
چكيده:

بع�د از حدود بيش از دو دهه و در چارچوب تحول بنيادين نظام تعليم وتربيت كش�ورمان، كتاب هاي 
زبان انگليس�ي مدارس بازتأليف گرديده و از مهرماه 1392، كتاب زبان انگليس�ي پاية اول متوسطة اول 
وارد چرخة آموزش�ي ش�د. سند برنامة درسي ملي به عنوان نقشة راه و س�ند كالن برنامه ريزي آموزشي 
كش�ور از اهميت بسياري در تأليف كتب درسي جديد برخوردار است و حوزة دهم از حوزه هاي يازده گانة 
يادگيري مندرج در س�ند، به آموزش زبان هاي خارجي اختصاص يافته اس�ت. هدف اصلي از انجام اين 
پژوهش، بررس�ي ميزان تحقق هدف گذاري هاي انجام ش�ده در برنامة درس�ي ملي و كتاب درسي زبان 
انگليس�ي پاية اول متوس�طة اول اس�ت. روش انجام پژوهش به صورت تحليل محتوا بوده و طي آن متن 
كتاب دانش آموز از مجموعة بستة آموزشي مربوط به پاية مذكور در چارچوب هدف گذاري هاي انجام شده 
در س�ند برنامة درس�ي ملي به ويژه حوزة يادگيري تخصصي مربوط به آن بررس�ي گرديده است. نتايج 
پژوهش حاضر نش�ان دهندة آن است كه كتاب درس�ي جديد به ميزان مناسبي محقق كنندة اهداف مورد 
نظر سند برنامة درسي ملي به ويژه در حوزة رويكرد و انتخاب مضامين و محتواهاي آموزشي بوده است. 
البته بي شك تحقق كامل اهداف مدنظر سند به ميزان بااليي مستلزم مساعدت و همكاري دبيراني است 

كه در عمل بستة آموزشي جديد را تدريس مي نمايند. 
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مقدمه
سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، به عنوان بخشی از تحول بنیادين در نظام آموزشی 
کش��ور پس از حدود پنج سال بحث و بررسی کارشناس��ان و صاحب نظران آموزشی در سال 1391 به 
تصويب نهايی رس��ید و در اسفند ماه همان س��ال از طرف رياست جمهوری ابالغ گرديد. بدين ترتیب 
جمهوری اس��المی ايران هم به جرگة کشورهايی پیوس��ت که دارای برنامة درسی ملی هستند. يکی از 
مهم ترين مزايای اعالم شده برای اين سند، برنامه محور نمودن فرايند و نظام تعلیم وتربیت کشور از يک 
س��و و پرهیز از سلیقه ساالری و فردمحوری در تصمیم س��ازی های کالن است. اين سند به عنوان نقشة 
راه فعالیت های نظام تعلیم وتربیت و برآورده کنندة انتظارات و هدف گذاری های انجام ش��ده در اس��ناد 
باالدستی کالن تری از جمله سند تحول بنیادين، نقشة جامع علمی کشور و سند چشم انداز ايران در افق 
سال 1404، دارای يازده حوزة يادگیری است و حوزة دهم آن به آموزش زبان های خارجی اختصاص 

دارد. 
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق اهداف ذکر شده در سند برنامة درسی ملی )به ويژه 
در حوزة يادگیری زبان های خارجی( در محتوای کتاب زبان انگلیسی پاية اول دورة متوسطة اول است که 
از مهرماه سال تحصیلي 93-92 در نظام آموزشی کشور، تدريس داده مي شود. اين کتاب که پس از حدود 
ربع قرن، بازتألیف گرديده اس��ت با تغییر کامل در رويکرد آموزش��ی، نقطة عطفی در آموزش زبان های 
خارجی کشورمان محسوب مي گردد و از اين رو بررسی و تحلیل محتوای آن به ويژه در چارچوب اهداف 

سند برنامة درسی ملی حائز اهمیت است. 
روش انجام پژوهش به شیوة تحلیل محتوا بوده و متن کتاب دانش آموز درس زبان انگلیسی جديد، 

به عنوان منبع داده های پژوهش حاضر قرار گرفت. 

پيشينة پژوهش
آموزش رس��می زبان انگلیسی در مدارس ايران به س��ال تحصیلی 1318-1317 باز مي گردد. در آن 
سال و با حمايت وزارت فرهنگ آن زمان مجموعة شش جلدی کتاب های زبان انگلیسی برای تدريس 
در دورة شش سالة دبیرستان توسط گروهی از مؤلفان ايرانی و غیرايرانی تدوين و منتشر گرديد. فروزنده 
)2011( در مورد اولین کتاب های زبان انگلیس��ی کش��ورمان مي نويسد: »اين مجموعه از روش آموزش 
مستقیم1  و آموزش خواندن محور2  با تنوع وسیعی از موضوعات در هر کتاب تبعیت مي کرد. اين شش 
کتاب از طراحی و فرايند تدريس يکسانی در هر درس برخوردار نبودند؛ به گونه ای که يک درس ممکن 
بود به معرفی قطعه ای ادبی در يک صفحه و بدون تمرين های مربوط به آن بپردازد و درس ديگر فقط به 
دستور زبان، خواه مرتبط يا نامرتبط با درس های پسین و پیشین اختصاص يابد«. اين مجموعه از کتاب ها 
حدود ربع قرن و تا سال 1343 که با مجموعه موسوم به کتاب های سطح بندی شده3 جايگزين شدند مورد 
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اس��تفاده قرارگرفتند. در مجموعة جديد، مؤلفان کوش��یده بودند از روش های تدريس سنتی مانند روش 
مس��تقیم به جريان غالب آن دوران به ويژه روش ديداری- ش��نیداری4  و آموزش موقعیت محور5  تغییر 
جهت داده و تحوالت آموزش زبان در آن دوران را در محتوای کتاب های تألیف ش��ده لحاظ کنند. اين 
کتاب ها نیز تا پس از پیروزی انقالب اسالمی در مدارس تدريس مي شد تا اينکه از سال 1361 با مجموعه 

ديگری از کتاب ها جايگزين گرديد.
آموزش زبان انگلیس��ی پس از انقالب اسالمی تحت تأثیر تحول در سازمان سیاسی کشور تغییرات 
ش��کلی و محتوايی فراوانی يافت. قباًل تدريس زبان انگلیس��ی از سال نخست دورة راهنمايی تحصیلی 
آغاز می شد. اما در دهة شصت اين درس از محتوای آموزشی سال اول راهنمايی حذف و شروع آن به 
سال دوم موکول شد؛ تا اينکه در بازنگری مجدد، آموزش اين درس، در دهة هشتاد، دوباره از سال اول 
راهنمايی آغاز گرديد. براي آشنايي بیشتر با تاريخچه، سیر تحول و محتواي كتاب هاي زبان انگلیسي نظام 

آموزش رسمي ايران فروزنده )2011( را ببینید.
در زمینة نقد برنامة درس��ی ملی و ارتباط آن با اس��ناد کالن فرهنگی کش��ور پژوهش های چندی به 
انجام رسیده است. حسنی )1389( به بررسی شیوة هدف گذاری در ويراست سوم سند برنامة درسی ملی 
پرداخته اس��ت. وی نخست الگوی هدف گذاری را در سه سطح مفهومی، گزاره ای و سیستمی توصیف 
نموده و س��پس با در نظر گرفتن چهار مالک سازگاری درونی، سازگاری بیرونی، ارتباط طولی و ارتباط 
عرضی به نقد شیوة هدف گذاری در نگاشت سوم سند مي پردازد و اين گونه نتیجه گیری مي کند که علی رغم 
نوآوری های انجام ش��ده در آن نگاشت از سند، در بخش هدف گذاری نواقصی در زمینة روابط طولی و 

عرضی و مواردي نیز از ناسازگاری های درونی و بیرونی به چشم مي خورد. 
مهرمحمدی )1389( نیز به نقد نگاش��ت سوم برنامة درس��ی ملی مي پردازد و پس از تأکید بر نقش 
مهمی که س��ند برنامة درس��ی ملی در آيندة آموزشی کشور ايفا مي کند به بررسی و نقد دو محور اساسی 
تمرکززدايی )يا آزادس��ازی( و تلفیق )يا درهم تنیدگی( در برنامة درسی مي پردازد و اين گونه نتیجه گیری 

مي کند که نگاشت سوم سند در زمینة توجه به اين دو محور از ضعف و نابسندگی رنج مي برد. 
عنانی سراب )1389( به طور ويژه به راهنمای برنامة درسی دورة متوسطه زبان های خارجی پرداخته 
و چالش ها و فرصت های نگارش آن را بر مبنای برنامة درسی ملی بررسی نموده است. اين مقاله به ويژه 
از آن جهت که فرايند تولید يک راهنمای برنامة درسی در چارچوب تعیین شده، مبتنی بر اصول ارتباطی 
به عنوان رويكرد غالب در تدريس زبان انگلیس��ي در س��ال هاي اخیر را در عمل توصیف مي کند، دارای 

نکات قابل توجهی است. 
کیانی، میرحس��یني و نويدي نیا )2011( به بررس��ی و نقد سیاست گذاری زبانی کالن کشور در برنامة 
درس��ی مي پردازند و سیاس��ت گذاری زبانی را در ارتباط تنگاتنگ با سیاست گذاری های کالن آموزشی، 
اجتماعی و سیاس��ی ارزيابی مي کنند. نويسندگان پس از بررسی مفهوم سیاست گذاری زبانی، به بررسی 
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تطبیقي آموزش زبان در برنامة درس��ی ملی و اس��ناد کالن فرهنگی مانند نقشة جامع علمی کشور و سند 
چشم انداز بیست سالة کشور مي پردازند. 

کیانی، نويدي نیا و مومنیان )1390( نیز از سه منظر بررسی بخش زبان های خارجی از ديدگاه مبانی 
نظری و روش ش��ناختی و هماهنگی و شفافیت محتوای درونی، نقد و بررسی محتوايی بر اساس مبانی 
بنیادين سیاست گذاری موجود در ادبیات مربوطه و نقد بخش مربوطه بر اساس اسناد کالن کشور به نقد و 
بررسی نگاشت سوم برنامة درسی ملی در بخش آموزش زبان های خارجی مي پردازند. نويسندگان مقاله 
مذکور اين گونه نتیجه گیری مي کنند که برنامة موجود دارای نقاط ضعفی همچون عدم هماهنگی و ارتباط 
اهداف و ابهام و عدم شفافیت بعضی مطالب مطرح شده می باشد. نتايج بررسی ايشان نشان داد که بخش 
زبان های خارجی برنامة درسی ملی )نگاشت سوم( نمی تواند زمینه را برای رسیدن به اهداف مطرح شده 

در اسناد باالدستی فراهم کند. 
همچنین پژوهش های فراوانی در زمینة نقاط ضعف و قوت کتاب های قبلی زبان انگلیسی کشورمان 
انجام ش��ده که فصل مشترک بسیاری از آن ها تأکید بر قديمی بودن محتوا و رويکرد آموزشی سنتی اين 
کتاب هاس��ت. کتاب جديد درس زبان انگلیسی کوشیده است به اين نقدها واکنش نشان دهد و آن ها را 
مرتفع س��ازد. بديهی است که اين مجموعة جديد مي بايس��ت با محتوای برنامة درسی ملی سازگاری و 
هماهنگی داش��ته و زمینه س��از تحقق اهداف بیان شده در آن سند باشد. بررسی میزان تحقق اين اهداف 

موضوع و هدف اصلی اين پژوهش را تشکیل مي دهد. 

روش جمع آوری داده ها و انجام پژوهش
روش انجام پژوهش حاضر به شیوة تحلیل متن و محتوا بوده و طی آن در ابتدا، محتوای برنامة درسی 
ملی در سه محور قلمرو حوزه، ضرورت و کارکرد حوزه و جهت گیري هاي كلي در سازماندهي محتوا و 
آموزش حوزه، استخراج گرديد و سپس میزان تحقق و مصاديق تحقق يا عدم تحقق اين محورها در کتاب 
مورد نظر ارائه گرديد. شايان ذکر است که برخی از مفاهیم ارائه شده در سند نیازمند تعريف و تحديد از 
جانب تنظیم کنندگان سند مي باشد و در مواردی قضاوت قطعی در مورد مفاد سند در اين حوزة يادگیری 
دش��وار مي نمايد؛ به عنوان مثال در جمله ای مانند: » . . . در دورة دوم متوس��طه، دانش آموزان بايد بتوانند 
متن هايي در حد متوس��ط را بخوانند. . .« ارائة تعريف دقیقی از خواندن متن هايی در حد متوس��ط ارائه 
نشده و برداشت های مختلفی از مفهوم »متوسط« مي توان ارائه نمود؛ اما از همین جمله مي توان اين گونه 
استنباط کرد که کتاب زبان مي بايست از همان ابتدا به مهارت خواندن و درک مطلب دانش آموزان توجه 
نمايد و اين مهارت را در ايشان تقويت كند. نسخة مورد استناد در اين پژوهش، سند نهايی برنامة درسی 
ملی )ابالغ شده در اسفند 1391( و کتاب دانش آموز پاية اول متوسطة اول تألیف شده توسط گروه مؤلفان 

دفتر تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی است. 
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چارچوب نظری پژوهش
همان گونه که پیش تر اشاره شد مبنای نظری پژوهش حاضر، نسخة نهايی سند برنامة درسی ملی است 
که حوزة دهم از يازده حوزة يادگیری آن به آموزش زبان های خارجی اختصاص دارد. در ابتدای بخش 
مذکور، آموزش زبان های خارجی فراهم کنندة بس��تر مناسبی برای درک و دريافت، تعامالت فرهنگی و 
انتقال دستاوردهای دانش بشری در قالب های متنوع زبانی به صورت شفاهی، ديداری و نوشتاری، برای 

مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسالمی توصیف شده است. 
ضرورت و کارکرد حوزة آموزش زبان های خارجی در س��ند مذکور اين گونه بیان گرديده است: »از 
آن جا که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعامالت جوامع بشری و رشد فّناوری توسعه پیدا کرده و اين دامنه 
هر روز افزايش پیدا مي کند، برای برقراری ارتباط س��ازنده و آگاهانه ضروری است دانش آموزان عالوه 
بر زبان مادری که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان فردی )خانوادگی، محلی و ملی( را می دهد، 
توانايی برقراری ارتباط با ساير جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح منطقه ای و جهانی دارا باشند. 
آموزش زبان خارجی عالوه  بر کارکرد ارتباط میان فردی و بین فرهنگی، در توسعة اقتصادی مانند صنعت 

گردشگری، تجارت، فناوری، توسعة علم، و هوشیاری اجتماعی سیاسی مؤثر است. 
قلمرو حوزة مذکور نیز به اين شکل تبیین گرديده است: »آموزش زبان بر توانايی ارتباطی و حل مسئله 
تأکید دارد؛ به گونه ای که فرد پس از آموزش قادر به ايجاد ارتباط با استفاده از تمامی مهارت های چهارگانة 
زبانی)گوش کردن، سخن گفتن، خواندن، و نوشتن( برای دريافت و انتقال معنا گردد. برنامة درسی آموزش 
زب��ان بايد دانش آموزان را با پیکرة زبانی، واژگان و س��اخت های م��ورد نیاز برای برقراری ارتباط مؤثر و 
س��ازنده در سطح جهانی آشنا سازد. آموزش زبان های خارجی از ابتدای دورة متوسطة اول آغاز می شود 
و هدف آن آموزش چهار مهارت زبانی و آشناس��ازی دانش آموزان با مهارت های ارتباطی در چارچوب 
جهت گیری های کلی مورد نظر خواهد بود. در دورة متوس��طة دوم، دانش آموزان بايد بتوانند متن هايی در 
حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آن ها را دريابند. در ضمن، توانايی نوشتن، در حد يک مقالة کوتاه، به زبان 
خارجی نیز در آن ها تقويت شود و از توانايي های الزم برای استفاده از منابع، در حد متوسط، و برقراری 
ارتباط به يکی از زبان های خارجی داشته باشند توجه! )اشکال نگارشی اين بخش مربوط به متن سند است 
و در نسخة نهايی نیز به همین شکل ذکر گرديده است(. آموزش به يکی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، 

آلمانی و يا ساير زبان هايی که شورای عالی آموزش وپرورش تصويب کند ارائه خواهد شد«.
جهت گیری های کلی در س��ازماندهی محتوا و آموزش اين حوزه، که مي بايس��ت مبنا و اس��اس کار 
مؤلفان کتاب جديد را تشکیل داده باشد، نیز به شکل زير بیان گرديده است: »آموزش زبان های خارجی 
بايد از دايره تنِگ نظريه ها، رويکردها و روش های تدوين ش��ده در جهان فراتر رود و به عنوان بس��تری 
ب��رای تقويت فرهنگ ملی و باورها و ارزش های خودی در نظر گرفته ش��ود. رويکرد آموزش زبان های 
خارجی، رويکرد ارتباطی فعال و خودباورانه است. در سطوح آغازين آموزش، محتوای آموزشی پیرامون 
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موضوعات بومی و نیازهای يادگیرنده چون بهداشت و سالمت، زندگی روزمره، محیط اطراف و ارزش ها 
و فرهنگ جامعه در قالب های جذاب، انتخاب و س��ازمان دهی مي ش��ود و در س��طوح باالتر انتخاب و 
سازمان دهی محتوای اين حوزه به سمت کارکردهای فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و. . . متناسب با 
متون آموزشی ساير حوزه های يادگیری و در جهت تعمیق آن ها خواهد بود. در پايان دورة متوسطة دوم، 
دانش آموزان بايد توانايی خواندن و درک متون س��اده تخصصی و نوش��تن مقاله را کسب کنند. در دورة 
متوسطة دوم گسترش دامنة واژگان رشته های تخصصی به درک بهتر متون و برقراری ارتباط علمی کمک 

مي کند« )سند برنامة درسی ملی، نگاشت نهايی، اسفند 1391، صص. 38-37(
بر اساس آن چه در باال از سند برنامة درسی ذکر شد اهداف، قلمرو و جهت گیری های اين حوزه را 
مي توان در شش شاخص به شکل زير تلخیص كرد و میزان انطباق کتاب تازه تألیف با برنامة درسی ملی 

را بر مبنای اين فهرست سنجه نمود:
1. توانايی برقراری ارتباط با ساير جوامع

2. خروج از دايرة تنگ نظريه ها و تقويت فرهنگ ملی و باورها و ارزش های خودی 
3. تأکید بر توانايی ارتباطی و حل مسئله با تکیه بر هر چهار مهارت شنیدن، خواندن، گوش دادن و 

نوشتن
4. تأکید بر مهارت های عمومی در دورة متوسطة اول و گسترش اين توانايی ها در دورة متوسطة دوم 
به گونه ای که توانايی خواندن متن های متوس��ط و نوش��تن مقاله ای در همین حد در دانش آموزان 

ايجاد گردد و بتوانند از منابع تخصصی رشتة خود به زبان اصلی بهره ببرند
5. توجه به رويکرد »ارتباطی فعال خودباورانه«

6. س��ازمان دهی محتوا در س��طوح آغازين آموزش، پیرامون موضوعات بومی و نیازهای يادگیرنده 
چون بهداش��ت و سالمت، زندگی روزمره، محیط اطراف و ارزش ها و فرهنگ جامعه و توجه به 

عنصر جذابیت
اين شش شاخص، کلیدواژه های سند برنامة درسی ملی در حوزه آموزش زبان های خارجی است که 

انتظار مي رود در کتاب تازه تألیف هم نمود يافته و رعايت شده باشند. 

تجزيه و تحليل داده ها
داده های پژوهش حاضر را محتوای کتاب زبان انگلیس��ی جديد پاية اول دورة متوسطة اول تشکیل 
مي دهد که ش��امل هشت درس اس��ت به عالوة چهار درس مروری و نیز فرهنگ واژگان تصويری که در 

انتهای کتاب قرار گرفته است. 
در ادامه کلیت محتوايی کتاب نامبرده بر اساس شش شاخصی که در بخش باال به عنوان شاخص های 

انطباق کتاب با سند برنامة ملی ذکر شده اند مي سنجیم:
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é 1. توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع
رويکرد کتاب های پیش��ین، که گفتیم به مدت حدود ربع قرن در نظام آموزش��ی کشور مورد استفاده 
قرار گرفته بودند، تلفیقی از روش های س��نتی مانند دس��تور- ترجمه و روش خواندن بود؛ در دهه های 
اخیر اين رويکردها در سراسر جهان با همتاهای ارتباطی خود جايگزين گرديده اند. کتاب زبان جديد که 
»چشم انداز1«6  نام گرفته است همان گونه که در مقدمة کتاب ذکر شده بر مبنای رويکرد ارتباطی تألیف 
گرديده اس��ت. س��اختمان کلی کتاب و نظام طراحی تک تک دروس از اين س��ازواری با اصول اصلی 
رويکرد ارتباطی7 استفاده نموده است؛ به گونه ای که هر درس بر مبنای يک موضوع8  و دو نقش ارتباطی 

شکل گرفته است. اين موضوعات، شامل 8 درس، عبارتند از:

 جدول 1.   موضوعات و نقش های تدریس شده در کتاب انگلیسی 1                                                                                                                                                                                                                                         

نقش هاموضوعشمارة  درسشماره

معرفی کردن خود، احوال پرسی کردناسم مندرس يک1

پرسیدن اسم کسی، معرفی کردن ديگریهمکالسی های مندرس دو2

صحبت کردن دربارة سن، صحبت راجع به تاريخسن مندرس سه3

صحبت کردن دربارة  خانوادهخانوادة  مندرس چهار4

صحبت کردن راجع به ويژگی های ظاهری افرادظاهر مندرس پنج5

صحبت راجع به اينکه افراد کجا هستند و چه می کنندخانة  مندرس شش6

صحبت کردن راجع به نشانی، شماره تلفن و پرسیدن زماننشانی مندرس هفت7

صحبت کردن راجع به غذای مورد عالقه، سفارش دادن غذاغذاهای مورد عالقة مندرس هشت8

همان طور که مش��اهده مي ش��ود س��ازمان بندی کتاب در کل با روح رويکرد ارتباطی تناسب دارد و 
ساختار کتاب بر خالف کتاب های پیشین بر مبنای ساختارهای دستوری )گرامر( و يا ترجمه بنا نهاده نشده 

و ايجاد ارتباط رويکرد دغدغة اصلی کتاب بوده است. 
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é 2. خروج از دایرة تنگ نظریه ها و تقویت فرهنگ ملی و باورها و ارزش های خودی
کتاب حاضر اگرچه در قالب رويکرد آموزش ارتباطی نگاشته شده است، اما در بسیاری از حوزه های 
قالبی و محتوايی، بومی سازی ش��ده و نوآوری های روش شناختی و ارزش های بومی محتوايی مختلفی 
در آن به چش��م مي خورد. از جنبة روش ش��ناختی، نحوة  آموزش الفبا در اي��ن کتاب يک نوآوری کامل 
اس��ت که در هیچ يک از کتاب ها و مجموعه های آموزش الفب��ا و کتاب های زبان آموزی و مرجع نظريه 
ارتباطی، سابقه نداشته است. علت اين امر شرايط ويژه زبان آموزان ايرانی است که از سن سیزده سالگی 
آموختن زبان انگلیس��ی را آغاز مي کنند که از اين نظر همتايی برای آن در بین کش��ورهای ديگر يافت 
نمي ش��ود. اکثر نس��خه های موسوم به روش آوايی آموزش الفبا9  برای سنین زير ده سال تنظیم و توصیه 
گرديده اند؛ حال آن که فراگیران ايرانی در دورة نوجوانی مي بايست الفبای زبان انگلیسی را بیاموزند؛ در 
نتیجه بايد به اقتضائات سنی ايشان توجه کافی شود و نمي توان از روش های کودکانه آموزش الفبا برای 
اين منظور استفاده کرد. مؤلفان کتاب به شیوه ای تلفیقی از هر دو رويکرد قالب موسوم به آوايی و تمام 
واژگانی10  بهره برده و کوش��یده اند آموزش الفبا به صورتی غیرمس��تقیم، اما مستمر به گونه ای در سراسر 
دروس جريان داش��ته باش��د که با روح رويکرد ارتباطی در تعارض قرار نگیرد و بخش آموزش الفبا با 
ساير قسمت های کتاب امتزاج بیابد. اين رويکرد منحصر به فرد با استفاده از تکنیک ها و واژه هايی کامال 
بومی از گرته برداری صرف از روش های وارداتی و ترجمه ای پیشین فاصله مي گیرد و الگويی جديد ارائه 

مي کند که بايد منتظر بازخوردها و برآيندهای آن در مرحله تدريس عملی بود.
در بخ��ش توجه به ارزش های مذهبی و ملی هم کتاب نکات قابل توجهی دارد. برای مثال، توجه به 
ارزش های وااليی مانند مفهوم »شهادت« در کتاب به گونه ای است که اين مفهوم جزئی از برنامة درسی 
کتاب قرار گرفته است. برای نمونه در درس يک کتاب که به صحبت دربارة اسامی افراد اختصاص دارد. 
برخی از شهدای کشور به گونه ای مناسب و دارای توجیه محتوايی معرفی گرديده اند. مناسبت های مذهبی 
و میهنی هم از جمله نیمة شعبان، سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، روز دانش آموز و موارد مشابه با منطقی 

مناسب در کتاب معرفی گرديده اند. 
از آن جا که در اين س��طح دانش آموز بیش��تر با محیط بالفصل خود در ارتباط است و هنوز با فضای 
بین المللی ارتباط چندانی ندارد از استفاده از اسامی و عناصر فرهنگ  مدار غربی اجتناب و طرح اين گونه 

موارد به سال های بعد وانهاده شده است. 

é 3.     تأکید بر مهارت های عمومی در دورة متوسطة اول
در کتاب مورد بررس��ی هر چهار مهارت عمومی در س��طح مقدماتی مورد توجه قرار گرفته، اما به 
مهارت های گوش دادن و صحبت کردن توجه بیش��تری ش��ده است. برخالف مجموعه کتاب های قبلی 
که مهارت های ش��نیداری و گفتاری در آن ها غايب بود در اين کتاب مهارت های صحبت کردن و گوش 
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دادن، اس��اس کار قرار گرفته و از توجه بیش از حد به س��اختارهای دس��توري يا واژگانی که در زندگی 
روزمره کاربردی ندارند اجتناب ش��ده است. اس��تفاده از لوح فشرده و پخش صدا در کالس همزمان با 
تدريس درس توسط معلم از ديگر ويژگی هايی به شمار مي رود که نشانگر توجه مؤلفان به همة حوزه های 

چهارگانة آموزش زبان است. 

é 4.  توجه به رویکرد »ارتباطی فعال خودباورانه«
در کتاب مورد اشاره، نقش دانش آموز در فرايند تدريس نقشی است فعال و با اعتماد به نفس كافي به 
همراه خودباوري فرهنگي، اسالمي- ايراني در نظر گرفته شده که مي بايست بتواند محتوای آموزش داده 
شده در هر درس را در تمرين ها و فعالیت های تعريف شده در کتاب کار را تولید و در فرايندی ارتباطی 

و تعاملی ايفای نقش کند. 
ش��یوة ارزشیابی کتاب هم به گونه ای تعريف ش��ده است که اين موضوع را تقويت مي کند؛ به عنوان 
مثال در درس های مروری، که نقش جمع بندی و آزمودن میزان مهارت دانش آموزان در روند ارزشیابی 
مستمر را ايفا مي کنند، تمرکز اصلی بر ايجاد ارتباط و شکل گرفتن توانايی تولید در دانش آموزان است. 
به عن��وان نمون��ه به اين بخش از درس مروری ش��مارة دو توجه فرمايید ک��ه در آن انتظارات کتاب از 

دانش آموز بیان گرديده است:

Check if
A. you can say your age,

 I am …………………………………… .
B. you can ask your friend’s age,

How …………………………………… ?
C. you can say your birth month,

 My birthday is ………………………… .
 D. and you can ask your friend’s birth month.

 When’s ………………………………………… ?

 به عبارت ديگر آنچه برای مؤلفان کتاب مهم بوده اس��ت ايجاد توانش ارتباطی و نه به خاطرسپاری 
صرف مجموعه ای از ساختارها و واژگان بوده است. 

é 5.  س��ازمان دهی محتوا در سطوح آغازین آموزش، پیرامون موضوعات بومی و نیازهای یادگیرنده 
چون بهداشت و سالمت، زندگی روزمره، محیط اطراف و ارزش ها و فرهنگ جامعه و توجه به 

عنصر جذابیت محتوا:
با توجه به آن چه در مورد ش��یوة تنظیم دروس در بند يک گفته ش��د به نظر مي رسد در اين زمینه هم 
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کتاب موردنظر اهداف برنامة درس��ی را به طور نسبی مد نظر داشته است و شیوة تنظیم مطالب کتاب از 
موضوعات کاماًل ملموس و بومی مانند خانه، کالس درس و عالقه مندی های دانش آموز و مواردی از اين 
دست انتخاب شده است. نقشة کلی کتاب که در برگیرندة محتوای اصلی آن مي باشد در پیوست شمارة 

يک مقاله قابل مشاهده و بررسی است. 

نتيجه گيری و پيشنهاد
بررسی ش��کلی و محتوايی کتاب جديد زبان انگلیسی نشان دهندة آن است که 
در اين کتاب به ش��كل معناداري به اهداف مورد نظ��ر در حوزة يادگیری زبان های 
خارجی برنامة درس��ی ملی توجه و شالوده های تحقق اين اهداف در کتاب موجود 
پی ريزی ش��ده اس��ت؛ اما آن چه ضروری و حائز اهمیت تر از محتوای اين کتاب و 
بستة آموزشی است توجه به آموزش صحیح آن است؛ چرا که اگر رويکرد ارتباطی 
فع��ال و خودباوران��ة مورد توجه برنامه و کتاب، به خوبی توس��ط دبیران گرامی به 
مرحلة اجرا در نیايد فرايند تحول آموزش زبان های خارجی ابتر و بی نتیجه خواهد 

ماند. 
از اي��ن روی توجه به برگزاری آموزش های ضم��ن خدمت دبیران اين درس و 
حمايت علمی ايشان در طول دوران گذار رويکرد پیشین به رويکرد ارتباطی جديد 
بسیار ضروری است. خوشبختانه مجموعة حاضر شامل کتاب راهنمای معلم مفصلی 
است که تکنیک های آموزش بخش های مختلف کتاب را به معلمان آموزش مي دهد، 
اگرچه نمي تواند نیاز به برگزاری دوره های آموزش��ی ضمن خدمت دبیران را مرتفع 

سازد. 
بی ش��ک تحول در آموزش هريک از حوزه های آموزش��ی که مي بايس��ت در 
چارچ��وب تح��ول بنیادي��ن آموزش وپرورش انج��ام پذيرد ب��دون حمايت همه 
جانب��ة بخش های ذينف��ع و صاحب نفوذ ممکن نیس��ت؛ اين موض��وع در حوزة 
آم��وزش زبان های خارجی که نق��ش بخش خصوصی نیز در سیاس��ت گذاری و 
اج��رای دوره های گوناگون آموزش های آزاد در آن بس��یار پررنگ اس��ت اهمیت 
و برجستگی بیش��تری مي يابد و ضروری است سیاست گذاری های کالن آموزش 

زبان های خارجی کشور توسط نهادهای مربوطه تعیین و ابالغ گردند.
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پيوست شماره يك:
 فهرست مطالب كتاب زبان انگليسی پاية اول دورة متوسطة اول

Map of English Book 7

Welcome

Lesson Themes and Functions
 Sounds

 and
Letters

Key Language

1
My Name
Introducing yourself
Greeting

 Aa Mm
Kk

 Vocabulary: name (first name, last name),
Mr. , Mrs., Miss
Expressions: What’s your name?

                           My name is/ I am ………
Hello, Hi, Good morning/afternoon
How are you (today)?
 Fine/Great, thanks.
How do you spell …………?

2

My Classmates
 Asking someone’s
name
Introducing others

 Ee Bb
Pp

 Vocabulary: boy, girl, man, woman,
friend, classmate
Expressions: Who’s that (boy)?
He’s my (friend) …………
This is my (friend) ……………
 Nice to meet you.
 Nice to meet you, too.
Sorry, what’s your (last) name again?
 Can you help me, please? I can’t spell
…………

Review 1

3
My Age
Talking about your age
Talking about dates

 Ii Tt
Nn

 Vocabulary: age, birthday, months of the
year, numbers 1 to 31
 Expressions: It’s my birthday (today).
Happy birthday, ……………!
How old are you?
 I’m …………… years old.
When’s your birthday?
 (It’s) in (Bahman).
What does …………… mean?
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Lesson Themes and Functions
 Sounds

 and
Letters

Key Language

4
My Family
 Talking about your
family

 Uu Ss
Gg

 Vocabulary: family, mother, father, sister,
 brother, uncle, aunt, job, mechanic, doctor,
nurse, housewife, teacher, dentist, num-
bers 1 to 100
Expressions: How old is your (father)?
 He’s ………… years old.
What’s your father’s job?
 He’s a (mechanic).
Can you write it for me, please?

Review 2

5
My Appearance
Talking about appear-
ance

 Ll Dd
Rr

 Vocabulary: tall, short, young, old, suit,
 shirt, jacket, trousers, manteau, scarf,
 chador, shoes, gloves, black, white, red,
 blue, yellow, green, brown, grey, orange,
pink, wear
Expressions: Who is (Mr. Davari)?
 He’s the (tall man). / He’s the (old man).
 He’s wearing (a grey suit).
 Which one is (Ladan)? She’s wearing
 (white shoes).
What’s …………… in English?

6

My House
 Talking about where
people are
 Talking about what
people are doing

 Ff Vv
Ww

 Vocabulary: house, room, bedroom, living
 room, kitchen, garage, office, cook, wash,
watch, play, read, study, work
Expressions: Where are you/they? I’m/
 They’re in the (kitchen).
 Where’s he/she? (He’s/She’s) in his/her
 room.
Is he/she in the (garage)?
 Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.
What are you/they doing?
 I’m/They’re (cooking lunch).
What is he/she doing?
 He/She is (studying).
Pardon? Can you say that again?
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Review 3

Lesson Themes and Functions
 Sounds

 and
Letters

Key Language

7

My Address
 Talking about your
address/ phone number
Telling the time

Oo Hh
Xx Yy

Vocabulary: address, home, street, (tele)
 phone, number, mobile, call, go, visit,
time, a. m. , p. m. , o’clock
Expressions: What’s (your) address?
Where do (you) live?
 (5, Enghelab Street).
What’s (your/Mina’s) telephone number?
What’s (your) home/office/mobile num-
ber?
 (It’s) (433-7891).
What time is it?
What time (is) (he) going?
 (at/around 5 o’clock/a. m. /p. m. ). (7:30 in
 the evening).
 I’m not sure. / I don’t know. / I don’t
 understand.

8

My Favorite Food
 Talking about your
favorite food
Making suggestions

Cc Jj
Zz Qq

 Vocabulary: food, drink, hungry, thirsty,
 favorite, bread, rice, kebab, chicken, salad,
 fruit, juice, dates, cake, milk, tea, water,
jelly, quince, coconut, zucchini
Expressions: What’s (your) favorite food/
drink?
What do you like to eat/drink?
 I’d like some (cakes and milk).
 I am/feel hungry/thirsty.
 Let’s have/take something to eat/drink.
How about some (cakes and milk)?
How do you say ……… in English?

Review 4

Photo Dictionary


