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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل محتوایی کتاب زبان انگلیسی پایة دهم سال  6331بر اساس اهداف
آموزشی ،از طریق مقایسه و تطبیق آن با کتاب زبان انگلیسی پایة مشابه در کشور آلمان است .پژوهش
حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی و از نوع تحلیل محتواست .نتایج پژوهش نشان
میدهد کتاب زبان انگلیسی پایة دهم در ایران ،بیشتر بر اساس یادگیری از طریق تحلیل اجزای زبان،
مانند دستور ،دایرة واژگان و مهارتهای خواندن بوده ،مؤلفان کتاب کمتر به جنبههای کاربردی،
همچون مکالمه و تمرین آن پرداختهاند .همچنین در سایة مقایسة تحلیلی کتاب ایرانی با کتاب آلمانی
میتوان دریافت که باید به فرهنگ زبان مقصد نیز پرداخت ،تنوّع بیشتری در متنها و تمرینها ایجاد
کرد و استفادة بهتری از کاغذ انجام داد .یافتههای این پژوهش میتواند به دستاندرکاران امر آموزش
و پرورش ،در زمینة ارائة محتوای مناسب در کتابهای درسی آموزش زبان ،یاری رساند.
کلیدواژه :کتاب درسی ،آموزش زبان انگلیسی پایة دهم آلمان ،آموزش زبان انگلیسی پایة دهم
ایران ،تحلیل تطبیقی محتوای کتاب.

 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
تاریخ وصول 6331/62/61 :ـ پذیرش نهایی6331/34/21 :

aramsadeghy@semnan.ac.ir
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 .0مقدّمه
زبان ،همواره ابزاری مهم در ایجاد ارتباط ،نهتنها در میان افراد یک جامعه ،بلکه
وسیلهای حیاتی برای ایجاد تعامل با دیگر جوامع بوده است .بدون زبان تقریباً هیچ
پیشرفتی در جوامع حاصل نمیشود؛ به گونهای که میتوان گفت دستاوردهای علمی
و فناوری انسان امروزه مرهون قوّة تکلّم انسان در قالب گفتار و نوشتار است؛ بنابراین،
کشورها امروزه در تالش و تکاپوی زبانآموزی هستند و در این میان ،زبانهایی
همچون انگلیسی که از اهمیت بیشتری از لحاظ اقتصادی ،علمی و سیاسی
برخوردارند ،خواستارانِ بیشتری دارند.
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

زبان انگلیسی بهعنوان یک زبان بینالمللی که اغلب تبادالت علمی ،اقتصادی،
سیاسی و نظامی توسط آن صورت میگیرد ،در دهههای گذشته از توجه ویژهای
برخوردار بوده است (آقاگلزاده و داوری6333 ،؛ حسینی.)6331 ،
در ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها ،آموزش زبان انگلیسی در مدارس
صورت میگیرد .اینکه زبان های خارجی از چه مقطعی در مدارس آموزش داده
شوند ،همواره مورد بحث متخصصان امر بوده است (رحمتیان و همکاران)6333 ،؛ امّا
به هر حال ،هم اکنون در ایران ،معلّمان ،این زبانها را از ابتدای مقطع اول متوسطه در
مدارس آموزش میدهند.
بحث در این که آموزش زبان انگلیسی در مقاطع تحصیلی در ایران موفقیتآمیز
بوده یا خیر (کالنتری و غالمی )6332 ،موضوعی است که در این مقاله به آن
نمیپردازیم؛ امّا بدون شک ،محور اصلی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران،
کتاب آموزشی است .کتاب آموزشی ،اساسیترین و شاید بتوان گفت تنهاترین مرجع
آموزش در مدارس ایران است؛ به نحوی که اهداف فعالیتهای آموزشی ،حجم
مطالب ،زمان و سمت و سوی یادگیری زبان انگلیسی توسط آن تعیین میشود .بنابراین
بررسی و تالش برای ارتقای مطالب کتاب آموزش زبان میتواند در نهایت به افزایش
کیفیت آموزش زبان انگلیسی کمک شایان توجّهی بکند.
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یکی از روشهای نقد و بررسی کتاب درسی ،مقایسة آن با کتابهای مشابه در
دیگر کشورها بهخصوص کشورهای پیشرفته است .در سالهای اخیر ،عالقة
پژوهشگران به انجام تحقیقات تطبیقی در زمینة مطالعات آموزش و پرورش افزایش
یافته است .علت اساسی در این اشتیاق را میتوان کسب آگاهی از وضع دیگر جوامع
و تأثیر نظامهای آموزشی در مسیر پیشرفتهای گستردة اجتماعی– اقتصادی آنان
دانست .تجربة جهانی در سدههای اخیر نشان میدهد که ملّتهای فهیم در پی
درسآموزی از دیگران ،برای رهایی سریع از مدارهای توسعهنایافتگیاند .در واقع،
چالشهای بشری معموالً جهانی و میان ملّتها مشترکاند و بنابراین در بسیاری از
مواقع میتوان از راهحلهای مشترک سود جست (معدن دار آرانی.)6331 ،

 .0پیشینة پژوهش
یک نمونه از این نوع پژوهش ها ،مطالعة برنامة درسی زبان انگلیسی سوئد و تطبیق
آن با برنامة درسی ایران است تا بر اساس استانداردها و معیارهای یک نظام موفق،
وضعیت آموزش زبان انگلیسی در کشور ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و جهت
بهبود و اصالح مشکالت و کاستیهای آن ،راهکارهای مناسب پیشنهاد شود
(حسینیخواه و همکاران .)6332 ،برای تحقّق این هدف ،عناصر اساسی برنامة درسی
زبان انگلیسی سوئد و ایران ،منطق ،هدف ،محتوا ،مواد و منابع یادگیری ،زمان و
ارزشیابی ،مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
آموزش زبان انگلیسی در ایران از لحاظ زمان آغاز آموزش و ساعات درسی،
هدفهای برنامة درسی ،محتوای پیشنهادشده و محتوای کتابهای درسی و
آزمونهای ملّی ،دچار ناهمخوانیها و کاستیهایی است .بر این اساس ،با تکیه بر
موفقیتهای سوئد در حوزة آموزش زبان انگلیسی و همچنین پیشنهادهای ذکرشده در
اسنادی که به توصیف وضعیت مطلوب آموزش زبان انگلیسی در کشور میپردازند،
از قبیل «سند برنامه درسی ملی» و «راهنمای برنامه درسی زبانهای خارجی»،
راهکارهایی برای بهبود کتبهای درسی ارائه کردهاند.
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 .4بحث
این مقاله سعی دارد به مقایسه کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة دهم در ایران و
مشابه آن در کشور آلمان بپردازد .هدف اصلی این مقاله ،توجه به بخشهای متفاوت
این دو کتاب و الگوبرداری از نکات موجود در کتاب آموزش زبان انگلیسی است
که در مدارس عمومی کشور آلمان در سال دهم تدریس میشود.
برای رسیدن به این مهم و پرهیز از پیشداوری و احیاناً جهتگیری ،ابتدا به
توصیف قسمتهای مختلف هر دو کتاب میپردازیم و سپس هر بخش را مورد نقد
قرار میدهیم.
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

به طور کلی ،کتاب پایة دهم ایرانی ،با عنوان ویژن 6در قالب دو کتاب دانشآموز
و کتاب کار در قطع رقعی مجموعاً به تعداد  233صفحه در اختیار دانشآموزان قرار
میگیرد .این کتاب لوح فشرده نیز دارد که چون در ابتدای سال در اختیار
دانشآموزان قرار نمیگیرد ،تمایلی به خرید آن نشان نمیدهند.
2

کتاب پایة دهم زبان انگلیسی کشور آلمان در قطع وزیری به نام انگلیسی A1

 2000ارائه میشود .این کتاب مشتمل بر یک درس یا واحد 3خوشامدگویی بعالوه
هشت واحد درس اصلی بوده که مجموعاً  631صفحه است .پس از اتمام واحدهای
درسی ،مباحثی با عنوان خالصه زبان ،اصطالحات دستوری ،فرهنگ واژگان ،فهرست
اسامی ،اصوات انگلیسی ،الفبای انگلیسی و در نهایت ،عبارات مورد استفاده در کالس
به چشم میخورد .هر دو کتاب در سه بخش اصلی صفحههای اولیه ،درسها و
صفحههای انتهایی ،مورد توصیف و سپس نقد و بررسی قرار میگیرد و سرانجام،
نتیجهگیری از هریک از سه قسمت و مقایسه کلی ارائه میشود.

1. Vision
2. English G 2000 A 1
3. Unit
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 .4توصیف و نقد و بررسی صفحههای اولیه
 .0-3صفحه جلد و پشت جلد
طرح روی جلد کتاب ایرانی شامل تصویر رنگی از یک گلدان و سه گل الله
است که در اطراف آن حروف کلمه « »Englishبه طور تقریباً نامنظم و البته سهبعدی
قرار گرفته است .عنوان کتاب و دیگر اطالعات ،شامل کد کتاب و آرم جمهوری
اسالمی ایران ،در قسمت یک سوم باالی صفحه نگاشته شده است .در پشت کتاب با
همان طراحی جلد ،امّا بدون تصویر ،توضیحی کوتاه از کتاب داده و قیمت کتاب و
بارکد آن را در پایین صفحه آوردهاند.
در کتاب آلمانی ،بر روی جلد ،تصویری از پنج دانشآموز دختر و پسر که دور
هم روی صندلی نشستهاند و لبخند میزنند ،قرار گرفته است .در پسزمینة جلد ،نمایی
از یک عمارت قدیمی که بیشباهت به کلیسا نیست 6نقش بسته است .عنوان کتاب
انگلیسی جی  2333با حروف بزرگ در باالی صفحه قرار گرفته است .اندازه کتاب
که  A4است ،با نام ناشر کوماسن 2در پایین صفحه آمده است .پشت کتاب با همان
رنگ آمیزی بدون هیچ مطلبی طراحی شده ،فقط در پایین صفحه نام ناشر ،شماره
کتاب و بارکد قرار گرفته است.
 .0-3نقد و بررسی صفحه جلد و پشت کتاب
در کتاب ایرانی ،تصویر گل و گلدان و حروف انگلیسی جلوهای زیبا به کتاب
داده است که به نظر میرسد طراح به جنبة زیبایی بصری توجه بیشتری داشته است؛ امّا
در کتاب آلمانی تصویر واقعی از یک جمع پنجنفرة دانشآموزان ،پنج دانشآموز
دختر و پسر آلمانی که در حال گفتوگو هستند ،القاگر اهمیت نقش ارتباطی ،آن هم
از نوع شفاهی است .حضور هر دو جنس دختر و پسر در کنار هم ،در حالی که لبخند
 .6ممکن است یک دانشگاه قدیمی باشد ،مثل آکسفورد یا کمبریج که حدود هزار سال پیش هم کلیسا بوده و
هم دانشگاه یا شاید به تعبیر درستتر دانشگاههایی بودهاند که کشیشان در آنجا الهیات مسیحی میخوانده و
زبانهای یونانی باستان و التین را نیز میآموختهاند و آن دانشگاهها بهتدریج با گذشت زمان به صورت
دانشگاههای امروزی درآمدهاند.
2. Comelsen
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بر روی لب دارند ،لذتبخش بودن یادگیری زبان را نشان میدهد .ضمناً تصویر
پسزمینه ،نشان از حضور معماری بیا قدمتی دارد که مشخص نیست مربوط به
انگلستان است یا کشور آلمان.
 .4-3صفحههای اولیه
در صفحات اول کتاب ایرانی ،این موارد آمده است :تکرار مطالب جلد ،شناسنامة
کتاب ،تصویر امام خمینی (ره) همراه با بیاناتی از ایشان در خصوص اهمیت یادگیری
زبانهای خارجی ،متن مربوط به حق کپی ،آیة  22سوره روم به زبان عربی و ترجمه
آن به زبان فارسی و انگلیسی و در ادامه ،مقدّمه شامل اهداف و ویژگیهای کتاب،
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

نکات قابل توجه دبیران گرامی ،آدرس و وبگاه گروه زبانهای خارجی برای دستیابی
به اطالعات بیشتر ،به چشم میخورد .نقشة کتاب با توضیحات هر درس در یک
صفحه ،شامل عنوان کتاب ،شماره صفحهها و عنوان بخشهای مختلف هر درس آمده
است.
در کتاب آلمانی در پشت جلد ،نقشهای رنگی از مجموعه جزایر بریتانیا 6نقش بسته
است .در پایین صفحه ،مقیاس اندازه را نیز برای مقایسة بزرگی سرزمینها آوردهاند .با
نگاهی به تصاویر مختلف بر روی نقشه ،میتوان به نشانههای هر قوم پی برد.
صفحههای بعدی عبارتاند از صفحة تکرار مطالب جلد همراه با شرح انتقال کتاب در
طی پنج سال با ذکر نام دانشآموز ،شماره کالس و تاریخ دریافت کتاب .صفحه
شناسنامة کتاب ،شامل اطّالعات کتاب ،نام نویسندگان و طرّاحان ،اطّالعات ناشر،
شرح مطالب همراه آدرس و وبگاه ناشر است .دو صفحه فهرست مطالب ،شامل شماره
صفحه ،مطالب هر درس ،موضوعات اصلی کارکردهای کالسی ،ساختارها و
فعالیتهای مربوط است .صفحة راهنمای بخشهای کتاب را با رنگهای مختلف
مشخص کرده و البته به زبان آلمانی آوردهاند.
1.The British Islands
وجود نقشه بریتانیا در پشت جلد ،این احتمال را تقویت می کند که تصویر عمارت روی جلد هم متعلق به بریتانا
باشد ،نه آلمان.
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 .3-3نقد و بررسی صفحههای اولیه
اولین برتری کتاب آلمانی ،استفادة بهینه از صفحههای آن است .در هیچ
صفحهای ،قسمت خالی و بدون مطلب نمیتوان یافت؛ برای مثال ارائة نقشة بریتانیا در
پشت جلد ،در حالی که در کتاب فارسی در صفحههای نخست ،سه صفحة خالی به
چشم میخورد .فهرست مطالب را در کتاب آلمانی در یک صفحه نوشتهاند؛ امّا در
کتاب فارسی ،بخشهای یک درس را مجموعاً در چهار صفحه ارائه کردهاند.
استفاده از جملههایی که ریشه در اعتقادات دینی و فرهنگی ایرانیان دارد ،در
صفحههای اولیه کتاب ایرانی به چشم میخورد ،مانند بسم اهلل الرحمن الرحیم و آیه
بیستودوم سورة روم .از نکات قابل توجه فرهنگی در کتاب آلمانی ،واگذاری کتاب
به دانشآموز سال بعدی است؛ به گونهای که یک کتاب بدون خرابی در طی پنج سال
مورد استفاده پنج دانشآموز قرار میگیرد .آیا دانشآموز ایرانی میپذیرد از یک
کتاب کهنه از سال گذشتة فردی دیگر استفاده کند تا چه رسد به کتابی که چهار بار
در چهار سال دست به دست شده باشد!

نمونهای از صفحات کتاب سال دهم آلمانی
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نمونهای از صفحات کتاب سال دهم ایرانی

 .3توصیف و نقد و بررسی درسها
معموالً محتوای آموزشی با توجه به ساعاتی که برای آموزش زبان اختصاص داده
شده ،تعیین میگردد .کتاب آلمانی  631صفحه و کتاب ایرانی فقط  621صفحه دارد؛
در حالی که در صفحههای کتاب ایرانی ،قسمتهای بدون متن نیز مکرراً به چشم
میخورد و افزون بر آن ،نسبت به کتاب آلمانی در قطع کوچکتری به چاپ رسیده
است .کتاب ایرانی از چهار واحد درسی تشکیل شده و کتاب آلمانی از هشت واحد
درسی .هر دو کتاب دارای زیرمجموعههایی مشخص هستند که متناوباً تکرار میشوند.
جدول  6نشاندهندة عناوین محتوای هر درس درکتاب آلمانی و ایرانی است .همان
طور که در جدول  6مشاهده میشود ،هر عنوان درس تقریباً دارای بخشهای مشابهی
است؛ امّا در کتاب آلمانی ،دو بخش ترانه و بازی هم به چشم میخورد که در کتاب
ایرانی نیست.
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جدول شماره  -0مقایسه عناوین موجود در هر درس در کتاب آلمانی و ایرانی

کتاب ایرانی

کتاب آلمانی
 -خوشامدگویی

 -آماده شوید

 -ترانه

 -مکالمه

 -بازی

 -کلمات و ترکیبات جدید

 -تمرین

 -خواندن و درک مفاهیم همراه با

 -متن

مهارتهای خواندن

 -مرور

 -تقویت دایرة واژگان

(و در انتهای کتاب)

 -دستور

 -خالصه زبان

 -گوش دادن و صحبت کردن

 -واژههای بخش دستور

 -تلفظ

 -واژگان

 -نگارش

 -لیست اسامی

 -مرور

 صداهای انگلیسی الفبای انگلیسی عبارات مربوط به کالسجدول  2نیز عنوانهای درسهای دو کتاب را نشان میدهد .همان طور که میتوان
دید ،عنوانها در کتاب آلمانی موقعیتی بوده ،عمدتاً از مضامینی شاد تشکیل شده
است؛ در حالی که در کتاب ایرانی ،عنوانها بیشتر در خدمت بیان دستور زبان
انگلیسی است و البته از اشاره به فرهنگ غرب نیز خبری نیست.
جدول شماره  -0عناوین درسهای کتاب آلمانی و ایرانی

عناوین کتاب آلمانی

عناوین کتاب ایرانی

 خوش آمدید

 آماده شدن

 سالم از سوی TCH

 خرید کردن

 انگلیسی در کالس

 گفتگو دربارة تجربیات
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 خانواده و حیوان خانگی من
 اعداد
 در خانه
 تولدت مبارک!
 دبیرستان کینگز وی

 صحبت کردن در مورد شرایط
و نتایج آتی
 گفتگو در مورد زبانها
 گفتگو در مورد سبک زندگی
 گفتگو در مورد خرید صنایع

 خرید

دستی

 سفر به باغ وحش
 تفریح در سفرها
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 کریسمس مبارک

 .3توصیف و نقد درسهای کتاب آلمانی
هر واحد درسی در کتاب آلمانی ،از  64یا  61صفحه تشکیل شده است .در دو
صفحة اول هر درس می توان تصاویر واقعی مرتبط با موضوع درس را مشاهده کرد؛
افراد و حیواناتی که خود را به اختصار معرفی میکنند و تمرینهایی کوتاه که از
زبانآموز میخواهد مثالً خود را معرفی کند.
چهار صفحة بعدی با عنوان  Aبا آموزش زبان انگلیسی از طریق مکالمههای متعدد
ادامه پیدا میکند .مکالمهها عمدتاً میان دو یا تعداد بیشتری از دانشآموزان در مدرسه
صورت میگیرد.
این مکالمههای کوتاه ،عالوه بر اینکه رویکرد ارتباطی دارند ،گاه برای بیان
نکتههای دستوری مورد استفاده قرار میگیرند .همة گفتوگوها با تصاویر کارتونی یا
واقعی همراهاند که در آنها حیوانات ،دانشآموزان ،معلم یا والدین به چشم
میخورند.
در بیشتر صفحههای تصویر ،بریدة کاغذ آبی با عنوان «نگاهی به زبان» دیده
میشود که صرفاً برای تمرین دادن نکات دستوری است.
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در چهار صفحة بعدی با عنوان  ،Pتمرینها قرار گرفتهاند .تعداد تمرینها حدوداً به
شانزده مورد میرسد .این تمرینها عمدتاً با تصویر همراهاند .برای مقایسة نوع تمرینها
در کتاب آلمانی و کتاب ایرانی ،به جدول شماره  3مراجعه کنید.
جدول شمارة  - 3مقایسه نوع تمرینات در کتاب آلمانی و کتاب ایرانی

کتاب ایرانی

کتاب آلمانی

 .6جای خای را با کلمات دادهشده پر  .6تصاویر را به متون مرتبط کنید.
کنید.

 .2جملههای در هم ریخته را مرتّب کنید.

 .2با توجه به تصویر ،جمله بسازید.

 .3به سؤاالت مطرح شده ،شفاهی پاسخ

 .3آنچه در تصویر میبینید ،بیان کنید.

دهید.

 .4با توجه به تصویر ،جملههای اشتباه را  .4نگاه کنید ،بخوانید و تمرین کنید.
درست کنید.

 .1تصمیم بگیرید جملههای مطرحشده

 .1با توجه به کلمات دادهشده ،جمله درست هستند یا غلط.
بسازید.

 .1کلمات مترادف را پیدا کنید.

 .1با همکاری همکالسی و نگاه کردن  .1نکته دستوری را به معلّم خود توضیح
به تصاویر ،جمله بنویسید.

دهید.

 .1به سؤاالت گوش کنید و جاهای  .1در متن زیر کلمات قابل شمارش را
خالی را پر کنید.

خط بکشید.

 .1گوش کنید و کلمات را بیان کنید  .3کلمة مناسب در متن را انتخاب کنید.
(آموزش اصوات).

 .63همراه همکالسیتان به سؤاالت

 .3افعال را در یک پنجره ،به پنجرة مربوط پاسخ دهید.
اسامی وصل کنید.

 .66بخوانید و از روی مثالها بیاموزید.
 .62گوش کنید و به سؤاالت مکتوب،
پاسخ بدهید.
 .63جاهای خالی را پر کنید.
 .64جمله را بخوانید و دور فاعل خط
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بکشید.
 .61کلمات درهمریختة دادهشده را
مرتّب کنید تا یک جمله شود.
 .61جملههای زیر را بخوانید و فعل ،فاعل
و مفعول را پیدا کنید.
 .61با استفاده از زمان گذشته ،حال و
آینده ،پنج جملة ساده در مورد خودتان
بنویسید.
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با مقایسة تمرینهای دو کتاب ،تفاوت معناداری نمیتوان یافت .تنها نکتة قابل
توجه ،حجم بیشتر تمرینها در کتاب ایرانی ( 61مورد) نسبت به کتاب آلمانی (3
مورد) است.
دو صفحة بعدی در این واحد درسی را با عنوان  Tمشخص کردهاند .در این
بخش ،یک داستان از فعالیتهای معمول زندگی جوانان در قالب روایت داستانی و
همچنین مکالمه میان افراد آمده است .مؤلفان کتاب برای درک بهتر متن ،از تصاویر
مختلف بهره گرفتهاند .در انتهای این بخش ،تمرینی با عنوان «کار بر روی متن» قرار
دارد که سؤاالتی در مورد متن میپرسد؛ مثالً در یک متن ،پسر در خانه حوصلهاش
سر رفته است که اتّفاقی با شخصیتی غیرمتعارف در رایانة خود آشنا میشود یا در
درسی دیگر ،داستان خانواده ای که در حال ساختن خانة درختی هستند ،نقل شده
است.
بخش آخر که با عنوان «موضوع» شروع میشود ،به طرح یک موضوع ،مثالً زمان،
تاریخ یا پول ،به آموزش کاربردی حول محور آن موضوع میپردازد .در این بخش،
عالوه بر آموزش ،تمرین کاربردی ،تصاویر وابسته ،گفتوگو و ترانه به چشم
میخورد.
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 .3توصیف و نقد درسهای کتاب ایرانی
کتاب ایرانی از چهار درس کلّی و هر درس از نه بخش تشکیل شده است .در
صفحة اول درس ،حدوداً سه یا چهار تصویر وجود دارد که مرتبط با موضوع درس
است؛ امّا توضیحی ندارد .بخش اول با عنوان آمادهسازی آغاز میشود که در آن از
دانشآموز خواستهاند تصاویر را به عبارات دادهشده وصل کند و در قسمت بعدی
یک تمرین کوتاه آمده است.
بخش دوم ،مجدداً با تمرین جورچین آغاز میشود .در این تمرین نیز از
دانشآموز خواسته شده تصاویر را با یکی از دو کلمة دادهشده مرتبط سازد .در تمرین
بعدی از وی خواستهاند تمرین قبلی را در گروههایی جای دهد.
عنوان قسمت بعدی ،مکالمه است که در آن عمدتاً یک مکالمه حدوداً
هشتخطی ،مثالً میان مریم و آقای رضوی دیده میشود .مضامین این مکالمهها یا در
مورد فرهنگ ایرانی است یا دربارة مفاهیم علمی .نمایش تصویر لوح فشرده در ابتدای
این مکالمهها ،نشاندهندة وجود فایل صوتی آن است .در ادامة این قسمت ،سه سؤال
برای پاسخ شفاهی طرح کردهاند.
در قسمت بعدی که به لغات و عبارات تازه میپردازد ،تصاویری به نمایش درآمده
که از دانشآموز خواستهاند به تصویرها بنگرد ،بخواند و تمرین کند .کلمات مورد
نظر در جملهها با رنگ قرمز مشخص شده است.
در قسمت بعدی ،مهارت خواندن را آموزش میدهند .در صفحة اول ،عنوان
خواندن به چشم می خورد و بالفاصله عنوان متن خواندن را با عالمت لوح فشرده نشان
دادهاند؛ این بدان معنی است که فایل صوتی متن موجود است .پس از متن ،حدود نیم
تا یک صفحه ،مربوط به سؤاالت درک مفاهیم است که با سه سؤال سهگزینهای آغاز
میشود .پس از آن سه سؤال درست یا غلط و در نهایت ،یک تمرین سهسؤالی تکمیل
جملهها با گزینههای دادهشده ،قرار دارد.
قسمت بعدی را به دستور زبان اختصاص دادهاند .در صفحه اول ،دو متن کوتاه
مشاهده میشود که در آن ساختارهای دستوری مورد آموزش را مشخّص کردهاند.
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در صفحه بعد ،جدولهایی برای نمایش الگوهای مختلف ساختارهای دستوری به
چشم میخورد؛ مثالً سه جدول برای نمایش زمان آینده بهترتیب با جملههای خبری،
منفی و سؤالی قرار دارد .این تمرین با دستورالعمل «مثالهای زیر را بخوانید» آغاز
میشود .در ادامه ،یک متن کوتاه که در آن شکلهای مختلف نکته دستوری مورد
نظر ،برجسته شده ،به چشم میخورد .سرانجام ،تمرینهایی با عنوان «با دوست خود
تمرین کنید» ،وجود دارد.
در ادامه ،تمرینهای «گوش دادن» و «صحبت کردن» آمده است .نخست ،نکاتی
در مورد موضوع آموزشی نوشتهاند؛ مثالً زمانی که در متن شنیداری به کار رفته است
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و البته نمونههایی نیز به صورت مکتوب آوردهاند .تعداد محدودی از ساختارهای مورد
استفاده در صحبت کردن نیز در این بخش به چشم میخورد.
در تمرین اول ،از دانشآموز خواستهاند به مکالمات گوش دهد و جملههای
نیمهتمام را کامل کند .قسمت بعدی ،با عنوان تلفظ آغاز میشود و با تصویر لوح
فشرده ،نشان از فایل صوتی دارد .در این قسمت یک نکتة تلفظی ،برای مثال ،زیر و
بمی صدا را در جملههای خبری آموزش میدهند .در دستورالعمل ،از دانشآموز
میخواهند به جملهها گوش دهد و یاد بگیرد .در متن بعدی ،تمرین دیگری در
خصوص نکتة تلفظی آمده است.
آخرین قسمت آموزشی درس ،نگارش است .در این بخش ،بیشتر نکتههای
دستوری که در خدمت نگارش است ،به چشم میخورد؛ مثالً تعریف اسم و انواع آن

در یک «تمرین نقشة مفهومی» 1مشاهده میشود که در آن ،از دانشآموز خواسته شده

کلمات مربوط به سرشاخهها را با توجه به عناوین هر بخش بنویسد .در ادامه ،نکات
دستوری بیشتری به قصد تمرین آوردهاند.
در قسمت آخر هر درس ،با عنوان «آنچه شما آموختید» ،چند تمرین مختلف شامل
جای خالی را پر کنید ،گوش فرا دهید و تمامی کلمات مربوط را فهرست کنید ،زیر
1. Concept Map
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کلمات مربوط را خط بکشید و همراه دوستتان تمرین کنید ،در قالب یک صفحه دیده
میشود .ترکیبی که شرح دادیم ،کم و بیش در تمامی چهار درس تکرار میگردد.
ضمیمههای کتاب ،شامل فهرست افعال بیقاعده ،شناسنامة کتاب ،فهرست
کتاب های کمکی برای پایة مربوط و صفحه دعوت از افراد برای اظهار نظر اصالحی
است.

 .9نتیجهگیری
در سایة تحلیل و مقایسة کتابهای درسی آموزش زبان انگلیسی پایة دهم در ایران
و آلمان ،نتایج زیر به دست آمد:
 .6به طور کلّی چنانچه زبان مبدأ و مقصد را دو سوی یک خط در نظر بگیریم،
کتاب آلمانی بیشتر به سمت زبان مقصد متمایل است و کتاب فارسی به سمت زبان
مبدأ .این مطلب را با نگاهی گذرا به هر دو کتاب و مقایسة آنها بهآسانی میتوان
دریافت .به یاد داشته باشیم امروزه آگاهی از فرهنگهای دیگر ،نهتنها منجر به درک
بهتر ارزشهای فرهنگی خود میشود ،بلکه ابزاری کارآمد در برقراری ارتباط و در
نتیجه ،یادگیری زبانهاست .ضمن حفظ ارزشهای فرهنگی و دینی خود ،باید
بکوشیم فرهنگ زبان مقصد را در کتابهای آموزش زبان ،به زبانآموزان بشناسانیم.
بدیهی است پیشرفت فردی و ملّی ،در سایة شناخت و تعامل با دیگر ملتها به دست
میآید.
 .2اگر بپذیریم که کاربرد زبان در دنیای امروز – که عصر فناوری و ارتباطات
است – از راه گفتار و نوشتار یا گفتوگوی شفاهی و سخن مکتوب ،حاصل میشود،
باید اذعان کنیم کتاب آلمانی با ایجاد یک رویکرد ارتباطی ،به اهداف امروزی
نزدیکتر است؛ در حالی که کتاب ایرانی با محوریت مقوالت زبانی ،همچون دستور
و واژگان ،زبانآموزان را بیشتر درگیر خودِ زبان میکند تا کاربرد آن؛ بنابراین ،طبیعی
است که خیل عظیمی از مشتاقان زبانآموزی برای یادگیری مکالمه ،به سمت
آموزشگاههای خصوصی روی آورند.
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 .3یکی از عوامل ایجاد اشتیاق در زبانآموزان ،ایجاد جاذبه از طریق توجه به تنوّع
مطالب درسی است .در این خصوص نیز کتاب آلمانی با استفاده از شخصیتهای
کارتونی و حیوانات ،قصهگویی ،ترانه ،تصویرهای واقعی و کیفیت باالی کاغذ و
تصویر نسبت به کتاب ایرانی ،پیشتاز است .عالوه بر این ،فرهنگ غالب امروزی تحت
تأثیر رسانههایی همچون تلگرام و اینستاگرام ،خواندن مطالب کوتاه و گذرکردن از
موضوعات نسبتاً طوالنی است که مؤلّفان کتاب آلمانی این نکته را نیز در نظر گرفته،
بیشتر مطالب کوتاه آوردهاند.
 .4اصل صرفهجویی ،آن هم در خصوص کاغذ ،برای حمایت از محیط زیست،
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نکتة قابل توجّهی است که در کشوری نسبتاً کمآب ،مانند ایران نمود ویژهای پیدا
میکند .قطعاً الگوبرداری از فرهنگ آموزش آلمان در مورد استفادة بهینة از یک
کتاب ،آن هم به مدت پنج سال ،همچنین استفادة حداکثری از فضاهای کتاب،
میتواند به اقتصاد کشور ،کمک قابل مالحظهای نماید .این امر ،هنگامی که نگاهی به
تعداد قابل توجه دانشآموزان در کشور بیندازیم ،نمود جدیتری مییابد.
 .1همه میدانند تمرین و تکرار ،اساس یادگیری زبان خارجی است .فرایند موفق
در آموزش زبان ،با آموزش آغاز میشود ،با تمرین ادامه مییابد و در نهایت با استفادة
کاربردی به پایان میرسد .برای یادگیری خوب و کامل زبان ،باید در چهار مهارت
اصلی صحبت کردن ،گوش دادن ،خواندن و نوشتن و سه مهارت فرعی واژگان،
دستور و تلفظ ،به اندازة کافی تمرین کرد که قطعاً زمان زیادی را می طلبد؛ در حالی-
که با این وقت محدود اختصاص دادهشده به آموزش زبان در مدارس ایران ،نمیتوان
همة درسها را آموزش داد ،چه رسد به اینکه بخواهیم در همة بخشها به تمرین نیز
بپردازیم؛ در نتیجه ،دانشآموزان به مرحلة کاربرد زبان نمیرسند و این امر ،پیامدهای
ناامیدکنندهای به بار میآورد.
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