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تهران :بهشت2 .1394 ،ج .رحلی.
مخاطب :آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ،سطح مقدماتی
کلمات کلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،تمرینها

چکیده :مجموعه کتابهای English in mind
این مجموعه شامل  2جلد است .در کتاب  starter workروشهای گوناگون زبان معرفی شدهاند .از جمله این
روشها میتوان به ترجمه ،گرامر ،روش مستقیم و روش شنیداری اشاره کرد .کتاب  starter studentشامل
سه قسمت دانشآموزان ،معلمان و کتاب کار است که با محتوای کاربردی و ارائه تمرینهای مناسب به آموزش
میپردازد .شایان ذکر است این کتاب همراه با فایل صوتی عرضه میشود.

 .18میاحی ،نادیا [ ...وديگران] ProspectBilingual Dictionary: English to Persian .ماهشهر :نادیا
میاحی200 .1394 ،ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :راهنمایی آموزشی ،واژهنامهها ،زبان خارجه
چکیده :این فرهنگ لغت بیش از صدها کلمه انگلیسی دارد که به فارسی روان و معمولی معنی شده تا
دانشآموزان بتوانند معنای کلمات درسهای گذشته و حتی پایه پایینتر را در اختیار داشته باشند و به انجام
تکالیفشان بپردازند .استفاده از تصویر برای یادگیری بهتر دانشآموزان است .بهعالوه عالئم فونتیکی با دو تلفط
( )BYEو امریکایی ( )NA MEنیز در کتاب آمده است.
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تهران :بهشت2 .1394 ،ج .رحلی.
مخاطب :آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ،سطح مبتدی
کلمات کلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،تمرینها

چکیده :در این مجموعه  2جلدي  ،با استفاده از تصویرهای آموزشی و با هدف تقویت تمرکز ذهنی ،کودکان
با برخی از مباحث ابتدایی زبان انگلیسی آشنا میشوند .همچنین تمرینهایی به منظور تقویت دستور زبان و
گسترش دایره لغات ارائه شده است .این تمرینها موضوعاتی مانند مدرسه من ،اتاق من ،بدن من و شغلها را
پوشش میدهند.
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تهران :بهشت2 .1394 ،ج .رحلی.
مخاطب :آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ،سطح مبتدی
کلمات کلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،یادگیری

چکیده :این مجموعه  2جلدی به روش ارتباط دیداری تهیه شده است و بر پایه آموزش دستور زبان و لغت
استوار است .این اثر با تقویت قوه بصری و آموزش از طریق دیدن و شنیدن ،مباحث ابتدایی زبان انگلیسی را به
کودکان آموزش میدهد.

 10فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

تهران :بهشت2 .1394 ،ج .رحلی.
مخاطب :آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ،سطح مبتدی
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،راهنمای آموزشی

چکیده :دراین مجموعه  2جلدی ضمن آموزش زبان انگلیسی ،تمرینهایی برای تقویت قدرت بصری و تصویر
سازی ذهنی زبانآموزان سطح مبتدی فراهم شده است و با استفاده از تصاویر ارائه شده ،موجب تثبیت مطالب
آموخته شده در ذهن آنها میگردد .در این آموزش زبان آموزان باتوجه و تمرکز روی تصویرها و مطالعه مطالب،
لغات ،و نکات دستوری مربوط به هردرس را یاد میگیرند.

 .22ایزدپناه ،محمدعلی .انگلیسی از طریق فارسی .ETPشیراز :ایده درخشان184 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،یادگیری ،راهنمای آموزشی ،روش تدریس
چکیده :در این کتاب با استفاده از روش « »ETPزبان انگلیسی به دانشپژوهان آموزش داده میشود .در این
روش ،با بهرهگیری از زبان مادری برای بیان معنا و معادلسازی برای ساختارهای زبان ،استرس فراگیرندگان
کاهش و اعتمادبهنفس آنان افزایش مییابد .تأکید  ETPبرای استفاده از چهار مهارت زبانی در آموزش است و به
توسعه دانش واژگانی توجه ویژهای دارد.

 .23حقی ،ولی .درسآزمون زبان انگلیسی هفتم .اردبيل :یاوریان128 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،راهنمای آموزشی
چکیده :کتاب حاضر با هدف آموزش و بازدهی بهتر درس انگلیسی ،در چارچوب کتاب درسی و کتاب «راهنمای
ب درسی کمک میکند و مهارت دانشآموزان
معلم» طراحی شده است .خواندن این کتاب به درک بهتر مطالب کتا 
را برای پاسخگویی به پرسشها ،آزمونها و امتحانهای پایان سال تحصیلی افزایش میدهد.

 .24برهانی ،مجید .زباناندیشان انگلیسی پایه هشتم مجموعه آزمونها و کاربرگها .مجید برهانی،
170 .1394ص .رحلی.
مخاطب :دانش آموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي -زبان انگليسي
چکیده :یکی از شیوههایی که منبع تاثیرگذاری در آزمون زبان در سرتاسر جهان شده و کتابها و منابع بسیار
زیادی بر اساس آن طراحی شده رویکرد ارتباطی ( )CLTاست .مجموعه حاضر نیز که بر همین اساس طراحی
گشته ،شامل توضیح و تشریح مطالب آموزشی (نکتهها) ،واژهها و لغتهای درس به درس به همراه معانی،
مهارتهای خواندن ،نوشتن و گوش دادن ،آزمون کتبی ،مجموعه کاربرگها (تکالیف) ،نمونه سؤاالت به همراه
یک عدد لوح فشرده به عنوان مکمل این مجموعه که فایل صوتی کتاب درسی ،تمرینات و سواالت مهارت گوش
دادن ،اسالیدها و ویدئوهای آموزشی و بازیهای انگلیسی را در بردارد.
دوره اول آموزش متوسطه (11 )1

انگليسي
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انگليسي

 .25اسکات ،وندیای .شیوههای نوین آموزش زبان برای کودکان .صمد جودی آرپادرسی /هاتف
رستگارنیا .تبریز :هنر اول160 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :مهارتهای آموزشی ،زبان خارجه ،کودکان
چکیده :این کتاب به معرفی تکنیکهای جدید آموزش زبان انگلیسی برای کودکان پرداخته است .تقسیمبندی
کودکان برای آموزش و تفاوت در نحوه آموزش هر یک از آنها ،یکی از مهمترین ویژگیهای این کتاب است.
چگونگی مدیریت کردن کالس آموزشی ،با در نظر گرفتن ویژگیهای عمومی دانشآموزان ،از مباحث دیگری
است که در کتاب آمده است.

 .26علویمقدم ،بهنام [...وديگران] .فلش کارت معلم بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه هشتم دوره
اول متوسطه .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان408 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،راهنمای آموزشی ،مواد درسی
چکیده :در این بسته ،مجموعهای از مفاهیم و واژگان مربوط ،در قالب «فلش کارت» و همراه با ارائه تصاویر
رنگی به دانشآموزان آموزش داده میشود .شایان ذکر است ،درسها به تفکیک ارائه شده است و استفاده از این
فلش کارتها انتقال مفاهیم مورد نظر را آسان میکند.

 .27دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ انگلیسی پایه هفتم  -دوره اول متوسطه.
تهران :مرآت56 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :کاربرگ ابزاری آموزشی است که با هدف تسهیل اجرای اهداف آموزش در جریان تدریس معلم طراحی
و تدوین شده است .کتاب حاضر مجموع ه تمرینهایی برای درک واژگان و حروف زبان انگلیسی است .تمرینها
با الگوهای گوناگون (جای خالی ،توضیحی ،چندگزینهای و ) . .طراحی شدهاند و یک لوح فشردۀ آموزشی نیز به
کتاب ضمیمه است.

 .28گروه مؤلفان انتشارات مدرسه .کتاب کار زبان انگلیسی پایه هفتم .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان132 .1393 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،مواد درسی ،آزمونها
چکیده :کتاب با نگاهی جامع به کتاب درسی مربوطه و استفاده از تصاویر رنگی آموزشی به ارائه سؤاالت
کوتاهپاسخ و چهارگزینهای ،جدول کلمات و . ...برای هر درس از کتاب اصلی پرداخته است .هدف از تدوین کتاب
ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بوده است.
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