دوره آموزش زبان

لوح زبان افرا دانش

به نام خدا

معرفی دوره
دوره آموزش مکالمه دو به دو یا  Two By Twoبا رویکردی جدید به طور تخصصی به آموزش مکالمه زبان انگلیسی به شیوه ای نوین
می پردازد .این دوره سعی خواهد نمود تا با آموزش همزمان مهارت شنیداری و گفتاری ،زبان آموز را در این م سیر همراهی نماید.
مجموعه مکالمات دو به دو با تمرکز بر مکالمات روزمره و به صووورت موعوووعی در زمینه های مختله ،به اراکه مکالمات انگلیسووی و
تشووریآ آن ها می پردازد و همچنین با تمرین های تعاملی سووعی در تیویم مهارت شوونیداری و گفتاری زبان آموز به طور همزمان
خواهد دا شم .سطآ اول این دوره که برای زبان آموزان سطوح میدماتی طراحی گردیده ا سم ،از  24درس ت شکیل می گردد که در
هر درس در مدت  30تا  40دقییه به یک موعوع خاص پرداخته شده اسم .این دوره در مجموع  12ساعم آموزش تصویری اسم که
ویژگی های اصلی آن عبارتند از:
 استفاده از مکالمات واقعی در زندگی روزمره استفاده از لهجه های بومی و انگلیسی زبان در بردارنده بیش از  400مکالمه کوتاه برای تیویم مهارت شنیداری به همراه ترجمه و تلفظ فارسی طرح سوال و تمرین پس از هر مکالمه و اراکه پاسخ سواالت استفاده از تصاویر و متن برای یادگیری بهتر و ماندگاری بیشتر در ذهن در بردارنده بیش از  700جمله عروری در  24موعوع اساسی طبیه بندی گردیده -یادگیری معانی بیش از  1000واژه عروری در موعوعات مختله

توضیحات بیشتر و روش مطالعه:
یکی از مشکالت اساسی که زبان آموزان در زمینه مکالمه زبان انگلیسی با آن روبرو هستند ،عدم توانایی در فراخوانی لغات و جمالت
از ذهن زبان آموز اسم .بسیاری از زبان آموزان از دایره لغات مناسب و دانش گرامر خوبی برخوردارند و حتی مهارت شنیداری خوبی
هم دارند ،اما در بیان جمالت و رساندن منظور خود با مشکل مواجه هستند.
از آنجا که یک زبان آموز ایرانی ،زبان انگلی سی را در یک محیط انگلی سی زبان فرا نگرفته ا سم ،و برای مکالمه تمرین ندا شته ا سم،
طبیعتا نمی تواند مانند یک فرد انگلی سی زبان بومی ،به خوبی صحبم کند .حل این م شکل هم هیچ راه حل ساده و کوتاهی ندارد.
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پیامهای تبلیغاتی از جمله مکالمه در چند روز ،چند هفته ... ،مکالمه سریع ،مکالمه در خواب و موارد دیگر از این د سم ،در واقع تنها
شعارهای تبلیغاتی هستند و هیچ یک معجزه نخواهند کرد .یادگیری مکالمه نیازمند مطالعه و تمرین اسم و بس.

 روش صحیآ برای یادگیری و تیویم مکالمه چیسم؟قبل از پاسخ به این سوال ،شایسته اسم تا به سوال زیر که ممکن اسم برای بسیاری از زبان آموزان مطرح باشد ،پاسخ دهیم.

 آیا کمک گرفتن از زبان فارسی در یادگیری زبان انگلیسی روش صحیحی اسم؟پا سخ این سوال برای افرادی که در یک محیط انگلی سی زبان زندگی می کنند ،قطعا خیر ا سم .به عبارت دیگر اگر شما در محیطی
زندگی می کنید که افراد اطراف شما به زبان انگلی سی صحبم می کنند ،بهتر ا سم بی شتر زمان خود را با مکالمه ،تمرین و تعامل با
این افراد بپردازید ،اما وقتی چنین امکانی برای زبان آموز فراهم نی سم ،ا ستفاده از زبان فار سی به روش صحیآ می تواند به او کمک
کند.
زبان اول و یا زبان مادری شما خواه یا ناخواه فار سی ا سم و ذهن شما تا مدت ها ،برای صحبم کردن به طور خودکار اقدام به ترجمه
از فار سی به انگلی سی می نماید و این م سئله هم کامال غیر ارادی ا سم و شما در ابتدا کنترلی بر روی آن نخواهید دا شم .حتی اگر
تسلط کامل بر زبان انگلیسی داشته باشید ،باز هم ،زمانی قصد دارید با خودتان فکر کنید ،ذهن شما فارسی فکر می کند ،لذا در این
رابطه ح سا سیم چندان زیادی ندا شته با شید و تمرکز خود را بر روی یادگیری زبان بگذارید و سعی نکنید تا با ذهن خود مبارزه
کنید .زمان و تمرین این مشکل را کم رنگ تر خواهد نمود.

اما روش صحیآ برای یادگیری مهارت شنیداری و مکالمه انگلیسی:
 -1تیویم همزمان مهارت شنیداری و گفتاری
مهارت شنیداری گوش دادن های مکرر به مکالمات انگلیسی تیویم خواهد شد و ممکن اسم روند کند و آهسته ای داشته باشد اما
برای مکالمه کردن ،عالوه بر دا شتن مهارت شنیداری خوب ،به مهارت بی شتری نیاز دارید .ذهن شما باید برای بیان منظور خود با
چالش روبرو شود .باید سعی کنید جمالتی که به فارسی در ذهن شما نیش می بندد به زبان انگلیسی بیان کنید و این تمرین را برای
مدت ها انجام دهید.

 -2طبیه بندی ذهنی لغات ،جمالت و اصطالحات
یکی از روش های ماندگاری لغات و جمالت ،طبیه بندی نمودن آنها در ذهن زبان آموز ا سم .برای مثال او باید بداند وقتی می خواهد
به یک هتل برود ،به چه جمالت و لغاتی نیاز دارد ،زمانی که ق صد خرید دارد ،چه سوال ها و جمالتی را بداند و شاخه ها و زیر شاخه
های آن را بیاموزد .به این نوع یادگیری ،در واقع طبیه بندی جمالت در ذهن گفته می شود .در این دوره سعی خواهد شد به همین
شیوه براساس سطآ دوره ،جمالت اراکه شود .این همان روشی اسم که بسیاری از دیکشنری های تصویری از آن استفاده می کنند.
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 -3استفاده از تلفظ های اصلی و بومی و ترجمه های روزمره
در این مجموعه تمامی مکالمات به کار رفته تو سط افراد بومی انگلی سی زبان در زندگی روزمره تلفظ شده ا سم و نوع مکالمات از
جنس مکالمات ساده روزمره ا سم که می تواند به عنوان یک الگو برای بیان منظور زبان آموز مورد ا ستفاده قرار گیرد .همچنین تا
حد امکان سعی شده از ترجمه های کتابی و غیر واقعی پرهیز شود و دقییا به شیوه ای ترجمه صورت گرفته که ب سیاری از ما در
زندگی روزمره از آنها ا ستفاده خواهیم نمود .به عنوان مثال شما هیچ وقم در مراجعه به یک سوپر مارکم نمی پر سید که «آیا شما
بستنی دارید؟» بلکه به صورت ساده جمله «بستنی دارید؟» را به کار می برید؟ و یا در زندگی روزمره نمی گویید که «آیا یک ایستگاه
اتوبوس نزدیک اینجا وجود دارد؟» بلکه به صورت ساده می پر سید «این نزدیکی ها ای ستگاه اتوبو سی ه سم؟»  .همچنین برای
ترجمه ا صطالحات نیز از به کار بردن معادل های شبه انگیز فار سی و رعایم دقیق گرامر و د ستور زبان فار سی پرهیز شده تا زبان
آموز بتواند در ذهن خود تا حد امکان جمالت فارسووی و انگلیسووی را در کنار هم تطبیق دهد .تمامی این موارد در ترجمه و تلفظ این
دوره رعایم گردیده تا به مکالمات محاوره ای نزدیکی بیشتری داشته باشد.

 -4مطالعه متمرکز ،هدفمند و دوری از پراکندگی
یکی از ویژگی های این مجموعه متمرکز بودن آن ا سم .به این معنا که سعی خواهد شد تا مطالب به شیوه ای یکپارچه اراکه شود و
در هر درس از مکالمات و ا صطالحات مرتبط با یک مو عوع خاص ا ستفاده می گردد .این روش سبب خواهد شد تا زبان آموز یک
مرجع موعوووعی طبیه بندی شووده در ذهن خود ایجاد کند و در موقعیم های مختله زندگی روزمره و یا کاری این مطالب را از ذهن
خود فراخوانی نماید .و تا حد امکان از مطالعه دستور زبان ،واژگان و موارد غیر مرتبط صرف نظر خواهیم نمود.

 -5استفاده مختصر از سایر لهجه ها در مکالمات
شاید انتخاب لهجه یکی از موارد تردید بسیاری از زبان آموزان باشد .امریکن یا بریتیش؟
شووما به عنوان فردی که قصوود یادگیری زبان را دارد ،باید این توانایی را داشووته باشووید که هر دو لهجه امریکن و بریتیش و حتی
استرالیایی را متوجه شوید ،اما فیط باید با یک لهجه صحبم کنید و در مراحل پیشرفته تر می توانید عمن تسلط بر یک لهجه ،لهجه
دیگر را نیز تیلید و ادا کنید .پس این موعوووع که کدام لهجه را بیاموزیم در حوزه مهارت شوونیداری و زندگی روزمره به هیچ عنوان
تفکیک پذیر نی سم .منطیی نی سم که زبان آموز بگوید زبان انگلی سی امریکن را آموخته و چون فرد میابل در حال صحبم با لهجه
بریتیش ا سم ،متوجه نمی شوم .در این مجموعه تمرکز ا صلی بر روی لهجه امریکن خواهد بود اما از مکالمات بریتیش و یا حتی سایر
لهجه های انگلیسی نیز به طور محدود استفاده شده اسم.

 -6وظایه زبان آموز
زبان آموز می بای سم در خالل این دوره تالش کند تا عالوه بر در سم شنیدن و بیان صحیآ جمالت ،سعی در یادگیری تلفظ صحیآ
نیز دا شته با شد و ذهن خود را با ایجاد چالش و انگیزه در یادگیری بهتر جمالت آماده سازد .در صورت امکان بهتر ا سم جمالت را با
صدای بلند تکرار کنید .همچنین جمالت را ابتدا به صورت آه سته و با صدای بلند تکرار نموده و سعی کنید به مرور زمان با تمرین
کافی سرعم ادای جمالت را بیشتر و بیشتر نمایید.
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روش مطالعه:
این مجموعه شامل  24درس می با شد .پی شنهاد می شود دروس را به همان ترتیب اراکه شده از  1تا  24مطالعه نمایید .هر درس در
حدود  30تا  40به صورت تصویری اسم که زبان آموز می بایسم با دقم تمامی موارد را بیاموزد.
هر یک از دروس از چهار بخش تشکیل می گردد .سه بخش اول مربوط به مکالمات روزمره و آموزش های درسی اسم و بخش پایانی
مربوط به تمرین جمالت و مطالب آموخته شده برای مکالمه می باشد.
هر یک از سه بخش اول حدود شش مکالمه کوتاه خواهد داشم که برای هر مکالمه با توجه به موعوع مکالمه سواالتی به شکل های
مختله مطرح شده اسم که زبان آموز می بایسم به آنها پاسخ دهد .هر مکالمه دو بار پخش خواهد شد .در مرتبه اول زبان آموز تنها
مکالمه را خواهد شنید و می بای سم سعی کند تا مفاهیم مکالمه را متوجه شود و به سواالت طرح شده پا سخ دهد .در مرتبه دوم
ترجمه فار سی مکالمه برای زبان آموز نمایش داده خواهد شد و مکالمه به صورت جمله به جمله تو سط گوینده فار سی زبان ترجمه
خواهد شوود .و پاسووخ سووواالت نیز نمایش داده خواهد شوود .توجه نمایید که زبان آموز می تواند در خالل آموزش ،فایل ویدیویی را
متوقه نموده و مکالمات را بیشتر تمرین کند .در برخی دروس نیز ،کلمات مهم هر درس در ابتدای آن درس مرور می گردد .در نهایم
در بخش چهارم و پایانی هر درس به تمرین جمالت آموخته شووده همان درس پرداخته می شووود .در این بخش ابتدا گوینده فارسووی
جمله را به فار سی بیان می نماید و به زبان آموز فر صم داده خواهد شد تا معادل انگلی سی آن جمله را ب سازد و پس از چند ثانیه
معادل انگلیسی آن دو بار پخش خواهد شد .زمان آموز می تواند در هر جای فیلم آموزشی که نیاز باشد ،آن را متوقه نموده و نهایم
سعی خود را داشته باشد تا معادل انگلیسی صحیآ جمله را بسازد و آن را بیشتر تکرار و تمرین نماید.
پس از اتمام هر درس ،در صورت امکان سعی کنید مکالمات و جمالتی که آموخته اید را در زندگی روزمره استفاده نمایید و با دوستان
و یا اعضاء خانواده به صورت دو به دو تمرین کنید.

هر یک از دروس مجموعه مکالمات دو به دو شامل آیتم های زیر می باشد:
 فایل تصویری درس که شامل تمامی موارد آموزشی هر درس می باشد. فایل صوتی کامل درس که یک نسخه صوتی از فایل تصویری هر درس برای مرور بیشتر دروس و استفاده در پلیرهای صوتی اسم. فایل صوتی مکالمات و جمالت انگلی سی که در بردارنده تمامی مکالمات انگلی سی و جمالت پایانی برای مرور و ت سلط بی شتر درسمی باشد.
 فایل  PDFکه تمامی اسالید های فایل تصویری را در بر خواهد داشم. فایل  PDFمکالمات و جمالت که در قالب جداول منظم تمامی مکالمات و جمالت دروس را در خود جای داده اسم. فایل عکس  JPGدروس که می تواند برای مرور ،تمرین های دو به دو و تدریس مکالمات در دستگاههای پخش خانگی و برایمدرسین مورد استفاده قرار گیرد.
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