بسمي تعالي

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﺑان جديدي ﺻﺤﺒﺖ كنيم؟

مترجمان:
ابراهيم خليل مهرنو موسس سرزمين زبان
سركار خانم فاطمه جﻼل شاهكوهي)جﻼلي( كارشناس زبان و ادبيات
انگليسي

تابستان 1396

ا ن تاب را قد م ی م
ما ی ا ا یان ی ه رویا و ا دا ف ر ی دارد

ن
گ
ا
ا
و از زبان ا ی و ن یک د ش و ا اری ه ودن ی ر

آ ھا مک ی ند ا فاده ی ند.

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

:

عﻨﻮان و ﻧﺎم پﺪيﺪآور

:

مشخصﺎت ﻧشﺮ
مشخصﺎت ظﺎهﺮی
ﺷﺎبﮏ
وضعيﺖ فهﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴی
يﺎدداﺷﺖ
مﻮضﻮع
مﻮضﻮع
مﻮضﻮع
مﻮضﻮع
مﻮضﻮع
مﻮضﻮع
ﺷﻨﺎﺳﻪ افزوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ افزوده
رده بﻨﺪی ﮐﻨگﺮه
رده بﻨﺪی دﯾﻮﯾی
ﺷمﺎره ﮐتﺎبشﻨﺎﺳی ملی

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ﻻﻧﺪﮐﻮﯾﺴﺖ،لين
Lundquist, Lynn
چگﻮﻧﻪ بﻪ زبﺎن جﺪﯾﺪی صحبﺖ ﮐﻨيم؟ /لين ﻻﻧﺪﮐﻮﯾﺴﺖ ؛ متﺮجمﺎن ابﺮاهيم خليلمهﺮﻧﻮ،
فﺎطمﻪ جﻼلﺷﺎهکﻮهی )جﻼلی(.
تهﺮان :بﺮقعی.١٣٩۶ ،
 ١۴۶ص :.مصﻮر ،جﺪول ،ﻧمﻮدار .؛  ۵/١۴×۵/١١سم.
978-600-7531-20-4
فيپﺎ
عﻨﻮان اصلیLearning to Speak a Second Language. :
زبﺎنهﺎی جﺪﯾﺪ  --راهﻨمﺎی آمﻮزﺷی
Languages, Modern -- Study and teaching
زبﺎن  --راهﻨمﺎی آمﻮزﺷی
Language and languages -- Study and teaching
زبﺎن دوم  --فﺮاگيﺮی
Second language acquisition
خليلمهﺮﻧﻮ ،ابﺮاهيم- ١٣۶٩ ،
جﻼل ﺷﺎهکﻮهی ،فﺎطمﻪ- ١٣٧١ ،
٨ ١٣٩۶چ٢لPB٣۵/
۴١٨/٠٠٧
۴٨٨٢۶٨٣

كتاب چگونه به زبان جديدي صحبت كنيم؟
نقشه راه شما دوستان عزيز زبان آموز در تمامى مراحل يادگيرى زبان است.
سرزمين زبان را به تمام كسانى كه مى خواهند به صورت جدى و كاربردى انگليسى
را ياد بگيرند پيشنهاد كنيد .و ضمنا مقاﻻت مشاوره اى آموزش زبان انگليسى را در
وب سايت ما مطالعه كنيد .ما با بهترين اساتيد مطرح انگلستان براى آموزش شيرين
و هيجان انگيز همكارى مى كنيم و كيفيت تدريس سرزمين زبان براى تمامى
مخاطبان تضمين شده است.
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مقدمه

مقدمه:
چگونه در زمان كمتري به زبان مسلط شويم
شما ممكن است به تازگي وارد كشور جديدي شده باشيد و بخواهيد زبان محلي آن
كشور ياد بگيريد.مدارس زبان بيشماري وجود دارد كه به شما قول مي دهند كه به
شما طوري آموزش خواهند داد كه به راحتي و تسلط كامل به آن زبان صحبت كنيد.
زماني كه به شما مي گويند صحبت كردن را به شما آموزش مي دهيم در حقيقت به
شما خواندن ،نوشتن و حفظ كردن قواعد گرامري را آموزش خواهند داد و آن ها در
آموزش مكالمه زبان محلي شان به شما با شكست روبرو خواهند شد.
يا ممكن است در منطقه اي باشيد كه منابع زباني كمي براي مطالعه در دسترس
باشد .شما ممكن است يك معلم خﺼوصي يا مدرسه كوچكي را پيدا كنيد كه ادعا مي
كنند به شما زبان را آموزش خواهند داد .در هر حال ،آموزش زبان به احتمال زياد
طوري خواهد بود كه شما به راحتي نخواهيد توانست به آن زبان صحبت كنيد.
در هر صورت شما با موانع مشابهي روبروخواهيد شد.از يك طرف منابع معتبري وجود
دارد كه شما را در معرض روش هاي فعلي و زندگي فرهنگي غني قرار خواهند داد اما
آن ها نيز در ارائه آموزش هاي ﻻزم به شما طوري كه بتوانيد به سرعت به زبان مورد
نظرتان تسلط پيدا كنيد شكست خواهند خورد
از طرف ديگر مدارس معتبر فراواني وجود دارند كه تﻼش مي كنند دوره هاي زباني
شان را آموزش دهند بدون اين كه بدانند مستلزمات يادگيري مكالمه زبان دوم
چيست.
اين كتاب به اين منظور نوشته شده است كه به شما آموزش دهد كه چگونه مي توان
زبان جديدي را به طور موثرتري ياد گرفت.اين كتاب اطﻼعات مهمي در مورد روش
استفاده )فرقي نمي كند در يك آموزشگاه معتبر در حال يادگيري هستيد يا خودتان
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به صورت خودآموز شروع به يادگيري كرده ايد( در اختيار شما قرار خواهد داد .هدف
اوليه اين كتاب اين است كه چگونه به ذهن و زبان تان آموزش دهيد تا بتوانند زبان
جديد را فرا بگيرند.
با اين اطﻼعات شما مي توانيد صرف نظر از منابعي كه در دسترس داريد در زمان
كمتري به زبان مقﺼدتان مسلط شويد.
فﺼل اول:حس عمقي در يادگيري زبان ،به شما توضيح مي دهد كه مفهمومي كه در
روش آموزش بازخوردي ) (Feedback Training Methodدر اين كتاب شرح
داده شده است ساخته شدني مي باشد.در فﺼل سوم و ادامه خواهيد خواند كه چگونه
مي توانيد از آن اطﻼعات در يادگيري زبان مقﺼدتان استفاده كنيد.
فﺼل دوم:تمركز بر زبان مقﺼد ،موضوع اصلي اين فﺼل انتخاب بهترين روش آموزشي
براي زبان آموز مي باشد.در بسياري از موارد يك دوره زباني بدون هيچ دليلي انتخاب
شده است چرا كه فقط نام زبان مقﺼد در عنوان دوره ذكر شده است.اين فﺼل گام
مهم انتخاب روش آموزشي مناسﺐ را با برنامه ي مطالعاتي براي يادگيري زبان
انگليسي كه توسط يك زبان آموز ساختگي بين المللي طراحي شده است را مورد
ارزيابي قرار خواهد داد.
موارد پيوست به صورت رايگان از دوره زباني Spoken English Learned
 Quicklyاز وب سايت  www.FreeEnglishNow.comگرفته شده است.
پيوست ها انواع مختلفي از تمرينات گفتاري زبان را در اختيار شما قرار مي دهد كه
به راحتي مي توانيد در يادگيري زبان مقﺼدتان از آن استفاده كنيد.
بهترين ها را در يادگيري زبان جديد براي شما آرزومنديم.
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اين اصول براي هر فرد بالغي كه به طور خواسته يا ناخواسته با يادگيري يك زبان
جديد روبرو مي شود طراحي شده است تفاوتي نمي كند كه آن فرد يك دانشجوي
دانشگاه  ،يك ديپلمات حرفه اي يا مهاجري است كه به عنوان كارگر روزمزد كار مي
كند.
تﻼشي كه شما براي فراگيري يك زبان جديد در اولين ماه هاي اقامتتان در يك كشور
جديد صرف مي كنيد بسيار سودمند خواهد بود كه در دوره هاي بعدي زماني هرگز
جبران نخواهد شد.
اگر شما مطالعه تان را باهدف تسلط بر زبان مقﺼدتان شروع مي كنيد و به منظور
دستيابي به اين هدف روش هاي يادگيري زباني موثري را انتخاب مي كنيد پيشرفت
ثابتي براي دستيابي به هدف تان خواهيد داشت.به هر حال زماني كه شما توانايي
مكالمه تان را با سطحي كه صرفا گذرانده ايد وفق مي دهيد شما هرگز از حد متوسطي
باﻻتر نخواهيد رفت و خودتان را حتي در فراگيري مهارت هاي تسلط زباني به شكست
خواهيد سپرد.

فﺼل اول:
حس عمقي در يادگيري زبان

خﻼصه فﺼل:
گفتار انسان از يك سيستم حلقه بسته استفاده مي كند.گفتار در ذهن با بازخورد از
شنيدن و موقعيت دهان به همان اندازه كه توسط حافظه است كنترل مي شود.به
منظور توليد گفتار سليس و روان،آموزش زبان براي فراگيري زبان دوم بايد به طور
همزمان تمام اين زنجيره بازخوردي استفاده شده در ذهن را آموزش دهد.
استفاده از روش محدود براي كنترل حلقه بسته كه به تنهايي بر روي حافظه بدون
آموزش همزمان تمام حواس تاكيد مي كند آموزش مبتني بر گرامر در آموزش زبان
گفتاري به زبان آموزان بزرگسال با شكست روبرو خواهد شد.
به منظور اينكه زبان آموزان بزرگسال را آموزش دهيم تا بتوانند زبان دوم را كامﻼ
مسلط مكالمه كنند ﻻزم است درك كنيم كه ذهن انسان چگونه گفتار توليد مي كند
قبل از اين كه براي آنان برنامه ي آموزش زباني موثري طراحي كنيم.
به هر حال ،قبل از پرداختن به گفتار يك مثالي از ماشين كنترل برايتان آورده ايم تا
درك اين مسئله را برايتان آسانتر كند چرا كه اين مثال رابطه نزديكي با پاسخ عﺼبي
در زبان گفتار دارد.
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كنترل ماشين حلقه باز
ويكيپديا سيستم كنترل حلقه باز ر اينگونه توصيف مي كند:
يك كنترل كننده ي حلقه باز ،كنترل كننده ي غير بازخوردي هم ناميده مي شود.يك
نوع كنترل كننده است كه ورودي به سيستم را با استفاده از وضعيت فعلي سيستم
محاسبه مي كند .يك ويژگي كنترل كننده ي حلقه باز اين است كه از ورودي اش
استفاده نمي كند تا معين كند كه آيا ورودي اش به هدف مورد نظر دست يافته است
.اين به اين معني است كه سيستم خروجي فرآيندهايي كه در حال كنترل است را
مشاهده نمي كند .درنتيجه يك سيستم حلقه باز درست نمي تواند هر گونه اشتباهي
كه مي تواند اتفاق بيافتد را تﺼحيح كند.
به عنوان مثال يك سيستم آب پاش طوري برنامه ريزي شده است كه در زمان معيني
روشن شود مي تواند مثالي از يك سيستم حلقه باز باشد.اين سيستم به عنوان شكلي
از بازخورد ،رطوبت خاك را اندازه گيري نمي كند.حتي اگر باران هم ببارد سيستم آب
پاش در زمان تنظيم شده و مشخص روشن مي شود و باغث هدر رفتن آب مي شود.
شكل  1يك سيستم كنترل حلقه باز را نشان مي دهد .كنترل مي تواند يك سوئيچ
ساده باشد يا مي تواند تركيبي از سوئيچ و يك تايمر باشد .در هر حال تمام آن چيزي
كه مي تواند انجام دهد اين است كه ماشين را روشن كند و نمي تواند به كار ديگري
كه ماشين در حال انجام دادن آن است پاسخ دهد.
كنترل ماشين حلقه بسته
ويكيپديا كنترل حلقه بسته را اين گونه توصيف مي كند:
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براي جلوگيري از مشكﻼت كنترل كننده ي حلقه باز،تئوري كنترل بازخورد را معرفي
مي كند.كنترل كننده ي حلقه باز از بازخورد براي كنترل حاﻻت يا خروجي هاي يك
سيستم پويا استفاده مي كند.نامش از اطﻼعات مسير در سيستم گرفته شده
است.ورودي هاي فرآيند)به عنوان مثال ولتاژ اعمال شده به يك موتور( يك اثر بر روي
خروجي فرآيند ) به عنوان مثال سرعت موتور(دارد كه با سنسورها اندازه گيري شده
و توسط كنترل كننده ها پردازش مي شود.نتيجه)سيگنال ورودي(به عنوان ورودي
فرآيند استفاده شده است و حلقه بسته مي شود.

شكل .1يك ماشين كنترل حلقه باز
به هر حال ويكيپديا همانطور كه در باﻻ توضيح داد يك آب پاش با تركيﺐ سنسور
رطوبت خاك مي تواند يك سيستم حلقه بسته باشد.سيستم آب پاش يك تايمر و يك
شير كنترل دارد در هر صورت مي تواند به طور مستقل عمل كند و همچنين مي
تواند آب را ببندد اما هر دو بايد باز باشند كه آب پاش كار كند.
اين ترتيﺐ در شكل  2نشان داده شده است:

11
جهت دريافت بسته هاي آموزشي سرزمين زبان و مشاوره رايگان با ما در تماس باشيد
09121035797

-02144008685

موسسه فرهنگي و آموزشي سرزمين زبان مهرنو آخرين تﻼش شما براي يادگيري زبان انگليسي Sarzaminezaban.com

فﺼل اول :حس عمقي در يادگيري زبان

اگر خاك مرطوب باشد آب پاش خاموش خواهند ماند حتي اگر تايمر باز باشد زماني
كه دماسنج رطوبت خاك را خشك احساس كند شير آب باز مي شود .بعد از اين كه
آب پاش روشن شد اگر خاك به اندازه ي كافي مرطوب شود شير آب بسته خواهد
شد حتي اگر تايمر هنوز باز باشد.بنابرين آب پاش از بازخورد كارش براي كنترل
خودش استفاده مي كند.

شكل  .3يك ماشين كنترل حلقه بسته ساده را نشان مي دهد.

توجه داشته باشيد كه شكل  3عملكرد پيمايشي يا كاليبراسيون را نشان مي دهد
صرف نظر از اين كه يك سنسور رطوبت خاك در آب پاش است يا يك شمارنده روي
ماشين بايد راهي براي تنظيم كنترل باشد به طوري كه به يك روش از پيش تعيين
شده پاسخ خواهد داد.در يك برنامه ماشين ،عملكرد كاليبراسيون)پيمايشي( مي تواند
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يك شمارنده باشد كه قرار است پس از توليد تعداد معيني از قطعات تمام شده بسته
شود.
گفتار انسان يك سيستم حلقه بسته است
گفتار انسان يك مهارت پيچيده ي ياد گرفته شده است و به مقدار حافظه و عملكرد
عﺼبي وابسته است .گفتار يك سيستم حلقه بسته است چرا كه سنسورها در سيستم
به تنهايي به بخش كنترل سيستم بازخوردهايي مي دهند.سپس كنترل ادامه ي گفتار
را تﺼحيح و هماهنﮓ مي كند .در اين مورد ذهن در كنترل سيستم حلقه بسته است.
دهان محﺼول مورد نظرش را توليد مي كند) گفتار( و بازخورد شنوايي از گوش و
بازخورد حس عمقي از دهان به ذهن اجازه مي دهد كه فرآيند گفتار را در زمان
واقعي)در ادامه توضيح خواهد داده شد (.هماهنﮓ كند.
ارتباط متقابل اين عملكرد در جدول زير نشان داده شده است .معناي كلمات تخﺼﺼي
در زير جدول داده شده است.
جدول :1سه مولفه ي گفتار انسان و عملكرد اوليه شان
اندام يا حس

ذهن فرآهم مي كند:

عملكرد اوليه

نظرات

ذهن بانك ذخيره سازي
براي واژگان است .حافظه
(1حافظه واژگاني
همچنين در ساختار نحوي
(2كنترل جزئي نحو
درگير مي شود.ذهن از هر
(3تناسﺐ بازخوردي
(4پيمايش وكاليبراسيوني دو شنوايي و بازخورد حس
كه توسط سخنران ايجاد مي عمقي براي نظارت و
شود تا به صداها معنا دهد .سنجيدن سخن در زمان
واقعي استفاده مي كند.
13
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(1توليد صدا
(2تنظيم تنفس
(3بازخورد حس عمقي به
دهان و اندام مرتبط فرآهم
ذهن در زمان بهنگام كه
مي كنند:
تلفظ را تنظيم مي كند و
كنترل جزئي نحو را فرآهم
مي كند.
شنوايي فرآهم مي كند:

بازخورد شنوايي به ذهن در
زمان بهنگام

حس عمقي در هر دو تلفظ
و بازخورد نحوي درگير مي
شود و اين براي كنترل
گفتار ضروري است.
شنوايي و بازخورد حس
عمقي براي كنترل گفتار
ضروري تركيﺐ شده اند.

حس عمقي):(Proprioceptiveگفتار انسان بدون حس عمقي غيرممكن است.
حس عمقي اشاره به حواس درون ارگانيسم بدن دارد كه به تنهايي تشخيص يا كنترل
حركت و محل عضﻼت،تاندون ها و مفاصلي كه استفاده مي شود تا گفتار به وجود
بيايد را برعهده دارد .دهان ما،تارهاي صورتي ،ديافراگم و شش ها هزاران سنسور
عﺼبي را هماهنﮓ مي كنند تا مغز براي كنترل حركاتشان و تعيين موقعيت شان
استفاده كند.
پيچيدگي تلفظ را تﺼور كنيد كه حتي يك كلمه نياز به هماهنگي زبان ،كنترل تنفس
و ماهيچه هاي فك دارد.در حال حاضر اين پيچيدگي به صورت جمﻼتي در يك توالي
سريع در گفتار معمولي ساخته مي شود.
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زمان بهنگام ):(Real timeبرخﻼف سيستم كنترل حلقه باز،يك سيستم كنترل
حلقه بسته بر بازخوردها نظارت و فرآيند را تﺼحيح مي كند به عنوان دستگاهي كه
در حال جريان است.مسير متقابل بين كنترل،سنسورهاي بازخورد و فرآيند به تنهايي
فوري و آني است.به اين معنا كه اطﻼعات براي استفاده هاي بعدي ذخيره نمي شود
در عوض بﻼفاصله استفاده مي شود و همين طور سنسورها آن را تشخيص مي دهند.
در اين فﺼل از واژه همزمان براي اشاره ي بازخورد بهنگام در طول آموزش زبان
استفاده مي شود.
كاليبراسيون يا پيمايش):(Calibrationدر گفتار انسان ذهن بايد بر بازخورد
اطﻼعات از شنوايي خود گوينده وحواس حس عمقي نظارت داشته باشد .بنابرين ذهن
مي تواند بر عضﻼت براي ايجاد صداهاي موردنظر كنترل داشته باشد.بنابرين گوينده
به طورمداوم در حال سنجيدن بازخورد و كنترل گفتار است.گوينده ممكن است زمان
فعلي را از حال به گذشته به عنوان مثال runبه  ranيا شخﺼي را از  heبه  sheتغيير
دهد .اين تغييرات كلمات توسط كنترل دقيق ماهيچه هاي استفاده شده براي توليد
گفتار به دست مي آيد.
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شكل .4كنترل و بازخورد در ذهن انسان
بنابرين در شكل  4گفتار انسان به عنوان اثر متقابل ميان ذهن،دهان و اندام مرتبط
به آن)در شكل توسط زبان نشان داده شده است،(.دو سيستم بازخوردي و كاليبراسيون
آگاهانه اتفاق مي افتد و باعث مي شود گوينده هر جمله اي را بسازد .به عﻼوه
كاليبراسيون به طور مداوم در مركز كنترل)ذهن( اتفاق مي افتد.به هر حال اين بر
روي بازخوردي از شنوايي و حواس حس عمقي عمل مي كند.بنابرين كاليبراسيون به
عنوان منبع بازخورد نشان داده شده است.
زماني كه كودكان زبان مادري شان) زبان اكتسابي اول يا  (L1را ياد مي گيرند.توانايي
ذاتي براي شنيدن و تقليد گفتار بزرگساﻻن ،الگوهاي پاسخي حس عمقي را مي سازد.
يك كودك فرانسوي زبان به زحمت مي تواند صداهاي خيشومي يا صداهايي كه از
بيني مي آيند را بسازد .يك كودك انگليسي زبان ياد مي گيرد كه زبانش را بين دندان
هايش قرار دهد و صداي ث) (thرا توليد كند .يك كودك چيني زبان ياد مي گيرد
كه به تقليد از تن هاي مهمي كه منجر به تغيير معناي كلمات مي شود بپردازد .هر
كدام از اين صداهاي منحﺼر به فرد نياز به كنترل عضﻼت داخل دهان دارند.
هيچ عذرخواهي اي براي پيچيدگي اين توضيحات ﻻزم نيست.بازخورد عﺼبي و در
نتيجه كنترل ماهيچه هاي درگير در گفتار بسيار پيچيده است .ذهن نقش بسيار
مهمتري از بخاطر سپردن واژگان و سازماندهي كلمات براي ساختن جمﻼت با معنا
ايفا مي كند.
هنگامي كه يك زبان جديد ياد گرفته مي شود تمام صداهاي منحﺼر به فرد و نحو
بايد مطالعه شود و اين صرفا عملكرد حافظه نيست .هريك از اين صداهاي جديد و
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الگوهاي نحو)گرامر و ساختار( به آموزش تمام ذهن ،بازخورد حس عمقي و زنجيره ي
بازخورد شنوايي درگير در گفتار نياز دارد.
هر نحوي به حس عمقي وابسته است .جمله ي " "This is a book.احساس
متفاوت تري براي گيرنده هاي عﺼبي موجود در دهان نسبت به سوال Is this a
? bookايجاد مي كند .ما مي توانيم با اطمينان درك كنيم كه حافظه در استفاده از
قواعد درست درگير شده است .به هر حال مسئله ي مهم اين است كه مشاهده ي
بازخورد حس عمقي نشان مي دهد كه يك سوال توالي بازخوردي متفاوت تري نسبت
به يك جمله فرا مي خواند.به اين دليل است كه كنترل جزئي نحوي كه در جدول 1
تعريف شده است براي ذهن)حافظه( و دهان)حس عمقي( به عنوان يك عملكرد
مشترك شناسايي شده است.
اگر شك داريد كه حس عمقي بخش مهمي از گفتار است اين آزمايش را امتحان
كنيد.يك يا دو جمله ي اين مقاله را به طور كامل بدون حركت لﺐ هايتان بخوانيد.
شما ممكن است آن را با سرعت بخوانيد.حاﻻ همان جمﻼت را با حركت دادن لﺐ
هايتان بدون صدا بخوانيد .ذهن شما به اولين جمﻼت به عنوان جمﻼت ساده اي كه
در درجه ي اول يك عملكرد حافظه است پاسخ مي دهد.با اين حال ذهن شما به
جمﻼت دومي به دليل بازخورد حس عمقي از دهانتان به عنوان گفتار پاسخ مي دهد.
ذهن تان به آن پاسخ خواهد داد به عنوان گفتاري كه از فعاليت هاي ذهني فراتر مي
رود.
آيا شما به تفاوت نيروي ذهني تان در دو مدل خواندن توجه داشتيد؟مدل اول فعاليت
ذهني موردنياز يك دانش آموز براي انجام تكاليف مبتني بر گرامر مي باشد و مدل
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دوم فعاليت ذهني يك دانش آموز در حال مطالعه زبان با استفاده از تمرينات گفتاري
است.اثربخشي يادگيري زبان نسبت مستقيمي به درگيري ذهني دانش آموز دارد.
بهترين روش براي آموزش زبان
دو حوزه ي مهارتي كه بايد حين آموزش يك زبان جديد به يك فرد بزرگسال تاكيد
شود.اولين حوزه حافظه) كه مربوط به واژگان و نحو است( و دومين حوزه پاسخ هاي
حس عمقي)كه مربوط به تلفظ و نحو است( مي باشد.
مهارت هاي حافظه اي ساده مربوط به واژگان كه احتماﻻ ممكن است با اثر بخشي
برابري با استفاده از روش هاي آموزشي كﻼمي و تﺼويري ياد گرفته شود.بنابرين آن
ها ممكن است با هر دو تمرينات گفتاري و نوشتاري ياد گرفته شوند.
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شكل .5كنترل و آموزش بازخوردي بايد همزمان باشد.
با اين حال آموزش حس عمقي بدون درگير كردن شنوايي و حجم كامل صداي دانش
آموز غيرممكن است.بنابرين به نظر من اين به نوعي اتﻼف وقت دانش آموز است كه
تكاليف نوشتاري با هدف آموزش زبان گفتاري به دانش آموز معرفي شود.
با كمال تعجﺐ در ابتدا با تكميل كردن تنها زبان گفتاري،زمان كمتري براي يادگيري
مكالمه و گرامر صرف خواهد شد و سپس قبل از اين كه سطح متوسطي از تسلط
بدست بيايد آموزش نوشتاري گرامر را در دروس تركيﺐ خواهد كرد.اين به اين معنا
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نيست كه دستورزبان بخش ضروري آموزش زبان گفتاري نيست.اين غيرممكن است
كه بتوانيم به يك زبان صحبت كنيم بدون اين كه گرامر آن را بدرستي استفاده
كنيم.اين جمله به سادگي به اين معناست كه بهترين روش براي يادگيري گرامر زبان
مقﺼد از طريق تمرينات گفتاري زبان است.به فﺼل  4مراجعه كنيد.گرامر و
رايتينﮓ)نوشتن( در مطالعه زبان گفتاري
منطقه مهم حس عمقي كه در روش آموزشي مبتني بر گرامر بسيار ناديده گرفته شده
است.هنگامي كه هر دانش آموز باﻻي  12سال تﻼش مي كند تا زبان جديدي را ياد
بگيرد الگوهاي پاسخي حس عمقي اش بايد به طور آگاهانه آموزش داده شود به منظور
اين كه بتواند همهي صداهاي جديد و نحو آن زمان را توليد كند.
به عﻼوه به جهت آموزش صحيح حس عمقي دهان،بازخورد تركيبي دهان و حس
شنوايي بايد به طور همزمان در ذهن پردازش شود.به سادگي مي توان گفت كه دانش
آموز براي بهينه سازي يادگيري زبان بايد بلند صحبت كند.
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شكل.6كنترل و آموزش بازخوردي در آموزش زبان مبتني بر گرامر به طور همزمان
نيستند.
بدون مشاركت همزمان مولفه هاي گفتار،تقريبا مي توان گفت آموزش موثر حواس
حس عمقي دانش آموزان براي سازگاري و تطبيق يك زبان جديد غير ممكن است.با
اين حال اين دقيقا همان چيزي است كه آموزش مبتني بر گرامر به طور سنتي با
معرفي گرامر،ليسينيﮓ،رايتينﮓ و ريدينﮓ به عنوان فعاليت هاي مجزا انجام داده
است.
آموزش مبتني بر گرامر با تفكيك مطالعه حوزه هاي جداگانه مانع يادگيري زبان شده
است.اين جداسازي و تفكيك درشكل  6نشان داده شده است.آموزش زبان مبتني بر
گرامر تنها حوزه هاي آموزشي حس عمقي را جدا نكرده است بلكه از پيشرفت همزمان
مهارت ها جلوگيري مي كند.اما اين روش را با آموزش حافظه ديداري از طريق استفاده
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ي تكاليف نوشتاري جايگزين كرده است.آموزش زبان مبتني بر گرامر زبان مقﺼد را
از طريق زبان گفتار
كه يك سيستم حلقه باز بود آموزش مي دهد .در انجام اين كار،بدست آوردن تسلط
زباني ،نياز به زمان مطالعه ي بيشتر،تلفظ كه اغلﺐ ناقص است و گرامر كه يادگيري
آن سخت تر است مي باشد.
نتيجه گيري:
مطالعه زبان مبتني بر گرامر يك زبان گفتاري را آموزش مي دهد مثل اينكه گفتار در
درجه اول عملكرد حافظه است .در نتيجه آموزش مبتني بر گرامر بر مطالعه غيركﻼمي
گرامر،رايتينﮓ)نوشتن(،ريدينﮓ)خواندن(و ليسينيﮓ)شنيدار( تاكيد كرده است.همه
ي اين فعاليت ها ممكن است بياد آوري حافظه را براي امتحانات نوشتاري افزايش
دهد اما در آموزش دانش آموزان براي مكالمه به زبان جديد سودمند نخواهد بود.
تنها روشي كه يك فرد بزرگسال مي تواند به طور موثر يك زبان گفتاري جديدي را
ياد بگيرد استفاده از زبان گفتاري به عنوان روش آموزشي است.همه ي دروس بايد
كﻼمي و به همراه مكالمه ي دانش آموز با صداي بلند در طول مدت مطالعه باشد.

بعضي از محققان به گفتار انسان به عنوان يك سيستم حلقه باز نگاه مي كنند.با اين حال اين طور كه نشان داده شده است مغز
انسان با استفاده از هر دو كنترل حلقه باز و حلقه بسته عملكردهاي زيادي انجام مي دهد .همانطور كه در اين فﺼل پيشنهاد
شده است سرعت يادگيري زبان با استفاده از آموزش گفتاري زبان صرف نظر از اينكه كنترل گفتار حلقه باز يا بسته باشد بهبود
مي يابد.
اصطﻼحات روش حس عمقي) (Proprioceptive Methodو روش آموزش بازخوردي))Feedback Training Method
ممكن است در توصيف اين روش يادگيري زبان به جاي يكديگر استفاده شوند.اصطﻼح روش حس عمقي-حركتي)Proprio-
 (kinesthetic Methodپيش تر براي اين برنامه ي زباني استفاده شده است.در اين كتاب اصطﻼح حس
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عمقي) (Proprioceptiveبراي توصيف فرآيند عﺼبي استفاده خواهد شد در حالي كه روش يادگيري زبان روش آموزش
بازخوردي) (Feedback Training Methodناميده خواهد شد.
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خﻼصه فﺼل:
اين فﺼل به اهميت انتخاب يك برنامه ي زباني مناسﺐ بر اساس مخاطبان هدف دانش
آموز تاكيد مي كند.ازآن جايي كه اين موضوع به راحتي مي تواند توسط داستاني به
نمايش گذاشته شود مثالي كه در اين فﺼل آمده است توضيح مي دهد كه چگونه يك
دانش آموزبين المللي يك برنامه ي مطالعاتي زبان را انتخاب مي كند.
شما ممكن است وسوسه شده باشيد به راحتي يك دوره ي زباني را به دليل نام زبان
مقﺼدتان كه در عنوان دوره آمده است انتخاب كنيد.بنابرين اگر شما برنامه داريد كه
دوره ي زباني موجود را تكميل كنيد در آن دوره ثبت نام خواهيد كرد يا اگر بر حسﺐ
ضرورت مجبور شده ايد كه دوره مطالعاتي تان را گسترش دهيد شما نياز پيدا خواهيد
كرد كه با دقت برنامه تان را طراحي كنيد تا مطمئن شويد كه زبان مقﺼدتان همان
زباني خواهد بود كه توسط كساني كه قرار است با آن ها در آينده ارتباط برقرار كنيد
استفاده مي شود.
در پايان فﺼل توضيح مختﺼري در ارتباط با سطوح زباني مبتدي،متوسط و پيشرفته
وجود دارد.
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غيرممكن است كه بگوييم هر زباني از مجموعه اي از واژگان تعريف شده و نحو تشكيل
شده است يا كه مي توان از طريق يك برنامه ي آموزشي واحد آن را به طور كامل
آموزش داد .اجازه دهيد كه آن را با مثال زير برايتان به تﺼوير بكشيم:
ماريا مليتي بوليوي دارد و مي خواهد و مي خواهد مطالعات كارشناسي اش را در
دانشگاه سنتا كروز در بوليوي كامل كند.سپس او قﺼد دارد به برنامه ي مهندسي
عمران در دانشگاه تگزاس وارد شود چرا كه او مي خواهد در برنامه ي كنترل سيل در
بوليوي كار كند.براي موفقيت در اين زمينه او نياز خواهد داشت در شش فرم انگليسي
زير به تسلط دست پيدا كند.
(1انگليسي فني و حقوقي:ماريا نياز دارد كه بتواند انگليسي حقوقي و فني را بخواند و
بنويسد تا برنامه هاي دانشگاهش ،فرم هاي مهاجرت و كارهاي اداري مالي اش را ارائه
دهد.همچنين او نياز خواهد داشت از اين فرم انگليسي به عنوان زبان گفتاري استفاده
كند زماني كه چيزهايي مانند واژه نامه هاي كتاب درسي و موضوعات حقوقي و
مهندسي در كﻼس بحث مي شود.اين فرم از انگليسي از كلمات تخﺼﺼي و اغلﺐ
ناآشنا استفاده مي كند.
(2انگليسي نوشتاري كامل از لحاظ گرامري :تقريبا تمام كتاب هاي ماريا از اين فرم
انگليسي استفاده مي كند.جمﻼتي كه كامل هستند و تمام ادات گفتاردر آن ها به
درستي استفاده شده است.تﺼادفا،واژگان اغلﺐ شامل واژگان دقيق استفاده شده در
رشته اي خاص مانند مهندسي،حقوق،امور مالي و غيره مي باشند.بيشتر نياز او براي
اين نوع انگليسي در خواندن خواهد بود هر چند گاهي اوقات در گفتار هم استفاده
خواهد شد.
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(3انگليسي گفتاري كامل از لحاظ گرامري :بسياري از اساتيدش اغلﺐ از انگليسي
گفتاري كامل در طول كﻼس و سخنراني هايشان استفاده مي كنند كه از لحاظ
گرامري كامﻼ صحيح است.روزنامه هاي محلي از اين فرم انگليسي در قالﺐ نوشته
استفاده مي كنند حتي اگر مخاطﺐ آن ها مردم عامه باشند .روزنامه ها نسبت به
نشريات فني از واژگان و جمﻼت ساده تري استفاده مي كنند.براي اهداف ما،انگليسي
كامل گرامري)(grammatically complete Englishبه اين معني است كه
جمﻼت شامل تمام ادات ضروري گفتار باشند در حالي كه انگليسي محاوره
اي) (Conversational Englishبه اين معني است كه جمﻼت از ادات گفتار قابل
فهم تري استفاده مي كنند.
(4انگليسي گفتاري محاوره اي:ماريا نياز خواهد داشت به انگليسي اي كه توسط مردم
كوچه و بازار استفاده مي شود مسلط شود.اوهمچنين نياز خواهد داشت كه با دانش
آموزان ديگر در گروه سني خودش كه از انگليسي محاوره اي استفاده مي كنند ارتباط
برقرار كند.در انگليسي و احتماﻻ اكثر زبان ها ،زبان گفتاري محاوره اي جمﻼت را
كوتاه و واژگان را تغيير مي دهد.انگليسي محاوره اي ،انگليسي صحيح گرامري است
اما انگليسي كامل گرامري نمي باشد.
(5انگليسي عاميانه و قومي :ماريا به احتمال زياد فيلم ها و برنامه هاي آمريكايي تماشا
مي كند و در برنامه هاي اجتماعي شركت داده مي شود جايي كه از واژگان و
ساختارهاي جمله اي منحﺼر به فردي استفاده خواهد شد.او مي تواند انتخاب كند كه
اين اصطﻼحات را با گفتارش تركيﺐ كند يا آن ها را كنار بگذارد.در هر صورت او نياز
خواهد داشت اين واژگان را ياد بگيرد تا از ريسك استفاده از زبان نامناسﺐ اجتماعي
جلوگيري كند.
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(6واژگان و تلفظ منطقه اي:او نياز خواهد داشت كه با انگليسي استاندارد آمريكايي
كه در اخبار و رسانه ي ملي و سينمايي استفاده مي شود آشنا شود.ماريا همچنين
نياز خواهد داشت به تقليد لهجه و واژگاني كه در دانشگاه تگزاس استفاده مي شود
بپردازد.
با فرض اين كه ماريا هدفش را كه تكميل مدرك پيشرفته در دانشگاه تگزاس است به
انجام رسانيده است .زماني كه او فارغ التحﺼيل مي شود به احتمال زياد ياد گرفته
است كه به اندازه كافي در شش فرم انگليسي اي كه در باﻻ گفته شد ارتباط برقرار
كند .اما تﺼميم مهمي كه او بايد بگيرد زماني كه هنوز در سانتا كروز يك دانش آموز
است اين است كه در ابتدا مطالعه اين شش فرم انگليسي را شروع كند.
انتخاب يك زبان دقيق براي مطالعه:
قبل اينكه جلوتر برويم موضوعي كه نياز به بسط دارد كمك به دانش آموزي مانند
ماريا در انتخاب برنامه مطالعاتي زبانش مي باشد.همانطور كه قبﻼ بحث شد شش فرم
انگليسي وجود دارد كه او بايد از بين آن ها انتخاب كند .او در اين مورد به منظور
جلوگيري از اتﻼف وقت در مطالعه انگليسي اش نياز به انتخابي عاقﻼنه دارد.دانش
آموزاني كه دوره هاي مختلف انگليسي را گذرانده اند مي گويند سال هاي زيادي
بدون يادگيري لغات فني انگليسي كه در اشتغال و رشته تحﺼيلي شان نياز داشته اند
به مطالعه انگليسي مشغول بوده اند.اين دانش آموزان سال هاي زيادي صرف مطالعه
انگليسي كرده اند اما آن چيزي نبود كه مناسﺐ نيازهاي آينده شان باشد.
سوال ماريا يا هر دانش آموز ديگري كه درگير يادگيري زبان است بايد بپرسد اين
است كه " من با چه زباني با چه مردمي ارتباط برقرار خواهم كرد؟"يك پاسخ ساده
اي مانند لهستاني يا انگليسي كافي نيست ما اصطﻼحات زير را پيشنهاد مي كنيم:
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(1اصطﻼح زبان مقﺼد) (Target Languageدر معناي مرسومش اشاره به زباني
كه ياد گرفته مي شود دارد.
(2اصطﻼح گروه زبان مقﺼد) (Target Language groupو مترادف آن گروه كلي
زبان مقﺼد) (general target language groupاصطﻼحات تعريف شده ي
آزادي هستند كه به راحتي كساني را كه به زبان خاصي صحبت مي كنند تشخيص
مي دهند .اين گروه معموﻻ در يك منطقه ي جغرافيايي گسترده با اعضايي كه شرايط
متفاوت اجتماعي و اقتﺼادي دارند پخش شده اند .با اين حال ،گويشوران اين گروه از
قواعد دستوري و تلفظي استفاده مي كنند كه توسط اعضاي همان گروه مقﺼد درك
مي شود زماني كه گويشور از واژگان غير منطقه اي و غير بومي استفاده مي كند.
(3اصطﻼح گروه كلي زبان مقﺼد) (general target language groupبا اصطﻼح
جديد گروه خاص زبان مقﺼد) (Specific target language groupمقايسه
خواهد شد .اصطﻼح دوم معناي دقيقي را كه ما مي خواهيم دارد.يك گروه خاص زبان
مقﺼد به احتمال زياد در يك موقعيت جغرافيايي خاص خواهد بود چرا كه اعضاي آن
شرايط اقتﺼادي و اجتماعي مشابه اي دارند و از واژگان،دستور زبان و تلفظي كه براي
همه ي اعضاي آن گروه رايج است استفاده خواهند كرد.
ما مي توانيم تمام آمريكايي هايي را كه مسلط به زبان انگليسي صحبت مي كنند در
يك گروه كلي زبان مقﺼد دسته بندي كنيم.چرا كه به رغم تفاوت هاي منطقه اي در
گويش و واژگانشان به آساني مي توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند.اين گروه خاص
زبان مقﺼد براي ماريا اهميت دارد چرا كه او نياز خواهد داشت فرمي از انگليسي را
ياد بگيرد كه به او اجازه خواهد داد با اساتيد و دانشجويان گروه مهندسي دانشگاه
تگزاس ارتباط برقرار كند.
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ما به شدت شما را تشويق مي كنيم تا حدي كه ممكن است اطﻼعاتي در ارتباط با
گروه خاص زبان مقﺼد كه شما در آينده با آن ها ارتباط برقرار مي كنيد به دست
آوريد .با دقت برنامه يادگيري زبان تان را طوري برنامه ريزي كنيد كه تلفظ و واژگاني
را ياد بگيريد كه براي شما سودمند واقع شود .اين كار به همان اندازه از هدر رفتن
تﻼشتان جلوگيري مي كند.
انتخاب ماريا:
قضيه از اين قرار بود كه ماريا نياز دارد كه زبان انگليسي را ياد بگيرد زباني كه توسط
همكﻼسي هاي آينده اش در دانشكده ي مهندسي صحبت مي شود .اكثر دانشجويان
آمريكايي قادر خواهند بود به درستي از اين شش فرم انگليسي همانطور كه در باﻻ
توضيح داده شد استفاده كنند.بسياري از نويسندگان در رشته ي انگليسي به عنوان
زبان بين المللي ميان اشكال مختلف انگليسي يعني گرامر،نوشتار ،محاوره و غيره تمايز
قائل مي شوند و اغلﺐ آن ها را به عنوان موضوعات جداگانه اي مشخص مي كنند .ما
به سادگي بيان خواهيم كرد زباني كه ما به عنوان زبان مقﺼد براي هر زبان آموزي
تعريف مي كنيم زباني است كه توسط گروه خاصي از مردم در موقعيت خاص صحبت
مي شود.
در مورد ماريا ،اين زبان ،زبان انگليسي خواهد بود .زباني كه همكﻼسي هاي ماريا در
آينده در داخل و خارج كﻼس از آن استفاده مي كنند.با اين زبان با هم صحبت مي
كنند ،به صحبت هاي استاد گوش مي دهند،از مك دونالد همبرگر مي خرند ،امتحان
مي دهند ،فيلم و برنامه هاي تلويزيوني تماشا مي كنند و تكاليفشان را انجام مي
دهند.اين ها همان گروه خاص زبان مقﺼد خواهند بود كه او قﺼد دارد با آن ها ارتباط
برقرار كند.از طرف ديگر،گروه ديگري از مردم هستند كه در شهر دانشگاه او زندگي
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مي كنند كه از گفتار انگليسي طوري استفاده مي كنند كه ماريا نياز نيست آن را ياد
بگيرد.
چيزي كه تاكنون گفته شد انتخاب ماريا را آسان خواهد كرد حتي اگر او در نهايت
بخواهد در هر يك از اين شش فرم انگليسي)كه براي او تعريف شده اند(.به تسلط
دست پيدا كنند.در حال حاضر ،او زماني كه شروع به مطالعه مي كند تنها بايد تﺼميم
بگيرد كه روي كدام يك از شش مورد باﻻ تمركز كند.
در اين بخش پيشنهاد ساده ي شگفت آوري كه ما مي توانيم داشته باشيم.از آن جايي
كه كه ماريا  2سال در كﻼس هاي انگليسي مبتني بر گرامردر بوليوي شركت كرده
است و توانايي خواندن و نوشتنش از توانايي مكالمه و صحبت كردنش تجاوز مي كند.
بنابرين او بايد دوره ي انگليسي اي را پيدا كند كه شامل پايه ي قوي انگليسي گفتاري
كامل گرامري )فرم  3انگليسي( وهمچنين تركيبي از انگليسي گفتاري محاوره اي هم
باشد)فرم  4انگليسي(.لهجه اي كه در اين دوره ي ايده آل زبان براي ماريا استفاده
مي شود تگزاسي است.با اين وجود بعيد است كه ماريا دوره ي انگليسي را پيدا كند
كه دقيقا مناسﺐ نيازش باشد.نزديك ترين چيزي كه او ممكن است بتواند پيدا كند
دوره ي انگليسي گفتاري كامل گرامري همراه با تلفظ آمريكايي است.
به همين دليل است كه دوره زباني سريع مكالمه در سايت
 www.FreeEnglishNow.comبراي دانشجويان و متخﺼﺼان حرفه اي منتشر
شده است.در اين دوره از انگليسي كامل گرامري به همراه انگليسي كامل مكالمه اي
و محاوره اي استفاده مي شود.عﻼوه بر اين پادكست هاي ضبط شده هم لهجه ي
آمريكايي و هم لهجه ي انگليسي دارد.ما احساس مي كنيم كه اين سطح از واژگان و
گرامر انگليسي نياز هاي اكثر دانشجويان را پاسخ خواهد داد.اين دوره همچنين به آن
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ها اجازه خواهد داد با حداقل ميزان دشواري زبان انگليسي را ياد بگيرند.ما موضوع را
به وضوح درك كرده ايم كه هيچ زبان گفتاري جهاني اي وجود ندارد بنابرين يك دوره
ي انگليسي واحدي وجود ندارد كه به طور همزمان انواعي از انگليسي را آموزش
دهد.ما با اطمينان نمي توانيم بگوييم كه تنها يك نوع از انگليسي در سراسر جهان
استفاده شده است.
زماني كه شما زبان مقﺼدي را در نظر داريد و مي خواهيد آن را ياد بگيريد نياز
خواهيد داشت كه منابع و دوره هايي كه در دسترس شما است را ارزيابي كنيد شما
نياز خواهيد داشت كه تﺼميم بگيريد كه چگونه بهترين استفاده را از آن ها بكنيد تا
به هدف تسلط تان دست پيدا كنيد.شما نياز پيدا خواهيد كرد كه بر روي برنامه ي
مطالعاتي زبان تان تمركز كنيد برنامه اي كه به شما آموزش دهد كامﻼ مسلط به زبان
صحبت كنيد زباني كه توسط گروه خاصي از افراد دريك موقعيت خاص صحبت مي
شود افرادي كه تمايل داريد با آن ها ارتباط برقرار كنيد.
از كجا شروع كنيم؟
در نهايت شما نياز پيدا خواهيد كرد كه مطالعه زبان تان را با استفاده از انواع كلمات
و جمﻼت شروع كنيد.ما به شدت توصيه مي كنيم كه به دنبال سطح مبتدي زبان
نباشيد بلكه با سرعت هر چه تمام تر به دنبال استفاده از واژگان و جمﻼت ساده در
انگليسي روزمره گروه خاص زبان مقﺼد باشيد.شما مي خواهيد مطالعه زبانتان را با
استفاده از جمﻼتي شروع كنيد كه شما را كامل مي كند و به همان ميزان به تسلط
مي رساند.
اين موضوع در فﺼل  5بيشتر توضيح داده شده است :آيا شما به هردو دروس مبتدي
و پيشرفته نياز داريد؟
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فﺼل سوم:
چهار قانون براي يادگيري يك زبان گفتاري

خﻼصه فﺼل:
اين فﺼل چهار قانون و قاعده اي كه بايد براي يادگيري يك زبان گفتاري جديد دنبال
شود را توضيح مي دهد.تاكيدش بر زبان گفتاري و آموزش عميق زبان آموز است.
اين فﺼل با بحثي مختﺼر و استفاده از قانون چهارم كه مي گويدهنگامي كه در حال
صحبت كردن هستيد هرگز نبايد اشتباه كنيد جمع بندي مي كند.
زماني كه در حال يادگيري يك زبان دوم هستيد از اين چهار قانون را دنبال كنيد:
(1براي اين كه بتوانيد به زبان به درستي صحبت كنيد بايد آن را بلند صحبت كنيد.
زماني كه در حال يادگيري زبان مقﺼدتان هستيد بسيار مهم است كه بلند و با وضوح
كامل صحبت كنيد شما بايد هميشه از تمرينات گفتاري استفاده كنيد با اين كارشما
در حال آموزش ذهن تان به پاسخگويي الگوهاي جديد عمقي و شنوايي هستيد .اين
كار تنها زماني انجام مي شود كه شما باصداي بلند صحبت كنيد.
يكي از دﻻيلي كه روش هاي سنتي مطالعه زبان براي به نتيجه رسيدن به زمان زيادي
نياز دارد اين است كه مطالعه بي صدا كاري براي آموزش عمقي) دهاني(انجام نخواهد
داد.
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(2براي اين كه بتوانيد كامﻼ مسلط به يك زبان صحبت كنيد بايد به آن زبان فكر
كنيد.
تمام حس عمقي اين نيست كه شما وقتي زباني را ياد مي گيريد فقط آموزش داده
شويد در اينجا يك يادگيري شناختي وجود دارد كه بايد اتفاق بيافتد.آموزش سنتي
زبان به يادگيري شناختي با حذف آموزش حس عمقي تاكيد كرده است.با اين حال
يادگيري شناختي بخش مهمي از فرآيند زبان است.
براي ايجاد گفتار ذهن بايد فعاﻻنه در توسعه گرامر شركت داده شود .هر چقدر ذهن
بيشتر و فعاﻻنه تر درگير شود فرآيند يادگيري زبان موثرتر اتفاق مي افتد.
اگرچه با مطالعه آرام و ساكت،آموزش كوتاه حس عمقي )دهاني( اتفاق مي افتد و
همچنين آموزش شناختي محدود خواهد شد اگر شما به راحتي به جاي ساختن گرامر
و نحو از روي متن بخوانيد.شما بايد ذهن تان را مجبور كنيد با استفاده از حافظه
يادآورنده به آن زبان فكر كنيد زماني كه شما تمرينات گفتاري زبان را مطالعه مي
كنيد.
اين موضوع در فﺼل  6مجددا بحث خواهد شد:انتخاب يك متن.چرا كه آن جا زمان
كافي براي خواندن متني به عنوان روزنامه به عنوان يك ابزار يادگيري موثر زبان وجود
خواهد داشت.اما زماني كه پاسخ هاي جمله اي با استفاده از تمرينات ثبت شده ارائه
مي دهيد شما بايد ذهن تان را مجبور كنيد كه گرامر را با انجام تمرينات بدون خواندن
متن گسترش دهد.
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زماني كه در حال خواندن متني هستيد به زبان مقﺼد فكر نمي كنيد.زماني كه ذهن
تان را مجبور مي كنيد پاسخي بسازد مهمترين بخش يادگيري مكالمه به زبان جديد
است.
(3به همان ميزان به زباني بلند صحبت كنيد به همان ميزان هم به سرعت ياد خواهيد
گرفت مسلط به آن صحبت كنيد.
آموزش حس عمقي فوري نيست و نياز به تكرار بيشتري براي ساختن الگوهاي جديد
در ذهن تان دارد همانطور كه اين الگوها توسعه پيدا كند پيشرفتي از تﻼش آگاهانه
به سوي گفتاري كه ناخودآگاه و سريع توليد مي شود اتفاق خواهد افتاد.
هنگامي كه هر يك از ما به زبان اول مان صحبت مي كنيم بدون آگاهي از موقعيت
زبان و دهان و جريان هوا در ميان تارهاي صوتي مان اين كار را انجام مي دهيم .در
مقابل ،زماني كه ما براي اولين بار تﻼش مي كنيم كه صداي گسسته ي ناشناخته اي
را به وجود آوريم صدايي كه واج ناميده مي شود اين كار نياز به تجربه و تﻼش آگاهانه
دارد.برخي از صداهاي جديد نسبتا ساده هستند و بقيه دشوارتر هستند .صداي
خيشوني" "onدر واژه ي " "bonjourنياز به تمرينات دقيقي براي يك گويشور
انگليسي دارد اما قابل دستيابي است.شش تن در چيني كانتوني براي همان گويشور
انگليسي بسيار دشوار خواهد بود و بدون شك نياز به تمرينات تكراري وسيعي دارد
كه در استفاده تان به مشكلي برخورد نكند.
با اضافه كردن پيچيدگي،هر واج ،واج هاي ديگري دارد يا واج هاي مجاورش كه
صدايش را تغيير مي دهند را متوقف مي كند)منظور از توقف،استراحتي در جريان هوا
مي باشد (.صداي خيشوني" " onدر " "bonjourبا صداي  onدر""mon frère
كمي متفاوت تر است.مقﺼود اين نيست كه حروفي كه واج ها در زبان مقﺼدشان
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نشان مي دهند بنويسيد.هدف حتي گفتن آن با دقت كامل و درست هم نيست.هدف
براي يك گويشور انگليسي كه در حال يادگيري فرانسه است اين است كه
بتواند" "Bonjourو" "mon frereرا بگويد به طوري كه يك فرانسوي زبان فكر
كند كه به استقبال يك هموطن آمده است.
تسلط نياز به هزار بار تكرار دارد بنابرين هرچقدر با سرعت بيشتري يك واج خاص
دشوار را تكرار كنيد به همان سرعت هم قادر خواهيد بود با تسلط كامل از آن استفاده
كنيد اين دقيقا معناي جمله زير مي باشد:
به همان ميزان كه به زباني بلند صحبت مي كنيد به همان ميزان هم به سرعت ياد
خواهيد گرفت مسلط به آن صحبت كنيد.
(4زماني كه صحبت مي كنيد هرگز نبايد اشتباه كنيد.
زماني كه شما در حال يادگيري يك زبان با روش آموزش پاسخي هستيد در حقيقت
هر زمان كه صحبت مي كنيد فرآيند يادگيري را تقويت خواهيد كرد.زماني كه شما
جمله ي اشتباهي مي سازيد نه تنها زمان يادگيري را با ساختار جمله ي نادرست هدر
داده ايد بلكه بايد زمان بيشتري را براي آموزش دهان،زبان و شنوايي تان سرمايه
گذاري كنيد تا جمله ي صحيحي بسازيد .به همان ميزان كه شما از يك ساختار
جمله اي نادرست استفاده مي كنيد زمان بيشتري به ذهن ،دهان و شنوايي تان
خواهيد داد كه گرامر درست را بشناسد.
در حالت ايده آل ،اگر شما تنها از يك نحو و تلفظ درست استفاده مي كرديد شما مي
توانستيد مكالمه را در زمان كمتري آموزش ببينيد و در نتيجه مي توانستيد صحبت
كردن و مكالمه به زبان مقﺼد را با سرعت بيشتري ياد بگيريد.
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قبل از اين كه چشمانتان بچرخانيد و اعﻼم كنيد اين كار غيرممكن است اجازه
دهيدنگاهي به روشي كه با آن مي توانيد اين كار را انجام دهيد بيندازيم.

مطالعه سنتي زبان:
مطالعه سنتي زبان تﻼش مي كند دانش آموزان را با سرعت هرچه تمام تر به آزادي
گفتار مشغول كند.اگرچه اين هدف ستودني است اما در عمل يك نقطه ضعف جدي
دارد.يك دانش آموز مبتدي به اندازه ي كافي تجربه ي كافي ندارد كه بتواندجمﻼت
صحيحي بسازد.عﻼوه بر اين نكته ،اين برنامه ي زباني به ندرت كاركنان كافي داشته
باشد كه بتواند با تك تك دانش آموزان كار كنند و به آن ها كمك كنند كه
اشتباهاتشان را تﺼحيح كنند.در نتيجه دانش آموزان مبتدي به طور منظم از جمﻼت
نادرستي كه ساختار نحوي و فعلي نادرستي دارند استفاده مي كنند.معلمان اغلﺐ
اوقات آن ها را براي تﻼش شجاعانه شان تحسين مي كنند .با وجود اين كه واقعيت
اين است كه آن ها در حال يادگيري استفاده نادرستاز زبان هستند.در اين روش دانش
آموزان به زمان بيشتري براي بازآموزي گرامر درست نياز خواهند داشت.
مطالعه كنترل شده ي زبان:
بهترين چاره اين است كه تمام مقدمات مطالعه ي گفتاري زبان را از پادكست ها
بگيريم چرا كه شامل گرامر،تلفظ و استفاده كامل از فعل مي باشد.اين ممكن است
محدود به نظر برسد اما در حقيقت مي توان آن را به راحتي انجام داد.
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به عنوان نمونه مي توان گفت در چهار هفته ي اول آموزش،دانش آموزان مبتدي تنها
از تمرينات ثبت شده استفاده مي كردند آن ها منابع درسي ثبت شده كه از هر لحاظ
دقيق بود را تكرار مي كردند.به عنوان يك پيشنهاد آن ها مي توانستند متون نوشتاري
را با صداي بلند بخوانند.اشكال متن اين بود كه ذهن به طور قابل توجهي فعاليت
كمتري داشت و فاقد يك مدل تلفظي بود.براي تمام دوره ي آموزشي هر دانش آموز
به طور مستقل كار مي كرد در حالي كه دروس تمريني را تكرار مي كنند.
نيازي به گفتن نيست در طول چهار هفته دانش آموزان زبان جديد را به درستي
صحبت مي كنند به مراتﺐ بهتر از زماني است كه در يك كﻼس سنتي نشسته اند.اما
نكته مهم اين است كه هر چيزي كه دانش آموز ياد گرفته است اعم از تلفظ،گرامر و
نحوه ي استفاده از فعل درست خواهد بود.
در ادامه مثال مي توان گفت اين زماني بود كه دانش آموزان با جسارت به راحتي به
مكالمه آزاد مي پرداختند .هنوز هم از اشتباهات بايد جلوگيري شود تمام مكالمات
آزاد بر اساس جمﻼت زيادي است كه آن ها ياد گرفته اند.سواﻻتي پرسيده مي شود
كه دانش آموزان مي توانند با واژگان دقيق جمﻼتي كه ياد گرفته اند به آن ها پاسخ
دهند .به آن ها سواﻻتي براي پاسخگويي داده مي شد كه از ساختارهاي جمﻼت مشابه
اي كه از قبل مي دانستند استفاده مي كنند آن ها كلمات ديگري را كه در دروس
مشابه ياد گرفته اند جايگزين مي كنند.
ايجاد يك برنامه
فرض اين كتاب بر اين است كه شما دانشجوي كالج يا يك جوان متخﺼص هستيد
كه براي يادگيري زبان مقﺼدتان به شدت با انگيزه هستيد.
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فرض كتاب بر اين نيست كه به شما بگويد كه بايد با شما مانند يك دانشجوي سال
اول دانشگاه برخورد شود يا اينكه مجبور باشيد پشت ميز بشينيد و جمﻼتي را به
ژاپني سواحيلي يا گجراتي تكرار كنيد.با اين وجود شما بايد قادر به ديدن آنچه كه
گفته شده است باشيد.همانطور كه شما در اين كتاب مي خوانيد پيشنهاد تكراري اي
را خواهيد ديد كه شما را به درجه ي باﻻيي از كنترل يادگيري زبانتان هدايت خواهد
كرد.صرف نظر از اين كه در كجا در حال مطالعه هستيد در يك مدرسه زبان تازه
تاسيس شده زبان مطالعه مي كنيد يا برنامه ي زباني خودتان را دنبال مي كنيد.شما
كارتان را به نحو احسن انجام خواهيد داد اگر روش هايي را دنبال كنيد كه بتوانيد
زبان را به درستي از همان ابتدا مكالمه كنيد.تعادل دقيقي ميان جسارت ورود به
ناشناخته ها و وارد كردن خودتان به دنبال كردن الگوهاي درستي از زبان ايجاد كنيد.
در اولين هفته هاي مطالعه زبان ،شما به زمان بيشتري نياز داريد تا منابع ساده را با
صداي بلند بخوانيد تا اينكه سعي كنيد آن ها را در مكالمه ي آزاد به كار بگيريد.شما
بعدها نياز خواهيد داشت زمان بيشتري را با ديگران مكالمه كنيد.
با اين حال ،هر زمان كه شما با گرامر جديدي در زبان مقﺼدتان روبرو مي شويد از
تمرينات زباني كنترل شده اي استفاده كنيد كه به اندازه ي كافي طوﻻني باشد كه
ذهن تان به طور كامل با آن آشنا شود.همانطوركه در زبان پيشرفت مي كنيد به دنبال
مقاﻻت روزنامه اي به عنوان نمونه اي از فرمت جمﻼت جديد كه مي تواند گرامر
صحيح را تقويت كند باشيد.جمﻼت را عﻼمت گذاري و واژگان ر بررسي كنيد و سپس
بخوانيد و با حافظه به ياد آورنده تان تكرار كنيد جمﻼت را با صداي بلند بخوانيد تا
زماني كه بخش طبيعي گفتارتان شود.
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خﻼصه فﺼل:
زبان بدون گرامر نامفهوم است چرا كه گرامر از قوانيني تشكيل شده است كه واژگان
را در كنار هم به واحدهايي تبديل مي كند كه معنا را منتقل مي كنند.مسئله اين
نيست كه يك دانش آموزي كه در حال يادگيري زبان است بايد گرامر را بداند يا
نه.سوال اينجاست كه بهترين روش آموزش گرامر چيست؟
تجربه شخﺼي من
شانسي كه من داشتم اين بود كه در خانه اي بزرگ شدم كه انگليسي از لحاظ گرامري
كامﻼ درست مكالمه مي شد.همانطور كه سال هاي مدرسه و دبيرستان را مي گذراندم
توانايي زباني ام كه نتيجه محيط خانه و مدرسه ام بود كامل مي شد.
با نگاهي به گذشته،من معتقدم اين چيزي است كه اتفاق افتاده است.در اكثر موارد،من
از ساختار جمله اي و تلفظ درست استفاده مي كردم چرا كه اين چيزي بود كه در
محيط خانه مي شنيدم.به هر حال ،زماني كه من به مدرسه رفتم نياز داشتم گرامر را
در مدرسه به منظور تقويت دانش زباني ام تقويت كنم.من دوست نداشتم مكالمه
كردن را با مطالعه گرامر ياد بگيرم در عوض من قادر بودم چگونگي انجام دادن
تمرينات گرامري را ياد بگيرم چرا كه از قبل مي دانستم چگونه صحبت كنم.
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بديهي است من چيزهاي زيادي را درباره ي زبان با مطالعه گرامر ياد گرفتم اما چيزي
كه براي من اهميت داشت اين بود كه به تسلط پايه اي از زبان انگليسي دست يافته
بودم.من مكالمه كردن به زبان انگليسي را با مطالعه دروس گرامري ياد نگرفتم.
من همچنين دردوران دبيرستان به مدت  2سال در كﻼس هاي زبان اسپانيايي شركت
كردم .ما با گرامر مبتدي شروع كرديم .ما تقريبا هر روز تمرين مي نوشتيم.اما هرگر
اسپانيايي گفتاري را نشنيديم و حتي فرصت كمتري داشتيم كه خودمان آن را صحبت
كنيم)آموزش زبان در اياﻻت متحده به طور قابل توجهي از آن جايي كه من در
دبيرستان بودم تغيير كرده است (.بعد از فارغ التحﺼيلي از دبيرستان من نه مي
توانستم به اسپانيايي صحبت كنم ونه گرامر اسپانيايي را درك كنم.
در اواسط بيست سالگي ام ،به مدت يك سال در پاريس به مطالعه فرانسه پرداختم.من
فرصت فوق العاده اي داشتم كه در يك مدرسه ي زبان فرانسه ثبت نام كنم كه به
فرانسوي گفتاري براي انجام كامل تمرينات نوشتاري تاكيد مي كرد.نه تنها گرامر
فرانسوي را ياد گرفتم) به اين معنا كه ياد گرفتم از جمﻼت استفاده كنم و به راحتي
آنچه را كه قﺼد گفتنش را دارم به يك شنونده ي فرانسوي بگويم و با او ارتباط برقرار
كنم( بلكه موضوع جالﺐ تر اين بود كه از آن جايي كه ساختارفعل در دو زبان فرانسوي
و اسپانيايي شبيه به هم مي باشد درك گرامر زبان اسپانيايي كه در دبيرستان برايم
قابل فهم نبود آسان تر شد .از آن جايي كه مي توانستم به انگليسي بخوانم و بنويسم
هيچ مشكلي در خواندن زبان فرانسه نداشتم .اين يك دانش انتقال ساده از خواندن به
انگليسي به خواندن به فرانسوي بود.
بعدها من به مطالعه ي زبان ديگري در آفريقا پرداختم.از آن جايي كه دوره هاي زباني
مدرسه محوري تقريبا در آن كشور وجود نداشت تمام آموزش زبانم از تمرينات ضبط
41
جهت دريافت بسته هاي آموزشي سرزمين زبان و مشاوره رايگان با ما در تماس باشيد
09121035797

-02144008685

موسسه فرهنگي و آموزشي سرزمين زبان مهرنو آخرين تﻼش شما براي يادگيري زبان انگليسي Sarzaminezaban.com

فﺼل چهارم :مطالعه رايتينﮓ و گرامر در زبان گفتاري

شده اي بود كه از برنامه هاي راديو محلي مي گرفتم.من همچنين دوستي داشتم كه
در يادگيري به من كمك مي كرد.با اين حال من ياد گرفتم چگونه جمله اي به آن
زبان بگويم)كه گرامردر آن اعمال شده باشد (.و ياد گرفتم چگونه سريع تر از زماني
بنويسم كه به مطالعه ي مستقل گرامر و رايتينﮓ زبان گفتار مي پرداختم.
آموزش سنتي زبان:
آموزش سنتي زبان فرآيند را با نتايج ضعيفي وارونه كرده است.اكثر كﻼس هاي زبان
دوم ،گرامر را به عنوان پايه و اساسي براي زبان گفتاري آموزش مي دهند.
سريع ترين روش براي آموزش دانش آموزان براي خواندن يك زبان جديد اين است
كه در ابتدا به آن ها آموزش دهيم صحبت كنند.سريع ترين روش اين است كه به آن
ها گرامر ﻻزم را آموزش دهيم تا آزمون ورودي دانشگاه را بگذرانند و با آموزش آن ها
براي مسلط صحبت كردن به زبان ،پايه و اساسي ايجاد كنيم سپس مادامي كه آن ها
پايه و اساسي را مي سازند گرامر زبان مقﺼد را خواهند فهميد.در نتيجه غير ممكن
است كه به دانش آموزان قبل از اينكه زبان گفتاري مبتدي را تكميل نكرده اند آموزش
دهيم كه چگونه خيلي خوب بنويسند.هر زمان كه اين فرآيند معكوس شود با تسلط
كمتر زبان گفتاري ،زمان طوﻻني بايد بگذرد يا راحت تر بگوييم زمان طوﻻني اي را
بايد هدر بدهيم تا در آموزش مهارت هاي گرامري و رايتينﮓ موفق شويم.
سوء تفاهم نشود كسي نمي تواند بدون دانستن گرامر زباني به آن زبان صحبت كند
چرا كه گرامر از قوانيني در آن زبان تشكيل شده است كه كلمات را به عنوان واحدهايي
كه معنا را منتقل مي كند در كنار هم قرار مي دهد)در انگليسي اين واحد جمله يا
پاراگراف ناميده مي شود.(.در انگليسي ما از تعداد زيادي از كلمات استفاده مي كنيم
تا جمله اي بسيازيم يا سوالي بپرسيم .به عبارتي ما كلمات را به ترتيﺐ قرار مي دهيم
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و تغييراتي در آن ها اعمال مي كنيم.به بيان ساده تر مي توان گفت قراردادن كلمات
در كنارهم با ترتيﺐ درستي كه گرامر در آن اعمال شده است.
مسئله اين نيست كه دانش آموزان براي يادگيري يك زبان جديد نياز به گرامر دارند
يا نه.زبان بدون گرامر نامفهوم است.سوال اينجاست كه بهترين روش آموزش چيست؟
بهترين زمان براي مطالعه گرامر
در فﺼل يك توضيح داديم كه آموزش موثر زبان گفتاري به طور تمام همزمان تمام
مراكز شناختي و حسي گفتار را آموزش مي دهد.دوباره به يك مثال انگليسي متوسل
مي شويم :چه زماني بهترين زمان براي معرفي قوانين گرامري مي باشد اين كه جمله
ي " "That is a book.يك جمله ي انگليسي و "? "Is this a bookيك سوال
انگليسي است؟ بهترين زمان ،زماني است كه دانش آموزان به طور همزمان ياد مي
گيرند به اين دو جمله صحبت كنند.معكوس كردن كلمات به منظور اين كه جمله اي
را به سوالي تغيير دهيم .آن اتفاق خواهد افتاد درحالي كه آن ها در حال يادگيري
جمﻼت مشابه زيادي هستند به طوري كه آن ها يك حس شناختي تقويت شده را
توسط مهارت حركتي و بازخورد شنوايي گسترش مي دهند به طوري كه ترتيﺐ و
عطف يك جمله به آن ها مي گويد كه اين جمله يك جمله ي معمولي يا يك جمله
سوالي است.صداي جمله همانند فرم نوشتاري اش شاخص معنايي خوبي به شمار مي
رود.
همچنين رابطه ي خوبي ميان تلفظ خوب و امﻼي خوب وجود دارد .من يك هجي
گر ضعيف هستم .من فهميده ام كه كلمات زيادي را اشتباه هجي مي كنم چرا كه آن
ها را اشتباه تلفظ مي كنم.كسي كه انتظار دارد به خوبي به زبان مقﺼد بنويسد بايد
امﻼي كلمات را هم خوب ياد بگيرد.احتماﻻ براي يك دانش آموز يادگيري امﻼ بعد از
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يادگيري عادت هاي خوب گفتاري راحت تر خواهد بود و براي دانش آموز ديگر
يادگيري امﻼ بدون توانايي صحبت كردن راحت تر و سريع تر خواهد بود.در عمل ،در
يك دوره زبان گفتاري دانش آموزان بايد امﻼي كلمات جديد را مادامي كه واژگان
درس جديد اضافه مي شود ياد بگيرند.
گفته نشده است كه گرامر و امﻼ براي زبان آموز زبان جديد غيرضروري است و درعوض
آنچه كه گفته شده است اين است كه گرامر در زمان كمتري با استفاده از تمرينات
صوتي زباني آموزش داده شود.آموزش گرامر به وسيله ي زبان گفتاري مزيت بزرگ
تقويت يادگيري شناختي گرامر را دارد در حالي كه از دو عملكرد اضافي)بازخورد
مهارت حركتي و بازخورد شنوايي( كه در گفتار معمولي پيدا مي شود استفاده مي
كند.آموزش گرامر به عنوان يك تمرين نوشتاري يادگيري شناختي را گسترش خواهد
داد اما آن را با بازخورد بﺼري تقويت مي كند.
اگرچه بازخورد بﺼري از طريق خواندن و نوشتن مزيت هاي ويژه اي دارد و خارج از
موقعيت زبان گفتاري است.تقويت از طريق بازخورد بﺼري خارج از موقعيت زبان
گفتاري تاثيرگذاري كمتري نسبت به بازخورد مهارت حركتي و بازخورد شنوايي كه
هر دو درون زبان گفتاري هستند دارد.تعادل برقرار كردن در بدست آوردن بازخورد
بﺼري در از دست دادن مهارت حركتي و بازخورد شنوايي پرهزينه مي باشد و پيشرفت
را به تاخير مي اندازد.آنچه كه به مراتﺐ بدست آمده است اين است كه دانش آموزان
گرامر درست را بيشتر از طريق گوش دادن به جمﻼت نه از طريق نگاه كردن به آن
ها بدست مي آورند.هرچند به طور معمول اين روش توضيح داده نشده است.همچنين
سطح ناخودآگاه بسيار مهم است چرا كه دانش آموزان ياد مي گيرند گرامر درست چه
حسي دارد .به عنوان عملكرد از حس عمقي،يك جمله توالي خاصي از بازخورد حسي
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از دهان،زمان و معابر هوا توليد مي كند كه احساس متفاوت تري نسبت به يك سوال
ايجاد مي كند.يك آسيﺐ شناس گفتار كه بر روي مشكﻼت گفتاري كودكان كار مي
كند توجه زيادي به اين بخش از گفتار در طول آموزش دارد.
زمان قابل توجهي ﻻزم است تا به يك زبان آموز آموزش داد كه چگونه گرامر زبان
جديد را با مهارت زيادي استفاده كند و به زبان به درستي صحبت كند نسبت به زبان
آموزي كه در ابتدا صحبت كردن را آموزش مي بيند و سپس قوانين گرامري به او
معرفي مي شود.يك مزيت ويژه به حساب خواهد آمد اگر قوانين گرامري خودشان به
درون دروس زبان گفتاري تركيﺐ شده باشند.
مطالعه زبان گفتاري به مدت يك سال و كامﻼ انحﺼاري درجه ي مشخﺼي از تسلط
را توليد خواهد كرد.با آن تسلط زباني به درك كاربردي از گرامر آن زبان خواهيد
رسيد و اگر همين مقدار زمان را براي مطالعه گرامر صرف كنيد تسلط محدود و درك
كاربردي كمتري از گرامر آن زبان توليد خواهيد كرد.
مطالعه دستور زبان در برنامه ي زباني تان:
روش مطالعه گرامر در زبان مقﺼدتان بستگي به برنامه ي زباني كه استفاده مي كنيد
بستگي دارد.
اگر شما در يك برنامه ي مدرسه اي با تكاليف گرامري نوشته شده ثبت نام كرده ايد
به وضوح نياز خواهيد داشت كه آن ها را مانند هر دانش آموز ديگري در كﻼس كامل
كنيد.با اين حال،همانطور كه شما در فﺼل  8خواهيد ديد:استفاده از روش آموزش
پاسخي،با زمان خودتان شما مي توانيد از تمرينات نوشتاري كامل شده به عنوان
تمرينات زبان گفتاري استفاده كنيد.اگر شما روي استفاده از تمرينات گرامري تان به
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عنوان تمرينات گفتاري بيشتر از تمرينات نوشتاري تمركز مي كنيد.شما متوجه
خواهيد شد كه توانايي تان در گرامر زبان مقﺼد به سرعت افزايش خواهد يافت.البته
اين كارزمان بيشتري به برنامه ي مطالعه تان اضافه خواهد كرد.اما در نتيجه نمرات
آزمون باﻻتري كسﺐ خواهيد كرد.شما همچنين در فﺼل  8مﻼحظه و احتياط بيشتري
راجع به تلفظ درست خواهيد ديد زماني كه درحال خواندن تكاليف نوشتاري به عنوان
تمرينات گفتاري هستيد.
همانطور كه در فﺼل  8توضيح داده شده است اگر شما دوره ي زباني تان را با فردي
كه در اين زمينه تجربه دارد تنظيم مي كنيد شما مي توانيد آزادي بيشتري در زمان
مطالعه گرامر داشته باشيد.در آن مورد شما سعي خواهيد كرد كه دروس گرامريتان
را به تمرينات زبان تان تركيﺐ خواهيد كرد.
با اين وجود،زماني وجود خواهد داشت كه شما از همكﻼسي هايتان توضيحاتي در
رابطه با گرامر مي خواهيد.براي مثال ،در طول هفته ي اول مطالعه دروس شما با دو
حرف" "aو" "anروبرو خواهيد شد.اگر دوستتان توضيح دهد كه " "aقبل از كلمه
اي مي آيد كه حرف اول آن بي صدا باشد و " "anقبل از كلمه اي مي آيد كه حرف
اول آن صدادار باشد اين يك توضيح دستوري خواهد بود .با اين دانش ،شما مي توانيد
از دوستتان سوالي بپرسيد و از او بخواهيد تمريني براي شما بنويسد كه شامل جمﻼتي
با" "aو" "anباشد .مطالعه گرامرتان برروي " "aو" "anبا يك تمرين گفتاري نه يك
تكليف نوشتاري انجام خواهد شد.
دانش آموزان بين المللي كه تﻼش مي كنند انگليسي ياد بگيرند اغلﺐ مي گويند كه
دروس گرامري بيشتري مي خواهند اما آن واقعا چيزي نيست كه آن ها مي
خواهند.بسياري از آن ها دامنه واژگان بزرگي از مطالعه گرامر نوشتاري طي سال ها
بدست آورده اند.آن ها نيازي به قوانين گرامري بيشتر براي بخاطر سپردن ندارند .آن
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ها به تمرينات زبان گفتاري نياز دارند كه به آن ها آموزش دهد كه واژگاني را كه در
حال حاضرمي دانند به جمﻼت روان تبديل كنند و در مكالماتشان استفاده كنند.
صرف نظر از نوع برنامه اي كه در آن هستيد تاكيد اوليه اين بخش از برنامه تشويق
كردن شما به مطالعه گرامر با استفاده از تمرينات گفتاري به جاي تكاليف نوشتاري
است.
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خﻼصه فﺼل:
بدون ارزيابي اوليه كيفيت منحﺼر به فرد زبان ها به عنوان يك طيف،به طور معمول
فرض شده است كه مطالعه زبان بايد به سطوح مبتدي،متوسط و پيشرفته تقسيم
شود.با اين حال با استفاده از زبان انگليسي به عنوان مثالي از زبان گفتاري،يك ارزيابي
دقيق نشان مي دهد كه پيچيدگي سطوح چندگانه زبان لزوما وجود ندارد.
در مطالعه موثر زبان انگليسي،دانش آموزان مبتدي بايد از همان نوع جمﻼتي استفاده
كنند كه دانش آموزان پيشرفته بايد به تمرين آن جمﻼت ادامه دهند تا بتوانند كامﻼ
روان صحبت كنند.دانش آموزان مبتدي بايد انگليسي را در بافتي از جمﻼت كامل ياد
بگيرند .دانش آموزان پيشرفته بايد از جمﻼت مشابهي استفاده كنند كه از لحاظ زيرو
بمي صدا و گرامر كامل باشد.
در برخي زبان هاي ديگر،ممكن است استثناهايي در فرم گفتاري كه در مراسم
تدفين،مراسم عروسي يا زماني كه فرد عالي رتبه اي را خطاب قرار مي دهيم وجود
داشته باشد.زبان رايج مكالمات معمولي با پيشنهاداتي كه در اين فﺼل ارائه شده است
دنبال مي شود.
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گفتن اين جمله كه دانش آموزان مبتدي بايد از همان نوع جمﻼتي استفاده كنند كه
دانش آموزان پيشرفته بايد به تمرين آن جمﻼت ادامه دهند تا بتوانند كامﻼ روان
صحبت كنند متعلق به اعضاي همان گروه خاص زبان مقﺼد مي باشد.
گفته نشده است كه تنها يك نوع از انگليسي در سراسر جهان استفاده مي شود.انواع
زيادي از انگليسي در سراسر جهان استفاده مي شود .انواع زيادي انگليسي منطقه
اي،قومي و رسمي وجود دارد.انكار نمي شود كه انگليسي واژگان مبتدي و پيشرفته
دارد و از لحاظ پيچيدگي هاي ساختارهاي دستوري متفاوت است.
اين موضوع تقريبا براي هر زباني كه قﺼد مطالعه اش را داريد صدق مي كند.
مادامي كه شروع به مطالعه زبان مقﺼد مي كنيد نحوه ي پاسخگويي شما به سوال
عنوان فﺼل به طور قابل توجهي در روند مطالعه تاثير گذار خواهد بود.اگر شما تﺼميم
گرفتيد كه با دروس مبتدي مطالعه زبان تان را شروع كنيد)فرم ساده اي از زبان را
انتخاب كرده ايد (.بايد زمان زيادي را به دنبال پيدا كردن چنين برنامه اي باشيد.شما
متوجه خواهيد شد كه زبان مقﺼدتان سطح مبتدي زبان را ندارد.از سوي ديگر اگر
شما متوجه شده ايد كه زبان روزنامه ها دقيقا همان چيزي است كه شما مي خواهيد
ياد بگيريد شما آن زبان را اطرافتان پيدا خواهيد كرد.
شما مطمئنا نياز خواهيد داشت كه با سطوح مبتدي شروع كنيد اما جمﻼت ساده و
واژگاني كه استفاده مي كنيد بايد جمﻼت و واژگاني باشد كه در مكالمات روزمره مي
شنويد.
تمام زبان هاي هدف در ساختار متفاوت هستند و نمي توانند به صورت جداگانه در
اين كتاب تجزيه و تحليل شوند.اجازه دهيد از زبان انگليسي به عنوان يك مثال
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استفاده كنيم و سعي كنيم اين فرم سوالي را از منظر يك گويشور غيربومي كه سعي
در يادگيري زبان انگليسي دارد بررسي كنيم شما بايد قادر باشيد مادامي كه زبان
ديگري را ياد مي گيريد اين اطﻼعات را در نيازهاي خودتان اعمال كنيد.
نياز به دروس مبتدي و پيشرفته در زبان انگليسي:
آيا دانش جويان مبتدي و پيشرفته ،دانشجويان دانشگاه و متخﺼﺼان جوان مي توانند
از سطوح مشابه دروس براي يادگيري انگليسي گفتاري استفاده كنند؟قبل از اينكه
يك پاسخ بﺼري بدهيم اجازه دهيد سوال را به روش ديگري بپرسيم.آيا زبان انگليسي
تقسيم زباني متعدد و چندگانه اي دارد؟
پاسخ اين است كه نه ندارد.زبان گفتاري اي كه مختص عوام و زبان گفتاري اي كه
مختص مرفهين باشد وجود ندارد.از لحاظ تاريخي،بسياري از زبان ها مانند يوناني و
چيني)تنها دو مورد ذكر شده است (.در واقع تقسيم هاي چندگانه اي داشته است كه
در ميان همان جوامع استفاده مي شده است.
انگليسي مدرن،با اين حال حتي ساختار تخﺼﺼي اي براي مردم عامه ندارد.بسياري
از زبان ها كه عرف سنتي را حفظ كرده اند فرم زباني داستان سرايي دارند كه با
مكالمات روزمره متفاوت است.در اين گروه هاي زباني اغلﺐ متخﺼﺼاني وجود دارد
كه مردم عامه را در تجمعات گروهي دور هم جمع مي كنند .انگليسي رايج هيچ كدام
از آن ها را ندارد.همه ي گويشوران انگليسي)اعم از رپرها و انگليسي آمريكايي آفريقايي
كه جز انگليسي سطح پايين هستند و به طور گسترده قابل درك نيستند(.كه در گروه
كلي زبان مقﺼد هستند انگليسي روزمره را مي فهمند.
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در حقيقت زبان انگليسي در ارتباط با بخش هاي چندگانه گفتار بسيار ساده است به
طوري كه در زبان انگليسي براي خطاب قرر دادن مردمي كه از طبقات و گروه هاي
مختلف اجتماعي هستند فرم مجزايي نداريم.براي مثال در زبان فرانسه مقررات سفت
و سختي در استفاده از تو)  (Tuو شما) (Vousزماني كه فردي را مورد خطاب قرار
مي دهيم وجود دارد.يك شهروند آمريكايي يك كودك خردسال و يك مقام اجتماعي
را با شما) (youمورد خطاب قرار مي دهد.
انگليسي طيف گسترده اي از مغايرت هاي زباني كه شامل لهجه هاي منطقه اي و
گويش ها مي شود را شامل مي شود.همچنين واژگان تخﺼﺼي زيادي دارد.هر
دانشجويي كه دوره هايي در آناتومي،حقوق،فيزيك،تكنولوژي خودرو،
روانشناسي،مهندسي،زمين شناسي يا انسان شناسي گذرانده است زمان زيادي را صرف
يادگيري اصطﻼحات تخﺼﺼي مي كند.با اين وجود نحو ضروري كه اين واژگان
تخﺼﺼي را در يك جمله در كنار هم نگه مي دارد هنوز هم گفتار رايج زبان يا زبان
روزنامه ها مي باشد.
بنابرين جدا از واژگان تخﺼﺼي انگليسي هيچ تقسيم بندي اي ندارد كه افزايش سطوح
پيچيدگي زبان را نشان دهد.
استثناء پاراگراف باﻻ در اسناد فني مانند خﻼصه ي پرونده ي حقوقي،معامﻼت امﻼك
و مستغﻼت و مانند آن پيدا خواهد شد.با اين وجود اين سبك از انگليسي از زباني كه
در مكالمات عادي استفاده مي شود حذف شده است.
براي هر گروه زبان مقﺼد ،تنها يك نوع انگليسي وجود دارد كه ياد گرفته مي شود
يك دانشجو به سطوح مختلفي از دوره ها نياز ندارد.گفته نمي شود كه انگليسي زبان
ساده اي براي يادگيري است.جدا از اين،ساختارهاي گرامري عجيﺐ و غريﺐ،مفاهيم
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انتزاعي،اصطﻼحات و زبان ادبي مي تواند ثابت كند كه اين زبان براي هر كسي دشوار
است.با اين وجود اين پيچيدگي در تمام انگليسي گفتاري نه صرفا سطوح باﻻتر پيدا
مي شود.
چرا برنامه هاي سنتي زبان اصرار دارد كه بايد سطوح مبتدي،متوسط و پيشرفته زبان
انگليسي وجود داشته باشد نه به اين دليل كه سطوح مبتدي و پيشرفته انگليسي
گفتاري وجود دارد بلكه به دليل وجود توضيحات مبتدي،متوسط و پيشرفته گرامر
انگليسي مي باشد.اين به اين معنا است برخي از قوانين زبان انگليسي براي توضيح
دادن آسان و برخي مشكل تر مي باشد و برخي به اندازه ي كافي پيچيده هستند كه
نياز به توضيحات فني گسترده تري دارند.اما انگليسي گفتاري يك موضوع براي مطالعه
است در حالي كه قوانين رسمي گرامر انگليسي چيز ديگري است.
چشم انداز دوم:
اجازه دهيم سوالمان را دوباره بپرسيم :آيا زبان آموزان بين المللي به دروس مبتدي و
پيشرفته هر دو براي يادگيري زبان نياز دارند؟پاسخ سوال اينجاست نه به هر دو نياز
ندارند .تنها يك سطح از انگليسي گفتاري وجود دارد.زبان آموزان مبتدي بايد با
جمﻼت معمولي انگليسي شروع به صحبت كنند و زبان آموزان پيشرفته بايد آنقدر
ادامه دهند تا زماني كه بتوانند واژگان را در همان جمﻼت معمولي انگليسي كامﻼ
روان صحبت كنند.
تفاوت بزرگي ميان سطح تسلط زبان آموزان مبتدي و متوسط وجود نخواهد داشت و
به عنوان مثال ممكن است بر اين اساس براي زبان آموزان گروه مناسﺐ باشد.اما هيچ
تفاوتي ميان سطوح جمﻼت انگليسي كه بايد مطالعه كنند وجود ندارد.آن ها بايد از
همان جمﻼت انگليسي براي شروع استفاده كنند و سپس در آن به تسلط برسند
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فرآيندي كه از مهارت هاي شناختي،حركتي و شنوايي براي تسلط به زبان انگليسي
استفاده مي كند.
اجازه دهيد موضوعي را برايتان روشن كنيم.گرامر انگليسي جمﻼت ساده)جمﻼتي كه
فقط يك بند اصلي دارند،(.جمﻼت مركﺐ)جمﻼتي كه دو يا چند بند اصلي
دارند،(.جمﻼت پيچيده)جمﻼتي كه يك بند اصلي و حداقل يك بند تابع دارند (.و
جمﻼت مركﺐ پيچيده )جمﻼتي كه از دو يا چند بند اصلي و حداقل يك بند تابع
تشكيل شده اند (.را ليست مي كند.به مثالي از يك جمله ي مركﺐ پيچيده توجه
كنيد:
;The Saturday afternoon program was like a two-ring circus
while one part of the TV screen carried the professional
football game, the other part showed scores from collegiate
games.
البته اين جمله اي نخواهد بود كه توسط يك زبان آموز مبتدي استفاده شود.با اين
حال،زبان به تنهايي خودش اين جمله ي پيچيده را نمي سازد.از لحاظ دستوري به
عنوان يه جمله ي پيچيده)به دليل ساختار گرامري اش(تعريف مي شود.با اندكي
تغيير،اين جمله مي تواند به سه جمله ي ساده تبديل شود.جدا از واژگان،هريك از
اين سه جمله،جمﻼتي از سطح مبتدي مي باشند.
"" The Saturday afternoon program was like a two-ring circus.
"One part of the TV screen showed the professional football
"game.
"The other part of the TV screen showed scores from
"collegiate games.
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بنابرين زماني كه ما مي گوييم هيچ تفاوتي ميان سطح جمﻼت انگليسي اي كه يك
زبان آموز مبتدي و پيشرفته بايد مطالعه كند وجود ندارد .ما در مورد يك تعريف
گرامري صحبت نمي كنيم.منظور ما اين است كه زباني مختص افراد معمولي و زباني
مختص طبقات باﻻي جامعه وجود ندارد.اگرچه جمله اي كه به عنوان مثال آورده ايم
جمله اي نيست كه ما بخواهيم در درس و جلسه اول از آن استفاده كنيم با اين حال
تقسيمات زباني متعدد و تخﺼﺼي را نشان نمي دهد.
در نهايت،اگر زبان آموزان مبتدي با جمﻼت مركﺐ پيچيده ي انگليسي در يك روزنامه
با مشكل روبرو شوند مي توانند از آن صرف نظر كنند و بر روي جمﻼتي كه مي توانند
استفاده كنند تمركز كنند.
ضميمه:Aدروس مقدماتي به اين دليل گنجانده شده است كه اولين درس يك زبان
آموز غير انگليسي را كه با دوره ي سريع مكالمه ي گفتاري انگليسي مواجه شده
است نشان دهد.همانطور كه در ضميمه  Aمي بينيد شما خواهيد ديد كه تنها جمﻼت
ساده در زمان حال استفاده شده اند با اين وجود جمﻼت كاملي هستند.اولين درس
در اين دوره به زبان آموزان غير انگليسي نياز دارد كه تجربه يادگيري زبان شان را با
جمﻼت كاملي كه در گفتار روزمره استفاده مي شود شروع كنند.
اين مدل را با مطالعه زباني خودتان مناسﺐ سازيد.
تا به اين نقطه تﻼش شده است كه نشان داده شود كه جمﻼت مبتدي و پيچيده در
يك برنامه ي زباني انگليسي غير ضروري است.به احتمال زياد به ندرت كشف خواهيد
كرد كه در زبان مقﺼدتان به دو سطح از مطالعه ي زبان مقﺼد نياز خواهيد شد.
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زماني كه مطالعه زبان مقﺼدتان را شروع مي كنيد نياز خواهيد داشت كه سﻼم و
احوال پرسي معمولي را ياد بگيريد .شما مي خواهيد ياد بگيريد كه چگونه آدرس
بپرسيد،چگونه مغازه يا دفتري را پيدا كنيد يا چه اتوبوسي را سوار شويد.با اين حال
همه ي واژگان و عباراتي كه شما استفاده خواهيد كرد بخشي از زبان روزمره است كه
توسط هر فردي استفاده مي شود و اين مختص زبان آموزان مبتدي نيست.
بنابرين متوجه خواهيد شد زبان گفتاري اي كه قﺼد يادگيري اش را داريد به سطوح
مختلفي تقسيم نشده است.در طول تمام دوره اي كه شما زبان مقﺼدتان را ياد مي
گيريد شما اساسا واژگان و نحو جديدي را به يك سطح واحدي از پيچيدگي زباني
اضافه خواهيد كرد.
اگر شما اين مفهوم را درك كنيد فوق العاده به شما كمك خواهد كرد.وظيفه ي شما
اين نيست كه زبان مبتدي را ياد بگيريد در يك زبان متوسط پيشرفت كنيد و در
نهايت امتحاني را در زبان پيشرفته پشت سر بگذاريد قبل از اينكه حتي با مردم واقعي
شروع به صحبت كردن كرده باشيد.وظيفه ي شما اين است كه فورا مكالمه كردن به
زبان مقﺼدتان راشروع كنيد اگرچه ممكن است در ابتدا از جمﻼت كوتاه،ساده و واژگان
محدودي استفاده كنيد.يادگيري زبان يك زنجيره است.هر چيزي كه ياد مي گيريد
به درستي در طول اولين هفته هاي مطالعه زبان تان بگوييد در مكالمات معمولي اي
كه بعدها ياد خواهيد گرفت و به تسلط مي رسيد مفيد خواهد بود.
ممكن است استثنائاتي وجود داشته باشد.
زبان مقﺼدتان ممكن است از زبان ويژه و تخﺼﺼي اي براي مردم عامه،ضرب المثل
ها،مراسم ازدواج،تدفين و خطاب قرار دادن افراد از طبقات باﻻي جامعه استفاده
كند.اگر چنين است وشما آرزو داريد به آن سطح از تسلط برسيد نياز خواهيد داشت
55
جهت دريافت بسته هاي آموزشي سرزمين زبان و مشاوره رايگان با ما در تماس باشيد
09121035797

-02144008685

موسسه فرهنگي و آموزشي سرزمين زبان مهرنو آخرين تﻼش شما براي يادگيري زبان انگليسي Sarzaminezaban.com

فﺼل پنجم :آيا شما به دروس مبتدي و پيشرفته هر دو نياز داريد؟

آن فرم ها را در برخي از موارد ياد بگيريد.با اين حال ،بسياري از آن فرم هاي تخﺼﺼي
و ويژه )به استثناء آن هايي كه هنگام خطاب قرار دادن فردي از طبقات باﻻي جامعه
استفاده مي شود(.به ندرت در مكالمات روزمره استفاده خواهد شد.
دروس اوليه را طراحي كنيد.
يك دوره ي زباني با استفاده از روش آموزش پاسخي به طور معمول با حداقل يك
درس مقدماتي براي زبان آموزاني كه مطالعه ي يك زبان جديد را شروع كرده اند آغاز
مي شود.اولين درس از جمﻼت ساده،واژگان محدود و زمان افعال محدودي استفاده
مي كند.اولين درس دوره ي زباني سريع آموزش زبان گفتاري از جمﻼت كاملي كه به
زمان حال محدود شده اند استفاده مي كند.اگرچه با شروع درس دوم،بقيه دروس از
افعالي در زمان گذشته،حال ،آينده و جمﻼت روزنامه اي با كيفيت استفاده مي كند.
با اين حال اگرچه اين دوره در اولين دروس از جمﻼت ساده،روزمره و معمولي استفاده
مي كند روش ديگري هم وجود دارد بخش صوتي دوره براي زبان آموزاني كه هيچ
دانش قبلي از انگليسي ندارند سازگار شده است.اين قضيه بيشتر از اين كه توضيح
داده شود به تﺼوير كشيده شده است.اين مثال از تمرين متني از ضميمه ي  Bگرفته
شده است.راوي عبارتي را خارج از پرانتز) (..ضبط مي كند سپس زبان آموز اين عبارت
را در طول مكثي كه اتفاق مي افتد تكرار مي كند.
صوت هاي ضبط شده براي چند درس اول مانند مثال زير ساختاربندي شده اند:
A long time ago, (A long time ago,) there was a wise man
(there was a wise man) living in a mountain country. (living in
a mountain country.) A long time ago, there was a wise man
living in a mountain country. (A long time ago, there was a
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wise man living in a mountain country.) The country was
beautiful. (The country was beautiful.) But it was always
difficult (But it was always difficult) to find enough food. (to
find enough food.) But it was always difficult to find enough
)food. (But it was always difficult to find enough food.
در صوت هاي ضبط شده براي دروس بعدي از عبارت هاي طوﻻني تري مانند مثال
زير استفاده خواهد شد:
A long time ago, there was a wise man living in a mountain
country. (A long time ago, there was a wise man living in a
mountain country.) The country was beautiful. (The country
was beautiful.) But it was always difficult to find enough
)food. (But it was always difficult to find enough food.
تفاوتي در پيچيدگي جمﻼت به تنهايي نيست بلكه در طول بخش هايي است كه براي
ساخت جمله استفاده مي شود.بنابرين يك زبان آموز مبتدي بدون دانش قبلي از زبان
مقﺼد و زبان آموزي كه به طور قابل توجهي از تسلط بيشتري برخوردار است ممكن
است از جمﻼت مشابهي استفاده كنند.ساختار تمرينات صوتي به سطوح مختلفي از
تسلط وارد خواهند شد.هرچند در دروس بعدي زبان آموزان مجبور خواهند شد در
زبان به درجات باﻻتري از مهارت دست يابند.زبان آموزان مبتدي زمان بيشتري را
صرف تلفظ درست هر جمله و زبان آموزان پيشرفته زمان بيشتري را صرف جايگزين
كردن زمان ها و بخش هاي تركيبي جمﻼت تمريني مي كنند.نتيجه نهايي اين است
كه زبان آموزان مبتدي و پيشرفته زبان مشابهي را صحبت خواهند كرد كه در مكالمات
عادي استفاده مي شود.
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اما به شدت سخت است كه با گفتار معمولي شروع كنيم.
نه واقعا.هنگامي كه شما سﻼم و احوال پرسي را درك مي كنيد آماده ايد كه تمرين
جمﻼت معمولي را شروع كنيد به عنوان مثال زماني كه مقاﻻت روزنامه اي را مي
خوانيد زماني است كه مطالعه مي كنيد.جدا از جمﻼتي كه شامل واژگان تخﺼﺼي مي
باشد اكثر جمﻼت از افعال و ساختارهاي نحوي رايج استفاده خواهند كرد.اين زباني
است كه شما مي خواهيد صحبت كنيد از ابتداي مطالعه تان از آن استفاده كنيد.
اين موضوع در فﺼل )7مطالعه فعل(و )8استفاده از روش آموزش پاسخي( بيشتر
توضيح داده خواهد شد.
بنابرين شما مي توانيد مطمئن باشيد زبان گفتاري اي كه قﺼد يادگيري آن را داريد
زبان روزمره و روزانه است.استرس تان كاهش پيدا خواهد كرد اگر شما آن را تشخيص
دهيد.در اولين هفته هاي مطالعه زبان،شما درحال يادگيري گفتار معمولي هستيد و
مهم تر اين كه يادگيري زبان هرگز سخت تر از زماني نخواهد شد كه تازه شروع به
يادگيري كرده ايد چرا كه شما زبان گفتاري معمولي را از طريق مطالعه رسمي تان
مطالعه مي كنيد.
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خﻼصه فﺼل:
براي مطالعه زبان گفتاري شما نياز به متون نوشتاري و فايل هاي صوتي مربوط به آن
متن داريد.ايجاد يك فايل صوتي با استفاده از متن يك روزنامه راحت تر از رونويسي
كردن يك برنامه ي راديويي براي استفاده از آن به عنوان يك متن نوشتاري خواهد
بود.يك مقاله ي روزنامه اي يك متن فوق العاده براي مطالعه زبان مي باشد.
اين فﺼل از واژه ي) (textبراي شناسايي يك نسخه ي خطي استفاده خواهد
كرد.روزنامه اي در زبان مقﺼدتان يك منبع فوق العاده براي متن مطالعه مي باشد.اكثر
روزنامه ها از نحو خوب،جمﻼت نسبتا ساده و عبارات رايج استفاده مي كنند.روزنامه
ها واژگان رايج سياسي،علمي،اقتﺼادي و فني را در اختيارشما قرار خواهند داد.روزنامه
ها همچنين منبع خوبي از عبارات محاوره اي هستند.
مهم:نه اين كه همه ي روزنامه ها براي زبان گفتاري مناسﺐ باشند.در بيشتر كشورها
زبان رايج و زبان روزنامه اي)ادبي( هر دو وجود دارد.شما مي خواهيد روزنامه اي را
انتخاب كنيد كه از زبان رايج گفتاري استفاده مي كند.شما ممكن است مجﻼتي را
پيدا كنيد كه به همان اندازه خوب باشند.ممكن است مجﻼتي باشند كه در حوزه ي
عﻼقه مندي شما قرار گرفته باشند مانند اخبار سياسي،خياطي و صنايع دستي،
سفر،تفريح و كمپينﮓ،ورزشي يا هر موضوع ديگر.شما از كسي كه در اين زمينه دانش
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دارد مي خواهيد كه روزنامه يا مجله اي كه شما انتخاب مي كنيد را ارزيابي كند و
ببيند كه آيا از سطح قابل قبولي از زبان محاوره اي استفاده مي كند يا نه.واژه ي
روزنامه در ادامه اين فﺼل ،به هر متني كه شما انتخاب كرده ايد اشاره خواهد داشت.
برخي نيز ممكن است استدﻻل كنند كه يك روزنامه محلي هميشه بهترين زبان
محاوره اي را براي زبان گفتاري فراهم نمي كند.ممكن است اين استدﻻل درست
باشد.اما واقعيت اين است كه شما احتماﻻ قادر نخواهيد بود كه متن ايده آل را به هر
قيمتي پيدا كنيد.زماني كه با دقت انتخاب مي كنيد روزنامه ي ارزان و قابل دسترس
بدون شك بهترين انتخاب شما خواهد بود.
عﻼوه بر اين،اين فﺼل تﻼش مي كند كه استفاده از يك روزنامه در مطالعه زبان بدون
نشان دادن زماني كه استفاده اش در آن مطالعه رخ دهد را شرح دهد.معرفي روزنامه
درون برنامه ي مطالعه زبان به طور كامل بستگي به شرايط منحﺼر به فرد در هر
برنامه ي مطالعه ي زباني دارد.اشاره به زمان) 6دقيقه( در پايان فﺼل به راحتي براي
كمك به تﺼويرسازي انجام شده است هر چند اين كار به طور كامل با كمك يك ياور
زباني حاذق واقع گرايانه مي باشد.برخي روزنامه ها را از همان ابتدا مطالعه زبان وارد
برنامه ي زباني خودشان مي كنند چرا كه در اين فﺼل پيشنهاد شده است در حالي
كه بقيه زبان آموزاني هستند كه به طور قابل توجهيتجربيات بيشتري با زبان هدف
شان دارند.
زماني كه مطالعه زبان تان را شروع مي كنيد به متن و فايل صوتي متن مربوط براي
تمرين تلفظ نياز خواهيد داشت.از آن جايي كه ممكن است سخت باشد كه يك منبع
ثابت از متون همرا با فايل صوتي آن را تهيه كنيد شما نياز خواهيد داشت يكي را
انتخاب و ديگري را با كمك ياور زباني تان توليد كنيد.
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حركتي از متن نوشتاري به سمت فايل صوتي
در فﺼل )8استفاده از روش آموزش پاسخي( نقش يك ياور زباني در برنامه ي مطالعه
زباني تان به طور كامل توضيح داده شده است.فﺼل حاضر در درجه ي اول به خود
متن مربوط خواهد شد.زماني كه ما اين فﺼل را شروع مي كنيم دو فرضيه خواهيم
ساخت(1:كه شما ياور)كمك كننده(زباني داريد كه گويشور نيتيو زبان مقﺼدتان است
و زبان اولش) (L1همان زباني است كه شما قﺼد يادگيري آن را داريد و زبان مقﺼدتان
را به درستي تلفظ مي كند و (2شما تجهيزات ضبط صدا را داريد.
همه چيز در نظر گرفته شده است.توليد كه يك فايل صوتي از متن روزنامه نسبت به
تهيه يك متن نوشتاري از يك فايل راديويي برايتان آسان تر خواهد بود.براي ياور
زباني تان هم تهيه يك فايل صوتي از متن نسبت به تهيه و نوشتن متن از يك فايل
صوتي آسان تر مي باشد.
براي اهداف مطالعه تان،يك متن روزنامه ي چاپي استفاده ي دقيق تري از زبان،امﻼي
بهتر و يك نسخه ي چاپي محفوظ شده را اطمينان خواهد داد.از آن جايي كه ضبط
برنامه هاي زنده راديويي مشكل است چرا كه همه كلمات آن پس از ضبط به وضوح
شنيده نخواهند شد.با داشتن يك ياور زباني ضبط متن كار آساني خواهد بود چرا كه
ياور زباني تان متن را براي دستگاه ضبط مي خواند و صدايش ضبط مي شود.با كمي
پيشروي ياور زباني تان ياد خواهد گرفت كه اطﻼعات و جمﻼت را طوري ضبط كند
كه بين جمﻼت و عبارات آن مكث طوﻻني تري باشد كه به شما اجازه دهد كه عبارت
ها را حين مطالعه تان تكرار كنيد.
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هدف استفاده از روزنامه،تسهيل كردن تمرين زبان گفتاري مي باشد.شما هميشه
روزنامه را با صداي بلند مي خوانيد،خواندن يك جمله و سپس تكرار آن با حافظه به
ياد آورنده بدون نگاه كردن به متن تمرين خوبي براي زبان گفتاري مي باشد.
ضميمه:Bتمرين هاي متن نشان خواهد داد كه چطور متن براي ايجاد تمرينات صوتي
استفاده شده است.
شماري از موارد استفاده از روزنامه ها در عنوان هاي زير پيشنهاد شده است .اين موارد
استفاده اگرچه در حال پيشرفت هستند بنابرين در اولين هفته هاي مطالعه زبان
استفاده از روزنامه ها را به عنوان منبعي براي گسترش دامنه ي واژگان و بهبود درك
معناي زبان شروع خواهيد كرد.همانطور كه مطالعه ي زبان ادامه مي يابد روزنامه ها
به طور فزاينده به ابزاري مهم براي پيشرفت نحو تبديل خواهند شد.يادگيري عبارت
ها از روزنامه به مهارت زباني بيشتري نياز خواهد داشت و جايي بعدها در فرآيند
يادگيري زبان اتفاق خواهد افتاد.هر يك از موارد استفاده از روزنامه ها به عنوان ابزاري
براي يادگيري زبان تا حد زيادي به آمادگي زبان آموز براي پيشرفت به آن سطح
بستگي خواهد داشت.
استفاده از روزنامه ها براي واژگان
در ابتدا مقاله اي را با صداي بلند بخوانيد همانطور كه پيش مي رويد واژگان جديد را
شناسايي كنيد.هر زماني كه كلمه اي را مي خوانيد و معني آن را نمي دانيد متوقف
شويد و آن را در فرهنﮓ لغت تان پيدا كنيد.يك دفترچه براي واژگانتان داشته باشيد.
اگر واژه اي را كه نمي شناسيد بيش تر از دو بار در مقاله استفاده شده است در دفترچه
تان آن را وارد كنيد و يك تيك كنار آن قرار دهيد كه نشان دهد آن واژه به مطالعه
ي بيشتري نياز دارد.نام اشخاص و مكان ها را در دفترچه تان ثبت نكنيد.پس از اين
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كه براي اولين بار خواندن تان تمام شد معاني تمام واژگان جديد را مرور كنيد.به اندازه
ي كافي اين كلمات را بخوانيد تا ملكه ي ذهن تان شود تا زماني كه مقاله اي را مي
خوانيد بدانيد به چه معنا هستند.هميشه واژگان را با صداي بلند تلفظ كنيد بنابرين
با اين كار واژگان را به عنوان زبان گفتاري ياد مي گيريد.
بعد از اين كه بيشتر با اين فرآيند آشنا شديد مقاﻻت روزنامه اي ديگري را انتخاب
كنيد و به خواندن با صداي بلند مادامي كه به دنبال واژگان جديد هستيد ادامه
دهيد.زماني كه واژه اي را در مقاله ي روزنامه ي دوم پيدا مي كنيد كه قبﻼ در دفترچه
تان در كنار آن عﻼمت گذاشته ايد عﻼمت دوم را در كنارش قرار دهيد.هر واژه اي در
دفترچه تان با دو عﻼمت بايد به عنوان واژگان مهمي كه دانستن آن ضروري است
حفظ شود.
هر زمان كه مي توانيد اين كار را انجام دهيد هم ريشه هاي كلمات را در كنارشان
بنويسيد.براي مثال واژگان adhesion،an adhesive،to adhereهمگي هم ريشه
هستند.براي شما بسيار سودمند خواهد بود كه فرم هاي چند گانه ي ريشه هاي يك
كلمه را در يك زمان ياد بگيريد تا اين كه بخواهيد هر فرم را به عنوان يك كلمه ي
جديد جداگانه ياد بگيريد.تجمع يك واژه در كنار فرم هاي متعدد هم ريشه ي آن به
حفظ سريع تر واژگان كمك خواهد كرد.همچنين اين كار به شما آموزش خواهد داد
كه چطور به دقت فرم هاي هم ريشه ي كلمات را در طول صحبت هايتان گسترش
دهيد زماني كه شما كلمه اي را فراموش كرديد.
براي تﺼوير سازي انگليسي در ذهنتان به مثال زير توجه كنيد:براي مثال شما به
عنوان يك گويشور كه انگليسي زبان دوم تان است كلمه  highرا مي دانيد اما هنوز
صفت عالي  highestرا نمي دانيد.شما مي توانستيد جمله اي را توسعه دهيد" it
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"was on the highest shelf.اگر شما توانايي گسترش شناختي ها را داشتيد.با
يادگيري تمام فرم هاي ريشه اي يك كلمه جديد به عنوان يك گروه و يادگيري آن
ها در الگوي مشابه مانند Sharp, Sharper ,Sharpestو  Sharplyيا quick,
 quicker, quickestو  quicklyتوانايي تان براي ساخت شناختي هاي)فرايند
ذهني درك( منظم ناشناخته در طول مكالمات تان تا حد زيادي گسترش خواهد
يافت.
جوهر حقيقي تسلط به زبان،درك زبان مقﺼد به اندازه ي كافي مي باشد تا به طور
مستقيم در طول مكالمه از كلمات ناشناخته سابق استفاده كنيد.برايتان مفيد خواهد
بود كه بخشي را در دفترچه واژگانتان با هدف ليست كردن فرم هاي شناختي ترتيﺐ
دهيد.
افعال بايد در دفترچه تان در فرم مﺼدرشان)به عنوان مثال (to member:نه در فرم
صرف شده شان)(she remembersليست شوند.توجه داشته باشيد كه همه ي زبان
ها كه افعال را در فرم مﺼدرشان شناسايي نمي كنند.از فرم نماد ديكشنري زبان
مقﺼدتان به عنوان الگويتان استفاده كنيد.پس از اين كه به صرف فعل تسلط پيدا
كرديد براي شما آسان تر خواهد بود كه يك فرم واحد را ياد بگيريد تا زماني كه
بخواهيد هر فرمي از فعل را به عنوان يك واژه ي جداگانه يادداشت كنيد و ياد بگيريد.
از روزنامه ها براي معنا و درك مطلﺐ استفاده كنيد.
مقاله را به دفعات براي معنا و درك مطلﺐ بخوانيد.اگر جمله اي را درك نمي كنيد و
متوجه نمي شويد متوقف شويد و بفهميد كه دقيقا چه معنايي مي دهد.
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اگر تعاريفي كه براي آن كلمه در دفترچه تان يادداشت كرده ايد هيچ حسي در شما
ايجاد نمي كند زماني كه آن كلمات را در مقاله اي مي خوانيد كلمه را دوباره در
ديكشنري تان پيدا كنيد و ببينيد چه معاني ديگري دارد .اگر معناي دوم براي كلمه
حس بهتري در اين مورد ايجاد مي كند آن تعريف را در دفترچه تان يادداشت كنيد.
اگر هنوز معني جمله را متوجه نمي شويد شايد به اين دليل باشد كه دو يا تعداد
بيشتري از كلمات باهم تركيﺐ شده اند و عبارت واحدي را تشكيل داده اند.سعي كنيد
معناي عبارت ها را مشخص كنيد.به دنبال عبارت هاي مشابه در مقاﻻت ديگر باشيد
اگر شما هنوز نمي توانيد معناي يك عبارت را حدس بزنيد از ياور زباني تان كمك
درخواست كنيد.
از روزنامه ها براي پيشرفت نحوي)گرامري(استفاده كنيد.
يك روش ايده آل براي تقويت نحو صحيح از لحاظ گرامري در زبان مقﺼدتان،خواندن
مقاﻻت روزنامه اي با صداي بلند مي باشد.هدف شما آموزش ذهن،شنوايي و دهانتان
جهت درك كردن و استفاده درست از زبان مقﺼدتان مي باشد.خواندن روزنامه با
صداي بلند يكي از بهترين روش ها براي دستيابي به آن است.
مزيت بزرگ اين است كه شما در حال خواندن تعداد زيادي جمﻼت مختلف هستيد
كه همگي بر طبق قوانين گرامري مشابهي سازمان دهي شده اند.بنابرين شما در حال
يادگيري محدوده ي قابل قبولي از نحو آن زبان هستيد به اين معنا كه تغييرات زيادي
جمله به جمله ممكن است ظاهر شود و همين طور تمام موارد استفاده ي آن ها
صحيح مي باشد.يك مثالي از انگليسي كه شما ياد خواهيد گرفت اين است كه شما
مي توانيد كلمه ي " "howeverدر آغاز،ميانه يا پايان يك جمله ي انگليسي قرار
دهيد.همچنين شما ياد خواهيد گرفت كه مكان  howeverمي تواند تفاوت جزئي
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در معناي آن ايجاد كند يا مي تواند سبك جمله را افزايش دهد.شما تفاوت ظريف و
جزئي اي در زبان مقﺼدتان كشف خواهيد كرد.
در بسياري جهات استفاده از روزنامه براي پيشرفت در نحو شبيه به استفاده از آن
براي افزايش تسلط و كمك به شما براي ايجاد مكالمات روان همانطور كه زير گفته
شده است مي باشد.تمرينات پيشنهاد شده ي مشابه زير براي نحو و همچنين تسلط
و مكالمه سودمند خواهد بود.
از روزنامه ها براي يادگيري عبارت ها و اصطﻼحات استفاده كنيد.
عبارت ها و اصطﻼحات به همه زبان ها غنا و تنوع مي بخشند.عبارت ها و اصطﻼحات
را مادامي كه روزنامه مي خوانيد شناسايي كنيد از عﻼمت مخﺼوصي براي شناسايي
آن ها در مقاله ها استفاده كنيد.همانطور كه خواهيد ديد بسياري از اصطﻼحات تقسيم
شده اند :واژگان تركيبي اصطﻼحات توسط واژگان غيرتركيبي جدا شده اند.
واژگان ديگر را درون عبارت هاي مشابه جايگزين كنيد تا جايي كه ممكن است
جمﻼت زيادي را كه از اصطﻼحات استفاده مي كنند بگوييد و بنويسيد .به عنوان مثال
شما ممكن است جمله اي را در روزنامه بخوانيد كه مي گويد:
"The Governor announced on Friday that he will not run for
another term, putting to rest months of speculation about his
"future intentions.
بسياري از عبارت ها و اصطﻼحات در زمان هاي مختلف با افراد و چيزهاي متفاوتي
مي توانند استفاده شوند.براي مثال اصطﻼح" "to put to restمي تواند در زمان
حال ) (I want to put our disagreement to rest.در زمان آينده) He will
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 (put his argument to rest.و در زمان گذشته)They finally put their .
 (rivalry to restاستفاده شود.به آن اصطﻼح در اين عبارت ها توجه كنيد.بخش
هاي تركيبي اصطﻼح در جمله ي They finally put their rivalry to rest.
جدا شده اند.به دنبال تنوع ساختار عبارت ها در زبان مقﺼدتان باشيد.
انگليسي همچنين از فرم كلمات به عنوان نوعي اصطﻼح استفاده مي كند.براي مثال
شما ممكن است جمله اي را در روزنامه بخوانيد كه مي گويد:
"We're getting many calls from people who are panicking and
"asking what they can do.
اين فرم از اصطﻼح از دو يا تعداد بيشتري از كلمات استفاده مي كند كه آخرشان به
 ingختم مي شود و اشاره دارد به بيش از دو فعاليتي كه فردي به طور همزمان
درحال انجام دادن است.شما به طور حتم فرم هاي اصطﻼحي مشابه زيادي در زبان
مقﺼدتان پيدا خواهيد كرد.
از روزنامه براي تقويت تسلط استفاده كنيد.
زماني كه شما از روزنامه در تمرينات گفتاري تان استفاده مي كنيد شما شروع خواهيد
كرد به خواندن بخش هاي طوﻻني تر نسبت به زماني كه به سادگي ميان خواندن
جمﻼت با صداي بلند و سپس تكرار آن ها از حافظه ي بلندمدت تناوب ايجاد مي
كنيد.شما قﺼد داريد تمام مقاله را با صداي بلند براي تمرين تسلط بخوانيد.سعي
كنيد خواندن مقاله را به آرام ترين شكل ممكن بدون توقف بخوانيد آن را با صداي
بلند حداقل دوبار بخوانيد.
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براي تمرين تسلط بيشتر،خواندن مقاله را با صداي بلند ادامه دهيد تا زماني كه بتوانيد
با همان ميزان سرعتي كه يك گويشور زبان اول هنگام صحبت كردن استفاده مي
كند بخوانيد.تمرين را ادامه دهيد تا زماني كه تلفظ تان مانند گويشور زبان اول شود.
هدف شما اين نيست كه صرفا واژگان مقاﻻت اين روزنامه ها را ياد بگيريد بلكه در
واقع ياد گرفتن مكالمه به زبان مقﺼدتان مي باشد.به تمرين كردن ادامه دهيد تا زماني
كه شما بتوانيد مقاله را به اندازه ي كافي بلند بخوانيد كه گويشور زبان اول به وضوح
متوجه شود كه شما چه مي گوييد.
تسلط توانايي صحبت كردن بدون توقف و مكث همراه با قرائت)رعايت زير و بم
صدا(صحيح مي باشد.در ابتدا از تك جمﻼت براي تمرينات تسلط استفاده كنيد.بارها
و بارها يك جمله ي واحد را بخوانيد تا زماني كه بتوانيد آن را بدون مكث و توقف
بخوانيد.در نهايت همين كار را با جمﻼت و پاراگراف هاي متعدد انجام دهيد.به عنوان
يك زبان آموز مبتدي،خواندن متون طوﻻني يا تمام يك مقاله بدون توقف به منظور
ايجاد ريتم زبان گفتار كار قابل ارزشي مي باشد .اين كار براي آموزش حس عمقي
فوق العاده است.
گرايش طبيعي شما اين است به سرعت روي مقاﻻت جديد كار كنيد.درواقع زماني
شما اجازه ي اين كار را داريد كه تقريبا همه ي واژگان را بدانيد و بتوانيد هر كلمه را
به درستي تلفظ كنيد .در اين صورت است كه شما آماده خواهيد بود ازمقاﻻت روزنامه
اي به طور كامل استفاده كنيد .شما به طور كامل در حال آموزش ذهن و زبان تان
نيستيد تا زماني كه بتوانيد مقاله را با يك سرعت معمولي مكالمه با عطف و تلفظ
مناسﺐ بخوانيد.به منظور اين كه بتوانيد به گفتار روان دست پيدا كنيد مقاﻻت كمتري
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را با صداي بلند به طور كامل بخوانيد.اين روش بهتر خواهد بود تا زماني كه بخواهيد
مقاﻻت بيشتري را با صداي بلند همراه با تلفظ اشتباه بخوانيد.
از روزنامه ها براي تمرين مكالمه استفاده كنيد.
در فﺼل سه گفته شده است كه":شما هرگز نبايد هنگام صحبت كردن اشتباه كنيد".
زماني كه براي اولين بار شروع به مكالمه آزاد مي كنيد اين هدف به شدت سخت
خواهد بود.با اين حال،استفاده از مقاله ي روزنامه اي كمك بزرگي در توليد مكالماتي
مي كند كه خالي از اشتباه است.
يك مقاله ي روزنامه اي مي تواند به شما ساختارهاي زيادي براي تمرين مكالمه
دهد.اين ساختارها ،يﮓ گروه تعريف شده از واژگان،جمﻼت تعريف شده همراه با معاني
قابل درك و موقعيت تعريف شده كه واژگان و جمﻼت بتوانند به هم مربوط شوند و
ارتباط برقرار كنند در اختيار شما و ياور زباني تان قرار مي دهد.بعد از كمي آموزش
ياور زباني تان از مقاﻻت روزنامه اي مي تواند براي ساختاربندي مكالمات آزاد استفاده
مي كند.
در ادامه ،ياور زباني تان مي تواند شما را در بحث و گفتگويي خارج از مقاﻻت روزنامه
اي هدايت كند.شما به راحتي مي توانيد گفتگوي زير را بعد از تنها شش هفته مطالعه
زباني تمام وقت داشته باشيد.توجه داشته باشيد كه ياور زباني تان هر سوال را دو
مرتبه مي پرسد.انتظار دارد كه شما يك ضمير را در پاسخ دوم تان جاي گزين كنيد.
Language Helper: "What did the Governor announce on
"?Friday
Reply: "The Governor announced on Friday that he will not run
"for another term.
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Language Helper: "What did the Governor announce on
Friday?"
Reply: "He announced on Friday that he will not run for
another term."
Language Helper: "Will the Governor run for another term?
"
Reply: "No, the Governor will not run for another term."
Language Helper: "Will the Governor run for another term?"
Reply: "No, he will not run for another term."
Language Helper: "When did the Governor announce that he
will not run for another term?"
Reply: "The Governor announced on Friday that he will not
run for another term."
Language Helper: "When did the Governor announce that he
will not run for another term?"
Reply: "He announced on Friday that he will not run for
another term."
. پاسخ مي باشدReply  ياورزباني وLanguage helper در اين گفتگو
پاسخ اوليه شما به.فرض كنيد شما تنها شش هفته زبان مقﺼدتان را مطالعه كرده ايد
در ابتدا وقتي ياور زباني تان از شما سوال.هر سوال ممكن است كند و آهسته باشد
شما در حال.مي پرسد ممكن است به متن نگاه كنيد اما حداقل پاسخ تان كامل است
70
-02144008685

جهت دريافت بسته هاي آموزشي سرزمين زبان و مشاوره رايگان با ما در تماس باشيد
09121035797

موسسه فرهنگي و آموزشي سرزمين زبان مهرنو آخرين تﻼش شما براي يادگيري زبان انگليسي Sarzaminezaban.com

فﺼل ششم :انتخاب يك متن

آموزش حس عمقي تان با استفاده از نحو كامل هستيد حاﻻ شما مي توانيد تلفظ و
تسلط كامل را به آن اضافه كنيد.
به طور معمول در آموزش زياد معطوف به زماني شده است كه يك زبان آموز اشتباه
مي كند.زماني كه جمله اي اشتباه استفاده شود با تمرينات اضافي درست خواهد
شد.از سوي ديگر زماني كه زبان آموز به درستي پاسخ مي دهد مربي به سمت جمله
ي بعدي خواهد رفت.اين چيزي نيست كه از ياور زباني تان بخواهيد تا برايتان انجام
دهد.البته شما مي خواهيد با تلفظ و نحو ناصحيح كمك كنيد اما به منظور يادگيري
موثر زبان شما مي خواهيد به استفاده صحيح زبان تاكيد كنيد.در ادامه مثالمان،اجازه
دهيد بگوييم كه هيچ كدام از جمﻼت مثال باﻻ واجي ندارند كه شما نتوانيد آن ها را
به صورت قابل قبول توليد كنيد.بنابرين در آموزش تان ياور زباني تان به تمرين دادن
شما با اين جمﻼت مشابه ادامه خواهد داد تا زماني كه آن ها كامل شوند.
ياور زباني تان مجددا از شما سوال اول را دومرتبه مي پرسد و به شما اجازه مي دهد
بر اين اساس پاسخ دهيد.
Language Helper: "What did the Governor announce on
"?Friday
Reply: "The Governor announced on Friday that he will not
"run for another term.
Language Helper: "What did the Governor announce on
"?Friday
Reply: "He announced on Friday that he will not run for
"another term.
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در حال حاضر شما به متن نگاه نخواهيد كرد ياور زباني تان تا زماني كه شما بتوانيد
با كلمات كاملي از حافظه ي به ياد آورده تان به سوال پاسخ دهيد از شما سوال
پرسيدن را ادامه خواهد داد.
اما او هنوز تمام نكرده است.او در حال حاضر ميزان سرعت شما را افزايش خواهد داد
و از شما انتظار خواهد داشت كه با آهنﮓ يا وزن مشابه پاسخ دهيد.او ادامه خواهد تا
زماني كه دو نفر از شما به سرعت و كامﻼ طبيعي مكالمه كنيد كه وقتي يك گويشور
زبان اول وارد اتاق مي شود يك مكالمه ي حشو عجيبي را مي شنود مكالمه اي كه
كامﻼ قابل فهم خواهد بود.قابل فهم بودن آن براي آن گويشور بومي بايد به اندازه ي
مكالمه اي باشد كه ميان دو گويشور بومي در خيابان مي شنود.
اين كار شايد براي چندين روز تمرين ادامه پيدا خواهد كرد تا زماني كه تمام مجموعه
سواﻻت مقاله ي روزنامه اي پرسيده شود و در يك گفتگوي كامﻼ روان و با تسلط
جواب داده شود.
شما خسته شده ايد و مطالعه مقاﻻت روزنامه اي را تمام كرده ايد .در حالي كه ديگران
بعد از گذشت شش هفته ي اول مطالعه شان در ابتداي دوره ي زباني هستند اما شما
بعد از گذشت شش هفته ي اول در سطح پيشرفته مكالمه مي كنيد هرچند شما از
تعداد نسبتا كمي از جمله ها استفاده مي كنيد.
تبريك مي گوييم!
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فﺼل هفتم:
مطالعه فعل

خﻼصه فﺼل:
زماني كه شما در حال مطالعه ي زبان مقﺼدتان هستيد شما قﺼد داريد تمرينات
گفتاري كه بر خﺼوصيات منحﺼر به فرد آن زبان تاكيد مي كند را گسترش
دهيد.تمرينات فعل از تمام اشخاص،زمان ها و كاربردهاي ديگر فعل درون تكاليف
واحد كه احتماﻻ جزء مهمترين تمرين ها به شمار خواهد رفت استفاده مي كند.
هر زباني خﺼوصيات منحﺼر به فردي دارد كه به تمرينات منحﺼر به فرد و خاصي
نياز خواهد داشت.بسياري از زبان ها  Inflexiveهستند واز صرف كلماتي استفاده
مي كنند كه كلمات خاص به شرايط يا معناي تخﺼﺼي اشاره مي كنند.زبان هاي
 Inflexiveافعالي دارند كه با فرم هاي متعددي به خوبي گسترش يافته اند.اگر زبان
شما  Inflexiveاست شما نياز خواهيد داشت از تمرينات فعلي توسعه يافته به دقت
استفاده كنيد).اگرچه انگليسي يك زبان  Inflexiveنيست(.
بسياري از زبان هاي مدرن با بكار گيري شان از اين ساختارهاي زبان شناسي وقت
زيادي را چاشني اين كار مي كنند.براي مثال،يك صفت ممكن است با اسمي كه از
لحاظ جنس و تعداد با آن سازگار است و با آن تغيير مي كند تعريف شده باشد.بنابرين
موقعيت آن جدا از ديگر تركيبات اسمي و وصفي درون همان موقعيت مشابه مي
باشد.از آن جايي كه زبان نوشتاري از زبان گفتاري گرفته شده است تمركز اين فﺼل
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عمدتا بر تغييرات معاني اي است كه نتيجه ي به كار گيري زبان گفتاري مي باشد.در
اين قسمت دو تعريف زير مهم مي باشند:
(1يك زبان  Inflexiveزباني است كه يك واج )يا يك  monemeدر فرم نوشتاري
اش مي باشد (.به فعلي كه اشاره به زمان،شخص،جنس،تعداد يا مورد خاصي دارد
اضافه مي كند .يك واج كوچكترين صداي زبان شناسي است كه داراي معنا مي باشد
در حالي كه  monemeكوچكترين واحد زبان شناسي )معموﻻ يك حرف در الفباي
واج شناسي (است كه يك واج خاص را شناسايي مي كند.
(2صرف كلمات،وقوع صرف در اسامي،ضماير و صفات مي باشد كه اشاره به ويژگي
هايي از قبيل تعداد)معموﻻ جمع در مقابل مفرد(،نوع)فاعل،مفعول و كاربردهاي ديگر(
و جنس دارد.صرف كلمات در بسياري از زبان هاي جهان اتفاق مي افتد.
اين فﺼل چگونگي ساخته شدن تمرينات تخﺼﺼي كه تمركزش بر ويژگي هاي منحﺼر
به فرد در يك زبان است را نشان مي دهد.نشان دادن اين نوع تمرين با استفاده از
يك فعل انگليسي به عنوان مثال آسان خواهد بود.احتماﻻ هيچ چيزي تﻼش
بزرگساﻻن را به اندازه ي استفاده ي ناصحيح از افعال با توجه به شخص و زمان نشان
نخواهد داد.بنابرين هنگام آموزش انگليسي به بزرگساﻻن ضروري است كه از تمرينات
تخﺼﺼي افعال انگليسي استفاده كنيم.
البته شما نياز خواهيد داشت مثال هاي تمريناتي فعل انگليسي را با نيازهاي خودتان
به عنوان كسي كه شروع به يادگيري زبان مقﺼدتان كرده ايد مطابقت دهيد.از آن
جايي كه صفات انگليسي به ندرت جهت تطابق در تعداد و جنس تغيير داده مي
شوند.براي اين منظور ما نمي توانيم تمرينات نمونه ارائه دهيم.هرچند شما قطعا مي
توانيد آن ها را براي زبان هاي فرانسوي،اسپانيايي و بسياري از زبان هاي ديگر گسترش
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دهيد.زبان هاي ديگر نياز به تمرينات گسترده اي براي نوع فعل دارند.اگر شما جاي
كسي بوديد كه كانتوني مطالعه مي كرديد قطعا نياز خواهيد داشت تمريناتي با استفاده
از شش تن آن را گسترش دهيد.
مقدمه اي كوتاه بر تمرينات فعل:
همه ي اين موضوعات از دوره ي سريع آموزش انگليسي گفتاري گرفته شده است.بنابر
تجربه ي شخﺼي خودم در يادگيري انگليسي،زماني كه زمان حال يك فعل و سپس
يك يا دوهفته بعد زمان گذشته و آينده اش را ياد گرفتم نااميد شده بودم .من اين
كار را بهتر از زماني كه فعلي را به عنوان يك واحد كامل ياد گرفته بودم انجام مي
دادم.زماني كه فرانسه مطالعه مي كردم فعل)etreبه معني بودن( شامل چهار فعل مي
شد.در ابتدا زمان حال فعل etreو بعدها زمان گذشته وسپس زمان آينده فعل etre
و در نهايت فرم جديد فعل  etreكه شرطي ناميده مي شد را ياد گرفتم .روش آسان
تر اين است كه يك فعل را همراه چهار زمان آن ياد بگيريم و مطالعه چهار زمان
جداگانه كه هر كدام يك فعل جديد به حساب مي آيد كار دشواري مي باشد.
البته من در بيان اين نكته اغراق مي كنم.با اين حال اگر ما براي هر فعل يك بسته
ي واحدي را در نظر بگيريم يادگيري آن فعل در تمامي فرم هايش به طور همزمان
براي حافظه مان آسان تر خواهد بود.استفاده كامل از هر فعل مادامي كه ياد گرفته
مي شود دانش ابتدايي بهتري از زبان به شما خواهد داد و باﻻخره زماني كه من فرم
شرطي را ياد گرفتم چيزهاي نادرست زيادي بعد از ماه ها ادامه داشت.سپس وقت
بيشتري را به دوباره يادگيري فرم شرطي به جاي استفاده از زماني كه قبﻼ فكر مي
كردم درست استفاده مي كنم اختﺼاص دادم.درست است كه در ابتدا افعال كمتري
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را اما به طور كامل ياد گرفتم اما در عوض زمان بيشتري را صرف يادگيري و سپس
فراموش كردن ساختارهاي نادرست فعلي كردم.
با اين وجود ،استدﻻل قوي ديگري نيز براي يادگيري تمام اشكال فعل در يك زمان
وجود دارد .زماني كه من دوره ي سريع يادگيري انگليسي را آموزش مي دادم كشف
كردم بعد از گذشت تنها چند هفته از يادگيري همه ي افعال جديد به طور كامل،
زبان آموزاني كه هيچ دانش قبلي از انگليسي نداشتند قادر هستند افعالي را كه قبﻼ
هرگز با آن مواجه نشده اند را صرف كنند .من اين كار را چندين بار تجربه كردم يك
فعل مبهم با قاعده انتخاب كردم و دانش آموزي را پيدا كردم كه معني اش را نمي
دانست حاﻻ من دانش آموزي را دارم كه آن فعل را در همه ي اشخاص و زمان ها
صرف مي كند.فقط بعد از زماني كه كه آن ها موفق شدند فعل را صرف كنند به آن
ها معني اش را گفتم.اين يك روند شگفت انگيز است).دوره يادگيري سريع انگليسي
به عنوان يك دوره ي خود آموز طراحي شده است.اكثر دانش آموزان خودشان مطالعه
مي كنند اگرچه من اغلﺐ دو ساعت در هفته جلسات گروهي اي براي تشويق دانش
آموزان در نظر گرفتم .در طول جلسات گروهي از اين تمرينات گفتاري صرفي استفاده
مي كنم(.
من به شدت شما را تشويق مي كنم كه همه ي اشكال يك فعل را اولين باري كه با
آن ها در مطالعه تان روبرو شديد يا بگيريد.افعال برايتان در يك دوره ي كوتاه تر مفيد
خواهند شد.
در آموزش سنتي زبان،زماني كه يك زمان خاصي از فعل يادگرفته مي شود فرض بر
اين مي شود كه دانش آموزان آن فرم را مي دانند و ديگر نيازي به مرور بيشترآن
نيست.بله دانش آموزان ممكن است قادر باشند تمام اشكال زمان حال يك فعل با
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قاعده ي خاص را بنويسند اما اين هدف نيست.آيا آن ها مي توانند از آن اشكال در
صحبت هايشان به زبان انگليسي به صورت خودكار استفاده كنند؟ در دوره ي آموزش
سريع زبان انگليسي،آموزش متوقف نمي شود زماني كه ديده شود دانش آموزان قادرند
تا پايان افعال خاصي را بنويسند.هدف اين است كه به دانش آموزان كمك شود به
سطح تسلطي دست يابند كه بتوانند به درستي آز آن فعل در تمام زمان ها و اشخاصش
در مكالمه ي معمولي شان استفاده كنند.
زماني كه شما ياد مي گيريد به زبان مقﺼدتان صحبت كنيد آن هدف تان خواهد
بود.به سادگي به يادگيري زمان و شخص فعل در فرم نوشتاري اش خوشحال
نباشيد.شما يك فعل خاص را نخواهيد دانست تا زماني كه بتوانيد از آن با تسلط كامل
در مكالمات خودكارتان استفاده كنيد.
به همين دليل است كه شما در فﺼل  6تشويق مي شديد كه فرم ريشه اي كلمات را
ياد بگيريد .شما تشويق مي شويد كه تمام فرم هاي يك فعل واحد را به طور همزمان
ياد بگيريد.اين كار زمان ﻻزم براي يادگيري واژگان فعل را تا حد زيادي كاهش خواهد
زمان
داد .با توجه به زبان مقﺼدتان اين كار مي تواند شامل
ها،اشخاص،امر،صفت،اسم،ضميرو غيره باشد.تركيﺐ تمام اشكال هر فعل مادامي كه
شما آن ها را ياد مي گيريد درك تان از آن فعل را بهبود مي بخشد.شما قادر خواهيد
بود از يك فعل در فرم هاي مختلفش استفاده كنيد زماني كه مي خواهيد از آن براي
منتقل كردن يك معناي مشابه استفاده كنيد.
تمام نظرات فوق مربوط به زبان گفتاري مي باشد شما ممكن است متوجه شويد كه
آن براي نوشتن جداول مفيد باشد اما بايد ياد بگيريد كه از كلمات در جداول به عنوان
واژگان گفتاري نه صرفا جداول نوشتاري استفاده كنيد.
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: نوع تمرين فعل4
 فرم جدول فعلي استفاده مي كند در دروس4 دروس دوره سريع يادگيري انگليسي از
: ناميده مي شودA ابتدايي فقط فرم زير استفاده مي شود كه فرمت
: تمرين فعل انگليسيA يك فرمت
TO OWN (to own) / She promised to own it. (She promised
to own it.)
Own. (Own.) / Please own it. (Please own it.)
owning (owning) / He is owning it. (He is owning it.)
owned (owned) / it is owned (it is owned) / it was owned (it
was owned) / it will be owned(it will be owned)
I own (I own) / he owns (he owns) / she owns (she owns) / it
owns (it owns) / you own (you own)/we own (we own)/they
own (they own)
I owned (I owned) / he owned (he owned) / she owned (she
owned) / it owned (it owned)/you owned (you owned)/we
owned (we owned)/ they owned (they owned)
I will own (I will own) / he will own (he will own) / she will
own (she will own)/it will own (it will own)/you will own(you
will own)/we will own(we will own)/they will own(they will
own)
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از آن جايي كه همه ي تمرينات به صورت دروس صوتي ضبط شده اند دانش آموزان
با تكرار كلمات محﺼور در پرانتز پاسخ مي دهند.يك كتاب كار ارائه شده است كه
متن تمرينات گفتاري در آن نوشته شده است.عبارات داخل پرانتز در متن نوشته شده
است.بنابرين زماني كه گفته مي شود" "to ownدانش آموزان پاسخ مي دهند" "to
 .ownراوي مي گويد"" she promised to own it.دانش آموز پاسخ مي
دهد" ."she promised to own it.همه چيز صحبت شده است به محض اين كه
دانش آموزان تمرين جديد را درك كردند آن ها متن نوشتاري را كنار مي گذارند و
با استفاده از فايل صوتي بدون متن تمرين را كامل مي كنند.
استفاده ي مكرر از اين فرمت به دانش آموزان اجازه مي دهد كه يك فعل ناشناخته
را به صورت صحيح صرف كنند.آيا شما مي توانيد ببينيد كه چقدر تسلط شان افزايش
مي يابد زماني كه آن ها مي توانند از افعال كمكي در همان مراحل اوليه تجربه ي
يادگيري زبان شان استفاده كنند.اين همان تسلطي كه از خودتان انتظار داريد مادامي
كه مي خواهيد زبان مقﺼدتان را مطالعه كنيد.
به زودي در مجموعه ي دروس فرمت جدول فعلي ديگري معرفي مي شود .در تمام
كتاب كار،تمام فرم افعال بي قاعده به صورت كامﻼ مشخص ظاهر مي شود.يك تمرين
براي فعل بي قاعده " "to meetبه شرح زير است:
 .2يك تمرين فعل انگليسي تكميل جمله
جمﻼت زير را با " "them here every eveningكامل كنيد.
I always meet (I always meet them here every evening.) / He
always meets (He always meets them here every evening.) /
You always meet (You always meet them here every
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evening.) / We always meet (We always meet them here every
evening.)/ They always meet (They always meet them here
every evening.)
." كامل كنيدthem here after work" جمﻼت زير را با
I always met (I always met them here after work.) / She
always met (She always met them here after work.) / You
always met (You always met them here after work.)/We
always met (we always met them here after work.) / They
always met (They always met them here after work.)
." كامل كنيدthem all before evening" جمﻼت زير را با
I will meet (I will meet them all before evening.) / She will
meet (She will meet them all before evening.) / You will meet
(You will meet them all before evening.) / We will meet (We
will meet them all before evening.) / They will meet (They
will meet them all before evening.)
اين فرمت صرف فعل را در بافت زبان گفتاري آموزش مي.اگرچه جمﻼت ساده هستند
همچنين دانش آموزان را مجبور مي كند كه از لحاظ ذهني در طول تمرين.دهد
در دروس بعدي نوع سومي به جدول فعلي اضافه مي شود كه جدول.هشيار باشند
: ناميده مي شود و به شرح زيراستB فرمت
: فعل انگليسيB تمرين فرمت
TO TEST (to test) / He promised to test it. (He promised to
test it.)
Test. (Test.) / Please test it. (Please test it.)
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)testing (testing) / He is testing some. (He is testing some.
tested (tested) / it is tested (it is tested) / it was tested (it was
)tested) / it will be tested(it will tested.
)I test (I test) I tested (I tested) I will test (I will test
he tests (he tests) he tested (he tested) he will test (he will
)test
she tests (she tests) she tested (she tested) she will test (she
)will test
)it tests (it tests) it tested (it tested) it will test (it will test
you test (you test) you tested (you tested) you will test (you
)will test
we test (we test) we tested (we tested) we will test (we will
)test
they test (they test) they tested (they tested) they will test they
)will test
در اين فرمت دانش آموزان مجبور مي شوند به جاي استفاده از زمان مشابه با ضماير
فاعلي متفاوت ،با يك ضمير فاعلي مشابه از زماني به زمان ديگر بروند.همانطور كه
تمرين فرمت  Aانجام دادند.زبان به هر دو مهارت نياز دارد بنابرين به دانش آموزان
آموزش داده مي شود تا هر دو را در يك مكالمه با سرعت نرمال انجام دهند.
اگرچه در اين دوره از دروس دانش آموزان بايد قادر باشند هر دو را انجام دهند.در
نتيجه آن ها مابين فرمت هاي جدول در يك تمرين مشابه تناوب ايجاد مي كنند و
آن ها را به نوبت انجام مي دهند.يعني فعل اول از فرمت  Aاستفاده مي كند،فعل دوم
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از فرمت  Bاستفاده مي كند،فعل سوم از فرمت ،Aفعل چهارم از فرمت  Bو به همين
ترتيﺐ تا پايان تمرين ادامه مي يابد.اين كار توانايي دانش آموزان را به استفاده از فعل
در تمام زمان ها و اشخاص افزايش مي دهد در حالي آن ها را مجبور مي كند به طور
ناخودآگاه در حالي كه از فعل ها استفاده مي كنند پيشرفت كنند.
باز هم ،اين هدف شما در يادگيري زبان مقﺼد خواهد بود.شما مي خواهيد اين توانايي
را داشته باشيد كه از فعل گفتاري به سرعت ،درست و با تمام مهارت استفاده
كنيد.منظور استفاده از تمام اشخاص و زمان ها عﻼوه بر كاربردهاي ديگر فعل در زبان
مقﺼدتان مي باشد .شما همچنين بايد قادر باشيد مزاياي بزرگ يادگيري تمام زمان
ها و اشخاص يك فعل را به طور همزمان ببينيد.هر زمان كه شما با يك فعل جديد
مواجه مي شويد اگر تمام فرم هاي يك فعل را ياد بگيريد شما يك معني با فرم هاي
متعدد را ياد خواهيد گرفت به جاي اين كه تركيبي از فرم ها و معاني متعدد را ياد
بگيريد.يادگيري تمام فرم هاي يك فعل به اين روش زمان كمتري را نسبت به زماني
كه از همان منابع با روش سنتي استفاده مي كنيد به خود اختﺼاص خواهد داد.
مهم تر از همه،اگر شما از تمرينات گفتاري به عنوان ابزاري براي يادگيري جداول
فعلي استفاده مي كنيد متوجه خواهيد شد صرفي كه شما براي يادگيري يك فعل
انجام مي دهيد به سرعت به افعال ديگري منتقل خواهد شد.
همچنين اين انتقال مشابه دانش با هر كلمه و ساختار جمله اي كه ياد مي گيريد
مادامي كه از اين فرمت جدولي استفاده مي كنيد صحيح خواهد بود.زماني كه شما با
آن تمرين آشنا هستيد هميشه اطﻼعات جدول را به عنوان تمرين گفتاري بدون
خواندن متن مطالعه خواهيد كرد.
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در اينجا يك فرمت تمرين فعلي نهايي كه در دوره ي آموزش سريع انگليسي استفاده
مي شود وجود دارد.تمرين همراه با توضيح مقدماتي گفتاري اش به شرح زير است:
.4تمرين فعل انگليسي انتخاب زمان يا شخص
هر جمله را با استفاده از كلمه اي كه به شما داده مي شود بگوييد.من به شما خواهم
گفت كه آيا جمله حال،گذشته يا آينده باشد.از كلمه " "to rideاستفاده كنيد.
_________ ). The children in that family alwaysحال(Present
the bus.
(The children in that family always ride the bus.) The children
in that family always ride the bus. (The children in that family
)always ride the bus.
). That family with three children alwaysحال(Present
_________ the bus.
(That family with three children always rides the bus.) That
family with three children always rides the bus. (That family
)with three children always rides the bus.
اين فرمت جدول فعلي اغلﺐ با گروه بزرگي از افعال قاعده و بي قاعده استفاده مي
شود.از تمام اشخاص و زمان ها استفاده مي كند و تا حد امكان در هر درس جديد
كلمات بيشتري را جاي مي دهد.در فﺼل )8استفاده از روش آموزش بازخوردي( با
روند ثبت اين جداول نوشتاري به عنوان تمرينات صوتي آشنا خواهيد شد.
كنترل مهارتي زبان
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رشد توانايي كنترل مهارتي زبان به راحتي به تﺼوير كشيده شده است.پسر چهارساله
اي را تﺼور كنيد كه در كنار بهترين دوست خود زندگي مي كند.پسران اغلﺐ با
خانواده هاي يكديگر به سفر مي روند.در يك موقعيت ,دو پسر سوار قطار مينياتوري
مي شوند كه در منطقه ي پيك نيك باغ وحش مي چرخد.زماني كه رايان به خانه
برگشت او هيجان زده به والدينش گفت ...":وقطار سوار شديم) we rode the
."(train
به عنوان يك كودك,مهارت هاي زباني در حال رشد رايان شامل توانايي رشدش براي
كنترل مهارتي زبان مي باشد.او مي تواند به درستي از " "edبه عنوان نشانه و عﻼمت
زمان گذشته همراه با يك فعل باقاعده استفاده كند .صرف درست افعال بي قاعده
براي " "rideرا ياد خواهد گرفت و قادر خواهد گزارش دهد كه آن ها سوار قطار
شدند.ما اغلﺐ كودكان جوان را مي بينيم كه اين كار را انجام مي دهند.احتماﻻ
بيشترين و تكراري ترين اشتباه اتﺼال  edبه افعال بي قاعده براي ساختن زمان گذشته
است.مثال ديگر شامل " "gooderيا " "badestبراي كلمات " "goodيا ""bad
كه قاعده را دنبال نمي كنند و از قاعده مستثني هستند مي باشد.اگرچه كودك از
يا
الگوهاي صحيحي استفاده مي كندtall/taller/tallest).
.(large/larger/largestبنابرين قبل از دست يافتن به بلوغ زباني,رشد مشهود است
مادامي كه كودكي توانايي براي كنترل مهارت زباني اش رشد مي كند.كودك به طور
مستقيم تﻼش مي كند تا افكار ناشناخته را با گرامري درست بيان كند.به عنوان يك
فرد بزرگسال ما ممكن است اشتباه در صرف را متوجه شويم.با اين حال چند بار
شنيده ايم كه يك كودك به طور تﺼادفي از زمان گذشته بدرستي استفاده مي
كند,زماني كه ما متوجه نمي شديم كه فرم صرف شده ي صحيح به تنهايي هنوز
بخشي از واژگان به ياد آورنده ي آن كودك نبود؟
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بنابرين هنگامي كه روش آموزش بازخوردي به دانش آموزان آموزش مي دهد كه زبان
را به روشي با مهارت كنترل كنند كه بتواند براي ساخت واژگان جديد استفاده
شود.اين كار به تدريج رشد زبان كودك را سبﺐ مي شود و تكرار مي كند.از آن جايي
كه ما مي دانيم هيچ تحقيق و مطالعه اي براي ارزيابي اين فرآيند انجام نشده است.با
اين وجود منطقي به نظر مي رسد كه بهترين روش براي آموزش يك زبان جديد,طبقه
بندي كردن زمان و اشخاص افعال است به روشي كه پيشرفت يك كودك را در رشد
و گسترش زبان بازتاب كند.
تاثير حس عمقي
توجه داشته باشيد كه چطور تاكيد بر حس عمقي در يادگيري زبان ,اين روش را تحت
تاثير قرار داده است .كاربرد فعل در زبان انگليسي مهم است .همانطور كه در ساير
زبان ها حائز اهميت است.براي استفاده ي افعال در انگليسي به طور صحيح گوينده
بايد از زمان و شخص بدرستي استفاده كند.
اگرچه زمان و شخص اجزاي متعددي دارد.در اينجا اجزاي شناختي اي وجود دارد كه
اساسا توسط حافظه كنترل مي شود.بنابرين تمريناتي كه به حافظه آموزش مي دهد
مورد نياز واقع خواهند شد.اين كار با تكرار زياد انجام مي شود.اين اشكال فعل هزاران
بار در طول اين دروس تكرار خواهند شد.
در طول يادگيري شناختي,دانش آموزان همچنين بايد حس عمقي را توسعه دهند
كه به دهانشان آموزش خواهد داد كه كلمات را بدرستي تلفظ كنند.بعد از همه ي
اين ها ,تفاوت در دانستن اين كه آيا استفاده از " "rideيا " "ridesكاربرد تلفظ است
از آن جايي كه به زبان و شنوايي مربوط مي شود.بنابرين در تمام اين تمرينات ,دانش
شناختي دانش آموز,حس عمقي و شنوايي به طور همزمان با اجبار دانش آموزان به
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بلند صحبت كردن ,گوش دادن به صداي راوي و صداي خودشان و تجربه ي بازخورد
و پاسخ از دهانشان مادامي كه آن ها صحبت مي كنند آموزش داده مي شود.
موضوع ديگري كه انجام شده است و بسيار مهم است.در تمام مدتي كه دانش آموزان
روي تمرينات كار مي كنند هرچيزي كه راوي مي گويد و آن ها مي شنوند مثالي از
انگليسي كامل مي باشد.منظور از كامل هم از لحاظ تلفظ و هم از لحاظ گرامرمي
باشد.دانش آموزان مي توانند از اين درس كه از اين نمونه تمرينات گرفته شده است
براي دو ساعت در روز به مدت پنج روز در هفته استفاده كنند.اگر دانش آموزان دقيقا
چيزي را كه راوي مي گويد را تكرار كنند آن ها مي توانند انگليسي كامل را 10
ساعت در طول هفته صحبت كنند حتي اگر آن ها خودشان مطالعه مي كنند.
همان دانش آموزان مي توانند احتماﻻ با استفاده از همان منابع تمرينات نوشتاري
انجام دهند.اين يك تمرين نوشتاري خواهد بود.اما هيچ گونه آموزش دهاني و شنوايي
ر درگير نخواهد كرد .آن ها احتماﻻ روي آن دو ساعت يا كمتر در طول هفته كار مي
كنند.نتايج از لحاظ توليد انگليسي گفتاري روان ناچيز خواهد بود.
شما مي خواهيد زماني كه زبان مقﺼدتان را مطالعه مي كنيد يك تجربه ي آموزشي
موثر ايجاد كنيد.اگر مي خواهيد موفق شويد با تمرينات نوشتاري موافق نباشيد.هدف
شما ارتقاء يادگيري زبان موثر گفتاري مي باشد.
با اين حال مشكل خواهد بود .هيچ روشي كه شما بتوانيد جمﻼت مشابه را تكرار كنيد
وجود ندارد,همچنين زمان كافي هم براي آموزش ذهن,دهان و شنوايي بدون خستگي
در اين فرآيند وجود ندارد اين هزينه اي است كه جهت اينكه بتوانيد يك زبان جديد
را كامل موثر و مسلط ياد بگيريد بايد پرداخت كنيد.
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فﺼل هشتم:
كار با روش آموزش بازخوردي

خﻼصه ي فﺼل:
اين فﺼل توضيح مي دهد كه چگونه شما مي توانيد از روش آموزش بازخوردي استفاده
كنيد كه بتوانيد به طور موثري سرعت يادگيري زبان تان را زماني كه ياد مي گيريد
به زبان دوم صحبت كنيد دوبرابر كنيد.
روش آموزش بازخوردي در دو موقعيت مطالعاتي اعمال مي شود.موقعيت نخست
ممكن است مطالعه ي رسمي زبان در يك مدرسه تاسيس شده باشد.موقعيت دوم
ممكن است در منطقه اي باشد كه در آن مدارس كافي وجود ندارد و شما نياز خواهيد
داشت كه خودتان برنامه ي زباني تان را ايجاد كنيد.در مورد دوم,مشكﻼت عملي كه
شامل ايجاد يك دوره و انتخاب و آموزش يك ياور زباني)كسي كه به شما در يادگيري
كمك مي كند(.مورد بحث قرار گرفته شده است.
اين فﺼل به شما پيشنهادات عملي اي در اعمال روش آموزش بازخوردي در برنامه
ي مطالعاتي زبان تان در اختيار شما قرار خواهد داد و به شما كمك مي كند با سرعت
هرچه تمام تر به تسلط دست پيدا كنيد.از تجربيات گذشته در دوره ي آموزش سريع
انگليسي,منﺼفانه است بگوييم اين روش ها مي توانند به شما كمك كنند سرعت تان
در فرآيند يادگيري يك زبان جديد دوبرابر شود.بنابرين با چهار ساعت مطالعه مي
توانيد در شش ماه به سطح تسلطي برسيد كه با صرف يك سال مطالعه و تكيه بر
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برنامه ي يك مدرسه ي زباني به دست مي آيد.اين سرعت يادگيري زبان قابل دستيابي
خواهد بود زماني كه از برنامه ي خودتان در منطقه اي استفاده مي كنيد كه آموزش
رسمي محدود است.
به منظور موفقيت,شما مي بايست اين چهار قانون را كه در فﺼل سوم به آن اشاره
شده بود به خاطر بسپاريد:
.1براي اين كه بتوانيد به يك زبان بدرستي صحبت كنيد بايد آن را بلند صحبت كنيد.
.2براي اين كه بتوانيد به يك زبان با تسلط صحبت كنيد بايد به آن زبان فكر كنيد.
.3هرچقدر بيشتر با صداي بلند به آن زبان صحبت كنيد .با سرعت بيشتري ياد خواهيد
گرفت كه با تسلط به آن صحبت كنيد.
.4زماني كه در حال صحبت كردن هستيد هرگز نبايد اشتباه كنيد.
هيچ جايگزيني وجود ندارد كه زمان زيادي را به مطالعه زبان اختﺼاص دهيد.اگر شما
تمام وقت به مطالعه مي پردازيد سعي كنيد هشت ساعت در روز به مدت پنج روز در
هفته را به مطالعه زبان اختﺼاص دهيد.به طور ايده آل آن هشت ساعت به مكالمه ي
واقعي به وسيله ي تمرينات ضبط شده و خواندن روزنامه اختﺼاص داده خواهد
شد.اگر شما در يك كﻼس ثبت نام شده ايد نياز خواهيد داشت كه كﻼس و زمان
آماده سازي تان را با خواندن روزنامه و تمرينات گفتاري براي هشت ساعت مطالعه در
روز كامل كنيد.
هر طور برنامه تان اجازه مي دهد)يك ساعت تا هشت ساعت در روز( تا مي توانيد
زبان گفتاري را به زمان مطالعه تان اضافه كنيد.
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اگر شما چهار قانون باﻻ را اعمال كنيد به طور همزمان فكر كنيد با صداي بلند صحبت
كنيد و به خودتان به زبان مقﺼدتان گوش دهيد .در حقيقت در حال استفاده كردن
از روش آموزش بازخوردي در برنامه ي زباني تان هستيد.
اجازه دهيد فرض كنيم كه شما يك گويشور انگليسي هستيد و انگليسي زبان اول تان
مي باشد.احتماﻻ شما يك مدرك دانشگاهي داريد و الفباي ﻻتين را مي دانيد با اين
اوصاف شما بايد متوجه شده باشيد كه يادگيري الفبا براي زبان هايي مانند لهستاني
و غيره كه از لهجه هاي افزوده و نشانه هاي تفكيك شده استفاده مي كنند بسيار
آسان خواهد بود.
با اين حال اگر شما در حال يادگيري زباني هستيد كه از الفباي ديگري استفاده مي
كنيد.شما در ابتدا نياز خواهيد داشت كه آن الفبا را ياد بگيريد.
اكثر زبان ها در الفبايشان از تعداد كمي حروف استفاده مي كنند اگر در ابتدا آن
الفباي كوتاه را ياد نگيريد در يادگيري زبان به مشكل برخورد خواهيد كرد.برخي از
زبان ها الفباي طوﻻني تر و قابل مﻼحظه تري دارند.شما ممكن است نياز خواهيد
داشت كه همه ي حروف را قبل از شروع به مطالعه زبان گفتاري به تنهايي ,ياد
بگيريد.از طرف ديگر چيني تنها زباني است كه از كاراكترها استفاده مي كند در حالي
كه چيني ها از دو الفبا و كاراكترهاي چيني افزوده استتفاده مي كنند.در اين موقعيت
شما مي خواهيد تا حد امكان كاراكترهاي زيادي ياد بگيريد.با اين حال هيچ تجربه ي
شخﺼي ندارم كه من را در رابطه با اين دو زبان راهنمايي كند.من فكر مي كنم كه در
ابتدا بهتر است زمان بيشتري را صرف تمركز بر زبان گفتاري كنيد.
كار با روش آموزش بازخوردي در طول مطالعه رسمي زبان:
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اگر شما در يك برنامه ي سازمان يافته در حال مطالعه هستيد كه بر تكاليف نوشتاري
تاكيد مي كند شما نياز خواهيد داشت كه مطالعه تان را با زبان گفتاري كامل
كنيد.تعﺼﺐ ما در مقابل تكاليف نوشتاري در يادگيري زبان مربوط به درستي خود
جمﻼت نمي باشد.به احتمال زياد,جمﻼت نوشتاري كه در اين برنامه ي زباني استفاده
شده است يك نمايش فوق العاده از زبان مي باشند .به هرحال بايد به آن ها عبارات
گفتاري بيشتر از جمﻼت نوشتاري آموزش داده شود.
اگر شما در يك برنامه ي زباني اي هستيد كه بر تكاليف نوشتاري تاكيد مي كند بعد
از كامل كردن بخش نوشتاري كار روزانه تان ,زمان اضافي مطالعه تان به تمرينات
گفتاري اختﺼاص دهيد.
.1تنها با جمﻼت نوشتاري اي تمرين كنيد كه مطمئن هستيد صحيح مي باشند .شما
ممكن است بخواهيد از جمﻼت جلسه قبلي كﻼس استفاده كنيد جمﻼتي كه در كﻼس
تحﺼيح شده اند.يا ممكن است به يك گويشور زباني دسترسي داشته باشيد كه بتواند
آن ها برايتان تﺼحيح كند .از كمك گرفتن از يك دانش آموزي كه در سطح پيشرفته
ي زبان مي باشد و زبان مادري اش مانند زبان شماست اجتناب كنيد.
.2در بخش هاي ابتدايي مطالعه تان مطمئن باشيد كه تلفظ تان صحيح است.زماني
كه تلفظ زبان خودتان و زبان مقﺼدتان مشابه است اين كار مشكل بزرگي نخواهد
بود.در موارد ديگر اين نگراني جدي خواهد شد.براي مثال يك گويشور انگليسي زبان
تلفظ فرانسوي صحيح را بدون كمك گرفتن از يك گويشور فرانسوي زبان يا پادكست
ها نمي تواند ياد بگيرد.
.3در بعضي موارد شما مي توانيد بخش هاي كوتاه از تلويزيون محلي يا برنامه هاي
راديويي ضبط كنيد و به عنوان تمرينات تلفظ استفاده كنيد.
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.4زماني كه تلفظ تان قابل اعتمادتر شد مي توانيد به خواندن تكاليف نوشتاري كﻼس
با صداي بلند براي تمرين تلفظ برگرديد.
.5زماني كه در حال خواندن هستيد نياز به استفاده از تركيبي از روش ها خواهيد
داشت.قانون دوم باﻻ پيشنهاد مي كند كه شما هرگز صرفا جمﻼت را نخوانيد اما
جمﻼت را از حافظه ي به ياد آورنده از حفظ بخوانيد.بنابرين شما يك جمله را با
صداي بلند مي خوانيد و سپس به صفحه نگاه نمي كنيد و بﻼفاصله جمله را از حافظه
تان تكرار مي كنيد.به عبارت ديگر,زماني كه يك مقاله ي روزنامه اي يا تكليف
نوشتاري زباني را با صداي بلند مي خوانيد و از تلفظ دقيقي استفاده مي كنيد بسيار
سودمند و عالي خواهد بود.خواندن بخش هاي طوﻻني بدون مكث حس آهنﮓ و
تنظيم زير وبم صداي مقﺼدتان را تقويت خواهد كرد.در ايجاد تنوع خﻼقيت داشته
باشيد.بنابرين شما قادر خواهيد بود برنامه ي فشرده تان را حفظ كنيد در حالي كه از
يكنواختي كه مي تواند اهداف و انگيزه هايتان را تضعيف مي كند دوري مي كنيد.
.6به احتمال زياد اگر شما در كﻼس آموزشگاهي قرار گرفته ايد افعال مانند ادات ديگر
سخن به تدريج همانطور كه در فﺼل )7مطالعه فعل(پيشنهاد شد معرفي خواهند
شد.شما ممكن است سرعت يادگيري تان را تا حد زيادي گسترش دهيد اگر هنگامي
كه با يك فعل جديد روبرو مي شويد جدول فعلي براي آن درست كنيد.با هر فعل
باقاعده ي جديدي كه روبرو مي شويد بايد بتوانيد به سرعت تمام جدول را از حفظ
بگوييد بدون اينكه آن را بنويسيد.شما ممكن است متوجه شويد كه چقدر مفيد خواهد
بود كه جداولي با پسوندها و پيشوندها درست كنيد در حالي كه فضاي خالي اي براي
ريشه ي فعل در نظر مي گيريد.سپس هر زمان كه با يك فعل جديد روبرو مي شويد
شما مي توانيد براي تمرين گفتاري به آن جدول اشاره كنيد.همانطور كه قبﻼ اشاره
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شد به عادت يادگيري هر فعل در تماميت آن تبديل خواهد شد.همچنين عادت
يادگيري فعل به عنوان يك واژه ي گفتاري نه يك واژه ي نوشتاري گسترش پيدا
خواهد كرد.
.7اگر شما در كﻼسي هستيد كه يك برنامه ي مطالعاتي زباني داريد .مطمئنا شما
كتاب زباني داريد كه اطﻼعات كافي برايتان فراهم مي كند تا بتوانيد جداول فعلي تان
را بسازيد.
.8زماني كه شما شروع به مطالعه مي كنيد واژگان محدودي داريد كه به شما اجازه
نخواهد داد كه به تمرين افعال به صورت مجزا در بافت يك جمله بپردازيد .مجددا به
روزنامه تان برگرديد.جمﻼتي را پيدا كنيد كه شامل افعال خاص با زمان ها و اشخاصي
است كه شما به دنبال آن ها بوديد به دنبال واژگاني براي آن جمله ها باشيد و سپس
جمﻼت كامل را در تمرين گفتاري استفاده كنيد با آن مدل جمله شما مي توانيد
تمرينات شفاهي اي با تغيير در زمان و شخص بسازيد.
.9در طول مراحل اوليه مطالعه تان,فرآيند پيشنهاد شده در پاراگراف قبلي آهسته
خواهدبود.زمان زيادي نياز خواهيد داشت تا جمله اي را پيدا كنيد كه بتواند بدرستي
تطبيق داده شود و سپس معني هر كلمه را پيدا كنيد.نترسيد شجاع باشد.فرايند
پرزحمت )از نظر زماني و تﻼش(هنوز به شما دروس مهم زباني را آموزش مي دهد.به
زودي زمان كمتري صرف خواهد شد كه با واژگان و نحو آشنا شويد.
.10توجه داشته باشيد كه تاكيد بر صحبت كردن از ابتدا ,از خيابان شروع نمي شود
البته شما به زودي خواهيد توانست.شما مي خواهيد در مكالمات و گفتگوهاي زنده
مشاركت كنيد.درك كنيد با اين حال كه شنونده ي مودبتان به شما اجازه خواهد داد
كه از زبان تان به اشتباه استفاده كنيد .چرا كه آن ها وانمود به فهميدن مي كنند و
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شما متوجه نخواهيد شد كه تلفظ و گرامرتان درست است يا نه.با دقت قانون چهارم
را اعمال كنيد و سعي كنيد گرامر اوليه و پايه را ياد بگيريد قبل اينكه عادت كنيد از
كلماتي استفاده كنيد كه فقط به شما داده مي شود چرا كه شنوندگانتان مودب هستند
و ياد گرفته اند كه منظورتان را تفسير كنند.
كار با روش آموزش بازخوردي به عنوان تنها دوره ي زباني تان
چندين فرضيه در اين بخش گفته شد.احتماﻻ زبان مقﺼد توسط جمعيت نسبتا زيادي
صحبت مي شود,در آموزش عمومي و در آموزش عالي دانشگاه ها استفاده مي
شود.همچنين كتاب ها و روزنامه ها به راحتي در آن زبان در بازار موجود هستند.
ما همچنين فرض مي كنيم كه شما قادر خواهيد بود كه يك كمكي زباني بگيريد
كسي كه تحﺼيﻼت عمومي آموزشگاهي دارد.بهتر از آن اين است كه كمكي زباني يك
دانشجوي دانشگاه باشد.دانشجويان دانشگاه كه تﻼش مي كنند پول بيشتري دربياورند
كمكي هاي زباني خوبي هستند .آن ها همچنين ارتباطات خوبي با همساﻻنشان دارند
همساﻻني كه جايگزين خوبي خواهند بود زماني كه آن ها به طور موقت يا به طور
دائم دردسترس نيستند.
اين فﺼل مربوط به زبان مقﺼدي نيست كه نگاشته نشده باشد يا توسط گروه دور
افتاده اي از مردم استفاده مي شده است.اينجا سازمان هايي وجود دارد كه با يادگيري
زبان در آن موقعيت سرو كار دارند.بنابرين طراحي روشي براي يادگيري آن زبان هدف
اين كتاب نيست.
شما ممكن است دوره هاي زباني اي را پيدا كنيد كه در كشورتان توسط مجموعه اي
از معلمان خﺼوصي ارائه مي شود .با اين حال ممكن است از آن ها استفاده كرده
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باشيد و متوجه شده باشيد كه آن ها مناسﺐ شما نيستند.به طور معمول اين دوره ها
بيشتر روي گرامر يا فرهنﮓ تمركز مي كنند و تعداد افرد موجود در كﻼس ها آنقدر
زياد است كه اجازه داده نمي شود تجربه ي گفتاري قابل توجهي ايجاد شود.آن ها در
آزمايشگاه پخش فايل هاي صوتي يا تمرينات ضبط شده ي زبان چيزي كم ندارند.
شما ممكن است در كﻼسي كه در باﻻ شرح داده شده ثبت نام كنيد البته همراه با
برنامه اي براي تكميل كار كﻼسي تان با منابع اضافي فوق العاده ي گفتاري كه در
بخشي از كﻼس هاي رسمي پيشنهاد مي شود.ثبت نام در اين نوع دوره به شما اين
امكان را مي دهد كه به معلم زباني دسترسي داشته باشيد كه بتواند مشكﻼت گرامري
و تلفظي تان را تﺼحيح كند.از سوي ديگر پس از ارزيابي دوره هاي زباني كه به طور
محلي در دسترس هستند شما ممكن تﺼميم بگيريد كه با طراحي دوره ي زبان
گفتاري خودتان آن را به انجام برسانيد.
اطﻼعاتي كه در عنوان هاي زير ارائه شده است بايد به شما در ايجاد دوره ي زباني
تان كمك كند.
انتخاب يك كمكي زبان:اگر شما نزديك دانشگاه زندگي مي كنيد يك دانشجو ممكن
است انتخاب خوبي باشد .اگر از روش آموزش بازخوردي استفاده مي كنيد يك كمكي
زباني موثر نياز به هيچ آموزشي به عنوان يك معلم انگليسي ندارد مادامي كه به زبان
مقﺼدتان كامﻼ مسلط صحبت مي كند.در حقيقت اگر شما در ايجاد اين نوع برنامه
ي يادگيري زباني كه در اين كتاب پيشنهاد شده اعتماد به نفس داريد.شما ممكن
است متوجه شويد كه يك دانشجو همراه با آموزش به عنوان يك معلم انگليسي مي
تواند مانع پيشرفتان شود.با همه ي اين موارد ,اين آموزش ارزش زيادي در آموزش
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گرامر دارد.در نبود يك دانشگاه محلي,يك دانش آموز دبيرستاني يا فارغ التحﺼيل مي
تواند به هدف تان كمك كند.
شما به كمكي زباني )شخﺼي كه به شما در يادگيري كمك كند (.نياز خواهيد داشت
كه به وضوح صحبت كند,به خوبي بتواند بخواند و يك صداي قابل قبولي داشته
باشد.كمكي زباني بايد قادر باشد بنويسد و در هجي كردن كلمات مشكل نداشته
باشد.در مطالعه تان از تمرينات نوشتاري اي استفاده خواهيد كرد كه كمكي زبان تان
خواهد نوشت.حائز اهميت است كه شما جمﻼت درست همراه با امﻼي درست را
ببينيد.البته همانطور كه در فﺼل )6انتخاب متن(پيشنهاد شده است.شما همچنين از
روزنامه اي استفاده خواهيد كرد كه بخوبي از لحاظ گرامري و امﻼيي نگارش شده
است.
كمكي زباني تان صدايش را ضبط خواهد كرد و شما براي تمرين از آن استفاده خواهيد
كرد.بسيار مهم است كه تلفظش صحيح و واضح باشد كه شما در تقليد از آن مطمئن
باشيد تا آن جا كه ممكن است فردي )كمكي زباني( را پيدا كنيد كه با آهنگي طبيعي
صحبت كند.حواستان باشد كه فقدان دندان هاي جلويي يا موانع گفتاري تلفظ تان را
با مشكل روبرو خواهد كرد.
در ابتدا اگر شما و كمكي زباني تان از زبان ديگري بيشتر از زبان مقﺼد استفاده مي
كنيد.شما مي توانيد بعد از تعيين هزينه,برنامه ي مطالعاتي و انتظاراتتان ,از زبان
مقﺼد براي ارتباط استفاده كنيد.در بسياري از بخش هاي جهان از شما انتظار مي
رود كه بﺼورت هفتگي يا روزانه هزينه ي كمكي زباني تان را بپردازيد.
آموزش معلم تان )كمكي زباني تان(:تفاوت هاي مهارتي را ميان خودتان و كمكي
زباني تان درك كنيد.او در زبان متخﺼص است اما شما نيستيد.شما در روش يادگيري
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زبان متخﺼص هستيد و اونيست.پس از اينكه مدتي مطالعه كرديد شما مي توانيد به
وضوح فرض كنيد كه بيشتر از كمكي زبان تان درباره ي زبان مي دانيد و اين فرض
مانع فرآيند اصلي خواهد شد.اين مي تواند بيشتر از چيزي كه تﺼور مي كنيد اتفاق
بيافتد.از طرف ديگر,معلمتان)كمكي زبان(احتماﻻ زبان را در دانشگاه با استفاده از
روش مبتني بر گرامر مطالعه كرده است.اگر سيستم دانشگاه از زبان اروپايي به عنوان
وسيله ي آمووزشي استفاده مي كند معلمتان )كمكي زبان(مطمئنا آن گرامر زبان
اروپايي را به مدت زيادي در دانشگاه مطالعه كرده است.همچنين به اين معناست كه
مطالعه ي گرامري روي زبان محلي قرار گرفته و اضافه شده است.معلمتان انتظار
خواهد داشت كه شما از او بخواهيد كه به شما گرامر آموزش دهد.تعجﺐ آور خواهد
بود اگر معلمتان در ابتدا درك كند كه روش آموزش بازخوردي تنها از زبان گفتاري
استفاده مي كند.
با همه ي اين موارد معلمتان از شما انتظار دارد كه هزينه اي كه شما به او پرداخت
مي كنيد بابت آموزش دروس گرامري به شما باشد .او به احتمال زياد انتظار خواهد
داشت كه زبان آموزش به شدت به زبان رايج بين شما تكيه كند.فرقي نمي كند كه او
انگليسي خوانده است يا شما آموزش فرانسوي يا زبان ديگري را دردانشگاه محلي)زباني
كه در آن دانشگاه استفاده مي شود (.خوانده ايد.
با توجه به همه ي موارد فوق ,شما وظيفه ي مهمي در مقابل خودتان در آموزش
معلمتان داريد و اين وظيفه اين است كه او فقط به زبان مقﺼد صحبت كند.با اين
وجود در اين بخش بياييد فرض كنيد كه شما زبان رايجي داريد كه مي توانيد در
بعضي موارد با هم ارتباط برقرار كنيد.با اين حال شما از اين زبان مشترك براي آموزش
استفاده نخواهيد كرد تمام آموزش ها به زبان مقﺼدتان خواهد بود.
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توسعه تمرينات اوليه:پيشنهادات زير فرض مي كند كه شما هيچ توانايي زباني در زبان
مقﺼدتان نداريد و براي اولين بار مطالعه زبان را شروع كرده ايد.
.1با  helloو  goodbyeشروع كنيد.به معلمتان نشان دهيد كه مي خواهيد هرچيزي
را كه او مي گويد تقليد كنيد .شما مي خواهيد با آهنﮓ معمولي اي همراه با تلفظ
صحيح صحبت كنيد.با معلم تان)كمكي زباني( آنقدر كار كنيد كه بتوانيد يك مكالمه
ي كامل در حد سﻼم و احوال پرسي مناسﺐ داشته باشيد
.2دفترچه اي داشته باشيد كه معلمتان هر عبارتي را كه به شما پيشنهاد مي كند در
آن دفترچه بنويسد.وقتي اين عبارت ها را در دفترچه مي نويسيد.شما دو نفر بايد
بتوانيد اين عبارت ها را به عنوان يك گفتگو تكرار كنيد.
.3روي واژگان كار كنيد.دفترچه ي واژگانتان از دفترچه ي عبارت هايي كه معلمتان
استفاده مي كند جدا باشد.ليستي از واژگان درست كنيد و تعاريف آن ها را به انگليسي
بنويسيد.
.4از تجهيزات صوتي استفاده كنيد.معلمتان چهار يا پنج عبارت را به عنوان نمونه
ضبط كند.بعد از هر عبارت,معلمتان بايد به اندازه ي كافي مكث كند تا به شما زمان
ﻻزم براي تكرار اين عبارت ها را بدهد.به هر حال صداي شما ضبط نشده است.حاﻻ
نشان دهيد كه چطور از صداي ضبط شده در طول مطالعه تان استفاده خواهيد
كرد.اين كار به معلمتان ايده بهتري خواهد داد كه چقدر زمان در طول مكث بين
عبارت ها بايد در نظر بگيرد.
.5اگر زمان مكث خيلي كوتاه يا خيلي طوﻻني باشد.عبارت اوليه را دوباره ضبط
كنيد.سپس ضبط كردن را تمام كنيد تا زماني كه همه ي عبارت هايي كه در دفترچه
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نوشته شده ضبط شود.بستگي به زمان هر جلسه دارد اين ممكن درس اول را كامل
كند.
.6دفترچه واژگان و دفترچه عبارات را همراه خود داشته باشيد.
.7بعد از اينكه معلم تان رفت.شماچند ساعتي به مطالعه درس بپردازيد.شما تمرين
خواهيد كرد تا زماني كه بتوانيدهمه ي عبارات را با تلفظ درست بدون مراجعه به
دفترچه ي عبارات بگوييد .شما همچنين همه ي واژگان را ياد خواهيد گرفت.
.8در طول درس بعدي شما ممكن است ايده ي جداول فعلي را مطرح كنيد.افعالي را
از واژگان انتخاب كنيد.از معلم تان بخواهيد كه به شما همه ي زمان ها و اشخاص و
كاربردهاي گرامري ديگر را كه درون فعل قرار گرفته است اگر مربوط به آن زبان است
به شما بگويد .اگر فعل رايجي است حواستان باشد كه اين فعل ممكن است فعلي با
قاعده باشد.اگر شما كتاب زباني براي زبان مقﺼدتان خريده باشيد بنابرين در حال
حاضر كتاب هايي داريد كه همه ي اين اطﻼعات را در اختيار شما قرار بدهد.اگر چنين
است شما مي توانيد اطﻼعات اوليه جدول را بدون مشاركت معلم تان آماده كنيد.
.9از معلم تان بخواهيد كه همه ي افعالي را كه در درس اول استفاده شده است در
فرمت جدولي بنويسيد .از او بخواهيد شخص و زمان و كاربردهاي گرامري ديگر فعل
را تكرار كند.همانطور كه در فﺼل هفت)مطالعه ي فعل( نشان داده شده است.با تكرار
هر چيزي كه معلمتان مي گويد پاسخ دهيد.در نهايت با استفاده از مكث مناسﺐ ,از
معلم تان بخواهيد كه تمام جداول فعلي را كه نوشته است ضبط كند.اين احتماﻻ پايان
درس دوم خواهد بود.
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.10مجددا شما با استفاده از صداي ضبط شده مطالعه خواهيد كرد تا زماني كه شما
همه ي موارد دو درس اول را به طور كامل تكرار كنيد بدون اينكه به دفترچه واژگان
يا عبارات نگاهي بياندازيد.
.11در طول درس بعدي از معلم تان بخواهيد جمﻼت ساده اي براي هر شخص و
زمان از تمام جداول فعلي كه شما مي توانيد براي آن درس تمام و ضبط كنيد بنويسد.
تا مي توانيد از كلمات زيادي استفاده كنيد .كلماتي كه در حال حاضر در ليست
واژگانتان مي باشد.شما نياز خواهيد داشت معلم تان را تشويق كنيد تا به طور مداوم
از واژگاني كه شما با آن ها آشنا هستيد استفاده كند.او بايد عادت داشته باشد هر
زمان كه عبارت جديدي براي ضبط نوشته مي شود از دفترچه واژگانتان استفاده كند.
.12در دروس متوالي شما مي توانيد جداول فعلي و نمونه جمﻼت بيشتري براي هر
فعلي كه شما قبﻼ استفاده كرده ايد كامل كنيد.البته نمونه جمﻼت جديد افعال
جديدي را معرفي خواهند كرد.افعال جديد,واژگان جديد بيشتري را به عنوان نمونه
عبارت هاي جديدي كه نوشته و ضبط مي شوند معرفي خواهند كرد.خﻼق باشيد شما
متوجه خواهيد شد كه اين فرآيند به صورت خودكار ادامه خواهد يافت و ابزار و مطالﺐ
كافي براي هفته هاي طوﻻني مطالعه ي فشرده زبان توليد خواهد كرد.شما بزودي
مطالﺐ ضبط شده ي زيادي را در اختيار خواهيد داشت.بنابرين مي توانيد ساعت هاي
زيادي در روز به طور موثري به تكرار آن بپردازيد.
.13اشتباهي وجود دارد كه بايد از آن اجتناب كنيد.هدف شما اين نيست كه مطالﺐ
ضبط شده را مرور كنيد تا زماني كه مفهوم و واژگان را متوجه شويد.شما به سرعت
به اين نقطه خواهيد رسيد.شما بايد هر صوت را آنقدر مطالعه كنيد كه بتوانيد بي
وقفه هر عبارت را تلفظ كنيد.اين به مراتﺐ به كار بيشتري نياز خواهد داشت.فقط به
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درك عبارت راضي نباشيد.به حدي كار كنيد كه بتوانيد عبارت ها را همانند يك
گويشور بومي توليد كنيد.
انتخاب يك متن :در برخي موارد ,شما در ابتدا متن تان را از روزنامه بيرون مي
كشيد.سه اصل اصولي كه قبﻼ هم عنوان شده و نياز به مرور مجدد دارد در زير عنوان
شده است.زماني كه روزنامه ها به عنوان ابزارهاي مطالعه ي زباني مورد استفاده قرار
مي گيرند:
*شما نيازخواهيد داشت كه روزنامه تان را با دقت انتخاب كنيد.مطمئن شويد كه اين
نسخه اي است كه از زبان روزمره و رايجي استفاده مي كند و از آن دست روزنامه
هايي نيست كه سبك ادبي دارند.
*شما نمي توانيد از روزنامه ها براي مطالعه تان بدون در نظر داشتن تلفظ صحيح
استفاده كنيد.در مراحل اوليه مطالعه ,شما نياز به معلمي داريد كه راهنمايي تان
كند.بنابرين بدرستي تلفظ كلمات را ادا خواهيد كرد.شما ممكن است بخواهيد مقاله
اي را با همديگر)معلم تان( بخوانيد و بعد از اين كه معلم تان جلسه را ترك كرد به
خواندن همان مقاله ادامه دهيد.شما بايد از معلم تان بخواهيد كه مقاله ي روزنامه اي
را با مكث مناسﺐ ضبط كند.
*هميشه بايد روزنامه را با صداي بلند بخوانيد.
بهتر است كه دو روزنامه ي يكسان داشته باشيد تا شما و معلم تان از متن مشابه اي
استفاده كنيد.شما همانطور كه قبﻼ انجام داده ايد ادامه خواهيد داد و پيش خواهيد
رفت .در ابتدا شما مي توانيد تنها از يك مقاله ي روزنامه اي براي چند هفته استفاده
كنيد.شما نياز نخواهيد داشت كه براي هر جلسه يك روزنامه بخريد.
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.1يك مقاله ي كوتاه كه به آن عﻼقه منديد انتخاب كنيد.معلم تان ممكن است به
شما كمك كند كه بر اساس واژگان يا عبارات موجود در مقاله انتخاب كنيد.
.2با همديگر خواندن مقاله را شروع كنيد.از معلم تان بخواهيد يك عبارت را بخواند و
سپس شما همان عبارت را مجددا بخوانيد تا زماني كه بتوانيد با تلفظ درست آن را
ادا كنيد.سپس به سراغ عبارت يا جمله ي بعدي برويد و ادامه دهيد.
.3زماني كه شروع به مطالعه ي همان جمﻼت با صداي ضبط شده مي كنيد به روزنامه
نگاه نخواهيد كرد پاسخ تان كامﻼ از حافظه به يادآورنده است.بنابرين به معلم تان
نشان دهيد كه جمﻼت طوﻻني تر بايد به جمﻼت كوتاه تري شكسته شود.براي مثال
به پيوست Bمراجعه كنيد).تمرينات متني(
.4در طول تمرين خواندن تان,بهتر است معلم تان عﻼئم اسلش) (/را در متن وارد كند
تا نشان دهد مكث ها كجا بايد در طول ضبط اتفاق بيافتد.
.5همانطور كه قبﻼ انجام داده ايد ليست واژگان را در دفترچه واژگان تان گسترش
دهيد.
.6گسترش جداول فعلي را ادامه دهيد.
.7يك دسته ي جديد به عبارت ها و اصطﻼحات اضافه كنيد.يك روزنامه به طور كلي
از عبارت هاي رايج بسياري استفاده خواهد كرد .هر عبارت را شناسايي و آن را تعريف
كنيد.در بسياري موارد,كلمات كليدي ممكن است جايگزين عبارت شوند تا موضوع يا
عمل عبارت را تغيير دهند.شما ممكن است همچنين بتوانيد زمان عبارت را همراه با
زمان فعل تغيير دهيد.
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.8حاﻻ معلم زبان تان ممكن است تمرينات واقعي را با استفاده از جايگزيني كلمات يا
كاربرد فعل بنويسد.با اين حال اين كار به زماني بيشتر از زمان كﻼس درس نياز خواهد
داشت و از انﺼاف نگذريم به پرداخت اضافي نياز خواهد داشت.
الفبا و اعداد:تﺼور كنيد كه زبان مقﺼدتان از يك الفبا با حرف نسبتا كمي استفاده
مي كند.شما قﺼد داريد تلفظ صحيح هر حرف را به منظور اين كه بتوانيد كلمات را
براي يك گويشور نيتيو هجي كنيد ياد بگيريد.شما همچنين مي خواهيد تلفظ صحيح
اعداد را ياد بگيريد.تمرينات ساده براي حروف و اعداد بسازيد.تمرينات را به اندازه ي
كافي مرور كنيد تا بتوانيد از حروف و اعداد با تلفظ درست استفاده كنيد.تمرينات الفبا
و اعداد را در ضميمه ي  Aببينيد).درس مقدماتي(
شما احتماﻻ از اعداد بيشتري استفاده خواهيد كرد چرا كه آن ها بخشي از مكالمات
روزمره بخﺼوص هنگام خريد كردن را به خود اختﺼاص مي دهند .در نتيجه شما
احتماﻻ در اعداد به سرعت به تسلط خواهيد رسيد.با اين وجود مطمئن باشيد الفبا را
هم ياد خواهيد گرفت.به عنوان يك خارجي از شما خواسته مي شود كه كلمات را
هجي كنيد.اگر هجي كردن در زبان مقﺼدتان را با تسلط ياد بگيريد به شما كمك
بزرگي خواهد بود.
ضبط تمرينات :به رغم تجهيزات پيشرفته تكنولوژي كه امروزه وجود دارد مانند ام پي
تري و سي دي.برخي هنوز ترجيح مي دهند از ضبط كننده هايي مانند نوار كاست
كه كم هزينه تر هستند و استفاده ي راحت تري دارند استفاده كنند.در هنگام مطالعه
اگر از دستگاه ضبط صوت استفاده مي كنيد نياز خواهيد داشت نوارهاي كاست زيادي
نيز همراه خود داشته باشيد يا مطمئن باشيد كه نوارها را مي توانيد از جايي خريداري
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كنيد و همچنين اطمينان حاصل كنيد كه تجهيزاتي كه همراه خودتان داريد در ولتاژ
و فركانس آن كشور قابل استفاده مي باشد و به كارتان مي آيد.
اگر از يك دستگاه ضبط كاست استفاده مي كنيد.كاست هايتان را به طول شش
دقيقه بيشتر يا كمتر محدود كنيد.نوارهايي كه از لحاظ مدت طوﻻني تر هستند از
نوار هاي نازك تري استفاده مي كنند كه مناسﺐ مطالعه ي زبان نمي باشد.چرا كه
مطالعه زبان نياز به مكث و تكرار زياد دارد و اين كاست ها پاسخگو نمي باشند.
انتخاب امروزه اگرچه تكنولوژي ام پي تري خواهد بود اگر شما از آي پاد يا پخش
كننده ي ام پي تري استفاده مي كنيد و تجهيزات رايانه اي مناسبي داريد ممكن
است متوجه شده باشيد كه ضبط صدا روي يك سي دي و انتقال آن به پخش كننده
ي ام پي تري جايگزين خوبي مي باشد.شما مي توانيد ضميمه هاي كمكي را خريداري
كنيد كه به يك آي پاد اجازه مي دهد به طور مستقيم ضبط كند.احتماﻻ قﺼد داريد
فايل هاي ام پي تري تان را به يك كامپيوتر آپلود كنيد كه امكان ذخيره سازي آن
ها روي سي دي ها وجود داشته باشد.
شما بايد برنامه اي با معلم تان طراحي كنيد.در طول مدتي كه او به شما كمك مي
كند شما روي مطالﺐ متني اي كه به طور خودكار سازماندهي يا نوشته شده به عنوان
تمرينات ضبط شده كار مي كنيد.عﻼوه براين ممكن است جداول فعلي و مانند آن را
ضبط كنيد.شما بايد زمان كافي به اين كار اختﺼاص دهيد به طوري كه ضبط هر روز,
كامل شود.
مشاهده كنيد كه مطالﺐ ضبط شده به عنوان مهمترين بخش كﻼس با معلم تان مي
باشد.شما مي توانيد ازهر يك ساعت مطالﺐ ضبط شده سه الي چهار ساعت تمرين
زبان دريافت كنيد.بنابرين يك ساعت مكالمه زنده با معلم تان معادل يك ساعت
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تمرين گفتاري زبان مي باشد.اين در حالي است كه ضبط كردن سه الي چهار ساعت
تمرين گفتاري زبان در همان زمان در اختيار شما قرار خواهد داد.عﻼوه بر اين تمرينات
ضبط شده گذشته به طور مرتﺐ تكرار خواهند شد كه در نهايت تمرين گفتاري
بيشتري خواهيد داشت.
روزهايي وجود خواهد داشت كه شما به دﻻيل متنوع به معلم تان دسترسي
نداريد.تمريناتي كه قبﻼ ضبط شده به شما اجازه مي دهد مطالعه زبان را بدون اتﻼف
وقت ادامه دهيد.
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توضيحات پيوست:
خﻼصه پيوست:
هدف پيوست هاي  A-Fاين است كه نشان دهد چطور انواع تمرينات صوتي در زبان
مقﺼد نوشته مي شود.
پيوست هاي  A-Fاز دوره ي رايگان و قابل دانلود يادگيري سريع انگليسي گفتاري
گرفته شده است.هدف هر پيوست اين است كه نشان دهد چطور انواع خاصي از
تمرينات صوتي نوشته مي شود.اين تمرينات از يك دوره ي زبان انگليسي گرفته شده
است.براي هدف عملي همه ي مثال ها بايد انگليسي باشند.با اين وجود شما ممكن
است از مثال هايي براي گسترش تمريناتتان در زبان مقﺼد استفاده كنيد.تمريناتي
كه شما خواهيد نوشت از جمﻼت,عبارات و واژگاني كه در مقاﻻت روزنامه اي زبان
مقﺼدتان پيدا كرده ايد مي آيند.
توجه داشته باشيد كه تمرينات الفبا)حرف( و تمرينات اعداد در درس اول معرفي شده
اند.هر حرف يا تمرين شمارشي حداقل در چهار درس انگليسي گفتاري تكرار شده
است.هرچند دو تمرين هيچ وقت در يك درس تكرار نمي شوند.تلفظ صحيح الفباي
زبان مقﺼد و اعداد در آموزش زبان گفتاري اغلﺐ ناديده گرفته مي شوند.
پيوست :Aدرس مقدماتي
دوره ي گفتاري زبان كه از روش آموزش بازخوردي استفاده مي كند كامﻼ متفاوت
آغاز مي شود و با دوره هاي زباني كه مبتني بر گرامر هستند متفاوت مي باشند و
هدف پيوست  Aاين است كه نشان دهد درس اول براي دانش آموزاني است كه هيچ
تجربه ي قبلي از يادگيري انگليسي ندارند.درس اول با جمﻼت پيچيده شروع مي
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شود.در پايان درس اول همين دانش آموزان ابتدايي قادر خواهند بود اين جمﻼت را
با تسلط قابل قبولي استفاده كنند.توجه داشته باشيد كه تمام افعال به زمان حال مي
باشند.همچنين الفبا و اعداد در اين درس معرفي شده اند.در تمرين  1.9دانش آموزان
كلمات را در پاسخ جايگزين مي كنند.
اكثر دانش آموزان ابتدايي زماني كه براي اولين بار درس اول را مي بينند تﺼورشان
بر اين است كه اين درس بسيار دشوار مي باشد.اما يك هفته بعد با آن خيلي راحت
هستند و آن را بخوبي انجام مي دهند.در برنامه هاي معمولي زبان تمركز بر تمرينات
نوشتاري گرامري بيشتر از بخش گفتاري زبان است و اين مانع پيشرفت سريع براي
رسيدن به تسلط است.
پيوست :Bتمرينات فعلي
پيوست  Bتمرينات متني را نشان مي دهد.يك مقاله ي روزنامه اي ممكن است در
يك ضبط صوت براي آموزش زبان گفتاري ضبط شده باشد.در صورت نياز جمﻼت
طوﻻني تربه عبارت هاي كوتاه تر شكسته مي شوند.معلم عبارت را براي ضبط مي
خواند و دانش آموز عبارت را در طول مكثي كه توسط پرانتز) (...نشان داده شده است
تكرار مي كند.
پيوست :Cتمرينات درس
پيوست  Cتمريناتي را نشان مي دهد كه به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه
سوال بپرسند,چگونه از ضماير مفعولي استفاده كنند,چگونه از  mayبراي بيان شرايط
استفاده كنند,چگونه از  mightبراي بيان شرايط استفاده كنند,چگونه ميان  thisو
 thatتمايز قائل شوند,چگونه از  doبراي تاكيد استفاده كنند,چگونه از صفات تفضيلي
و عالي استفاده كنند,چگونه ميان )everyكه به همه ي اعضاي يك گروه اشاره مي
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كند(.و every…whoيا )every…whichاشاره به افرادي دارد كه در گروه حذف
شده اند(.تمايز قائل شوند و چگونه كلمات  highبه  wide , heightبه width
 deep,به  long,depthبه  thick,lengthبه strong,thickness
به weak,strengthبه  weaknessو  darkبه  darknessتغيير دهند.
پيوست :Dتمرينات بيشتر فعل
پيوست  Dسه فرمت تمرين فعل را نشان مي دهد.
پيوست :Eتمرينات عبارتي
پيوست  Eدو تمريني كه عبارت ها را آموزش مي دهد به شما نشان خواهد داد.
پيوست :Fتمرينات متنوع
پيوست  Fتمريناتي را نشان مي دهد كه به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه
از صفات تفضيلي و صفات عالي كه توسط  moreو  mostاز هم تفكيك مي شوند
استفاده كنند,چگونه از حروف اضافه استفاده كنند ,چگونه حدود احتمال ميان
 alwaysو  neverرا بيان كنند,چگونه از افعال دو كلمه اي استفاده كنند وچگونه
در بيان افكارشان از گفتار مودبانه تري استفاده كنند.
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پيوست A

پيوست :Aدرس مقدماتي
دوره ي گفتاري زبان كه از روش آموزش بازخوردي استفاده مي كند كامﻼ متفاوت
آغاز مي شود و با دوره هاي زباني كه مبتني بر گرامر هستند متفاوت مي باشند و
هدف پيوست  Aاين است كه نشان دهد درس اول براي دانش آموزاني است كه هيچ
تجربه ي قبلي از يادگيري انگليسي ندارند.درس اول با جمﻼت پيچيده شروع مي
شود.در پايان درس اول همين دانش آموزان ابتدايي قادر خواهند بود اين جمﻼت را
با تسلط قابل قبولي استفاده كنند.توجه داشته باشيد كه تمام افعال به زمان حال مي
باشند.همچنين الفبا و اعداد در اين درس معرفي شده اند.در تمرين  1.9دانش آموزان
كلمات را در پاسخ جايگزين مي كنند.
اكثر دانش آموزان ابتدايي زماني كه براي اولين بار درس اول را مي بينند تﺼورشان
بر اين است كه اين درس بسيار دشوار مي باشد.اما يك هفته بعد با آن خيلي راحت
هستند و آن را بخوبي انجام مي دهند.در برنامه هاي معمولي زبان تمركز بر تمرينات
نوشتاري گرامري بيشتر از بخش گفتاري زبان است و اين مانع پيشرفت سريع براي
رسيدن به تسلط است.
درس اول :جمﻼت انگليسي
1.1هر جمله را تكرار كنيد.
)1.1a Hello. (Hello.
)?1.1b How are you? (How are you
)1.1c Fine. (Fine.
)1.1d Fine, thank you.( Fine, thank you.
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1.1e Okay, thanks. (Okay, thanks.)
1.1f Good morning. (Good morning.)
1.1g Good afternoon. (Good afternoon.)
1.1h Good evening. (Good evening.)
1.1i Excuse me. (Excuse me.)
1.1j What time is it? (What time is it?)
1.1k It is 2 o'clock. (It is 2 o'clock.)
1.1l Thank you. (Thank you.)
1.1m My name is John. (My name is John.)
1.1n What is your name? (What is your name?)
1.1o Do you live here? (Do you live here?)
1.1p Yes, I live here. (Yes, I live here.)
1.1q Do you speak English? (Do you speak English?)
1.1r I speak a little English. (I speak a little English.)
1.1s Have you lived here long? (Have you lived here long?)
1.1 t I have lived here two years. (I have lived here two years.)
.جمﻼت زير را تكرار كنيد1.3
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1.3a Hello, how are you? (Hello, how are you?) / Hi, how are
you? (Hi, how are you?)/ Hello. (Hello.) / Hi. (Hi.)
1.3b Fine, thank you. (Fine, thank you.) / Fine, thanks. (Fine,
thanks.) / Okay, thanks. (Okay, thanks.) / Okay. (Okay.)
1.3c How are you? (How are you?) / Fine, thanks. And you?
(Fine, thanks. And you?)
1.3d Do you live here? (Do you live here?) / Do you live here
in the city? (Do you live here in the city?) / Are you from this
city? (Are you from this city?)
.اعداد زير را تكرار كنيد1.5
0 [zero] (0) 1 [one] (1) 2 [two] (2) 3 [three] (3) 4 [four] (4)
5 [five] (5) 6 [six] (6) 7 [seven] (7) 8 [eight] (8) 9 [nine] (9)
.جمﻼت زير را تكرار كنيد1.6
1.6e Please help me. (Please help me.) / Help me. (Help me.) /
Help. (Help.)
1.6f I am hurt. (I am hurt.) / I'm hurt. (I'm hurt.) / I'm not hurt.
(I'm not hurt.)
1.6g My car will not start. (My car will not start.) / My car won't
start. (My car won't start.) / My car is out of gas. (My car is out
of gas.) / Where is the closest gas station? (Where is the closest
gas station?)
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1.6h What is your license number? (What is your license
number?)
1.6i My child is sick. (My child is sick.) / My arm is hurt. (My
arm is hurt.) / My wife is sick. (My wife is sick.) / My husband
is hurt. (My husband is hurt.)
. حروف الفبا را بگوييد1.6
A/a B/b C/c D/d E/e F/f G/g
H/h I/I J/j K/k L/l M/m N/n
O/o P/p Q/q R/r S/s T/t U/u
V/v W/w X/x Y/y Z/z
." تكرار كنيدExcuse me"  هرجمله را بعد از گفتن1.9
1.9a Can you tell me where the store is? (Excuse me. Can you
tell me where the store is?) Excuse me. Can you tell me where
the store is? (Excuse me. Can you tell me where the store is?)
1.9b Can you tell me where the bathroom is? (Excuse me. Can
you tell me where the bathroom is?) Excuse me. Can you tell
me where the bathroom is? (Excuse me.Can you tell me where
the bathroom is?)
1.9c Can you tell me where to find groceries? (Excuse me. Can
you tell me where to find groceries?) Excuse me. Can you tell
me where to find groceries? (Excuse me.Can you tell me where
to find groceries?)
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1.9d How much does it cost? (Excuse me. How much does it
cost?) Excuse me. How much does it cost? (Excuse me. How
)?much does it cost
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پيوست :Bتمرينات فعلي
پيوست  Bتمرينات متني را نشان مي دهد.يك مقاله ي روزنامه اي ممكن است در
يك ضبط صوت براي آموزش زبان گفتاري ضبط شده باشد.در صورت نياز جمﻼت
طوﻻني تربه عبارت هاي كوتاه تر شكسته مي شوند.معلم عبارت را براي ضبط مي
خواند و دانش آموز عبارت را در طول مكثي كه توسط پرانتز) (...نشان داده شده است
تكرار مي كند.دنر طول مراحل آشنايي با تمرين,دانش آموز ممكن است متن نوشتاري
را در حالي كه به فايل صوتي پاسخ مي دهد دنبال كند.در نهايت بيشتر مطالعه از
طريق حافظه بياد آورنده در حالي كه از فايل صوتي استفاده مي شود انجام مي گيرد.
اين تمرين از فرمت هايي كه در قالﺐ يك بار و دوبار تكرار مي باشد استفاده مي كند.
THE JOURNEY OF A WISE MAN: A Fable for English
Learners
A long time ago, (A long time ago,) there was a wise man (there
was a wise man( living in a mountain country. (living in a
mountain country.) A long time ago, there was a wise man
living in a mountain country. (A long time ago, there was a wise
man living in a mountain country.) The country was beautiful.
(The country was beautiful.) But it was always difficult (But it
was always difficult) to find enough food. (to find enough
food.) But it was always difficult to find enough food. (But it
)was always difficult to find enough food.
The people of the High Country (The people of the High
Country) decided that they would travel together (decided that
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they would travel together) to the Low Country.(the Low
Country.) The people of the High Country decided that they
would travel together to the Low Country. (The people of the
High Country decided that they would travel together to the
Low Country.) When the snow began to melt, (When the snow
began to melt,) they packed all they owned (they packed all
they owned) into their wagons. (into their wagons.) When the
snow began to melt, they packed all they owned into their
wagons. (When the snow began to melt, they packed all they
owned into their wagons.) With anticipation mixed with
sadness, (With anticipation mixed with sadness,)the wise man
and his neighbors (the wise man and his neighbors) left their
High Country homes. (left their High Country homes.) With
anticipation mixed with sadness, the wise man and his
neighbors left their High Country homes. (With anticipation
mixed with sadness, the wise man and his neighbors left their
High Country homes.)
The wise man noticed something strange (The wise man
noticed something strange taking place) soon after they began
their journey. ( soon after they began their journey.) The wise
man noticed something strange taking place soon after they
began their journey. (The wise man noticed something strange
taking place soon after they began their journey.) As they
traveled day after day, (As they traveled day after day,) his right
arm began to feel stiff. (his right arm began to feel stiff.) As
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they traveled day after day, his right arm began to feel stiff. (As
they traveled day after day, his right arm began to feel stiff.)
The further they traveled from the High Country, (The further
they traveled from the High Country,) the weaker it became.
(the weaker it became.) The further they traveled from the High
Country, the weaker it became. (The further they traveled from
the High Country, the weaker it became.) The further they
traveled from the High Country, the weaker it became. (The
further they traveled from the High Country, the weaker it
became.) Three things puzzled him. (Three things puzzled
him.) Three things puzzled him. (Three things puzzled him.)
First, his arm always felt the weakest (First, his arm always felt
the weakest) whenever they stopped in a village. (whenever
they stopped in a village.) First, his arm always felt the weakest
whenever they stopped in a village.(First, his arm always felt
the weakest whenever they stopped in a village.) First, his arm
always felt the weakest whenever they stopped in a village.
(First, his arm always felt the weakest whenever they stopped
in a village.) Secondly, (Secondly,) he noticed that when the
travelers from the High Country (he noticed that when the
travelers from the High Country) gathered around a fire at night
(gathered around a fire at night) to talk among themselves, (to
talk among themselves,) his arm became strong again. (his arm
became strong again.) Secondly, he noticed that when the
travelers from the High Country gathered around a fire at night
to talk among themselves, his arm became strong again.
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(Secondly, he noticed that when the travelers from the High
Country gathered around a fire at night to talk among
themselves, his arm became strong again.) Secondly, he noticed
that when the travelers from the High Country gathered around
a fire at night to talk among themselves, his arm became strong
again. (Secondly, he noticed that when the travelers from the
High Country gathered around a fire at night to talk among
themselves, his arm became strong again.)
.بقيه داستان براي كساني است كه مي خواهند تمام داستان را بخوانند
His third discovery puzzled him the most. When he put his
arm behind his back, it no longer felt stiff and useless.
One day the wise man was startled. As his wagon rounded a
bend in a high mountain road, he looked down on his
neighbors' wagons ahead of him. He realized that many others
were also holding an arm behind their back. As he looked
more closely, he saw that some older people had even tied
their arm in place with a rope.
Why, he wondered, was this happening?
At last they reached the Low Country. The weather was
warm. The fields would produce grain and the forests would
supply lumber for their houses. Life looked promising.
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Promising, that is, except for their weak arms. It was rumored
that the Low Country's air caused this strange weakness.
Some of the people even said they must learn to live with this
weakness if they wanted to stay in the Low Country.
The adults and children set to work. They cleared the land,
planted crops, and prepared lumber to build their new homes.
A High Country tailor sewed a new kind of coat that would hold
the useless arm in place. He also put leather on the coat so the
shoulder could push heavy loads. Even with the new coat,
however, work was slow because everyone used only one arm.
Again, the wise man noticed a strange thing. First, he noticed
that — even though it caused them pain — the children soon
began using their weak arm again. Secondly, the wise man
noticed that whenever the High Country people met together in
their first buildings, if they shut all the doors and windows,
strength returned to the arms of even the oldest men and
women. "Surely," most said, "this proves that the Low Country
air is at fault." Most agreed that the only solution was to build
houses so strong that all Low Country air could be kept outside.
But the wise man was puzzled most because the children
seemed to become stronger while playing and working outside
in the Low Country air.
The wise man watched his High Country neighbors trying to
build their houses while using only one arm. He became fearful
for his people's welfare. The new coat helped them work faster
with one arm. But winter was coming and neither the houses
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nor the crops would be ready if everyone continued to work
with one arm behind their back.
The wise man learned a lesson from the children. He realized
that — even though it was painful — using his weak arm for
hard work was the only way to make it strong again. Because
winter was coming, he knew that he could not stop working on
his housein order to spend all his time trying to make his arm
strong. But he also knew that he could not finish his house
before winter unless he used both arms. The wise man decided
that if he was to finish his house before winter, he must spend
some time each day strengthening his arm so that he could
finish his house more quickly.
The wise man spent time each day both strengthening his arm
and working on his house. He finished his house before
winter.
Some High Country people perished that winter because the
snow came before their crops were harvested and their houses
finished. They had worked slowly every day because they
were afraid to stop working on their houses long enough to
strengthen their weak arm.
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پيوست :Cتمرينات درس
پيوست  Cتمريناتي را نشان مي دهد كه به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه
سوال بپرسند,چگونه از ضماير مفعولي استفاده كنند,چگونه از  mayبراي بيان شرايط
استفاده كنند,چگونه از  mightبراي بيان شرايط استفاده كنند,چگونه ميان  thisو
thatتمايز قائل شوند,چگونه از  doبراي تاكيد استفاده كنند,چگونه از صفات تفضيلي
و عالي استفاده كنند,چگونه ميان( everyكه به همه ي اعضاي يك گروه اشاره مي
كند(.و every…whoيا( every…whichاشاره به افرادي دارد كه در گروه حذف
شده اند(.تمايز قائل شوند و چگونه كلمات  highبه  height , wideبه width
به  length,thickبه thickness, strong
,deepبه depth,long
به strength,weakبه  weaknessو  darkبه  darknessتغيير دهند.
] اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه سوال بپرسند[.
 5.7در اين تمرين من مي گويم "yes, I like this car.":شما پاسخ مي دهيدDo :
"?"you like this car
5.7a Yes, I like this car.
(Do you like this car?) Do you like this car? (Do you like this
)?car
5.7b Yes, he likes this car.
(Does he like this car?) Does he like this car? (Does he like this
)?car
5.7c Yes, we like this car.
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(Do we like this car?) Do we like this car? (Do we like this car?)
]اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه از ضماير مفعولي استفاده
[.كنند
" شما پاسخme?":" سپس مي گويمwho is he talking to? ": من مي گويم5.9
"he is talking to me." :خواهيد داد
5.9a Who is he talking to? Me?
(He is talking to me.) He is talking to me. (He is talking to me.)
5.9b Who is he talking to? Him?
(He is talking to him.) He is talking to him. (He is talking to
him.)
5.9c Who is he talking to? Her?
(He is talking to her.) He is talking to her. (He is talking to her.)
5.9d Who is he talking to? It?
(He is talking to it.) He is talking to it. (He is talking to it.)
 براي بيان شرايطmay ] اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه از
[.استفاده كنند
." پاسخ دهيدI may" " وI don't know."  جمﻼت زير را با11.3
11.3a Will you go tomorrow?
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(I don't know yet. I may go tomorrow.) I don't know yet. I may
go tomorrow. (I don't know yet. I may go tomorrow.)
11.3c Will it be a large amount of money?
(I don't know yet. It may be a large amount of money.) I don't
know yet. It may be a large amount of money. (I don't know
yet. It may be a large amount of money.)
11.3d Will they do all of their work?
I don't know yet. They may do all of their work.) I don't )
know yet. They may do all of their work. (I don't know yet.
They may do all of their work.)
 براي بيان شرايطmight ] اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه از
[.استفاده كنند
 و جايگزين كردنI don't think I will but I might  جمﻼت زير را با11.4
.ضماير فعلي متفاوت پاسخ دهيد
11.4a Will you go tomorrow?
(I don't think I will. But I might go tomorrow.) I don't think I
will. But I might go tomorrow. (I don't think I will. But I
might go tomorrow.)
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11.4c Will we give a large amount of money?
(I don't think we will. But we might give a large amount of
money.) I don't think we will. But we might give a large amount
of money. (I don't think we will. But we might give a large
amount of money.)
11.4d Will they do all of their work?
(I don't think they will. But they might do all of their work.) I
don't think they will But they might do all of their work. (I
don't think they will. But they might do all of their work.)
 تفاوتthat وthis ] اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه ميان
[.قائل شوند
" و شماDo the children need this book?":من از شما سوال مي كنم13.3
" من از شما سوالno, but I know they need that book.":پاسخ خواهيد داد
"و شما پاسخ خواهيدDoes he want to read these books?":مي كنم
"No, but I know he wants to read those books.":داد
13.3a Do the children need this book?
(No. But I know they need that book.) No. But I know they
need that book. (No. But I know they need that book.)
13.3b Does he want to read these books?
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No. But I know he wants to read those books.) No. But I )
know he wants to read those books. (No. But I know he
wants to read those books.)
13.3c Do we already have people from this group?
(No. But I know we already have people from that group.) No.
But I know we already have people from that group. (No But I
know we already have people from that group.)
[. براي تاكيد استفاده كنندdo ]اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد چگونه از
 " شما پاسخ ميDo you speak English?":من از شما سوال مي كنم13.5
he doesn't ":" من از شما سوال مي كنمyes, I do speak English.":دهيد
"yes, he does speak : شما پاسخ مي دهيدspeak English. does he?"
English."
13.5a Do you speak English?
(Yes, I do speak English.) Yes, I do speak English. (Yes, I do
speak English.)
13.5b He doesn't speak English, does he?
(Yes, he does speak English.) Yes, he does speak English.
(Yes, he does speak English.)
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13.5c Does she perform well with others?
(Yes, she does perform well with others.) Yes, she does
perform well with others.( Yes, she does perform well with
others.)
] اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه از صفات تفضيلي و عالي
noisy /old, older, oldest /tall, tallest:واژگاني از قبيل.استفاده كنند
bad, /good, better, best /short, shorter, shortest/,noisier, noisiest
[. در اين تمرين استفاده مي شودworse, worst
" شماDo you see that big crowed? ": من از شما سوال مي پرسم13.7
."Yes, but the one we saw yesterday was bigger.":پاسخ مي دهيد
" شما پاسخ ميDo you see that big crowed?":من دوباره سوال مي پرسم
"yes, but the one we will see tomorrow will be the biggest.":دهيد
13.7a Do you see the big crowd?
(Yes, but the one we saw yesterday was bigger.) Yes, but the
one we saw yesterday was bigger. (Yes, but the one we saw
yesterday was bigger.)
13.7b Do you see the big crowd?
(Yes, but the one we will see tomorrow will be the biggest.)
Yes, but the one we will see tomorrow will be the biggest.
(Yes, but the one we will see tomorrow will be the biggest.)
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13.7c Did they put the tall people together?
(Yes, but the ones they put together yesterday were taller.)
Yes, but the ones they put together yesterday were taller.
(Yes, but the ones they put together yesterday were taller.)
 كه شامل تمامevery ]اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه ميان
 كه شامل بعضيevery…which  ياevery…who اعضاي يك گروه مي باشند و
[.از افراد گروه مي باشند تفاوت قائل شوند
. جمﻼت زير را تكرار كنيد14.7
14.7a Everyone sold a house. (Everyone sold a house.)
Everyone in this group owned a house. (Everyone in this
group owned a house.)
Everyone sold a house. (Everyone sold a house.)
14.7b Everyone who owned a house sold it. (Everyone who
owned a house sold it.)
Some in this group owned a house. (Some in this group
owned a house.)
Some did not own a house. (Some did not own a house.)
Those who owned a house sold it. (Those who owned a house
sold it.)
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14.7c Every car was repaired. (Every car was repaired.)
Every car in this group needed to be repaired. (Every car in this
group needed to be repaired.)
Every car was repaired. (Every car was repaired.)
14.7d Every car that needed to be repaired was fixed. (Every
car that needed to be repaired was fixed.)
Some cars in this group needed to be repaired. (Some cars in
this group needed to be repaired.)
Some cars did not need to be repaired. (Some cars did not need
to be repaired.)
Those cars that needed it were repaired. (Those cars that needed
it were repaired.)
14.7e Every member was sick and was given help. (Every
member was sick and was given help.)
Every member in this group was sick. (Every member in this
group was sick.)
Every member was given help. (Every member was given
help.)
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14.7f Every member who was sick was given help. (Every
member who was sick was given help.)
Some members in this group were sick. (Some members in
this group were sick.)
Some members were not sick. (Some members were not sick.)
The members who were sick were given help. (The members
who were sick were given help.)
 را بهhigh ] اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه كلماتي مانند
 راthick ,length  را بهlong,depth  را بهdeep ,width  را بهwide ,height
 را بهdark  وweekness  را بهweek ,strength  را بهstrong,thickness به
[. تبديل كنندdarkness
. جمﻼت زير را تكرار كنيد14.9
14.9a How high is that mountain? (How high is that mountain?)
Its height is over 11,000 feet. (Its height is over 11,000 feet.)
14.9b How wide is their house? (How wide is their house?)
Its width is almost 50 feet. (Its width is almost 50 feet.)
14.9c How deep is the water? (How deep is the water?)
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)Its depth is about 100 feet. (Its depth is about 100 feet.
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تمرينات بيشتر فعل:D پيوست
. سه فرمت تمرين فعل را نشان مي دهدDپيوست
:من مي گويم.هر وقت به شما گفتم جمله را تكرار كنيد1.6
"Yesterday I needed groceries .Today__."
:شما مي گوييد
"Today I need groceries."
.( در جمله استفاده كنيدI, he, she, we, you, they)از ضميرهاي فاعلي نظير
6.3a Yesterday I needed groceries. Today._________
(Today I need groceries.) Today I need groceries. (Today I
need groceries.)
Today he needs groceries. Tomorrow _________.
(Tomorrow he will need groceries.) Tomorrow he will need
groceries. (Tomorrow he will need groceries.)
Tomorrow we will need groceries. Yesterday._________
(Yesterday we needed groceries.) Yesterday we needed
groceries. (Yesterday we needed groceries.)
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6.3b Yesterday they appealed to the men. Today._________
(Today they appeal to the men.) Today they appeal to the
men. (Today they appeal to the men.)
Today we appeal to the men. Tomorrow._________
(Tomorrow we will appeal to the men.) Tomorrow we will
appeal to the men. (Tomorrow we will appeal to the men.)

Tomorrow you will appeal to the men. Yesterday_______.
(Yesterday you appealed to the men.) Yesterday you appealed
to the men. (Yesterday you appealed to the men.)
6.3c Yesterday you added your brother to the group. Today
._________
(Today you add your brother to the group.) Today you add your
brother to the group.(Today you add your brother to the group.)

Today he adds your brother to the group. Tomorrow
._________
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(Tomorrow he will add your brother to the group.) Tomorrow
he will add your brother to the group. (Tomorrow he will add
your brother to the group.)
هر جمله را با استفاده از كلمه اي كه مي گويم بگوييد به شما خواهم گفت12.3
.حال يا آينده باشد,جمله بايد زمان گذشته
." استفاده كنيدTo agree"  از فعلa12.3
Present()زمان حال. The man I know from that group always
_________.
(The man I know from that group always agrees.) The man I
know from that group always agrees. (The man I know from
that group always agrees.)
Past()زمان گذشته. The man I know from that group always
_________.
(The man I know from that group always agreed.) The man I
know from that group always agreed. (The man I know from
that group always agreed.)
Future()زمان آينده. The man I know from that group will always
_________.
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(The man I know from that group will always agree.) The man
I know from that group will always agree. (The man I know
from that group will always agree.)
Present()زمان حال. The group of men I know always_________ .
(The group of men I know always agrees.) The group of men I
know always agrees.(The group of men I know always agrees.)

Past()زمان گذشته. The group of men I know always_________.
(The group of men I know always agreed.) The group of men I
know always agreed.(The group of men I know always agreed.)

Present()زمان حال. The group of men I know will always
_________.
(The group of men I know will always agree.) The group of
men I know will always agree. (The group of men I know will
always agree.)
." استفاده كنيدto claim"  از فعلb12.3
Present. Peter _________ to follow the orders.
(Peter claims to follow the orders.) Peter claims to follow the
orders. (Peter claims to follow the orders.)
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Past. Peter _________ to follow the orders.
(Peter claimed to follow the orders.) Peter claimed to follow the
orders. (Peter claimed to follow the orders.)
Future. Peter _________ to follow the orders.
(Peter will claim to follow the orders.) Peter will claim to
follow the orders. (Peter will claim to follow the orders.)
Present. Peter and John _________ to follow the orders.
(Peter and John claim to follow the orders.) Peter and John
claim to follow the orders. (Peter and John claim to follow the
orders.)
Past. Peter and John _________ to follow the orders.
(Peter and John claimed to follow the orders.) Peter and John
claimed to follow the orders. (Peter and John claimed to follow
the orders.)
Future. Peter and John _________ to follow the orders.
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(Peter and John will claim to follow the orders.) Peter and John
will claim to follow the orders. (Peter and John will claim to
follow the orders.)
. جمﻼت زير را تكرار كنيد16.2
." كامل كنيدtheir coat up over there."  جمﻼت زير را باa16.2
I always hang (I always hang their coats up over there.) / I
always hung (I always hung their coats up over there.) / I will
hang (I will hang their coats up over there.)
She always hangs (She always hangs their coats up over there.)
/ She always hung (She always hung their coats up over there.)
/ She will hang (She will hang their coats up over there.)
You seldom hang (You seldom hang their coats up over there.)
/ You seldom hung (You seldom hung their coats up over
there.) / You will hang (You will hang their coats up over
there.)
."كامل كنيدthe phone up immediately" جمﻼت زير را با
We usually hang (We usually hang the phone up immediately.)
/ We usually hung( We usually hung the phone up
immediately.) / We will hang (We will hang the phone up
immediately.
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They never hang (They never hang the phone up immediately.)
/ They never hung (They never hung the phone up
immediately.) / They will hang (They will hang the phone up
immediately.)
." كامل كنيدthe law while driving."جمﻼت زير را با عبارت.b16.2
I never break (I never break the law while driving.) / I never
broke (I never broke the law while driving.) / I will never break
(I will never break the law while driving.)
He never breaks (He never breaks the law while driving.) / He
never broke (He never broke the law while driving.) / He will
never break (He will never break the law while driving.)
You never break (You never break the law while driving.) /
You never broke (You never broke the law while driving.) /
You will never break (You will never break the law while
driving.)
." كامل كنيدthe meeting up at noon. "جمﻼت زير را با عبارت
We usually break (We usually break the meeting up at noon.) /
We broke (We broke the meeting up at noon.) / We will break
(We will break the meeting up at noon.)
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They always break (They always break the meeting up at noon.)
/ They broke (They broke the meeting up at noon.) / They will
break (They will break the meeting up at noon.)
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تمرينات عبارتي:E پيوست
. دو تمريني كه عبارت ها را آموزش مي دهد به شما نشان خواهد دادE پيوست
] اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه از عبارت
" استفادهNo,I don't have any…,but I will give you what I have."
[.كنند
: من از شما سوال مي كنم7.4
"Do you have any money?"
:شما پاسخ خواهيد داد
"No ,I don't have any money but I will give you what I have."
7.4a Do you have any money?
(No, I don't have any money, but I will give you what I have.)
No, I don't have any money, but I will give you what I have.
(No, I don't have any money, but I will give you what I have.)
7.4b Do you have any water?
(No, I don't have any water, but I will give you what I have.)
No, I don't have any water, but I will give you what I have. (No,
I don't have any water, but I will give you what I have.)
7.4c Do you have any cash?
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(No, I don't have any cash, but I will give you what I have.)
No, I don't have any cash, but I will give you what I have.
(No, I don't have any cash, but I will give you what I have.)
7.4d Do you have any gifts?
(No, I don't have any gifts, but I will give you what I have.) No,
I don't have any gifts, but I will give you what I have. (No, I
don't have any gifts, but I will give you what I have.)
7.4e Do you have any groceries?
No, I don't have any groceries, but I will give you what I )
have.) No, I don't have any groceries, but I will give you what
I have. (No, I don't have any groceries, but I will give you
what I have.)
I told you a long "]اين تمرين به شما آموزش مي دهد كه چگونه از عبارت
[. استفاده كنيدtime ago that…"
I told you a long  من از شما يك سوال مي پرسم شما اين سوال را با گفتن8.8
. پاسخ خواهيد دادtime ago that…
8.8a Will we be leaving together?
I told you a long time ago that we will be leaving together.) I
told you a long time ago that we will be leaving together. (I
told you a long time ago that we will be leaving together.)
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8.8b Will they reject their ignorance?
I told you a long time ago that they will reject their )
ignorance.) I told you a long time ago that they will reject
their ignorance. (I told you a long time ago that they will
reject their ignorance.)
8.8c Will he suffer because of their presence?
(I told you a long time ago that he will suffer because of their
presence.) I told you a long time ago that he will suffer because
of their presence. (I told you a long time ago that he will suffer
because of their presence.)
8.8d Will the whole store be closed?
(I told you a long time ago that the whole store will be closed.)
I told you a long time ago that the whole store will be closed.
(I told you a long time ago that the whole store will be closed.)
8.8e Will all our children be at the house?
(I told you a long time ago that all our children will be at the
house.) I told you a long time ago that all our children will be
at the house. (I told you a long time ago that all our children
will be at the house.)
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تمرينات متنوع:F پيوست
 تمريناتي را نشان مي دهد كه به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونهF پيوست
 از هم تفكيك مي شوندmost  وmore از صفات تفضيلي و صفات عالي كه توسط
 چگونه حدود احتمال ميان,چگونه از حروف اضافه استفاده كنند,استفاده كنند
چگونه از افعال دو كلمه اي استفاده كنند وچگونه, را بيان كنندnever  وalways
.در بيان افكارشان از گفتار مودبانه تري استفاده كنند
]اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه از صفات تفضيلي و عالي
[.استفاده كنند
 " شما پاسخIs she the most famous person here"؟:من مي گويم13.8
"I don't think so. But she is more famous than most :خواهيد داد
of the others."
13.8a Is she the most famous person here?
(I don't think so. But she is more famous than most of the
others.) I don't think so.But she is more famous than most of the
others. (I don't think so. But she is more famous than most of
the others.)
13.8c Will they be the most peaceful people here?
(I don't think so. But they will be more peaceful than most of
the others.) I don't think so. But they will be more peaceful than
most of the others. (I don't think so. But they will be more
peaceful than most of the others.)
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13.8f Were they the most responsible people here?
(I don't think so. But they were more responsible than most of
the others.) I don't think so. But they were more responsible
than most of the others. (I don't think so. But they were more
responsible than most of the others.)
]اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه از حروف اضافه استفاده
:اين حروف اضافه شامل.كنند
Inside, beside, in front of, outside, close to, behind, under,
around, through]
I walked near the ":" شما مي گوييدI walked near...":من مي گويم14.5
we :" شما مي گوييدwe walked toward…": من مي گويمhouse."
walked toward the house."
14.5a I walked near________.
(I walked near the house.) I walked near the house. (I walked
near the house.)
14.5b We walked toward________.
(We walked toward the house.) We walked toward the house.
(We walked toward the house.)
14.5c They walked away from________ .
(They walked away from the house.) They walked away from
the house. (They walked away from the house.)
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]اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه محدوده ي احتمال ميان
 اين تمرين شامل جمﻼتي براي. را بيان كنندnever  وalways
 ميrarely  وinfrequently ,seldom,occasionally ,sometimes,often
[.باشد
من مي.جمﻼت زير را با اضافه كردن كلمه اي كه به شما مي دهم تكرار كنيد14.8
" سپس من ميwe wait for the children by the bus stop.":گويم
we always wait for the children ":" شما پاسخ خواهيد دادalways":گويم
by the bus stop."
14.8a We wait for the children by the bus stop. always
(We always wait for the children by the bus stop.) We always
wait for the children by the bus stop. (We always wait for the
children by the bus stop.)
14.8b They come by 3 o'clock. usually
(They usually come by 3 o'clock.) They usually come by 3
o'clock. (They usually come by 3 o'clock.)
14.8c We see other children waiting there. frequently
We frequently see other children waiting there.) We
frequently see other children waiting there. (We frequently
see other children waiting there.)
]اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه از افعال دو كلمه اي مانند
get ,fill out ,drop in ,drop off,do over,cleaned up ,called up
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look وlook into,look over,hang up ,hand in,give back,get up,on
[. كه در اين تمرين آمده است استفاده كنندup
. جمﻼت زير را تكرار كنيد16.3
16.3a They broke the meeting up at noon. (They broke the
meeting up at noon.)
They will break up at noon. (They will break up at noon.)
16.3b She brought the children up by herself. (She brought the
children up by herself .)
He will bring the topic up during dinner. (He will bring the
topic up during dinner.)
16.3c They called the meeting off this morning. (They called
the meeting off this morning.)
They called off the meeting. (They called off the meeting.)
]اين تمرين به دانش آموزان آموزش مي دهد كه چگونه افكارشان را مودبانه تر بيان
[.كنند
. جمﻼت زير را تكرار كنيد16.7
16.7e Sit down. (Sit down.)
Please sit down. (Please sit down.)
16.7f Listen to me. (Listen to me.)
May I please have your attention? (May I please have your
attention?)
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16.7j Get out of my way. (Get out of my way.)
May I please come through? (May I please come through?)
16.7m I want to talk now. (I want to talk now.)
Excuse me. May I say something? (Excuse me. May I say
something?)
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