
  
  

  

  
سازان هر كشوري كه بخواهند در  فراگيري اصولي زبان انگليسي در دنياي امروزي براي آينده              
ي جهاني به درستي  ي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد و با دنياي پيرامون خود در دهكده عرصه

دماتي زبان انگليسي با كاربرد هرچند ارتباط فراگيري مق. ناپذير است تعامل كند، امري ضروري و اجتناب
رسد، ليكن اهميت آموزش مقدماتي  المللي در نگاه اول چندان اساسي به نظر نمي آن در سطوح باال و بين

مند  آموزان نسبت به اهميت بهره سازي دانش آگاه و اي محكم براي مقاطع بعدي گذاري شالوده در پايه
  . بر كسي پوشيده نيستالمللي، شدن از مزاياي تسلط به يك زبان بين

نظام آموزشي كشور با تغيير مقاطع تحصيلي و ايجاد تغييراتي در محتوا و شكل ، در اين مقطع زماني
  .هاي درسي در حال نوعي دگرديسي است كتاب

بر خواهد  نوين كمي چالش برانگيز و زمان  آموزان و آموزگاران با شكل به هر روي هماهنگ شدن دانش
از اين رو بر آن . پرورش دارد  و   آموزش ن عرصهااندركار ي دست مراهي و همكاري همهبود و نياز به ه

. باشيم  رو در به ثمر نشستن اين حركت سهمي هرچند كوچك داشته آوري و تأليف كتاب پيش تا با گردشديم 
كليدي به است با توجه به مضمون و هدف هر درس، ابتدا مفاهيم و ساختارهاي   در كتاب حاضر سعي شده

هاي مرتبط با موضوع و  آموزان شرح داده شود و سپس با ارائه تمرين زباني ساده و با ذكر مثال براي دانش
  .آموزان نهادينه شود ها و الگوها در ذهن دانش البته به شكل متنوع اين ساختار

اي مركب از سئوال و جواب  ئه بستهايم كه با ارا هتوجه به اين نكته ضروري است كه هرگز بر آن نبود
ايم با  سمت فراگيري سطحي و زودگذر سوق دهيم، بلكه سعي كرده  آموزان را به دانش) المسائل حل(

جا، مسيري را فراهم كنيم كه در  هاي الزم و به آموزان و ارائه راهنمايي كمك گرفتن از ذهن خالق دانش
 قادر به پاسخگويي به سئواالت مربوط به هر موضوع ،مطالب با يادگيري عمقي و مفهومي انآموز آن دانش

و   آموزان در ابتداي راه پرپيچ كه دانش بديهي است به دليل اين. دنو كاربرد آن در زندگي روزمره باش
گويي به   راهنمايي و كمك آموزگاران در تحليل و پاسخ ،دارندقرار خم فراگيري يك زبان خارجي 

  .استها، مفيد فايده  تمرين
هاي  ان مجموعه كتاب مادر كه به شكلي نوين و متفاوت از كتابسذكر است كه كتاب حاضر نيز هم الزم به

ي همكاران و  اي جديد است، لذا از همه درسي مقاطع تحصيلي قديم آماده تأليف شده، تجربه
رانه خويش ما را در هاي بزرگوا ي آموزش فروتنانه تقاضا داريم با نقد و راهنمايي اندركاران عرصه دست

  .رسان باشند  و ايرادهاي احتمالي كتاب ياريصرفع نقاي
  

  
  با آرزوي موفقيت

 دستجردي پور، بهزاد كاوياني علي رضواني




