
  ي مؤلف مقدمه
 

  :راهنماي استفاده از كتاب

  :دانش آموزان عزيز ، دبيران محترم

  .لطفاً قبل از شروعِ استفاده از مطالب اين كتاب، مقدمه ي زير را به دقت بخوانيد 

يك متن كتاب هايي با تعداد كلمات زياد، .بر مي گردد 69و  68تاليف كتاب هاي قبلي آموزش و پرورش به سال هاي         
سال هاي . نسبتاً طوالني، با دستور زباني تقريبا بدون ارتباط به متن درس و مكالمه هاي نه چندان موثردر ارتباط واقعي زبان

اين .تا اين كه چهار سال پيش آهنگ تغييرات شروع شد. سال بود كه كتاب هاي درسي زبان هيچ گونه تغيير نكرده بودند
 در پايه. رخ داده است visionو در متوسطه دوم تحت عنوان  prospectي اول تحت عنوان تغييرات در كتاب هاي متوسطه 

مباحثي از گرامر كاربردي و آموزش اصطالحات   نهمدر حد جمله و در پايه  هشتمهدف صرفاً آموزش واژگان ، در پايه  هفتم
  .و كلمات هم نشين و تا حدي هم مكالمه مطرح بوده است

، كه 1CLT از ساختار سنتي به روش vision 1دهم كانون فرهنگي آموزش در راستاي تغيير نگرش كتاب  تاليف كتاب     
اين كتاب كمك آموزشي بر اساس يك طراحيِ مفهومي . باشد مي همان آموزش مبتني بر تعاملي فعال و هدفمند است،

از درس هاي اين كتاب مي پردازيم و هدف  اينك به بررسي ده قسمت تشكيل دهنده ي هر يك .متناسب با كتاب درسي است
 .هر قسمت را براي دانش آموزان عزيز و دبيران فرهيخته و زحمتكش پايه دهم تحليل مي كنيم

موضوع درس هاي كتاب . يكي از جذّاب ترين بخش هاي كتاب همين بخش مي باشد: (Get Ready)بخش  -1
vision ينات اين قسمت با استفاده از تصاوير و در دو بخش تمر. براي دانش آموزان قابل تامل و جذّاب است

طبقِ زمان بندي وزارت آموزش و پرورش . تدوين شده است (Productive)و توليدي  (Cognitive)شناختي 
دقيقه است كه حاكي از اهميت اين بخش مي باشد و هدف آن عمق بخشيدن به  45زمان تدريسِ اين دو بخش 

تمرين هاي اين قسمت . وزان در دو بخشِ مهم بعدي يعني مكالمه و متون استواژه هاي مورد نياز دانش آم
 .متناسب با حالِ و هواي كتاب درسي است و منبع خوبي جهت تكميل تمرينات كتابِ درسي مي باشد

نمره  8قسمت مكالمه . هدف از ارائه ي اين قسمت، توجه به رويكرد ارتباطي زبان است:  (Conversation)بخش  -2
 .يست نمره آزمون مدرسه اي را شامل مي شوداز ب

كمك به فراگيران جهت استفاده از مطالب علمي و تعاملِ  vision 1يكي از اهداف كتاب: (Reading)بخش  -3
در اين قسمت سعي شده متن هاي متناسب با متونِ كتاب درسي فراهم شود كه دارايِ انواع . سازنده با جهان است

حجم اين متن ها . باشد) matching(و چند گزينه اي و جور كردني True / False: تيپ هاي سواالت از جمله
 .همگام با متون كتاب و تكميل كننده توان درك مطلب دانش آموزان عزيز است

هر چند كتابِ درسي در اين بخش هيچ متني را ندارد، با اين وجود، طبق روالِ كتاب نهم :  (Cloze Test)بخش  -4
) از جمله آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش(سوال هاي دبيران محترم و همچنين در آزمون ها حتماَ اين بخش در 

                                                            
1 Communicative Language Teaching 



در هر درس سعي شده است يك كلوز . در اين بخش نيز ما با دستاني پر به سراغ شما آمده ايم. لحاظ خواهد شد
 .استاندارد متناسب با محتواي كتاب درس طراحي شود

در اين كتاب بر خالف كتاب هاي قبلي هدف انباشته كردن ذهن دانش آموزان از تمام :  (Vocabulary)بخش  -5
لذا مولفان كتاب حاضر تمام سعي . واژگان نبوده است، بلكه هدف آموزش واژگان موثر در ارتباطات واقعي بوده است

و متضاد، كلمات هم نشين و همت خود را به كار برده اند تا با استفاده از تمرين هاي جاهاي خالي، مترادف 
(collocation)  و ساير تمرين ها كمك به يادگيري تدريجي اين كلمات بنمايند. 

در آزمون هاي مبتي بر . گرامر تنها يك وسيله مي باشد و نه يك هدف CLTدر روش :  (Grammar)بخش گرامر  -6
ما نيز در تاليف اين . شده است تنها پانزده درصد از بيست نمره به اين بخش اختصاص داده CLTروش تدريس 

تالش كرده ايم، مطالب . كناب سعي كرده ايم در همين حد و اندازه به آن بپردازيم و از زياده گويي اجتناب كنيم
 .كتاب درسي را با تمرينات متنوع تحت پوشش قرار دهيم

در اين كتاب به هر  .بخش نگارش آن است vision 1يكي از بخش هاي بسيار جالب كتاب :  (Writing)بخش  -7
ما .توجه الزم شده است  (Listening / Speaking / Reading / Writing)چهار مهارت آموزش زبان يعني 

 .نيز تالش كرده ايم متناسب با مطالب كتاب درسي تمرين هاي ويژه اي براي آموزش بخش نگارش داشته باشيم

. سال نهم يعني آهنگ افتان و آهنگ خيزان است مطالب اين بخش همان بخش تلفظ:  (Pronunciation)بخش  -8
عليرغم تكراري . موضوع جديدي مي باشد» استرس تاكيدي« Emphatic Stressفقط موضوع درس سوم بخش 

هرچند اين بخش بيشتر كاربردي مي باشد و بايد در بخش . بودن موضوع در هر درس به آن پرداخته شده است
 .مكالمه مورد توجه قرار گيرد

) بر خالف كتاب هاي قبلي(همان گونه كه اطالع داريد در كتاب درسي فعلي:  (Words in the Context) بخش -9
در روش آموزش ارتباطي، واژگان در قالب بافت آموزش داده مي شوند، .هيچ گونه ليستي از كلمات ارائه نشده است

پيشنهاد ما به دانش  .ذهن ما دارند چون وقتي واژگان در قالب جمله آموخته مي شوند، ماندگاري بيشتري در
آموزان عزيزي كه از دامنه واژگاني خوبي برخوردار نيستند، اين است كه مطالعه زبان خود را از اين بخش 

ساير . شروع كرده و به محضِ تسلط  به واژگان مورد نياز به مطالعه ي ساير بخش هاي كتاب بپردازند
زمينه ي واژگان ندارند، توصيه مي شود  طبق  روال كتاب پيش بروند تا  دانش آموزان عزيزي كه مشكل چنداني در

 .از چالش هاي طراحي شده در سوال ها و مطالب لذّت ببرند

اگر تمام مطالب قبلي را با دقت و حوصله مطالعه كرده باشيد، اكنون زمان ارزيابي داشته هاي : (Quiz)بخش  -10
نمره بقيه به  8). طبق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش(احي كرده ايمنمره اي طر 12ما اين آزمون ها را . شماست

 .بخش مكالمه اختصاص داردكه تدوين آن بر عهده دبير محترم شماست

در پايان اميدواريم با همت و تالش فراوان شما و دبيران محترم تان ما نيز در موفقيت شما اندكي سهم داشته       
يد عزيزي كه از اين كتاب استفاده مي كنند، خواهشمنديم با پيشنهادها و انتقادات از دانش آموزان و اسات. باشيم

  .سازنده ي خود، ما را در ارائه يِ خدمات بهتر و بيشتر ياري فرمايند
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