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

دنیا با زبان دیگری تبلیغ کنیم.
ُه( َس ِسرُّ امام خمینی)ُقِدّ





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

اينها نشانه هايی از حکمت الهی برای دانشمندان نهفته است.

And of Allah’s Signs 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.

روم، 22

برگرفته از ترجمۀ مرحومه دکتر طاهره صّفارزاده

َواخِتالُف  َواالَرِض  ماواِت  السَّ َخلُق   
ٰ
آياِته ِمن  َو 

َالِسَنِتُكم َو َالواِنُكم، ِانَّ فی ٰذِلَك َلياٍت ِللعاِلميَن



مقّدمه

با استعانت از الطاف خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر )عج اهلل تعالی فرجه الّشریف( 
دومین جلد از مجموعه کتاب های English به منظور تدریس در پایۀ یازدهم تحصیلی، 
شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش تألیف گردیده و هم اکنون پیش روی شماست. 
آموزش زبان های خارجی و به طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و 
پرورش کشورمان در سال های اخیر شاهد تحّولی بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در 
تحّول کلّی نظام آموزش و پرورش، اجرای سند برنامۀ درسی ملی و سند تحّول بنیادین 
نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی دارد و در چارچوب رویکرد ارتباطی فّعال و 
خودباورانۀ مورد تصریح در برنامۀ ملّی محقق شده است. در رویکرد ارتباطی فّعال و 
خودباورانه، زبان های خارجی، از جمله زبان انگلیسی، به منظور ایجاد ارتباط با جهان به 
شیوه ای فّعال و با تأکید بر ارزش ها و داشته های فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی فراگیران 

آموزش داده می شود. 
  English for Schools تحّول در آموزش زبان  انگلیسی در قالب ارائۀ مجموعه کتاب های
شامل  پیوسته  دوره ای   مذکور،  مجموعۀ  گشت.  آغاز  1392ــ1391  تحصیلی  سال  از 
دو زیر مجموعه با نام های Prospect و English برای شاخه های فنی و حرفه ای و 
کاردانشمی باشد. مهم ترین ویژگی های رویکرد ارتباطی فّعال و خودباورانه و روح کلی 

حاکم بر مجموعه کتاب های نامبرده متکی بر اصول کلی زیر است:
  توجه هم زمان به هر چهار مهارت زبانی ) گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن(

  استفاده از فّعالیت های آموزشی متنوع در فرایند یادگیری زبان 
  تأکید بر یادگیری زبان از طریق تجربیات زبانی 

  استفاده از محتوای غنی، معنا دار و قابل فهم در تدوین محتوای آموزشی 
  ارتقای روحیۀ فراگیری زبان در محیط مشارکتی و از طریق همکاری و همیاری در کالس 

  ارائۀ بازخوردهای اصالحی مناسب به خطاهای فراگیران  
  توّجه به جنبه های عاطفی و نقش آنها در فرایند آموزش زبان 



 

نکات قابل توجه دبیران گرامی:
نخستین توصیۀ ما به همکاران گرامی این است که در آغاز تدریس این مجموعه، حتمًا 
برنامه درسی ملی و حوزۀ مربوط به آموزش زبان های خارجی این سند را به دّقت مطالعه 
نمایند تا با سمت و سو و سیاست های اصلی و مبنایی آموزش زبان های خارجی در این سند 

مهم که نقشۀ راه نظام آموزشی کشور است بیشتر آشنا شوند. 
توصیۀ دوم این است که کتاب های Prospect یک تا سه )دورۀ اّول متوسطه( را مالحظه 
نموده و با مطالعۀ کتاب راهنمای معلم آن کتاب ها و مشاهدۀ فیلم های آموزشی دبیران، 
و  فّعال  ارتباطی  رویکرد  اساس  بر  تدریس  اصول  با  آسمان«  فراز  »  بر  عنوان  با 
خودباورانه، آشنایی کامل پیدا کنند. مطالعۀ کتاب های فوق به فهم دقیق سطح فعلی 

دانش آموزان، کمک شایان توّجهی می کند.
همچنین از همکاران گرامی خواهشمندیم دو درس دوم کتاب راهنمـای معلّم مربوط 
به کتاب Vision1 را با توّجه و دّقت هر چه تمام تر مطالعه نمایند. به این شکل بسیاری 
از پرسش ها و ابهامات احتمالی دربارۀ شیوۀ تدریس کتاب، نحوه زمان بندی و فّعالیت های 
تأکید می کنیم تدریس درست و مؤثر این کتاب، بدون  جنبی بر طرف می شود. مجدداً 

مطالعۀ کتاب راهنمای معلّم آن، امکان پذیر نیست. 
توصیۀ دیگر، توّجه به هر چهار مهارت زبانی، به صورت هم زمان است که تحّقق این 
مهم نیز مستلزم آشنایی با نحوۀ صحیح تدریس و طراحی درسی دقیق می باشد. عالوه بر 
کتاب راهنمای معلّم، مشاهدۀ دو درس دوم )درس سوم و چهارم(، نرم افزار و فیلم آموزشی 
معلّمان با نام »  بر فراز آسمان« نیز بسیار مفید خواهد بود. )در وبگاه گروه درسی زبان های 

خارجی و نیز وبگاه شبکه ملّی مدارس )رشد( موجود است.(
همچنین شایسته است والدین نیز از تغییر و تحّوالت انجام شده در نظام آموزش زبان 
انگلیسی آگاه گردند؛ به این منظور پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت جلسات ویژۀ 

تعامل والدین با مدرسه،  دربارۀ این تحوالت، اطالع رسانی الزم انجام گیرد.
الزم به یادآوری است که دستیابی به مجموعۀ غنی و کاملی از منابع مورد نیاز همکاران 
از جمله فایل های تمامی اجزای بستۀ آموزشی، مجموعۀ دستورالعمل ها و آئین نامه های 
مربوطه و جدیدترین اخبار و اطالعات مورد نیاز همکاران گرامی و نیز ارتباط با گروه 
زبان های خارجی از طریق وبگاه گروه زبان های خارجی دفتر تألیف کتاب های درسی به 



نشانی زیر، امکان پذیر است، لذا بازدید مرتّب از این پایگاه اکیداً توصیه می شود.
 یادآوری می گردد دبیران گرامی و دانش آموزان محترم می توانند کتاب گویا )فایل 

صوتی کتاب( را از طریق وبگاه زیر تهیه نمایند.
   eng-dept.talif.sch.ir یا Roshd.ir 

در خاتمه مجدداً تأکید می شود که بستٔه آموزشی حاضر با حاکمیت رویکرد ارتباطی فّعال 
و خودباورانه، جنبه های متنّوع نیازهای آموزشی دانش آموزان را در نظر داشته و در کنار 
کتاب دانش آموز با ارائۀ کتاب کار، کتاب راهنمای معلّم، فایل صوتی کتاب )کتاب گویا( و 
همچنین فیلم آموزش معلّمان )برفراز آسمان(، مجموعٔه کاملی را در اختیار فراگیران قرار داده 
است. نکتۀ پایانی اینکه طبق ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش، در صورت نیاز، تنها 
استفاده از کتاب ها و منابع کمک آموزشی تأیید شده توسط طرح سامان بخشی کتاب های 
کمک آموزشی دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی مجاز می باشد.
بی شک تحّقق اهداف مورد نظر این بستۀ آموزشی نیازمند حمایت های همه جانبه و 
ارزشمند همکاران گرامی است که در سراسر ایران اسالمی با دلسوزی و تالش فراوان، 
زمینۀ رشد و بالندگی آینده سازان میهن عزیزمان را فراهم می آورند، مؤلّفان، این تالش 
ارزشمند را ارج نهاده و آرزومند اعتالی روزافزون نام مقّدس جمهوری اسالمی ایران در 

تمامی عرصه ها هستند. 

گروه زبان های خارجی دفتر تألیف کتاب های درسی
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