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مطالعھ آزاد چیست؟
نی رواسرعت ولذت بخش به منظور افزايش ساده وخواندن کتابهای 1مطالعه آزادمنظور از 

مک زبان آموز برای کسب مهارت مطالعه مطالعه آزاد بيشتر کازھدف.باشدمطالعه می

بايدفراگيرھنگام مطالعه آزاد رواز اين. يادگيری زبانتا،است

با سرعت�

لذت�

ک کافیدر�

وبدون نياز به فرھنگ لغت�

کمی يا –کلمه در دقيقه ١۵٠- ٢٠٠حداقل (2تند خوانیبرای.انجام دھدمطالعه خود را

در کلمات ناشناخته زيادتعداد .متن بايد ساده باشد)پايينترسطوح برای زبان آموزانپايينتر 

تحت تاثير قرار لب را و درک مطشدهحرکت طبيعی چشم برای مشکل باعث ايجادمتن

ه مطالعه بن آموجب تغيير ماھيت خواندن و تبديل می تواندامر به نوبه خوداين .خواھد داد

استفاده از کتابهای طبقه بندی شده به صورت مطالعه آزاد ممکن است با . شودآگاھانه

.دصورت پذيرنيز 3خاموش

1
 extensive reading

2
 speed reading

3
 silent reading
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؟چرا مطالعه آزاد انجام دھیم

. برای رشد و پيشرفت زبان خارجی وجود داردع فوايد مطالعه آزاد داليل بسياری به نف

مطالعه آزاد

که در شرايط عادی با زبان خارجی برخورد داشته دھدبه زبان آموزان اجازه می.1

زبان چگونه به و ببينند که در گفتمانهای گسترده تر خارج از کتابهای درسی باشند 

.رودکار می

از مطالب را وقتی زبان آموز حجم بااليی.کندکمک میژگان به افزايش دامنه وا.2

به او کمک برخورد خواھد کرد و اين امرو ساختار واژگانیھزاران کلمه بابخواند 

و کلمات و دستور زبانی را که در قسمتهای بر واژگان تسلط يافتهبتواند کند تا می

.به کار خواھد رفت پيش بينی نمايدبعدی جمله 

کند تا بتوانند زبان را کمک می4خوانیدر افزايش سرعت و روانانزبه زبان آمو.3

و حافظه خود را برای پرداختن به ساير مطالب به صورت خود کار پردازش نموده 

.آزاد نگه دارند

می شود که اين امر به لذت و عالقه به خواندن ،اعتماد به نفس،باعث ايجاد انگيزه.4

زبان آموز ھنگام اضطراب ز زبان و پايين آوردن سطحفاده موثرتر انوبه خود به است

.خواھد شدمنجر خارجی ياد گيری زبان

مطالب شنيداری يا خواندنی موجود در سطح خود که ازدھد به زبان آموز اجازه می.5

.دمناسب شنيدن و خواندن کسب نمايو عادتهای بهره برده 

. تجربه نمايدتوری را در متن صحيح ساختارھای دسکاربردتاکمک می کند فراگيربه .6

،الگوھای زبان را معرفی می کنندساختارھا واگر چه کتابها و ساير مطالب درسی 

غالبا تکرار اين الگوھا در متنهای مختلف آنقدر زياد نيست که ياد گيری آنها در عمل 

.اين کار با مطالعه آزاد ممکن می شود. تسهيل شود

4
 reading fluency 
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بنیاد مطالعه آزاد
5

ومطالعه آزادازآن حمايتيک سازمان غير انتفاعی خيريه است که ھدف داطالعه آزبنياد م

ساالنه برگزاری مراسم بنياد مطالعه آزادويژهاز اھداف ديگريکی. می باشدگسترش آن

ھدف . انگليسی است6به بهترين کتاب طبقه بندی شدهیاھدا جايزه ادبيات انگليسی آموزش

عالوه .آزاد استد و به روز رسانی فهرست کتابشناسی پژوھشی مطالعهديگر اين بنياد ايجا

از موسسات و جزوه از طريق اھدا کمک ھزينه خريد کتاببنياد مطالعه آزادبر آن، 

ھمچنان بنياد مطالعه آزاد. حمايت می کندبرای راه اندازی برنامه ھای مطالعه آزادآموزشی

در . آزاد استه پيشبرد فعاليت ھای موثر در جهت مطالعه زميناشاعه دھنده خدمات ديگر در 

بنياد مطالعه آزادوبسايت راھنمای رايگان مطاله آزاد جهت بار گزاری در ھمين راستا اين 

.باشدموجود میwww.erfoundation.orgبه نشانی  

متمرکزمطالعهو آزاد مطالعه 
7

اگر چه ھر . تفاوتهايی وجود دارد"دگيریاخواندن برای ي"و"يادگيری مهارت خواندن"بين 

به فردی را دنبال تقويت توانايی خواندن مفيد ھستند، ھر کدام ھدف منحصر دو روش برای 

ختارھای دستوری اس،زبان از جمله واژگان جديديادگيری نکات ه منظورخواندن ب. کندمی

ين زبان آموزانی که کتابهای اين روش مطالعه ب. شودغيره خواندن متمرکز ناميده میويژه و

متن اين گونه کتابها اغلب شامل حجم . می آموزند بسيار رايج استدر کالس درسی زبان را 

از بعدتمرينهای قبل و.نمايدیست که برای زبان آموزان نا آشنا مازيادی از مطالب جديد 

ه آموزش زبان کمک بکه ھدف آنها اضافه مش شوندنيز معموال سواالت درک مطلب متن و

5
Extensive Reading Foundation

6
 graded readers 

7
 intensive reading 
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يا کاربرد فعلها و صرف ،دس موضوع متن از عنوان آنمانند حيا کسب مهارت خاص 

. آنهاست

مورد نظر باشد، زبان آموزان توانايی خواندن وقتی يادگيری مهارت خواندن يا مطالعه آزاد 

به عنوان مثال ممکن است کتاب . بدست می آورندغيرزبانی را از طريق کسب اطالعات 

آگاھانه به يادگيری بدون توجه آن وخواندن و لذت بردن از داستان فهمتانی را به منظور داس

بلکه روان ،ياد گيری مطالب جديد نيستمطالعهھدف اصلی درچنين حالتی،. زبان بخوانند

. شدن روند خواندن است

ھدف تد زيرا نيز اتفاق بيفيادگيری نکات جديد ،مطالعهروشممکن است در کنار اين البته 

ايجادديگری به نکاتی است که قبال ياد گرفته شده وعمق بخشيدن مطالعه آزاد يکی ديگر 

به زبان آموزان کمک می کند تا امراين . ارتباط معنادار و واقعی اين نکات با يکديگر است

. ردازش نموده و درک مطلب بهتر و لذت بخش تری را تجربه نمايندپزبان را سريعتر 

وتند خوانیيری مهارت خواندن از طريق تمرين روشها و راھکارھای مطالعه مانند يادگ

.نيز صورت می پذيردمی باشند طلب برای افزايش سرعت درک مروان خوانی که ھر دو 

؟کتاب طبقه بندی شده چيست

و فزايش سرعتھدف ابايا غير داستانی ھستند که کتابهای طبقه بندی شده کتابهای داستانی 

لعه و الذت مطکمک به ايجاد اين گونه کتابها برای . نوشته شده باشندفراگيران خوانیروان

مطالعه واقعی طراحی شده اند و نگارش سطح بندی شده آنها از تشويق زبان آموزان به انجام 

طبقه بندی اين کتابها از طريق .گيرددربر میراح پيشرفتهوتا سطح ساده و مبتدیوسط

صورت گرفته با متن تصاوير مرتبط ودستور زبان ژگان،وامحتوای داستان،دقيق کنترل 

ه فقط کاشندبزبان خارجی دارای واژگان فراوانی میو اصلیکتابهای خالصه نشده. است

به گونه ای اما ناشران کتابهای طبقه بندی شده واژگان را . بار تکرار شده انديک يا دو
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. بيشتر تکرار شوندکاربردپرحذف و کلمات مفيد و8کاربردکم کنترل می کنند که کلمات 

که کتابهای طبقه بندی شده بايد توجه داشت . موثرتر کلمات کمک می کنداين امر به يادگيری 

. متفاوت می باشندھای دبستان و دبيرستان - با کتابهای درسی ويژه پايه

ھر وتا پيشرفته می باشد آغازينسطح از٨الی ۶شامل کتاب طبقه بندی شده دورهھر 

آغازينکتابهای سطح . شودمیشاملتقريبا يکسان را سطح تعداد زيادی کتاب با دشواری 

بوده و با مصرفدستوری بسيار محدود ولی پر عبارتها و ساختارھای ان،گدارای واژ

. باشدمیمکمل خوبی برای يادگيری ،رعايت نکات موجود در کتابهای درسی مبتدی زبان

هایداستانمشکلتر،زبان دارای سطح دشواری و واژگان و دستور) مبتدی(بعدطبقهکتابهای 

ارائه شدهآنچه در کتابهای مبتدی با،سطحاز لحاظ وبودهتصاوير کمتروترپيچيده

تا سطح اين تغيير درجه دشواری کهبودهکمی دشوارتر کتابهای متوسط . دنھماھنگ می باش

تقويت پايه برایفراگيرانکتابهای طبقه بندی شده به به اين ترتيب،. ته نيز ادامه داردفپيشر

. و مهارتهای قبلی کمک شايانی می نمايندھا نستهزبانی خود بر اساس دا

مختلف در سطح جهانی به ھزاران عنوان کتاب طبقه بندی شده توسط ناشران در حال حاضر 

)erfoundation.orgwww.به نشانی  (ERFها در سايت که فهرست کامل آنچاپ رسيده 

. موجود می باشد

؟کتابهای طبقه بندی شده چيستاستفاده از وايد ف

کتابهای طبقه بندی شده 

قرار می دھند،در معرض زبان ساده شده و قابل درک زبان آموزان را �

8
 low frequency words 
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خواندن خود را کم کم افزايش دھند،امکان را می دھند تا توانايی اين فراگيرانبه �

جذاب می باشند،و، متنوعی مطالب جالبحاو�

.سطح فعلی دانشجو به سطح پيشرفته عمل می کنندمانند پلی برای رسيدن �

روشهای مطالعه آزاد 

مطالب مورد تای ايجاد می کنند يفرصتهابرای زبان آموزانبيشتر برنامه ھای مطالعه آزاد 

که ھر زبان آموز است عناين بدان م. نمايندخود انتخاب نظر خود را بر اساس سطح خواندن 

می توان اين نوع . يهای خود ھماھنگ استبه مطالبی دسترسی خواھد داشت که با تواناي

خود کتاب مورد عالقه زبان آموز ،که در آنزيرا يا انتخابی ناميد مطالعه شخصیرا خواندن 

ھمه ممکن است نيز در برخی کالسها . مطالعه می نمايدکتابخانه انتخاب وخود را از 

طیدر کالس يا به صورت تکليف منزل دانشجويان يک کتاب مشخص را فصل به فصل 

لم با دادن تمرينهای پيش از خواندن در چنين مواردی مع. سه پياپی مطالعه نمايندلچندين ج

پس .برای مطالعه آماده نمايددانشجويان را ريس واژگان کليدی،محتوا يا تدمانند پيش بينی

متن، تمرينهای زبانی سواالت درک مطلب، گفتگو در مورد می توان نيز از خواندن متنها 

. دادانجام رازبانوساير فعاليتهای مرتبط با فراگيری 

بدون مراجعه ده وزبان آموزان با سرعت مطالعه نمومطالعه زمانی آزاد محسوب می شود که 

سرعت کم مطالعه می تواند . مطلب بر خوردار باشنددرکباالی ميزاناز به فرھنگ لغات 

آزاد به فرھنگ نامه باشد که چنين مطالعه ای را نمی توان به دليل مراجعه مکرر زبان آموز 

. ناميد

ھدف اصلی آن که،برای استفاده حد اکثر زبان آموزان از مطالعه آزادسطح مناسب مطالعه

.باشدکلمه١۵٠-٢٠٠مبتدی حدود انبرای زبان آموزبايد ،تقويت مهارت خواندن است
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خواندن عذاب آورخواندن فشردهمطالعه آزادتمرين تندخوانی

بسيار سريع، روان، (
درک مطلب باال، 

خواندن طبيعی، لذت 
)بخش

سريع، روان، (
مناسب، درک مطلب 

)باال، لذت بخش

٪١٠٠

در سطح مناسب (
آموزشی، واژگان و 
دستور جديد قابل ياد 

)گيری

٩٨٪

بسيار مشکل، درک (
ضعيف، تالش بيش از 

حد، از بين برنده 
)انگيزه

٩٨٪
پايين

باال

درصد کلمات آشنا

سرعت خواندن
آھسته

پايينباال

درک مطلب

کلمات موجود در يک صغحه را بدانند،٪٩٨ه اگر فراگيران حدود کتحقيقات نشان می دھد 

دانش . با سرعت و ميزان درک مطلب باال مطالعه کنندقادر خواھند بود که آن صفحه را 

آھسته ووارباعث می شود که خواندن دش) کلمه١٠در يعنی يک کلمه ناآشنا (٪٩٠کمتر از 

مطالعه . و سطح درک مطلب پايين بيايدفتهيش يانياز به استفاده از فرھنگ لغات افزا،شده

در . کلمات را بدانند٪٩٨الی ٪٩٠آزاد زمانی جنبه آموزشی خواھد داشت که فرا گيران 

اما برای فهم بهتر متن ، آنقدر ھست که به درک مطلب کافی بينجامددانش زبان یين سطحچن

واژگان را يا بيشتر٪٩٨راگيران اگر ف. ھنگ لغت نيز مورد نياز خواھد بوداستفاده از فر

و به علت کم بودن کلمات ناشناخته قادر مطالعه آزاد قرار گرفته "نقطه مطلوب"دربدانند، 

ھمه يا نزديک زمانی که فراگيران. ه خواندن ادامه دھندبخواھند بود با سرعت و لذت بيشتر 

.ابديرت مطالعه بهبود میسرعت خواندن افزايش يافته و مهاکلمات صفحه را بدانندبه ھمه 

به اين ترتيب که تطبيق دھند،خودرد نظروف ماھداآموزگاران بايد سطح دشواری متن را با 

اما .انتخاب شودفراگيران فعلیکتابها در سطح،ھدف يادگيری مطالب جديد زبان باشداگر

نقطه "ح باشد، مطالعه بايد در سطاگر ھدف تقويت مهارت تندخوانی و روان خوانی 
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قضاوت در مورد .در نظر گرفته شوديعنی ساده تر از سطح واقعی فراگير، "مطلوب

از آنجا . به توانايی فراگيران بستگی داردانتخاب مطالب در سطح آموزشی يا نقطه مطلوب 

ممکن است برای خاصيک متنخواھند بود نکه ھمه زبان آموزان يک کالس در يک سطح 

بسيار ساده به ترشوار و نااميد کننده ب اما برای فراگيری با توان باالانش محدود دفردی با د

.نظر برسد

یاستفاده از متون اصل

معموال برای ) يعنی مطالبی که برای انگليسی زبانان نوشته شده اند(متون زبان اصلی 

که آموزش خواندن زبان خارجی مناسب نيست زيرا برای کودکان و نوجوانانی تهيه شده اند 

ھزاران واژه و بيشتر نکات ،زبان مادری آنها انگليسی است و قبل از شروع خواندن

فراگيران زبان انگليسی اين دانش را از ابتدا ندارند و به . داننددستوری زبان انگليسی را می

بنابر اين، قبل از . خواھد بودھمين علت خواندن کتابهای زبان اصلی برای آنها بسيار دشوار 

.ودبايد از کتابها يا متنهای طبقه بندی شده استفاده نم،سطح زبان اصلیمطالب به رسيدن

انتخاب کتاب مناسب

باال بران توانايی خواندن و ايجاد . انتخاب کتاب مناسب می تواند در ايجاد اعتماد به نفس

طالب از سوی ديگر، انتخاب م. عالقه بلند مدت به خواندن به زبان انگليسی موثر باشد

.نامناسب می تواند باعث ايجاد چرخه معيوب مطالعه ضعيف گردد
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بدين ترتيب می توان نتيجه گرفت که فراگيران بايد مطالبی انتخاب کنند که در حد توان آنها 

آنجا که فقط زا. بخوانندباال لذت و درک مطلب ،وانند آن را بطور روان، با سرعتباشد و بت

. استخود او مناسب باانتخاب کتاب ،اطالع دارددقيق خوداز توانايیخود فراگير

آموزگاران نيز بايد با نشان دادن انعطاف الزم اجازه دھند که فراگير کتاب مناسب خود را 

راھنمايی دانشجويان تاداز آنجا که نقش اس. واندن احساس آرامش نمايدتا ھنگام خکندانتخاب 

تعداد زيادی از کتابهای موجود در کتابخانه راخود نيزبايد،در انتخاب عنوان مناسب است

.خوانده باشداز قبل

.نکندکتاب مورد نظر خود را با عجله انتخاب معلمان بايد مراقب باشند که زبان آموز 

:بايدن فراگيرا

تصاوير کتاب، قطعه کوتاھی از آن ونگاه کردن به جلد عنوان يا ای خواندن به ج�

.مطالعه کنندرا 

چرخه موفقيت آميز

"خواننده قوی"

چرخه معيوب

"خواننده ضعيف"
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اگر کتاب کسل . موضوع آن جالب باشدکتابی را برای خواندن انتخاب کنند که �

. و کتاب ديگری انتخاب نمودکننده يا بسيار دشوار باشد بايد آن را کنار گذاشت 

.کلمه آن را در يک دقيقه بخوانند١۵٠- ٢٠٠نند که بتوانند کتابی انتخاب ک�

.بتوانند بدون مراجعه به فرھنگ لغات بخوانندتابی را انتخاب کنند که ک�

.ھر آنچه در کتاب نوشته درک نمايند�

برنامه ريزی و اجرای دوره مطالعه آزاد

اجرای اين . ار استدر گرو داشتن زمان، عالقه و پشتکبرگزاری دوره ھای مطالعه آزاد

دوره ھای مطالعه آزاد بايد . را می طلبدگاندقت عمل برگزار کننددوره ھا دشوار نيست  اما 

و چنين دوره ھايی جديت. با آينده نگری طراحی شده و دارای اھداف مشخص باشند

. در آن را نسبت به امر مطالعه نشان ميدھندموسسه آموزشی و اساتيد شاغل حساسيت

مشکالتی دورهبعد از شروعکسانی ھستند که بتوانندمطالعه آزادموفق دوره ھای مجريان

.دنو کم شدن انگيزه فراگيران را به خوبی حل نمايمانند گم شدن کتابها، کم بودن منابع 

:برای موفقيت برنامه مطالعه آزاد بايد

.ھمه اعضا مجموعه درگير شوند�

.ی موسسه به آن اختصاص داده شودو برنامه درسبخشی از برنامه کالسی �

.از خود فراگيران کمک گرفته شودبرای راه اندازی و مديريت آن �

.دنتنوع داشته باشمطالعه از لحاظ سطح و محتوا منابع �

امانتمانند فهرست نويسی، برچسب زنی، تاريخ (مناسبکتابداریروشهایاز �

.شوداستفاده )و تحويل به موقع کتابها

.گيری زبان مشخص باشداھداف ياد�

.برای ارزشيابی موجود باشدروشهای موثر �
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بلند –برنامه ريزی برای راه اندازی کتابخانه: مرحله اول

نيدشروع ککمبا امکانات پرواز باشيد، اما 

سال آينده تصور ۵چشم انداز برنامه مطالعه آزاد خود را در جمله باال به اين معناست که 

و بتواند پاسخگوی ه بايد به گونه ای طراحی شود که ھر سال قابل توسعه بوده اين برنام. کنيد

.پرسشهای زيرباشد

زبان آموزان چقدر و در چه زمانی نياز به مطالعه دارند؟�

قدر و آيا بايد زمانی از کالس را به مطالعه اختصاص داد؟ اگر پاسخ مثبت است چ�

چه زمانی؟

بايد با برنامه کالس انجام شود يا ھمراهدهبايد به صورت فشرآيا مطالعه آزاد �

برای آن در نظر گرفت؟ساعتی جدا 

کتابخانه چگونه اداره شود؟شوند؟ کتابها بايد کجا نگهداری�

ه زمانی کتابها را به امانت بگيرند؟و با چه بازچه وقت فراگيران �

ارزشيابی زبان آموزان به چه صورت باشد؟�

امين کنيم؟بودجه مورد نياز را چگونه ت�

ئول اجرا و اداره برنامه خواھد بود؟چه کسی مس�

تمام ،بعضی معلمان.معلم ميتواند زمان مفيد مطالعه در کالس و خارج از کالس افزايش دھد

دھند تا بتوانند در آن زمان بر اختصاص میوقت کالس يا بخشی از آنرا به خواندن خاموش 

اگر وقت کالسی برای انجام اين کار کافی نباشد، .ندن دانشجويان نظارت داشته باشندخوا

زمان ،با اين وجود. خارج از کالس يا در منزل مطالعه داشته باشندتواننددانشجويان می

مطالعه فراگيران در نظر محدودی از وقت کالس بايد برای تعويض کتاب و نظارت معلم بر 

اختصاص به باز کردن کتابخانه ه وقت مشخصی را در روز يا ھفتمعلمان بايد . گرفته شود
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برنامه بهتر استمعموال .يا تحويل دھندبگيرندها را به امانتفراگيران بتوانند کتابدھند تا 

توسط معلمان از يادگيری و انجام صحيح آن در کالس شروع شود تا روزانه مطالعه آزاد 

عنوان تکليف منزل در ه عاليت را بفآن می توان  اين ز پس ا. اطمينان حاصل کننددانشجو 

. نظر گرفت

؟ داشتن چند جلد کتاب ضروری است؟ چقدر باشدمطالعهحجم

معادله زير . نمودفته يا بيشتر برنامه ريزی برای خواندن يک کتاب در ھبايدبطور معمول 

.می تواند به محاسبه تعداد کتاب مورد نياز کمک کند

تعداد 
کالسهای 

مطالعه 
آزاد

X

اد تعد
فراگيران 
ھر کالس

X

تعداد کتابها 
برای ھر 

فراگير
=

تعداد کل 
کتابهای 

مورد نياز

اگر ھر دانشجو انجام می دھند،نفره مطالعه آزاد ٣٠گروه  ٤در مدرسه ای که ،برای مثال

ھر کالس ممکن است ،عالوه بر آن. جلد کتاب الزم است٣۶٠کتاب باشد ٣ملزم به خواندن 

٤٠٠- ۵٠٠رقم مناسب برای اين مدرسه ،بنابراين. نياز داشته باشداوين اضافی خاصی به عن

بيشتر کتابهای . را با آن جبران نمودم شده تا بتوان نسخه ھای آسيب ديده يا گجلد کتاب است 

ح باالتر و پايينتر بوده وھم از سطسطح دانشجويان متوسط و تعداد کمی بايد مناسبکتابخانه

بودجه محدوديتدر صورت. وجود داشته باشدکتاب مناسب ،فراد تمام سطوحبرای اتا 

شروع کرد که در اين صورت به ازای ھر دانشجو يک کتاب کافی کمتر تعداد توان با می

و بقيه آن زمانی که کمبودھای کتابخانه بودجه ھزينه شود ٪٨٠بهتر است در ابتدا فقط. است

. خص شد صرف شودمشبهای مورد نياز او نوع کت
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عمل کنيدبينانهواقع -- تاسيس کتابخانه: مرحله دوم

. و پس دادن کتاب آشنا شونداستفاده از کتابخانه و روند امانت گرفتن دانشجويان بايد با نحوه 

.قابل درک باشديد واضح، ساده و برای ھمگان اين روند با

انتخاب کتاب 

ھر ساله .کتابهای متنوع و جالب موجود باشدبايد ،افزايش رضايتمندی ھمه فراگيرانبرای 

کتابهای طبقه بندیبهترين را به انگليسیزبانیادبيات آموزشبنياد مطالعه آزاد جايزه ويژه 

فهرست اين کتابها در وبسايت . کنده آن سال اھدا میمنتشرشده

)www.erfoundation.org(باشدموجود می.

کتابخانه شما بايد در برگيرنده

.داستانی و غير داستانی مناسب سنين مختلف باشدکتابهای طبقه بندی شده �

غيره نمايشنامه، مهيج ومختلف مانند جنايی، عاشقانه، 9موضوعات و سبکهای�

.باشد

.باشدفراگيرانسطحدر سطوح مختلف متناسب باکتابهای متنوع�

.جذابيت داشته باشندسال آينده نيز برای دانشجويان ١۵تا ۵اشد که درکتابهايی ب�

بتوان از آنها درباشد که فراگيرانطبقه بندی شدهکتابهای مورد عالقه سری ھای �

.کرداستفاده کالسهای درس 

9
 genre 
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برای انتخاب محل نگهداری کتابها گزينه ھای متعددی وجود دارد 

خانه اصلی موسسه يا مدرسه است، زيرا نحوه بهترين مکان، کتابکتابخانه
با اين وجود ممکن است . امانت کتاب در آنها از قبل تعيين شده است

ھمه کتابخانه ھا فضا يا پرسنل کافی برای افزايش متقاضيان امانت 
.کتاب نداشته باشند

ود کتابها را در قفسه موجود در کالس يا دفتر خبسياری از معلمانقفسه کتاب شخصی
.دھنديا بهتر از آن در اطاقی که ويژه مطالعه آزاد است قرار می

جابه جا کردن قفسه کوتاھی که دارای چرخ باشد از کالسی به کالس قفسه چرخدار
.ديگر آسان است

کالس از کتابها استفاده می نمايند، می توان آنها را دسته يناگر چندجعبه يا کيف کتاب
کيف قراد داد ھر چند گاه يکبار جعبه يا کيف بندی کرده ودر جعبه يا

.متفاوتی را به کالس برد

از کتابخانه اصلی يا خارج آنها را کتابهايی با عنوان يکسان وجود دارد، شمااگر در کالس 

.را نخواننداز استفاده شما در کالس آنها آموزان قبلدر دفتر معلمان قرار دھيد تا دانش

افهرست کتابهتهيه 

برای کتابهای خود استفاده مختلفیسطح بندیاز روشهایطبقه بندیکتابهای ناشران

کتابها سطح بندیبرایخود خاصروشابداعناگزير از رو شما از ھمين.می کنند

مقايسه . نظر گرفته شودسطح ساده به دشوار در٨الی ۶در برنامه شما بايد حدود . می باشيد

کتابهای مطالعه آزاد در صفحه آخر نحوه يکسان سازی دوره ھای متنوع ی بنياد سطح بند

.دھدناشران مختلف را نشان می
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روی سطح کتابها، چسباندن نوار يا برچسب ھای رنگی يکی از روشهای ساده شناسايی 

را با رنگ زرد، سطح می توان کتابهای سطح يک برای مثال،.شيرازه بيرونی کتاب است

توانيد برای سطح بندی از سيستم می،آنعالوه بر. اری نمودذعالمتگ.... ا رنگ آبی وبدو

تا کند اين امر به دانشجويان کمک می. دايياستفاده نموغيره ٢، سطح١عددی مانند سطح 

کتابها را سريعتر در جای معلمان نيز خواھند توانست . تر پيدا کنندراحتکتابهای سطح خود 

نوشتن يک . مانت ضروری نيستيشه داشتن کارت اھمبرای امانت کتاب، . خود قرار دھند

کتابی اگر برای مثال، . کافی باشدنيز می تواند برای شناسايی آن کد ساده داخل جلد ھر کتاب 

سبز، بوده و شماره آن به اين معناست که کتاب متعلق به سطح باشد) س-٠٢۵(کد دارای 

.)است۶٧، کتاب شماره ٣نشان دھنده سطح ٣-۶٧يا کتاب شماره (باشدمی٢۵

ساماندھی امانت کتاب

از سيستمهای خيلی باز گرفته تا سيستمهای بسيار دقيق روشهای فراوان برای انجام اين کار، 

شود تا می اجازه داده ان فراگيريک سيستم کامال باز به در ،برای مثال.و بسته وجود دارد

و پس از مطالعه آنان را ا را از يک مکان عمومی به امانت گرفته ھر وقت که بخواھند کتابه

از اين رو .ممکن است کتابهای زيادی گم شودعيب اين روش اين است که.برگردانند

کتابها را فقط در يک فراگيرانهای بسته،در سيستم. متداول تر استکنترل شده تر روشهای

در ادامه دو روش ساده برای انجام اين . گردانندامانت گرفته يا بر می زمان مشخص در ھفته 

. کار ارائه می شود

کد کتابی که در ھر دانشجو . را برای تمام کالس آماده می نمايدصفحه يک استاد:مثال يک

وقتی کتابها . می نويسدجلوی اسم خود امانت گرفتن راتاريخوھر ھفته امانت می گيرد

اين فايده چنين سيستمی . آن را خط می زندپس داده شدن کتاب به نشان د، معلم برگرداننده ش

بلکه سطحنظارت دارد، ھر دانشجو انتخابی ی هاکتابهایعنوانمعلم نه تنها بر است که

ھفتم در مثال زير، اگر فرض کنيم که امروز . نمايدمی کتابهای خواند شده را نيز بررسی 
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ايزدی تمام کتابهای خود را نيلوفر شويم که ديماه است با نگاه کردن به جدول متوجه می 

ز-٧٢ھنوز کتاب ھوشمنديانپاشاھفته گذشته غايب بوده و نيروانا دانشمند. تحويل داده است

.امانت گرفته بود پس نداده استبه آذر ٣٠را که از 

........دی١۵دی٧آذر٣٠آذر٢٣نام

س - ٢۴ز-١٧٠ز-١٢٠ايزدی، نيلوفر

س- X۴٠ب- ٣٠دانشمند، نيروانا

ز- ٧٢ز- ٧٢ز-٧۴ھوشمنديان، پاشا

در آن خود رامطالعهخالصه ای از آموز يک برگه مخصوص دارد تا ھر دانش:دومثال 

از مثالفراگيرپيشرفت تعداد صفحات ھر کتاب را ثبت نموده و با اين کار می توان .ثبت کند

ون به جدول اضافه تيک س.را نيز دنبال کرد) آ-٢٣(به سطح آبی ) س- ١٤۵(سطح سبز 

. خالصه يادداشت کنندبه صورت شده تا دانشجويان بتوانند نظر خود را در مورد کتاب 

________:کالس۵٤٣٢١:شماره دانشجويی، نيروانادانشمند:نام

نظراتد صفحاتتعداتاريخ تحويلتاريخ امانتشماره کتابعنوان

Kung Fu Kidجالب، اما بسيار ١۶آذر١٨آذر١ز-١٢
ساده 

I Spy۴۴-ھيجان انگيز و ٢۴آذر٢۵آذر١٨ق
سرگرم کننده

Anne of Green 
Gables

......۴۵دی١آذر٢۵ز-٧٢
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گام به گام-- معرفی مطالعه آزاد : مرحله سوم

د تا شروع کار موفقيت آميز را به خوبی معرفی کننمطالعه آزاد برنامهبايداتيدمعلمان و اس

مشاغل پاره وقت، يا افراد پر مشغله ای ھستند که کالسهای ديگر، دانشجويان معموال . باشد

فرصت زيادی دارند و ممکن است !) يا ھمه موارد ذکر شده(خانواده ای برای اداره کردن 

کال مطالعه کردن را دوست نداشته باشند ممکن است ياو. برای مطالعه آزاد نداشته باشند

. ترديد داشته باشندايشان سودمند است رودر نتيجه نسبت به اين فعاليت، حتی اگر بدانند که ب

پيشنهاد روش معرفی نرم برای دانشجويانی که برای اولين بار با مطالعه آزاد آشنا می شوند 

معرفی مطالعه آزاد با استفاده از گام نخست : اردگام مهم وجود ددر اين راستا دو. می گردد

حرکت به سمت انتخاب فردی است و گام دوم موجود در کالس کتابهای طبقه بندی شده

که دانشجو را از ابتدا دچار وندشبه گونه ای طراحی بايداين گامها. می باشدکتابعناوين 

خاب کتاب مورد عالقه ھدايت او را به سمت انتسردر گمی و بی عالقگی نکرده و کم کم 

. نمايند

کل کالس گروھیمطالعه -گام اول

مطالعه خوانند تا به میگروھیصورت ه بفراگيران کتابها را،مطالعه آزاددر اولين مرحله

کتابی که حتی باشد، مثال از کتابهای بسيار ساده شروع کار بايد . عادت کنندبلندنوشته ھای

با مفهوم مطالعه فراگيرانبدين ترتيب، ھمه .به راحتی بخواندند آن را دانشجو بتواضعيفترين

تا برای اين کار نسخه ھای متعدد يک کتاب خاص مورد نياز خواھد بود . آزاد آشنا می شوند

ی استدشواربھدف اين مرحله ساده کردن مطال. حداقل ھر دو نفر يک کتاب داشته باشند

.ودارايه می شکه در کتابهای درسی 
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کتاب را به دانشجويان نشان دھيد و از آنها بخواھيد که به آن نگاه کرده و . ١روز اول

توانيد به ويژگی ھای مهم در اين مرحله می. موضوع آن را پيش بينی کنند

.کتاب اشاره نماييد

آرامیبه) يکآخر فصلمثال تا(فراگيران چند صفحه مشخص را .  ٢

روش ديگر اين . تابها را بسته و به شما تحويل می دھندسپس ک. می خوانند

پخش می شود گوش در کالساست که دانشجويان به نسخه صوتی کتاب که

.دھند

): حتی به زبان مادری فراگيران(چند سوال ساده را  روی تخته بنويسيد . ٣

شخصيت ھای داستانی جه کسانی ھستند؟ داستان کجا اتفاق می افتد؟ چه 

در حال رخ دادن است؟ بعد چه اتفاقی خواھد افتاد؟ اتفاقی

از دانشجويان بخواھيد که با ھمکالس خود جواب سواالت را پيدا کنند تا . ٤

.در کالس پاسخ دھندابعد

از آنها . وری نماييدآداستان جلسه گذشته کالس را به دانشجويان ياد .۵روز دوم 

.ا پيش بينی کنندبخواھيد که آنچه اتفاق خواھد افتاد ر

چند صفحه ديگر از کتاب را به اتفاق فراگيران بخوانيد و با چند سوال .۶

.ساده ادامه دھيد

.اين روند را برای چند جلسه ادامه داده تا کتاب به آخر برسد. ٧روز سوم

نظر دانشجويان را نسبت به داستان و تفاوت اين روش مطالعه را با آنچه .  ٨

.های درسی می خوانند بپرسيدکه در کتاب

برای دانشجويان توضيح دھيد که ھدف اين روش مطالعه يادگيری زبان .٩

نيست بلکه اين است که به واسطه سادگی کتاب بتوانند مهارت خواندن را 

ممکن است توضيح اين نکته . تمرين کرده وسرعت خود را افزايش دھند

هم است اما چون در حال کسب ضروری باشد که اگر چه زبان کتاب قابل ف



19 

.مهارت مطالعه و افزايش سرعت ھستند فرايند يادگيری ھمچنان ادامه دارد

تا دانشجويان با روش خواندن مطالب ساده اين مراحل را با کتابهای ديگر آنقدر تکرار کنيد 

.کامال آشنا شوند

انتخاب کتاب- گام دوم

، زمان ھدايت آنان به مرحله آشنا شدندکالس کامالدروقتی فراگيران با خواندن مطالب ساده 

.يعنی انتخاب کتاب فرا می رسد،بعد

با روش جديدانآشنا شدن فراگير-مرحله اول

در اينجا .ھنددتوضيح اھميت اين روش مطالعه را برای فراگيران بايد در اين مرحله اساتيد 

از آزاد بايد ھمزمان صورت گيرد و مطالعه تاکيد بر اين موضوع که خواندن کتاب درسی 

در وھله شود که مطالعه آزاد یياد آورو بايد به دانشجويان اھميت ويژه ای برخوردار است

از طريق مطالعه می تواندکالس کتاب درسی حتوایماينکه برای سرگرمی است و اول فقط 

.شودآزاد تکرار و تمرين

اولين کتاب فراگير-مرحله دوم

در کتابخانه را روی ميز بگذاريد تا فراگيران بتوانند اده ترين کتابهای موجود گلچينی از س

به می توانند خواھندباب را که توضيح دھيد که ھر کتبه آنها . آنها را ببينند و ورق بزنند

)٩رجوع شود به صفحه (کنند باشد، انتخاب شانشرط آنکه در سطح مناسب

، از جملهمشخص نماييدرا يرموارد ز،از ھمان ابتدای برنامه

)فاده از رنگ يا عدد برای کد گزاریاست(نحوه سطح بندی کتابها �

.نحوه شماره گزاری ھر کتاب برای فهرست بندی�
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نحوه امانت و تحويل کتاب �

فراگيرنحوه تصميم گيری در مورد سطح مناسب �

دند، در زمان کتاب مورد نظر را انتخاب کروقتی که دانشجويان بر اساس سطح خود 

را آن،در ھر جلسهدقيقه١۵الی ١٠حدود يعنی،خواندن خاموشاختصاص داده شده به

ده و از فراگيران آھسته قدم ز، معلم در کالس ھمزمان با خواندن خاموش.می خوانند

"آيا برای شما ساده است؟""آيا سطح آن مناسب است؟""کتاب چگونه است؟"مانند سواالتی

اجازه اگر کتاب مناسب نبود . می پرسد"آيا متوجه محتوای آن می شوی؟""ب است؟آيا جال"

. دھيد آن را عوض کنند

خواندن خارج از کالس-مرحله سوم 

توضيح دھيد که بايد مطالعه خارج از فراگيران، به ن چند کتاب در کالسخوانده شدپس از

بسيار کوتاه در نظر گرفت، مثال مدت را در آغاز کار، می توان اين .کالس نيز داشته باشند

افزايش دھيد تا در درطول دوره يا سال تحصيلی اين مدت را به آرامی .ھفتهردقيقه د٢٠

. پايان يک کتاب در ھفته خوانده شود

وقتی خواندن يک کتاب تمام می شود فراگيران پيشنهاد ميشود که 

را تمرينهای مربوط به آن يا در مورد آن صحبت کنند وھمکالسيهای خودبا �

.)٣٤-۴٠ات حرجوع کنيد به صف(دھندانجام 

.يرندبگکتاب ديگری به امانت کتاب را تحويل داده و�

در محل نگهداری وبه استاد در جمع آوری کتابهای تحويل داده شده کمک کنند �

.دھندکتابها قرار
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يابی مطالعه آزادشارز

آزمون زبان آموزان را از طريقه ميزان درک مطلب کدر بيشتر موارد معلمان مايل ھستند

در مطالعه آزاد،. داشته باشندآنهااز مطالعه يا عدم مطالعه ساده ایيابی شارزياوبسنجند 

متحان درک مطلب د، نيازی به گرفتن امطالعه نمايفراگير کتابهای سطح خود را ھراگر 

قبل از ،عنوان کتاب تعيين شدهرباره دليل اين است که تصميم گيری د. وجود نخواھد داشت

از سوی ديگر،. آنان انجام شده استمعلوماتبر اساس سطح و شروع مطالعه دانشجويان 

بلکه کمک به دانشجويان نيست،مطالعه آزاد ارزشيابی مستقيم درک مطلبھدف اصلی 

، و بديهی استآنان برای ايجاد سرعت بيشتر در خواندن و افزايش توانايی و اعتماد به نفس 

بسياری از وجود، اين با . يابی مستقيم نمی باشدو ارزشموارد قابل اندازه گيری است که اين

چند از ھمين رو در بخشهای آينده . پافشاری می نمايندزمونهای رسمی شتن آداموسسات بر

. می شودارايه بهتريابیشبرای ارزپيشنهاد 

ده کتابهای طبقه بندی شآنالين آزمونهای

اطمينان حاصل نمايند فراگيراناز خوانده شدن کتابها توسط مايل ھستند کهاساتيدبسياری از

کتابی متفاوت رد بخواھدفھر اگراما . از ھر کتاب استآزمونآن گرفتن و يکی از راھهای 

ERFدر سايت به ھمين منظور . خواھد بوددشوار بسيار از ديگران مطالعه نمايد، اين کار 

روش کار به . دھدمی که اين کار را انجام وجود داردآنالينامانه رايگان ارزشيابی يک س

می کند و برایتعريفبرای کالس خود يک حساب کاربری اين ترتيب است که ھر استاد

به ورود بادانشجو بايد سپس ھر.در نظر می گيردنام کاربری و رمز عبور ھر دانشجو يک

انتخاب و به سئواالت آزمونی که از کتابی را که مطالعه کرده سطحو ، ناشرعنوان،سامانه

دانشجو سامانه قبولی يا ردی ،پس از اتمام آزمون. وجود دارد پاسخ دھدآن کتاب در سامانه 

بر عملکرد فراگيران نظارت از طريق مشاھده سامانهمعلمان نيز. می نمايداعالم به او را

پس . دنوشاو مطلع میو قبولی يا ردی نفرعداد آزمونهای ھر از عناوين انتخابی، تداشته و
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در جلد تمام کتابهای خوانده شده را شدهتصوير کوچکتواندانشجو میداز ھر امتحان، 

داشتن کلکسيون تمبر برای مانند ،تصاويراين اضافه شدن.کارنامه مجازی خود ببيند

برای اطالع بيشتر به .موجب افزايش انگيزه آنان شوددانشجويان جذاب بوده و می تواند 

. مراجعه نماييدwww.erfoundation.org/assessment.htmlسايت 

ی غير مستقيمارزشياب

گزارش کتاب، خالصه نويسی، ارائه شفاھی و روزنامه ديواری.١

تهيه نمايند ری توانند از کتابها گزارش کتبی يا شفاھی، خالصه يا پوستر ديوادانشجويان می

توانند در مورد ن میيھمچن. يا محتوای کتاب ھا را به صورت شفاھی ارائه دھندو

. يا نظرات شخصی خود در مورد کتاب صحبت کنندوشخصيتهای کتاب، داستان اصلی 

زير انجام دھند و يا خالصه ای طح زبانی پايينتر می توانند تمرينهايی مانندسدانشجويانی با 

.و نظرات خود در مورد آن را به زبان مادری خود بنويسنداز داستان

بود زيرا .................. در اين کتاب شخصيت محبوب من"کامل کنيد جمالت اين 

"......................چون )  نداشتميا(ن اين کتاب را دوست داشتم اي" يا و"    ...................

نمره دادن. ٢

بر اساس تعداد صفحات ھر کتاب، تعداد کلمات آن، تعداد سطوح تکميل شده، کيفيت وانتمی

با مطالعه آزاد به تبطدر فعاليت ھای مريا شفاھی ارائه شده و شرکت ھای کتبی خالصه

. دانشجويان نمره داد

تعيين سرعت مطالعه .٣

٣نونی آنان است به مدت ککتابی که در سطحاز زبان آموزان بخواھيد که ،در ابتدای دوره

اين عدد را به سه تقسيم نموده تا . در اين مدت را بشمارنددقيقه بخوانند و کلمات خوانده شده 
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نه و پايان دوره يا حتی اين کار را در ميا،در صورت تمايل. در دقيقه بدست آيدتعداد کلمات 

وانند از ميزان پيشرفت خود تزبان آموزان میبا انجام اين تمرين . آخر ھر ھفته تکرار کنيد

.نمودارھايی تهيه نمايند

نظارت غير رسمی.٤

تا زبان آموزان خواھد دادمطالعه خاموش به معلم فرصت بهاختصاص زمان ھفتگی خاص 

.در حين مطالعه مشاھده نمايندرا 

خسته و بی عالقه می رسند؟يا به نظر نمايندآيا در ظاھر مطلب را درک می�

در قسمتهای پر خواندن قسمتهای خنده دار داستان لبخند می زنند يا آيا ھنگام �

ھيجان کمی نگران به نظر می رسند؟

کنند تاآيا به گونه ای نشسته اند که از خواندن کتاب لذت ببرند يا تالش می�

نمايند؟پنهانخواب آلودگی خود را 

وکنند کنند؟ آيا آھسته مطالعه میآيا صفحه کتاب را به سرعت عوض می�

؟خود را زير خطوط کتاب حرکت می دھنديا قلم انگشت 

زياد تآيا از فرھنگ لغابار می خوانند؟ ينآيا قسمتهای مختلف کتاب را چند�

استفاده می کنند؟

شفاھی ھنگام خواندن يا پس از اتمام کتابدرک مطلب سئواالت .۵

.اطالعاتی بدست آوريدراگيرفچنين سواالتی به شما کمک می کند از ميزان درک مطلب 

به رااين کارمی توان؟بدون مشکل زياد بازگو نمايدداستان رادآيا می توان�

. ددازبان مادری انجام 

عالقه يا بی عالقگی به داستان به راحتی اظهار نظر نمايد؟ درباره دآيا می توان�

ها از زبان قل قولسطرھای مهم داستان را شناسايی نموده و بگويد ندتوانآيا می�

کيست، ويا شخصيتهای داستان در چه مکانهايی بوده اند؟
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خصيتهای ش"،   " کتاب چيست؟کلیموضوع"به سئواالتی مانند دآيا می توان�

؟پاسخ دھد"  ر اين صفحه چه اتفاقی افتاد؟د"و "اصلی چه کسانی ھستند؟

ايان داستان خوش يا غمداند پکند؟ آيا میتعريفآيا می تواند پايان داستان را �

؟ را؟   آيا سبک کتاب را می داندانگيز بوده است و چ

ب مراجعه می نمايد؟اشما به کتآيا برای پيدا کردن پاسخ سئواالت �

پرسش و پاسخ در مورد مطالعه آزاد

آزاد پاسخ داده در اين قسمت به متداولترين سئواالت مطرح شده معلمان در مورد مطالعه 

.خواھد شد

چيست؟استادھنگامی که زبان آموزان مشغول مطالعه ھستند، وظيفه 

مشغول آموزانھنگامی که زبان. يادگيری نيستفرايند به معنای پايان استادتوقف تدريس 

و از مناسب بودن سطح تواند با ھر نفر به آرامی صحبت نموده میاستادمطالعه ھستند 

اطمينان حاصل به موقع آنجام صحيح و اتمام انو کتاب، لذتبخش بودن مطالعهدشواری 

معلم نيز ميتواند ھمزمان به خواندن کتاب زبان خارجی مشغول شده تا نشان دھد که . نمايد

. ن نيستفراگيرافقط مخصوص مطالعه آزاد 

چرا دانشجويان مطالب تعيين شده را نمی خوانند؟

شايد.موضوع وجود دارداينبراییيل بسياردال

،جداب نيستآنهاها بسيار دشوار بوده يا موضوعکتاب�

،دارندبسيار پر مشغله بوده و برای کالسهای ديگر تکاليف زياد فراگيران�

و ترجيح دھند به جای آن به منابع صوتی هبه خواندن عالقه نداشتفراگيران �
،دھندبگوش 
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شدن داوطلب تمايل بهکنند که مطالعه داوطلبانه است و میفکردانشجويان �
،)شودجباریاافرادمطالعه آزاد بايد برای تمامدر اين صورت (ندارند

زبان آموزان از به ھمين علت ويستنمطالعهنظارت برھميشه در حال استاد�
،کنندزير آن شانه خالی 

داشته مطالعه ميزانافزايشی برای انگيزه بيشترتشويق ونياز بهفراگيران �
.ندباش

زم است؟چه ميزان مطالعه ال

.تحقيقات نشان می دھد که زبان آموزان بايد ھر ھفته حداقل يک کتاب در سطح خود بخوانند

خود ھيچ زمانی را به اين اگر در برنامه درسی.خيلی زياد استتکاليف فراگيران
؟اجرا کنمرا چگونه آنکار اختصاص ندھند،

نامه خود حذف نمايند، اما اين بدان معلم و موسسه آموزشی می توانند مطالعه آزاد را از بر

معناست که زبان آموزان 

،تمرين کافی برای خواندن وافزايش سرعت مطالعه نخواھند داشت�

به خاطر عدم برخورد کافی با زبان خارجی، دستور و واژگان مورد استفاده �

، وکتابهای درسی را به درستی نخواھند آموخت

.ه زبان خارجی را تجربه نخواھند کرداحساس رضايت ناشی از مطالعه کتاب ب�

به گونه ای تغيير نمايد که مراکز آموزشیاين، پيشنهاد می شود که برنامه درسیبنابر

.باشدمطالعه آزاد بخشی از فعاليت ھای اصلی آن 
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امتحانات متعدد باشند، چگونه مطالعه آزاد انجام دادناگر زبان آموزان ملزم به 

دھم؟ 

و TOEFLآزمونهای استاندارد مانند دراصلی عدم موفقيت زبان آموزان يکی از داليل

TOEIC ،اگر زبان آموزان بتوانند مطالب را . کافی نبودن سرعت خواندن کامل متون است

از متن داشته یمی توانند سرعت خود را افزايش داده و درک بهتر،روان بخوانندطور به 

برای کسب آزمونهااينمتنهای کوتاه از کتابهای آمادگی عالوه بر آن، خواندن فشرده . باشند

پژوھشها نشان . مهارت خواندن کافی نيست ومطالعه آزاد منابع بلندتر نيز ضروری می باشد

می دھد که زبان آموزانی که مطالعه آزاد داشته اند نسبت به کسانی که وقت خود را فقط 

امتحانات عملکرد بهتری از خود نشان صرف خواندن کتابهای آمادگی آزمون کرده اند در

.داده اند

ر دشوار بر ندارند چه بايد کرد؟ااگر زبان آموزان دست از خواندن مطالب بسي

لذتنياز برای خواندن چنين متنهايی دارند و از خواندن آنهاموردمعلوماتفراگيران اگر 

تبديل می شود که خواندن معضليک موضوع زمانی به.می برند، اين مسئله اھميت ندارد

از موقتارافراگير در اين صورت سعی کنيد که . با بی عالقگی و عدم انگيزه ھمراه شود

مجددا به ،ھمراه با افزايش سطح توانايی آنها،بعداخواندن مطلب دشوار منصرف نموده و 

.مطالب دشوار بپردازيد

مود، يا آن را بصورت داوطلبانه به مطالعه نانجام به يران را مجبورگفراآيا بايد 

ار کرد؟ذواگشانخود

در شرايط مطلوب، بهتر است که مطالعه داوطلبانه باشد، اما غالبا زبان آموزان به علت 

. کنندآن مقاومت می نسبت به انجام)حتی در صورت آگاھی از فوايد مطالعه(کمبود وقت 

. ز زبان آموزان از انجام آن سر باز خواھند زداگر مطالعه آزاد داوطلبانه باشد، تعداد زيادی ا
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يک به عنواننهشرح داده و آن را آنانبايد چرايی و چگونگی مطالعه آزاد را برای استاد

.کالس معرفی نمايدبهبه عنوان جز اصلی درس، بلکهفعاليت داوطلبانه

زبان آموزان چه اوقاتی را بايد به خواندن اختصاص دھند؟

اگر خواندن در ،استمحدود بيشتر افراد برای مطالعه روزانه " آزاد"وقت ار آنجا که

بايد تالش کرده که ھر روز سر وقت مقرر، مثال قبل از دانشجوساعات کالس انجام نشود، 

. مطالعه روزانه خود را انجام دھد،خواب يا در راه مدرسه

شده استفاده نمايند؟از چه زمانی می توانند از کتابهای طبقه بندی فراگيران

، بتواند بصورت مستقل مطالعه آزاد داشته باشد، بايد با الفبای نوشتاریفراگيرقبل از اينکه 

ساده ترين کتابهای طبقه بندی . دستور پايه زبان خارجی آشنا شده باشدوواژه١٠٠حداقل 

از العه آزاد را شروع می شود تا زبان آموزمبتدی نيز بتواند مطابتدايیشده از سطوح بسيار

ای يک حرف ھميشه با نوشتار آن داز آنجا که در زبان انگليسی صاما.آغاز کندھمان اول 

ھمخوانی ندارد، يک دوره آموزش صوتی الفبا برای بعضی زبان آموزان ضروری خواھد 

. بود

می توانند ھنگام خواندن از فرھنگ لغات استفاده نمايند؟فراگيرانآيا 

بايد فراگيربرای کمک به افزايش سرعت خواندن و روانی آن انجام پذيرد، وقتی مطالعه 

استفاده زياد از فرھنگ لغات به معنی دشوار . کتابهای ساده و لذتبخش در اختيار داشته باشد

. در پيدا کردن کتاب ساده تر کمک کردافرادبايد به بنابراين،بودن کتاب است

نند؟کروخوانیصدای بلندبايد مطالب را بافراگيرانآيا 

کلمه را با ديکته آن تلفظ فراگيربايد متنها را با صدای بلند بخواند تااستادگاھی اوقات 

متن با روخوانیاگر استاد مايل به . مقايسه نمايد وبا لحن صحيح خواندن جمالت آشنا شود
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سرعت خواندن از .صدای بلند نيست می تواند از فايل صوتی ضبط شده کتاب استفاده کند

با وجود اينکه خواندن و شنيدن ھمزمان ،بنابراين،بيشتر استشنيدن و مکالمهسرعت 

از سوی . محدود از وقت کالس را به آن اختصاص دادیبايد زمان،می تواند بسيار مفيد باشد

ه ب،اضطراب ناشی از تلفظ نادرست کلماتشرم يازيادی به خاطرافرادممکن است ،ديگر

خواندن بلند متن وتحليل ذھنی ،نآعالوه بر. نشان ندھندعالقه خواندن مطلب با صدای بلند 

روخوانی بلند موجب کاھش ممکن است ،اينربناب. ن آن امری بسيار دشوار استھمزما

برای رفع اين مشکل و کسب نتايج مطلوب تمرين کافی . شودی خواندن يکنواختسرعت و

. مورد نياز است

بخواھيم متن را به زبان اول ترجمه کند؟فراگيرست است از آيا در

وی است که فراگيران بتوانند با سرعتنهاييکی از ويژگيهای اصلی مطالعه آزاد انتخاب مت

اين کار به دانشجويان اجازه می دھد که زبان انگليسی را با سرعت . درک مطلب باال بخوانند

ز فراگيران خواسته شود که مطالب را ترجمه اگر ا. و بصورت خودکار پردازش نمايند

اين امر به نفع پردازش خودکار و،ذھن آنان به ناچار به سراغ زبان اول می رود،نمايند

متن دشوار باشد می توان گاھی اگراما ھنگام مطالعه دقيق متون در کالس، . ذھن آنان نيست

. از ترجمه به عنوان ابزار درک مطلب استفاده نمود

از کتابهای طبقه بندی شده استفاده فقط بايد یخوانروان ا برای تقويت مهارت آي

د؟ونم

با اين . بتواند به آسانی وبا سرعت بخواند مطالعه نمايدمتنی را کهدانشجو بايد ھر . خير

خواندن کتابهای حاصلبيشتر ،خوانی مطلوبوجود پژوھشهای اخير نشان داده که روان

. نشدهو کتابهای سادهشدهکتابهای طبقه بندیخواندن ھمزمانتا استشدهطبقه بندی

برایھای تند خوانی نيز تقريبا ھميشه موفقيت آميز بوده و می توانند مکملی مفيددوره

. دوره ھای مطالعه آزاد باشند
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چه بايد کرد؟. از تعداد کتابهای موجود کم شده است

بنابر اين بهتر . طبيعی استو جذابتر امریه عناوين جالبترکم شدن يا گم شدن کتابها، به ويژ

گم شدن کتابها ممکن است ناشی از . تهيه شوداست که از اين کتابها نسخه ھای متعدد 

دانشجو از عالوه بر آن، ممکن است.برگرداندن آنها باشدنسبت بهدانشجويان کاریفراموش

در . نمايدری ادخودز پس دادن کتاب اعتراف به فراموشی احساس شرمساری نموده و ا

بر اينکهیمبننصب کردداشتهايی را در آموزشگاه يا کالس چنين حالتی می توان ياد

.ه شده در صندوقی که خارج از دفتر نصب شده انداخته شودتکتابهای امانت گرف

آيا والدين نيز بايد در برنامه مطالعه آزاد شرکت نمايند؟

اھميت می دھد، فراگيرانموزشی به والدين نشان دھد که به يادگيریبرای اينکه موسسه آ

خواندن کتاب ،برای زبان آموزان کم سن وسال. امانت دادن کتاب روشی فوق العاده است

مثال قبل از خواب (اختصاص يک زمان ثابت در روز يا ھفته . استمفيدھمراه والدين بسيار 

والدين يا خواھر و برادر بزرگتر می تواند باعث تقويت به خواندن کتاب با )بعد از شاميا 

بعضی مدارس از والدين می خواھند تا فرم کوتاھی را در مورد ميزان . شودمطالعههایعادت

اين کار باعث ايجاد ارتباط مثبت بين . درک مطلب زبان آموز پس از خواندن کتاب پر کنند

. آموزشی و والدين خواھد شدمرکز

يزه فراگيران را برای خواندن باال نگه داريم؟چگونه انگ

زير پيشنهاد موارددر اين راستا.انگيزه باال استزبان داشتندر مطالعهکليد موفقيت

:گرددمی

برای ھر فراگير يک نفر به عنوان ھم گروه تعيين نماييد تا بتوانند تجربيات و �

. دمشکالت خواندن خود را با ھم به اشتراک بگذارن



30 

برای افرادی که بيشترين تعداد کتاب را خوانده، يا بهترين خالصه را نوشته يا �

.بيشترين سرعت خواندن را داشته اند جوايزی در نظر بگيريد

از فراگيران برای انتخاب و خريد کتابهای کتابخانه و مديريت سيستم امانت �

.کتاب کمک بگيريد

.اسيون کتابخانه نظر خواھی کنيدکتابها و دکورچينشاز فراگيران در مورد�

.ز فراگيران بخواھيد که ده کتاب برتر کتابخانه را انتخاب نمايندا�

استفاده از صوت و تصوير-- 10گوش دادن آزاد

الزم برای طاز آنجا که ممکن است ھمه فراگيران عالقمند به مطالعه نباشند، اساتيد بايد شراي

اھر مطالعه آزاد می توان به عنوان خورا وش دادن آزاد گ.گوش دادن آزاد را نيز مهيا کنند

11شنویروانمهارت، نیفراگيران بايد عالوه بر تقويت مهارت روان خوا.در نظر گرفت

چگونگی ترکيب وتوانايی شناخت شفاھی واژگان به صورت خودکار. را نيز بياموزند

.می آيددر زبان از طريق گوش دادن به دست کلمات

که بعضا از وبسايت ھمه کتابهای طبقه بندی شده ھمراه فايل صوتی منتشر می شوندتقريبا 

بعضی از مجموعه ھا دارای فايلهای . استیبه صورت رايگان قابل دسترسانناشر

توانند در می فراگيران ويی دارنداين فايلها معموال کيفيت باال. تصويری ھمراه نيز می باشند

عالوه بر . نيز گوش داده و از کتاب لذت بيشتری ببرندوتی آنروخوانی صدن به حين خوان

لحن و تلفظ را نيز آوايی،فايلهای صوتی به زبان آموزان کمک می کنند تا الگوھای اين،

.شناسايی و تمرين نمايند

10
 Extensive Listening 

11
 Listening Fluency 
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پالستيکی نرم محافظرا در مربوط به آندر بيشتر موسسات آموزشی، کتاب و لوح فشرده

گوش کردن به فايل صوتی و بتوانند بين خواندن کتاب،خوانندگانچسبانند تا به جلد کتاب می 

ممکن است بيشتربرای ايجاد تنوع. يا گوش کردن و خواندن ھمزمان انتخاب داشته باشند

يا اول به فايل صوتی گوش و فراگير اول کتاب را بخواند وسپس به فايل صوتی گوش دھد

.ه نمايدبعد از آن متن را مطالعداده و 

. آگاھی داشته باشندشنوی روانویروان خوانتفاوتهایبهاساتيد و زبان آموزان بايد نسبت

تحقيقات نشان می دھد که برای بسياری از فراگيران، دامنه واژگان شنيداری و سرعت 

است بهتربنابراين .دامنه واژگان خواندنی استدود نصف يا ربع حدسترسی ذھنی به آنها 

فراگيرتر از سطح خواندن مطالبی که يک يا دو سطح پايين،درک کامل مطلب شنيداریبرای 

.ودباشد انتخاب نم

ن برای پيدا کردن سطح شنيداری مناسب، می توان قطعات کوتاھی از اجهت کمک به فراگير

زبان . فايلهای ضبط شده کتابهای سطوح مختلف را جمع آوری و در کالس پخش نمود

لی که اين قطعات را يکی پس از ديگری می شنوند سطح مناسب شنيدن خود را آموزان در حا

. ياداشت می نمايند

بسياری از دستگاه ھای صوتی امروزی به فراگيران اجازه می دھند تا در صورت باال بودن 

عالوه بر آن، نرم افزارھای رايگان موجود در اينترنت به . و آھسته نمايندترسرعت، آنرا کم

از لحاظ قانون مالکيت در صورت مجاز بودن( يد اجازه می دھند که فايلهای صوتی را اسات

. تغيير دھنددن فراگيربرای کمک به افزايش مهارت شنيرا آنهاسرعت گرفته و ) معنوی

.يافتیتوان از طريق جستجوی اينترنتچنين نرم افزارھايی را می
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ای صوتی کتابهای طبقه بندی شدهاز فايلهبهينهچند پيشنهاد برای استفاده 

داستان دنباله دار در صورتبه رافايل صوتیدقيقه ازھر روز يا ھر ھفته چند �

.ديکالس پخش نماي

نمايشنامه ھستند در کالس را که بعضی از کتابهای طبقه بندی شده می توان �

.کننداجرا از فراگيران خواست که آن راونمودپخش

از آنها بخواھيد کتابهای خود را ،ھمه داستان را خواندندپس از اينکه فراگيران�

اين کار به تقويت توانايی . ببندند و به فايل صوتی کامل داستان گوش دھند

برای ساده تر کردن شنيدن می توانيد از آنها . شنيداری آنها کمک می کند

بخواھيد که ھنگام گوش دادن دست خود را روی نوشته ھای کتاب بگذارند و

.فقط به عکسها و تصاوير توجه کنند

قسمت صوتی . انتخاب نماييدات کتاب رامکالميکی ازبرای تمرين تلفظ، �

مکالمه را پخش و بعد از ھر جمله مکث کنيد و از زبان آموزان بخواھيد که آن 

بهتر است اين تمرين در . تکرار کنيدچند باراين کار را.جمله را تکرار کنند

.عی انجام شود نه انفرادیکالس بصورت جم

بخواھيد که به داستان گوش دھد و به ديگری بگوييد که آنرا دانشجواز يک �

.سپس درک مطلب آن ھا را با ھم مقايسه کنيد. بخواند

معلم ميتواند قسمتهايی از داستان را با صدای بلند بخواند و اشتباھاتی را به �

تها را خوانده و اشتباھات را فراگيران بايد آن قسم. صورت عمدی مرتکب شود

.تصحيح کنند
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پيشنهاد برای تمرينهای مطالعه آزادچند 

اولين روز کالس

عادتهایسعی کنيد از تاريخچه مطالعه زبان آموزان مطلع شويد، اينکه چه می خوانند و چقدر

مطالب ازراھايی از آنها بخواھيد که نمونه. مطالعه زبان اول و دوم آنها از ھم متفاوت است

نسبت بهرا سپس ديدگاھهايشان.انگليسی يا زبان مادری که می خوانند برای شما بياورند

مثال اينکه آيا بهتر است آھسته و با دقت مطالعه کنند يا تند و سريع؟ آيا . جويا شويدمطالعه

بايد تمام مطلب را درک کنند؟ آيا استفاده از فرھنگ لغت خوب است؟ بهترين مکان برای

مطالعه کجاست؟ چه کسی بايد در مورد مطالبی که می خوانند تصميم بگيرد؟ 

ھنگام انتخاب کتاب يا مطالب خواندنی 

.به ويژگيهای کتاب مانند خالصه، واژه نامه و بخشهای درک مطلب اشاره نماييد-

تعدادی کتاب روی ميز قرار داده و از فراگيران بخواھيد در مورد بهترين طرح جلد و -

.جالبترين کتاب نظر دھند

يک آزمون طراحی کنيد که فراگيران برای پاسخ به . اجرا کنيد"معمای کتاب"برنامه -

داستان۵کدام کتاب دارای ": مثال. پرسشهای آن مجبور شوند کتاب مورد نظر را بخوانند

"؟کدام کتاب ماجرايی عاشقانه  در مورد ماريا و فليکس را شرح می دھد""است؟کوتاه

"کدام کتاب نوشته ديويد اندروز است؟"

تصاويری از کتابها کپی کنيد و از زبان آموزان بپرسيد که مربوط به کدام کتاب می باشد و -

به چه دليل؟
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از فراگيران بخواھيد از روی عنوان، جلد و تصاوير کتاب، داستان آن را پيش بينی نمايند و -

انی اتفاق می افتد و شخصيتهای داستان چه کسانی بگويند که در چه زمانی و يا در چه مک

ھستند؟

وقبل کنندپشت جلد نوشته شده است نگاه کهبگوييد به جلد کتاب و خالصه آندانشجويانبه -

از پس فراگيران بايد بتوانند .ايندپرسشهايی را در مورد آن مطرح نمبدنه کتاب،از خواندن

.دا کنندپاسخ پرسشهای خود را پيکتاب،خواندن

به ديگران کمک می کند تا کتابهای خود را " کتاب مورد عالقه من"بحثهايی پيرامون -

پرطرفداران کتابها را می توان با زدن يک برچسب روی جلد که نشان دھنده . انتخاب نمايند

.باشد مشخص نمود"کتاب برگزيده کالس"يا " بيشترين تعداد خواننده"

مطالعهبادرگير کردن فراگيران

از فراگيران بخواھيد که کتابهای خود را از لحاظ سبک دسته بندی کرده و داخل جلد کتاب -

.يادداشت کنند

.اب کنندعناوين جديد انتخ،کاتالوگهای ناشرانرویاز زبان آموزان بخواھيد که از-

، ز فراگيران بخواھيد که به کتابخانه ھای محلی رفته و پس از برسی کتابهای موجودا-

. عناوين جالب را به سايرين معرفی نمايند

باشند و در امانت دادن کتابها، برگرداندن آنها، "ناظر کتابخانه"از فراگيران بخواھيد که -

.قفسه بندی و نمايش آنها ھمکاری نمايند

خريداری نموده اند به کتابخانه اھدا که کتابی را در صورت تمايلبه فراگيران بگوئيد که-

.......".ختاريدر.......اھدا شده توسط": داخل جلد بنويسندنمايند و

زبان آموزان می توانند با برگزاری مسابقات خواندن، جمع آوری کمکهای مالی و يا فروش -

.کارھای دستی در نمايشگاھهای دانش آموزی و دانشجويی برای کتابخانه پول جمع نمايند
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رزيابی نمايند و اگر تشخيص بدھند که سطح آن از دانشجويان می توانند دشواری کتاب را ا-

سطح متوسط کتابهای مشابه ساده تر يا دشوارتر باشد به استاد اطالع دھند تا سطح بندی 

.مجدد صورت پذيرد

را از فراگيران بخواھيد تا يک بالگ کالسی يا صفحه اينترنتی درست کنند که در آن کتابها-

.را بنويسندآنها و خالصه و نقد کردهتوصيهبه ھم

قرار دھيد که دانشجويان پس از اتمام کتاب و نظرخواھیدرون جلد ھر کتاب کارتهای نقد-

.به آن امتياز دھندگريان/با گذاشتن عالمتهای ستاره يا صورتکهای خندان

.از دانشجويان بخواھيد که ده کتاب برتر ھر ترم تحصيلی را انتخاب کنند-

آموزشی به رکزر آماده کردن مکانی راحت برای مطالعه در ماز فراگيران بخواھيد که د-

.شما کمک کنند

به اين معنی که کتابهای يک سبک ،برگزار کنند"نمايشگاه سبک"از زبان آموزان خواھيد -

.رمانتيک را در کنار ھم به نمايش بگذارندسبکترسناک يا سبکخاص مثل 

شرکت کنندگانرگزار کنيد که در طی آن ب"ماراتون خواندن"،در يک جشنواره دانشجويی-

می توان . بيشترين حجم کتاب را مطالعه کنند) ساعت۸مثال (در يک بازه زمانی مشخص 

کيلومتر مشخص کرد و ۵يا ٣کتابهايی با طول يا سطح دشواری مختلف را با عالمتهای 

در نظر تون بردن مارابرای) ماراتونی استمعيار سنجشکه يک (کيلومتر را ۴٢مسافت 

تومان ١٠٠٠مثال تا حمايت خود را با پرداخت بخواھيداز افراد خارج از مسابقه . گرفت

. نشان دھندکلمه خوانده شده١٠٠٠تومان به ازای ھر١٠٠٠برای ھر کتاب خوانده شده يا 

.در پايان، می توان با مبالغ جمع آوری شده برای کتابخانه کتابهای جديد خريد

.انی يا مکان مطالعه ايجاد نماييدومحل کار خود يک انجمن کتابخدر موسسه -

بهبود مهارت روان خوانیبرای فراگيران بهتوصيه ھايی

سرعت مطالعه خود را ٪١٠سعی کنيد کهربخوانيد اما ھر باريک صفحه را چند با-

.افزايش دھيد
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) دقيقه٣مثال (تی کوتاهبا ايجاد محدوديت زمانی سعی کنيد تعداد خاصی کلمه را در مد-

.بخوانيد

) به شرط درک مطلب کامل(از کتاب یاصرسيدن به صفحه خایخود بریبا ھمکالس-

.مسابقه دھيد

احساس خود نسبت به کتاب را ھنگام خواندن و باز خوانی آن بيان کنيد و ببينيد آيا نظر شما -

.پس از خواندن مجدد تغيير می کند يا خير

می خوانندداستانبا ھمسزمانی که ھمه کال

تبليغ فيلم ،اگر کتاب مربوط به يک فيلم يا داستان کالسيک معروف باشد، قبل از خواندن آن-

.پخش کنيدکالسرایرا ب

قصه اصلی وبرای داستانهای مشهور از فراگيران بپرسيد که در مورد کتاب، نويسنده، -

چه) زچارلز ديکنکتاب جنگل،ر،شيکسپيجين اير،رومئو و ژوليت، : مثال(داستان

.می دانند

مثال يک نفر . انجام تمرينهای متفاوت بخوانندبه قصداز فراگيران بخواھيد که کتاب را -

و ترکيبهای جديد را برسی می کند و ديگران در مورد شخصيتهای داستان اصلی، کلمه ھا

دداشتهايشان را با ھم مقايسه نکات فرھنگی و غيره يادداشت بر می دارد و در آخر ھمه يا

. می کنند

فراگيران ھر کدام يک شخصيت داستان را انتخاب نموده و . برگزار کنيدسوالی١٠مسلبقه -

و آيا خواھر""چند سالتان است؟"ساير ھمکالسهايشان بايد با پرسيدن سئواالتی مانند

.دننام شخصيت مورد نظر را حدس بزن"داريد؟برادر

استاد تعدادی کتاب،پس از خواندن ھر فصلوھهايی تقسيم می شوند و فراگيران به گر-

گروھی که بيشترين تعداد پاسخ درست را داده باشند .می دھدآنهاغلط به/پرسش صحيح

. وب می شوندسبرنده مح
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برای . فراگيران قسمتی از کتاب را انتخاب کرده و نقش شخصيت ھای آن را بازی می کنند-

در . د از کلمات کتاب استفاده نموده يا خودشان واژگان را انتخاب نماينداين کار می توانن

.دنمومی توان برای کل کالس اجرا را اين نمايش صورت تمايل، 

فراگيران يک صحنه خاص را انتخاب می نمايند و آن را با ھمان احساس شخصيتهای -

پر احساس راجمالت صفحه ھای ،برای سرگرمی بيشتر. ( داستان اجرا می نمايند

مثال برای لحظه ھای رمانتيک می توان از لحن ھيجان . می توان با لحن متفاوت ادا نمود

.)زده و برای لحظات غمگين از لحن شاد استفاده نمود

خواندن را در لحظات مهم داستان متوقف کنيد و از فراگيران بخواھيد صداھا، منظره ھا و -

.در آن لحظه تجربه می کردند را مجسم کنندبوھايی که شخصيت ھای داستان 

، غذا، لباس و شخصی، اتومبيلمناسبتنبيه، با زبان آموزان در مورد ھدايای مورد عالقه-

.نه شخصيتهای داستان گفتگو کنيداخ

آنقسمت کوتاھی از يک فصل کتاب را بخوانيد يا پخش کنيد و از فراگيران بخواھيد ادامه -

.را حدس بزنند

مهم داستان را انتخاب کنيد و بپرسيد که از کدام شخصيت است و چرا؟جمالت -

.پس از اتمام کتاب در مورد عنوان، تصويرگری و طرح جلد آن بحث کنيد-

سپس ھر جمله را روی تکه ای کاغذ نوشته و . داستان را با جمالت کوتاه خالصه کنيد-

.منظم کنندبه ترتيب وقوع را کاغذھا را به ھم بريزيد و از فراگيران بخواھيد که آنها 

اگر کتابهای غير داستانی خوانده می شود، ھمراه با فراگيران در مورد مکانها، مردم، -

.ديکشورھا و شرکتهای معرفی شده در کتاب تحقيق کن

فيلم آن را در کالس پخش کنيد تا زبان آموزان در ،در صورت امکان، پس از خواندن کتاب-

.کنندگفتگو آنهامورد تفاوت 

از تصاوير کتاب يا عنوان فصلها کپی تهيه کنيد و از فراگيران بخواھيد آنها را به ترتيب -

.منظم کرده و داستان را نقل کنند
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داستان به کار رفتهقهرمانهایاز متن کتاب فهرستی از صفحاتی که برای توصيف -

را ورد نظر شخصيت منام انتخاب کنيد و از دانشجويان بخواھيد که ) شجاع، سرسخت(

.حدس بزنند

پيش بينی کنند يا ادامه داستان را بصورت خالصه رااز فراگيران بخواھيد آخر کتاب-

.بنويسند

فراگيران می توانند نقش يک شخصيت را بازی کنند و پس از پايان داستان توسط -

اين تمرين برای داستانهای جنايی بسيار مناسب. ھمکالسهای خود مورد پرسش واقع شوند

.است

اين کار برای .روی يک نمودار زمانی رسم کنندزبان آموزان می توانند وقايع داستان را -

.آنها زمان به عقب بر می گردد مناسب استحينداستانهايی که در 

جدول و ،برای ادبيات غير داستانی می توان اطالعات ارائه شده در متن را در قالب نقشه-

.نمودار خالصه نمود

خشی از داستان يا ھمه آن را از ديدگاه شخصيتهای مختلف بازگويی يا باز نويسی می توان ب-

.کرد

در خودشان ھر کدام از لحظات مهم داستان را تحليل نموده و از فراگيران بپرسيد که اگر -

.آن موقعيت قرار می گرفتند چه تصميمی می گرفتند

داستان مانند عادتها، سرگرميها، فراگيران می توانند با استفاده از ويژگيهای شخصيتهای -

.تهيه نمايند) پروفايل(غذاھای مورد عالقه، شغل، پوشاک و غيره برای آنها برگه شناسايی 

يک نفر ميان آنها .زی تشکيل دھنداز دانش آموزان بخواھيد که دايره ای برای صندلی با-

.کندمیبيان"داگر نام شخصيت اصلی را می دانيد بنشيني"ستد و جمالتی مانند می اي

ه تعداد آنها از دانش آموزان ک(هارعت به طرف صندليسی دانند به مافرادی که پاسخ را 

فردی که موفق به نشستن روی صندلی نشد وسط می ايستد . رفته و می نشينند) کمتر است

او اين کار تا زمان باقی ماندن يک نفر به عنوان برنده ادامه پيد. و سئوال ديگری می پرسد

.می کند
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فراگيران داستان را به صورت زنجيره ای تعريف می کنند به اين ترتيب که نفر اول اتفاق -

.اول داستان را در يک جمله بازگو می کند و نفر دوم اتفاق دوم، الی آخر

فعاليتهای مشترک

٣سپس نفر بعد در . دقيقه تعريف کند۴از يکی از فراگيران بخواھيد که داستان را در -

.ديندقيقه داستان را بازگو می نما٢قيقه و نفر بعد در د

کتابخانه را با استفاده از پوستر، ويترينهای نمايش کتاب و چسباندن خالصه ونقد کتاب -

.روی ديوار جذابتر کنيد

و از عناوينیاز فراگيران بخواھيد که اول سال تحصيلی کتابهای کتابخانه را برسی نموده -

واھند بخوانند فهرست تهيه کرده وبا ھمکالسهای خود به اشتراک که در ضمن سال می خ

. بگذارند

.يک نمودار يا جدول ديواری از تعداد کتابها يا کلماتی که ھر زبان آموز خوانده تهيه کنيد-

بخواھيد از ھر آنچه در طول ھفته يا ترم تحصيلی خوانده اند شامل کتابهای فراگيراناز -

بروشورھایوی شده، تابلوھای راھنمايی و رانندگی، پوستردرسی، کتابهای طبقه بند

.فهرستی تهيه نمايند و در مورد آن با ديگران صحبت نمايندیتبليغات

آنها شخصیزبان آموزان می توانند در مورد اينکه داستان چه شباھت يا تفاوتی با زندگی-

.دارد صحبت کنند

ھر کدام دو ين برای کالس تعريف کنند و سايرفراگيران می توانند داستان را به زبان خود -

.سئوال از آنها بپرسند

که ) مثال جين اير(زبان آموزان می توانند در مورد شباھتها و تفاوتهای يک عنوان کتاب -

.توسط ناشران مختلف خالصه و چاپ شده باشد گفتگو کنند

ده در کالس تهيه و در آخر ھر دوره پرسشنامه ای را بر اساس يکی از کتابهای خوانده ش-

.توزيع نمايند
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نوشتن

:از فراگيران بخواھيد

.متفاوت برای داستان بنويسند و يا بخشی از آنرا به صورت فيلمنامه در آورندیپايان-

آنچه ممکن بود در خود را به جای شخصيتهای قصه فرض کرده و داستان را در قالب -

.بازگو نمايندخود بنويسند،دفترچه خاطرات

اين کار برای داستانهای (بسرايندهمورد داستان و يا شخصيتهای آن يک شعر کوتادر-

.)عاشقانه مناسب است

نشان ه ديگر طه به نقطنقشه ای از مکانهای داستان تهيه نمايند و مسير اتفاقات را از يک نق-

.دھند

ه کدام شخصيت داستان را با خود مقايسه کنند و بگويند کدام دانش آموز کالس بقهرمانهای-

.داستان شباھت دارد و چه کسی متفاوت است

.يا ساير جنبه ھای داستان طرح کنند"از کيست؟اين جمله "مانند سئواالتی -

.در مورد گذراندن يک روز فرضی با يکی از شخصيتهای داستان مطلب بنويسند-

.به يکی از شخصيتهای داستان نامه يا ايميل بنويسند-

آنها تاريخچه زندگیاستان و نقاط ضعف و قوت، عادتها و رمورد شخصيتهای دد-

.توضيحاتی ارائه دھند

تصاوير نبايد . از يک يا دو صحنه داستان تصويرھايی بکشند و در مورد آنها توضيح دھند-

.از کتاب کپی شده باشد

خالصه داستان را به صورت جمله ھای کوتاه روی تکه ھای کاغذ جدا نوشته يا به تصوير -

آورند و از ھمکالسهای خود بخواھند به داستان گوش داده و تکه ھای کاغذ را به در 

.ترتيب زمانی مرتب کنند

.          به نويسنده يا ناشر نامه بنويسند و نظر خود را در مورد کتاب بيان کنند-
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