
تشويقشان کنيد تا در کلوبهای مدرسه،  -
رای نمايش، تئاتر، يا فعاليتهای ورزشی اج

مشارکت کنند چرا که در چنين فعاليتهايی 
توانند صحبت کردن ديگران به زبان  می

انگليسی را بشنوند و اين فرصت را 
خواهند داشت که خود نيز به انگليسی 

هايی  ی چنين تجربه صحبت کنند. در باره
  با آنها صحبت کنيد.

و آنچه در رؤيايشان ی آينده  با آنها در باره -
دارند صحبت کنيد. ممکن است که آنها نيز 

دوست داشته باشند از رؤياهای شما آگاه 
 شوند.

های آموزشی تلويزيونی را به همراه  برنامه -
ايد را با آنها  آنها تماشا کنيد و آنچه ياد گرفته

 در ميان بگذاريد.

ی خود در اجتماع  از مکانهای مورد عالقه -
ها، جايگاههای  پارکها، موزهبازديد کنيد: 

ها،  ميراث فرهنگی و تاريخی، جشنواره
جشنها، رويدادهای فرهنگی و مانند آنها. 

 های خود صحبت کنيد. ی تجربه در باره

  صحبت:
بخش مهمی از 

  يادگيری

 

  
 

“Talk: An Important Part of 
Learning” 

 
 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است.

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

 

از طريق گوش دادن دقيق و بردبارانه، و 
هم به  توانيد مي ندانتان،اختالط کردن با فرز
به زبان انگليسی  و هم زبان مادری خود

به پرورش انديشه و مهارتهای زبانی آنها 
 کمک کنيد.



 

های  ی معنابخشی به تجربه کودکان به وسيله
آموزند که بينديشند،  گوناگون خود می

بخوانند و بنويسند. آنها از طريق زندگی و 
گيرند که  معاشرت با ديگران ياد می

"صحبت" کنند. صحبت کردن بسيار مهم 
برای رشد فکری مفيد است. در است و 
سی، گوش دادن و صحبت  های بی مدرسه

کردن هر دو مهارتهای بسيار مهمی تلقی 
ی  آموزان در دوره شوند که دانش می

گيرند و تجربه  آموزشی خود آنها را ياد می
کنند.می

هدف هنر زبان انگليسی اين «
که برای دانشجويان است 

فرصتی فراهم کند از طريق 
صحبت کردن، گوش دادن، 

خواندن، نوشتن، ديدن، و 
نمايندگی کردن به رشد شخصی 

و فکری دست يابند تا به اين 
وسيله در جهان هدفی داشته باشند 
و آنها را برای مشارکت مؤثر در 

های اجتماعی آماده  ی زمينه همه
  »کنند.

سی بی وزارت آموزش و پرورش  

توانند به کودکان کمک  چگونه والدين می
کنند که مهارتهای شنيداری و صحبت 
  کردن خود را در خانه تقويت کنند؟

ی  ا آنها در بارهاز طريق صحبت کردن ب -
هايشان و با سهيم  و تجربه  فعاليتهای روزانه

های خودتان. از آنها بپرسيد  کردن آنها در تجربه
اند،  که در آن روز در مدرسه چه کارهايی کرده

از چه چيزی بيشتر خوششان آمده و کدام کار را 
اينطور فکر  چرااند، و  کمتر دوست داشته

 وش کنيد.کنند. به پاسخهای آنها گ می

ی کتابها صحبت کنيد. در  با همديگر در باره -
مورد شخصيتهای داستان با يکديگر 

 صحبت کنيد.

ی موفقيتها و نگرانيهايی که دارند  در باره -
  با هم گفتگو کنيد.

بسياری از فعاليتهای آموزشی 
کنند که با  دانشجويان را ملزم می

های اين  يکديگر صحبت کنند. نمونه
امر عبارتند از: روخوانی نمايشنامه، 

نقش بازی کردن، حل مسئله، 
های پژوهشی  بازيگری، پروژه

 گروهی، مناظره و بحث.

  مهارتهای شنوايی و گفتاری:

 برای رشد فکری کودکان ضرور هستند؛ -

برای يادگيری خواندن و نوشتن اساسی  -
 هستند؛

 ی آموزش دانشگاهی هستند؛ و شالوده -

يکی از عنصرهای کليدی پرورش مهارتهای  -
  اجتماعی هستند.

آموزگاران رشد مهارتهای شنيداری و صحبت 
ی هدفمند و کردن را از طريق تمرينها

  کنند: های زير تقويت می فعاليتهايی مانند نمونه

يک ميان آموزگار و -به-گفتگوهای يک -
 کودک.

آموز  تمرينهای دو نفره که طی آن دو دانش -
دهند و  با کمک هم تمرينی را انجام می

های خود را با يکديگر و با کالس در  يافته
 گذارند. ميان می

امکان آموزان  راهبردهايی که به دانش -
انديشه و يادگيری  چگونگیدهند تا از  می

 خود آگاه شوند.
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