						
فهرست مطالب
 .1معرفی کانون زبان ایران؛ گروه بزرگساالن بخش انگلیسی
 .2معرفی سطوح و سن زبانآموزان
 .3انتقال از گروه نوجوانان به بزرگساالن
 .4معرفی مواد آموزشی :کالسی و کمک آموزشی
 .5ارزشیابی کالسی و نهایی
 .6انتظارات آموزشی از زبانآموزان
 .7انتظارات اجرایی از زبانآموزان
 .8راهکارهایی برای موفقیت درسی
 8.1ویژگیهای یک زبانآموز موفق
 8.2راهکارهای ارتقاء مهارت شنوایی
 8.3راهکارهای ارتقاء مهارتهای گفتاری ()Speaking
 8.4راهکارهای پیشبرد گرامر
 8.5راهکارهای یادگیری و به خاطرسپاری لغات
 8.6راهکارهای ارتقاء مهارت خواندن و درک مفاهیم
 8.7راهکارهای ارتقاء مهارت نوشتاری
 .9سخن آخر

2

Adults’ Department

صفحه
3
4
5
6
9
10
11
12
12
14
15
16
16
18
18
19

 .1معرفی کانون زبان ایران گروه بزرگسال بخش انگلیسی
تاریخچه

کانــون زبــان ایــران (انجمــن فرهنگــی ایــران و آمریــکای ســابق) از ســال  1304هجــری شمســی
در تهــران آغــاز بــه کار نمــود .ایــن انجمــن در ســال  1335بــا راه انــدازی یــک مرکــز آموزشــی در
خیابــان وصــال شــیرازی ،آمــوزش زبــان را آغــاز نمــود .ازجملــه فعالیــت هــای آموزشــی ایــن انجمــن
در آن ســال هــا مــی تــوان بــه آمــوزش تخصصــی زبــان انگلیســی بــه کارکنــان دولــت و بازرگانــان و
همچنیــن آمــوزش زبــان فارســی بــه خارجیهــا اشــاره کــرد .پــس از انقــاب شــکوهمند اســامی،
اداره ایــن انجمــن در ســال  1358بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان واگــذار شــد.
هــم اکنــون کانــون زبــان ایــران در  31اســتان و  100شــهر بــا حــدود  220مرکــز و 300000
زبــان آمــوز در زمینــه آمــوزش زبــان هــای انگلیســی ،فرانســه ،آلمانــی ،عربــی و اســپانیایی فعالیــت
مینمایــد.
گروه بزرگساالن در بخش آموزش شامل دورههای عادی و همچنین مکالمه ویژه است.
در گــروه بزرگســاالن ،در ایــن دورههــا بــا آمــوزش مکالمــات ،متنهــای خواندنــی ،گرامــر و لغــات و
همچنیــن انجــام فعالیتهــای شــنیداری و نوشــتاری ،مهارتهــای چهارگانــه در زبــان آمــوزان ارتقــاء
داده میشــود .در ایــن میــان جلســاتی نیــز بــه تماشــای فیلــم اختصــاص داده مــی شــود کــه موجــب
آشــنایی و عالقــه منــدی زبــان آمــوزان بــه کاربردهــای زبــان میگــردد.
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 .2معرفی سطوح و سن زبان آموزان
زبانآمــوزان گــروه بزرگســاالن شــامل دو گــروه هســتند :ورودیهــای جدیــد و زبانآمــوزان
انتقالــی از دوره نوجوانــان.
– شرط ورود به دوره بزرگساالن داشتن حداقل  14سال سن و آشنایی با زبان انگلیسی است.
– ورودیهای جدید پس از شرکت در آزمون تعیین سطح وارد این دوره میشوند.
– زبانآموزانــی کــه در مقطــع نوجوانــان تحصیــل نمودهانــد بــا اتمــام ایــن دوره و یــا ورود بــه
14ســالگی (اتمــام مقطــع هفتــم) وارد بخــش بزرگســاالن میشــوند.
جدول مقاطع و سطوح آموزشی
سطوح

مقاطع

1-3

Basic

1-3

Elementary

1-3

Pre-Intermediate

1-3

Intermediate

1-3

High-Intermediate

1-3

Advanced

هر دوره شامل  20جلسه آموزشی و یک جلسه آزمون پایان ترم است.
تعــداد جلســات در هــر هفتــه  2جلســه مــی باشــد و هــر جلســه  105دقیقــه بــه طــول میانجامــد.
متقاضیــان دوره بزرگســاالن در صورتیکــه تمایــل نداشــته باشــند کــه از مقطــع  Basic 1آغــاز
ن تعییــن ســطح شــرکت نماینــد.
نماینــد میتواننــد در آزمــو 
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 .3انتقال از گروه نوجوانان به بزرگساالن
ادامــه تحصیــل زبــان آمــوزان گــروه نوجوانــان در گــروه بزرگســاالن بخــش انگلیســی بــه شــرح ذیــل
صــورت میگیــرد:
سطوح نوجوانان

سطوح پیشنهادی بزرگساالن

Start, Run 1-4

انتقال از طریق شرکت در آزمون تعیین سطح امکان پذیر است.

Race 1

انتقال از طریق شرکت در آزمون تعیین سطح امکان پذیر است.

قبول شدگان Race 2

Basic 2

Race 3

انتقال از طریق شرکت در آزمون تعیین سطح امکان پذیر است.

قبول شدگان Race 4

Basic 3

Reach 1

انتقال از طریق شرکت در آزمون تعیین سطح امکان پذیر است.

قبول شدگان Reach 2

El 1

Reach 3

انتقال از طریق شرکت در آزمون تعیین سطح امکان پذیر است.

قبول شدگان Reach 4

El 2

در صورتــی کــه خانــواده نظــر مغایــری داشــته باشــد زبانآمــوز میتوانــد در امتحــان تعییــن ســطح
بزرگســاالن کــه از  2بخــش کتبــی و مصاحبــه تشــکیل شــده اســت شــرکت کنــد و پــس از اعــام
نتیجــه مشــغول بــه تحصیــل در بخــش بزرگســاالن شــود.
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 کالسی و کمک آموزشی: معرفی مواد آموزشی.4
: بسته آموزشی شامل موارد زیر میباشد،برای بخش بزرگساالن کانون زبان ایران
سطوح
Basic 1,2,3

Elementary 1,2,3

مواد آموزشی که کانون زبان در
.اختیار زبانآموز قرار میدهد

مواد آموزشی که توسط
.زبانآموز تهیه میشوند

:کتابهای آموزشی
Student’s book  وWorkbook
:کتاب کمک آموزشی
Progress Toward ILI Examinations
:کتابهای آموزشی
Student’s book and Workbook
:کتابهای کمک آموزشی
Progress Toward ILI Examinations
ILI language learner quarterlyمجلههای

در کلیــه ســطوح زبانآمــوزان ملــزم
.بــه تهیــه دفتــر میباشــند

: و کتابهای آموزشیElementary دیکشنری برای سطوح
Student’s book and Workbook
 دیکشنریPre-Intermediate
Pre-Intermediate 1,2,3
: کتابهای کمک آموزشیOxford Elementary Learner’s
Progress Toward ILI Examinations
dictionary
ILI language learner quarterlyمجلههای
مناسب است
 به باالIntermediate و از سطح
:کتابهای آموزشی
Oxford Advanced Learner’s
Student’s book and Workbook
و یا
Intermediate 1,2,3
:کتابهای کمک آموزشی
Longman Dictionary of
Progress Toward ILI Examinations
ILI language learner quarterly مجلههایContemporary English
.پیشنهاد میشود
:کتابهای آموزشی
 بــه بعــدHigh ضمــن اینکــه از ســطح
Student’s book and Workbook
High-Intermediate 1,2,3
Mini- دیکشــنری بســتة آموزشــی بــا نــام
:کتاب کمک آموزشی
. قابــل اســتفاده اســتDictionary
Progress Toward ILI Examinations
Advanced 1,2,3

:کتابهای آموزشی
Student’s book and Workbook
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کانــون زبــان ایــران همچنــان بــرای تنــوع بیشــتر ٬فیلمهــای آموزشــیای نیــز تــدارک دیــده اســت
کــه در جلســات خاصــی در کاسهــا بــه نمایــش درمیآینــد .جــزوات مربــوط بــه ایــن فیلمهــا
همــراه بــا بســته کتابهــای آموزشــی در اختیــار زبانآمــوزان قــرار میگیــرد.
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 .5ارزشیابی کالسی و نهایی
فعالیــت کالســی ٪60از نمــره کل را تشــکیل میدهــد کــه شــامل ســه بخــش Writing + Reading +
 Listening & Speakingاســت.

باالی 75%
Pass
نمره
نهایی

نمره نهایی

آزمون پایان ترم

فعالیت کالسی

Final
Score 100

40%
Final
exam

60%
Class
activity

پایین 75%
Fail

A

Writing

Reading

10%

20%

& Listening
Speaking
30%

فعالیتکالسی
البته محاسبه مجموع نمره کالسی و نهایی منوط به کسب حداقل  60%از نمره نهایی است.
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 .6انتظارات آموزشی از زبانآموزان

10

Basic
to
Elementary

توانایــی نوشــتن صحیــح لغاتــی کــه تدریــس میشــوند ،حفــظ کــردن
و اجــرای بــدون غلــط دیالوگهــا ،توانایــی اســتفاده صحیــح از لغــات در
جمــات ،توانایــی اســتفاده صحیــح از ســاختارهای گرامــری در جمــات،
خوانــدن روان متــون کتــاب ،ارتقــاء مهــارت تســت زنــی و اســتفاده از
پاســخنامه و تــاش در عــدم اســتفاده از فارســی در کالس

Pre-Intermediate

حفــظ کــردن دیالوگهــا ،درک معنــا و کاربــرد لغــات بــا خوانــدن تعاریــف
ارائــه شــده در کتــاب و یــا اســتفاده از دیکشــنری ،توانایــی خالصــه کــردن
متــون و بازگویــی روان خالصههــا ،ارتقــاء مهارتهــای شــنیداری و انجــام
تکالیــف مربــوط بــه آنهــا در کالس و توانایــی نوشــتن ســؤاالت درک مطلبــی

Intermediate

حفــظ کــردن دیالوگهــای بلنــد ،توانایــی جایگزینــی عبــارات و یــا حتــی
بازگویــی جمــات بــا ســاختاری متفــاوت ،اســتفاده از دیکشــنری بــرای
چــک کــردن تلفــظ ،تعریــف و مثالهــای لغــات جدیــد ،توانایــی خالصــه
کــردن متنهــای بلنــد و بازگویــی روان ،طــرح ســؤاالت درک مطلبــی در
مــورد مطالــب دیالوگهــا و متــن و توانایــی پاسـخگویی بــه ســؤاالت طــرح
شــده توســط دیگــر زبانآمــوزان.

High-Intermediate

تســلط بــر تمــام جزئیــات نــکات گرامــری ،توانایــی تشــخیص و کاربــرد
صحیــح نــکات گرامــری ،ارتقــاء دایــره لغــات و توانایــی اســتفاده بهینــه از
ف و نحــوه
دیکشــنری ،ارتقــاء توانایــی شــنیداری ،آشــنایی بــا انــواع پاراگــرا 
صحیــح پاراگرفنویســی.

Advanced

توانایــی در برقــراری ارتبــاط ،بیــان نظــرات و تحلیــل و تجزیــه مســائل بــا
کمتریــن نیــاز بــه کمــک از جانــب مــدرس ،توانایــی روان و صحیــح صحبــت
کــردن و درک مطالــب متــون پیشــرفته و ارتقــاء مهــارت شــنیداری ،کســب
مهــارت در پاراگرافنویســی و نامهنــگاری.
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 .7انتظارات اجرایی از زبانآموزان
به طور کلی زبانآموزان در بخش بزرگساالن الزم است به موارد زیر توجه نمایند:
 رأس ســاعت مقــرر در کالس حضــور داشــته باشــند .تأخیــر زبانآمــوزان و ورود آنهــا پــس
از شــروع کالس موجــب ایجــاد اختــال در رونــد عــادی کالس و تمرکــز ســایرین میشــود.
لــذا چهــار جلســه تأخیــر کمتــر از  15دقیقــه غیبــت منظــور میشــود و هــر تأخیــر بیــش از
15دقیقــه بــه منزلــه یــک جلســه غیبــت در نظــر گرفتــه میشــود.
 با پوشش مناسب یک محیط فرهنگی ،وارد مراکز شوند.
 به اعالمیههایی که روی تابلوی اعالنات نصب میشوند توجه کنند.
 در کالس حضور ذهن کافی برای پاسخگویی به سؤاالت مدرس را داشته باشند.
 در صورتــی کــه غیبــت میکننــد از دوســتان تکالیــف را قبــل از اینکــه بــه کالس بیاینــد بپرســند
و نســبت بــه انجــام آن تــاش کافــی نماینــد.
 زبانآمــوزان مجــاز هســتند چهــار جلســه در هــر تــرم غیبــت نماینــد .غیبــت بیــش از ایــن چهــار
جلســه موجــب محرومیــت آنهــا از شــرکت در امتحــان پایــان تــرم و در نتیجــه مــردودی آنهــا
در آن تــرم میشــود .لــذا جهــت اجتنــاب از ایــن مــورد پیشــنهاد میشــود جلســات غیبــت را
حتیالمقــدور مختــص روزهــای ضــروری و حــوادث پیشبینــی نشــده حفــظ نماینــد .غیبــت
بیــش از چهــار جلســه موجــه یــا غیرموجــه بــه مــردودی منجــر میشــود.
 کانــون زبــان بــرای افــرادی کــه قــادر بــه حضــور مســتمر و بــه موقــع در کالسهــا نیســتند نیــز
ی در نظــر گرفتــه اســت .بــرای اطــاع از نحــوه اجــرای ایــن دورههــا بــه
آموزشهــای غیرحضــور 
ســایت کانــون زبــان ایــران مراجعــه نماییــد.
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 .8ارائهی راهکارهایی برای موفقیت درسی
یادگیــری زبــان امــری پراضطــراب و دشــوار اســت (بخصــوص در ســن بزرگســالی) .زبانآمــوزان
همــواره در جســتجوی راهــی بــرای موفقیــت هــر چــه بیشــتر در ایــن مســیر هســتند .بــه ایــن
منظــور صفحــات بعــد راهبردهایــی ارائــه میدهــد کــه شــما زبانآمــوزان محتــرم بــا ویژگیهــای
یــک زبانآمــوز موفــق و اســتراتژیهای مــورد اســتفاده آنهــا آشــنا شــوید.

 8.1ویژگیهای یک زبانآموز موفق
 .1حــدس زننــده خوبــی اســت :خــوب گــوش میکنــد و ســعی میکنــد از هــر پیــام آنچــه را
میتوانــد درک کنــد و قســمتهای دیگــر را حــدس بزنــد .بــه بیــان دیگــر قســمتی از پیــام را
میفهمــد و بقیــه را حــدس میزنــد.
 .2فعاالنــه بــه دنبــال ســرنخهایی جهــت دریافــت معنــی ،منظــور و دیــدگاه شــخص صحبتکننــده
ا ست .
 .3صحبت میکند و از اینکه به اشتباهات او بخندند واهمهای ندارد.
 .4بــه هنــگام صحبــت کــردن از ســاختارهای گرامــری جدیــد و لغــات جدیــد اســتفاده میکنــد تــا
میــزان یادگیــری خــود را امتحــان کنــد.
 .5از هــر فرصتــی جهــت تمریــن یادگرفتههــا اســتفاده میکنــد نــه اینکــه منتظــر باشــد تــا
مــدرس بــرای او تعییــن تکلیــف نمایــد.
 .6حتــی اگــر از او ســؤال نشــود پاســخ را بــا خــود زمزمــه میکنــد تــا صحبــت کــردن را تمریــن
کــرده باشــد و تــا میتوانــد خــود را در معــرض زبــان دوم قــرار میدهــد( .رادیــو گــوش میدهــد،
فیلمهــای خارجــی ،شــبکههای تلویزیونــی ،موســیقی و غیــره تماشــا میکنــد).
 .7زبــان انگلیســی را بــا زبــان خــود مقایســه مینمایــد و ســعی میکنــد بــا پــی بــردن بــه
شــباهتها و تفاوتهــا یادگیــری را بــرای خــود آســان ســازد.
 .8اگــر در حــال صحبــت کــردن لغتــی را ندانــد یــا بــه خاطــر نیــاورد ارتبــاط را قطــع نمیکنــد و
ســریع بــه توضیــح لغــت میپــردازد .تــا رونــد مکالمــه حفــظ شــود.
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 .9زبانآمــوز موفــق ابهامــات زبــان را تحمــل میکنــد و صبورانــه در پــی شفافســازی مطلــب
بــرای خــود میباشــد.
 .10بــه ســاختار گرامــری توجــه میکنــد؛ بــه طــور مســتمر در پــی یافتــن الگوهاســت و اطالعــات
خــود را طبقهبنــدی مینمایــد.
 .11اگــر از تلفــظ لغتــی مطمئــن نیســت آن را در فرهنــگ لغــت چــک میکنــد و بــا تکــرار تلفــظ
آن کلمــه را بــرای خــود ســاده میســازد.
 .12حتــی زمانــی کــه دیگــران مشــغول صحبــت هســتند بــا دقــت گــوش میدهــد و درســتی
جمــات آنهــا را چــک میکنــد.
 .13با علم بر اینکه گرامر به تنهایی کافی نیست به معنا و متن جمالت نیز توجه میکند.
 .14میدانــد بــرای درک معنــا بایــد بــه جــز معنــای ظاهــری لغــات بــه روابــط شــرکتکنندگان
در مکالمــه ،مــکان ،زمــان ،حالــت صحبــت کــردن و ...نیــز دقــت کنــد.
 .15مطالــب جدیــد را بــا آموختههــای قبلــی خــود پیونــد میدهــد و خــوب میدانــد هــر چــه
رابطــه میــان مطالــب بیشــتر باشــد ،مطلــب بــه مــدت طوالنیتــر در ذهــن باقــی میمانــد.
 .16وقتــی مــدرس اشــتباهات او را تصحیــح میکنــد ،بــه ســرعت مــورد تصحیــح شــده را یادداشــت
میکنــد و ســعی میکنــد بــه خاطــر بســپارد.
 .17سعی میکند مطالبی را که تازه آموخته به خود و یا دیگران تدریس کند.
 .18به هنگام معاشرت با دوستان به زبان انگلیسی سخن میگوید.
 .19به زبان مقصد (انگلیسی) فکر میکند.
 .20به هنگام پیادهروی ،در اتوبوس ،شستن ظروف ،اتوکشی و ...با خود به انگلیسی صحبت میکند.
 .21اتفاقــات روزانــه را بــرای خــود توضیــح میدهــد و خالصــه درسهــای خوانــده شــده را بــه
انگلیســی بازگــو میکنــد.
مــوارد فــوق ویژگیهــای کلــی یــک زبانآمــوز موفــق هســتند .در ذیــل اســتراتژیهای مفیــد
جهــت ارتقــاء مهارتهــای چهارگانــه  Speaking، Listening، Writingو  Readingمعرفــی
شــدهاند.
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عــاوه بــر ایــن چهــار مهــارت ،اســتراتژیهایی جهــت ارتقــاء ســطح لغــات ،تلفــظ ،و ...نیــز ارائــه
شــده اســت؛ بــه ایــن امیــد کــه شــما زبانآمــوزان محتــرم را در تســریع امــر یادگیــری یــاری کننــد.

 8.2راهکارهای ارتقاء مهارت شنوایی
مهــارت شــنیداری یکــی از پرچالشتریــن مهارتهــای زبانــی اســت کــه در انــواع موقعیتهــا
مــورد نیــاز واقــع میشــود :در موقعیتهــای واقعــی زندگــی ،در مکالمــات رو در رو ،بــه هنــگام
تماشــای فیلمهــای خارجــی (انگلیســی) ،تلویزیــون ،گــوش دادن بــه ســی دی  ،بــه دانشآمــوزان
دیگــر و . ...خــوب شــنیدن الزمــه پاســخدهی صحیــح اســت.
 .1جهــت درک دقیــق و صحیــح مطلــب الزم اســت ســه نــوع دانــش را هــم زمــان در ذهــن خــود
فعــال ســازید:
ً
توجــه کنیــد بــه چــه گــوش میدهیــد و بــه دنبــال دریافــت چــه پیامــی هســتید؛ مث ـا هنــگام
گــوش دادن بــه رادیــو دریافــت کلــی پیــام کافــی اســت ،درحالیکــه در مواقعــی خــاص بــه دنبــال
اطاعــات جزئــی هســتید ماننــد ســاعت پــرواز هواپیمــا ،شــروع فیلــم و ...کــه در ایــن مواقــع دریافت
مطلــب ســادهتر اســت.
دان
ش
زبا
نی

(ساختارهای گرامری ،لغات و)...

دان
شز
نه
می
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تی

(آنچه قراراست بشنوید ،مکان و موقعیت
صحبتکننده)

عی
وق
شم

دان

(اطاعات غیرزبانی و آنچه از جهان
میدانید)

 .2به جز توجه به اینکه چه گفته میشود به نحوه کالم و دلیل بیان آن نیز توجه کنید.
 .3اگــر در مکالمــه مســتقیم و رو در رو هســتید از صحبتکننــده بخواهیــد در مــورد مــواردی کــه
برایتــان مبهــم اســت توضیــح بیشــتری ارائــه دهــد.
 .4اگــر قســمتی از مطلــب را متوجــه نشــدید دســتپاچه نشــوید و تمرکــز خــود را از دســت ندهیــد.
میتوانیــد بــا قســمتهای قبــل و بعــد جاهــای خالــی پیــام را پــر کنیــد.
 .5لحن و آهنگ کالم و صدای صحبتکننده در جهت درک منظور وی بسیار مؤثر هستند.
 .6در صورتــی کــه بــه مطلــب ضبــط شــده گــوش میدهیــد ابتــدا بــه کل مطلــب گــوش دهیــد تــا
پیــام کلــی را دریافــت نماییــد و بعــد بــه قســمتهای کوتاهتــر جهــت دریافــت اطالعــات جزئــی.
 .7تــا حــد امــکان خــود را در معــرض شــنیدن زبــان (انگلیســی) قــرار دهیــد .از اخبــار و رادیــو
گرفتــه تــا فیلمهــا ،ترانههــا ،کنفرانسهــا و غیــره بــه هــر چــه میتوانیــد گــوش دهیــد.
 .8ســعی کنیــد همــراه بــا دوســتان خــود فیلمهــای انگلیســی را تماشــا کنیــد و در مــورد جمــات
و دیالوگهــا بــا هــم تبــادل اطالعــات نماییــد.
 .9متنهــای فعالیــت شــنیداری ( )Listening activitiesرا بــر روی کاغــذ بنویســید و هــر
کجــا را متوجــه نشــدید خالــی بگذاریــد و از دوســتان خــود بــرای پــر کــردن جــای خالــی کمــک
بگیریــد.

8.3راهکارهای ارتقاء مهارتهای گفتاری ()Speaking
 .1بــرای اینکــه صحبــت کــردن را تمریــن کــرده باشــید راهــی نداریــد جــز آنکــه صحبــت کنیــد .بــا
تــاش بــرای بهــره بــردن از هــر فرصتــی بــرای صحبــت کــردن میتوانیــد بــه اعتمــاد بــه نفــس
باالیــی دســت یابیــد .بــا همکالس ـیها ،مدرســین و انگلیس ـیزبانان ،صحبــت کــردن را تمریــن
نماییــد .تشــکیل گروههــای مکالمــه و بحــث آزاد نیــز بســیار مفیــد اســت .یادگیــری شــعرها و
ترانههــای انگلیســی کمــک بــه روان صحبــت کــردن مینمایــد.

IRAN LANGUAGE INSTITUTE

15

 .2بیــن صحیــح و روان صحبــت کــردن تعــادل برقــرار نماییــد .روان و صحیــح ســخن گفتــن هــر
ـی زیــادی در مــورد صحیــح صحبــت کــردن مانــع کالم روان خواهــد بــود.
دو مهــم هســتند .نگرانـ ِ
جنبههــای خاصــی ماننــد زمــان افعــال بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارنــد کــه مخاطــب متوجــه
منظــور مــا بشــود در عیــن حــال اجــازه دهیــد مکالمــه جریــان عــادی خــود را حفــظ نمایــد.
 .3اگــر ســاختار ،عبــارت و یــا لغــت خاصــی بــه یادتــان نیامــد بــا توضیــح دادن آن بــه رونــد مکالمــه
ادامــه دهید.
 Cهــای کتــب آموزشــی و تکــرار جمــات و
 .4بــرای بهبــود لهجــه و تلفــظ بــا گــوش دادن بــه  D
لغــات میتوانیــد موفــق شــوید.

8.4راهکارهای پیشبرد گرامر
 .1به فرم و ساختار جدید بسیار توجه کنید.
 .2جمالتی مشابه جمالتی که مدرس ،فرهنگ لغت و یا کتاب ارائه میدهند ،بسازید.
 .3حتماً از یک فرهنگ خوب و مناسب جهت یافتن مثال و نحوه کاربرد صحیح استفاده کنید.
 .4در کنار ساختار گرامری به معنا هم توجه بسیار مبذول دارید.
 .5به هنگام استفاده از نکته جدید گرامری خودتان آنچه را گفتید چک کنید.
 .6زمانی که مدرس یا همکالسیهایتان اشتباهات شما را تصحیح میکنند ،دقت کنید که در کدام
قسمت اشتباه کردید.
 .7هنگامــی کــه گرامــر تدریــس میشــود بــا ذهنــی فعــال بــه دنبــال مقایســه نکتــه جدیــد بــا
آموختههــای قبلــی باشــید و در ذهــن خــود موقعیتهــا و مثالهــای گوناگونــی را مــرور کنیــد.

 8.5راهکارهای یادگیری و ب ه خاطر سپاری لغات
 .1لغات جدید را در شرایط متفاوت استفاده کنید تا به مدت طوالنیتر در ذهنتان بماند.
 .2بــه صــرف دانســتن معنــای یــک کلمــه نمیتــوان گفــت آن کلمــه را میدانیــد .دانســتن یــک
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لغــت یعنــی توانایــی بهکارگیــری آن.
 .3خوانــدن بســیار ،کمــک میکنــد بــا لغــات در متنهــای گوناگــون مواجــه شــوید و نحــوه کاربــرد
آن را نیــز بیاموزیــد.
 .4تمریــن ،مــرور ،تمریــن ،مــرور :یادگیــری یــک لغــت نیازمنــد تکــرار تلفــظ صحیــح 10ـ 20بــار،
جملهســازی ،روی کارت نوشــتن و مــرور فــراوان اســت .بازیافــت لغــات طــول مــدت بــه خاطــر
داشــتن را افزایــش میدهــد.
 .5بیــن تلفــظ لغــت و لغــت دیگــری در ذهنتــان رابط ـهای ایجــاد کنیــد تــا بــه هنــگام فراموشــی،
ایــن رابطــه شــکل گرفتــه بــه خاطــر ســپاری را ممکــن ســازد .بــه عنــوان مثــال کلمــه دشــوار
( EGREGIOUSخیلــی بــد) شــبیه میشــود بــه  EGG REACH USبعــد در ذهــن خــود
موقعیتــی میســازید.
We‘ve made a mistake so bad that they are throwing eggs at us and a rotten
EGG REACHES US.
 .6جدول کلمات کامل کنید و یا هر نوع بازی با لغات را انجام دهید.
 .7طبقهبنــدی لغــات کمــک بســیار در بــه خاطــر ســپاری آنهــا میکنــد .میتوانیــد لغــات را بــه
صــورت متــرادف  /متضــاد  /و یــا نقــش گرامــری اســمها ،صفتهــا ،فعلهــا و ...گروهبنــدی
کنیــد .دســتهبندی موضوعــی نیــز مفیــد خواهــد بــود :لوازمالتحریــر ،خانــواده ،لــوازم منــزل و. ...
 .8شــناخت پیشــوند و پســوندها ( )prefixes & suffixesکمــک میکنــد بــه اینکــه چگونــه
میتــوان نقــش گرامــری و یــا معنــای کلمــه را تغییــر داد.
 .9کالســوری در اختیــار داشــته باشــید کــه بتوانیــد لیســت لغاتــی را کــه یادداشــت کردهایــد در
آن حفــظ کنیــد .امتیــاز کالســور بــر دفتــر لغــات ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد جــای ورقهــا
را تغییــر دهیــد و ورق لغــات مربــوط بــه دســتهبندیهای متفــاوت را کنــار دســته مربــوط خــود
قــرار دهیــد و یــا لغــات قدیمیتــر کــه بهتــر بلــد هســتید را در آخــر دفتــر و لغــات جدیــد را
جلــوی دفتــر بگذاریــد.
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8.6راهکارهای ارتقاء مهارت خواندن و درک مفاهیم
 .1به هنگام خواندن متن ،دانش خود از جهان را فعال کنید.
 .2آنچه در متن میبینید را به اطالعات پیشین خود ربط دهید.
 .3لغات ناآشنا را نادیده بگیرید و در صورت نیاز معنای آنها را حدس بزنید.
 .4از آنچــه در کل متــن میبینیــد پیــام آن را برداشــت کنیــد .نیــاز نیســت تمــام جزییــات را
متوجــه شــوید.

8.7راهکارهای ارتقاء مهارت نوشتاری
 .1بــه هنــگام نوشــتن از نوشــتن بــه زبــان مــادری و ســپس ترجمــه آن ،اجتنــاب کنیــد .تــاش
کنیــد بــه زبــان انگلیســی فکــر کنیــد تــا صحیحتــر بنویســید.
 .2قبــل از نوشــتن انشــاء یــا مقالــه آنچــه را میخواهیــد مطــرح کنیــد در ذهــن طراحــی نماییــد:
مقدمــه ،بدنــه متــن ٬ســاختار و لغــات مــورد نیــاز و نتیجهگیــری.
 .3نوشــتههای خــود را از نظــر دیکتــه صحیــح ،کاربــرد صحیــح لغــات و گرامــر ،چــک کنیــد.
مجــددا ً فرامــوش نشــود کــه اســتفاده از فرهنــگ لغتهــای معتبــر بســیار ضــروری اســت .منابــع
گرامــری و فرهنــگ لغــات خوبــی را میتوانیــد در  SACLLبیابیــد.
 .4در صورت امکان از دوستان و یا همکالسیهای خود بخواهید نوشته شما را بخوانند و تصحیحات
الزم را اعمال کنند.
 .5در صورتــی کــه دوســتان در دســترس نبودنــد بــا یــک فاصلــه زمانــی دوبــاره نوشــته خــود را
بخوانیــد و قســمتهای نامشــخص و غیرواضــح را اصــاح کنیــد.
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 .9سخن آخر
بایــد بــه خاطــر داشــت کــه اشــتباهات ،پلــکان ترقــی و یادگیــری هســتند و همانطــور کــه
ویژگیهــای فــردی و شــخصیتی زبانآمــوزان بــا یکدیگــر متفــاوت اســت روشهــای یادگیــری آنهــا
نیــز بــا هــم فــرق دارنــد .توصیــه میشــود هــر زبانآمــوز تــاش نمایــد تــا بــه صــورت آگاهانــه
روشهــای مختلــف را بیازمایــد و آن را کــه در وی مؤثرتریــن اســت بــه کار گیــرد.
ایــن جــزوه بــا شــرح مختصــری از آنچــه در کانــون زبــان ایــران میگــذرد بــا هــدف هرچــه بیشــتر
آشــنا کــردن زبانآمــوزان از اهــداف آموزشــی و وظایــف خــود تدویــن گردیــده اســت بــا ایــن امیــد
کــه ســودمند واقــع شــود.
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نشانی تلگراﻡ:

نشانی پایگاه اینترنتی:

Telegram.me/ilichannel
www.ili.ir

