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 معرفی دوره 

کلمات و جمالت  خواندن و نوشتن  آموزش الفبای انگلیسی،  شامل یک دوره پنج جلدی است کهدوره آلفاپالس 

حروف، صداکشی و ترکیب، خواندن  به آموزش کتاب های یک تا چهار می باشد. و همچنین مباحثی برای مکالمه

سه  پنج حروف ترکیبی و برخی استثناهای مهم ارائه می شود.  جلد کلمات و جمالت اختصاص دارد و در کتاب 

و از درس چهارم آموزش حروف آغاز می شود.   یک کامال به مباحث مکالمه ای مربوط استاول از کتاب  درس 

   هر درس نیز به مباحث مکالمه ای مربوط است.  یهمچنین دو صفحه انتها

ارائه می  در هم ریخته )بدون ترتیب( حروف به صورت ، مهارت های خواندن و نوشتنآموزش حروف و برای 

ات و از حرف ششم خواندن  ملمزیت این شیوه آموزشی این است که از حرف چهارم صداکشی و خواندن ک شود.

 جمالت آغاز می شود.  

مد نظر  تمامی بخش های مکالمه صرفا به صورت شفاهی است و خواندن و نوشتن کلمات و جمالت توجه: 

 نیست. 

 

 :  4تا  1جلد 

می   فقط به صورت شفاهی به مباحث مکالمه اختصاص دارد و ( 15)تا صفحه  سه درس ابتدایی کتاب  الف( 

با نمونه سوالی که داده  واژگان مربوطه آموزش داده می شود و سپس دروس، در هر مبحث ابتدا باشد. در این 

 شده، در مورد تصاویر پرسش و پاسخ ) مکالمه( انجام می شود.  

جمالت دستوری که در کالس  در این قسمت دانش اموزان با مکالمات مقدماتی، رنگ ها، اعداد ، شکل ها و 

این موضوعات و سواالت مربوط به آن ها برای بسط موضوعات و مکالمات در  ، آشنا می شوند. کاربرد زیادی دارند 

 مباحث بعدی مرتبا تکرار می شوند.  

گفته شد حروف بدون ترتیب آموزش داده  همانطور که پیش تر  ز می شود. آغاحروف آموزش از درس چهارم  ب( 

 می شود.  

کلمات مربوطه را به صورت شفاهی   ، پس از یادگرفتن حروفزبان آموزان  Ss , Aa , Ttف وحردر  نکته مهم:

 کلمات صفحه اول درس را بخوانند و بنویسند. می توانند  Ppیاد می گیرند اما از حرف  

 

 

 



 )حروف( بخش های مختلف هر درس 

 صفحه اول هر درس 

حرف و  اسم و صدای در هنگام تدریس در ابتدای درس یک حرف از حروف الفبای انگلیسی معرفی می شود. 

 شکل بزرگ و کوچک آن آموزش داده می شود.  

 مثال:  

Capital S , Small s. The name is S /es/ , the Sound  is /s/ 

 و سپس کلماتی که حرف مربوطه در آن آمده معرفی می شوند. 

 مثال:

S like sun.  

S like snake.  

در سه درس  ال را تکرار و با دیدن شکل ها برای هر یک جمالت باال را بگویند. بازبان آموزان باید بتوانند جمالت 

کلمات جدید تمامی  زبان آموزان می توانند  Pp(خواندن کلمات مد نظر نیست اما از حرف  S,A,Tاول )حروف 

 را بخوانند.  

در  معرف نوع شخصیت آن حرف است و ده است. این جمله برای هر حرف یک عبارت به عنوان شعار انتخاب ش 

معنای این جمله با روش های گوناگون از طرف  ند یادگیری حروف برای یادآودی بسیار پرکاربرد است. طی فرای

 معلم اموزش داده می شود.  

 

 فیلم قسمت اول هر درس 

شده است. در این فیلم ها   انتخاب  Alphablocksفیلم های قسمت اول هر درس از سری فیلم های آموزشی 

و به مرور که به یکدیگر اضافه می شوند ماجراهایی بین آن ها شکل می    هر حرف یک شخصیت یا کاراکتر دارد

 گیرد.  

دای حروف، صداکشی و خواندن کلمات است که با شیوه ای بسیار جذاب  لی در این قسمت یادگیری صصهدف ا

   آموزش داده می شود. 

در  آموزان  زباننکته مهم: در این فیلم ها فهم کامل صحبت های بین شخصیت ها )حروف( مدنظر نیست. البته 

 طی فرایند یادگیری حروف به مرور بخشی از این صحبت ها را متوجه می شوند.  



به صورتی هستند که فقط یک حرف جدید دارند و   کلماتی که در صفحه اول آموزش داده می شوند   Ppاز حرف 

صداکشی شده و شکل مربوط به آن برای یادگیری معنای  این کلمات در فیلم قبال یادگرفته اند. حروف دیگر را 

ف را که در صفحه اول هر  ر کلمات مربوط به حنمایش داده می شود. از این درس به بعد زبان آموزان باید کلمه 

 درس می آید بخوانند و بنویسند.

 

این داستانک به شیوه های   )کادر زرد رنگ(.  در صفحه اول هر درس یک داستانک برای هر حرف داده شده است

تی را  و هدف این است که زبان آموزان بتوانند درباره حرف مورد نظر جمال مختلف توسط معلم تدریس می شود. 

 گفته و فعالیت مربوط به آن را انجام دهند.  

 نکته: خواندن این بخش مد نظر نیست.  

 

 صفحه دوم هر درس 

ورت کلی شیوه نوشتن حروف در  داده شده است. به ص ی خط خوش در صفحه دوم تمرین های مربوط به 

 انگلیسی از باال به پایین و از چپ به راست است. 

 زیاد استفاده می کنند.   معموال معلمان از دو عبارت زیر

 

Up to down  باال به پایین 

Left to right چپ به راست 

 

جهت حرکت دست  و کلماتی که برای تمرین خوش خطی یا رونویسی داده شده شماره گذاری و تمامی حروف  

 با فلش مشخص شده است.  

می باشد. حروف   توجه به نوشتن شکل بزرگ و کوچک حروف در بین خطوطمورد مهم دیگر در این قسمت 

 بزرگ بین سه خط و حروف کوچک بین دو خط نوشته می شوند.  

 

آموزان بخشی از این صفحه را در کالس و زیر نظر معلم انجام می دهند و بخشی را به عنوان تکلیف  معموال زبان 

 خواهند داشت.   لمنز

 

 

 وم هر درس سصفحه 

در این فیلم کارتونی  در ابتدای صفحه یک فیلم درباره حرف الفبای جدیدی که تدریس شده قرار دارد.   .1

کلمات بیشتری از حرف جدید آشنا می شوند و همچنین معلم  زبان آموزان در قالب یک داستان با 

 با زبان آموزان تکرار می کند.  جمالت خاصی را انتخاب و 

 و باالتر زبان آموزان می توانند خالصه ای از داستان فیلم را نیز بیان کنند.   3در کتاب های  



و سعی کنند   زابن آموزان در منزل می توانند این فیلم را تماشا، کلمات مربوط به حرف جدید را تکرار

 یادگیری کل لغات فیلم مدنظر نیست. چند جمله درباره صحنه های مختلف آن بگویند.  

 

قسمت دوم از این صفحه به خواندن جمله اختصاص دارد و یکی از بخش های مهم هر درس به شمار   .2

 می رود.  

هدف از این بخش صداکشی کلمات و خواندن جمله و همچنین درک معنای آن بر اساس شکل مربوط  

 ت.  به آن اس 

درک معنا و نوشتن تمرین  از نظر روخوانی،  با گوش دادن به فایل صوتی حتما در منزل این قسمت باید 

 شود.  

 

   هر درس 6تا  4صفحات 

در این صفحات تمرین های متنوعی برای تمرین حروف ، خواندن ، نوشتن و درک معنای کلمات و  

یک  هر درس  6گنجانده شده که بخشی در کالس و بخشی در منزل انجام می شود. در صفحه جمالت 

 داده شده است.  ی سرمشق برای رونویس

 

 دو صفحه آخر هر درس 

در دو صفحه آخر هر درس یک موضوع برای مهارت گفتاری و مکالمه داده شده است. همانطور که در  

موضوعات این صفحات فقط شفاهی هستند و زبان آموزان نیاز به خواندن کلمات و  باال گفته شد، 

 جمالت ندارند. 

 صیه می شود.  مربوطه برای تمرین این صفحات اکیدا تواستفاده از فایل های صوتی و تصویری 

 

 

 5کتاب جلد 

استثنا ها اختصاص دارد. محتوای کلی تقریبا مشابه کتاب های فبلی  به آموزش حروف ترکیبی و بعضی از  5جلد 

یا متن کوتاه تغییر پیدا کرده  با این تفاوت که در این کتاب قسمت خواندن جمالت به یک مکالمه کوتاه است 

 است. 

بتوانند با  انتظار می رود زبان اموزان بتوانند این مکالمه ها و متن ها را خوانده ، معنای آن ها را درک کنند و 

در این قسمت دانش آموزان  تن یا شکل پاسخ دهند. استفاده از شکل مرتبط با آن به سواالت معلم درباره م 

 می کنند.درباره شکل مورد نظر نیز صحبت یا پرسش و پاسخ 

 


