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 به نام خدا

 

 دوره معرفی
با رویکردي جدید به طور تخصصی به آموزش مکالمه زبان انگلیسی به شیوه اي  Two By Twoدوره آموزش مکالمه دو به دو یا 

ان مهارت شنیداري و گفتاري، زبان آموز را در این مسیر همراهی نوین می پردازد. این دوره سعی خواهد نمود تا با آموزش همزم
وعی در زمینه هاي مختلف، به ارائه مکالمات موض نماید. مجموعه مکالمات دو به دو با تمرکز بر مکالمات روزمره و به صورت

اري و گفتاري زبان آموز به انگلیسی و تشریح آن ها می پردازد و همچنین  با تمرین هاي تعاملی سعی در تقویت مهارت شنید
درس  24طراحی گردیده است، از  سطح پیش متوسطاین دوره که براي زبان آموزان  دوم طور همزمان خواهد داشت. سطح 

  18دقیقه به یک موضوع خاص پرداخته شده است. این دوره در مجموع   60تا  30تشکیل می گردد که در هر درس در مدت 
 ارتند از:که ویژگی هاي اصلی آن عبساعت آموزش تصویري است 

 استفاده از مکالمات واقعی در زندگی روزمره  -

 ومی و انگلیسی زباناستفاده از لهجه هاي ب -

 مکالمه کوتاه براي تقویت مهارت شنیداري به همراه ترجمه و تلفظ فارسی 400در بردارنده بیش از  -

 خ سواالتطرح سوال و تمرین پس از هر مکالمه و ارائه پاس -

 استفاده از تصاویر و متن براي یادگیري بهتر و ماندگاري بیشتر در ذهن -

 موضوع اساسی طبقه بندي گردیده 24جمله ضروري در  700در بردارنده بیش از  -

 واژه ضروري در موضوعات مختلف  1000یادگیري معانی بیش از  -

 توضیحات بیشتر و روش مطالعه:
المه زبان انگلیسی با آن روبرو هستند، عدم توانایی در فراخوانی لغات و زبان آموزان در زمینه مکیکی از مشکالت اساسی که 

ذهن زبان آموز است. بسیاري از زبان آموزان از دایره لغات مناسب و دانش گرامر خوبی برخوردارند و حتی مهارت جمالت از 
 ر خود با مشکل مواجه هستند.شنیداري خوبی هم دارند، اما در بیان جمالت و رساندن منظو

را نگرفته است، و براي مکالمه تمرین نداشته از آنجا که یک زبان آموز ایرانی، زبان انگلیسی را در یک محیط انگلیسی زبان ف
است، طبیعتا نمی تواند مانند یک فرد انگلیسی زبان بومی، به خوبی صحبت کند. حل این مشکل هم هیچ راه حل ساده و کوتاهی 

یگر از این دست، در ارد. پیامهاي تبلیغاتی از جمله مکالمه در چند روز، چند هفته، ... مکالمه سریع، مکالمه در خواب و موارد دند
 واقع تنها شعارهاي تبلیغاتی هستند و هیچ یک معجزه نخواهند کرد. یادگیري مکالمه نیازمند مطالعه و تمرین است و بس.
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 قویت مکالمه چیست؟روش صحیح براي یادگیري و ت -

 آموزان مطرح باشد، پاسخ دهیم. قبل از پاسخ به این سوال، شایسته است تا به سوال زیر که ممکن است براي بسیاري از زبان

 آیا کمک گرفتن از زبان فارسی در یادگیري زبان انگلیسی روش صحیحی است؟ -

ی می کنند، قطعا خیر است. به عبارت دیگر اگر شما در محیطی پاسخ این سوال براي افرادي که در یک محیط انگلیسی زبان زندگ
لیسی صحبت می کنند، بهتر است بیشتر زمان خود را با مکالمه، تمرین و تعامل ندگی می کنید که افراد اطراف شما به زبان انگز

ن فارسی به روش صحیح می تواند به او با این افراد بپردازید، اما وقتی چنین امکانی براي زبان آموز فراهم نیست، استفاده از زبا
 کمک کند.

ذهن شما تا مدت ها، براي صحبت کردن به طور خودکار اقدام به زبان اول و یا زبان مادري شما خواه یا ناخواه فارسی است و 
آن نخواهید داشت. ترجمه از فارسی به انگلیسی می نماید و این مسئله هم کامال غیر ارادي است و شما در ابتدا کنترلی بر روي 

ر کنید، ذهن شما فارسی فکر می حتی اگر تسلط کامل بر زبان انگلیسی داشته باشید، باز هم، زمانی قصد دارید با خودتان فک
کند، لذا در این رابطه حساسیت چندان زیادي نداشته باشید و تمرکز خود را بر روي یادگیري زبان بگذارید و سعی نکنید تا با 

 زه کنید. زمان و تمرین این مشکل را کم رنگ تر خواهد نمود.ذهن خود مبار

 المه انگلیسی:اما روش صحیح براي یادگیري مهارت شنیداري و مک

 تقویت همزمان مهارت شنیداري و گفتاري -1

ته گوش دادن هاي مکرر به مکالمات انگلیسی تقویت خواهد شد و ممکن است روند کند و آهسته اي داشبا مهارت شنیداري 
شما باید براي بیان منظور ارید. ذهن باشد اما براي مکالمه کردن، عالوه بر داشتن مهارت شنیداري خوب، به مهارت بیشتري نیاز د

خود با چالش روبرو شود. باید سعی کنید جمالتی که به فارسی در ذهن شما نقش می بندد به زبان انگلیسی بیان کنید و این 
 ام دهید.تمرین را براي مدت ها انج

 طبقه بندي ذهنی لغات، جمالت و اصطالحات -2

ي نمودن آنها در ذهن زبان آموز است. براي مثال او باید بداند وقتی می یکی از روش هاي ماندگاري لغات و جمالت، طبقه بند
تی را بداند و شاخه ها و خواهد به یک هتل برود، به چه جمالت و لغاتی نیاز دارد، زمانی که قصد خرید دارد، چه سوال ها و جمال

در ذهن گفته می شود. در این دوره سعی خواهد زیرشاخه هاي آن را بیاموزد. به این نوع یادگیري، در واقع طبقه بندي جمالت 
شد به همین شیوه براساس سطح دوره، جمالت ارائه شود. این همان روشی است که بسیاري از دیکشنري هاي تصویري از آن 

 نند.استفاده می ک
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 استفاده از تلفظ هاي اصلی و بومی و ترجمه هاي روزمره -3

رفته توسط افراد بومی انگلیسی زبان در زندگی روزمره تلفظ شده است و نوع مکالمات از در این مجموعه تمامی مکالمات به کار 
وز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین جنس مکالمات ساده روزمره است که می تواند به عنوان یک الگو براي بیان منظور زبان آم

دقیقا به شیوه اي ترجمه صورت گرفته که بسیاري از ما  تا حد امکان سعی شده از ترجمه هاي کتابی و غیر واقعی پرهیز شود و
آیا «ه در زندگی روزمره از آنها استفاده خواهیم نمود. به عنوان مثال شما هیچ وقت در مراجعه به یک سوپر مارکت نمی پرسید ک

آیا یک «روزمره نمی گویید که را به کار می برید؟ و یا در زندگی » بستنی دارید؟«بلکه به صورت ساده جمله » شما بستنی دارید؟
همچنین » . این نزدیکی ها ایستگاه اتوبوسی هست؟«بلکه به صورت ساده می پرسید » ایستگاه اتوبوس نزدیک اینجا وجود دارد؟

نیز از به کار بردن معادل هاي شبه انگیز فارسی و رعایت دقیق گرامر و دستور زبان فارسی پرهیز شده تا براي ترجمه اصطالحات 
زبان آموز بتواند در ذهن خود تا حد امکان جمالت فارسی و انگلیسی را در کنار هم تطبیق دهد. تمامی این موارد در ترجمه و 

 ه اي نزدیکی بیشتري داشته باشد.تلفظ این دوره رعایت گردیده تا به مکالمات محاور

 مطالعه متمرکز، هدفمند و دوري از پراکندگی -4

مجموعه متمرکز بودن آن است. به این معنا که سعی خواهد شد تا مطالب به شیوه اي یکپارچه ارائه شود یکی از ویژگی هاي این 
گردد. این روش سبب خواهد شد تا زبان آموز یک و در هر درس از مکالمات و اصطالحات مرتبط با یک موضوع خاص استفاده می 

وقعیت هاي مختلف زندگی روزمره و یا کاري این مطالب را از ذهن مرجع موضوعی طبقه بندي شده در ذهن خود ایجاد کند و در م
 خود فراخوانی نماید. و تا حد امکان از مطالعه دستور زبان، واژگان و موارد غیر مرتبط صرف نظر خواهیم نمود.

 استفاده مختصر از سایر لهجه ها در مکالمات -5

 آموزان باشد. امریکن یا بریتیش؟شاید انتخاب لهجه یکی از موارد تردید بسیاري از زبان 

شما  به عنوان فردي که قصد یادگیري زبان را دارد، باید این توانایی را داشته باشید که هر دو لهجه امریکن و بریتیش و حتی 
جه، متوجه شوید، اما فقط باید با یک لهجه صحبت کنید و در مراحل پیشرفته تر می توانید ضمن تسلط بر یک له استرالیایی را

لهجه دیگر را نیز تقلید و ادا کنید. پس این موضوع که کدام لهجه را بیاموزیم در حوزه مهارت شنیداري و زندگی روزمره به هیچ 
ان آموز بگوید زبان انگلیسی امریکن را آموخته و چون فرد مقابل در حال صحبت عنوان تفکیک پذیر نیست. منطقی نیست که زب

ه نمیشوم. در این مجموعه تمرکز اصلی بر روي لهجه امریکن خواهد بود اما از مکالمات بریتیش و یا با لهجه بریتیش است، متوج
 حتی سایر لهجه هاي انگلیسی نیز به طور محدود استفاده شده است.

 زبان آموزوظایف  -6

سعی در یادگیري تلفظ صحیح  زبان آموز می بایست در خالل این دوره تالش کند تا عالوه بر درست شنیدن و بیان صحیح جمالت،
نیز داشته باشد و ذهن خود را با ایجاد چالش و انگیزه در یادگیري بهتر جمالت آماده سازد. در صورت امکان بهتر است جمالت را 

ا ر کنید. همچنین جمالت را ابتدا به صورت آهسته و با صداي بلند تکرار نموده و سعی کنید به مرور زمان ببا صداي بلند تکرا
 تمرین کافی سرعت اداي جمالت را بیشتر و بیشتر نمایید.
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 روش مطالعه:
العه نمایید. هر درس مط 24تا  1درس می باشد. پیشنهاد می شود دروس را به همان ترتیب ارائه شده از  24این مجموعه شامل 

 به صورت تصویري است که زبان آموز می بایست با دقت تمامی موارد را بیاموزد. دقیقه 60تا  30در حدود 

ول مربوط به مکالمات روزمره و آموزش هاي درسی است و بخش هر یک از دروس از چهار بخش تشکیل می گردد. سه بخش ا
 وخته شده براي مکالمه می باشد. پایانی مربوط به تمرین جمالت و مطالب آم

هر یک از سه بخش اول حدود شش مکالمه کوتاه خواهد داشت که براي هر مکالمه با توجه به موضوع مکالمه سواالتی به شکل 
ه زبان آموز می بایست به آنها پاسخ دهد. هر مکالمه دو بار پخش خواهد شد. در مرتبه اول زبان هاي مختلف مطرح شده است ک

شده پاسخ دهد. در تنها مکالمه را خواهد شنید و می بایست سعی کند تا مفاهیم مکالمه را متوجه شود و به سواالت طرح  آموز
خواهد شد و مکالمه به صورت جمله به جمله توسط گوینده فارسی مرتبه دوم ترجمه فارسی مکالمه براي زبان آموز نمایش داده 

نیز نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید که زبان آموز می تواند در خالل آموزش، فایل زبان ترجمه خواهد شد. و پاسخ سواالت 
رس در ابتداي آن درس مرور می وقف نموده و مکالمات را بیشتر تمرین کند. در برخی دروس نیز، کلمات مهم هر دویدیویی را مت

ه شده همان درس پرداخته می شود. در این بخش ابتدا گردد. در نهایت در بخش چهارم و پایانی هر درس به تمرین جمالت آموخت
و به زبان آموز فرصت داده خواهد شد تا معادل انگلیسی آن جمله را بسازد و گوینده فارسی جمله را به فارسی بیان می نماید 

که نیاز باشد، آن را  از چند ثانیه معادل انگلیسی آن دو بار پخش خواهد شد. زمان آموز می تواند در هر جاي فیلم آموزشی پس
 بسازد و آن را بیشتر تکرار و تمرین نماید.  متوقف نموده و نهایت سعی خود را داشته باشد تا معادل انگلیسی صحیح جمله را

مکان سعی کنید مکالمات و جمالتی که آموخته اید را در زندگی روزمره استفاده نمایید و با پس از اتمام هر درس، در صورت ا
 یا اعضاء خانواده به صورت دو به دو تمرین کنید. دوستان و

 

 هر یک از دروس مجموعه مکالمات دو به دو شامل آیتم هاي زیر می باشد:

 می باشد. درس که شامل تمامی موارد آموزشی هر درسفایل تصویري  -

استفاده در پلیرهاي صوتی که یک نسخه صوتی از فایل تصویري هر درس براي مرور بیشتر دروس و فایل صوتی کامل درس  -
 است.

 که تمامی اسالید هاي فایل تصویري را در بر خواهد داشت. PDFفایل  -

 جمالت دروس را در خود جاي داده است.که در قالب جداول منظم تمامی مکالمات و مکالمات و جمالت  PDFفایل  -

تدریس مکالمات در دستگاههاي پخش خانگی و براي  دروس که می تواند براي مرور، تمرین هاي دو به دو و JPGفایل عکس  -
  سین مورد استفاده قرار گیرد.مدر




