
                                                                                                   

 

جیم رشته:  کارشنایسمقطع تحصییل:کاردان   سال   2 ترم: مکتوب  آثار کاردان  حرفه ای متر
    1399 -1398 تحصییل: 
 مدرس:  دن و درک مفاهیم مقدمانر انخو  نام درس: 

ی
 حوریه فرهودینام ونام خانوادگ

 تلفن همراه مدرس:................................   Hou.Farhoudi@gmail.com    : مدرسemailآدرس 
  سوم      دوم   مربوط به هفته  :  اول خواندن و درک مفاهیم مقدمانر   جزوه درس: 

 textدارد : ندارد       voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 تلفن همراه مدیر گروه : ............................................ 

 

 

 جلسه ی اول: 

 و  skill متمرکز است و در کنار آموزش  reading درس خواندن و درک مفاهیم مقدمانر  بر مهارت 

subskill  های مربوط بهreading   به  ، و آموزش واژگان، و تقویت مهارت خواندن و درک مطلب

دازد.   مهارت ترجمه اصطالحات و کلمات در متون نت   میتر

 کتاب مورد نظر برای ترم: 

 

 Active Skills for Reading (2) by Neil Anderson 

     third edition  
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 نحوه ی کار در کالس به این صورت خواهد بود: 

آماده کردن دانشجویان برای بدست آوردن استقالل در  ، readingاز تدریس درویس با تمرکز بر هدف 

درک یک متر  به زبان انگلییس میباشد. بنابراین مطلوب است که بعض  جلسات در کالس متن  مشخص 

دهند. تا شود و به دانشجویان وقت داده شود تا سواالت مطرح شده ی استاد را با استفاده از متر  پاسخ 

 تمرین شود.   skimmingو   scanningمهارت های 

و سپس متر  دوباره با تمرکز بیشتر بر معان  جمالت سخت تر و کلمات مهم تر خوانده شود و  

paraphrasing    و summarizing   .و سپس حل تمارین انجام شود 

 

ل ،و در جلسات دیگر  مطالعه کرده اند و کلمات  متن  که از قبل مشخص شده و دانشجویان در مت  

ی چک کرده اند  در کالس مجددا میخوانیم و تمرین های ذکر شده ی باال را  ،سخت آن را در دیکشت 

 انجام میدهیم. این کار بخصوص به دانشجویان  که سطح زبان  پایت   تری دارند کمک خواهد کرد. 

 

ی  برای تقویت درک معادل   bilingualبرای درک مفهوم لغات و    monolingualاستفاده از دیکشت 

ل بسیار  لغات از جمله مطالنی است که در طول ترم هم در کالس و هم در مطالعه ی دانشجویان در مت  

 مورد تاکید است. 

 

ی های معتتی انگلیس بعنوان مثال
را در گویسی خود   Longmanو  Oxford لطفا نرم افزارهای دیکشت 

 استفاده کنید.  www.farsi123.comی دوزبانه میتوانید از سایت نصب داشته باشید. برای دیکشت  

 

نمره از نمره ی فاینال برای  4فغالیت کالیس و مشارکت در کالس از اهمیت باالنی برخوردار است. 

 نمره برای برگه میباشد.  16و  ،حضور فعال در کالس امتحان میان ترم
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انتظار  ،ه اید تتوجه به اینکه در ترم های پیش درس خواندن پایه را که پیش نیاز این درس است داشبا 

ود با مفاهیم    reviewآشنا باشید. برای جلسه آینده این دو مفهوم را   skimmingو   scanningمت 

 . مطلب را با هم مرور خواهیم کرد کنید. پیش از ارایه ی درس این دو 

 


