
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

کانون زبان های   طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  980 در  خارجی 

 

 

  دوم زبان عنوان به انگلیسی زبان آموزش تاریخچه-1-
. است ژرمنی شاخه از اروپایی و هند هایزبان از یکی انگلیسی زبان

 دانمارکی، هلندی، آلمانی، از توانمی ژرمنی شاخه هایزبان دیگر از

 غربی و شرقی بخش دو به ژرمنی شاخه خود. برد نام نروژی و سوئدی

 حدود امروزه. دارد تعلق غربی ژرمنی به انگلیسی که شودمی تقسیم

 همان از زبان آن دستور و انگلیسی زبان واژگان مجموعه از نیمی

 بیشتر. دهندمی تشکیل هاوامواژه را دیگر نیم ولی است ژرمنی ریشه

 یونانی از دیگر بخشی و فرانسوی و التین هایزبان از هاوامواژه این

 .اندشده وارد انگلیسی به هازبان دیگر و

 ,دوم زبان عنوان به انگلیسی زبان آموزش تاریخچه
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 مدارس درسی چارت در اینکه از قبل  قرنها مدرن خارجی زبانهای

. میشد هم تدریس گاهی و میشد گرفته فرا81  قرن در شود، گنجانده

 آموزش متدهای برای مدلی عنوان به یونانی و التین بعد های دوره در

 جمعیت کل حقیقت در. داشت کمی نقش انگلیسی و شدند استفاده زبان

 جمعیت از نیمی اندازه به میالدی 8111 سال در آمریکا و انگلستان

  .بود فرانسه

 اروپا قاره در آموزشی کالسهای بین در زیادی متقاضیان وجود این با

 الهیات و فلسفه مثل تخصصی موضوعات روی کار و انگلیسی ادبیات برای

 و ارزش انگلیسی  زبان خواندن و درک دانش بنابراین. آمد بوجود

 از تعدادی 81 قرن میانی های دهه در. کرد پیدا بیشتری اعتبار

 .نمودند مدرن زبانهای آموزش به شروع آمریکا مدارس

 

 کالسهای صورت به مدارس از خارج انگلیسی زبان آموزش کالسهای اولین

 و مسافرین برخی توسط شهری مراکز در تدریس که بود خوان خود کوچک

  .گرفت می صورت زبان انگلیسی های توریست

 زبان آموزش متدهای گسترش و توسعه 01 قرن ابتدای تا تقریبا

 جهانی جنگ از بعد اما. بود آمریکا و اروپا محدوده در انگلیسی

 ژاپن و چین در مخصوصا. شد کشیده آفریقا و آسیا به آن دامنه دوم

 آمریکایی و بریتانیایی موسسات و شد ارائه زبان تدریس تئوریهای

 ابتدا در. کردند شروع خود آسیایی همتایان با ی جانبه دو همکاری

 ترجمه و زبان دستور بر زبان آموزش در استفاده مورد روشهای اغلب

 بویژه انگلیسی ادبیات فهم و درک بیشتر هدف که چرا داشتند تمرکز

  .بود کالسیک ادبیات

 

 خسته زبان دستور بر مبتنی روش که شد مشخص زمان مرور به بعدها

 شاید و باید که آنطور توانستند نمی آن فراگیران و بوده کننده

 01 دهه ابتدای از لذا کنند برقرار ارتباط زبان انگلیسی محیط با

 تبدیل دنیا در زبان آموزش غالب روش به ارتباطی روش بیستم قرن

 میگیرد فرا آموز زبان که را آنچه که بود این هدف که چرا. شد

 به اهدافش به رسیدن برای خود اطراف واقعی دنیای در بتواند

 محیط از نیز استفاده مورد منابع و زبان تدریس در حتی. کارگیرد

  .بود روش این تمرکز اصلی بخش محاوره. میشد گرفته الگو واقعی های

 ارزیابی معتبر سیستم یک که بود این نیز اروپا اتحادیه پروژه

 تدریس پیشرفت سنجش برای معیاری تا شود ایجاد المللی بین زبان

 برای زبان آموزش که دیگر پروژه. گیرد قرار نظر مد انگلیسی زبان

 آکادمیک های محیط برای انگلیسی کاربرد بر اغلب بود خاص اهداف



 

 

 تدریس امور متخصصین و زبانشناسان میالدی هشتاد دهه در. بود متمرکز

 تطبیق آموزان زبان نیازهای با را تدریس قبلی روشهای کردند تالش

  .دهند بیشتری

 

 متدهای و شد فراگیر ها قاره تمام در سرعت به انگلیسی زبان تدریس

 به دوم زبان عنوان به انگلیسی زبان تا شد گرفته کار به مختلف

 روی با که است ذکر به الزم. شود داده آموزش مختلف سنین در افراد

 گذاشته کنار کلی به قبلی های روش جدید متدهای شدن مطرح و کارآمدن

  .میشد کم آن از استفاده تدریج به و نمیشد

 زبان تدریس در نیز آن کاربرد تکنولوژی تحوالت با اخیر دهه چند در

 و انگلستان مانند کشورهایی ویژه به.  است یافته گسترش بسیار

 انگلیسی زبان تا کرده استفاده کامپیوتری های تکنولوژی از آمریکا

 زبان این یادگیری به عالقمندان به مرتبط های رسانه طریق از را

 .بیاموزند

 یادگیری ،(Second-language acquisition :انگلیسی به) دوم زبان فراگیری

 افراد آن در که شودمی گفته فرایندی به 0ال یادگیری یا و دوم زبان

 صورت به معموالا  که) دوم زبان فراگیری. گیرندمی یاد را دومی زبان

 که دارد اشاره علمی ایرشته به همچنین (شودمی برده کار به SLA مخفف

 یاد به دوم زبان فراگیری. دارد اختصاص فرایند این ٔ  مطالعه به

 مفهوم این اگرچه. دارد اشاره مادری زبان بر عالوه زبانی هر گرفتن

 یادگیری شامل تواندمی ولی است شده نامگذاری دوم زبان فراگیری

 به اشاره دوم زبان فراگیری. باشد آن از بیش با چهارم سوم، زبان

 زبان آموزش در که هاییروش نه دهدمی انجام آموززبان که دارد آنچه

 یادگیری فرایند تواندمی زبان آموزش چند هر شود،می گرفته کار به

 .دهد قرار تأثیر تحت را

 زبانشناسی آکادمیک-1-2

 کاربردی شناسیزبان ٔ  زیرشاخه دوم زبان فراگیری آکادمیک ٔ  رشته

 زیاد هایرشته به وابسته و جدید نسبتاا  ایرشته رشته، این. است

 دوم زبان فراگیری شناسی،زبان مختلف هایشاخه بر عالوه. ستدیگری

 آموزش و شناختی شناسیروان شناسی،روان علوم با تنگاتنگی ارتباط

 فرایند خود از آکادمیک ٔ  رشته کردن متمایز منظور به. دارد

 مطالعات دوم، زبان فراگیری هایپژوهش نظیر اصطالحاتی از یادگیری،

 استفاده رشته این برای نیز دوم زبان فراگیری مطالعات و دوم زبان

 .شودمی

 



 

 

 خود کار ایرشتهمیان ایحوزه عنوان به دوم زبان فراگیری هایپژوهش

 آغاز برای دقیقی تاریخ کردن مشخص رو این از و است کرده آغاز را

 مهمی نقش خاص طور به مقاله دو حال این با. است دشوار امری آن

 ٔ  مقاله: اندکرده ایفا دوم زبان فراگیری مدرن مطالعات گسترش در را

 ٔ  مقاله و آموز زبان خطاهای اهمیت عنوان تحت 81۹0 سال در ُکردر پیت

 این .(interlanguage)بینابینی زبان عنوان با 8100 سال در سلینکر لری

 داشته چشمگیری پیشرفت مقاالت این انتشار از پس هایدهه در حوزه

 .است

 

 هایجنبه از دوم زبان فراگیری سو، این به میالدی هشتاد دهه از

 ترینمهم. است گرفته قرار مطالعه مورد ایرشته و نظری مختلف

 موارد این شامل حاضر حال در حوزه این در استفاده مورد رویکردهای

 فرهنگی،اجتماعی ٔ  نظریه مند،نظام کارکردگرای شناسیزبان: شودمی

 فراگیری ٔ  نظریه چامسکی، نوام جهانی دستور شناختی، شناسیزبان

 .پیوندگرایی و مهارت

 

 ٔ  آگاهانه غیر طبیعت بر تأکید منظور به ابتدا فراگیری اصطالح

 اخیر هایسال در اما گرفت، قرار استفاده مورد یادگیری فرایند

 مترادفی کلمات به تبدیل عمده طور به یادگیری و فراگیری کلمات

 .اندشده

 

 و داشته وجود زبان یادگیری چگونگی سر بر زیادی هایبحث کنون تا

 نظریات کنون تا. ماندهباقی نشده حل کماکان مسائل از بسیاری

 صورت به کدامهیچ ولی شده ارائه دوم زبان فراگیری برای مختلفی

 نگرفته قرار عرصه این پژوهشگران تمام تأیید مورد کمال و تمام

 در اتفاقی چنین حوزه این ایرشتهمیان طبیعت به توجه با. است

 .است انتظار از دور نزدیک ٔ  آینده

 

 مراحل فراگیری زبان دوم-1-3
 تولید،پیش: کرد تقسیم مرحله پنج به توانمی را دوم زبان فراگیری

 اولین. پیشرفته سالست و متوسط سالست گفتار، ظهور ابتدایی، تولید

. شودمی شناخته نیز خاموش ٔ  دوره عنوان با تولیدپیش یعنی مرحله

 توانندمی را کلمه ۰11 معنی نهایتاا  مرحله این در آموزانزبان

 ٔ  همه البته. کنندنمی صحبتی گونه هیچ دوم زبان با اما بفهمند،

 ابتدا همان از هاآن از برخی. شوندنمی مرحله این وارد آموزانزبان



 

 

 شامل و ستتقلیدی تنها شانخروجی چه اگر کنندمی کردن صحبت به شروع

 به است ممکن نیز دیگر برخی. شودنمی زبان از خالقانه ٔ  استفاده

 همان از اندکرده شرکت آن در که زبانی آموزش دوره از بخشی عنوان

 از دسته آن برای. باشند دوم زبان در کردن صحبت به ملزم ابتدا

 شش تا سه بین دوره این شوندمی خاموش ٔ  دوره وارد که آموزانیبان

 .انجامدمی طول به ماه

 

 مرحله این در. دارد نام ابتدایی تولید زبان فراگیری دوم ٔ  مرحله

 را ایکلمه دو یا یک کوتاه عبارات تولید توانایی آموزانزبان

 ایپیوستههم به گروه سپردن خاطر به توانایی همچنین هاآن. دارند

 هاآن از کردن استفاده در است ممکن چند هر دارند را کلمات از

 توانایی معموالا  آموزانزبان مرحله این در. شوند اشتباه دچار

 معموالا  مرحله این. هستند دارا را لغت 8111 حدود درک و استفاده

 .کشدمی طول ماه شش

 

 هایلغت تعداد مرحله این در. شودمی نامیده گفتار ظهور سوم، ٔ  مرحله

 با بود خواهند قادر و یابدمی افزایش کلمه ۰111 تا آموزانزبان

 دیگران با ارتباط برقراری به کوتاه سئواالت و عبارات از استفاده

. است همراه آموزانزبان دستوری اشتباهات با مرحله این. بپردازند

 مرحله این در. دارد نام متوسط سالست گفتار، ظهور از پس مرحله

 با جمالت توانندمی و دانندمی را لغت ۹111 به نزدیک آموزانزبان

 همچنین هاآن مرحله این در. برند کار به را ترپیچیده ساختارهای

 رسیدن. بگذارند میان در دیگران با را نظراتشان و افکار توانندمی

 سال ده تا پنج بین جایی پیشرفته سالست یعنی پایانی ٔ  مرحله به

 توانندمی مرحله این در آموزانزبان. شودمی حاصل زبان یادگیری

 تحت زبان مادریشان، زبان که کسانی به نزدیک سطحی در را زبان

 .گیرند کار به ستفراگیری

 مبدأ زبان به بسته فصاحت و سالست باالی سطح یک به رسیدن زمان

 هایسرویس ٔ  مؤسسه توسط که تحقیقی اساس بر. باشد متفاوت تواندمی

 شده، انجام زبان ۹۰ روی بر آمریکا خارجه امور وزارات خارجی

 و خواندن در پیشرفته سالست مرحله به رسیدن برای هازبان ترینسخت

 برای. هستند ایکره و ژاپنی ماندارین، کانتونی، عربی، کردن صحبت

 انگلیسی مادری زبان با مؤسسه این کارمندان مرحله، این به رسیدن

 نیازمند بودند نیز دیگر خارجی هایزبان به صحبت به قادر عمدتاا  که

 در ساعت ونیمسه از بیش) کالس ساعت 0011 معادل هفته 11 گذراندن

 این زبان ترینسخت ژاپنی مؤسسه این گزارش اساس بر. بودند( روز هر

 .است گروه



 

 

 دوم زبان یادگیری هایتئوری-1-4
 ورودی هایداده تئوری

 است شده داده توسعه کرشن استفان پروفسور توسط که تئوری این در

 ورودی هایداده توسط اول زبان همانند دوم زبان که شودمی گفته

 را زبان وقتی آموز زبان که صورت بدین. شودمی فراگیری فهم قابل

 مطالب مطلوبی ٔ  اندازه تا که بخواند مطلبی هربار که گیردمی یاد

 طبق. باشد داشته وجود گرفته، یاد قبالا  که مطالبی میان در جدید

 مفهوم به بایستی ابتدا زبان یادگیری برای ورودی هایداده ٔ  نظریه

. آیدمی بیرون مفهوم دل از طبیعی طور به ساختار سپس و داشت تمرکز

 از صورت به مطالب اینکه نه. رفت پیش طبیعی صورت به بایستی نیز

. باشد فهم قابل بایستی مطالب همچنین. شود ارائه شده تعیین پیش

 در و نفهمید هیچ و داد گوش تلویزیون یا رادیو به تواننمی یعنی

 خواندمی که مطالبی از چیزی آموز زبان اگر. گرفت یاد زبان حال عین

 شودمی طلقی نویز تنها وی ذهن برای مطلب آن نفهمد، را شنودمی یا

 [8].ندارد یادگیری ٔ  جنبه هیچ و

 

 اول زبان فراگیری با مقایسه-1-5
 با جهت سه از حداقل گیرندفرامی را دومشان زبان که بزرگساالنی

 در هنوز کودکان مغز: متفاوتند گیرندمی یاد اول زبان که کودکانی

 حداقل بزرگساالن همچنین و دارند آگاه ذهنی بزرگساالن است، رشد حال

 اگرچه. کندمی کنترل را شانسخنگویی و تفکر که دارند اول زبان یک

 ولی رسندمی سالست پیشرفته بسیار ٔ  مرحله به بزرگساالن از تعدادی

 درجا آموززبان یک گفتار کهزمانی. دارد خارجی حالتی هایشانتلفظ

 .گویندمی شدگیفسیل آن به زندمی

 

 اولشان زبان در ریشه شوندمی مرتکب آموزانزبان که خطاهایی از برخی

 یادگیری هنگام زباناسپانیایی آموزانزبان نمونه عنوان به. دارد

 کار به را "Is raining" عبارت "It is raining" عبارت جای به است ممکن انگلیسی

 که زبانانی فرانسوی کهحالی در. کنند حذف را جمله نهاد و ببرند

 زیرا شوندنمی مرتکب را اشتباهی چنین معموالا  گیرندمی یاد انگلیسی

 فرانسوی خالف بر اسپانیایی زبان در جمله ضمیری و غیرشخصی نهادهای

 انتقال دوم زبان روی بر اول زبان تأثیر گونهاین. است حذف قابل

 .شودمی نامیده منفی زبانی

 

 تأثیرات مادری زبان کردن صحبت روی بر دوم زبان یادگیری عالوه به

 از زبان ٔ  جنبه هر در است ممکن تأثیرات این. گذاردمی نامحسوسی



 

 

 عنوان به. دهد رخ صحبت هنگام بدن حرکات تا گرفته دستور و تلفظ

 هستند انگلیسی زبان از استفاده به قادر که زبانهاییفرانسوی نمونه

 زبانهتک زبانانفرانسوی با فرانسه در هاآن /t/ صدای تلفظ ٔ  نحوه

 ٔ  اولیه مراحل آموزانزبان در حتی تغییرات از گونهاین. است متفاوت

 زبانانانگلیسی نمونه عنوان به شود،می دیده دوم زبان فراگیری

 از متفاوت را انگلیسی هایواکه همچنین و /p t k/ همخوانهای

 اندکرده آغاز را ایکره گرفتن یاد تازگی به که زبانانیانگلیسی

 کوک ویوین اول زبان روی بر دوم زبان تأثیرات این. کنندمی تلفظ

 هایزبان آن در که ساخت رهنمون چندتوانشی ٔ  نظریه دادن سمت به را

 دیده هم از جدا هایسیستم عنوان به کندمی صحبت شخص یک که مختلفی

 .هستند ذهن در مرتبط هم به هاییسیستم همگی بلکه شوندنمی

 

 آموززبان زبان  -1-6
 اطالق آموززبان توسط شده تولید نوشتار یا گفتار به آموززبان زبان  

 هایپژوهش در استفاده مورد هایداده اصلی بخش زبان، نوع این. شودمی

 فراگیری در هاپژوهش ٔ  عمده بخش. آوردمی فراهم را دوم زبان یادگیری

 چگونگی و آموززبان ذهن در زبان یک داخلی نمودهای به دوم زبان

 بررسی کهجاییآن از. شودمی مربوط زمان طول در نمودها این تغییرات

 هنوز مشابه هایتکنیک یا مغز اسکن طریق از نمودها این مستقیم

 را هاقاعده این که مجبورند حوزه این گرانپژوهش نیست، پذیرامکان

 .کنند استنتاج آموزانزبان نوشتار و گفتار روی از

 

 بینابینی زبان-1-7
 مقایسه بر مبتنی آموززبان زبان   توصیف برای هاتالش ابتدا در

 حالاین با. بود آموزانزبان خطاهای تحلیل و تجزیه و مختلف هایزبان

 طی آموزانزبان که خطاهایی برخی بینیپیش به قادر رویکردها این

 زبان نمونه عنوان به. نبودند شوندمی مرتکب زبان یادگیری فرایند

 انگلیسی زبان یادگیری هنگام است ممکن زبان کروات-سرب آموزان

 شان،مادری زبان در نه که کنند تولید را "?What does Pat doing now" جمله

 .نیست قبولی قابل ساختار یادگیری حال در زبان در نه

 

 گسترش بینابینی زبان   مفهوم مند،نظام خطاهای این توضیح منظور به

 ذهن در که سترشدی حال در زبانی نظام بینابینی، زبان  . کرد پیدا

 ٔ  نسخه یک نه بینابینی زبان. دارد قرار دوم زبان آموززبان یک

 نه ست،یادگیری حال در زبان از اتفاقی خطاهای با همراه ناقص

 آموززبان مادری زبان از شده منقل خطاهای مطلق طور به که ستزبانی



 

 

 مندنظام هایقانون و قواعد که ستزبانی بلکه. است داده شکل را آن

 زبان، دستور جمله از زبان هایجنبه اکثر. دارد را خودش به مختص

 بینابینی زبان منظر از توانمی را کاربردشناسی و واژگان شناسی،واج

 .کرد مشاهده

 

 .تاثیرگذارند بینابینی زبان ایجاد در مختلف فرایند سه

 

 اشزبانی نظام ایجاد برای اشمادریزبان به آموززبان: زبانی انتقال

 یادگیری بهبود موجب و باشد مثبت است ممکن انتقال این. کندمی تکیه

 دوم حالت برای. شود خطاها آمدن وجود به عامل و باشد منفی یا شود

 .کنندمی استفاده تداخلی خطای اصطالح از شناسانزبان

 هنگام کودکان که صورتیهمان به تقریباا  آموززبان: حد از بیش تعمیم

 دوم زبان قواعد دهند،می انجام حد از بیش تعمیم اول زبان یادگیری

 I" عبارت آموززبان یک است ممکن مثال عنوان به. گیردمی کار به را

goed home" کردن اضافه قاعده اندازه از بیش تعمیم که کند تولید را 

ed انگلیسی کودکان. ستانگلیسی زبان در ماضی فعل ساخت برای فعل به 

 افعال برای را افعال باقاعده هایفرم صورت همین به نیز آلمانی و

 .گیرندمی کاربه شانمادری زبان قاعدهبی

 کودکان زبان نظیر شده ساده شدت به هایفرم آموزانزبان: سازیساده

 .گیرندمی کار به را زباننیم یا

 متداول دوم زبان فراگیری هایپژوهش در شدت به بینابینی زبان مفهوم

 شمار به حوزه این گرانپژوهش پایه فرضیات از یکی غالباا  و شده

 .رودمی

 

 یادگیری هایترتیب-1-8

 که ترتیبی ٔ  زمینه در زیادی تحقیقات میالدی هفتاد ٔ  دهه در

 صورت گیرندفرامی را مختلف دستوری ساختارهای آن در آموزانزبان

 یادگیری ترتیب بین ناچیزی هایتفاوت دادند نشان تحقیقات این. گرفت

 این عالوه به. دارد وجود متفاوت مادری هایزبان با آموزانزبان

 بزرگساالن و کودکان بین یادگیری هایترتیب این داد نشان هاپژوهش

 کالس سر بر زبان یادگیری برای کهکسانی برای حتی و هستند یکسان

 عواملی که را نظریه این مسئله این. ندارد تفاوتی اندشده حاضر درس

 پشتیبانی هستند دخیل زبان یادگیری فرایند در زبانی انتقال جز به

 .بود بینابینی زبان وجود بر قوی تأییدی و کرد



 

 

 

 ترتیبات این یکسان کامالا  وجود نتوانست هاپژوهش این حال این با

 زبان دستور یادگیری در توجهی قابل شباهت چه اگر. کند اثبات را

 هایتفاوت کماکان حال این با شد، مشاهده آموزانزبان همه در دوم

 از. داشت وجود متفاوت مادری زبان با آموزانیزبان و افراد بین

 ایدستوری ساختار آموززمان یک زمانی چه دقیقاا  کهاین گفتن طرفی

 است ممکن شرایطی در زیرا است دشوار بسیار گرفته یاد را

 دیگر شرایطی در و کنند استفاده درست را ساختار یک آموزانزبان

 کنیم صحبت اییادگیری هایترتیب مورد در است بهتر این بر بنا. نه

 از بعد یا قبل مشخص دستوری قواعد از برخی یادگیری آن در که

 قواعد یادگیری کلی ترتیب اما افتدمی اتفاق دیگر قواعدی

 .دارد بیشتری پذیریانعطاف

 

 تغییرپذیری-1-9
 این ولی رود،می پیش گسسته هایتوالی در دوم زبان فراگیری اگرچه

 منظم مدل یک در بعد ٔ  مرحله به توالی یک ٔ  مرحله یک از رویپیش

 زبان هایویژگی در توجهی قابل تغییرپذیری است ممکن. گیردنمی صورت

 بعد ٔ  مرحله به مرحله یک از رفتن هنگام آموزان زبان بینابینی

 آموزیزبان الیس، راد از ایمطالعه در مثال عنوان به. بیفتد اتفاق

 "No look my card" :برده کار به را جمالت این دوی هر بینگو بازی هنگام

 آزاد تغییرات تغییرات، این از ناچیزی درصد ."Don't look my card" و

 کار به یکدیگر جای به آزادانه را فرم دو هر آموززبان که هستند

 که هستند مندنظام تغییراتی تغییرات، این اکثر حالاین با. بردمی

. دارند بستگی کندمی تولید آموززبان که گفتاریپاره ٔ  زمینه به

 به کنند، تغییر شناسیزبان ٔ  زمینه به توجه با توانندمی هافرم

 با توانندمی یا ضمیر؛ یا است اسم جمله نهاد آیا نمونه عنوان

 مقامی برای رسمی جمالت از استقاده مثالا  کنند، تغییر اجتماعی ٔ  زمینه

 توجه با است ممکن همچنین دوستان، برای غیررسمی جمالت و باالدست

 آیا دیگر عبارت به کنند؛ تغییر زبان شناسیروان ٔ  زمینه به

 کنند ریزیبرنامه گفتارشان برای که دارند را این فرصت آموزانزبان

 تحقیقات در فراوانی مباحثات موضوع تغییرات این علل. خیر یا

 .است دوم زبان یادگیری

 

 شناسیواج-1-11
 بخش دشوارترین معتقدند گوییرورا زی. ای نظیر پژوهشگران از برخی

. شودمی خارجی ٔ  لهجه یک به منتج که است کلمات تلفظ زبان یادگیری



 

 

 انتقال از ناشی هالهجه که دارد وجود افراد برخی توسط دیدگاهی

 این برای که هستند یادگیری حال در زبان به مبدأ زبان از صداها

 :دارد وجود احتمال سه مسئله

 

 مثالا  نه، اول زبان در ولی دارد وجود دوم زبان در واج چند یا یک

. است "bath" در /θ/ و "brother" در /ð/ معادل واجهایی فاقد فارسی زبان

 فرا را جدید کامالا  هاییواج باید فارسی آموزانزبان این بنابر

 .بگیرند

 صدای ژاپنی مثالا  دارد وجود متضاد هایواج از یکی فقط اول زبان در

/p/ کلمه در  ٔ "paid" یعنی متضادش واج ولی داراست را انگلیسی /f/ در 

 واج یک باید ژاپنی آموزانزبان این بنابر ندارد، را "fade" ٔ  کلمه

 .فرابگیرند انگلیسی زبان یادگیری هنگام را متضاد

 ولی دارند وجود اول زبان در همگی مبدأ زبان از واج چند یا دو

 یا الوفون عنوان به بلکه جداگانه هاییواج عنوان به نه

 یک هایالوفون [r] و [l] ژاپنی در نمونه عنوان به. واج یک هایچندصدایی

 انگلیسی یادگیری هنگام ژاپنی آموزانزبان این بنابر هستند واج

 .بگیرند فرا یکدیگر از را هاواج این دادن تمایز باید

 ایجاد آموزانزبان برای را چندانی مشکل جدید کامالا  صداهای فراگیری

 زبان صداهای کالس از خارج کامالا  جدید صدای این کهاین مگر کندنمی

 یک هایالوفون یادگیری برای هاواججفت دشوارترین. باشد شانمادری

 توسط[ r] و[ l] تمایز یادگیری نمونه عنوان به هستند مشابه واج

 .ژاپنی آموزانزبان

 پیشینه زبان انگلیسی-1-11
 قبل سال صدها از شودمی نامیده بریتانیا امروزه که سرزمینی در

سیح، میالد از قبل 55 سال حدود تا . کردندمی زندگی ک لت اقوام م

. هستند امروزی ولزی و اسکاتلندی ایرلندی، ملل نیاکان اقوام این

 سرکردگی به رومی سپاهیان که بود میالد از قبل 55 سال حدود در

سخیر را آنجا و بردند یورش سرزمین این به سزار ژولیس . کردند ت

 حضور بریتانیا در میالد از بعد چهارصد هایسال حدود تا که هارومی

 در را التین زبان نتوانستند کردند، حکومت سرزمین این بر و داشته

سیاری اگرچه. دهند رونق بریتانیا شه با کلمات ب  این از التین ری

 از بسیاری نام مثال. است ماندهباقی امروزی انگلیسی زبان در دوره

 اسههت، chester یا caster عبارت حاوی آمریکا حتی و  بریتانیا شهههرهای

 التین ریشهههه از عبارت این . Lancaster و Manchester،   ِDorchester مانند

castra است سکونت محل معنی به. 



 

 

ضعیف میالدی 011 هایسال حدود در روم امپراطوری  پاره دو به و ت

 رفت اضمحالل به رو سرعت به غربی بخش.  گردید تقسیم غربی و شرقی

 ،آنگل هاینام به تباری ژرمن اقوام ها،آن خروج دنبال به و

سون  نژاد در و کردند مهاجرت بریتانیا هایسرزمین به جوت و ساک

 کوچ ترشمالی هاسرزمین به را هاآن  یا و شدند ادغام قدیم کلتی

  را جزیره دادندمی تشههکیل را طایفه بزرگترین که هاآنگل. دادند

 صههحبت آن با که زبانی و نامیدند هاآنگل سههرزمین یعنی آنگلندِ  

 .شد نامیده انگلیسی ما زبان به یا انگلیش تدریج به نیز کردندمی

سی زبان  از اول. بود تحول و تغییر دچار مدام پس این از انگلی

شتراکاتی قدیم کلتی زبان با همه  هرگاه آن از بعد و کرد پیدا ا

 این از نیز زبانش گردید،می مهاجمین تاز و تاخت دستخوش انگلستان

صون حمالت سکاندیناوی اقوام ابتدا در. ماندنمی م  هاآن از پس و ا

 هایدهه کدام هر و کردند حمله کشور این به فرانسه شمال از مردمی

 در انگلیسی که بود آن تبع به. نمودند حکومت انگلستان بر متوالی

 فرانسههوی زبان آن از بعد و اسههکاندیناوی هایزبان با ابتدا

ستقالل تحوالت این وجود با اما. کرد پیدا هاییآمیختگی سی ا  انگلی

 هایزبان از لغات دایره بر افزودن و جذب با و شههد حفظ همواره

صل به امروزه دیگر ست شده تبدیل دنیا زبان ترینمف  تعداد که ا

  را انگلیسی زبان تحول سیر. است کلمه هزار 511 از فراتر آن لغات

 انگلیسی و میانه انگلیسی کهن، انگلیسی دوره سه در توانمی اجماال

 .کرد بندی طبقه امروزی

 (میالدی 051-8811) کهن انگلیسی

سون-آنگلو زبان آن دیگر نام که زبان این  اقوام میان بوده، ساک

-هندو هایزبان خانواده از. است داشته رواج الذکرفوق ژرمن مهاجر

 اسکاندیناوی و هلندی آلمانی، هایزبان خانوادههم و بوده اروپایی

ست ست مهمترین. ا شتهد سی زبان به و روزگار آن از که اینو   انگلی

 هایدالوری حماسههه این. اسههت بیووولف حماسههه مانده، جابه کهن

. دهدمی شرح را دیوان و اژدها علیه مبارزاتش و دانمارکی پادشاهی

 هایتفاوت و نیسههت خوانا امروزی خواننده برای اما بیووولف متن

سیار سی با زیادی ب سی. دارد امروزی انگلی  سالیان طی کهن انگلی

 :گردید مهم تحول و تغییر دو دچار

 میالدی 511 سال از انگلستان در مسیحیت دین رواج با که،این نخست

 زبان وارد مقدس کتاب از بار،این التین کلمات دیگر بار بعد، به

 ،dish، candle چون متداولی کلمات جمله از. گردید کهن انگلیسهههی

master و monk التینی ریشههه هسههتند، کلیسهها با ارتباط در اتفاق که 

 و داد رخ اسکاندیناوی اقوام سیطره و حمله دوم، مرحله در. دارند

 از sky و skin، skirt چون کلماتی میالدی، 111 تا 111 هایسههال طول در

ستان جزیره وارد اروپا شمال ست جالب. گردید انگل  بدانیم که ا



 

 

 در ضههمایر این و دارند اسههکاندیناوی ریشههه نیز she و they ضههمایر

 .داشتندنام heo و hie کهن انگلیسی

 ترجمه و انگلیسی زبان تاریخچه بر مروری

 (میالدی 8811-8511) میانه انگلیسی

سون-انگلو سرداران سیدند خود راه پایان به 8111 سال در ساک . ر

 رهبر که فاتح ویلیام از هسههتینگز نبرد در هاآن پادشههاه آخرین

 و ویلیام. خورد شههکسههت بود، فرانسههه شههمال از نورماندی اقوام

شینان ستان بر سال ۰11 او جان  مدت این در و کردند حکومت انگل

سمی زبان سه به را حکومتی و ر  زبان این. بودند داده تغییر فران

 راهی انگلستان مردم بین در نتوانست شدمی نامیده نورمن-آنگلو که

سبتا کلمات هرحال به اما. کند پیدا سه از زیادی ن  زبان به فران

 هایحوزه در خصههوصبه کلمات این نفوذ. کرد پیدا راه انگلیسههی

 ،prison، castle، prince چون کلماتی. بود ترپررنگ حکمرانی و قوانین

court، army، soldier علم و هنر های حوزه در و دارند فرانسوی ریشهه 

 لغت فرهنگ به anatomy و romance، tragedy، surgery چون کلمهاتی نیز

 .گردید اضافه انگلیسی

 ترجمه و انگلیسی زبان تاریخچه بر مروری

 ولی داشت ادامه میالدی 8010 حدود تا نرماندی پادشاهان سلطه دوره

ستقالل با ستان ا سوی زبان نرماندی از انگل  این از تدریجبه فران

شور سوی زبان از 8۰11 هایسال حدود در و گردید محو ک  دیگر فران

 امروزی انگلیسههی به کمکم میانه انگلیسههی. بود نمانده جایبه

 صرف نحوه متفاوت، دار صدا حروف میانه انگلیسی. گردیدمی ترنزدیک

 ساختار عوض در و است داشته امروزی انگلیسی از تریپیچیده افعال

 خواننده یک تغییرات این وجود با. اسههت بوده ترسههاده آن جمالت

 بلند منظومه تواندمی مرجع کتب به مراجعه و سختی کمی با امروزی

سر جفری  پیش سال 011 حدود در که را کانتربری حکایات نام به چا

 .بخواند شده، نوشته

 (تاکنون میالدی8511) امروزی انگلیسی

شین ورود ستان به ایتالیا از چاپ ما  امروزی دوره سرآغاز انگل

ست زبان شد موجب اختراع این. ا شتاری ادبیات ر ستان در نو  انگل

ستور هایکتاب میالدی 8011 از و گردید  به لغت هایفرهنگ و زبان د

سیدند چاپ ستاندارد تدریجبه زبان ساختار تا ر سان و ا . گردد یک

  به کمکم بود، دیگر ملل مسههتعمره همیشههه کنون تا که بریتانیا

 داده رواج آمریکا در  انگلیسی زبان. شد تبدیل استعمارگر کشوری

 بردگان نظیر مهاجر اقوام دیگر و پوسههتانسههرخ فرهنگ با و شههد

 از شمالی آمریکای ناشناخته حیوانات برای مثال. شد ترکیب آفریقا



 

 

 انگلیسی. گردید استفاده Woodchuck و Moose، Skunk سهرخپوسهتی کلمات

 تغییرات با متمایز، ایلهجه به تبدیل سههالیان طول در آمریکایی

سبتا سی ممالک در که قومیتی و ملیت هر. شد زیاد ن  زبان انگلی

. کردند انگلیسی زبان وارد را خود کلمات از تعدادی کردند، سکونت

 jazz و ایتالیا از pizza آلمان، از kindergarten اسپانیا، از rodeo کلمات

 .اندشده داخل انگلیسی به آفریقا از ایناشناخته قبیله از

 ترجمه و انگلیسی زبان تاریخچه بر مروری-1-12
 را هاآن همیشه بیگانه هایواژه دفع جای به که است زبانی انگلیسی

 هایواژه سههریع حذف زبان این. اسههت پذیرفته خود لغات دایره در

. داندمی خود پویایی نشههانه را جدید هایواژه سههاخت و قدیمی

 رو مفاهیم برای جدید هایواژه ساخت حال در مدام زبانان انگلیسی

شد به شی و هنری و فنی ر ستند ورز سی البته. ه  که طورهمان انگلی

 هایزبان به نیز را هاواژه بیشترین کرده، جذب را هاواژه بیشترین

ست دادهقرض دیگر سئله این. ا سئوالن آیندخوش چندان م  ادبای و م

ست، دیگر هایزبان سوی مثال نی شند در هافران  برای قوانینی تا تال

. بنویسند کشورشان داخل در انگلیسی لغات از استفاده سازی ممنوع

سی ستم قرن ابتدای از انگلی  یونانی، هایزبان پای جا بعد به بی

سوی و رومی  تبدیل جهان المللیبین زبان مهمترین به و نهاد فران

 .شد

همانطور که در بخش پیشین اشاره شد، "متدها" به این دلیل که یک 

صطالح "علمی" به آموزش و یادگیری زبان  شتند، بیش رویکرد به ا دا

از هر مفهوم دیگری در تاریخچه آموزش زبان های خارجی مطرح و تا 

حدی تعیین کننده آموزش بوده اند. برای نشههان دادن تاثیر شههگرف 

این مفهوم همین بس که عموما مفهوم اجتماعی فرهنگی آموزش زبان 

 کنندمی گمان عمدتا افراد و است شده عجین" متدتا حدی با مفهوم "

سب از برخورداری بدون خارجی زبان یادگیری هرگونه که " متد" برچ

" متد" مفهوم خود که نیستند آگاه عموما آنکه، حال. است معنی بی

چارچوبی برای کنترل آموزش از  تصهههرفا آموزی زبان های تجربه و

طریق تجویز کارکردها و فعالیت های کالسههی در هر مرحله از تدربس 

 مدی هم به دنبال ندارد...است که عموما نتایج کارآ

هر چهه در گرامر و واژه و دیکته خوب بودم، کافی نبود، ...نمی  "

 توانستم بخوانم"

 "زبان یعنی لغت و لغت یعنی تکرار و تمرین"

 "زبان یعنی گرامر"

همانطور که در بخش پیشین اشاره شد، "متدها" به این دلیل که یک 

صطالح "علمی" به آموزش و  شتند، بیش رویکرد به ا یادگیری زبان دا



 

 

از هر مفهوم دیگری در تاریخچه آموزش زبان های خارجی مطرح و تا 

حدی تعیین کننده آموزش بوده اند. برای نشههان دادن تاثیر شههگرف 

این مفهوم همین بس که عموما مفهوم اجتماعی فرهنگی آموزش زبان 

 کنندمی گمان عمدتا افراد و است شده عجین" متدتا حدی با مفهوم "

سب از برخورداری بدون خارجی زبان یادگیری هرگونه که " متد" برچ

" متد" مفهوم خود که نیستند آگاه عموما آنکه، حال. است معنی بی

وزی تصهههرفا چارچوبی برای کنترل آموزش از آم زبان های تجربه و

طریق تجویز کارکردها و فعالیت های کالسههی در هر مرحله از تدربس 

 نتایج کارآمدی هم به دنبال ندارد. است که عموما

همانطور که در ادامه خواهید دید، دوره علمی متدهای آموزش زبان 

خارجی با این ادعا شههکل گرفت که متد ترجمه گرامر متدی ارتباطی 

نیسههههت و به بافتارهای اجتماعی و کاربرد اجتماعی زبان توجه 

ین حال، ندارد، و گویی زبان در یک خالء تدریس می شهههود. با ا

شده اند، نیز  صطالح علمی معرفی  شماری که در دوره به ا متدهای بی

شتند. برای مثال، روش هایی که در بخش های  سئله را دا خود همین م

(، audiolingualبعهدی بهدان هها خواهیم پرداخهت، مثل آدیولینگوال )

( و حتی روش های sugestopedia(، سههاجسههتوپدیا )silent wayسههایلنت وی )

که امرو بان علی رغم این باطی آموزش ز های ارت زی تری چون رویکرد

ادعا می کنندکه زبان را در متن اجتماعی آن آموزش می دهند، آن 

را در رویکردی همگن سههاز بی توجه به زبان آموزان و پیشههینه و 

 بافت فرهنگی آن ها ارائه می دهد.

سوادآموزی خود، موقعیت رایج فعالیت ستریت در مدل  های  برایان ا

آموزشههی منجمله آموزش زبان خارجی را "سههواد مسههتقل" می نامد و 

معتقد اسهههت که تمامی فرآیندهای آموزشهههی، از جمله آموزش زبان 

خارجی، بسههیار فنی اسههت و بدون توجه به بافتار اجتماعی فرهنگی 

آن، به صورت شکلی از فرایندهای خنثی ارائه می شوند. این دیدگاه 

زش و زبان با این که به خودی خود بسیار خاص فنی و ابزاری به آمو

فرهنگی و بسههیار محدود اسههت به شههیوه ای جهان شههمول تعمیم می 

ار مشهههود بسههی خارجی زبان آموزش حوزه در امر این مصههداق  یابد.

شده، عموما بر این باورند که بر  ست. اول اینکه متدهای معرفی  ا

ماعی را به زبان پایه مدل های ارتباطی اجتماعی مهارت های اجت

آموزان می آموزند و البته کارکردهای اجتماعی زبان. با این حال، 

اکثر این متدها سیالبس هایی از پیش تعیین شده دارند و در سرتاسر 

دنیا به یک شکل تدریس می شوند. مثال، فرد در هر نقطه ای از دنیا 

صطالح "ع سایر روش های به ا شد، روش آدیولینگوال و یا  لمی" که با

صی می  شخ شی م شده، و با ابزار آموز شیوه ای کامال کنترل  را به 

ضامین و مفاهیم  سی، کتاب ها، م آموزد. بدین ترتیب، فرآیندهای کال

سازی، و ارزیابی  سی، آزمون  شی، تمرین های کال سی، ابزار آموز در



 

 

ای یا ژاپنی، های زبانی یک زبان آموز ایرانی و یک زبان آموز کره

 کسان و بی ارتباط با متن اجتماعی آنی زبان آموز است.همه کامال ی

صورت  از آنجا که مفهوم متد آموزش زبان و انواع آن در ایران به 

سله مطالب، ایتدا در هر  سل ست، در این  شده ا شناخته  عمومی کمتر 

ها بخش به معرفی متدها، ویژگی های نظری و کاربردهای کالسهههی آن

بیشماری را که بر این روش های آموزش پردازیم و سپس انتقادهای می

زبان وارد شههده را مرور می کنیم. در آخر، دیدگاه های نوین تری 

شکلی که اکنون در دنیا در قالب مطالعات میان  از آموزش زبان به 

رشته ای و با تمرکز بر مکتب سوادآموزی نقادانه، سواد به مثابه 

ه در حوزه آموزش گفتمان و رویکردهای ایدئولوژیک سهههواد آموزی ک

زبان خارجی وارد شده اند را مطالعه خواهیم کرد. در این یادداشت 

ها تالش می شههود که مصههادیق این روش ها به شههکلی که در بافتار 

اجتماعی ایران، با تکیه بر روش های کالس های خصوصی، دانشگاهی و 

 نرم افزارهای آموزشی مطرح است معرفی شوند.

  

 (pre-scientific eraیشا علمی )متدهای دوره پ-1-13

 (:8970- 88( )قرن Grammar Translationترجمه گرامر )

از جمله مهم ترین شهههیوه های تدریس زبان دوم، در ابتدای قرن 

بیستم، ترجمه گرامر است که عالوه بر پیشینه هزار ساله اش، منطبق 

بر الگوهای گرامر و ترجمه بوده اسههت. در این متد، زبان آموزان 

سی  سیک و التین به انگلی سیاری را از زبان های یونانی کال متون ب

متهد تنهها بر ترجمهه، تهاکید بر قوانین  کردنهد. اینترجمهه می

ضیح آن به همراه مثال، و تمرین آن قوانین  ضیف و تو ستوری، تو د

فعالیت های آموزشی اصلی کالس مبتنی بوده است. این رویکرد که در 

( قرار می گیرد، pre-methodزمره رویکردهای " دوره پیشههها متد" )

شانس کمی برای ساب  کامال متنی و ترجمه ای بوده و  یادگیری و اکت

زبان دوم )خارجی( در قالب مکالمات باقی می گذاشته است. عالوه بر 

( fluency( بوده تا بر تسلط و روانی )accuracyآن، تاکید بر درسهتی )

 زبان آموخته شده بوده است.

سی ، متد ترجمه گرامر را به  صی آموزش زبان انگلی ص واژه نامه تخ

 کند:شکل زیر توصیف می

شه "یک م شک، بیروح و ناکارآمد که هیچ توجیه نظری ندارد. ری تد خ

ست بر  های این متد تدریس به زبان التین باز می گردد. و متمرکز ا

ترجمه صههورت های دسههتوری، حفظ واژگان، قوانین یادگیری و از بر 

کردن صهههرف افعال. تمرکز این متد بر فرم اسهههت و نه بر معنا. 

ری دسههتور مورد اسههتفاده قرار می پاراگراف ها تنها برای یادگی



 

 

که ممکن اسههههت آن  ند  ندار بان آموز توجهی  ند و معلم و ز گیر

شکل دیگر این متد  شد. م شته با پاراگراف خاص هیچ ارزش تدریس ندا

این است که تمامی آموزش و توضیحات دستوری به زبان مادری انجام 

ین می شههود. بخش عمده ای از دانش و تخصههص حوزه آموزش صههرف از ب

 بردن و کمرنگ کردن این متد شده است.

این روش نسل هایی از زبان آموزان را تربیت کرده که به راحتی می 

 توانند معلمان

نیتیو خود را تا مرز جنون در بحث درباره استخراج قوانین دستوری 

می کشااانند ولی نمی توانند در آسااانترین ماالمات روزمره زبان 

 مشارکت کنند."

  

بان خارجی در این متد یک نوع تربیت ذهنی اسههت با هدف یادگیری ز

 شههکل در و  قادر نمودن افراد به خواندن ادبیات در زبان مبدا و

سفی تربیت از نوعی متد این خود اولیه سوب فل ست شده می مح   در. ا

 سههطوح تمام در ترجمه و. اسههت آموزش زبان مادری زبان متد، این

ستور ساختارهای آموزش مثل زبان آموزش صیف و د  ها آن تبیین و تو

 که  بان به این شیوهز آموزش کالسیک شیوه یک. شود می گرفته کار به

: گیرد می صورت ترتیب بدین است آن ترجمه و متن بر مبتنی منحصرا

 سپس شوند، می داده آموزش ایتدا در دستوری ساختاری قوانین ابتدا

. شود می اشاره دستور آن از هایی مثال به نظر مورد متن داخل از

ه زبان ب جمالت نوشتن شامل مرحله دو این از بعد دستوری های تمرین

ست با رعایت تمامی قوانین  صد ا مادری و ترجمه آن ها به زبان مق

دسههتوری. در پایان هر درس فهرسههت های واژگان جدید که باید حفظ 

شهههوند. یکی از انتقادات بسهههیار مهم وارده به این متد آموزش 

 ارتباطی متدهای ظهور با میالدی 11 و 51 های دهه در زبهان، 

(communicativeکه به )  این متد وارد شههد، اسههتفاده از زبان مادری

به عنوان زبان آموزش بود و اینکه با این نوع آموزش زبان آموزان 

 هیچگاه قادر به کاربرد ارتباط و مکالمه زبان نبوده اند.

صاویر و خاطره هایی از تجربه های عمومی  شی این متد، ت روند آموز

برخی موسسات آموزشی های دانشههگاهی و حتی در زبان آموزی در محیط

را به خاطر می آورند: فهرست های بلند کلمات تخصصی، و تمرین های 

ترجمه متن از انگلیسهههی به فارسهههی. عموم کتاب های آموزش زبان 

انگلیسی با اهداف ویژه در دانشگاه ها که با عنوان سمت تدریس می 

شههوند و جزواتی که به شههکلی پراکنده متون انگلیسههی و واژگان و 

جمه متون را ارائه می کنند نیز مبتنی بر همین متد هسهههتند. تر

سد که این  چنانچه از ویژگی های این متد بر می آید، به نظر می ر

متد ریشههه ای دیرپای در نظام آموزشههی ما داشههته اسههت، چه در 



 

 

واحدهای زبان انگلیسهههی مقطع راهنمایی و دبیرسهههتان و چه در 

 واحدهای زبان تخصصی پیش دانشگاهی.

  

 (:1951-1931) (Audiolingual(: متد آدیولینگوآل )scientific eraدوره متدهای علمی )-1-14

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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