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؟ب؟
خلیــلوار بـبـیـنـید عـید قـربان را
به رونمایی شش گوشه میدهم جان را
چگونه است که دل ،کربالیی است امروز
فرا گرفته چرا عطر سیب ایران را
بهشت پنجره دیگری به قم گشوده کنون
که مست کرده هوایش دل خراسان را
خدا کند خبری اینچنین بیاید که
بنا شدست بسازیم قبر پنهان را
برای حضرت زهرا (س) ضریح میسازیم
و دست فرشچیان طرح میزند آن را
شاعر :سید حمیدرضا برقعی

مقدمه

بــا فرارســیدن مــاه محــرم در ســال  1398هجــری شمســی ،ســومین ویژهنامــه  Eightبــرای
فراگیــران زبــان انگلیســی و بــا هــدف ارتقــا ســطح زبانــی ایشــان و نیــز معرفــی هرچــه بیشــتر و
بهتــر مجموعــه  Eightمنتشــر میشــود.
هماننــد شــماره هــای قبلــی ،در ایــن ویــژه نامــه نیــز مطالــب و فعالیــت هــای جــذاب و کاربــردی
جهــت تقویــت ســطح زبانــی مخاطــب در قالــب متــن ،تمریــن و ســرگرمی ارائــه شــده اســت.
امیدواریــم از خوانــدن ایــن مطالــب و انجــام فعالیــت هــا لــذت ببریــد.
بــرای آنکــه ایــن مطالــب در دســترس افــراد بیشــتری قــرار گیــرد ،در انتشــار ایــن ویژهنامــه مــا
را یــاری دهیــد.

Muharram in Eight

The Evening of Ashura is an excellent
artwork created by the world-famous
Iranian painter, Mahmoud Farshchian,
in 1976. The central theme is in fact a
narration, which reflects the sadness
and sorrow of Imam Hussain‘s family
who were crying around his horse
which came back without him. The
name of the artwork indicates the time
period that it covers, that is the evening
of Ashura (the tenth day of Muharram)
when Imam Hussain (peace be upon
him) and his relatives and companions
were martyred in Karbala by their
enemies.
Source: Adapted from www.iranreview.com
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Riddle

1. I can fly but have no wings. I can cry, but I have no
eyes. Wherever I go, darkness follows me.
What am I?
2. What is orange and sounds like a parrot?
3. What is easy to get into, but hard to get out of?
4. Poor people have it. Rich people need it. If you eat
it, you die. What is it?

Wise saying

1. A blind person who sees is better than a seeing person who is blind.
2. He that respects himself is safe from others.
3. Money buys everything but good sense.
4. One head cannot hold all wisdom.
5. Plan your life like you will live forever, and live your life like you will die the next day.
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آیا می توانید این جمالت حکیمانه را به زبان فارسی ترجمه کنید؟
................................................................ .1
................................................................ .2

Proverb
1. Better late than never.
2. A bird in hand is worth two in the bush.
3. All that glitters is not gold.
4. Among the blind, the one-eyed man is king.
5. Beauty is in the eye of the beholder.
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آیا می توانید اينضرب المثل ها را به زبان فارسی ترجمه کنید؟
................................................................ .1
................................................................ .2

Short story

NO 1.
A Merchant and his Donkey
One beautiful spring morning, a merchant loaded his donkey with bags of salt to go to the market in order to sell the
salt. The merchant and his donkey were walking along together. They had not walked far when they reached a river on
the way. Unfortunately, the donkey slipped and fell into the river. As it scrambled up the bank of the river, it noticed that
the bags of salt, loaded on his back, had become lighter.
There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. As
they reached the slippery riverbank again, the donkey fell into the river, this time deliberately. Thus, the salt was wasted
again.
By now the merchant knew the donkey’s trick. He wanted to teach the animal a lesson. As he returned home the
second time with the donkey, the merchant loaded bags of sponges on its back.
The duo set out on their trip to the market a third time. On reaching the river, the donkey very cleverly fell into the water
again. But now, instead of the load becoming lighter, it became heavier. The merchant laughed at the donkey and said,
“You, foolish donkey! Your trick has been discovered. You should know that you cannot fool anyone too many times.”
NO 2.
The Ant and the Dove
On a hot summer day, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came to a spring.
To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, suddenly she slipped and fell into
the water.
She could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove
quickly plucked a leaf and dropped it into the water near the struggling ant. The ant moved towards the leaf and
climbed up onto it. Soon, the leaf drifted to dry ground, and the ant jumped out. She was safe at last.
Just at that time, a hunter nearby was about to throw his net over the dove, hoping to trap it. Guessing what he was
about to do, the ant quickly bit him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net. The dove was quick to fly
away to safety. While escaping, she thought, “A good turn deserves another.”

یادگیری و تمرین مستقل (خارج از محیط کالس)

Autonomous learning and practice

در دو شــماره قبلــی ایــن نشــریه اشــاره کردیــم کــه مهــم تریــن مهارتــی که می توانــد در میزان یادگیــری تفاوت
عمــده ای میــان زبــان آمــوزان یــک کالس ایجــاد کنــد تســلط و بهــره بــردن آن هــا از مهــارت هــای یادگیــری
و تمریــن مســتقل اســت .بدیهــی اســت زمانیکــه تقریبــا تمــام عوامــل کالســی (ســاعات حضــور در کالس،
منابــع آموزشــی ،مــدرس و همکالســیان ،تکالیــف خــارج از کالس و آزمــون هــای میــان تــرم و پایــان تــرم) بــرای
تمامــی زبــان آمــوزان یکســان اســت ،آنچــه مــی توانــد تفــاوت ســاز باشــد یادگیــری و تمریــن مســتقل از کالس
اســت .بدیــن ترتیــب زبــان آموزانــی کــه مــی داننــد چطــور و بــه چــه میــزان مــی بایســت خــارج از محیــط کالس
بــه یادگیــری مطالــب جدیــد و نیــز تمریــن مطالــب گذشــته بپردازنــد و در عمــل بــه طــور مســتمر و باپشــتکار در
ایــن مســیر گام برمــی دارنــد در زمانــی نســبتا کوتــاه بــه موفقیــت هــای چشــمگیری دســت مــی یابنــد و خــود را
از همکالسیهایشــان متمایــز مــی ســازند.
در ایــن ویــژه نامــه بــه معرفــی یکــی دیگــر از ایــن مهــارت هــا کــه employing written corrective feedback
نامیــده مــی شــود مــی پردازیــم .منظــور از ایــن عنــوان بکارگیــری بازخــوردی اســت کــه مــدرس در ارتبــاط بــا
نــگارش در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد.
برای درک چگونگی بهره بردن از این بازخورد بیایید به نمونه ای از نگارش یکی از فراگیران توجه کنیم.

my frend visit his grandfather everyday. they live in the same local. my
frend’s grandmother dead two years before and now his grandfather lives
lonely. He sometimes go to the park and talk to other old peeple. they never do
sport and my frend thinks their life is boring and sad

همانطــور کــه مشــخص اســت ایــن نــگارش ایــرادات
زبانــی ز یــادی دارد .مدرســین زبــان جهــاد دانشــگاهی
کــه مجموعــه منابــع  Eightرا تدر یــس مــی کننــد بــه طــور
مشــابهی بــر روی نــگارش فراگیــران بازخــورد مــی دهنــد.
ً
ایــن نــوع بازخــورد اصطالحــا metalinguistic feedback
نامیــده مــی شــود .ایــن نــوع بازخــورد شــامل اســتفاده از
یــک ســری کــد مــی باشــد کــه مدرســین و فراگیــران درک
مشــترکی از آن هــا دارنــد .هــر کــد نشــان دهنــده یــک نــوع
اشــکال در نــگارش مــی باشــد کــه در حاشــیه متــن یــا کنــار
ایــرادات قــرار مــی گیــرد .بیاییــد بــه جــدول مقابــل کــه
شــامل برخــی از ایــن کدهــا مــی باشــد نــگاه کنیــم:

نوع مشکل در نگارش

کد

بزرگ بودن حرف اول کلمه

cap

عالئم نگارش

pun

دیکته کلمه

spe

پاراگراف بندی

para

تطابق فعل و فاعل

agg

زمان فعل

ten

حرف تعریف

art

نوع کلمه

part

انتخاب واژه

wor

مدرســین مجموعــه منابــع  Eightدر شــش ســطح اول کتــاب هــای فراگیــر بــر طبــق اصــول  metalinguistic feedbackبــه ارائــه بازخــورد مــی پردازنــد.
جملــه اول متــن نمونــه نــگارش بــاال را بــه همــراه ایــن نــوع بازخــورد نــگاه مــی کنیــم.

my frend visit his grandfather everyday. they live in the same local. my
cap

wor

				

cap

part

کلمــه اول ایــن جملــه مــی بایســت بــا حــرف بــزرگ شــروع شــود بــه
همیــن خاطــر کــد  capز یــر آن قــرار گرفتــه اســت .کلمــه دوم از نظــر
دیکتــه مشــکل دارد و مــی بایســت بــه شــکل  friendاصــاح شــود.
کلمــه ســوم ،کــه ز یــر آن کــد  aggبــه معنــای عــدم تطابــق فعــل و فاعــل
مــی باشــد ،مــی بایســت در انتهایــش  sبگیــرد چــرا کــه زمــان جملــه حــال
ســاده اســت و فاعــل ســوم شــخص مفــرد اســت .آخر یــن کلمــه ایــن
جملــه مــی بایســت قیــد زمــان باشــد امــا در شــکل کنونــی بــه شــکل
صفــت نوشــته شــده اســت بــه همیــن خاطــر ز یــر ایــن کلمــه عالمــت part
قــرار گرفتــه اســت بــه ایــن معنــی کــه نــوع کلمــه مشــکل دارد .بنابرایــن
اصــاح مــی بایســت بــا تغییــر از  everydayبــه  every dayصــورت گیــرد.
بــا توجــه بــه اهمیــت مهــارت نــگارش و تدریجــی بــودن یادگیــری کامــل
ایــن مهــارت ،نیــاز اســت بــه عنــوان فراگیــر حتمــا بعــد از دریافــت بازخورد

					 agg

spe

cap

بــه شــکل  metalinguistic feedbackبــه بررســی دقیــق تــک تــک
کدهــا بپردازیــد .ســپس اصالحــات الزم را صــورت دهیــد و متــن را کامــل
بازنویســی کنیــد .بعــد از بازنویســی کامــل ،متــن جدیــد را بــه مدرســتان
تحویــل دهیــد تــا ایشــان اقــدام بــه بررســی اصالحــات صــورت گرفتــه
از ســوی شــما کننــد و نمــره الزم را بــه متــن شــما اختصــاص دهنــد .در
پایــان ،متــن بازنویســی شــده تــان را از مــدرس محتــرم تحویــل بگیرید و
بــا مقایســه دو متــن ســعی کنیــد از ایراداتتــان بیاموزیــد تــا دیگــر آن هــا
را تکــرار نکنیــد .پیشــنهاد مــی کنیــم ایــن متــن هــا را تمامــا در پوشــه ای
مختــص نــگارش  Eightقــرار دهیــد تــا بــه مــرور زمــان و بــا بررســی گام به
گام ایراداتتــان ،مهــارت نگارشــتان ارتقــا یابــد تــا در نهایــت بــه قلمــی
قــوی دســت یابیــد.

Challenge

مانند مثال زیر ،در قالب یک جمله ،کاری که در حال انجام است را توصیف کنید.

He’s vacuuming the room.

1. …………………………….....……………………………................................ .

2. …………………………….....……………………………................................ .

3. …………………………….....……………………………................................ .

4. …………………………….....……………………………................................ .

5. …………………………….....……………………………................................ .

6.…………………………….....……………………………................................ .

7. …………………………….....……………………………................................ .

8. …………………………….....……………………………................................ .

معرفی واحدهای زبان جهاد دانشگاهی

کالج زبان های خارجی
جهاد دانشگاهی ،واحد استان خراسان جنوبی
شروع فعالیت :سال 1383
تعداد آموزش دیده گان :بیش از  15000فراگیر
مقاطع سنی :کودک تا بزرگسال
دوره هــای مکالمــه :زبــان هــای انگلیســی ،فرانســوی ،آلمانــی ،عربــی
و ترکــی اســتانبولی  /زبان هــای روســی ،ایتالیایــی و اســپانیایی (نیــاز
محــور)

دوره های تخصصی:
 .1آمادگی آزمون های EPT, IELTS, TOEFL
 .2تربیت مدرس دوره های مکالمه زبان و نیز مدرس IELTS
 .3دوره هــای انگلیســی بــا اهــداف ویــژه (()ESPبــه فراخــور نیــاز
فراگیــران طراحــی و برگــزار مــی شــود).
برنامه های ویژه:
 .1یادگیری مکالمه در محیط ها و موقعیت های واقعی
 .2رقابت های جذاب آموزشی از جمله سخنرانی

خدمات دپارتمان ترجمه:
 .1ترجمه متون به زبان های مختلف
 .2ویراستاری مقاالت
آمــوزش هــای ضمــن خدمــت :مدرســین ایــن کالــج بــه طــور مســتمر از
جدیدتریــن یافتــه هــا در حــوزه آمــوزش بهــره منــد می شــوند تــا بتوانند
کارآمدتریــن و بهتریــن نــوع آمــوزش را بــه فراگیــران محتــرم ارائــه کننــد.

نشست خبری کتب Eight

یادگیری زبان در محیط :گروه کودکان

یادگیری زبان در محیط :گروه کودکان ،موزه ی عروسک ها

یادگیری زبان در محیط :کافه کتاب

یادگیری زبان در محیط :گروه کودکان

یادگیری زبان در محیط :نمایندگی هیوندای

یادگیری زبان در محیط :گالری

آغاز آموزش بین المللی کتب EIGHT

سخنرانی عمومی به زبان انگلیسی

گردهمایی بزرگ یادگیری زبان و رسانه های دیجیتال

یادگیری زبان در محیط :گالری

معرفی واحدهای زبان جهاد دانشگاهی

دپارتمان زبان های خارجی
جهاد دانشگاهی ،واحد استان زنجان
سابقه فعالیت :بیش از  30سال سابقه درخشان
تعداد فراگیران :آموزش بیش از  15000زبان آموز در سال و در سه مرکز فعال آموزشی
مقاطع سنی :کودک ،نوجوان و بزرگسال
دوره های مکالمه :زبان های انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی ،عربی ،ترکی استانبولی ،روسی

دوره های تخصصی و برنامه های ویژه علمی آموزشی:
 .1آمادگی آزمون های MHLE / MSRT / EPT / IELTS / TOEFL
 .2برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی زبــان انگلیســی از جملــه تربیــت مــدرس زبــان
انگلیســی ،خوشنویســی خــط التیــن ،فــن ترجمــه ،مکالمــات و مکاتبــات اداری بــه زبــان
انگلیســی و ...
 .3برگــزاری دوره هــای  VIPو نیــاز محــور  English for Academic Purposesدوره هــای
انگلیســی ویــژه دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی کــه خواهــان شــرکت در آزمــون آیلتــس
مــی باشــند.
 .4برگــزاری دوره  Ultimateویــژه فــارغ التحصیــان دوره هــای  Advancedبــا حضــور
مدرســین بیــن المللــی
 .5برگــزاری کارگاه آمــوزش و نمایــش فیلــم بــه صــورت منظــم در هــر تــرم بــا هــدف

افزایــش ســطح دانــش زبانــی فراگیــران
 .6برگــزاری کارگاه هــای هفتگــی گرامــر و لغــت بــرای مــرور مطالــب گذشــته و همچنیــن بــاال
بــردن مهــارت هــای تعاملــی فراگیــران
 .7برگزاری دوره های آموزشی زبان آلمانی و فرانسه ویژه کودکان و نوجوانان
آموزش های ضمن خدمت:
 .1برگــزاری کارگاه هــای تقویــت دانــش زبانــی و روانشناســی آموزشــی ویــژه مدرســان بــه
منظــور بهبــود توانایــی هــای آن هــا
 .2برگــزاری جلســات منظــم اداری و آموزشــی بــا حضــور مدیــران مراکــز و گــروه و همچنیــن
اســاتید جهــت هماهنگــی بیشــتر ،رفــع مشــکالت آموزشــی و تبادل نظــر در زمینــه تازه های
علمــی تدریس.
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