کنج زبان
کتابخانه ترکمان
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معرفی :در سال  1393گروه آموزشی زبانهای خارجی دانشگاه با
همکاری کتابخانه ترکمان مجموعه کنج زبان را با هدف سهولت
دسترسی دانشجویان به مطالب خودآموز زبان راهاندازی کرد .مفتخریم
اعالم نماییم که این مجموعه در سال  1396بهروزرسانی شده است.

?No time to read

در کنج زبان که در ضلع شمالشرقی کتابخانه ترکمان قرار دارد سعی
شده است که منابع مورد نیاز دانشجویان عالقهمند به زبان انگلیسی
بسیار آسان و در یکجا در دسترسشان قرار گیرد.
بخش عمدهی کنج زبان را کتابهای طبقهبندیشدهی داستانی

!Try a short story

تشکیل م یدهد که در شش سطح از آسان به مشکل طبقهبند ی
شدهاند .برای مثال ،در سطح  ،1زبان آموزان پرکاربردترین واژگان و
پایها یترین دستورهای زبان انگلیسی را مرور م یکنند .اکثر واژگان
سطح  1در سطح  2نیز استفاده م یشوند اما یک دسته واژگان دیگر
نیز به آنها اضافه و دستور زبان نیز پیچیدهتر م یشود و به همین
ترتیب سطوح باالتر دارای این ویژگی هستند.
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پیشنهاد گروه زبان به شما :از هر سطح حداقل سه کتاب را مطالعه
کنید .بنابراین شما م یتوانید در یک بازهی زمانی  6الی  9ماه 18 ،کتاب
کوتاه را مطالعه کنید .ازآنجاکه استمرار ،رمز موفقیت در یادگیر ی زبان است
توصیه م یکنیم با توجه به سطح کتاب ،هر هفته ،هر دو هفته ،یا هر سه
هفته یک کتاب را مطالعه کنید .حال ممکن است افرادی بتوانند کتب
آسانتر را با سرعت باالتر ی بخوانند ولی بههرحال باید بهطور میانگین هر
دو هفته یکبار یک کتاب خوانده شود.
یکی از محاسن استفاده از کتب طبقهبندیشده به این روش این است که
واژگان و دستورها ی مهم بارها برای شما تکرار م یشود .این تکرار ،اگر در
فاصلههای زمانی کوتاهتر صورت گیرد ،باعث م یشود که زبان بیشتر در

قبل از مطالعهی هر فصل ،ابتدا فایل صوتی آن را گوش کنید .بار

معلم بیمنت شما :در کنار این کتابها تعدادی فرهنگ واژگان قرار

سوم ،همراه با شنیدن فایل صوتی ،کتاب را هم مطالعه کنید .برای بار

گرفتهاند که آنها نیز طبقهبندی مقدماتی تا پیشرفته دارند .شما می

چهارم ،بدون کتاب ،صرفا فایل صوت ی آن را گوش کنید و گاهی اوقات

توانید متناسب با سطح خود یک فرهنگ را انتخاب کنید .اگر میخواهید

سعی کنید فایل را متوقف کرده و آخرین جمله یا عبارت پخش شده را

از فرهنگهای الکترونیکی استفاده کنید توصیه میکنیم از نرمافزار

تکرار کنید تا ببینید متوجه شدهاید یا خیر .به این صورت اطالعات بارها

نارسیس یا آریانپور استفاده نمایید .اگر تمایل به فرهنگهای انگلیسی

و بارها برایتان تکرار م یشود و سرعت وکیفیت یادگیریتان افزایش

به انگلیسی دارید ،بهتر است از النگمن ،آکسفورد یا کمبریج استفاده

پیدا میکند.

کنید.

بدین ترتیب ،امیدواریم کنج زبان بتواند بستهای مناسب از مهارتها ی

فرهنگ هایی مانند هزاره ،آکسفورد و النگمن چنان غنی هستند که

درک مطلب ،شنیداری ،گفتاری و نوشتاری را بهصورت خودآموز به شما

اگر با مطالعه مقدمه آنها بتوانید فرا بگیرید که چگونه از آنها بهترین

ارائه دهد.

بهره را ببرید مانند یک معلم خصوصی برای شما مفید خواهند بود.

ذهن تثبیت شود .همچنین ،این روش کمک م یکند ذهن شما به صورت
ناخودآگاه یک دسته از اطالعات را عالوه بر آنچه م یخوانید ثبت کند و
همراه با تقویت مهارت درک مطلب ،بهطور ضمنی دستور زبان و سرعت
بکارگیری واژگان شما هم تقویت شود.
برای تمرین مهارتها ی شنیداری توصیه م یکنیم لوحها ی فشردهای را
که همراه برخی از این کتب ارائه م یشود استفاده و فایلهای شنیداری را
گوش کنید ،زیرا عالوه بر تقویت مهارت شنیداری و آموختن تلفظ صحیح
باعث تثبیت بیشتر مطالب در ذهن م یشود.
اگر م یخواهید مهارت گفتاری و نوشتاری خود را تقویت کنید ،به صورت
انفرادی یا گروهی ،هر فصل از کتاب (یا کل کتاب) را سه دور بخوانید.
دور اول ،صرفا بخوانید .دور دوم ،صرفا به فایل صوتی گوش دهید و در
دور سوم ،همراه فایل صوتی کتاب را بخوانید .درنهایت ،خالصهای از
فصل یا کتاب را بنویسید و آن را به صورت داستان به دوستانتان (یا به
خودتان) تعریف کنید.
روش دیگر این است که این کتابها را فصل به فصل مطالعه کنید .اما
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