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ماواِت َو االَرِض َو اخِتالُف َالِسَنِتُكم َو َالواِنُكم، ِانَّ فی ٰذِلَك َلیاٍت ِللعاِلمیَن  َخلُق السَّ
ٰ
َو ِمن آیاِته

 روم، ٢٢
و از نشانه های قدرت خداوند آفرینش آسمان ها و زمین و نیز تفاوت زبان ها و رنگ های شما انسان هاست؛ و به تحقیق در همه 

اینها نشانه هایی از حکمت الهی برای دانشمندان نهفته است.

And of Allah’s Sign of Power is the creation of the heavens and the earth and also the 
variation of the languages and the color of you people; verily, in all these are Signs for 
men of knowledge.                                                   ( برگرفته از ترجمٔه مرحومه دکتر طاهره صّفار زاده )



     پیش تر به زبان (خارجی) احتیاج نبود. امروز احتیاج است. باید زبان های زندٔه دنیا 
ایران  تبلیغات مدارس باشد... .امروز مثل دیروز نیست که صدای ما از  برنامٔه  جزء 
بیرون نمی رفت. امروز ما می توانیم در ایران باشیم و در همه جای دنیا با زبان دیگری 

تبلیغ کنیم.
امام خمینی )رحمة الّله علیه(
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مقدمـه
Introduction



مقدمه
کتاب Prospect 3 که برای دانش آموزان پایٔه سوم مقطع متوسطٔه اّول تألیف گردیده، سومین 
بخش از مجموعٔه شش جلدی English for Schools می باشد که به منظور آموزش زبان انگلیسی به 
دانش آموزان مقاطع متوسطٔه اّول و دوم، با رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه طراحی گردیده است. 
رویکرد ارتباطی در آموزش زبان بیش از آنکه یک شیوهٔ آموزش زبان دوم / خارجی باشد، رویکردی 
مبتنی بر تقویت روحیٔه تعامل و ایجاد توانایی ارتباط براساس نیازهای ملموس زندگی فردی و اجتماعی 
است. این رویکرد در دهه های 1970 و 1980 میالدی و هم راستا با تغییرات انجام شده در شیوهٔ نگرش 
به چگونگی فراگیری زبان دوم شکل گرفت و گسترش یافت. مجموعه English for Schools و کتاب 
Prospect   3 براساس اصول کلی و پذیرفته شدهٔ رویکرد ارتباطی و با در نظرگرفتن دو ویژگی نقش فعال 
فراگیران در فرایند آموزش و تأکید بر تقویت روحیٔه حل مسئله و خودباوری در دانش آموزان تدوین گردیده 
است. روح حاکم بر رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه، توجه به نیازهای واقعی فراگیران در موقعیت های 

ارتباطی با تکیه بر اصول کلی زیر می باشد:
ــ استفاده از فعالیت های آموزشی متنوع در فرایند یادگیری زبان

ــ تأکید بر یادگیری زبان از طریق تجربیات زبانی
ــ استفاده از محتوای غنی، معنادار و قابل فهم در تدوین محتوای آموزشی

ــ ارتقاء روحیٔه فراگیری زبان در محیط مشارکتی و از طریق همکاری و همیاری در کالس
ــ ارائه بازخوردهای اصالحی مناسب به خطاهای فراگیران

ــ توجه به جنبه های عاطفی و نقش آنها در فرایند آموزش زبان
هدف این رویکرد، رشد مهارت های ارتباطی دانش آموزان به شیوه ای روان و تا حّد  امکان 
نزدیک به کاربرد واقعی و روزمرٔه زبان در بافت های ملموس زندگی فردی و اجتماعی است. به منظور 



رسیدن به کاربرد روان و طبیعی زبان مجموعه ای از معیارها به شرح زیر درنظر گرفته شده است:
ــ در فرایند آموزش، می بایست تمرکز عمدتاً برمعنا (meaning) باشد، هرچند این موضوع به 

معنای نادیده گرفتن اهمیت صورت و ساختار زبان (form) نیست.
ــ به دانش آموزان باید فرصت شرکت در تعامالت بین فردی داده شود تا از آن طریق بتوانند به 

توانایی بیان عقاید و نظرات خود دست یابند.
ــ در انجام فعالیت های شنیداری و خوانداری زمینه باید به گونه ای فراهم شود که دانش آموزان 
به درک معنی توجه کنند و بتوانند نسبت به آنچه خوانده یا شنیده اند به صورت شفاهی یا کتبی واکنش 

مناسب نشان دهند.
می باشد.  ارتباطی  خأل  وجود  و  بودن  پیش بینی  غیرقابل  ارتباط،  مشخصه های  از  یکی  ــ 
غیرقابل  موقعیت های  با  برخورد  توانایی  دانش آموزان  که  شود  فراهم  گونه ای  به  زمینه  باید  بنابراین 

پیش بینی و خأل های اطالعاتی را کسب نمایند.
ــ در رویکرد ارتباطی، کسب توانش راهبردی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا 
که موفقیت در ارتباط زبانی به توانایی موقعیت سنجی، نظارت آگاهانه بر روند ارتباط و ارزیابی نتایج 
آن بستگی دارد و این توانایی فقط از طریق شرکت در فعالیت های ارتباطی هدف دار امکان پذیر است. 
از طریق  زبانی  مهارت  هر چهار  از  استفاده  با  را  زبان  کاربرد  دانش آموزان  است  منظور الزم  به  این 

شرکت در فعالیت های هدف دار تجربه کنند.
ــ مداخله معلم برای اصالح خطاهای زبانی باید به گونه ای باشد که در فرایند ارتباط اختالل 

ایجاد نکند، به عبارت دیگر مداخله معلم در اصالح این گونه خطاها باید به حداقل ممکن کاهش یابد.

اجزاء بسته آموزشی
با این رویکرد کلی و با توجه به مالک های مربوط به تدوین محتوا اجزاء مختلف بستٔه آموزشی 

کتاب Prospect 3 عبارت اند از:
1ــ کتاب دانش آموز: کتاب دانش آموز شامل شش درس اصلی و سه درس مروری است. 

هر درس از کتاب دانش آموز به قسمت های اصلی زیر تقسیم گردیده است:
تمرین  با بخش  و  آغاز  با یک مکالمه  ــ بخش مهارت های شفاهی (شنیداری و گفتاری) که 

(Practice) ادامه پیدا می کند.
ــ در ادامه مباحث مربوط به آموزش خواندن نوشتن که با عناوین Sounds and Letters و 
Spelling and Pronunciation در کتاب های قبلی مطرح گردیده بود، در این پایه، آموزش لحن بیان 

جمالت (intonation) پایه زبان انگلیسی مورد توجه بوده است.
ــ بخش ساختارهای دستوری و گرامری که این بخش هم در ادامٔه منطقی سطح تولید فراگیران 



از سطح واژه (پایه هفتم) به سطح گروه (پایه هشتم) و در این پایه ارتقای آن به سطح جمله تدوین گردیده 
است. نکتٔه مهم در زمینٔه بخش گرامر این است که گرامر به خودی خود و صرف آموزش ساختارهای 
گرامری مطرح نشده است، بلکه در راستای اهداف اصلی رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه در جهت 
تقویت توانایی های ارتباطی فراگیران می باشد، لذا اکیدًا توصیه می شود همکاران محترم شیؤه تدریس 

این بخش را با دقت از این راهنمای معلم مطالعه نمایند.
ارائه  و  دانش آموز  کتاب  در  موجود  مفاهیم  تعمیق  منظور  به  کار  کتاب  کار:  کتاب  2ــ 
فعالیت های دسته بندی شده و مرتبط با محتوای کتاب دانش آموز و اهداف آموزشی دوره تدوین گردیده 
است. البته انجام فعالیت های کتاب کار در کالس درس بستگی به تصمیم معلم و درنظر گرفتن شرایط 
زمانی کالس دارد. الزم به ذکر است در جدول زمان بندی ابتدای هر درس زمان مناسبی برای انجام 
تمرینات کتاب کار در نظر گرفته شده است لذا انتظار می رود تا حّد ممکن نسبت به حل تمرینات این 

کتاب اهتمام الزم صورت گیرد.
لوح فشرده: برای اولین بار در نظام آموزش رسمی زبان های خارجی کشور استفاده از فایل 
صوتی در کالس درس زبان انگلیسی الزامی است و جزء الینفکی از فرایند آموزش محسوب می شود.
این لوح، محتوای شنیداری مناسب و متنوعی را برای دانش آموزان فراهم می آورد که در تهیٔه 

آن از گویشوران مسلط به زبان انگلیسی بهره گرفته شده است.
3ــ فلش کارت معلم: فلش کارت به عنوان بخشی از بستٔه آموزشی محسوب می گردد که 
نحؤه استفاده از آن در بخش مربوط به هر یک از دروس در ادامٔه کتاب راهنمای معلم ذکر شده است. 
فرایند آموزش و در جای خود ضروری است. همکاران گرانقدر  این فلش کارت ها در  از  استفاده 

می توانند دانش آموزان خود را به ساخت فلش کارت دانش آموز نیز ترغیب نمایند.
و  کتاب  مؤلفان  با  گرامی  دبیران  ارتباط  اهمیت  به  توجه  با  رسانی:  اطالع  پایگاه  4ــ 
کارشناسان دفتر تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پایگاه اطالع رسانی 
eng- dept.talif.sch.ir به عنوان پل ارتباطی درنظر گرفته شده است که همکاران می توانند عالوه  بر 
مواردی  و  آزمون  نمونه های  کاربرگ ها،  دستورالعمل ها،  اخبار،  جدیدترین  از  خود،  نظرات  ارسال 

از  این دست در این پایگاه اطالع رسانی مطلع گردند.

طراحی مجموعه
و  اهداف  قلمرو،  ملی  درسی  برنامٔه  راهنمای  اشاره شد،  بخش  این  ابتدای  در  که  همان طور 
نموده است و آن  جهت گیری های کلی حوزٔه آموزش زبان های خارجی در سطح کالن را مشخص 
را از منظر توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای بشری در سطح منطقه ای و جهانی 
ضروری می داند. به عبارت دیگر، راهنمای برنامه درسی، زبان را وسیلٔه ایجاد ارتباط معرفی می کند و 



تأکید دارد که آموزش زبان به گونه ای صورت پذیرد که دانش آموز پس از آموزش قادر به ایجاد ارتباط 
با استفاده از تمامی مهارت های چهار گانه زبانی برای دریافت و انتقال معنا باشد.

رویکرد  گرفتن  درنظر  و  فوق  کلی  هدف  به  عنایت  با  مجموعه  مؤلفان  آموزش:  شرایط 
توصیه  شده، یعنی رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه، سعی نموده اند آموزش زبان را به گونه ای طراحی 
نمایند که دانش آموزان در پایان دوره متوسطه بتوانند نیازهای پایه ارتباطی خود را با حفظ ارزش ها و 
فرهنگ خودی برآورده کنند. برای رسیدن به این هدف، محتوایی طراحی شده است که استفاده از آن، 
شرایط خاصی را ایجاب می کند. در ایجاد شرایط الزم برای آموزش زبان، معلم، دانش آموز و مواد 

آموزشی نقش هایی برعهده دارند که در ادامه به آنها پرداخته شده است:
به  دانش  انتقال دهنده  و  تصمیم گیری  مرجع  تنها  معلم  سنتی،  رویکردهای  در  معلم:  نقش 
یادگیری  فرایند  تسهیل کننده  معلم  ارتباطی،  رویکرد  در  حالی که  در  می شود؛  تلقی  دانش آموزان 
با هدایت معلم در تمامی مراحل آموزش، نقش محوری فعال  است و این فراگیر است که می بایست 
به عبارت دیگر، در رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه الزم است معلم  و مشارکت کننده داشته باشد. 
از نقش سنتی خود فاصله گرفته و در نقش یاری دهندٔه دانش آموز در فرایند آموزش و یادگیری ظاهر 

شود.
نقش دانش آموز: در دیدگاه های سنتی، دانش آموز نقشی انفعالی دارد به این معنی که از وی 
انتظار می رود آنچه را معلم انتقال می دهد به بهترین وجه دریافت کند. حال آنکه در رویکرد ارتباطی 
این راستا  برعهده گیرد و در  یادگیری را خود  انتظار می رود دانش آموز وظیفه  فعال و خودباورانه، 

نقشی مشارکت جویانه و فعال در فرایند آموزش ایفا کند.
نقش مواد آموزشی: در دیدگاه های سنتی، کتاب درسی، تنها منبع آموزشی دانش آموزان 
محسوب می گردد و انتظار می رود دانش آموزان از طریق تعامل با کتاب درسی به اهداف آموزشی دست 
یابند. در حالی که در رویکردهای نوین ارتباطی، کتاب درسی نقطٔه آغاز فرایند آموزش و یادگیری است 
و انتظار می رود معلم با ابتکار و خالقیت خود زمینه را برای تعمیق فرایند یادگیری از طریق تعامالت 
بین خود و دانش آموزان و همچنین تعامل دانش آموزان با یکدیگر فراهم کند. به عالوه انتظار می رود 

فرایند یادگیری در خارج از کالس نیز با فعالیت های هدایت شده معلم ادامه یابد.

نحوه انتخاب و سازماندهی محتوا
همان طور که پیش تر اشاره شد، با توجه به هدف کلی آموزش زبان در برنامٔه درسی ملی، محتوا 
باید به گونه ای انتخاب و سازماندهی شود که هدف ذکر شده محقق گردد. به این منظور، همان طور که 
در نمودار 1 آورد شده انتخاب محتوا با محوریت حیطه های ارتباطی و مضامین مورد استفاده در آنها 

صورت گرفته است.
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 حیطه های کاربرد زبان

)Domains(

مضامین

)Themes(

مفاهیم

)Notions(

کنش های ارتباطی 

)Functions(

دانش زبانی

 )Language Knowledge(

مهارت های چهارگانه  

 )Four Skills(

حیطه های ارتباطی انتخاب شده عبارت اند از حیطه شخصی، حیطه اجتماعی، حیطه آموزش 
و تحصیل و حیطه کار و شغل. توالی آموزش در حیطه های نامبرده از اصل آموزشی حرکت از محیط 
پیرامونی نزدیک به محیط های دورتر پیروی می کند. در کتاب Prospect 3 مضامین از حیطه شخصی 
و اجتماعی انتخاب شده و در گزینش آنها نیازهای ارتباطی ملموس دانش آموزان در اولویت قرار گرفته 

است. مضمون های این کتاب به قرار زیر است:
  Media  
  Health and injuries 

 Personality 
 Travel 
 Festivals and Ceremonies  

  Service  



نمودار 2 ــ طراحی محتوای درس شش

حیطه کاربرد زبان:
اجتماعی

مضمون:
رسانه

مفاهیم:
انواع رسانه، واژه ها و مفاهیم مرتبط 

با رسانه ها و ارتباطات

کنش های ارتباطی:
صحبت کردن دربارۀ مضمون رسانه

دانش زبانی:
واژگان و ساختارهایی که در فهرست 

مطالب درس ٦ آمده است.

مهارت های چهارگانه:
گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و 

نوشتن

در ارتباط شکل گرفته پیرامون هر مضمون، از کنش های ارتباطی و مفاهیم خاصی استفاده 
شده است که نکات آموزشی هر درس را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، نمودار شماره 2 شیوه طراحی 

محتوای درس شش را نشان می دهد:

تأ کید می گردد کتاب Prospect 3 تنها یک بخش از مجموعه ای شش جلدی است که طیف 
وسیعی از حیطه های ارتباطی و مضامین مورد استفاده در آنها و همچنین کنش های ارتباطی و مفاهیم 
به  نگاه  و  ویژگی  این  گرفتن  درنظر  با  می بایست  آن  دربارٔه  قضاوت  لذا  کرد.  خواهد  ارائه  را  زبانی 

بخش های بعدی مجموعه انجام شود.

سنجش پیشرفت تحصیلی
متناسب با رویکرد و روش تدریس توصیه شده روش های سنجش پیشرفت تحصیلی بر این 
اصل کلی استوارند که سنجش عمدتاً در خدمت یادگیری است و قرار است فرایند آموزشی را تقویت 
از سنجش غیررسمی کالسی و  که عبارت اند  تقسیم می شود  نوع  به دو  این راستا سنجش  کند. در 



سنجش رسمی نیمسال اول و پایان سال. بارم بندی و نمونه سؤاالت مرتبط با این پایه و سایر پایه های 
تحصیلی در پایگاه اینترنتی گروه زبان های خارجی دفتر قابل مشاهده می باشد.

دانش آموزان،  و  معلم  توسط  است  قرار  که  نوع سنجش  این  غیررسمی کالسی:  سنجش 
هر دو صورت پذیرد بدون ایجاد وقفه در روند فعالیت های یاددهی ــ یادگیری انجام می گیرد. هدف 
بر معیارهای  با اهداف آموزشی است که  از دانش آموزان  این نوع سنجش، مقایسه عملکرد هر یک 
عملکردی استوارند. در این نوع سنجش، دانش آموزان با هم مقایسه نمی شوند بلکه مشخص نمودن 
نقاط قوت  و ضعف شان در ارتباط با معیارهاست که به معلم و خود دانش آموزان کمک خواهد کرد در 
روند آموزش و یادگیری، متناسب با نیازهای آموزشی تغییرات الزم را ایجاد نمایند. در این فرایند معلم 
به دانش آموزان کمک می کند که خود به تدریج معیارها را بشناسند و با استفاده از آنها به خود ارزیابی 
بپردازند. خود ارزیابی در دروس مروری کتاب، برجسته شده و در کار کردن با آنها دانش آموزان به 

میزان موفقیت خود در یادگیری اهداف آموزشی پی می برند.
سنجش رسمی نیمسال اّول و پایان سال: این نوع سنجش در شکل امتحانات رسمی بر  اساس 
اهداف عملکردی در قالب مهارت های شفاهی و کتبی انجام می شود. بنابراین، این نوع سنجش، امتحان 
شفاهی و امتحان کتبی را به صورت جداگانه در برخواهد داشت. در امتحان کتبی مهارت های خواندن و 

نوشتن و در امتحان شفاهی مهارت های شنیداری و گفتاری مورد سنجش قرار می گیرند.
ویژه ای  اهمیت  از  تعامل،  و  موقعیت  طبیعی  بودن  مشخصه های  آزمون  نوع  دو  هر  در 
برخوردارند. هدف سنجش باید آن باشد که از طریق پرسش های مناسب، دانش آموزان عملکردی را از 
خود بروز دهند که نمونه معتبری از توانایی های زبانی مورد هدف باشد و بتوان آن را با عملکرد افراد در 
موقعیت های طبیعی کاربرد زبان قابل مقایسه دانست. چنین سنجشی می تواند اثر بسیار مثبتی بر  روند 

آموزش داشته باشد.


