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           ۴ روش آموزش زبان با داستان برای تمامی سطوح

وقتــی نوجــوان بــودم، همــراه بــا مــادرم قصه هــای اصیــل ایرانــی را 
می خواندیــم و روایت هــا باعــث می شــدند بیشــتر بــا زندگــی آدم هــا و 
ــی  ــای متنوع ــودم کتاب ه ــدم، خ ــر ش ــی بزرگت ــی کم ــوم. وقت ــنا ش ذهنیتشــان آش
ــردن  ــت ک ــا را در صحب ــه آن ه ــم ک ــاد می گرفت ــادی ی ــات زی ــدم و کلم می خوان
هــم اســتفاده می کــردم. بــا شــروع کالس هــای آمــوزش زبــان، ســعی 
می کــردم بــه ســمت کتاب هــای انگلیســی داســتانی بــروم  تــا بتوانــم 
از طریــق توصیف هــای روایــی بــا فرهنــگ و ســبک زندگــی مردمــان 
ــم  ــده ام، فراگیران ــم ش ــه معل ــا از وقتی ک ــوم. ام ــنا ش ــور آش آن کش
ــت؟  ــن اس ــتان ممک ــا داس ــان ب ــری زب ــور یادگی ــند: چط می پرس
ــود؟  ــف نمی ش ــان ضعی ــه مهارت هایم ــم بقی ــتان بخوانی ــر داس اگ
ــان  ــوزش زب ــری و آم ــر یادگی ــتان ب ــر داس ــورد تاثی ــه درم در ادام
انگلیسی بیشــتر توضیــح می دهیــم و ۴ روش آمــوزش زبــان بــا 
ــا  ــا آن ه ــد ب ــم بتوانی ــاال ه ــن ح ــه از همی ــم ک ــه می کنی ــتان ارائ داس
ــن و  ــی را تمری ــان انگلیس ــارت  زب ــار مه ــر چه ــد و ه ــتان بخوانی داس

ــد. ــت کنی تقوی
 

           تاثیر داستان بر یادگیری زبان

خوانــدن داســتان  کوتــاه در یادگیــری زبــان انگلیســی موثــر اســت و بــه 
ــاری  ــنیداری و گفت ــتن، ش ــدن، نوش ــی خوان ــی یعن ــارت زبان ــار مه ــر چه ــت ه تقوی
ــما را  ــنیداری ش ــدن و ش ــارت خوان ــتان خوانی مه ــع، داس ــد. در واق ــک می کن کم
ــا  ــالت آن ه ــه در جم ــوید ک ــرو می ش ــی روب ــا کلمات ــان ب ــد و همزم ــت می کن تقوی
را فرامی گیریــد. حتــی بــا شــیوه صحیــح اســتفاده از آن هــا آشــنا می شــوید و 
یــاد می گیریــد در چــه زمینــه ای آن هــا را بــه کار ببریــد. کم کــم نویســنده ی 
داســتان های خودتــان خواهیــد شــد و جمالتــی بــه ســبک خودتــان بــا ایــن کلمــات 
ــه  ــد و ب ــد بخوانی ــتان ها بلن ــر از روی داس ــه اگ ــر آن ک ــازید. جالب ت ــد می س جدی
ــرد. از  ــد ک ــت خواهی ــر صحب ــد، بهت ــوش دهی ــتان ها گ ــی داس ــای صوت فایل ه
ــاختارهای  ــه و س ــه کلم ــتان ب ــات و داس ــدن ادبی ــه خوان ــد ک ــی، همیشــه بدانی طرف
ــردم و آداب و  ــزرگ از م ــه ب ــک جامع ــا ی ــما ب ــود. ش ــوط نمی ش ــری مرب گرام
ــا  ــر ب ــد راحت ت ــفر کنی ــورها س ــه آن کش ــی ب ــوید و وقت ــرو می ش ــان روب رسومش

دیدگاه هــا ارتبــاط برقــرار می کنیــد.
خوانــدن داســتان  کوتــاه در یادگیــری زبــان انگلیســی موثــر اســت و بــه تقویــت 
ــک  ــاری کم ــنیداری و گفت ــتن، ش ــدن، نوش ــی خوان ــی یعن ــارت زبان ــار مه ــر چه ه

می کنــد. 
 

ــه  ــتان را تجرب ــا داس ــان ب ــوزش زب ــد آم ــز می توانن ــان انگلیســی نی ــان زب معلم
ــوش دادن  ــد، گ ــر می دهن ــای کالس را تغیی ــتان ها فض ــه داس ــار اینک ــد. در کن کنن
بــه داســتان ها در افزایــش تمرکــز و کنتــرل ذهن زبان آمــوزان تاثیــر دارد و 
ــه  ــد. از آنجایی ک ــود می بخش ــده را بهب ــات بیان ش ــا در درک اطالع ــی آن ه توانای
فراگیــران نوجــوان و کــودک دوســت دارنــد چندیــن بــار بــه یــک داســتان گــوش 
ــا داســتان اطالعــات زبانــی را به صــورت ناخــوداگاه در ذهنشــان  دهنــد، آمــوزش ب

ــد.   ــت می کن ثب
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           نکاتی قبل از انتخاب کتاب

قبــل از تهیــه کتــاب روی یــک برگــه بنویســید بــه چــه موضوعاتــی عالقمندیــد: 
ــان  ــی خودت ــد. ســپس از ســطح زبان ــواده، امی ــال مهاجــرت، عشــق، زندگــی، خان مث
ــطح  ــن س ــون تعیی ــک آزم ــد در ی ــن کار می توانی ــرای ای ــه ب ــوید ک ــن ش مطمئ
ــد  ــاب کنی ــاب را انتخ ــک کت ــی ی ــه و کتاب فروش ــا در کتابخان ــد. ی ــرکت کنی ش
ــتید،  ــنایی داش ــه آش ــا ۷ کلم ــه ب ــر ۱۰ کلم ــر از ه ــد. اگ ــه ای از آن را بخوانی و صفح
ــا  ــاب، ترجیح ــه کت ــگام تهی ــد. هن ــما باش ــطح ش ــب س ــد مناس ــاب می توان آن کت
ــی  ــل صوت ــا فای ــی دی ی ــی و س ــای گرافیک ــه عکس ه ــد ک ــی انتخــاب کنی کتاب های
داشــته باشــند زیــرا ایــن مــوارد در یادگیــری شــما نیــز موثــر هســتند. پــس کتــاب 

ــد. ــه کنی ــید آن را مطالع ــته باش ــت داش ــه دوس ــد ک ــاب کنی ــتانی انتخ و داس
 

ــران  ــن فراگی ــب س ــای متناس ــتان از کتاب ه ــا داس ــان ب ــوزش زب ــگام آم هن
اســتفاده می کنیــم.

           نکاتی در انتخاب کتاب داستان برای فراگیران و معلمان

کتاب هایــی کــه انگیــزه شــما را بــرای یادگیــری دوچنــدان می کننــد 
ویژگی هــای خاصــی دارنــد و مــا بــرای شــما چنــد توصیــه خــوب داریــم:

کتاب های داستانی را متناسب با سطح زبانی خودتان تهیه کنید.  •
کتاب هایی انتخاب کنید که تصویر داشته باشند.  •
داستان ها را بر اساس موضوعشان انتخاب کنید.  •

 
ــر را در  ــکات زی ــا داســتان ن ــان ب ــر زب ــوزش بهت ــد در آم ــز می توانن ــان نی  معلم

ــد: ــر بگیرن نظ
ــان  ــه زبان آموزانت ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــا از کتاب های ترجیح  •

ــد. ــرار کنن ــاط برق ــخصیت هایش ارتب ــوا و ش ــا محت ــر ب بهت
از کتاب های مصور استفاده کنید.  •

ــر  ــدازه بزرگت ــا ان ــی ب ــه صفحات ــی ک ــتفاده از کتاب های اس  •
ــد  ــاهده کنن ــا را مش ــد عکس ه ــوزان بتوانن ــه زبان آم ــد و هم دارن

انتخــاب بهتــری اســت.
 

هنــگام تهیــه کتــاب، کتاب هایــی انتخــاب کنیــد کــه 
باشــند.  فایــل صوتــی داشــته  عکس هــای گرافیکــی و 

 
۴ روش یادگیری و آموزش زبان 

با داستان برای زبان آموزان و معلمان

حــاال کــه کتــاب داســتانی را در دســت داریــد، بدانیــد کــه روش هــای مختلفــی 
ــد. می توانیــد روش هــای  ــا داســتان وجــود دارن ــان ب ــرای یادگیــری و آمــوزش زب ب
ــد  ــری خواهی ــری بهت ــدام روش یادگی ــا ک ــما ب ــد ش ــد و ببینی ــام دهی ــر را انج زی
ــری  ــه راه یادگی ــه کمک نقش ــد و ب ــگاه کنی ــاب ن ــات کت ــداد صفح ــه تع ــت. ب داش
ــد  ــرای چن ــد ســاعت ب ــر روز چن ــه ه ــد ک ــزی کنی ــان برنامه ری ــرای خودت ــان، ب زب
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صفحــه می توانیــد وقــت بگذاریــد و در چــه مــدت زمانــی قصــد داریــد کتــاب را بــه 
ــذاری  ــدی و هدف گ ــان زمان بن ــب وقتت ــم متناس ــه می کنی ــانید. توصی ــام برس اتم
ــتان  ــا داس ــان ب ــوزش زب ــی ۴ روش آم ــه معرف ــا ب ــه م ــد. در ادام ــام دهی را انج
ــر  ــا ه ــی را ب ــان انگلیس ــری زب ــد یادگی ــه می توانی ــع ک ــد منب ــه چن ــم و ب پرداخته ای

ــم. ــاره کرده ای ــد اش ــه کنی ــا  تجرب ــک از روش ه ی
 

روش اول: 
یادگیری و آموزش زبان با داستان کوتاه

ــریع تر  ــرد و س ــری می ب ــان کمت ــاه زم ــتان های کوت ــه داس مطالع
ــتان های  ــتفاده از داس ــوید. اس ــه ش ــتانی را متوج ــط داس ــد خ می توانی
ــی نیز  ــان انگلیس ــریع زب ــری س ــد به یادگی ــن می توان ــاه همچنی کوت
ــت  ــود را تقوی ــر خ ــای دیگ ــه مهارت ه ــرای اینک ــا ب ــد. ام ــک کن کم

کنیــد بایــد حتمــا مراحــل زیــر را بــه ترتیــب اجــرا کنیــد. 

کتاب را باز کنید و عنوان آن را بخوانید.  .۱
ــی  یــک ماژیــک در دســت داشــته باشــید و فایــل صوت  .2

کتــاب را پخــش کنیــد.
ــد  ــنایی نداری ــا آش ــا آن ه ــه ب ــی را ک ــردن کلمات ــوش ک ــا گ ــان ب همزم  .3

هایالیــت کنیــد.
بــرای بــار دوم خودتــان از روی متــن بلنــد بخوانیــد و ســعی کنیــد در تلفــظ   .۴
ــد. اگــر دوســت داشــتید تلفــظ  ــده تقلیــد کنی ــان از صــدای گوین کلمــات و لحــن بی

ــد. ــش کنی ــی را پخ ــل صوت ــاره فای ــید دوب ــته باش ــر داش دقیق ت
ــته  ــالت را آهس ــدید، جم ــلط ش ــات مس ــظ کلم ــر تلف ــه ب ــس از این ک پ  .5
بخوانیــد و معنــی کلماتــی کــه هایالیــت کــرده بودیــد را حــدس بزنیــد. نهایتــا بــرای 
اطمینــان می توانیــد از لغت نامــه آخــر کتــاب داســتان خــود یــا از لغت نامــه 

ــوید. ــن ش ــه مطمئ ــا در جمل ــد و از درک آن ه ــتفاده کنی ــمندتان اس هوش
در مرحلــه آخــر، از هــر صفحــه یــا هــر چنــد پاراگــراف بــرای خودتــان دو   .6

ــید. ــتان بنویس ــل داس ــه از اص ــط خالص ــه خ ــا س ت
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه زمانــی اختصــاص دهیــد و جمــالت را از نظــر   .۷
ســاختاری بررســی کنیــد. اگــر بــه تصویــری در بیــن جمــالت بــر خوردیــد، ســعی 
ــه را  ــع آن صحن ــان وقای ــد و خودت ــتان بیابی ــمتی از داس ــا قس ــاط آن را ب ــد ارتب کنی

ــد. ــو کنی بازگ

اگر معلم هستید:
ایــن مراحــل را بــا فراگیــران خــود در کالس انجــام دهیــد. مراحــل اول تــا ســوم 
ــپس از  ــد. س ــام دهی ــی انج ــه صــورت کالس ــتان ب ــا داس ــان ب ــوزش زب ــن آم را حی
زبان آموزانتــان بخواهیــد مراحــل چهــارم و پنجــم را گروهــی انجــام دهنــد. مرحلــه 

ــد. ــرل کنی ــا را کنت ــا آن ه ــد و حتم ــذار کنی ــان واگ ــه زبان آموزانت ششــم را ب

ما به شما کتاب های زیر را پیشنهاد می کنیم:
Oxford Word Skills  •

Oxford Bookworms مجموعه داستان های سطح بندی شده  •
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روش دوم: 
یادگیری و آموزش زبان با داستان و ترجمه فارسی

بعضــی از زبان آمــوزان دوســت دارنــد بداننــد چگونــه یــک اثــر از زبــان اصلــی 
ــکات  ــر متوجــه ن ــه بهت ــد اینگون ــان مادری شــان منتقــل شده اســت و معتقدن ــه زب ب
ــد ایــن روش را  متــن و گرامــری جمــالت خواهنــد شــد. اگــر شــما هــم تمایــل داری

امتحــان کنیــد مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد. 

ــم  ــی آن ه ــر فارس ــه معتب ــه ترجم ــد ک ــاب کنی ــتانی انتخ ــا داس ــاب ی کت  .۱
ــد. ــه باش ــا دو زبان ــد ی ــود باش موج

ــمت های  ــوص قس ــت مخص ــه یادداش ــک دفترچ ــه در ی ــگام مطالع هن  .2
جالــب روایــت، کلمــات یــا هــر آنچــه بــه نظرتــان در یادگیــری زبــان موثــر اســت 

بنویســید.
ــد و آن هــا را مــرور کنیــد.  ــه نوشــته هایتان بازگردی ــار ب هــر چنــد روز یکب  .3
ــه  ــتان را ب ــد داس ــدر می توانی ــد چق ــد و ببینی ــته اید بخوانی ــه نوش ــی ک از روی جمالت
یــاد آوریــد. هرچنــد ممکــن اســت بــا ایــن روش زمــان بیشــتری بــرای یادگیــری و 

ــان می رســید. ــر زب ــی از ه ــکات جالب ــه ن ــد، ب ــق جمــالت اختصــاص دهی تطبی
ــد و  ــر انتخــاب کنی ــا ســطحی فرات ــاب بعــدی را ب ــاب، کت ــام آن کت ــا اتم ب  .۴

ــد. ــرار کنی ــاال را تک ــل ب مراح

اگر معلم هستید:
ــتان  ــدن داس ــا در خوان ــا آن ه ــان ب ــد زبان آموزانت ــه می دانی ــی ک ــدا کلمات ابت
ــد. از  ــوزش دهی ــد و آم ــاب کنی ــت انتخ ــم اس ــن مه ــد و در درک مت ــنایی ندارن آش
ــه  ــه متوج ــد هرچ ــا بخواهی ــپس از آن ه ــد. و س ــتان را بخوانن ــد داس ــا بخواهی آن ه

ــد. ــح دهن ــود توضی ــادری خ ــان م ــه زب ــده اند را ب ش
ــان  ــا خودت ــر اســت ام ــا در انتخــاب کتاب هــای داســتانی مــوارد زی پیشــنهاد م

ــه منابــع زیــر محــدود نکنیــد: را ب

The Kite Runner (by Khaled Hosseini(  •
Tuesdays with Morrie (by Mitch Albom(  •

 
کتــاب Funny in Farsi بــا عنــوان “عطــر ســنبل، عطــر کاج” ترجمــه 

. ســت ه ا شد

روش سوم: 
یادگیری و آموزش زبان با داستان بلند و فیلم

ــدا  ــر ابت ــتند. اگ ــا هس ــی از کتاب ه ــه از برخ ــاس گرفت ــادی اقتب ــای زی فیلم ه
فیلــم را تماشــا کنیــد و بعــد کتــاب را بخوانیــد تصاویــر متفاوتــی در ذهــن شــما تلقــی 
خواهنــد شــد و بهتــر داســتان را بــه یــاد خواهیــد آورد. هرچنــد کــه مطالعــه کتــاب 
ــما  ــش خالقیت ش ــد موجب افزای ــه آن، می توان ــوط ب ــم مرب ــدن فیل ــل از دی قب
شــود. چــرا کــه در ایــن حالــت شــما بــا اســتفاده از خالقیــت خــود اتفاقــات کتــاب را 

ــد.  ــازی می کنی ــان بازس در ذهنت

از آنجایی کــه خوانــدن رمــان یــا داســتان بلنــد بــرای زبان آمــوزان   .۱
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ــم  ــه فیل ــد ک ــاب کنی ــی را انتخ ــه، رمان ــن مرحل ــت. در ای ــز اس ــی چالش برانگی کم
منتشــر شده باشــد. از آن  اقتباس شــده 

ابتدا فیلم را تماشا کنید.  .2
اکنــون رمــان را شــروع کنیــد. بــا ایــن روش ســرعت به یــادآوری وقایــع و   .3
خــط داســتانی افزایــش خواهــد یافــت و راحت تــر بــا روایــت متنــی ارتبــاط برقــرار 

. می کنیــد
حین مطالعه، مراحل دوم و سوم از روش یادگیری دوم را دنبال کنید.  .۴

ــان  ــه از رم ــر ک ــی زی ــروع فیلم های ــرای ش ــم ب ــنهاد می کنی پیش
اقتباس شــده اند را مشــاهده کنیــد:

• (The Road (by Cormac McCarthy
• (Little Women (by Louisa May Alcott
• (One Flew Over the Cuckoo’s Nest (by 

Ken Kesey

اگر معلم هستید:
معلمــان می تواننــد بــرای آمــوزش زبــان بــا داســتان در 
ــکل  ــه ش ــاه را ب ــت کوت ــک روای ــای ی ــره پاراگراف ه ــای ۴ نف گروه ه
در هــم ریختــه در اختیــار زبان آمــوزان بگذارنــد. ســپس بایــد از آن هــا بخواهنــد بــر 
ــوزان  ــن روش زبان آم ــبانند. در ای ــم بچس ــا را به ــتان پاراگراف ه ــط داس ــاس خ اس

ــند. ــه برس ــه نتیج ــد و ب ــث کنن ــتان بح ــورد داس ــوند درم ــویق می ش تش
 

           برای یادگیری بهتر ، فیلم ها را با زیرنویس تماشا کنید.
 

ــای درک  ــواع متن ه ــتان و ان ــا داس ــان ب ــوزش زب ــری و آم ــارم: یادگی  روش چه
ــب  مطل

ــد  ــا بلن ــاه ی ــن کوت ــک مت ــا ی ــود ب ــی خ ــای درس ــوزان در کتاب ه ــه زبان آم هم
مواجــه می شــوند. امــا بــرای اینکــه بتوانیــد از ایــن متــون هــم بــرای تمریــن مهــارت 
ــد  ــود دارن ــی وج ــد، مراحل ــتفاده کنی ــتن اس ــردن و نوش ــت ک ــم صحب ــدن، و ه خوان
ــه کارگیــری ایــن مراحــل موجب افزایــش  ــه آن اشــاره می کنیــم. ب کــه در ادامــه ب

ــد. ــد ش ــز خواه ــما نی درک مطلب ش

متن روایی نسبتا کوتاهی انتخاب کنید.  .۱
عنوان آن را بخوانید و با ماژیک پررنگ کنید.  .2

هــر پاراگــراف را بخوانیــد یــا بــه فایــل صوتــی آن گــوش دهیــد. همزمــان،   .3
ــن  ــد. در ای ــخص کنی ــه را مش ــر جمل ــل ه ــات، و فاع ــا، صف ــاص، قیده ــات خ کلم

ــید. ــط بکش ــرده خ ــا فراموش ک ــناخته ی ــات ناش ــا دور کلم ــه حتم مرحل
ــر  ــان از ه ــرای خودت ــذ ب ــه ای از کاغ ــن، روی صفح ــدی مت ــرور بع در م  .۴
ــد  ــری کلمــات ســعی کنی ــرای یادگی ــد واژه بنویســید. و ب ــا 3 کلی ــک ت ــن ی خــط مت
ــد.  ــتفاده کنی ــه اس ــپس از لغت نام ــد و س ــدس بزنی ــد را ح ــات جدی ــی کلم اول معن

می توانیــد بــرای به ذهن ســپاری کلمــات از روش کدینــگ اســتفاده کنیــد.
ــه  ــی ک ــه کلیدواژه های ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــه ب ــد ک ــالش کنی ــر ت در آخ  .5
ــه  ــید. البت ــا بنویس ــد ی ــو کنی ــان بازگ ــرای خودت ــتان را ب ــد داس ــت کرده ای یادداش
ــد. ــردی باش ــد کارب ــز می توان ــب نی ــن درک مطل ــوع مت ــر ن ــرای ه ــن روش ب ای
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اگر معلم هستید
متــن منتخــب را در اختیــار زبان آموزانتــان بگذاریــد. ســپس تعــدادی 
ــن را در  ــا مت ــد ت ــت بدهی ــا فرص ــه آن ه ــد. و ب ــوزش دهی ــخت را آم ــات س از کلم
مــدت مشــخصی بخواننــد. از آن هــا بخواهیــد مراحــل اول تــا ســوم را انفــرادی انجــام 
ــو بنویســید و از آن هــا بخواهیــد در گروه هــای دو  ــی روی تابل ــد. چنــد ســوال کل دهن
ــد  ــف، چن ــای مخال ــخ ها در گروه ه ــرل پاس ــد از کنت ــد. بع ــخ دهن ــه آن پاس ــره ب نف
ــه ســواالت  ــد پــس از پاســخگویی ب ــد و از آن هــا بخواهی ــه دهی ــر ارائ ســوال جزیی ت

ــد. ــام دهن ــم را انج ــارم و پنج ــل چه مراح

شما می توانید از کتاب های درک مطلب زیر استفاده کنید:

• Active Skills for Reading
• Q Skills for Success
• Headway Academic Skills

 
           کالم پایانی

ــی  ــان انگلیس ــوزش زب ــور آم ــه منظ ــه ب ــد ک ــاب کنی ــی انتخ ــا کتاب های حتم
ــر و واژگان  ــب، گرام ــای درک مطل ــامل تمرین ه ــا ش ــوع کتاب ه ــن ن ــند. ای باش
ــا  ــا او ی ــد و ب ــدا کنی ــت پی ــک هم صحب ــه، ی ــان مطالع ــدت زم ــی م ــوند. ط می ش
ــد. حتمــا هــر  ــد صحبــت کنی ــا داســتانی کــه خوانده ای ــاب ی دوســتتان درمــورد کت
زمــان کــه مطالعــه کتــاب اول را بــه اتمــام رســاندید، ســطح داســتانی خــود را ارتقــا 
ــوند. ــاده تر ش ــان س ــم برایت ــی ه ــای انگلیس ــدن رمان ه ــه خوان ــی ک ــا جای ــد ت دهی
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