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 .1معرفی کانون زبان ایران و گروه نوجوانان بخش انگلیسی
ایــن مؤسســه از ســال  1304هجــری شمســی بــه عنــوان یــک انجمــن فرهنگــی در تهــران آغــاز
بــه کار کــرد و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران در ســال  1358بــه کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان واگــذار شــد و از آن پــس بــا عنــوان کانــون زبــان ایــران بــه کار خــود ادامــه
داد و بــه امــر آمــوزش زبــان انگلیســی و ســایر زبانهــای خارجــی پرداخــت .بــه طــور کلــی کانــون
زبــان ایــران بــه ســه بخــش بزرگســاالن ،نوجوانــان و کــودکان تقســیم میشــود کــه در ایــن بروشــور
مــا بــه بخــش نوجوانــان خواهیــم پرداخــت.
در ســال  1370گــروه کــودکان و نوجوانــان در مرکــز نیــاوران تهــران آغــاز بــه کار کــرد و از ســال
 1383کــه گــروه کــودکان از گــروه نوجوانــان مجــزا گردیــد گــروه نوجوانــان بــه طــور مســتقل بــه
کار خــود ادامــه داد و امــروزه نــه تنهــا در سراســر تهــران بلکــه در ســایر اســتانهای کشــور نیــز
زبانآمــوز میپذیــرد.
هــدف اصلــی در گــروه نوجوانــان در درج ـهی اول تقویــت مهــارت شــنیداری ،گفتــاری و توانایــی
ایجــاد ارتبــاط توســط آمــوزش مکالمههــای کوتــاه و روزمــره و همچنیــن آشــنا کــردن زبانآمــوزان
بــا ســاختارهای دســتوری و تقویــت مهارتهــای خوانــداری و نوشــتاری میباشــد.
از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده از تکنولــوژی و وســایل ارتبــاط جمعــی روز بــه روز در
حــال افزایــش اســت نوجوانــان کشــورمان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نمیباشــند و اشــراف بــه
ن انگلیســی در پیشــرفت علمــی فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم نقشــی کلیــدی ایفــا میکنــد.
زبــا 

 .2معرفی سطوح و سن زبان آموزان
نوجوانانــی کــه در مقاطــع پایــان پایــه چهــارم ابتدایــی تــا پایــان هفتــم تحصیــل میکننــد در
کانــون زبــان ایــران در بخــش مخصــوص خودشــان یعنــی Young Adults’ Department
مشــغول بــه تحصیــل میشــوند .اینکــه زبانآمــوزان بــا ردهی ســنی محــدود ،در یــک کالس
مشــغول بــه تحصیــل هســتند و زبانآمــوزان در یــک محیــط امــن آموزشــی کــه پایبنــد اصــول
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ملــی و مذهبــی میباشــد ،در کنــار زبانآمــوزان همســن بــا خصوصیــات اخالقــی و انتظــارات
آموزشــی و اجتماعــی مشــترک حضــور دارنــد محاســن زیــادی دارد کــه بــر اهمیــت وجــود ایــن
بخــش میافزایــد.
ســطوح ایــن بخــش بــه ترتیــب شــکل ایــن صفحــه میباشــند .هــر تــرم شــامل  21جلســه اســت
کــه از ایــن  21جلســه جلســات  9و  18از مقطــع  Startتــا  Race 4و جلســات  8و  15در مقطــع
 Reachاختصــاص بــه کوییزهــای  1و  2و جلس ـهی  20اجــرای آزمــون آزمایشــی جهــت ایجــاد
آمادگــی و جلســه  21هــم مربــوط بــه امتحــان  Finalمیباشــد.
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 .3انتقال از گروه کودک به نوجوان و نوجوان به بزرگسال؛ تعیین سطح
بهتر است این قسمت را به  2بخش تقسیم کنیم:
الف ـ ورود به بخش نوجوانان
ب ـ خروج از بخش نوجوانان
الف ـ ورود به بخش نوجوانان
زبانآموزانی که به گروه نوجوانان وارد میشوند  2گروه هستند:
 -1زبانآموزانــی کــه دارای شــرط ســنی ورود بــه بخــش نوجوانــان هســتند و تمایــل بــه شــروع
یادگیــری زبــان انگلیســی دارنــد.
 -2زبانآموزانــی کــه از بخــش کــودکان بــه بخــش نوجوانــان منتقــل میشــوند کــه خــود بــه 2
گــروه تقســیم میشــوند.
گــروه اول :عــدهای از زبانآمــوزان کــه بــه دلیــل اقتضــای ســن بایــد بــه بخــش نوجوانــان منتقــل
شــوند.
گــروه دوم :عــدهای از زبانآمــوزان کــه صرفنظــر از ســن آنهــا در پایــان ســوم ابتدایــی و بــا
داشــتن 9ســال تمــام ٬چــون ســطح آخــر کــودکان یعنــی  Jump 4را تمــام کردهانــد بایــد آن
بخــش را تــرک کننــد.
در هــر دو مــورد بــرای ورود بــه بخــش نوجوانــان زبانآمــوز میبایســت در آزمــون تعییــن ســطح
کــه از  2بخــش کتبــی و مصاحبــه تشــکیل شــده اســت شــرکت نمایــد و مطابــق ســطح توانایــی
و دانــش زبانــی خــود در یکــی از ســطوح قــرار گرفتــه و ادام ـهی تحصیــل بدهــد و یــا در صــورت
تمایــل از نخســتین تــرم شــروع کنــد.
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ب ـ خروج از بخش نوجوانان
زبان آموزانی که بخش نوجوانان را ترک میکنند  2گروه هستند.
 -1زبانآموزانی که به دلیل اقتضای سن (پایان کالس هفتم) باید این بخش را ترک کنند.
 -2زبانآموزانــی کــه کلیــه ســطوح را پشتســر گذاشــتهاند بــه شــرط قبولــی در  Reach 4و
صــرف نظــر از شــرایط ســنی بــه بخــش بــزر گســال منتقــل میشــوند.
که در این مرحله طبق جدول زیر زبانآموزان تعیین سطح میشوند.
سطوح نوجوانان
Start, Run 1-4
Race 1
قبول شدگان Race 2
Race 3
قبول شدگان Race 4
Reach 1
قبول شدگان Reach 2
Reach 3
قبول شدگان Reach 4

سطوح پیشنهادی بزرگساالن
انتقال از طریق تعیین سطح انجام میپذیرد.
انتقال از طریق تعیین سطح انجام میپذیرد.
Basic 2
انتقال از طریق تعیین سطح انجام میپذیرد.
Basic 3
انتقال از طریق تعیین سطح انجام میپذیرد.
EL 1
انتقال از طریق تعیین سطح انجام میپذیرد.
EL 2

در صورتــی کــه بنــا بــه عللــی الزم 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.
نتیجهی آزمون تعیین سطح قابل تغییر نمیباشد.
6
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ورود به گروه نوجوانان
زبانآموزان جدیدالورود

زبانآموزان انتقالی از بخش
کودکان
انتقال قبل از پایان دورهی
کودکان به دلیل سن

انتقال به دلیل پایان دوره
(حتی با داشتن  9سال تمام)

تعیین سطح زبانآموز توسط آزمون تعیین سطح انجام میشود

خروج از بخش نوجوانان و انتقال به بخش بزرگساالن
انتقال قبل از پایان دوره به دلیل
شرط سنی

انتقال پس از پایان دوره علیرغم
شرایط سنی

انتقال طبق جدول یا با شرکت در آزمون تعیین سطح انجام میشود.
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 .4معرفی مواد آموزشی :کالسی و کمک آموزشی
بــرای بخــش نوجوانــان کانــون زبــان ایــران بســتهی آموزشــی  English Timeبــرای آمــوزش
انتخــاب شــده اســت .از خصوصیــات بــارز ایــن مجموعــه رویکــرد مکالمــه محــور و کاربــردی بــودن
مطالــب آن اســت و اینکــه ســاختارهای دســتوری و لغــات در قالــب مکالمههــای روزمــره و
متنهــای کوتــاه بــه زبانآمــوزان یــاد داده میشــود.
کتابها و مواد آموزشی این بخش به این ترتیب طبقهبندی میشوند.
مواد آموزشی
دفتر چهار خط توسط زبانآموز
تهیه شود
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کتاب  CD, Magic Timeـ کتاب Supplementary
و کتاب Writing Time

سطوح
Start

کتاب و کتاب کار و  CDـ کتاب Supplementary
 English Time 1ـ دفترچه زبانآموز

Run 1, 2

کتاب و کتاب کار و  CDـ کتاب Supplementary
 English Time 2ـ دفترچه زبانآموز

Run 3, 4

کتاب و کتاب کار و  CDـ کتاب Supplementary
 English Time 3ـ دفترچه زبانآموز

Race 1, 2

کتاب و کتاب کار و  CDـ کتاب Supplementary
 English Time 4ـ دفترچه زبانآموز

Race 3, 4

کتاب و کتاب کار و  CDـ کتاب Supplementary
دیکشنری برای سطوح Reach
 English Time 5 Oxford Elementaryـ دفترچه زبانآموز
Learner’s / Student’s
کتاب و کتاب کار و  CDـ کتاب Supplementary
Dictionary
 English Time 6ـ دفترچه زبانآموز
(توسط زبانآموز تهیه شود)

Reach 1, 2
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Reach 3, 4

کانــون زبــان ایــران بــرای ایجــاد تنــوع کتابهــای داســتان ـ Readerهــای ـ بســتهی آموزشــی
 English Timeرا بــه صــورت فایــل تصویــری درآورده اســت کــه در جلســات خاصــی در کاسهــا
بــه نمایــش درمیآینــد و بــه طــور رســمی تدریــس میشــوند (ولــی البتــه ایــن داســتانها بــه
صــورت کتــاب در برخــی کتابفروشــیها نیــز موجــود میباشــند).
عــاوه بــر کتابهــای آموزشــی ،کانــون زبــان ایــران اقــدام بــه تهیــه مــواد کمــک آموزشــی بــرای
ایــن بخــش نیــز کــرده اســت.
بــرای تقویــت مهــارت تســتزنی و آشــنایی زبانآمــوزان بــا نــوع ســؤاالت کوئیزهــا و امتحانــات
فاینــال ،عــاوه بــر کتابهــای دورة آموزشــی ،کانــون زبــان ایــران کتابهــای  Test Timeرا بــرای
ایــن منظــور تهیــه کــرده اســت.
آموزشــی مناســبی بــرای اســتفادهی
ســری کتابهــای  ٬ Test Timeکتابهــای کمــک
ِ
زبانآمــوزان میباشــند .ایــن کتابهــا در  6جلــد بــرای کلیــه ســطوح بــه ترتیــب زیــر آمــادهی
بهرهبرداری میباشند.
Test Time 2 → Run 3, 4
Test Time 4 → Race 3, 4
Test Time 6→ Reach 3, 4

Test Time 1 → Run 1, 2
Test Time 3 → Race 1, 2
Test Time 5→ Reach 1, 2
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در ایــن کتابهــا نمونــه ســؤاالتِ کوئیزهــا و فاینالهــا بــه همــراه کلیــد پاســخ بــه ســؤاالت موجــود
میباشــد .یکــی از محاســن ایــن کتــاب داشــتن  CDبــرای بخشهــای شــنیداری میباشــد.
در کنــار ایــن کتابهــا فصلنامــهی  Seesawبــرای زبانآمــوزان ســطوح  Runو فصلنامــهی
 Rainbowبــرای زبانآمــوزان ســطوح  Raceبــه بــاال منتشــر میشــوند کــه خوانــدن آنهــا بــر
میــزان دایــره لغــات زبانآمــوزان میافزایــد و باعــﺚ میشــود یادگیــری فعالتــری داشــته باشــند.
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 .5ارزشیابی کالسی و نهایی
کمــی میباشــد و زبانآمــوز بایــد از مجمــوع ٪60
نظــام ارزشــیابی در بخــش نوجوانــان ارزشــیابی ّ
فعالیــت کالســی و  ٪10نمــرات کوئیزهــا (هــر کوئیــز  )٪5و  ٪30امتحــان پایــان تــرم حداقــل
نمــرهی  75از  100را کســب کنــد تــا بتوانــد بــه ســطح باالتــر بــرود .الزم بــه ذکــر اســت ،اگــر
نمــرهی کتبــی زبانآمــوز کمتــر از  60باشــد ســایر نمــرات کالســی در نظــر گرفتــه نمیشــود و
نمــرة زبانآمــوز مــردود اعــام میگــردد.
منظــور از فعالیــت کالســی یعنــی مجمــوع مهارتهــای گفتــاری ،شــنیداری ،خوانــدن ،و نوشــتن
هــر کــدام  ٪15میباشــد.
مهــارت گفتــاری :در هنــگام هــر گونــه صحبــت ســرکالس ،پاســخگویی بــه ســؤاالت ،اجــرای
دیالوگهــا و عــدم اســتفاده از زبــان فارســی ســرکالس ســنجیده میشــود.
مهــارت شــنیداری :بــا توجــه بــه میــزان درک زبانآمــوز از صحبتهــای ســرکالس ،درک ســؤال
و اقــدام بــه پاســخ بــه آن ،درک متنهــای خوانــده شــده ســرکالس بــدون دیــدن متــن و فقــط از
طریــق شــنیدن ســنجیده میشــود.
مهــارت خوانــداری :بــه هنــگام خوانــدن متنهــای داخــل کتــاب و کتــاب کار و بــه طــور کلــی
خوانــدن هرگونــه جملــه و یــا متــن ٬بــا توجــه بــه تلفــظ صحیــح و میــزان درک مطلــب خوانــده
شــده ســنجیده میشــود.
مهــارت نوشــتاری :بــه هنــگام تصحیــح تکالیــف ،امــای کالســی و بــا توجــه بــه دســت خــط و
امــای صحیــح کلمــات و اســتفادهی صحیــح از ســاختارهای دســتوری و رعایــت قوانیــن نوشــتاری
ســنجیده میشــود.
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Start

یادگیــری حــروف کوچــک و بــزرگ  Alphabetـ داشــتن خــط خوانــا ـ توانایــی
کلیخوانــی کلمــات ـ توانایــی هجــی کــردن کلمــات ـ توانایــی نوشــتن لغتهایــی
کــه در کتــاب معرفــی میشــوند ـ تــاش بــرای روخوانــی از روی متــن کتــاب ـ عــدم
صحبــت فارســی ســر کالس ـ تســلط بــه نحــوهی پاســخ دادن در پاســخنامه

Run 1, 2

حفــظ کــردن و اجــرای بــدون غلــط دیالوگهــا ـ یادگیــری معنــای لغــات (لغــات
درون کتــاب و لغاتــی کــه توســط مــدرس در مــورد بعضــی مفاهیــم کتــاب تدریــس
میشــوند) ـ یادگیــری دیکتــهی همیــن لغــات ـ توانایــی اســتفادهی ســاختارهای
دســتوری کتــاب ـ توانایــی جملهســازی بــا لغــات و ســاختارهای دســتوری ـ توانایــی
خوانــدن کلمههــای تدریــس شــده (حتــی زمانــی کــه تصویــر در کنــار آن نباشــد) ـ
داشــتن مهــارت تس ـتزنی و اســتفاده از پاس ـخنامه ـ عــدم صحبــت فارســی ســرکالس

Run 3, 4

حفــظ کــردن و اجــرای بــدون غلــط دیالوگهــا ـ نوشــتن ســؤاالت مربــوط بــه تصویــر
در دفتــر و مطــرح کــردن آن در کالسـ یادگیــری معنــا ،تلفــظ و دیکتــه کلیــه لغــات
داخــل کتــاب و لغــات خــارج از کتابــی کــه توســط مــدرس تدریــس میشــود .توانایــی
جملهســازی بــا لغــات مشــخص شــده و یــا در مــورد تصاویــر ـ روانخوانــی متــن ـ
درک مطلــب متنهایــی کــه تدریــس میشــوند ـ توانایــی ســؤال کــردن راجــع بــه
متــن و دادن پاســخ کامــل ـ توانایــی گــوش دادن بــه متــن یــا دیالــوگ کوتــاه و پاســخ
بــه ســؤاالت مربــوط بــه آن متــن ـ توانایــی مرتــب کــردن اجــزای یــک جملــه ـ داشــتن
مهــارت تس ـتزنی ـ ســعی در برقــرار کــردن ارتبــاط کالســی بــا مــدرس بــدون نیــاز
بــه اســتفاده از جمــات فارســی
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Race 1-4

حفــظ کــردن و اجــرای بــدون غلــط دیالوگهــا (در مواقــع لــزوم داشــتن توانایــی
جایگزیــن کــردن عبــارت معــادل) ـ توانایــی توصیــف تصویــر ـ نوشــتن ســؤاالت مربــوط
بــه تصویــر و پاســخگویی بــه ســؤاالت ـ یادگیــری معنــا ،تلفــظ و دیکتــه کلیــه لغــات
داخــل کتــاب و لغاتــی کــه خــارج از کتــاب توســط مــدرس تدریــس میشــوند ـ
توانایــی جملهســازی بــا کلمــات مشــخص شــده ـ روانخوانــی متــن ـ درک مطلــب
متنهایــی کــه تدریــس میشــوند و توانایــی خالصهگویــی ایــن متنهــا بــدون نــگاه
کــردن بــه آن (کتــاب بســته) ـ توانایــی انجــام پرســش و پاســخ مربــوط بــه همــان متــن
ـ توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا معلــم بــدون نیــاز بــه اســتفاده از معادلهــای فارســی ـ
توانایــی پاســخ بــه ســؤاالت مربــوط بــه ســنجش مهــارت شــنیداری ـ توانایــی مرتــب
کــردن اجــزای یــک جملــه ـ داشــتن مهــارت تس ـتزنی

Reach 1-4

حفــظ کــردن و اجــرای بــدون غلــط دیالوگهــا و آمادگــی جایگزیــن کــردن برخــی
عبارتهــا و تبدیــل دیالوگهــا بــه یــک مکالم ـهی شــخصی ـ توانایــی توصیــف یــک
تصویــر و انجــام پرســش و پاســخ در مــورد آن ـ یادگیــری معنــا ،تلفــظ و دیکتــه
کلیــه کلمههــای داخــل کتــاب ـ توانایــی اســتفاده از لغتنامــهی انگلیســی بــه
انگلیســی ـ توانایــی پیــدا کــردن معنــا و مثــال لغــات تعییــن شــده توســط مــدرس ـ
توانایــی جملهســازی بــا کلمــات ـ توانایــی اســتفاده از ســاختارهای دســتوری پیشــین
حداالمــکان بــا کمتریــن میــزان خطــا ـ خوانــدن متــن (روانخوانــی و درک مطلــب)
توانایــی خالصهگویــی متــن ـ نوشــتن ســؤاالتی مربــوط بــه همــان متــن و توانایــی
انجــام پرســش و پاســخ ـ توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا معلــم و همکالســیها بــدون
نیــاز بــه اســتفاده از معــادل فارســی ـ توانایــی پاســخگویی بــه ســؤاالت مربــوط بــه
ســنجش مهــارت شــنیداری ـ توانایــی نوشــتن یــک متــن کوتــاه ـ داشــتن ســرعت
انتقــال و مهــارت تســتزنی
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 .7انتظارات اجرایی از زبانآموزان
به طور کلی زبانآموزان برای اینکه در بخش نوجوانان موفق باشند الزم است:
مقررات آموزشی انضباطی را رعایت نمایند.
در طــول یــک تــرم زبانآمــوز بایــد ســر ســاعت مقــرر و بــدون تأخیــر در ورود یــا تعجیــل در
خــروج ســرکالس حاضــر باشــد.
به اعالمیههایی که روی تابلوی اعالنات نصب میشوند توجه کنند.
در حفــظ و نگهــداری کتــب خــود دقــت نماینــد( .خصوص ـاً در ســطوح  Run1,3و Race 1,3
و  Reach 1,3کــه کتابهــا را بــرای تــرم بعــدی هــم نیــاز دارنــد ایــن موضــوع حائــز اهمیــت
میباشــد)
مشارکت کافی در انجام فعالیتهای کالسی داشته باشند.
در کالس حضور ذهن کافی برای پاسخگویی به سؤاالت مدرس را داشته باشند.
از روی تخته درست یادداشتبرداری کنند.
ســرفصل تکالیفــی کــه بایــد انجــام بشــوند را یادداشــت کننــد تــا بــرای جلسـهی بعــدی آن را بــه
طــور کامــل بتواننــد انجــام دهنــد.
همیشه همهی تکالیف خود را انجام داده در کالس حاضر باشند.
کلیــه مــواد آموزشــی (بــه جــز  CDآموزشــی) را بــه همــراه داشــته باشــند (بــه همــراه نداشــتن
هــر کــدام ،وقفـهای در انجــام امــر یادگیــری ایجــاد خواهــد کــرد).
در صورتــی کــه غیبــت میکننــد قبــل از اینکــه بــه کالس بیاینــد ،تکالیــف را از دوســتان بپرســند
و نســبت بــه انجــام آن تــاش کافــی بکننــد.
در مــواردی کــه مــدرس یادداشــتی یــا برگ ـهای بــرای اطالعرســانی اولیــا بــه منــزل میفرســتد
آن را حتمـاً بــه رؤیــت والدیــن خــود برســاند.
14
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برگههــای گــزارش بــه والدیــن (کارنامههــا) کــه پــس از اولیــن کوئیــز بــه منــزل فرســتاده
میشــوند را بــه اولیــای خــود نشــان داده و پــس از امضــای والدیــن آن را بــه مــدرس مربوطــه
عــودت دهنــد.
تمرینــات داخــل کتابهــای کار را بــا مــداد انجــام دهنــد و در هنــگام تصحیــح در کالس ترجیحـاً
بــا مــداد قرمــز تصحیــح کننــد.

 .8ارائهی راهکارهایی برای موفقیت درسی
الف ـ نقش زبانآموزان نوجوان
ب ـ نقش والدین
الف ـ نقش زبانآموز نوجوان
بــرای موفقیــت در قســمتهای مختلــف در بخــش نوجوانــان مقتضــی اســت زبانآمــوز بــه ایــن
موضوعــات دقــت کافــی داشــته باشــد.
 برای بخشهای  Conversation Timeو Word Timeمهمتریــن روش بــرای تکــرار و تمریــن اســتفاده از  CDآموزشــی کتــاب میباشــد .بــه منظــور
راحتــی کار میتــوان ایــن  CDرا بــرروی کامپیوتــر در منــزل نصــب کــرد تــا اســتفاده از آن
آســانتر و ســریعتر صــورت گیــرد .ایــن  CDحتــی قابــل اســتفاده در وســایل صوتــی داخــل
ماشــینها میباشــند یعنــی در صــورت اســتفاده از خــودروی شــخصی بــه منظــور اســتفادهی
بهینــه از وقــت میتــوان  CDآموزشــی را در داخــل خــودرو نیــز اســتفاده کــرد.
 یکــی دیگــر از روشهایــی کــه بــرای یادگیــری معانــی و نحــوهی اســتفادهی لغــات میتوانــدمؤثــر باشــد اســتفاده از فلــش کارتهایــی اســت کــه توســط خــود زبانآمــوز تهیــه میشــود.
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زبانآمــوزان میتواننــد لغتهــای هــر کــدام از بخشهــای  Word Timeو یــا Phonics Time
را بــرروی کارتهــای مجــزا بــه همــراه یــک مثــال یــا جملــه و یــک تصویــر کــه نشــاندهندهی
معنــی لغــت باشــد بنویســند .ایــن کارتهــا را در جعب ـهای نــگاهداری کننــد و هــر چنــد روز یــک
بــار تعــداد مشــخصی از آنهــا را در معــرض دیــد بگذارنــد .بــا کمــی ســلیقه میتواننــد رنگهــای
مشــخصی را بــرای هــر تــرم در نظــر گیرنــد و در هنــگام یادگیــری بــرای امتحــان بــا مراجع ـهی
ســریع بــه ایــن کارتهــا مــرور کلــی بــر لغتهــای یــاد گرفتــه شــده داشــته باشــند.
 در ســطوح پایینتــر هــر  2نفــر شــاگرد میتواننــد بــا هــم کارتهایــی را بــرای بــازی Memoryتهیــه کننــد .بــه طــور مثــال لغــت و تصویــر کــه روی  2کارت مجــزا هســتند بــا هــم جفــت
میشــوند و امتیــاز محســوب میشــود.
بــازی بــه ایــن طریــق اســت کــه کلی ـهی کارتهــا از طرفــی کــه تصویــر یــا کلم ـهی روی کارت
معلــوم نباشــد چیــده میشــود .هــر بازیکــن در هــر نوبــت  2کارت را برمیگردانــد .در صورتــی کــه
کلمــه بــا تصویــر بــا هــم جفــت شــوند آن بازیکــن اجــازهی نوبــت بعــدی را هــم خواهــد داشــت.
 برای بخش Reading Timeبــرای موفقیــت در ایــن بخــش الزم اســت زبانآمــوز ٬روزی کــه  Readingدرس داده میشــود
ســرکالس بــه دقــت گــوش بدهــد و در مــورد قســمتهایی کــه مــدرس توضیــح بیشــتر ارائــه
میدهــد حتم ـاً یادداش ـتبرداری نمایــد .در منــزل ســعی کنــد ایــن بخــش را بــا صــدای بلنــد و
در حضــور اعضــای خانــواده آن را بخوانــد .در ســطوح  Raceبــه بــاال کــه خالصهگویــی متــن هــم
مــورد نظــر اســت زبانآمــوز ایــن بخــش را میتوانــد جلــوی آینــه تمریــن کنــد تــا در کالس بــا
اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری بتوانــد آن را بازگــو کنــد.
 استفاده از کاغذهای رنگی یا جداولگاهــی اوقــات وقتــی قــادر نیســتیم چیــزی را بــه خاطــر بســپاریم (ماننــد امــای بعضــی کلمــات یــا
گذشــتهی افعــال بیقاعــده) بــا نوشــتن آن روی کاغــذ رنگــی و یــا بــا گروهبنــدی کــردن مــواردی
کــه وجــه اشــتراک خاصــی دارنــد و یــا بــا نوشــتن آنهــا در جــداول خــاص میتوانیــم بــه خودمــان
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کمــک کنیــم تــا چیــزی را کــه میخواهیــم راحتتــر بــه خاطــر بســپاریم (در صورتــی کــه امــکان
داشــته باشــد ایــن جــداول یــا کاغذهــا در معــرض دیــد باشــند ماننــد نصــب آن روی درب یخچــال
یــا کمــد لبــاس یــا حتــی آینــه طــوری کــه در طــول روز بیشــتر بــا آن مواجــه شــویم نتیجــه بهتــر
خواهــد بــود).
 کسب مهارت تستزنیاز آنجایــی کــه قســمت اعظــم امتحانــات در بخــش نوجوانــان بــه صــورت چهارگزینـهای میباشــد
بهتــر اســت زبانآمــوزان بــا تهیــه کتــاب  Test Timeو انجــام تمرینــات داخــل ایــن کتــاب
مهــارت تســتزنی را در خودشــان تقویــت کننــد .در هنــگام یادگیــری زبانآمــوز بایــد دلیــل
انتخــاب یــک گزینــه و عــدم انتخــاب بقیــه گزینههــا را بررســی نمایــد.
 ارزیابی عملکرد توسط خود زبانآموزیکــی از کارهــای بســیار مؤثــر آگاهــی نســبت بــه نقــاط ضعــف خــود اســت .الزم اســت زبانآمــوز
بــه هنــگام تصحیــح کــردن تمرینــات داخــل کتــاب کار در صورتــی کــه پاســخی را اشــتباه نوشــته
اســت آن را بــا رنــگ دیگــری تصحیــح و مشــخص نمایــد تــا در هنــگام یادگیــری امتحانــات بــه ایــن
نــکات توجــه ویــژهای داشــته باشــد (پــاک کــردن جــواب اشــتباه در ایــن مــوارد توصیــه نمیشــود).
 مشورت با مدرسدر مــورد زبانآموزانــی کــه تــرم را تکــرار میکننــد بهتــر اســت آنهــا در ابتــدای تــرم مشــکل را
بــا مــدرس مطــرح کننــد و از او بخواهنــد تــا در طــول تــرم نقــاط ضعــف و قوتشــان را مشــخص
نماینــد.
 خواندن کتابهای داستان یا مجالتاغلــب در فاصل ـهی بیــن  2تــرم مدتــی زمــان هســت .بــرای اینکــه ارتبــاط زبانآمــوز بــا یادگیــری
زبــان قطــع نشــود بهتــر اســت در ایــن مــدت کتــاب داســتان و یــا مجالتــی را بخواننــد تــا هــم دایــره
لغتشــان وســیعتر شــود و هــم ارتبــاط آنهــا بــا زبــان انگلیســی قطــع نشــود.
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بهتــر اســت از اینجــا شــروع کنیــم کــه قبــل از هــر معلــم و یــا مدرســهای ،والدیــن اولیــن و
مهمتریــن معلــم فرزنــد خــود هســتند .حمایــت معنــوی والدیــن یکــی از عوامــل بســیار مهــم در
موفقیــت زبانآمــوزان مــا هســتند .بــرای اینکــه زبانآمــوزان در بخــش نوجوانــان موفــق باشــند
لطف ـاً:
 ترتیبــی اتخــاذ فرماییــد تــا زبانآمــوز همیشــه ســروقت مقــرر در کالس حضــور پیــدا کنــد و درصــورت امــکان کمتریــن تعــداد غیبــت را داشــته باشــد.
 پیشرفت و عملکرد زبانآموز را زیر نظر داشته باشید. از انجام تکالیف توسط زبانآموز اطمینان حاصل فرمایید. او را تشویق به تقسیمبندی تکالیف و همچنین مرتب انجام دادن تکالیف نمایید. بــا مــدرس مربوطــه در ارتبــاط باشــید و در صــورت لــزوم یــا بــروز هرگونــه مســئله آن را بــامــدرس در میــان بگذاریــد.
 برگهی گزارش وضعیت تحصیلی را با دقت مطالعه فرمایید. از مقررات انضباطی و آموزشی از طریق سایت رسمی کانون زبان آگاهی حاصل فرمایید. -در طول دورهی تحصیل همواره حامی فرزندانتان باشید و به ما اطمینان کنید.
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 .9سخن آخر
در نظــر داشــته باشــیم زبانآمــوزان در مقطــع نوجوانــان بــه دلیــل شــرایط خــاص روحــی و ســنی
در کنــار نیــاز بــه نظــارت مــدرس و والدیــن ،در پــی کســب اســتقالل و اثبــات هویــت خویــش
هســتند .مقتضــی اســت در ایــن راســتا از مقایســه عملکــرد آنهــا بــا همســاالن و همیــن طــور بــا
وضعیــت آنهــا در بخــش کــودکان خــودداری نمــوده و بــا احتــرام بــه ویژگیهــا و اســتعدادهای
فــردی آنهــا زمینــة شــکوفایی تحصیلیشــان را فراهــم آوریــم.
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