
 

 

  

  
  

  به نام خدا

  :ي مؤلفان مقدمه
  

ترين اهداف آموزشي زبان در ايران در سـطوح دبيرسـتان و حتّـي دانشـگاه، درك مطلـب       يكي از مهم
رود كـه قـادر باشـند متـون زبـان       التحصيالن انتظار مـي  دانشگاهي از فارغ در پايان دوره پيش. است

از طريـق مهـارت    و انگليسي با سطح دشواري همسنگ كتاب درسـي خـود را بخواننـد و درك كننـد    
هاي مـورد عالقـه دسترسـي     خواندن، دانشجويان به مطالب چاپ شده در مجالت علمي معتبر و كتاب

هـاي   المللـي از طريـق شـبكه    به دليل جهاني شدن اطالعـات و افـزايش ارتباطـات بـين     . كنند پيدا مي
ــي، ــي    اينترنت ــرار م ــت ق ــب در اولوي ــه درك مطل ــرد توجــه ب ــابراين در بســياري. گي ــع بن  ،از جوام

  .دهند اهميت خاصي به خواندن مي  )TOEFL(گذاران آموزشي زبان انگليسي  سياست
متن را با دانـش و اطالعـات قبلـى خـود      هاى موجود در خواندن فرايندى است كه در آن خواننده داده

شخصـى بـه شـخص ديگـر نيـاز بـه فعـال سـازى          كند، بنابراين فرآيند تبادل اطالعات از تركيب مى
اگر چه خواندن همانند صحبت كردن و يـا نوشـتن   . دارد العات پيشينه افراد و مهارتهاى زبانى آنهااط

هـاى ذهنـى    فرايند خواندن براى پردازش اطالعات نيازمند فعاليـت  كند اما شكلى از زبان را توليد نمى
در اثـر فراينـد    .(receptive skill)مهارت دريافت كننده خواننـده تلقـى شـود     تواند خواندن مى. است

توان گفت كه پيـام يـا    كند يا مى خواننده از پيام شخص نويسنده پيامى را دريافت مى خواندن شخص
اذعـان   تـوان چنـين   بنابراين مى، (decoding skill)كند  شخص نويسنده را رمز شكافى مى (code) كد

خـود منظـور    پيشـينه داشت كه خواندن فرايندى است كه در آن شخص خواننده با اتكـاء بـه دانـش    
خواندن شـامل يـك فراينـد     توان چنين نتيجه گرفت كه از مطالب فوق مى. كند نويسنده را استنباط مى

اهميت خاص  (communicative skill) اى ـ ارتباطى است و به عنوان يك مهارت ارتباطى  فعال مبادله
  .خود را دارد

   



 
 

 :هدف كلى كتاب

  
  .ت خواندن و درك مطلب در زبان انگليسى استهدف كتاب گسترش و پيشبرد مهار

، MHIEكارشناسي،  كارشناسـي ارشـد، دكتـرا،    (هاي داخلي  چه در آزمون هاي اخير مهارت خواندن،  در سال
MCHE  ،PBT(  بـا  . ترين تعداد سؤاالت را به خود اختصاص داده است المللي بيش هاي بين و چه در آزمون

كتـاب بـه   . هاي خواندن آغاز كنيم توجه به اهميت موضوع بر آن شديم كه خواندن متون را با آموزش تكنيك
ز آن بهـره  تواننـد ا  هـاي مختلـف مـي    آموزان، داوطلبـين دوره  صورتي طراحي شده است كه عالوه بر دانش

  .گيرند
انديشي و افزايش ظرفيـت علمـي    ي مدرسين سراسر كشور را به هم كليه گروه زبان كانون فرهنگي آموزش، 

هايي را جهت تبـادل مبـاني    خواند و اميدوار است كه بتواند با هماهنگي مسئولين كانون، كارگاه گروه فرا مي
ند تا  با توسـل بـه خـرد جمعـي بـه نقطـه نظـرات        هاي خواندن برگزار ك آموزش مهارتي  تئوريكي و نحوه

  .مشتركي دست يابند
براي ايجـاد بسـتري   . سراسر كشور است  هاي مدرسين زبان گروه زبان آموزشي كانون محل تجميع انديشه

  .ي ياران كانوني داريم انديشي همه نياز به هم، مند ي همكاران عالقه مناسب براي هرچه بارور كردن انديشه
  

  لفى ـ عليرضا يوسف زادهنسرين خ
  
  
  
  
   




