پاسخ.  گيرد بر در را مكالمه كلي موضوعات كه بپرسيد آموزان دانش از مطلب درك سئوال چند -5 

   . بپذيريد آموزان دانش از را

  . دهند پاسخ تري جزئي سئواالت به و دهند گوش مكالمه متن به كه بخواهيد آموزان دانش از ديگر بار يك -6

   .دهند  گوش مكالمه به متن به كردن نگاه با و كنند باز را هايشان كتاب كه بخواهيد آموزان دانش از -7

  توضيح آموزان دانش براي را مهم ساختارهاي و دهيد توضيح انگليسي به را مكالمه متن اشدب الزم اگر -8 

  . دهيد

  : ( Practice) تمرين مرحله -ب

 انفرادي و جمعي دسته صورت به بخواهيد آموزان دانش از و بگوييد بلند منطقي هاي مكث با را مكالمه -1 

  .كنند تكرار

 را خود هاي نقش بخواهيد آنها از و كنيد واگذار نقشي قسمت هر به و نيدك تقسيم قسمت دو به را كالس -2

  .كنند نقش ايفاي انفرادي صورت به كه بخواهيد آموزان دانش از نهايت در و كنند تكرار

  ( Production) توليد مرحله -ج

 آنها بخواهيد آموزان نشدا از و كنيد پاك را عبارات و كلمات از بعضي و نوشته سياه تخته روي بر را مكالمه -1

  .كنند جايگزين را

  .دهند انجام را مكالمه دو به دو كه بخواهيد آموزان دانش از -2

 تكليف دفتر در سپس و بگيرند ياد كالس در را مكالمه كه دهيد وقت دقيقه 15 الي 10 آموزان دانش به -3

  .كنند اصالح را آن و بيابند را خود ضعف نقطه تا بنويسند اند گفته ياد را چه هر خود

  .باشند بعد جلسه در نقش ايفاي آماده و پرداخته مكالمه تمرين به منزل در بخواهيد آموزان دانش از - 3
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  استفاده از فيلم هاي آموزشي :  5تجربه 

هميشه به دانش آموزان توصيه ميكردم كه براي تقويت زبان خود فيلم ها به زبان انگليسي را بيشتر نگاه كنند . 

  د از مدتي و با عمل كردن به اين توصيه تغييرات زيادي در يادگيري زبان در دانش آموزان اتفاق افتاد .بع

  :  5تبيين تجربه 

 انگليسي زبان آموختن براي موثر بسيار راهي بلكه نيست سرگرمي يك نگاه كردن فيلم هاي زبان انگليسي فقط

 خود لغت دايره توانيد مي دارند هم انگليسي نويس زير هك آنهايي خصوص به انگليسي هاي فيلم ديدن با. است

 به اگر. كنيد تقويت را خود ( Listening همان يا(  انگليسي زبان شنيداري هايي قدرت و كنيد، بزرگتر را

  .كنيد اضافه خود هاي توانايي به را مختلف هاي لهجه تشخيص قدرت توانيد مي دهيد گوش هم اخبار

  :  6تجربه 

  صحبت كردن بدون ترس

از تجربيات تدريس بنده در درس زبان انگليسي راهنمايي اين بود كه به دانش آموزان توصيه ميكردم در هنگام 

صحبت به انگليسي بدون ترس باشيد و هرگز ترس به خود راه ندهيد .اين كار باعث پيشرفت زياد در دانش 

  آموزان در هنگام صحبت به زبان انگليسي شد .

  : 6 تبيين تجربه

 كردن صحبت از آنها ترس كنند پيشرفت رشته اين در نتوانند مردم بيشتر شود مي سبب كه عاملي بزرگترين

. كنند نمي صحبت بنابراين برسند نظر به ها احمق مانند و كنند صحبت اشتباه كه هستند نگران آنها. است

 نه. است زبان آموختن روش ترين سريع اين. كنيد عبور آن از بايد كه است اي مرحله اين كنيد صحبت نترسيد

 و دوباره. است آن دادن انجام آن آموختن راه راحترين و بهترين كاري هر براي بلكه زبان آموختن براي تنها
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 اين  ندهيد اجازه. دارد تمرين به احتياج انگليسي آموختن كاري هر مانند بياموزيد، تا دهيد انجام آنرا دوباره

  .شود شما پيشرفت مانع ككوچ هاي ترديد و شك

  ديگر تجربيات بنده در تدريس زبان انگليسي

 علمي درسي هاي زمينه در آموزان دانش   به مستقيم غير انتقال و خود در عالقه و انگيزه ايجاد             -1

  .   واعتقادي اخالقي

  موزآ ودانش خود براي آن معنوي اثر و كالس شروع در.... ا بسم گفتن             -2

 و درس تدريس ضمن در متعارف حد صدادر كردن بلند بتدريج و آهسته صداي با   صحبت شروع               -3

  ). آموزان دانش بيشتر توجه جلب جهت( كالس

 دانش به آنها معرفي و كالس به آنها آوردن و متنوع كتابهاي و ها روزنامه. مجالت مستمر مطالعه             -4

  اي جالب وجذاب آن در كالس جهت تشويق دانش آموزان به مطالعه كتابهاي غيردرسيسمتهق وقرائت آموزان

 و جنبي و عيني مباحث از استفاده و اي كليشه و خشك و روح بي مطالب بيان از خودداري             -5

  . كند مي آسانتر را ودرسي كالسي مباحث هضم كه ملموس

سياسي تاريخي مذهبي جغرافيايي واقتصادي وارائه آنها در البالي  لميع اطالعات بودن روز به               - 6

  مطالب درسي وايجاد تنوع و رفع خستگي با تشخيص معلم
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 با   بيشتر چه هر شناسايي جهت كالس مختلف اوقات ودر جلسه هر در آموزان دانش غياب و حضور             -7

دانش آموزان غايب ودستي با آنها بعداز درس وكالس  والاح از شدن جويا و سال طي در آنها   فاميل و چهره

  وخارج از مدرسه وسالهاي بعد .

 وروحي جسمي سالمتي جهت الزم راهنماييهاي و آموزان دانش به نسبت دلسوزي اظهار               -8

 ويشن حرف خود معلم به نسبت چراكه داريم ومحبت فرزنددلسوزي به نسبت كه طور همان آنها واجتماعي

  يشتري دارد تا نسبت به پدر و مادر خود .ب

 داشته نظر زير نيز كالس از خارج رادر خود معلم رفتار و بوده بين تيز و بين نكته بسيار آموز دانش             -9

 زمينه خوددر اظهارنظرات لذادر( كند برداري الگو او عملكرد  واز   شود آگاه معلم اعتقادات ميزان از خواهد مي و

  ).باشد وباتمانينه عادالنه عاقالنه آگاهانه بايست مي   ختلفم ايه

 كردن صحبت شمرده شمرده   صدا تن دادن تغيير   دادن جا ابروتغيير چشم دست حركات از استفاده         -10

  . حواس تمركز ايجاد و درس به توجه جلب با كالسي ساعت طول در  

  ت آفرين احسنت خوب است درست است در موارد لزوم .كلما از استفاده و آموز دانش تشويق         -11

 خود زبان از كردن وصحبت آنها غلط افكار و نظرات مقابل در   حتي مستقيم گيري موضع از پرهيز         -12

  .  او با شدن سخن هم و آموز دانش

ا توفيق اجباري كم كم ب تهالب( ندارد ايمان آن به و كنيم نمي عمل آن به كه آنچه گفتن از پرهيز         -13

  گفته ها به عمل درآمده وبه ميزان ايمان افزوده مي شود ).
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 وارد به صحبت كم آموزان دانش كردن ووادار دادن شخصيت و آموز دانش به دادن نظر اظهار اجازه           -14

  . كالسي مباحث در شدن

  ف به دانش آموز.ضع هنقط دادن و آن مكرر بكاربردن و كالم تكه نداشتن         -15

 مواقع در عرفي غير و معقول نا و متعارف وغير اخالقي غير و نابسند كلمات بردن بكار از خودداري         -16

  .آموز دانش كردن بيرون با خود خشم كنترل و عصبانيت

نگترين آنها و زر و غترين شلو به بيشتر توجه از پرهيز و   آموزان دانش همه به عادالنه نگاه توزيع           -17

  صدا كردن آنها با نام فاميلي و نام كوچك .

 و كردن كوتاه با صورت   محاسن    نمودن مرتب   و سر اصالح لباس، گاه به گاه تغيير لباس، تميزي         -18

  .عطريات از واستفاده ريش خط گذاشتن

ع بن لباس همانطوريكه براي توزي( سفيد روپوش يا همدست فرم لباس از استفاده االمكان حتي         -19

 غير توجه از جلوگيري جهت مخصوص روپوش يا شودو مي پرداخت  خدمتگزاران ويا كارمندان ساير ادارات 

 قبولي در را معلم حرف پذيرفتن شرط و شود مي او باطن به حكم ظاهر قضاوت با چراكه معلم ظاهر به معمول

  با پذيرفتن ظاهر او امكان پذير خواهد بود) . آموز دانش باطن تسخير   راه و ميدانند او ظاهر

  .هريك با برخوردمتفاوت درنوع فردي تفاوتهاي گرفتن نظر در         -20
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 بوده متفاوت كالس هر ظرفيت وميزان سطح كه ديگر كالس با كالس هر تدريس و كار روش تغيير           -21

ا به طرف خودشان جلب كرده اند و سطح علمي و ر سكال اكثريت انگيزه   كالس نفوذ ذي آموزان دانش وگاه

  .   ظرفيت ادبي و اخالقي هر كالس دنياي متفاوتي را خاص هر كالس بوجود آورده 

 بيان(  است جذاب و بخش لذت كه متوسطه آموزان دانش مورد در حتي داستان و قصه از استفاده         -22

سه ودر ابتداي درس ودر اوقاتي كه احساس بروز عالئم ندجلچ در سريالي صورت به قرآني طوالني داستانهاي

  خستگي در دانش آموزان مي شود).

 كردن مطرح و خصوص اين در عادي و متعارف برخورد و نمره از آموز دانش ترساندن و تهديد عدم         -23

  .آنها شدن اي عقده از جلوگيري با درس ضمن مهم سواالت

  كوچك داش آموز وناديده گرفتن وحساسيت نشان ندادن هايخطا از پوشي چشم         -24

 در آنها وبيان اطرافيان و خود زندگي وناموفق موفق تجربيات   از ملموس و عيني مثالهاي به توجه           -25

  .   گيرد مي قرار بيشتر پذيرش مورد و تر واقعي كه كالس

اف وتوجه به نجوم وعظمت آسمان و رفتن در طرا طبيعي محيط به توجه به آموزان دانش تشويق         -26

  دامن طبيعت و سير و سفر كردن در آن .

 براي نياز يك عنوان به سال طي در خانواده همراه به المكان حتي يا وگروهي كالسي اردوهاي بربايي         -27

  .روحي كسالتهاي رفع
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 همكالسيها دوستان به وكمك   اطرافيان هب نسبت كردن مسئوليت احساس به آموزان دانش   تشويق         -28

  ). باشد تحصيلكرده افراد تمايز ووجه ثمرات از يكي بايد كه( جامعه وحتي خود خانواده اعضاي ساير و

  . آنها با رقابت و ديگران استعدادهاي به پرداختن و توجه جاي به خود يابي استعداد         -29

 آنهاوپذيرفتن سواالت به كامل دادن پاسخ و كردن گوش و آموز نشدا به   كردن سوال جرات دادن         -30

  .   داشته توجه آن به كمتر معلم كه مطالبي گرفتن وياد

 كالس در آنها عالقه مورد مطالب وارائه كالس اداره نحوه در آموزان دانش اكثريت خواست به توجه         -31

  .ازدواج براي دانش آموزان دوره متوسطه  اهميت مثل

 است شده مواجه بحران با اش زندگي آينده كه آموزي دانش با سخوان در و موفق آموز دانش مقايسه         -32

  . خصوص اين در عيني و موفق هاي نمونه وذكر

ان سال كه نياز به پاي در روحي و فكري خستگي وايجاد تحصيلي سال شروع ابتداي در تحرك آفت         -33

  . دارد را متنوع فعاليتهاي ديگر و كردن ورزش - توان حد در كاري اضافه –در طي سال توزيع متناسب انرژي 

 مي دوحفظ هر رابراي الزم كارسازبودوآمادگي بسيار كه ومعلم شاگرد روزبراي طي در زي انر توزيع         -34

  ني روزمي كاهد .پايا ساعات در آموزان دانش نظمي وازبي كند

 يك ورزشي، يكرشته در متوسطه دوره پايان تا بتواند كه او براي ريزي وبرنامه آموز دانش تشويق         -35

  . كند كسب شودومهارت موفق همزمان درسي رشته يك و هنري رشته

  . كالس سر در خود با  متعدد كتابهاي حمل و درسي غير  مطالعه به تشويق         -36
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 حلقه چون كشوركه انقالبي و تاريخي ، سياسي شهري روز سائلم از آموز دانش شدن آگاه به تشويق         -37

  . است خورده گره او آينده و سرنوشت به اي

  . آنها به واحترام قدرداني ونحوه آموزان دانش به مادر و پدر زحمات آوردن ياد به         -38

ي استفاده از تخته و خواندن وشتاري گويايي سوال و جواب خالصه بردارن متنوع روشهاي از استفاده         -39

  كتاب در روش تدريس .

 جلوگيري جهت تدريس ضمن صدا ناگهاني كردن بلند يا جادادن تغيير ، جا از گهاني نا شدن بلند         -40

  . الس ك و س در به توجهي وبي يكنواختي حالت از آموزان دانش نمودن خارج و پرتي ازحواس

 آنها وتشويق   و آنها انتظارات و توقعات سطح آوردن پايين و زندگي واقعيات با آموز دانش كردن آشنا         -41

  . بيشتر موفقيت براي بيشتر تالش و كار سطح   بردن باال به

مناسب در  وقتي كردن منظور و درس پايان در دارند زدن حرف به اصرار كه آموزاني دانش به اجازه         -42

  اين خصوص .

 آموزان دانش گذاشتن وآزاد كالس ووقت ساعت داشتن نظر زير و مستقيم غير صورت به وقت تنظيم         -43

  .   كالس پاياني دقايق در

  . كالسي تكاليف و درسي گيريهاي تصميم در آموزان دانش از گرفتن كمك         -44

  زان خاطي، بي نظم و ضعيف از نظر درسي .آمو دانش با انفرادي صحبت تاثير         -45
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 ابتداي در ديگران و رياضي معلم زبان از اخالقي نكات وبيان و ديني معلم زبان از علمي مطالب بيان         -46

  . گرفت خواهد قرار بيشتري پذيرش مورد و تر جذاب كه كالس پرت اوقات يا كالس

ان وتكرارآنها يان موارد انضباطي واخالقي وتربيتي وبيب دبيردر –معاون –مدير شدن هماهنگ         -47

  دركالس ومراسم صبحگاه از قول همديگرتاتاثيرگذاري بيشتريداشته باشد.

  ورزش ميدان در آموزان دانش با شدن همبازي         -48

پي گيري و  و   آنها سواالت توجيه وعدم وجسارت باجرات   لزوم صورت در"نميدانم" كلمه از استفاده         -49

  ارائه آن در كالس .تحقيق جامع در جلسات آتي و 

 با كرده ايجاد اختالل كالس در اخالقي يا درسي نظر از كه آموزي دانش با خصوصي هاي صحبت         -50

  . مدرسه كادر و مشاور مشورت با شغلي فرهنگي خانوادگي وضعيت از آشنايي

توان با هنر معلمي و  اينكه خداوند سرنوشت هيچ فردو قومي را تغيير نمي دهدمگر كه خود بخواهند ؛ پس مي

تجربه خود ،هر چه بيشتر رقبت خود را در رفتن به كالس افزايش داد و انگيزه به بطالت گذراندن اوقات كالس 

را از دانش آموزان گرفت و بهترين لحظات شيرين و لذت بخش را براي خود و شاگردان تحت بوشش خود 

د ، خير دنيا و آخرت را چشيد ، ارزش و احترام خود را نزد بوجود آورد و شادابي و نشاط را به آنها باز گردان

دانش آموزان باال برد ،،شور وشوق را به جامعه انتقال داد ، آينده خود را تضمين نمود ، به كرامت نفساني رسيد ، 

از امدادهاي الهي كمك جست ، از واليت معنوي بهره مند شد ، خودكفايي علمي كشوررا مشاهده كرد ، روح 

  هاد وتالش را احيا نمود و از آثار ما تأخر در حيات پس از مرگ هم،با تربيت نسل فردا بهره مند شد .ج
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  تبيين تجربيات تدريس حاصل از تجربيات

بنده از روش يادگيري مشاركتي در يادگيري زبان انگليسي به دانش آموزانم استفاده م كردم كه در ادامه به 

  توضيح آن مي پردازم .

  ) تيمي كارآيي روش(  انگليسي زبان تدريس در مشاركتي يادگيريه از استفاد 

 هايي روش نيازمند ما آموزان دانش ، دهد مي روي علوم در كه سريعي هاي پيشرفت و تغييرات به توجه با   

 با گامهم و تر سريع و بهتر را علوم بتوانند خود تا يابند دست يادگيري هاي مهارت به ها آن طريق از كه هستند

 امر اين در را آموزان دانش " همياري طريق از آموزش " يا " مشاركتي يادگيري " روش. بياموزند ها پيشرفت

 اعضاي تدريس. 2 تيمي كارآيي. 1:  از عبارتند كه است روش 5 شامل خود مشاركتي يادگيري. دهد مي ياري

 كارايي ": روش دو نگارنده ها، روش اين ميان از . مسأله حل. 5.  تلقي طرز قضاوت. 4.  عملكرد قضاوت. 3.  تيم

 داده تشخيص مناسب انگليسي زبان تدريس براي ، ايران آموزشي مسائل به توجه با را " مسأله حل " و " تيمي

 تمركز و تأكيد روش اين روي دليل همين به. داند مي تر جذاب را تيمي كارايي روش ، دو اين بين از و است

  .دارد

  : از عبارتند كه دارد مرحله 10 تيمي ييكارا روش 

  ؛ معلم توسط آموزشي هاي هدف كردن مشخص .1

  ؛ معلم توسط تشخيصي ارزشيابي .2

  ؛ معلم توسط درس محتواي ارائه .3

  ؛ آموزان دانش انفرادي مطالعه .4

  فراگيران سوي از ؛ ها آن به دادن پاسخ و معلم توسط آموزان دانش به ها سؤال ارائه .5

 جواب يك به آموزان دانش رسيدن و ها جواب روي بحث براي ، معلم توسط آموزي دانش هاي گروه تشكيل .6

  ؛ مشترك
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 مشترك ورقه تصحيح و خود به آموزان دانش هر دادن نمره و معلم توسط ها سؤال به درست پاسخ دادن .7

  ؛ گروه سر توسط گروه

  ؛ معلم توسط جدول تفسير و جدول در نمرات ثبت .8

  ؛ آموزان دانش انفرادي پاسخ و معلم توسط پاياني ارزشيابي .9

  . معلم توسط بازخورد .10

  : از عبارتند كه است روش پنج شامل مشاركتي يادگيري.

  تيمي كارايي.1

   تيم اعضاي تدريس.2

  عملكرد قضاوت.3

   تلقي طرز قضاوت.4

  مسأله حل.5

 ، خود شخصي تجربيات و مطالعات به توجه با و است ليسيانگ زبان نگارنده تحصيلي رشته كه اين به توجه با

 دليل همين به و داند مي روش ترين مناسب را تيمي كارايي روش ، ها مدرسه در انگليسي زبان تدريس براي

 برخالف اوالً كه است اين ، شد متذكر بايد كه مهمي نكته. است روش اين مورد در مقاله اين مثال و توضيحات

 روش اين ثانياً. رود نمي بين از ، است كالس كنترل الزمه كه معلم اقتدار روش، اين در ، مكارانه بعضي تصور

  .بود نخواهد بخش اثر صورت، اين غير در ؛ شود اجرا كامل و دقيق بايد

  ) مثال يك(  تيمي كارايي روش)  ب 

  ) معلم(  آموزشي هاي هدف كردن مشخص .1

 چهار سؤال پنج به كنند مي سعي پايان در و خوانند مي ها ميمون درباره كوتاهي متن آموزان دانش:  مثالً

  .بدهند درست پاسخ ، آيد مي متن از بعد كه اي گزينه
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  )معلم(  تشخيصي ارزشيابي .2 

 چه ها ميمون و دارند خصوصياتي چه ها ميمون شما نظر به ":  پرسد مي سؤال دو آموزان دانش از معلم

  "؟ بگيرند ياد توانند مي را چيزهايي

  .نويسد مي تابلو روي را درست هاي پاسخ معلم و شود مي داده پاسخ داوطلب آموزان دانش توسط سؤاالت اين

   

  )  معلم( درس محتواي ارائه .3

  .دهد مي آموزان دانش به هم با را سؤاالت و متن گاهي و درس متن معلم

  ) آموزان دانش( انفرادي صورت به مطالعه .4 

  ) آموزان دانش(  انفرادي دادن پاسخ و)  معلم(  آموزان دانش به سؤاالت هارائ .5 

  ) آموزان دانش(  مشترك جواب يك به رسيدن و ها جواب روي بحث و)  معلم(  ها گروه تشكيل .6 

  .) است نفر 6 حداكثر و نفر 2 گروه افراد تعداد حداقل(  كند مي تقسيم مساوي گروه چند به را كالس معلم

 كشي قرعه روش ، كار براي روش بهترين. باشد متجانس امكان حد تا ها گروه كلي تركيب كه داشت توجه دباي 

 نكته. شوند پخش ها گروه تمام بين بايد ضعيف و قوي آموزان دانش يعني. است جهاني جام فوتبال هاي تيم

 جديدي هاي گروه جديد احثمب براي و بمانند ثابت نبايد تحصيلي سال طول در ها گروه اين كه اين دوم

  .شود مي يكديگر با كالس آموزان دانش تر بيش چه هر صميميت و آشنايي باعث كار اين. شوند تشكيل

 گروه منشي عنوان به را ديگر نفر يك و رئيس عنوان به را گروه هر از نفر يك معلم ، ها گروه تعيين از بعد

 ، اختالف موارد در گيري رأي انجام ، اختالفات نهايي رفع ، هماهنگي ايجاد وظيفه گروه رئيس. كند مي انتخاب

 اكثريت راي منشي. دارد عهده به شده داده تكليف با را خود گروه اعضاي همه كردن درگير و معلم با ارتباط

  .كنند تعيين اسم خود گروه براي دارند حق گروه اعضاي كه اين توضيح. نويسد مي را گروه اعضاي
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 گل اسامي از جلسه يك در مثالً است بهتر ، گيرد صورت گذاري اسم جلسه موضوع با متناسب ، هرجلسه در اگر

 باعث كار اين.  شود استفاده ها آن مانند و ها رنگ ، ها كوه ، شهرها ، حيوانات اسامي از بعد هاي جلسه در ، ها

 است ممكن شده انتخاب مياسا خود كه اين ضمن ؛ شود مي ها گروه رقابت شدن تر وجالب جذابيت ، تنوع

  .شوند عوض بعد جلسات در ها گروه منشيان و رؤسا است الزم. باشند داشته تفسيري قابل نكات

 گروه مشترگ پاسخنامه به دادن نمره و)  آموز دانش(  انفرادي دادن نمره و)  معلم(  سؤاالت به پاسخ دادن .7 

  )گروه رئيس( 

 سپس و دهند مي نمره را خود انفرادي هاي برگه آموزان دانش ، دهد مي ارائه را سؤاالت صحيح پاسخ معلم

  .كند مي تصحيح را گروه ورقه گروه هر رئيس

   

  : ) معلم(  جدول وتفسير جدول در نمرات ثبت .8

  كشد مي جدولي تابلو روي معلم

   

  . نويسيم مي را ها گروه توسط شده انتخاب اسامي... و A،B جاي به: 1 نكته

  2. كنند مي محاسبه است آمده نويس زير در كه فرمولي اساس بر را يادگيري بودن مؤثر رهنم: 2 نكته

 كار كه گروهي يعني ، شود مي تعيين " يادگيري بودن مؤثر نمره " اساس بر ها گروه بندي رتبه: 3 نكته

  .كنند مي كسب باالتري رتبه ، باشد بهتر ها آن انفرادي كار از ها آن گروهي

 كه است اين دهنده نشان ، باشد تر بيش گروه مشترك ورقه نمره از گروه اعضاي نمرات معدل انچهچن: 4 نكته

 خواهد منفي يادگيري بودن مؤثر نمره حالت اين در. اند نداشته هم با مناسبي همكاري نظر مورد گروه اعضاي

  .بود

 ؛ آورد مي بار به مشكالتي كار اين ، دهيم تشكيل متجانسي هاي گروه نباشيم قادر دليل هر به چنانچه: 5 نكته

 بودن مؤثر نمره نتيجه در. بود خواهد نزديك هم به گروه مشترك ورقه نمره و گروه يك اعضاي وقتي ، جمله از



  

�	� ورد و ����  �	�
�� ��ا� ���ه�� �� ���� . ��ا�  �	�
ا	� 

 ��
 ���� �� ���ن �' �&�� ه%ار �$�� ٦و	�ا	" ا	� �!��  ار���� �
 ��0�دا� .*2	� در -�	� 1��� و 0/وه�� .-��ن ��ا,+' *��(

.www.asemankafinet.ir 

٣٦ 

 

 زمينه اين در و كرد اعمال زيادي دقت بايد ها بندي گروه در اين بنابر. آيد مي پايين گروه رتبه و يادگيري

  .است مؤثر بسيار زانآمو دانش از معلم شناخت

 به ضعيف و قوي اصطالحات آن جاي وبه كنيم خودداري تنبل و زرنگ به آموزان دانش بندي تقسيم از: 6 نكته

  .ببريم كار

   

  )آموزان دانش(  انفرادي دادن پاسخ و)  معلم(  پاياني ارزشيابي .9

 آموزان دانش تك تك اختيار در يديگر سؤاالت قبلي متن اساس بر سپس و كند مي منحل را ها گروه ، معلم

  .گيرد مي را ها ورقه شده تعيين زمان از بعد و دهد مي قرار

  ) معلم( بازخورد -10 

 آموزان دانش كه جا آن از. كند اعالم آموزان دانش به را پاياني آزمون نمرات بايد ممكن فرصت اولين در معلم

 به و شود داده ها آن به فوراً ها آزمون كليد اگر ، هستند خود نمره نگران حتي و مشتاق آزموني گونه هر از بعد

  .است مؤثر بسيار ها آن يادگيري در ، شود اعالم سريعاً هم نمرات

 ارزشيابي و منظم هاي آزمون برگزاري و هستند آموزش نوعي ، ها آزمون برگزاري خود كه داشت خاطر به بايد

 آزمون انواع كه كنند مي پيشنهاد حتي آموزشي متخصصان ضيبع. هستند توجيه قابل منظر اين از هم تدريجي

 بحث به را ها جواب و بدهيم آموزان دانش به سوال چند نكته يك از يعني ؛ دهيم قرار تدريس وسيله را ها

  . بكشيم بيرون آزمون سؤاالت دل از را نظر مورد نكته سپس و بگذاريم

  : است زير قرار به ها آن كار لحاص كه ايم داشته نفره پنج گروه سه كنيم فرض 

  زاگرس:  اول گروه

  15-17-17-19 -20:  گروه اعضاي انفرادي نمرات

  18:  گروه مشترك ورقه نمره
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  دماوند:  دوم گروه

  12-16-16-20-20:  گروه اعضاي انفرادي نمرات

  15:  گروه مشترك ورقه نمره

  الوند:  سوم گروه

  18- 18- 19-20-20:  گروه اعضاي انفرادي نمرات

  20:  گروه مشترك ورقه نمره

  : بينيد مي جدول در را نمرات اين 

   

 زاگرس گروه اعضاي كالس اين در. شود مي تعيين يادگيري بودن مؤثر ميزان اساس بر ها گروه بندي رتبه .1

 اين و است تر پائين گروه مشترك ورقه نمره از اعضا نمرات معدل كه طوري به ؛ اند داشته بهتري گروهي كار

  .دارند را اول رتبه اين بنابر ، است تيمي كار بخشي اثر نشانه

 را دوم رتبه و است پائين گروهي كار حاصل اما ، است تر بيش همه از) 19( الوند گروه اعضاي نمرات معدل .2

  (20 و 18( گروه اعضاي نمره ترين بيش و ترين كم از كه طور همان. اند كرده كسب

  .است مهمي اشكال البته اين كه اند بوده قوي همگي تقريباً اه آن ، فهميد توان مي

 از گروه اين اعضاي انفرادي كار كه دهد مي نشان و است شده منفي دماوند گروه يادگيري بودن مؤثر نمره .3

 در گروه سر توانايي عدم دليل به است ممكن گروهي كار در ضعف اين.  است بوده تر قوي ها آن گروهي كار

 اشكال هم اين و باشد اعضا همفكري و بحث عدم يا و گروه اعضاي كل بر نفر دو يا يك تسلط ، افراد دهيسازمان

  .است مهمي

  مهم نكته چند)  ج 
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 ارزشيابي البته. دارد بستگي آموزان دانش و معلم بين اعتماد وجود و آموزان دانش همكاري به روش اين درستي

 مي انجام معلم كامل نظر زير و انفرادي صورت به باشد، آموزان دانش به دادن نمره اصلي مالك بايد كه پاياني

 دانش كارنامه نمره در اما. كند يادداشت گروه اعضاي براي هم را گروه مشترك ورقه نمره معلم است بهتر. شود

  .كند تصحيح تا داد ديگر گروهي به را گروه يك ورقه توان مي حتي. شود قائل آن براي تري كم اهميت ، آموزان

 بخش از روش اين. بياموزند آموزان دانش به را "SQ4R " مطالعه روش ، ها رشته همه معلمان شود مي توصيه

 ) "Review" ، ( سؤال ارائه ) "Question " ، ( عميق مطالعه ) " Survey" : شود مي تشكيل زير هاي

 " و)  اصلي نكات تكرار ) "Repetiton " ، ( سؤاالت به پاسخ ) "Respond " ، ( درسي محتواي مرور

Write the Summory" ( مطلب خالصه نوشتن (.  

 نداده پاسخ سؤاالت به المسائل حل كمك با مثالً و قبالً كسي تا شود كنترل آموزان دانش هاي كتاب است بهتر

  .شوند مطرح معلم توسط است بهتر هم پاياني ارزشيابي سؤاالت. باشد

 

  انگليسي در مدارسچالش هاي تدريس زبان 

 خوبي خبر اين متاسفانه. در نظر گرفته شده است انگليسي زبان ساعت دو مختلف تحصيلي تنها هاي پايه در

  .باشد مفيد شايد باره اين در ذيل موارد به توجه. نيست ما آموزشي سيستم براي

 به ما جامعه اتفاق به قريب ثريتاك كه دانست درسي تنها را انگليسي زبان بتوان شايد: انگليسي زبان اهميت .1

 در درس اين يادگيري براي را خود فرزندان آموزان، دانش اولياي از بسياري. كنند مي نگاه آن به نياز نوعي عنوان

 زبان انگليسي، زبان حال هر به. مدرسه شروع رسمي سن از قبل حتي كنند، مي نام ثبت خصوصي موسسات

 مانند كشورهايي. شوند مي نوشته زبان اين به علمي و تحقيقي مقاالت قاتفا به قريب. است دنيا در رايج
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 از استقالل از بعد بودند انگلستان استعمار سلطه تحت كه...  و مالزي جنوبي، افريقاي سنگاپور، هندوستان،

 بسيار كمك اآنه رشد به زبان اين و دادند ادامه را آن و يافتند مفيد را انگليسي زبان همين استعمار شوم ميراث

 اصلي زبان به راحتي به را علمي كتب و مقاالت كشورها اين دانشجويان كه است اين حداقلش. كرد زيادي

 فراخ قلمرو وارد ملي محدود قلمرو از و نويسند مي كتاب و مقاله انگليسي زبان به مشكل بدون و كنند مي مطالعه

  .شوند مي جهاني

 پيدا تغيير انگليسي زبان درسي هاي كتاب گذشته سال از انتظار، ها سال از بعد: تدريس روش و كتاب تغيير .2

 clt تدريس روش اساس بر جديد هاي كتاب. است كرده پيدا تغيير كلي طور به هم تدريس زيربناي. كردند

 به آنان با. كند برقرار ارتباط آموزان دانش با بايد معلم روش، اين در. اند شده تاليف) ارتباطي رويكرد با تدريس)

 را آنها تك تك اشكاالت و كند گوش آنان مكالمات و جمالت به كند، ايجاد تعامل و كرده صحبت انگليسي زبان

 نحو به را خود كار محدود، فرصت اين در تواند مي چگونه معلم آموزان، دانش تعداد تراكم اين با. كند گوشزد

  دهد؟ انجام احسن

 هستند مند عالقه آموزان دانش اولياي خود كه حال كنند، مي تصور مربوطه نمسئوال شايد: آموزشي ناعدالتي .3

 اين در پرورش و آموزش دارد، ضرورتي چه دهند، مي انجام را كار اين خود هرينه با و بگيرند ياد زبان فرزندانشان

 در زبان آموزش اتامكان. نيست بزرگ شهرهاي و تهران فقط ايران داشت توجه بايد اما كند؟ اضافي هزينه باره
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 مالي بضاعت است ممكن بزرگ شهرهاي در حتي افراد از بسياري. ندارد وجود روستاها و كوچك شهرهاي تمام

 از سال چندين و نيستند موفق چندان زمينه اين در هم، خصوصي موسسات از بعضي. باشند نداشته هم كافي

 و آموزش يك وظيفه كار اين اصوال بگذريم اينها همه از. دهند مي هدر به را آموزان دانش سرمايه و انرژي و عمر

 و جهان ملل ديگر با را جديد نسل ارتباط توانايي زمينه المللي بين زبان يك آموزش با كه است پويا پرورش

 شهرهاي در را آموزشي ناعدالتي بستر نوعي به انگليسي زبان تدريس كاهش. سازد فراهم جديد علمي منابع

  .سازد مي فراهم محروم مناطق و اروستاه و كوچك

 شروع تري پايين سنين از قدر هر خارجي زبان يادگيري اند، كرده ثابت معتبر علمي هاي هتياف: يادگيري سن .4

 عمال ابتدايي، دوره به پايه يك شدن اضافه و آموزشي جديد نظام اجراي با. آورد مي بار به بهتري نتيجه شود

 به شروع سالگي 13 يا 12 سن از از ما هاي بچه. است افتاده عقب به سال كي انگليسي زبان تدريس شروع

 ساعت كاهش حال. است دير خيلي واقعا زبان، يادگيري شروع براي سن اين و كنند مي انگليسي زبان يادگيري

  .ساخت خواهد غيرممكن يا مشكل آموزان، دانش از بسياري براي را انگليسي زبان آموزش قطعا تدريس

 زبان ساعت. است آفريني       نشاط و خوشايند درس آموزان دانش اكثر براي انگليسي زبان درس: نشاط و عالقه .5

 فرهنگ و دنياها وارد. كنند كسب را جديدي زباني هاي تجربه آموزان دانش تا كند مي فراهم فرصتي انگليسي

 نيازهاي رفع براي است بشري نوين تاوردهايدس از مملو كه جديد دنياي در چون ها بچه بيشتر. شوند ديگر هاي
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 از و بگيرند ياد زبان دارند دوست ها بچه تمام تقريبا. دهند مي نشان درس به زيادي بسيار عالقه شده كه هم خود

 شادابي و طراوت درسي برنامه به شود تدريس خوب اگر انگليسي زبان اينكه خالصه. برند مي لذت گرفتن ياد

  .داريم مي دريغ فرزندانمان از را نشاط و شور اين انگليسي، زبان تدريس ساعت كاهش با. بخشد مي

 تا چهار است ساخته مجبور را گيرنده تصميم مسئوالن ها پنجشنبه تعطيلي كه است درست: زماني محدوديت .6

 كم دروس از بعضي از نحوي به بايد را ساعت چند اين. دهند كاهش را هفتگي تدريس ساعات از ساعت شش

 و كتاب كلي تغيير با همرا ساعت، دو به ساعت چهار از انگليسي زبان ساعات تغيير كه داشت توجه بايد اما كرد

 را انگليسي زبان تدريس عمال پرورش و آموزش مسئوالن انگار كه است ساخته تر قوي را شائبه اين تدريس روش

 گذشته سال در پرورش و آموزش پژوهشي معاون ،محمديان االسالم حجت از هايي گفته حتي. اند ساخته منتفي

 حذف كال را انگليسي زبان نام به درسي دبيرستان دوم دوره در دارد قصد پرورش و آموزش انگار كه شد منتشر

  !كند

 براي حتي اما است دشمن زبان بعضي نظر به شايد و بيگانگان زبان انگليسي، زبان كه است درست: كالم خالصه

 با آموزان دانش ساختن آشنا آموزشي، سيستم وظيفه اگر. گرفت ياد را زبان اين بايد شده كه هم دشمن شناخت

 آموزش است، تحصيالت عالي مراحل در اختراع و ابداع و پژوهش مطالعه، براي آنان كردن آماده و نوين علوم
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 كننده كمك انندتو مي خصوصي موسسات. است پرورش و آموزش وظيفه وكاربردي علمي صورت به زبان اين

  .كند فراموش مهم اين در را خود اصلي مسئوليت نبايد پرورش و آموزش اما باشند

  موانع آموزش و يادگيري زبان در كشو رما  

 زبان آموزش ساختار تغيير حال در كشورها ساير تجارب از گيري بهره با آموزشي نظام مسئوالن نيز ما كشور در

 انگليسي زبان دانش به منفي نگاه داشتن آرا، تشتت و پراكندگي اما. ستنده -مدارس در خصوص به – انگليسي

 سيستم مداوم تغيير كشور، آموزش نظام متوليان برخي غيركارشناسانه اظهارنظرهاي آن، خواندن بيگانه و

 ما كشور در انگليسي زبان آموزش فرآيند كه است شده باعث ديگر فرهنگي و اجتماعي عوامل ديگر و آموزشي

  .شود اجرا ناقص صورت به

 آموزش انگليسي ها بچه به شايد و بايد كه آنطور مدارس در كه هستند باور اين بر ها خانواده بسياري كه جايي تا

 زبان به را خود توانند نمي حتي آنها فرزندان مدارس در انگليسي آموزش سال چند از بعد و شود نمي داده

 ها آموزشگاه به زبان بهتر يادگيري براي را خود هاي بچه هستند مجبور اآنه بنابراين! كنند معرفي انگليسي

  .بفرستند

 زبان يادگيري مبناي اگر كه چرا است غيرمنطقي و غيركارشناسانه نوعي به هم گيري نتيجه و انتقاد همين البته

 به را خود نيستند قادر ما مدارس التحصيالن فارغ حتي يا آموزان دانش اكثر باشد، ديگر زبان يك به خود معرفي

 بر عالوه و است تر آسان مسلمانان ما براي مراتب به عربي زبان كه صورتي در! كنند معرفي نيز عربي زبان

 عربي نيز ما ديني ادعيه و كتب متون عربي، و قرآن درس قالب در مدرسه اوليه هاي سال از عربي درس خواندن

  .است يكسان فارسي حروف با نيز زبان اين حروف و است

  دارد غيرعلمي و كند حركتي ما، كشور در زبان آموزش

 دليل ترين عمده. دارد غيرعلمي و كند حركتي ما، كشور در زبان آموزش كه بپذيريم بايد نيز را واقعيت اين اما

 به آموزش نظام مسئوالن نگرش كه مادامي. است مدارس در زبان آموزش دستوري و رسمي فرم داشتن نيز آن
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 در تاثيري درسي ساعات تغيير حتي و منابع و كتب تغيير ساختار، تغيير نكند، تغيير زبان اين آموزش وهنح

  .داشت نخواهد آموزان دانش يادگيري

  

  

  شود مي آغاز خردسالي سنين از زبان آموزش دنيا كشورهاي اكثر در

 كه شود مي آغاز تر پائين حتي سالگي شش تا پنج يعني خردسالي سنين از زبان آموزش دنيا كشورهاي اكثر در

 ساير راستاي در را زبان آموزش كودك و ندارد معنايي كودك قاموس در »يادگيري دغدغه« سنين اين در

   .گويند مي »پويا يادگيري« همان يا »اسكوپ« هاي روش اين به كه گيرد مي ياد ها بازي

  .است دير بسيار زبان آموزش براي كه شود مي آغاز سالگي 12 از زبان آموزش عمال ما كشور در اما

 قبلي سيستم در حتي يا شود مي آغاز متوسطه هفتم پايه از زبان آموزش كه پرورش و آموزش جديد سيستم در

 تجديد و درس در قبولي آموزان دانش دغدغه نخستين شد، مي شروع راهنمايي اول پايه از زبان آموزش كه

  .گذارد مي سوء اثر يادگيري روي شدت به كه است نشدن

 اين در صرف قبولي آن ماحصل كه ماند خواهد آموز دانش همراه مدرسه پاياني هاي سال تا متاسفانه اضطراب اين

 واقف امر اين به كه ها خانواده از برخي. است حقيقي هاي موقعيت در آن كارگيري به در توانايي عدم و درس

 از غافل. كنند پر را »آموزشي حفره« يا »گپ« اين انگليسي زبان هاي آموزشگاه مدد به كنند مي سعي هستند

 زبان اين آموزش براي مناسب و استاندارد آموزشي وجاهت فاقد خود نيز زبان هاي آموزشگاه از بسياري اينكه

  .هستند

  !بيراهه يا حل راه زبان، هاي آموزشگاه

 مدرك داراي كه كسي هر و نيست فرد به صرمنح و پيچيده فرآيند يك زبان آموزشگاه مجوز دريافت امروزه

 با تواند مي باشد،) اي موسسه هر در تدريس، نوع هر( تدريس سابقه سال سه و باشد! اي رشته هر در ليسانس
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 آموزشگاه تاسيس به اقدام تومان، هزار 10 چند پرداخت و خود منطقه پرورش و آموزش مديريت از درخواست

  !نيست كار در تخصصي اي علمي آزمون هيچ و كند زبان

 وابسته را خود كنند مي سعي آنها از كدام هر البته كه دارد وجود فراواني زبان موسسات استان شهرهاي اكثر در

 موسسه اعتبار »المللي بين مدرك اعطاي« عبارت قيد با و دهند نشان كشور خارج يا داخل موسسات از يكي به

  .ببرند باال را خود

  

 مدرك آن به اساسا و نيست رسمي ايران در زبان موسسات از يك هيچ مدرك كه است اين است واضح كه آنچه

 در آنها از برخي و شود مي محسوب »انگليسي زبان آموزش هاي كالس در شركت گواهي« بلكه شود نمي اطالق

 داشته اربردك شايد اطالعاتي سواد داشتن شرط به هم آن) تايپ خدمات يا گري منشي( غيردولتي هاي استخدام

 صادر دنيا معتبر المللي بين موسسات برخي و سنجش سازمان هاي آزمون طريق از عمدتا رسمي مدارك! باشند

  .شوند مي محسوب رسمي هاي آزمون هاي نمونه توليمو و آيتلس تافل، كه شوند مي

  ندارد وجود زبان هاي آموزشگاه هاي فعاليت روند بر جامعي نظارت

 در آنها تعداد چند هر( بزرگ هاي شهر در الخصوص علي زبان هاي آموزشگاه زياد تعداد به جهتو با ديگر سوي از

 وجود افراد يادگيري ميزان و آنها هاي فعاليت روند بر جامعي نظارت) نيست كم چندان هم كوچك شهرهاي

 تداخل عدم لفات،تخ بررسي منظور به گيرد مي صورت پرورش و آموزش سوي از كه بازديدهايي بيشتر و ندارد

 و آموزش سهم درصد 20 يا 10 مطالبه و مجوز اعتبار بررسي دقيق، آمار ثبت دختران، و پسران تدريس روزهاي

  .است زبان هاي آموزشگاه محل از پرورش

 برخي نگذريم حق از اگر البته. است ابهام از اي هاله در عمدتا ها آموزشگاه بسياري اين كارآيي و كيفيت بنابراين

 باال عرصه در و نكرده كميت فداي را كيفيت و بوده پايبند آموزشي و علمي مقررات به شدت به نيز ها موزشگاهآ

 به ها خانوده حد از بيش عالقه صداقت، اين ماحصل و اند كرده ايفا را مهمي نقش ها بچه اطالعاتي سواد بردن

  .است بوده آنها دغدغه نخستين آموزشي كيفيت كه است مراكزي در نام ثبت
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 هدف و ساختار فاقد اند، گرفته نظر در موسسه وجودي هدف را درآمد كسب مبناي كه هايي آموزشگاه اما

 در موسسات اين ندارند، شده تهيه قبل از و علمي مشخص ريزي برنامه شروع، براي و هستند آموزشي مشخص

 در تخفيف دادن نظير امتيازاتي دادن با و يندربا مي هم از را سبقت گوي استاد و آموز زبان اساس و پايه بي جذب

 جذب در سعي آموزان زبان به...  و كالسور تقويم، سررسيد، دادن يا جديد آموز زبان سه يا دو معرفي صورت

  .نگرند مي تجارت چشم به آموزش پديده به واقع در و دارند! مشتري بيشتر

  شود مي گرفته ناديده موسسات اكثر در همديگر از آموزان زبان كردن  غربال

 اكثر در همديگر از آموزان زبان كردن جدا و كردن غربال يعني زبان، آموزش هرم هاي بخش ترين اصلي از يكي

 توازن كالس يك در اينجا در. شود مي محدود آنها خود قضاوت و تشخيص به و شده گرفته ناديده موسسات

 چه استاد و شود مي اعمال آموزان زبان بين اتوماتيك طور به تبعيض نخستين و خورد مي بهم مخاطبان علمي

  .شود مي روبرو آنها به نسبت »توجه« و »نگاه« عادالنه توزيع عدم با نخواهد چه و بخواهد

 و افتاده پا پيش بسيار برخي براي را كالس و رسد مي حداقل به كالس در تيمي و فردي كارآيي كه اينجاست

 دچار يادگيري فرآيند در گروه دو هر و آيد مي پايين شدت به كار راندمان و كند مي دشوار و پيچيده برخي براي

  .زنند مي را زبان يادگيري قيد يا و كنند مي عوض را خود موسسه يا و شوند مي مشكل

  اقدامات خاص بنده

  

خواندن و درك مفاهيم درس   دوم دبيرستانبهپايه دانش آموزان  افزايش عالقه مندي 

 سيزبان انگلي

 

  دبيرستانبه دوم پايه آموزان دانش  مندي عالقه افزايشيكي از اقدامات خاص بنده به عنوان دبير زبان انگليسي  

تحقيق حاضر در سال بود كه در زير به توضيح آن مي پردازم .  انگليسي زبان درس مفاهيم درك و خواندن

شده است .مساله ي مورد نظر بي عالقگي و كم نفر دانش اموز انجام  28فراواني  دومدر پايه 1393 		تحصيلي
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كاري دانش آموزان در آموزش و ياد گيري واژگان و درك مفاهيم زبان انگليسي بوده و هدف از انجام اين پژ و 

ياد شده به درس زبان انگليسي و يادگيري  دوم متوسطه مندي دانش آموزان پايه ي  	هش ،افزايش ميزان عالقه

  .است درك مفاهيم آن بوده

بر اين اساس ، پژو هشگر با استفاده از روش هاي علمي از منابع گوناگون تحقيق مانند : مدير، همكاران، دانش 

آموزان، كتابها ، مجالت و اينترنت به تجزيه و تحليل آنها جهت شناسايي عوامل موثر در ايجاد مساله و يافتن راه 

راه كار عملي از ميان راه حل هاي پيشنهادي پرداخته و حل هاي پيشنهادي پرداخت.سپس به انتخاب چندين 

پس از اعتبار بخشي توسط گروه پژوهش ، به اجراي آنها اقدام نمود كه عبارت بودند از: استفاده از فلش كارت ها 

همرا با تصاوير ،اجراي نمايش متون انگليسي كتاب درسي ،تكرار و تمرين واژ ه ها در قالب متن هاي مختلف . 

م به ذكر است ، بعد از اجراي راه حل هاي فوق ، پژوهشگر توانست تا فراواني دانش آموزان عالقه مند به الز

درصد برساند. در پايان اين نتيجه به دست آمد كه  70درصد به  30خواندن و درك مفاهيم زبان انگليسي را از 

ها و عاليق آن ها و تقويت حافظه ي استفاده از روش هاي متنوع تدريس، توجه به تفاوت هاي فردي و نياز

 ديداري و شنيداري در باال بردن ميزان عالقه به يادگيري درك مفاهيم انگليسي موثر بوده است.

زبان توسعه يافته ترين ابزار فكري است كه براي برقراري ارتباط بين انسان ها و جوامع انساني به كار گرفته 						

مانند عاليم ، هنرهاي بصري همچون نقاشي و مجسمه سازي نيز مي توان  مي شود. گرچه با ابزارهاي ديگري

ارتباط برقرار نمود، اما انتقال مفاهيم پيچيده ذهني به ساده ترين و كامل ترين شكل ممكن فقط از طريق زبان 

كه نوشتاري و گفتاري ممكن است. اما جمعيت كره ي زمين به زبان هاي مختلفي صحبت مي كنند، زبان هايي 

هر كدام به گوش ديگري غريب مي آيند. طي ساليان اخير به داليل مختلف علمي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، 

زبان انگليسي تبديل به وسيله ي ارتباط مردماني از فرهنگ ها و مليت هاي متفاوت شده است. در دنياي امروز، 

د، دانستن زبان انگليسي برايتان يك اگر بخواهيد در رشته ي پزشكي تحصيل كنيد يا مديري موفق باشي
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ضرورت به شمار مي آيد. چرا كه در آن صورت مي توانيد در تجربياتي كه ديگر مردم دنيا به دست آورده اند 

  سهيم شويد و در ارتباطي تنگاتنگ با آنان، دانش خود را به روز نگه داريد

رفته آن را به دهكده اي فرضي بدل مي كند، نياز عالوه بر آن، در دنيايي كه پيشرفت وسايل ارتباط جمعي رفته 

اجتماعي بشر، بيش از پيش احساس مي شود.  -به زباني مشترك براي برقراري ارتباط و پيشبرد اهداف علمي

بنابراين يادگيري زبان انگليسي كه خواهي نخواهي به زبان ارتباط مردم دنيا بدل شده است در اولويت كاري 

و .... قرار مي گيرد. البته منظور از يادگيري، كسب تواناييهاي الزم به اندازه ي سخن  تاجران، دانش پژوهان

پردازاني مانند شكسپير و ميلن نيست. بلكه تا حدي است كه بتوان دريافت كدام واژه چه مفهومي مي توا ند 

  ) www.aftab.ir 		داشته باشد.(

بيش تر به  "رجي از حضرت امام خميني(ره) نقل كنم:الزم مي دانم سخني درباره ي ضرورت يادگيري زبان خا

زبان(خارجي) احتياج نبود. امروز احتياج است. بايد زبان هاي زنده ي دنيا جزء برنامه ي تبليغاتي مدارس باشد 

امروز ما مي توانيم در ايران باشيم و در همه 	... امروز مثل ديروز نيست كه صداي ما از ايران بيرون نمي رفت. 

  "دنيا با زبان ديگري تبليغ كنيم . جاي

با توجه به مطالب ياد شده ، آشكار مي گردد كه نقش و جايگاه درس زبان انگليسي در زندگي انسان به چه 

ميزان داراي اهميت است.اما سوال مهمي كه مطرح مي باشد آن است كه ، چرا بعضي از دانش آموزان به درس 

ارزش يابي درس زبان انگليسي اغلب فراگيران از  	؟ چرا در بررسي نتايج زبان انگليسي عالقه مند نمي باشند

بخش واژگان و درك مفاهيم ، نمره ي بيشتري از دست مي دهند ؟ چرا بعضي از دانش آموزان در پاسخ گويي 

به طور شفاهي دچار اضطراب مي شوند ؟چرا بعضي از دبيران در تدريس اين درس موفقيت چنداني ندارند ؟به 

  راستي دليل اين ناكامي ها چيست و عوامل آن كدامند ؟ 
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در مباحث روانشناسي تربيتي ، انگيزش و تعليم و تربيت رابطه اي مانند آب و ماهي دارند. براي ايجاد انگيزه در 

يا كسب دانش در  		دانش آموزان بايد تالش نمود تا فرد احساس نياز كند . براي كسب مهارت در يك زمينه

خاص اگر انگيزه ، شوق و يا عالقه در ميان نباشد ، هيچ گاه به هدف خود نخواهيم رسيد . براي اينكه موضوعي 

  بتوانيم ميزان عالقه و ميزان انگيزه را افزايش دهيم ، از تقويت كننده هاي موثر استفاده مي كنيم.

آموزان نيست ويا اينكه در  ، زبان انگليسي زياد مورد عالقه ي اكثر دانشراهنماييدر ميان دروس دوره ي 

در واژگان و درك مفاهيم مشكالتي دارند. زبان انگليسي بسيار فرار است و اگر هر چند  "يادگيري آن مخصوصا

وقت يكبار تمرين نشود از ياد خواهد رفت. پژوهنده در اين پژوهش از هر دو روش تقويت كننده ها هم بيروني و 

  ج مطلوب خود براي حل اين مشكل دست يابد.هم دروني استفاده كرده تا به نتاي

سوم مدرسه راهنمايي چگونه توانستم دانش آموزان كالس  "بر اين اساس ، عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است :

و هدف اصلي آن ايجاد انگيزه و افزايش  "را به خواندن و درك مفاهيم زبان انگليسي عالقه مند كنم. شهريور 17

  ان ياد شده نسبت به مفاهيم و واژگان درس زبان انگليسي مي باشد.عالقه در دانش آموز

سوم مدرسه راهنمايي از سوي ديگر، اين تحقيق در پي آن بود تا عالوه بر افزايش عالقه ي دانش آموزان پايه ي 

ا نيز به يادگيري واژگان و درك مفاهيم زبان انگليسي، ميزان مهارت آنان ر علي آبادكتول ستانشهر شهريور 17

  در مكالمه وترجمه ي متون مختلف انگليسي و كاربرد آن در ارتقاء سطح آگاهي خود افزايش دهد.

  بيان مساله :

خوبي قرار  "خانواده هاي دانش آموزان از نظر اقتصادي و فرهنگي و هم چنين ميزان سواد،در وضعيت نسبتا

اين قاعده مستثني نبودند. اما آ نچه ذهن اقدام  نفر از 28داشتند. دانش آموزان كالس اينجانب هم با فراواني 

  پژوه را به خود مشغول كرده بود ، به شرح زير مي باشد :
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در اوايل سال تحصيلي ياد شده ؛ همواره رفتار دانش آموزان در زنگ زبان انگليسي ، توجه مرا به خود جلب مي 	

ظر مي رسيدند . با توجه به رفتار آنها دريافتم كه كرد. بدان معنا كه در اين زنگ ، كم تحرك تر و بي توجه به ن

در جلساتي كه گرامر ( دستور زبان) تدريس و تمرين مي شد ، فراگيران با توجه بيشتري به درس گوش مي 

) تدريس مي شد ، آنها با بي حوصلگي به درس READINGآنها واژه ها و متن ( 	كردند . اما زماني كه به

  توجه كافي را نداشتند. گوش مي د ادند و دقت و 

طبق ارزشيابي هاي مستمر در كالس ، اقدام پژوه دريافت كه دانش آموزان نكات گرامري را خيلي بهتر و راحت 

را بهتر از قسمت لغات و درك مفاهيم پاسخ مي  	تر ياد مي گرفتند و سواالت مربوط به گرامر ( دستور زبان )

ضوعي برخورد كه نوشته بود: اكثر كساني كه در دوران مدرسه از زبان دادند . اقدام پژوه در مقاله اي به مو

انگليسي استفاده اي نمي برند به علت نا آگاهي از اهميت آن است. همين افراد وقتي وارد دانشگاه مي شوند و 

ارند . برخي مي بينند كه زبان علم دنيا و اينترنت و رسانه ها انگليسي است ، بيشتر انگيزه براي يادگيري زبان د

به دنبال آموختن آن مي روند ، برخي ديگر به همين شكل، فارغ التحصيل مي شوند . بسياري از دانشجويان 

حتي در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري درس را تمام مي كنند، بدون آنكه توانايي ترجمه ي حتي يك 

  			همان ها مي شوند استاد دانشگاه .  متن انگليسي ساده را داشته باشند چه برسد به متون تخصصي . و

بنابراين اقدام پژوه عالقه مند شد تا اين وضع را تغيير داده و زمينه اي فراهم آورد تا دانش آموزان بهتر و راحت 

تر واژگان و مفاهيم را درك كنند . پژوهنده فكر كرد تا با بهبود بخشيدن به توانايي درك مفاهيم در آينده ، اين 

زان هم موثر مي باشد ، چون همان طور كه ذكر شد ، واژگان و درك مفاهيم زبان انگليس در دانشگاه دانش آمو

  ها و .... نيز براي آنها سودمند مي باشد.
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  اهداف تحقيق:

امروزه يادگيري زبان انگليسي يك ضرورت انكار ناپذير است . چرا كه زبان انگليسي ، زبان علم است و آموزش 

در سطوح عالي و توليد علم به زبان انگليسي صورت مي گيرد. با افزايش روند جهاني سازي  رشته هاي مختلف

ارتباطات بين المللي ، برنامه هاي راديويي وتلويزيوني، تجارت جهاني و آموزش علوم جديد همگي به زبان 

ن امروزي است. زبان انگليسي صورت مي گيرند و عدم آشنايي به اين زبان برابر با عدم زندگي در دنياي مدر

انگليسي از زبان هاي زنده و بين المللي دنياست كه پر طرفدارترين زبان مكالمه اي دنياست.و آنچه كه اين زبان 

را به زبان هاي ديگر جهان متمايز مي كند، يادگيري آسان و روان و آسان بودن در به كار بردن اين زبان در 

  مكالمه است.

نش آموزان امري جدايي ناپذير با پيشرفت تحصيلي مي باشد. بر اين اساس ، هدف آموختن اين زبان براي دا

كلي از پرداختن به اين پژوهش ، عالقه مندي دانش آموزان به يادگيري واژه ها و در نتيجه خواندن و درك 

ميزان  هدف اين پزوهش اين بود كه پس از اجراي طرح، 	مفاهيم زبان انگليسي بوده است. به دليل روشن تر

درصد  70درصد به  30عالقه مندي دانش آموزان به يادگيري خواندن و درك مفاهيم درس زبان انگليسي از 

  افزايش يابد.

  ) 1توصيف وضع موجود ( شواهد 

از شاخص هاي كيفي و كمي جهت  93- 94مشخص كردن مساله ي ذكر شده، در اوايل سال تحصيلي 	براي 

  .گردآوري داده ها استفاده نمودم

  شاخص هاي كيفي وضع موجود : –الف 

  با نظر سنجي از دانش آموزان در مورد ميزان عالقه ي آنها نسبت به درس زبان انگليسي دريافتم : 
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  نسبت به واژگان و متون انگليسي نگرش مثبتي نداشتند. 			·

  معني واژگان را زود فراموش مي كردند. 			·

  گليسي ضعيف بودند .نسبت به يادگيري درك مفاهيم متون ان 			·

  انگيزه و عالقه اي نسبت به يادگيري واژگان نداشتند . 	·

  از اهميت كاربرد زبان انگليسي در زندگي روزمره اطالع چنداني نداشتند .				·

  نسبت به چگونه مطالعه كردن و يادگيري واژگان انگليسي آگاهي نداشتند . 			·

  ه نظر مي آمدند.زمان تدريس متون انگليسي خسته و كسل ب  	·

  با بررسي نتايج حاصل از آزمون زبان انگليسي دي ماه دريافتم : 

  در قسمت واژ گان و درك مفاهيم ، دانش آموزان نمره بيشتري را از دست داده بودند . 	·

  دانش اموزان عالقه اي به پاسخ دادن به قسمت درك مطلب را نداشتند .			·

  ه مستلزم كاربرد واژ گان است نمره بيشتري را از دست داده بودند.دانش آموزان در آزمون شفاهي ك 			·

  شاخص هاي كمي وضع موجود : –ب 

براي تعيين وضع موجود از اعداد و ارقام نيز استفاده شد كه در اين قسمت در قالب شاخص هاي كمي به شرح 

  زير ارايه مي گردد:
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دي ماه درس زبان انگليسي پرداختم .نتايج به دست آمده با استفاده از روش هاي متمركز به بررسي نتايج آزمون 

  چنين بود:

   93- 94:جدول درصد فراواني نتايج آزمون زبان انگليسي دي ماه در سال تحصيلي 1جدول شماره 

دانش آموزاني كه به  جمع دانش آموزان مولفه ها

كل سواالت پاسخ 

 صحيح دادند

دانش آموزاني كه از 

همه قسمت هاي 

ه از دست سوال، نمر

 داده بودند

دانش اموزاني كه فقط 

از قسمت درك مطلب 

نمره از دست داده 

 بودند

 14 8 6 28 مطلق

 1/50 5/28 4/21 100 درصد

نفر از كل دانش آموزان كالس به تمام سواالت آزمون پاسخ صحيح و  6) نشان مي دهد فقط 1جدول شماره (

م از همه موارد يعني واژ گان ؛ دستور زبان و در ك مفاهيم نمره از نفر از كل كالس ه 8كامل داده بودند! تعداد 

  .دست داده بودند و بقيه دانش آموزان فقط از واژ گان و در ك مطلب نمره از دست داده بودند 

با بررسي برگه هاي امتحاني دانش آموزان وبا بررسي پاسخ آنها به سواالت مصاحبه اي در وقت آزاد، متوجه شدم 

  نفر به يادگيري واژگان ودرك مفاهيم متون انگليسي عالقه مند بودند. سواالت مصاحبه چنين بود : 9فقط 

  را دوست داريد ؟ دومكدام بخش از كتاب زبان انگليسي پايه ي  •

  آيا مايليد در كالس به متون انگليسي غير از كتاب درسي هم پرداخته شود ؟ •

  ؟ه ي كتاب هاي داستاني كوتاه بپردازيدآيا مايليد به عنوان فعاليت نوروزي به ترجم •
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نفر عالقه مند به يادگيري واژگان و  9،  دومنفر دانش اموزان كالس  28بنابراين چنين به دست آمد كه از تعداد 

نفر  4نفر عالقه مند به ترجمه و يادگيري متون انگليسي خارج از كتاب بودند و  6درك مفاهيم انگليسي بودند ، 

نفر ابراز داشتند كه عالقه اي به اين درس ندارند و  9ي كتاب داستان انگليسي بودند و حتي مايل به ترجمه 

  بهتر است درس زبان انگليسي حذف شود !

  گردآوري داده ها :

پس از اينكه برايم محرز شد كه دانش آموزانم عالقه اي به متون انگليسي از خود نشان نمي دهند و فقط دوست 

نگليسي را به صورت حفظي و فرمولي ياد بگيرند، تصميم گرفتم براي شناسايي علت يا علل دارند دستور زبان ا

  ايجاد كننده ي اين مساله ، به گردآوري داده ها اقدام نمايم. 

: جذاب نبودن روش تدريس خودم براي "ابتدا به جمع آوري فرضياتي كه در ذهن خود داشتم پرداختم.، مثال

  دانش آموزان، 

ي انان نسبت به خودم و غيره. با بررسي هاي به عمل آمده، دريافتم كه مشكل بي عالقگي آنان  عدم عالقه

نسبت به درس زبان انگليسي به سال هاي قبل هم برمي گرديد. الزم دانستم از روش هاي علمي گردآوري داده 

  ها استفاده كنم، تا از اين راه بتوانم راه حل هاي مساله را نيز بيابم.

ا كه يكي از ابزارهاي كسب داده هاي تحقيق و پژوهش، پرسش نامه است، پرسش نامه اي با اين سوال از آنج

  تنظيم كردم :

و آن  "به نظر شما علت بي عالقگي دانش آموزان به يادگيري واژ گان و درك مفاهيم زبان انگليسي چيست؟ "

  نفر از دبيران زبان انگليسي قرار دادم .  5را در اختيار 
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  از يك هفته ، پرسش نامه ها را جمع آوري و بررسي كردم . فراواني پاسخ هاي همكارانم بدين شرح بودند :  بعد

: جدول درصد فراواني پاسخ همكاران دبير زبان انگليسي به پرسش نامه بررسي علل بي  	2جدول شماره 

  عالقگي دانش آموزان به يادگيري درك مفاهيم زبان انگليسي :

عدم آشنايي دانش  مكارانجمع ه مولفه

آموزان با كاربرد و 

 اهميت زبان

عدم جذاب بودن 

 كتابهاي آموزشي

در اختيار نبودن 

وسايل كمك آموزشي 

 متنوع

 1 3 1 5 مطلق

 20 60 20 100 درصد

	  

همچنين ، جهت نظر سنجي از دانش آموزان در مورد علت بي عالقگي آنان به درك مفاهيم زبان انگليسي 

  را تنظيم كردم و در زمان هاي مناسب از آنها مي پرسيدم. سواالت بدين شرح بودند:سواالتي 

  چرا بعضي از دانش آموزان به دستور زبان انگليسي بيشتر از درك مفاهيم متون انگليسي عالقه دارند؟ •

  چرا بعضي از دانش آموزان به درس زبان انگليسي عالقه ندارند؟ •

  مصاحبه اي چنين بيان كردند:دانش آموزان در پاسخ به سواالت 

: جدول درصد فراواني پاسخ دانش آموزان به علل بي عالقگي نسبت به درك مفاهيم زبان  3جدول شماره 	

  انگليسي

مناسب نبودن جذاب نبودن زود فراموش شدن مشكل بودن  دانش آموزان مولفه	
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درس زبان 

 انگليسي

متون انگليسي  واژگان

 كتاب درسي

محيط كالس 

يادگيري براي 

 زبان انگليسي

 7 5 10 6 28 مطلق

 25,1 17,8 35,7 21,4 100 درصد

كتاب هاي مختلف و مقاالت موجود در سايت هاي مختلف ، داليل بي عالقگي دانش آموزان نسبت  		با مطالعه ي

  :به درك مفاهيم زبان انگليسي را چنين دريافتم كه

واژ گان و درك مفاهيم 	در بخش 	 "درس زبان انگليسي مخصوصا: نوع و روش تدريس برخي از دبيران در  "اوال 

  متناسب با هدف درس نيست .

: عدم آشنايي فراگيران با كاربرد واژ گان و درك مفاهيم زبان انگليسي در زندگي روزمره ، ميزان عالقه ي "ثانيا

يت ها در فهرست منابع و ماخذ آنان را به اين درس كاهش مي دهد (نام اين كتابها و منابع مقاالت موجود درسا

  ذكر شده است.)

  

  تجزيه و تحليل و تفسير داده ها :

پس از اينكه مساله يعني بي عالقگي دانش آموزانم به درك مفاهيم متون زبان انگليسي و رضايت بخش نبودن 

ه اين مساله ، ارزشيابي آنان در درس ياد شده برايم محرز شد ، تصميم گرفتم براي شناسايي علل بوجود آورند

  به جمع آوري داده ها اقدام نمايم :
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  با نشاط نبودن فضاي كالس زبان انگليسي 		.1

  فراموش شدن واژگان انگليسي سال هاي گذشته 		.2

  بي عالقگي به درس زبان انگليسي 		.3

  ضعف شاگردان در يادگيري و حفظ واژ گان 		.4

  فاهيم زبان انگليسي در زندگي آيندهعدم آشنايي فراگيران با كاربرد واژگان و درك م 		.5

  جذاب نبودن وسايل كمك آموزشي 		.6

  يكنواخت بودن روش تدريس برخي از دبيران 			.7

  چيدمان نامناسب صندلي هاي كالس 			.8

  مناسب نبودن محيط كالس براي تدريس زبان انگليسي 		.9

  مستمر نبودن فرايند يادگيري زبان انگليسي 	.10

  ت تدريس زبان انگليسيكم بودن ساعا 	.11

  عدم آشنايي فراگيران به مطالعه زبان انگليسي به عنوان يك مهارت 	.12
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  گردآوري داده ها جهت ارايه راه حل ها :

به منظور دست يابي به راه كارهايي براي حل مساله ، بار ديگر با استفاده از روش هاي علمي به جمع آوري داده 

  زير مي باشد: ها پرداختم كه توضيح آن به شرح

  مصاحبه 	-الف 

بعد از بررسي هاي مصاحبه هاي گذشته و براي كسب اطالعات مفيدتر ، چند سوال ديگر تنظيم كرده و از دانش 

  آموزانم پرسيدم .سوالت چنين بودند:

  چگونه مي توانيم واژ گان انگليسي را راحت تر ياد بگيريم ؟ •

  ي را با نشاط تر كنيم؟با چه روش هايي مي توانيم فضاي كالس انگليس •

  چرا ترجيح مي دهيد زبان انگليسي را در آموزشگاه هاي زبان ياد بگيريد؟ •

  چند نمونه از جواب هاي دانش آموزان اين بود :

با استفاده از پوسترهاي لغات همراه با تصاوير در كالس فضاي آن را متفاوت كرده و از وسايل كمك آموزشي 

  بگيريد. متنوع در تدريس اين درس كمك

  پرسش نامه: - ب 

براي كسب راه حل هاي مناسب جهت حل مساله ، پرسش نامه اي كه شامل سواالت زير بود، را تنظيم نموده 

تعدادي از همكارانم قرار دادم تا نظرات خود را در آن قيد كنند. سواالت مطرح شده بدين  	سپس در اختيار	

  شرح بودند :
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نگرش منفي دانش آموزان را نسبت به يادگيري خواندن و درك مفاهيم  به نظر شما چگونه مي توان 			.1

  انگليسي از بين برد ؟

  چگونه مي توان فضاي كالس زبان انگليسي را شادتر و با نشاط تر ساخت ؟ 		.2

  از چه وسايل كمك آموزشي براي ياد دهي واژگان انگليسي استفاده كنيم ؟ 			.3

ين بود : استفاده از متن هاي ساده تر در شروع تدريس، استفاده از سي دي نمونه اي از پاسخ هاي همكارانم چن

  . هاي آموزشي همراه با تصاوير وفيلم هاي مربوط به متون انگليسي موجود در كتاب و تكرار وتمرين

  ادبيات موضوع :

سي بررسي، تحليل با در نظر گرفتن هدف پژوهش خود، بعضي از آثار پژوهشگران را در رابطه با درس زبان انگلي

و نقد كردم تا بتوانم از آنها در امر پژوهش خود استفاده نمايم. بر اين اساس ، نتايج را در خصوص پيشينه هاي 

  ديگران، در دو بخش نظري وعملي ارايه نموده ام.

  پيشينه نظري:  –الف 

  ي را به چه منظور فرا مي گيرند؟زبان آموزان به آن توجهي ندارند اين است كه زبان انگليس "نكته اي كه معموال

آيا تاكيد آنها بر كسب مهار ت هاي گفتاري است يا مهارت هاي نوشتاري يا هر دوي آنها ؟ هدف آنها هر چه 

باشد ذكر يك نكته بسيار پر اهميت است. تا زماني كه نمي توانيد گفته هاي يك انگليسي زبان را درك كرده و 

د يادگيري زبان در ذهن شما كامل نشده است. به گفته ي بسياري از زبان به او پاسخي مناسب دهيد، فراين
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شناسان ، زبان يك مهارت است كه براي يادگيري آن بايد تمرين زيادي كرد. از آنجا كه فرايند يادگيري زبان 

 كند است، اين تمرين بايد متناوب، مستمر و طوالني باشدف در غير اين صورت اثر بخشي آن كم مي شود.

  پيشينه عملي :

  جهت افزايش انگيزه زبان آموزان براي فراگيري زبان انگليسي ارايه مي گردد : 		در اين جا تكنيك هايي

تصور كنيد كه مثل زبان مادريتان مي توانيد با انگليسي زبان ها هم صحبت  خودتان را در آينده مجسم كنيد :

م براي ز. اين تصورات كمك مي كند تا انگيزه الكنيد و براحتي مفاهيم يك متن انگليسي را درك كنيد 

  فراگيري زبان در شنا شكل گيرد.

هر كجا كه مي توانيد از انگليسي تان استفاده كنيد: اين نكته بسيار مهم است ، هر چه قدر بيشتر از انگليسي 

  تان استفاده كنيد بيشتر مي توانيد آن را ياد بگيريد .

ي صحبت كنيد : اين يك روش ساده و در عين حال بسيار كارآمد است . شما با ديگران راجع به زبان انگليس

درباره ي چيزهايي صحبت مي كنيد كه برايتان جالب باشد.اما برعكس آن هم درست است .اگر شما  		"معموال

درباره ي يك موضوع خسته كننده هم صحبت كنيد ، كم كم به آن عالقه مند خواهيد شد و اما در مورد زبان 

مي توانيد به آنها  "نگليسي : شما مي توانيد دوستانتنان را با گفتن چند جمله انگليسي غافلگير كنيد يا مثال ا

لغت جديد ياد گرفته ايد هميشه از پيشرفت هايتان با آنها صحبت كنيد و اين باعث مي  20بگوييد كه امروز 

  شود . شود عالقه و اشياق شما نسبت به فراگيري زبان بيشتر و بيشتر

دوستي پيدا كنيد كه به فراگيري انگليسي مشغول باشد: در اين صورت كسي را خواهيد داشت كه بتوانيد درباره 

انگليسي با او صحبت كنيد كه اين باعث افزايش عالقه ي شما به فراگيري زبان خواهد شد .همچنين فراگيري 
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وانيد اشكال هايتان را با دوستتان در ميان بگذاريد زبان براي شما آسان تر خواهد شد ، زيرا در اين صورت مي ت

  	و نيز بيشتر به مطالعه ي انگليسي خواهيد پرداخت ، چون كه مي خواهيد از دوستتان بهتر باشيد (رقابت) . 

  

  راه حل هاي پيشنهادي : 

موزان و پرسش و تحقيقات انجام شده ، مصاحبه با دانش آ 		پس از اينكه از طريق مطالعه ي كتاب ها ، مجالت

نامه ها داده هاي الزم را گرد آوري كردم به تجزيه و تحليل آنها پرداخته و ضمن تبادل نظر با همكاران و اولياء 

  مدرسه به راه حل هاي پيشنهادي زير دست يافتم:

  ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي خواندن متون انگليسي و درك آن - 1

گيري زبان لذت مي برد، وقت بيشتري روي آن مي گذارد و آن را به طور منظم يك زبان آموز با انگيزه از فرا

انجام مي دهد . انگيزه ي باال براي او امتياز ديگري هم دارد و آن اين است كه به خاطر سپردن كلمات و فهم 

به خاطر مي متون آسان تر مي شود ، زيرا مغز انسان اطالعات مربوط به چيزهاي مورد عالقه اش را به راحتي 

  سپارد.

  ايجاد نشاط در زنگ زبان انگليسي  - 2

هنگامي كه دل ها نشاط يافتند ، علم و كمال را در آنها به وديعه بگذاريد و هر گاه از  " 	اراالنوار آمده :حدر ب

 ".در چنين حالتي آماده فراگيري علم نيستند  		نشاط تهي و گريزان شدند ، آنها را وداع كنيد .؛ زيرا دل ها

) نيز براين باور است كه نقطه شروع به هنرمندي خاص نياز دارد تا انگيزهاي توام با 1386فضلي خاني (



  

�	� ورد و ����  �	�
�� ��ا� ���ه�� �� ���� . ��ا�  �	�
ا	� 

 ��
 ���� �� ���ن �' �&�� ه%ار �$�� ٦و	�ا	" ا	� �!��  ار���� �
 ��0�دا� .*2	� در -�	� 1��� و 0/وه�� .-��ن ��ا,+' *��(

.www.asemankafinet.ir 

٦١ 

 

زبان انگليسي مي  "هدفمندي و نشاط در دانش آموزان به وجود آورد. پس ايجاد نشاط در هر درسي مخصوصا

  تواند عالقه مندي دانش آموزا ن را افزايش دهد.

  پرورش خالقيت دانش آموزان و كمك به خاطر سپردن واژگان انگليسي  	ابتكاري جهت استفاده از طرح هاي - 3

الزمه خواندن و درك مفاهيم زبان انگليسي ياد گيري واژ ه هاست هر قدر كه دايره لغات دانش آموزا وسعت 

ر اين اساس به انگليسي را افزايش داد . بب داشته باشد به همان اندازه به راحتي مي توان درك مفاهيم مكتو

ال بردن توانايي در يادگيري واژ گان در دانش آموزا ن ، فعاليت هاي زير كه حاصل تجربيات سال هاي امنظور ب

  ، را پيشنهاد كردم : 	گذشته ي خود مي باشد

  تهيه ي فلش كارت همراه با تصاوير و لغات 			·

  تهيه ي پاور پوينت واژه ها همراه با تصاوير 				·

  پوستر واژه ها و نصب در كالس  تهيه ي 				·

  گروه بندي دانش آموزان 				·

  استفاده از فرهنگ هاي تك زبانه براي يافتن واژ ها 			·

  به خاطر سپردن يك اصطالح يا ضرب المثل در هر جلسه 			·

  استفاده از جدول واژ ه ها 				·

  استفاده از متن هاي غير درسي مناسب با سطح دانش فراگيران					·
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  اجراي نمايش متون زبان انگليسي كتاب درسي 				·

  ترجمه ي كتاب هاي داستاني زبان انگليسي در سطوح پايين 					·

  انجام ارزشيابي تشخيصي از مفاهيم و واژ گان به منظور آماده سازي دانش آموزان - 4

درس جديد آغاز  همان طور كه همكاران ديگر و مشاورين محترمه نظر دادند ، خوب است قبل از اين كه تدريس

شود ، ارزشيابي تشخيصي صورت بگيرد تا هم دبير به دانسته هاي قبلي دانش آموزان محكي زده باشد و هم 

  ذهن دانش آموزان آماده پذيرش در س جديد شود .

   	انگليسي "در نظر گرفتن كالسي به عنوان اتاق زبان انگليسي به منظور داشتن فضايي كامال – 5

  و اشعار به زبان انگليسي در مراسم و جشن هاي مدرسه اجراي سرود ها- 6

  پخش اشعار و سرود هاي انگليسي از بلند گوي مدرسه در زنگ تفريح- 7

  افزايش زمان تدريس زبان انگليسي - 8

  انتخاب راه حل ها :

ين پس از در ميان گذاشتن راه حل هاي پيشنهادي با مدير محترم آموزشگاه و تعدادي از همكاران و مشاور

محترم و با مشورت و هم فكري با آنها به انتخاب چند راه حل پرداختم. راه حل هاي انتخابي به شرح زير مي 

  باشد:

  نفره 4گروه بندي دانش آموزان به گروه هاي 			.1
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  تهيه ي فلش كارت همراه با تصاوير توسط دانش آموزان  			.2

  اژگان توسط دانش آموزان تهيه ي پاور پوينت همراه با تصاوير و فونتيك و 			.3

  نصب پوستر هاي واژ ه ها در كالس 			.4

  ترجمه متون انگليسي توسط گروه هاي دانش آموزي  				.5

  استفاده از متن هايي به غير از متن كتاب و پرسش درك مفاهيم به صورت درست / غلط 			.6

  ي مستمر آنها در نظر گرفتن پاداش به گروه برتر با اضافه كردن نمره به نمره 				.7

  اجراي نمايش متن هاي كتاب درسي توسط گروه هاي دانش آموزي  				.8

  اعتبار بخشي به راه حل ها :		

دراين مرحله براي اينكه يافته هاي تحقيق علمي، داراي اعتبار باشد ضرورت داشت ، افرادي با تجربه و با 

همكاران بودند، را به  و مديريت محترم آموزشگاهگروهي كه شامل 	صالحيت آن را ارزيابي كنند. به همين دليل 

  عنوان منتقد و ناظر كار خود انتخاب كرده، تا پيشرفت طرح ، از نظرات و نقادي آنان بهره مند گردم.

به لطف الهي ، راه حل هاي انتخابي مورد تاييد همكاران گرامي و مدير محترم آموزشگاه قرار گرفت . بنابراين 

  ن بيشتر راه حل هاي انتخابي خود را به مرحله ي اجرا در آورم.توانستم با اطمينا
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  اجراي راه حل هاي انتخابي :

مهمترين قسمت يك اقدام پژ وهي ، اجراي راه حل ها مي باشد. بنابراين راه حل هاي انتخابي خود را به مرحله 

ا در آوردم . مراحل اجرا به شرح زير اجرا گذاشتم و مراحل را همراه با اصالح و تعديل بعضي از راه حل ها به اجر

  مي باشد :

  ايجاد انگيزه 

براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و عالقه مند كردن آنها در فراگيري درس زبان انگليسي ابتدا بايد تا حد امكان 

آسان جلوه دادن  در رفع عواملي كه انگيزه را از دانش آموزان گرفته است ، كوشيد . بنابراين ابتدا از راه تشويق و

تا حدي به زبان انگليسي مسلط  "احتماال  	درس انگليسي شروع كردم. بارها به آنها گوشزد مي كردم كه شما

هستيد و اين خود يك موفقيت بزرگ است! حاال به موفقيت هاي بزرگتري فكر كنيد . وقت آن رسيده است كه 

  بولي از دانش انگليسي استفاده كنيد .از روش هاي موثر و كارآمد براي رسيدن به سطح قابل ق

  گروه بندي دانش آموزان و بهره از كار گروهي

دانش آموز قوي تر توانستم با استفاده از  2دانش آموز ضعيف در كنار  2با گروه بندي دانش آموزان و قرار دادن 

به صورت گروهي بيشتر  خود دانش آموزان به ضعيف تر ها كمك كنم . ترجمه ي متون انگليسي و انجام تكاليف

توانست به آنها در يادگيري كمك كند . چون انجام تكليف در منزل توسط دانش آموزان ضعيف برابر است با 

  رونويسي كردن از كتاب هاي كمك آموزشي . همان طور كه خودشان به اين امر اعتراف مي كردند . 

  تهيه ي فلش كارت و پاور پوينت همراه با تصوير

گر از دانش آموزانم خواستم تا واژه هاي جديد هر درس را به صورت فلش كارت همراه با تصوير و يا در روش دي

داشتند به صورت پاور پوينت آماده كنند . اين كار باعث مي شد كه  	آنهايي كه توانايي اجراي پاور پوينت را
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قدر با آن لغت درگير مي شد كه  دانش آموز براي پيدا كردن و يا نقاشي كردن تصاوير مربوط به هر لغت آن

  ديگر معني آن از يادش نمي رفت . 

  اجراي نمايش متون انگليسي كتاب درسي

در روش ديگر بعد از تدريس متن و ترجمه گروهي و نيز پس از يك يا دو جلسه پرسش شفاهي آن ، از گروه ها 

در كالس اجرا كنند و به بهترين  	شانمي خواستم تا متن انگليسي را به شكل نمايش در آورند و براي دوستان

  اجرا به منظور تشويق و ترغيب بيشتر آنها نمره اي به نمره ي مستمر شان اضافه مي كردم 

  اصالح ، تعديل و تغييرات در اجراي راه حل ها :

غيره با مدير محترم آموزشگاه لزوم يك كالس به عنوان كالس زبان انگليسي كه داراي امكانات صدا و تصوير و 

باشد را مطرح نمودم . ولي متاسفانه به دليل كمبود فضاي كافي و مناسب جهت اين امر نتوانستم اين كار را به 

مرحله ي اجرا در آورم اما با نصب پوستر هايي در كالس كه از فلش كارت هاي دانش آموزان تهيه شده بود ، 

ش آموزان داشته باشم تا نوعي تكرار و تمرين تلقي توانستم واژ گان هر درس را براي هفته ها جلوي چشمان دان

  گردد

  ) 2توصيف وضع مطلوب (شواهد 		

  شاخص هاي كيفي وضع مطلوب  –الف 

در نتيجه ي اين عمل اقدام پژو هي ، بسياري از مشكالت و موانع پيشرفتي و علل بي انگيزگي دانش آموزان در 

دانش آموزان و اولياء مدرسه اطالعاتي به دست آمد كه از درس زبان انگليسي را شناسايي كردم و به كمك خود 

طريق آنها عمل پژوهشي ام را انجام دادم و تعدادي از راه كارهاي متناسب با شرايط و امكانات مدرسه را به اجرا 

در آوردم. از مقايسه ي نتايج امتحانات و پرسش هاي مستمر كالسي هم متوجه شدم كه كارهاي انجام شده شفا 
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ش بوده و موجب تغيير در وضعيت زباني دانش آموزان شده است . دانش آموزان در مصاحبه اي كه از آنها بخ

صورت گرفت بيان كردند كه با اجراي نمايش متن هاي انگليسي ديگر معني واژ گان و مفاهيم متن از يادشان 

اكثريت دانش آموزان هم  نمي رفت و حتي بسياري از جمالت را هم در ذهن خود به خوبي حفظ مي كردند

تصميم گرفته بودن كه در تعطيالت تابستان به كالس زبان انگليسي بروند. كه اين حاكي از افزايش ميزان عالقه 

  به زبان و آشنايي با يك فرهنگ جديد است . 	دانش آموزان

  شاخص هاي كمي وضع مطلوب - ب 		

كه اجراي اين طرح اقدام پژ وهي نتيجه ي مطلوبي  با بررسي نتايج ارزشيابي پاياني در خرداد ماه مشخص شد

داشته و دانش آموزان از قسمت واژ گان و درك مفاهيم نمره ي كمتري را از دست دادند و حتي مي توان گفت 

مي باشد ،  	سوال آخر آزمون كه شامل درك مطلب 2در صد ) نمره ي كاملي از  70، بيش از نيمي از كالس ( 

  دانش آموزان به سواالت مربوط به واژ گان و درك مفاهيم چنين بود: 	اني پاسخرا كسب كردند. فراو

  : جدول درصد فراواني پاسخ دا نش آموزان به سواالت درك مطلب  1جدول شماره 

 		تعداد افرادي كه جمع دانش آموزان مولفه

نمره كامل درك 

 	مطلب را كسب

 كردند

تعداد افرادي كه نصف 

نمره درك مطلب را 

 كردندكسب 

تعداد افرادي كهاز 

درك مطلب نمره 

 نياوردند

 0 8 20 28 مطلق

 0 30 70 100 درصد
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  نتيجه گيري از اين اقدام خاص بنده

با توجه به اين كه هدف اصلي از آموزش زبان انگليسي در مدارس ، ايجاد توانايي در كاربرد آن و ترجمه ي متون 

مي باشد، شايسته است دبيران محترم با استفاده از ابزار كمك  انگليسي در دانشگاهها در رشته هاي مختلف

  آموزشي متنوع، اقدام به انجام فعاليت هايي نمايند تا از اين طريق به هدف اصلي آموزش دست يابند.

از مجالت و مقاالت اينترنت ، پرسش نامه ي همكاران و مصاحبه با دانش آموزان اطالعاتي به دست آمد كه با 

ها عوامل موثر در ايجاد مساله شناسايي گرديد . و نيز جهت دستيابي به راه حل هاي پيشنهادي بار بررسي آن

از موارد ذكر شده استفاده شد و پس از بررسي آنها برخي از راه حل ها را انتخاب نموده و بعد از اعتبار  		ديگر

هاي كيفي و كمي موفقيت طرح مي توان  بخشي الزم ، به مرحله ي اجرا در آمد . در پايان و با توجه به شاخص

  چنين نتيجه گرفت :

تنوع روشهاي تدريس، در ايجاد عالقه مندي دانش آموزان به ياد گيري واژگان و درك مفاهيم زبان انگليسي 

تاثير بسزايي دارد . پس از انجام پژ و هش به اين نتيجه دست ياقتم كه تقويت حافظه ي ديداري و شنيداري ، 

و پاور پوينت هاي همراه با تصوير ، تاثير بسيار خوبي در افزايش عالقه مندي دانش  	فلش كارت هادر قالب 

به اين نتيجه دست يافتم كه با به نمايش در آوردن متون  	آموزان به يادگيري زبان انگليسي دارد همچنين

فظه ي دانش آموزان باقي مي انگليسي توسط دانش آموزان ، معاني واژه ها و جمالت انگليسي به خوبي در حا

  ماند.

  پيشنهادها و راه كارها :	
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با توجه به مراحل اجراي طرح و رسيدن به آرمان كه همان وضع مطلوب كه عالقه مند كردن دانش آموزان به 

خواندن و درك مفاهيم زبان انگليسي بود، و نيز؛ با بهره بردن از تجربيات به دست آمده در اين زمينه، نكاتي در 

  قالب پيشنهادها و راه كارها به شرح زير ارايه مي گردد:

والن محترم آموزش وپرورش پيشنهاد مي گردد : ساعت آموزش درس زبان انگليسي را افزايش داده ئبه مس - الف

تا دبير بتواند با صبر و حوصله ي بيشتري با فراگيران به آموزش زبان انگليسي بپردازد ونيز در مدارس كالسي را 

وص تدريس درس زبان انگليسي در نظر بگيرند كه بتوان انگيزه ي يادگيري را در فراگيران افزايش داد و از مخص

  بصري استفاده نمود. –امكانات سمعي 

به همكاران گرامي توصيه مي شود : از روش هاي متنوع آموزش زبان انگليسي استفاده كرده، محيط كالس  -ب

  آموزان رغبت بيشتري به يادگيري اين درس را داشته باشند. را شاد و با نشاط سازند تا دانش

به اولياي ارجمند دانش اموزان پيشنهاد مي گردد: در ارتقا ي سطح زباني فرزند خود با قرار دادن امكانات  –ج 

  آموزشي زبان انگليسي نظير كتاب هاي داستاني گوناگون، سي دي هاي آموزشي و ... كوشش كنند.

وزان عزيز توصيه مي شود: زبان يك مهارت است كه براي يادگيري آن بايد تمرين زيادي كرد. به دانش آم –د 

  اين تمرين بايد متناوب، مستمر و طوالني باشد تا اثر بخشي آن افزايش يابد.

  داليل اصلي ناكامي دانش آموزان در يادگيري زبان انگليسي	

  ترس	

 از استفاه فرصت هرگز دليل بدين و دهيم امتحان آنرا بايد هك كرديم مي تصور مشكلي درس را زبان هميشه ما

  .ببريم لذت آن از كه نيافتيم بصورتي آنرا
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  متن بر مبتني محيط بر تكيه

 و است بوده متن بر مبتني دنيايي ما، آموزشي سيستم كه حالي در. است صوتي دنياي يك زبان، واقعي دنياي

 واقعي محيط يك در زيستن عدم بدليل. شود افزوده ما بيشمار التمشك بر نيز تلفظ مشكل كه شد مي باعث اين

 نه بود، مترجم تربيت شرايط ترين آرماني در آموزشي سيستم اين نتيجه. كنيم مي بيگانگي احساس آن با صوتي

  .كند برقرار ارتباط بتواند زبان با كه كسي

  گرامر بر تكيه

. دهند نمي زبان پيچيده دستورات براي اهميتي كمترين هك گرفتيم مي ياد كودكان روش با را زبان ما كاش

 موضوع يك زبانها تمامي در گرامري دستوات هستيم؟ آشنا خود مادري زبان گرامر با چقدر خود ما، راستي

 با رابطه در باال سطح دانشگاهي هاي رشته اينهمه پس اينست، نه اگر و است زبان از انتزاعي و تخصصي كامالً

 انگليسي، مانند استثناء، از پر زباني گرامري دستورات رعايت با زدن حرف دهند؟ مي معني چه زبان دستور

  .است ممكن غير تقريباً

  لغات يادگيري بر تأكيد 

 به مجبور كه ساخت مي كوچكي ديكشنري خود براي معلمي هر بود، لغت فرهنگهاي كردن حفظ ما، آموزش

 لغت به نگاهي انگليسي فرهنگ يك در. است منوال همين به كار هم هنوز متأسفانه و. بوديم آن كردن حفظ

GET يا TAKE آموزش در را آدمي سردرگمي لغت، يك براي متضاد گاه و مختلف معني صفحه دو. بيندازيد 

 وقتي عمدتاً انگليسي زبان در لغات كه است اين در فارسي زبان با انگليسي زبان عمده فرق. كند مي چندان صد

 معني كه حالي در ندارد، واضحي معني Take لغت مثالً. گيرند مي قرار لغات ساير كنار در كه دارند عيواق معني

  .است مشخص كامال Take off عبارت

  خواندن امر به دادن اهميت 

 آموزش سيستم در آنچه. دارد وجود دادن گوش و كردن صحبت نوشتن، خواندن، عمده عنصر چهار زباني هر در

 نيز رسمي غير كالسهاي از برخي در. باشد مي خواندن امر است شده پرداخته آن به همه از بيش ما رسمي

 اگر كه يابيم مي در گيريم مي قرار زبان واقعي محيط در ما وقتي اما. است رفته عنصر چهار زماني هم از صحبت
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 تمامي در كه ساده دليل اين به دارند، چندم درجه اهميت نوشتن و خواندن عنصر باشد، زبان فراگيري هدف

  .هستند خود مادري زبان تكلم با قادر نيز جامعه آن سواد بي افراد زبانها

  روش هاي جلوگيري از بي نظمي در كالس تدريس زبان

  بنده براي برقراري نظم در كالس از روش هاي زير استفاده مي كردم .

ن، دانش آموزان را درتهيه اين قوانين شركت چند قانون رفتاري شفاف براي كالس وضع كنيم. در صورت امكا 1

دهيم. هر چه بيشتر در آنها احساس تملك نسبت به اين قوانين ايجاد كنيم ، احتمال قوي ترين وجود دارد كه 

  دست كم سعي كنند از آنها پيروي كنند.

  هر رفتار خوب را بالفاصله با يك واكنش مثبت پاسخ دهيم؛ 2

  جزئي تبديل به يك جرم بزرگ شود ، به آن رسيدگي كنيم.قبل از اينكه يك بي نظمي  3

  مجازات قانون شكني را مشخص كنيم . 4

  به دنبال نشانه ها بگرديم. 5

سرعت يا موضوع آن را تغيير دهيم. تغيير روش متناسب با واكنش دانش آموزان يك توانايي محسوب ميشود نه 

  يك ضعف.
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  ند،اگر دانش آموزي نظم كالس را بر هم ميز 6

  براي فروكش كردن عصبانيت، مقداري وقت بدهيم. 7

  علت رفتار ناشايست را بررسي كنيم. 8

  براي شاگردان كالس تكليف سرگرم كننده اي در نظر داشته باشيم. 9

اين كار موقعي ميتواند مفيد واقع شود كه احتياج داشته باشيم به اعصاب خود مسلط شويم، يا بخواهيد چند 

دانش آموزي كه كار ناشايستي انجام داده است به تنهايي صرف كنيم. يك تست شفاهي با  دقيقه اي را با

سرگرمي براي ده دقيقه ي آخر كالس در نظربگيريم، تا به عنوان پاداش به خاطر اين كه از كار آنها راضي بوده 

بدهيم. با دانش آموزي كه رفتار  ايم و يا يك فعاليت مفيد را به پايان رسانده اند و نياز به تنوع دارند، به آنها

ناشايستي از او سر زده است در خارج از كالس و به صورت خصوصي حرف بزنيم و سعي كنيم به داليل اين 

رفتار او پي ببريم. گاهي مواقع علل (پس از مشخص شدن) كامال قابل درك و گذشت هستند. اگر ما يا يكي از 

يقه اي فرصت بدهيم تا هر دو آرام شويم. شاگرد عصباني را براي مدت دانش آموزان از كوره در رفتيم، چند دق

كوتاهي از كالس بيرون ببريم. اين كار مي تواند زمينه گفتن چيزي از اين قبيل را ايجاد كند ((متاسفم كه 

ن بردن البته بيرو 0چنين اتفاقي افتاد. چه كار بايد كرد تا از بروز چنين حوادثي در آينده جلو گيري كنيم؟))



  

�	� ورد و ����  �	�
�� ��ا� ���ه�� �� ���� . ��ا�  �	�
ا	� 

 ��
 ���� �� ���ن �' �&�� ه%ار �$�� ٦و	�ا	" ا	� �!��  ار���� �
 ��0�دا� .*2	� در -�	� 1��� و 0/وه�� .-��ن ��ا,+' *��(

.www.asemankafinet.ir 

٧٢ 

 

دانش آموز از كالس درآخرين قسمت كار باشد هر چه سريع تر آن را جابجا كنيم. با اين عمل نشان مي دهيم 

متوجه بي نظمي شده ايم، و به دانش آموز نيز فرصتي مي دهيم تا خود را جمع و جور كند. انعطاف داشته 

ز دانش آموزان انتظارات غير منطقي به محض اينكه احساس كرديد درسي به خوبي پيش نميرود، ا -باشيم 

نداشته باشيم.البته آنها را خيلي هم دست كم نگيريم. خاطر جمع شويم كه ميزان تكليف مناسب حال تمام 

شاگردان هر گروه باشد، و براي دانش آموزاني كه با مشكل روبرو هستند، اهدافي دست يافتني در نظر بگيريم. 

م يا عدم انجام تكليف مشخص كنيم. اين كار مستلزم آن است كه توانايي هر نوع برخورد خود را در صورت انجا

دانش آموز را بدانيم،و براي آنها اهدافي منطقي در نظر بگيريم. اطمينان حاصل كنيم كه اين مجازات ها منطقي 

حل و  و عملي هستند. غالبا بهترين كار اين است كه بي نظمي هاي جزئي، حتي االمكان به صورت خصوصي ،

فصل شوند. رودررويي در انتظار ديگران، توجه بيش از حدي را بر ميانگيزد. با يك لبخند يا چند كلمه تعريف و 

تشويق. ضمنا سعي كنيم به آنها اطمينان دهيم كه ما فورا به هر عمل خوب ناشي از دانش آموزاني كه معموال 

است واقعا به بعضي از اين گونه واكنش هاي مثبت محكوم به بدرفتاري هستند ، پاداش مي دهيم. آنها ممكن 

  پاسخ دهند.

  : متوسطهدر تدريس زبان انگليسي  چند نكته

  است.»چه چيزي ياددادن«خيلي مهم تراز»چگونه ياددادن«براي يك معلّم،- 1
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  .زند مي حرف آموزان انديشدوماننددانش مي دانشمندان مانند خوب معلّم-2  

  .دهد مي گوش زندوبد يم حرف ناموفّق،خوب معّلم 3  

  .شود نمي كالس،گشوده رازهاي از رازي تندخو،هيچ برمعلّم-4  

  .يابد مي افزايش آنان نفس دارند،اعتمادبه اعتمادي قابل معلّم بدانندكه آموزان اگردانش5  

 و   ها»ديدن« نوع در نيست،بلكه هايشان»نداشتن«يا»ها داشتن«در موفّق نا معّلم با موفّق معلّم فرق   -6  

  .است هايشان»كردن«

برچسب زدن به دانش آموز «شته است:نو آن روي كه است زده ميزكارش به برچسب يك خوب معّلم7      

  ».ممنوع

 معلّم جاي به است ،بهتر نداري را رويي گشاده فراگيري ي وحوصله نيست آشنا رويي باگشاده ات اگرچهره 8  

  .بياوري روي ديگري شغل به بودن

مي  نگاه اين رابراي ديگرش وگوش كند مي استفاده گوش دوتا ي اندازه خودبه گوش ازيك وبخ معلّم   -9  

  دارد كه گاهي بعضي از حرف هاي دانش آموزان رانشنود.
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 تجربه ترين غني از يكي ، دهد مي دست از را آموزان دانش دل درد به دادن گوش فرصت كه معلّمي   - 10  

  .ستا داده دست از را خدمتش دوران هاي

  چند نكته كه خيلي به ما در اداره ي كالس كمك مي كند :

موقع تنبيه بايد هميشه طوري عمل كنيم كه دانش آموز متوجه شود اين كار ما در واقع انتخابي است كه خود 

  او كرده :

  »مريم ! اگه نذاري ناهيد به درس گوش بده «

  نتيجه منطقي عمل خودش بوده .با گفتن اين جمله دانش آموز متوجه مي شود كه تنبيه او 

هرگز به حريم فردي دانش آموزان تجاوز نكنيم . اگر بيش از حد به آنها نزديك شويم احتمال اين كه گفتگويي 

آرام در باره ي يك نكته انظباطي به برخوردي خشن و شديد تبديل شود به طور چشم گيري افزايش پيدا مي 

  كند .

س بيرون مي روند به هر كدام جمله ي مثبتي بگوييم حتي يك لبخند و وقتي دانش آموزان دارند از كال

  خداحافظ هم بي تاثير نيست .
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اگر مجبور هستيم صحبتمان را با دانش آموزي قطع كنيم تا رفتار نا مناسب دانش آموز ديگري را تصحيح كنيم 

  حتما از او عذر خواهي كنيم .

اين طوري بچه ياد مي گيره » اهيد صحبت كنم . االن بر مي گردم مريم معذرت مي خوام . بايد چند كلمه با ن« 

  براي ديگران ارزش قائل بشه .

ورود دانش آموزان را به كالس خوش آمد » صبح بخير « اگه وقتي كه حضور و غياب مي كنيم با لبخند و يك 

  شتر مي شود .بگيم احتمال اين كه به جاي غر غر هاي معمول پاسخ دوستانه ايي بشنويم بسيار بي

  به جاي اين كه روي اشتباهات دانش آموزامون تمر كز كنيم او را به سوي انتخاب رفتار مطلوب راهنمايي كنيم .

  است بد ماندن اشتباه در نيست بد كردن اشتباه كه بديم ياد اوونا به  

ه رو انجام دادي يعني چه دي اشتباه ت كجا بوده و چرا اين اشتبافهمي مسئله يه حل در شما اگه بگيم اونا به  

رو  چيزي موجب شده در مورد حل اين مسئله از اين راه بري ؛ و منشا ء فكرت رو پيدا كن تا ديگه اين اشتباه

  هيچ وقت تكرار نكني .

  تعدادي روش و فن آموزشي وجود دارند كه با استفاده از آنها در پرورش استعدادهاي خالق كودكان
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  به را اي مسئله معلم روش اين در. است)) مغزي بارش(( روش آنها معروفترين. بسيارموثرند  

  دانش آموزان مي دهد و از آنها مي خواهد تا هر چه راه حل براي مسئله به ذهنشان مي رسد

  بگويند. معلم دانش آموزان را براي دادن راه حل ها و اظهار نظرهايي مختلف تقويت مي كند ولي

  از سوي دانش آموزان ،درباره آنها هيچ گونه اظهار نظري نمي پيش از ارائه تمامي راه حل ها

  نمايد. روش ديگر آموزش ((مهارتهاي پژوهشي )) است. آموزش مهارتهاي پژوهشي به طرح

  آزمودن فرضيه از سوي ياد گيرنده گان كمك مي كند. روشهاي درست طرح فرضيه به وسيله

  نها مي شود.دانش آموزان منجر به ايجاد طرز تفكر خالق در آ

  حاصل تجربيات »تدريس زبان انگليسي استفاده شده در  روش«

  مهارت هاي چهارگانه

  (Listening). مهارت شنيداري 1
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براي آموزش زبان خارجي الزم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرا گيرند تا مهارت هاي 

ت نمايند و سپس از آنها خواسته شود تا دست به توليد زبان را در خود تقوي (receptive skills)دريافتي زبان 

  بزنند، مهارت شنيداري براي رسيدن به اين هدف نقش مهمي ايفا مي كند.

مهارت شنيداري ميت واند به دانش آموزان كمك كند تا دانش پايه زبان را در خود تقويت كنند. انجام فعاليت 

  ري كمك كند:هاي زير مي تواند به توسعه مهارت شنيدا

  (Listen and repeat). نشنيدن و تكرار كردن 1

  (Listen and point or listen and match). شنيدن و اشاره كردن يا شنيدن جور كردن 2

  (Listen and repeat). شنيدن و خواندن 3

 (Listen and do). شنيدن و انجام دادن 4

  (Speaking). مهارت گفتاري 2

موزان فرصت مي دهد تا الگوهاي زبان جديد را به طور شفاهي تمرين كرده و تلويد نمايند. اين مهارت به دانش آ

  انجام فعاليت هاي زير ميت واند به توسعه مهارت گفتاري كمك كند.

  (role play). ايفاي نقش 1

  (oral drills). انجام تمرينات شفاهي 2

  . بازگو كردن يك متن كوتاه شنيده شده يا خوانده شده.3

  . شرح فعاليت هاي روزمره4
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  . حدس زدن و كامل كردن اداره يك متن از طريق گوش كرن يا يك متن ناقص.5

  . توصيف يك تصوير و يا چند تصوير مربوط به هم.6

  . مقايسه بين دو يا چند تصوير.7

  (Reading). مهارت خواندن 3

وف الفبا آشنا مي شوند. سپس با روش در تدريس مهارت خواندن، زبان آموزان ابتد ابهص ورت منظم با حر

بيان كلمات را به عنوان يك واحد به طور شفاهي تمرين مي كنند. خواندن  (look and say)ديدن و گفتن 

انجام مي شود و معاني آن نيز به وسيله تصاوير درك مي شوند.  (Listen and read)كلمات جديد با روش 

ي آنها به وسيله تمرينات موجود در كتاب كار و به كارگيري تشخيص كلمات جديد و تلسط بر شكلنوشتار

جداول و غيره تقويت مي گردد. در گام بعدي به دانش آموزان كمك مي گردد تا بين حروف نوشته شده در 

  (Phonics)كلمه و تلفط آنها ارتباط برقرار كنند.

توسعه مي دهند تا جايي كه قادر خواهند به تدريج زبان آموزان مهارت خواندن خود را با خواندن جمالت كوتاه 

  بود تا متون خواندني را خوانده و درك نمايند و به سئواالت آن پاسخ دهند.

  (Writing). مهارت نوشتن 4

از آنجايي كه نگارش زبان فارسي با انگليسي كه يك زبان خارجي مي باشد متفاوت است الزم است كه دانش 

گفته مي ود مبادرت  "پيش نوشتاري"ت هاي كه در اصطالح فعاليت هاي اموزان به انجام يك سلسله فعالي
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ورزند. هدف از اين نوع فعاليت ها ايجاد هماهنگي در كنترل حركات دست و چشم، رعاي فاصله و تمرين و 

ممارست در حركات روان و سريع قلم با خودكار جهت دست يابي به رتيم طبيعي نوشتن حروف در انگليسي مي 

هارت دستخط با حركات ساده شروع شده و ابتدا با تمرين الگوهاي حروف و سپس به نوشتن حروف باشد. م

 (semi – cursive)بزرگ و كوچك ادامه مي يابد. در نهايت به ارتباط حروف با يكديگر به شكل تقريبا سرهم 

پيدا خواهد كرد. در  ختم مي گردد. با انجام اين كار دانش اموزان به يك دستخط زيبا، واضح و روان دست

مرحله بعد، مهارت نوشتن از طريق انجم تمرينات درك تاب درسي و كتاب كار توسعه مي يابد و در نهايت 

  نوشتن كنترل شده جمالت و ساختارهاي گرامري تدريس شده با نظارت معلم انجام مي شود.

  پيشنهاد و راهكارحاصل از تجربيات :

  گليسيآموزش زبان ان پيشنهادهايي براي

شنيداري، گفتاري، خواندن و "آموزان كمك مي شود تا مهارت هاي  باندر امر آموزش زبان خارجي به ز

را به خود توسعه داده و دانش ساختاري پايه و واژگان ضروري زبان را در خود تقويت نمايند. شركت  "نوشتن

فوق را آسان تر مي سازد. از جمله فعال و همكاري گروهي دانش آموزان در فرآيند تدريس، دستيابي اهداف 

  موارد مورد تاكيد در امر آموزش زبان عبارتند از:
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مرتبط با شرايط واقعي زبان  (Practical Tasks). به كار گيري دانش اموزان در فعاليت هاي عملي 1

  انگليسي.

  با يكديگر. (interaction). ارائه فرصت كافي به دانش آموزان جهت تعامل 2

يري ازفعايت هاي دو نفره و گروهي جهت انجام فعاليت هاي جمعي به گونه اي كه هر دانش آموز در . بهره گ3

  يك كار گروهي داراي و ظيفه خاص باشد.

و نيز به كارگيري روان و  (accuracy). برقراري تناسب مطلوب بين فعاليت ها از نظر كاربرد صحيح زبان 4

  (fluenct)سليس زبان 

مين به عنوان تسهل كننده آموزش به گونه اي كه معلم محوري در كالس كاهش يافته و . ايفاي نقش معل5

  افزايش يابد. (Learning – directed activites)فعاليت هاي مبتني بر يادگيري 

  . فرآيند ارزشيابي تداوم بخش فعاليت هاي مهارتي در آموزش و يادگيري باشد.6

  هاي زباني و ايفاي نقش در كالس. . انجام كارهاي گروهي، سرودها، بازي7

  (Reading)روش تدريس متون خواندني 

  (Presentation)الف) مرحله امادهي 

  . دانش آموزان بخواهيد كتاب هايشان را ببندند. چارت يا اساليد حاوي تصاوير مربوط را نمايش دهيد.1
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  دانش آموزان ايجاد آمادگي كنيد.. با توضيحات كلي و يا طرح چند سئوال در ارتباط با موضوع متن، در 2

. با در نظر گرفتن روش تدريس لغات جديد تعدايد از كلمات كه در فهم متن ايجاد اشكال مي كنند را تدريس 3

  كنيد.

. سواالتي از دانش اموزان بپرسيد كه براي جواب دادن به آنها مجبور باشند به متن مراجعه كنند و از تكنيك 4

  استفاده كنند. (Scanning)و وارسي متن  (Skimming)مفهوم كلي هاي خواندن براي درك 

  . در صورت نياز ساختارهاي گرامري مبهم را براي دانش آموزان به طور اجمالي توضيح دهيد.5

  (Vocabularty)دانش واژگاني 

  : عبارتند از ضماير، حروف تعريف و غيره.(Function Words). واژه هاي دستوري 1

: عبارتند از اسم، فعل، صفت و غيره ... واژگان معنايي به كار رفته در  (Content Words)عنايي . واژه هاي م2

دوره راهنمايي به گونه اي هستند كه يا مي توان در كالس يافت، يا با خود به كالس آورد، يا تصوير آن را بر 

را منتقل كرد و در نهايت توضيح  روي تخته كشيد، يا با لوحه به نمايش گذاشت يا با انجام عملي مفهوم آن

  مختصري به انگليسي يا فارسي داده و از كلمات متضاد و مترادف كمك گرفت.

  روش تدريس لغات جديد:

  (Presentation)الف) مرحله معرفي 

  . از دانش آموزان بخواهيد كه كتاب هاي خود را بسته و به شما گوش دهند.1
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و معني آن را با استفاده از فالش كارت، لوحه و يا خود شئي(در صورتي كه . واژه  جديد را چند بار تلفط كنيد 2

  در كالس موجود باشد) به دانش اموزان تفهيم كنيد.

  . واژه جديد را در يك يا دو جمله جديد به كار ببريد تا مفهوم آن كامال درك شود.3

  ان نشان دهيد.. هر واژه را روي تخته نوشته و يا از روي فالش كارت به دانش اموز4

  در اين مرحله هر واژه را چند بار تكرار نمائيد. تا فرم نوشتاري آن را در حالي كه تلفظ واژه را مي شنوند، ببيند.

  (Practice)ب) مرحله تمرين 

  . از دانش آموزان بخواهيد به صورت گروهي و افرادي واژگان را بعد از شما تكرار كنند.1

  صورت گروهي و افرادي واژگان را بعد از شما با ديدن تصاوير تكرار كنند. از دانش  آموزان بخواهيد به

  . از دانش اموزان بخوايد به صورت گروهي و انفرادي واژگان را بعد از شما با ديدن فرم نوشتاري تكرار كنند.3

  (Production)ج) مرحله توليد و كاربرد 

  اي زير ارزشيابي كنيد.. كلمه هاي تدريس شده را با به كارگيري از شيوه ه1

  يكي از دستورالعمل هاي زير را به داشن آموزان بدهيد:

 ..………… Show me a      يك .............. به من نشان بده 

  ..………… Point to a        به ................ اشاره كن.
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 ..………… Give me a        يك ........... به من بده 

 ..… Draw a picture of a        تصور يك ...........را بكش 

  

. جمله اي با يك جاي خالي بنويسيد و از دانش آموزان بخواهيد با يكي از كلمات جديد تدريس شده آن را 2

  كامل كنند.

  . از دانش اموزان بخواهيد تا كلمات تدريس شده را در جمله به كار ببرند.3

  لغات جددي به كمك تصاوير

و كلمه، كلمات مربوط به هر تصوير را چند بار تكرار كنيد. در اين مرحله  . معرفي كلمه: ضمن اشاره به تصوير1

  دانش آموزان فقط گوش مي دهند.

. تكرار گروهي: ضمن اشاره به كلمه تصوير را بگوييد و از دانش آموزان بخواهيد بعد از شما تكرار كنند. اين 2

  عمل را با تك تك تصاوير انجام دهيد.

گروهي: به تصاوير اشاره كنيد بدون آنكه كلمات را بر زبان آوريد با حركات دست، دانش  . اشاره معلم و تكرار3

  آموزان را به گفتن كلمه مربوط به هر تصوير تشويق كنيد.

. تكرار انفرادي: از چند نفر به طور انفرادي بخواهيد تا با اشاره شما به تصاوير، كلمه مربوط به آن را ادا كنند. 4

  ري است كه دانش اموزان مجازند فقط بعد از معلم كلمات را به طور انفرادي يا گروهي تكرار كنند.الزم به يادآو
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  )1روش تدريس پيشنهادي نكات دستوري: (

  (Presentation)الف) مرحله معرفي 

  . از دانش اموزان بخواهيد تا كتاب هاي خود را بسته و به شما گوش دهند.1

يت هاي موجود در كالس، لوحه، فالش كارت و غيره ... جملت معني دار كوتاه . با بكاگيري از اشايئ و موقع2

  بسازيد كه در ان ساختار جديدي به كار رفته باشد.

  . بعد از معرفي نكته زباني جديد با چند سئوال مختصر ، ميزان فهم دانش آموزان را ندازه بگيريد.3

  (ORAL Drills)يك مرحله تمرين 

  خواهيد تا كتاب هاي خود را بسته و به شما گوش دهند.. از دانش اموزان ب1

  كه نكته زباني جديد را در خود دارد چند بار بلند خوانده شود. "الكو". جمله 2

  . از دانش آموزان بخواهيد كه بعد از شما تكرار كنند.3

و تغييرات الزم را اعمال . از دانش اموزان بخواهيد تا با استفاده از كلمات داده شده، جمال ت را بازگو كرده 4

در خصوص تصاوير ممكن است  "سئوال و جواب"كنند. الزم به تذكر است كه انجام برخي تمرينات شفاهي نظير

  با بسته بودن كتاب ميسر نباشد، لذا از دانش اموزان بخواهيد در انجام اين تمرينات به كتاب ها نگاه كنند.
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  (Written Exercises)ج) مرحله توليد 

ام موفقيت آميز تمرينات شفاهي از طرف دانش آموزان ممكن است تضمين كننده به كار گيري صحيح نكات انج

تدرس شده در تمرينات نوشتاري نباشد. لذا الزم است دانش آمزان تمرينات نوشتاري را بدون كنترل معلم انجام 

  دهند تا ارزيابي بهتري از دانش خود داشته باشند.

  ك از تمرينات را به طور خالصه توضيح داده و در صورت نياز يك نمونه انجام دهيد.. نحوه انجام هر ي1

  . از دانش آموزان بخواهيد تا تمرينات را در منزل انجام داده و در جلسه بعد در كالس مورد ارزيابي قرار گيرد.2

  (Phonetics)روش تدرس اصوات 

  (Presentation)الف) مرحله معرفي 

  ن بخواهيد كتاب هايشان را بسته و به شما گوش دهند.. از دانش اموزا1

  . نوار قسمت مورد تدريس را روشن كرده و يا خود با صداي بلند كلمات را چند بار بخوانيد.2

   (Practice)ب) مرحله تمرين

ش . كالس را به دو قمت تقسيم كنيد از يك گروه بخواهيد بعد از شما تكرار كنند در حالي كه گروه ديگر گو1

  مي دهند. سپس نقش گروه ها را عوض كنيد. بدين طريق فرصت براي تشخيص صوت جديد مهيا خواهد شد.

  . از كل كالس بخواهيد بعد از شما تكرار كنند. تكرار انفرادي نيز بخواهيد.2



  

�	� ورد و ����  �	�
�� ��ا� ���ه�� �� ���� . ��ا�  �	�
ا	� 

 ��
 ���� �� ���ن �' �&�� ه%ار �$�� ٦و	�ا	" ا	� �!��  ار���� �
 ��0�دا� .*2	� در -�	� 1��� و 0/وه�� .-��ن ��ا,+' *��(

.www.asemankafinet.ir 

٨٦ 

 

ب . كلماتي كه داراي صوت جددي مي باشند بر روي تخته سياه نوشته و يا از دانش آموزان بخواهيد به كتا3

  هايشان نگاه كرده و كلمات را بعد از شما تكرار كنند.

  (Production)ج) مرحله توليد 

  . از دانش آموزان بخواهيد كلمات را به صورت انفرادي تكرار كنند. تصحيح خطا هاي تلفظي توصيه 1

  مي شود.

رت مشابه دارند را در كتاب . مثال هاي بيشتري براي دانش آموزان ارائه دهيد و از آنها بخواهيد كلماتي كه صو2

  خود پيدا كنند.

  (Oral Dii)مرحله تمرين 

  . از دانش اموزان بخواهيد تا كتاب هاي خود را بسته و به شما گوش دهند.1

  كه نكته زباني جديد را در خود ارد چند بار بلند خوانده شود. "الگو". جمله 2

  .. از دانش آموزان بخواهيد كه بعد از شما تكرار كنند3

. از دانش آمزوان بخواهيد تا با استفاده از كلمات داده شده، جمالت را بازگو كرده و تغييرات الزم را اعمال 4

در خصوص تصاوير ممكن  "سئوال و جواب "كنند. الزم به تذكر است كه انجام برخي تمرينات شفاهي نظير

  در انجام اين تمرينات به كتاب ها نگاه كنند. است با بسته بودن كتاب ميسر نباشد، لذا از دانش اموزان بخواهيد
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  Oral Drillsهدف از تمرينات 

  الزم و ضروري مي باشد. (Speaking) "مهارت گفتاري"و  "(Listening)شنيداري "براي تقويت مهارت 

  روش تدريس پيشنهادي مكالمه:

  (Presentation)الف) مرحله معرفي 

ذيرش مكالمه از آنها چند سئوالي در مورد موضوع مكالمه بپرسيد و يا . جهت ايجاد آمادي دانش آموزان براي پ1

  توضيح خالصه در مورد آن بدهيد. 

. با استفاده از تصاوير و اشياء موجود و يا كشيدن شكل ب روي تخته سياه موضوع مكالمه را معرفي كنيد. 2

  د آن بدهيد.ممكن است الزم باشد كه مفهوم مكالمه را به طور خالصه توضيحي در مور

  . كلمات جديد موجود در مكالمه كه در فهم آن نقش دارند را تدريس كنيد.3

. از دانش اموزان بخواهيد كه به مكالمه گوش دهند به آنها بگويي كه سئواالتي راجع به متن از آنها خواهيد 4

  پرسيد.

دربر گيرد. پاس هاي كوتاه را از  . چند سئوال درك مطلب از دانش آموزان بپرسيد كه موضوعات كلي مكالمه را5

  دانش اموزان بپذيريد.

  . يك بار ديگر از دانش آموزان بخواهيد كه به متن مكالمه گوش دهند و به سئواالت جزئي تري پاسخ دهند.6

  . از دانش اموزان بخواهيد كه كتابهايشان را باز كنند و با نگاه كردن به متن به مكالمه گوش دهند.7
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  باشد متن مكالمه به انگليسي توضيح دهيد و ساختراهاي مهم را براي دانش اموزان توضيح دهيد.. اگر الزم 8

  (Practice)ب) مرحله تمرين 

. مكالمه را با مكث هاي منطقي بلند بگوييد و از دانش آموزان بخواهيد به صورت دسته جمعي و انفرادي تكرار 1

  كنند.

هر قسمت نقشي واگذار كنيد و از آنها بخواهيد نقش هاي خود را  . كالس را به دو قسمت تقسيم كنيد وب ه2

  تكرار كنند و در نهايت از دانش اموزان بخواهيد كه به صورت انفرادي ايفاي نقش كنند.

  (Production)ج) مرحله توليد

بخواهيد آن را . مكالمه را بر روي تخته سياه نوشته و بعضي از كلمات و عبارات را پاك كنيد و از دانش اموزان 1

  جايگزين كنند.

  . از دانش اموزان بخواهيد كه دو به دو مكالمه را انجام دهند.2

  . از دانش اموزان بخواهيد در منزل به تمرين مكالمه پرداخته و آماده ايفاي نقش در جلسه بعد باشند.3

 آينده پيشنهادها براي

آموزان، جامعه، معلمان و  ينه رفع موانع در زمينه دانشبا توجه به مطالب ذكرشده بايد به فكر راهكارهايي در زم

آموزان، ايجاد شرايط و فضاي فراگيري موثرتر،  هايي براي ايجاد انگيزه فراگيري در دانش نظام آموزشي بود. روش
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هاي نظام آموزشي در اين  توجه به دبيران زبان انگليسي و شيوه هاي تدريس اين درس و رفع عوامل ضعف

تواند تا حد زيادي در  مند توجه جدي است. در اين رابطه توجه به پيشنهادهاي نظير موارد زير ميخصوص نياز

  رفع موانع، چاره ساز باشد.

  آموزان و معلمان. تبيين اهداف آموزش كتب انگليسي در ايران براي دانش - 1

  ان تدريس).حل مشكل ضيق وقت تدريس كتب انگليسي(باكاهش حجم مطالب دستوري ياافزايش زم - 2

  استفاده از دبيران متخصص در رشته زبان انگليسي جهت تدريس كتب انگليسي. - 3

  توجه به رشد سطح آگاهي و دانش معلمان زبان انگليسي با دوره هاي ضمن خدمت ويژه. - 4

ش حل مشكل نتيجه مداري كنكور؛ تا دبيران زبان انگليسي به تدريس فرايند مدار روي آورده و از صرف بي - 5

  از اندازه زمان براي تبيين قواعد دستوري بپرهيزند.

  پخش برنامه هاي تلويزيوني با زبان اصلي و زيرنويس انگليسي در ساعاتي از شبانه روز. - 6

  رفع موانع برگزاري دروس دانشگاهي با زبان انگليسي. - 7

  رفع موانع برگزاري كالسهاي درس زبان انگليسي به زبان انگليسي. - 8
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  يرينتيجه گ

 در كتاب شش خواندن طريق از آن آموختن و است فراواني ابعاد داراي و پيچيده فرآيندي زبان يك يادگيري

  .نيست پذير امكان) جديد آموزشي نظام( متوسطه دوم و اول دوره

 در كه كودكي. بياموزد را خود مادري زبان است قرار و است افتاده حرف به تازه كه بفرمائيد تصور را كودكي

 به و اطرافيان و والدين تصويري و صوتي عيني، اي، رسانه رفتاري، كالمي، هاي آموزش اقسام و انواع معرض

. بگيرد ياد را گفتن سخن تا كشد مي طول سال چهار الي سه عمال دارد، قرار آموزشي بمباران معرض در عبارتي

 الي 30 هاي كالس در هفته در آموزش عتسا چهار الي دو طي در ما آموزان دانش داريم انتظار چطور وقت آن

  !بگيرند ياد انگليسي زبان بصري و سمعي و آموزشي امكانات كمترين با نفره 40

 مدارس در زبان اين آموزش از را خود انتظارات و نگرش نحوه مسئوالن تا رسيده فرا آن زمان رسد مي نظر به

 باالتر مقاطع در تا كنند آغاز ابتدايي سنين از را بانز آموزش جديدي، رويكرد گرفتن پيش در با و دهند تغيير

 حروف از زبان يادگيري شروع و گرد عقب به مجبور بينند، مي انگليسي دانش به نيازمند را خود كه آموزاني دانش

  !نشوند الفبا
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