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 چکیده
 

های آموزش های روانشناسی زبان و نظریهشود تلفیقی است از یافتهمیآنچه در اینجا از آن به روش طبیعی تعبیر 
درباره یادگیری زبان دوم. در این پژوهش سه جنبه از فراگیری زبان دوم مورد تأکید خواهد بود: یادگیری جمله 

واژگان عام در یادگیری فعل به عنوان واحد معنایی و پردازشی پایه و یادگیری  به عنوان واحد معنایی گسترده،
های معنایی.  تأکید بر یادگیری جمله از آن جهت است که جمله غالباً برخالف لغت دارای یک قالب حوزه

معنای واقعی است و یادگیری آن دقیقتر، سریعتر و راحتتر است. با یادگیری جمله معانی لغات، حروف و حتی 
خاطر سپرده شده به هنگام شوند. جمالت بهمیختهطور غیرمستقیم آموبرخی از قواعد دستوری پایه نیز به

توان شیوه ساخت آنها را  به جمالت دیگر تسری داد. تأکید بر شوند و میشدن نیز سریعتر پردازش میشنیده
دهند و از طریق مشارکان معنایی و ای را شکل مییادگیری افعال نیز به این دلیل است که افعال معنای گزاره

کردن واژگان دهیکنند. سازمانبینی میی خود اطالعات نحوی و معنایی موجود در جمله را  پیشهای نحومتمم
توان واژگان فارسی را در کند؛ بدین معنی که میهای معنایی یادگیری واژگان را تسریع مینیز در قالب حوزه

است با درآمدهنگارشای اصول فوق بهکرد و آموزش داد. این مقاله که برمبنبندیهای معنایی دستهقالب خانواده
یابد. در بخش اصلی ای بر اهداف پژوهش حاضر آغاز و سپس با مروری بر پژوهشهای مرتبط ادامه میمقدمه

آموز های عینی از شیوه تدوین کتابهای آموزش واژگان فارسی مناسب برای زبانمقاله مثالهای ملموس و نمونه
شود.  با به کارگیری سه اصلی که در باال ذکر آن رفت، کتابهای میاین روش ارائه غیر فارسی زبان با استفاده از

 شوند که جامعند و قابلیت بسط به سطوح پایه تا پیشرفته را خواهند داشت.آموزشی تدوین می
 

 های معنایی.آموزش زبان، روش طبیعی، فعل، جمله، حوزه ها:کلیدواژه

 
 
 .  مقدمه1

( 1983)1کرشن و ترسی ترل یکی از روشهای آموزش زبان دوم اشاره دارد که در ابتدا توسط استفنبه  "رویکرد طبیعی"
ای طبیعی یعنی برمبنای اصول و مراحلی است که در یادگیری مطرح شد. هدف آن اشاعه شیوه یادگیری زبان به شیوه

اهمیت تدریس آگاهانه اصول دستوری و زبان اول قابل مشاهده است. در این رویکرد برقراری ارتباط و کاهش دادن 
آموزی و آموزان مورد تأکید است. غایت این رویکرد کاهش تنش در محیط زبانتصحیح غیرمستقیم اشتباهات زبان

افتد و هرگز اجباری نیست. در آموزی به کندی اتفاق میگسترش مهارتهای ارتباطی است. برمبنای این روش زبان
ن تأکید بر برقراری ارتباط است، بیش از آنکه بر صورت زبانی باشد. برطبق اصول موردنظر مراحل ابتدایی آموزش زبا

-کند )و این مراحل شامل ارائه پاسخهای بلیآموزی طیآموز باید مراحل طبیعی را برای زباندر این روش، هر زبان
شود(. در این رویکرد اعتقاد بر ل میها، عبارتهای کوتاه و جمالت کامای، فهرستی از واژهخیر، پاسخهای یک کلمه

 ای ناخودآگاه به فراگیری زبان بپردازدآموز به شیوهافتد که زبانآموزی فقط وقتی اتفاق میاین است که زبان
شود. تنها برای کنترل دادهای مناسب زبانی میسر می. این مهم از طریق قرارگرفتن در معرض درون(99، 1983)چستن:

توان به دوم را می توان از روش آموزش آگاهانه مطالب استفاده کرد. مراحل فراگیری زبانانی میدادهای زببرون
 صورت زیر خالصه کرد:

                                                           
1- Stephen Krashen and Tracy Terrel  



 1399دی  -فارسیدهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات /      1378

 1مرحله پیش تولید -1
 2مرحله تولید ابتدایی -2

  3مرحله بروز زبان -3
 4مرحله بالغت )روانی( اولیه -4

  5مرحله بالغت)روانی( پیشرفته -5
های عام و افعال را مورد اشاره قراردهد. درك مطلب ژهشود که واآموز خواسته مید از زباندر مرحله پیش تولی     

جای صحبت کردن از سرتکان دادن و اشاره استفاده کند. وظیفه معلم آموز سعی دارد بهدر اینجا محدود است و زبان
خیر -رود که به پرسشهای معلم پاسخهای بلینتظار میآموز ادر این مرحله آموزش واژه است. در مرحله دوم از زبان

ای بدهد و درك مطلب بهتر از پیش شده است. افعال جمالت او بیشتر زمان حال ساده هستند. وظیفه یا یک کلمه
رود که با معلم در این مرحله آموزش الگوهای واژگانی و دستوری صحیح است. در مرحله سوم از او انتظار می

گوید، با ساختار و آموز میه پاسخ بدهد، درك مطلب او خوب است و معلم نیز بایدآنچه را که زبانعبارات کوتا
های مناسب را یاد بدهد. در مرحله بعدی درك مطلب او بسیار خوب شده عبارات درست کامل نماید و تلفظ و واژه

دهد و در آخرین مرحله با طورکلی پاسخ میتر بهتر از قبل، ساختارهای دستوری پیشرفتهاست و  با عبارات پیچیده
آموز دهد. وظیفه معلم در این دو مرحله پایانی این است که زبانجزییات بیشتر و صحیحتر از همه مراحل توضیح می

 را چنان راهنمایی کند که تولید زبانی او بیش از پیش مانند مطالب کتابها و سخنگویان بومی شود..
طبیعی که ذکر برخی ویژگیهای آن در باال رفت، رویکردی دیگری نیز در این مقاله موردنظر  عالوه بر رویکرد       

های منفرد و هم است به نام رویکرد واژگانی که در آن یادگیری زبان بر اصولی مانند فراگیری واژه هم در شکل واژه
درس، انتقال معنی است. نظر بر این گیری طرح در شکل ترکیبهای واژگانی استوار است. در این نگرش مبنای شکل

ها اساساً با شوند. واژهها در آن زبان بیان میاست که پربسامدترین معانی مورد نظر در هر زبانی با پربسامدترین واژه
آموز دارند. شوند. دانستن این ترکیبات واژگانی نقش اساسی در روانی کالم زبانآیند و یاد گرفته میهای دیگر میواژه

طرح درس معنایی بسیار مفیدتر از طرح درس ساختاری است، چراکه تنها یاد دادن انواع جمالت از نظر دستوری 
شود. های واژگانی یادگیری زبان تأکید میهای ارتباطی نیست. در این رویکرد بیشتر بر جنبهتضمین پیشرفت توانایی

ای از مطالب های بااهمیت زبان، تأکید بر حفظ پارهاز جنبه آموزآنچه در این رویکرد اهمیت دارد افزایش آگاهی زبان
 های زبانی است.آموز در معرض دادهو قراردادن زبان

مقاله حاضر با تلفیقی از دو رویکرد مذکور به نگارش درآمده  و در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش      
های یادگیری آن در فارسی به عنوان زبان دوم اشاره یوهنخست  به اهمیت یادگیری واژه، عوامل دشواری آن  و ش

پردازیم. در بخش سوم به یادگیری واحدهای شود. در بخش دوم به یادگیری واحدهای واژگانی اسم و فعل میمی
واژگانی مرکب و ازپیش شکل گرفته و اهمیت آنها در مراحل مختلف فراگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم اشاره 

بندی و ارائه راهکارهای عملی برای تدوین کتابهای بهتر به منظور آموزش زبان فارسی د شد. در پایان نیز به جمعخواه
آموزان غیر فارسی زبان اشاره خواهد شد. در این میان باید از تالشهای انجام شده در این زمینه یاد کرد که در به زبان

 اثر شعبانی جدیدی وفارسی شیرین است ( و 1383همکاران)بیاموزیم نوشته ذوالفقاری و فارسی کتابهای 
اند. مشاهده و مطالعه این کتابها و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها ایده نگارش این مختصر ( تبلور یافته2010بروکشا)

 بوده است.
 

                                                           
1- preproduction  
2- early production  
3- speech emergence  
4- intermediate fluency  
5- advanced fluency  



 1379   /    واژگانی در تدوین کتابهای آموزش واژگان فارسی -کاربرد روش طبیعی 

 فراگیری واژه .2
یادگیری دستور و اصول دستوری و یا آموزی است. این فرایند برخالف ها هسته اصلی در فرایند زبانیادگیری واژه

آموز زمان زیادی را صرف یادگیری اصول دستوری کند، پایان است. اگر زبانحتی نظام آوایی فرایندی ضروری و بی
شود و اگر همان مدت زمان را صرف یادگیری واژه کند، پیشرفت بیشتری آموزی او  بهبود چندانی یافت نمیدر زبان

تواند منتقل کند، اش نمیآموز مطالب زیادی را با دانش دستوریبود. این از آن روست که زبانقابل مشاهده خواهد 
دانستن واژه یعنی دانستن صورت، معنی و مقوله  (.1،1990)ویلینزها منتقل کندتواند با واژهاما تقریباً همه چیز را می

توان یازهای ارتباطی آنها دارد، اما به طور متوسط میآموزان بستگی به نهای مورد نیاز زباندستوری آن. تعداد واژه
هایی اشاره دارد که درنظرگرفت. این تعداد به واژه 2ایتعداد دو هزار واژه را به عنوان دایره لغت کانونی و پایه

کاربرد  3یفیگیرند. تعداد تقریبی دو هزار واژه نیز به عنوان دایره لغت تعرکارمیسخنگویان بومی در زندگی روزمره به
روند. اینها شامل پسوندها کارمیهای دیگر بههاست که برای تعریف واژهای از واژهمجموعه منظور از این مفهوم، دارد، 

آموزان ها را برای زبان. اما چه عواملی یادگیری واژه(22، 2004)ثورنبری: شودمی های پربسامد نیزو پیشوندها و ریشه
 توان در زیر خالصه کرد:مل را میسازد؟ این عوادشوارمی

 ای دشوار باشد یادگیری آن نیز دشوار خواهد بود.. تلفظ کلمات: بدین معنی که اگر تلفظ واژه1
سازد. عدم تطابق . امالی کلمات: بدین معنی که عدم تطابق میان آواها و امالی کلمات یادگیری آنها را دشوار می2

شود و یا برعکس( یادگیری را به تعویق شود، اما خوانده نمیوقتی حرفی نوشته میمیان این دو ) به عنوان نمونه 
 اندازد.   می

شوند، بلکه بدین میهای کوتاه سریعتر آموخته. طول و پیچیدگی کلمات: این نکته به این معنی نیست که واژه3
 کند.  را تسهیل میهای پربسامد معموالً کوتاهند و همین یادگیری آنها معنی است که واژه

در یادگیری آنها موثرند. به عنوان نمونه،  4. ماهیت دستوری کلمات: بدین معنی که نوع و پیچیدگی متممهای فعلی4
یابند. دارای چند نوع متمم است که در قالب جمالت خبری، پرسشی و گروه اسمی ظهور می "توضیح دادن"فعل 

 پذیرد، دشوارتر است. که تنها یک گروه اسمی به عنوان متمم می "آوردن"بنابراین یادگیری این فعل از فعل 

. معنی کلمات: بدین معنی که اگر دو کلمه، مثالً دو فعل دارای معانی باشند که با هم همپوشی دارند، امکان اشتباه 5
 شدن آنها زیاد و یادگیری دقیق آنها ضیعف است.

شود؛ ای دامنه وسیعی از کاربردها داشته باشد، سریعتر نیز آموخته  میگر واژه. دامنه کاربرد کلمات: بدین معنی که ا6
 است. "تحمیل کردن"سریعتر از  "گذاشتن"یادگیری فعل 

هایی با بار معنایی مثبت و منفی و معانی ضمنی فراوان . معانی ضمنی و بار عاطفی کلمات: بدین معنی که واژه7
 ند که فارغ از این عوامل معنایی هستند.شوهایی آموخته میدیرتر از واژه

. ماهیت ترکیب پذیر و اصطالحی کلمات: بدین معنی که اصطالحات و افعال مرکب دیرتر                             8
  (. 27، 2004)ثورنبری:شوندمیفراگرفته

سته تقسیم کرد: خطاهای معنایی و توان به دو دشوند میآموزان مرتکب میطورکلی اشتباهاتی را که زبانبه       
 آموز در انتخابمتنوعی دارند و نیز خطای زبان 5های نامناسب که معانی ضمنیخطاهای صوری. خطا در انتخاب واژه

از نوع معنایی هستند. انتخاب واژه نامناسب، ساختواژه و اشتقاقهای نادرست کلمات، خطاهای امالیی و  6هاآییباهم
منظور از معنای ضمنی، معنایی عاطفی و متأثر از سخنگویان  شوند.تباهات صوری محسوب میتلفظی از جمله اش

                                                           
1- D. Willins  
2- core vocabulary  
3-vocabulary defining  
4- verb complements  
5-connotations  
6-collocations  
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ها، معنای کلی لغات را  شوند و در کنار معنای اصلی واژهها تحمیل میبومی آن زبان است که از سوی آنها بر واژه
 ان آلمانی بخشی از معنای این کلمه استدر زب 1"پیشوا"طور مثال، بار معنایی و معنای ضمنی واژه دهند. بهمیشکل

ها را با پذیر کلمات اشاره دارد که رخداد همزمان واژهآیی نیز به برخی از ویژگیهای ترکیبهم. با(96، 1996)باسمن:
یا  "نان بیات"هم آیی یک اسم و یک صفت در ترکیب دهد. به طور مثال، باکند و توضیح مییکدیگر پیشبینی می

آیی یک اسم و یک فعل همبا "شیهه کشیدن اسب"یا  "کردن سگپارس"شود. در ترکیب دیده می "سالدرخت کهن"
  (.196، 1379)صفوی: شودمی دیده
آموز به این نیاز دارد که راهکارهایی به او ارائه شوند تا به او کمک کنند برای جلوگیری از بروز این خطاها زبان     

هایی از روابط بندی نماید. او نیازمند این است که شبکها استفاده از آنها مرتب کند و سازمانکه واژگان ذهنی خود را ب
آموزی، ارائه  شیوه مخصوصاً در مراحل ابتدایی زبان های پربسامدکننده را در ذهن خود بسازد.  ارائه واژهتداعی

مناسب  و مخصوص   2دی یا سیاق )رجستر(ها در بافت و حتی مشخص نمودن گونه کاربرصحیح کاربرد معنای واژه
خانواده با که واژه به آن تعلق دارد،آموزش کلمات هم 3های معناییها، حوزه یا حوزهآیی، یادگیری باهمهر واژه

هایی است که معلم توسط آنها امر آموزش های دیگر از جمله شیوههای موردنظر و ارائه روابط معنایی واژه با واژهواژه
 پردازیم.کند. در زیر به تفکیک به توضیح هریک از موارد باال میدوم را تسهیل می زبان

( معتقد هستند که دانش لغوی، سرعت ادراك واژه و درك مطلب از طریق آموزش 2004)4توزکو و کوآدی         
فرایند آموزش زبان دوم چه شود. بنابراین، ضرورت دارد که در هایی که بسامد وقوع آنها بیشتر است، تقویت میواژه

در مرحله انتخاب کتاب مناسب برای تدریس و چه در مرحله انتخاب مطالب ضروری برای تدوین کتاب در این زمینه 
 آموزد، توجه زیاد و دقت وافر شود. آموز در سطوح مختلف میهایی که زبانبه عامل میزان بسامد واژه

گفتاری یا نوشتاری است که مختص به کاربرد خاصی باشد و در گستره ارتباطی منظور از گونه کاربردی شیوه           
طور مثال، زبان مراسم مذهبی، گونه گفتار والدین با فرزندان یا کارمند با رییس همه و همه از کار رود. بهخاصی به

 جمله سیاقهای کالمند. 
ها در زبانشناسی ساختارگرای آلمان مطرح شد، واژه  معنایی که در ابتدا توسط مکتب برمبنای نظریه حوزه         

یافته ای سازمانها به شکل مجموعهطور منفرد و مجزا وجود ندارند. واژهبخش خودآگاه ذهن سخنگوی بومی زبان به
دهند. این نظریه که نخستین بار توسط هایی که از نظر معنی به هم مرتبط هستند، شکل میاز روابط با دیگر واژه

دهد.  مند به زبان نشان میگرایانه و نظامکل( مطرح شد تغییر دیدگاه از رویکرد اتمیک را به رویکردی 1931)5ترایر
های دیگری دارد که در همان حوزه معنایی هستند. یک حوزه در این نظریه معنای یک واژه بستگی به معنای واژه

های معنایی همه با هم تصویری از ای با خانه دیگر ندارد و حوزهای از موزاییکهاست که فاصلهمعنایی شبیه به خانه
ای که متعلق به حوزه معنایی خاص خود است، دچار تغییر دهند. اگر واژهواقعیت زبانی را در آن زبان خاص نشان می
نظمی در بی ( معتقد است که چیزها در جهان عینی2009)6کند. ژائومیمعنایی شود ساختار کلی آن حوزه نیز تغییر

( معتقد 1931کند. ترایر )بندی میهستند، برای خوب فهمیدن آنها ذهن انسان از طریق تجزیه و تحلیل آنها را طبقه
پیوسته است و این رابطه درونی میان اجزای نظام واژگانی هماست که دایره لغت در هر زبانی از نظر معنایی یک کل به

توان آنها را در انزوا ها به یکدیگر مرتبطند، بنابراین نمیسازد. از آنجا که واژهرا می نظامی پویا و پیوسته درحال تغییر
های معنایی درنظر گرفت که هریک ها حوزهتوان برای واژهآموخت و یا تغییرات معنایی آنها را مطالعه کرد. بنابراین می

است بر روابط جانشینی تأکید دارد. این روابط در قالب دارند. آنچه موردنظر ترایر بودهها معنیاز آنها در این حوزه

                                                           
1- fuhrer (leader)  
3-register 
3-Semantic (lexical) field  
4. A. Tozco and J. Coady  
6- J. Trier  
6- Y. Zhao  
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ترادف، تضاد و شمول معنایی استوارند. اما  برخی زبانشناسان دیگر، حوزه معنایی را در قالب روابط همنشینی نیز 
می در قالب حوزه معنایی واقع "دندان"و "گازگرفتن"و "پارس کردن"و  "سگ"آیی تعریف کرد که درآن صورت باهم

بینی، صورت، "هایی مانند کند که نه تنها واژه( پیشنهاد می1997)2. در این خصوص، تینکهام(1،2012)چانگهونگوندش
های تمی)موضوعی( هم با یکدیگر حوزه باید با هم آموخته شوند بلکه باید اجزای "گوش، فک، دهان، زبان، چشم

 .  "ن و رنگ سبز و غور غور کردنقورباغه، علف، برکه، جهیدن، پرید "یادگرفته شوند مانند 
یادگیری عناصر واژگانی در قالب کلمات هم خانواده )مثالً آموزش مجموعه کلمات مرتبط بازی، بازیکن، بازیگر،                 

توان از کردن، هم بازی و غیره( و روابط معنایی مانند ترادف و تضاد نیز از زمره راهکارهای مفیدی است که میبازی
 آموز استفاده کرد.های واژگانی مفید در ذهن زباننها برای برقراری و ایجاد شبکهآ
 

 .  فراگیری واحدهای واژگانی اسم و3
( نیز 2004)4و همکارانش شوند. بورنشتاینمیطور کلی قبل از افعال آموخته( اعتقاد دارد که اسمها به1982)3جنتنر

( بر این اعتقادند که 2001)6( و برون1999) 5بانهاست. تاردیف، ژلمن و ژومعتقدند که این الگویی جهانی در تمامی ز
یک فعل با حاثه  7( اعتقاد دارد که انطباق و بازنمون 1982شوند. جنتر )میبرخی از افعال از افعال دیگر دیرتر فراگرفته

ها برای بیان رابطه و نسبت واژه های مناسب اشیاء پیرامون آسانتر از فراگیریو عمل خاص دشوار است. فراگیری واژه
ای  از رابطه میان اسمهای موجود در جمله شود چه جنبهمیان آنهاست. غالباً توسط فعل جمله است که مشخص می

(  از آزمودنی های خود خواستند تا واژه های ارائه شده در 1990) 8تأکید قرار گیرد. انگلکمپ، زیمر و مور باید مورد
ر بسپارند. آنها اسم ها را سریعتر و بهتر به یاد می آوردند تا فعل ها را.  توماسلو، آختر،  درسن و فهرستی را به خاط

را بیشتر از فعلهای جدید تولید و درك می کنند و آنها را  10( گزارش کردند  که کودکان اسمهای جدید1997)9رکان
(  هم با اجرای تکلیف تصمیم گیری 1997) 11رودردر بافتهای زبانی بیشتری به کار  می برند. باین، دیجکسترا و ش

)که در آن آزمودنی باید تصمیم بگیرد که آیا زنجیرۀ حروف نشان داده شده به او  واژه  است یا نه( دریافت  12واژگانی
( دریافت که فعل ها 2000) 13که زمان واکنش برای محرك های  فعلی طوالنی تر از محرك های اسمی است.  باسانو

یند زبان آموزی کودك تقریباً دیر آموخته می شوند و این در مورد زبان چینی )ماندرین( که در آن  صرف نقش در فرا
( نیز با اجرای  2001)14چندانی نه در مورد اسمها و نه در مورد فعل ها دارد نیز صادق است. روسلر، استرب و هان

هم دارند و به دلیل این   پیچیدگی ها است که حافظه  دریافتند  که فعل ها پیچیدگی های ذاتی 15آزمون برانگیختگی
( با انجام آزمونی به روش 2001خاطرسپاری افعال نسبت به اسمها ضعیف تر عمل می کند.  روسلر و همکاران)در به

 برانگیختگی دریافتند که زمان واکنش برای فعل ها به طور متوسط سی هزارم ثانیه طوالنی تر  از زمان واکنش برای
و بزرگساالن زبان پریش   17( معتقدند که کودکان دارای آسیبهای زبانی خاص2001) 16اسمها است.   باستیانس و بول

 "، "کردن "دارای گستره و دامنه محدودی از فعل ها می باشند و دائماً  کاربرد فعل های   ساده ای مثل  18بروکا
                                                           

1- G. Changhong  
2- T. Tinkham  
3- D. Gentner  
4- Bornstein, M, et al. 

5- Tardiff, T., Gelman, S. A., & Xu, F.   
6- P. Brown  
7- mapping  
8- J. Engelkamp and H. D.  Zimmer and G.  Mohr  
9- M. Tomassello,  N.  Akhtar,  K. Dorson and L. Rekan  
10-novel  nouns  
11-R. Baayen ,  T. Dijstra and R. Schreuder   
12- Lexical Decision Task  
13- D. Bassano  
14-F. Rosler , J. Streb and H. Haan   
15-priming  
16- R.  Bastiaanse and  G.  Bol   
2-specific language impairments= SLI -15 
18- Broca' s aphasic  



 1399دی  -فارسیدهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات /      1382

 2( و ارلز و کرستن1966) 1را ترجیح می دهند.  کالرك و ساختارهای نحوی ساده و تهی از تصریف "بودن"و  "شدن
(  با انجام آزمونهای مشابه دریافتند که وقتی از آزمودنی ها خواسته  می شود  که گروه های نحوی را به خاطر 2005)

ه نمی بسپارند، گروه های فعلی نسبت به گروه های اسمی و متمم ها دیرتر به یاد می آیند و یا اصالً  به  یادآورد
 ،های مغزی صورت گرفته استطالعاتی که بر مبنای تصویر برداریشوند.  عالوه بر یافته های روانشناسی زبان، م
 که متفاوت از همند. نشان می دهداسم و فعل  های دستوری مدارهای عصبی خاصی را برای پردازش مقوله

دهندکه شوند اینگونه پاسخ میتر از اسمها فراگرفته می( به این  پرسش که چرا فعلها دیر2004)3اسندکر و گلیتمن     
دهند. افعال نسبت به اسامی ها را به مفاهیمی که از نظر ادراکی برجسته و ملموسند انطباق میکودکان در ابتدا واژه

ها اگیری واژهشوند. آنها معتقدندکه اگر برمبنای زمان فردارای قابلیت تصور کمتری هستند، بنابراین دیرتر آموخته می
طیفی ارائه دهیم یک سوی طیف به اسامی و افعال ملموس و سوی دیگر به اسامی و افعال ناملموس اختصاص 

 "شوند. در این دیدگاه فعلی مانندیابد. حتی در بین اسامی و افعال ملموس نیز اسامی سریعتر از افعال فراگرفته میمی
آموزی کودکان از شود. آنها معتقدند که در مراحل بعدی زبانمیرفتهفراگ "مشتری"سریعتر از اسمی مانند  "آمدن

کنند. در این طیف در سوی ملموس، اسامی ملموس و خاص و شواهد بافتی و زبانی برای یادگیری افعال استفاده می
مش و آرزو( فعلهای عملکردی)مثل راه رفتن و پریدن( قرار دارند و در سوی دیگر این طیف اسامی انتزاعی)مثل آرا

ای)مادربزرگ، عمه، عمو و مشتری( و افعال جهتی )مثل باال و پایین رفتن یا صعود و نزول کردن( و فعلهای و رابطه
 . (4،2005)مگوایر و همکاران عمدی )مثل ریختن( و افعال ذهنی )مثل باور داشتن و فکر داشتن( قرار دارد

آید، برای تعیین ( معتقدند که تعداد و نوع موضوعاتی که با یک فعل می2004) 5رتیتامکول،گولدبرگ و فیشر       
آموزان نیز از این اطالعات بافتی برای تعیین معنای افعال جدید استفاده معنای آن فعل ضروری است. کودکان و زبان

( نیز معتقد است که قراردادن 7200) 8( نیز بر این اعتقاد بودند. استوارت وب1990)7( و نایجلز2002)6کنند. فیشرمی
کند. منظور از بافت، قرار دادن فعل در جمله و همراه کردن آن فعل با افعال در بافت یادگیری آنها را آسانتر می

 آیند و  فعل نیازمند آنهاست. این بافت به اطالعات مدخلی افعال اشاره دارد.   موضوعاتی است که غالباً با هم می
     

 (9های واژگانیفراگیری واحدهای واژگانی مرکب) اصطالحات و زنجیره. 4
ها یا هم پیوسته از واژههم پیوسته یا غیر بههای واژگانی توالی بهزنجیره ( معتقدند که2000) 11( وری 2009) 10ژائو

اند و هن ذخیره شدهاند و با هم به طور یک کل منسجم در ذگرفتهرسد از پیش شکلدارند که به نظرمیعناصر معنی
کند آموزان کمک میهم پیوسته به زبانگیرند. حفظ کردن این  اجزای بهحتی به طور همزمان مورد دستیابی قرار می
هایی را از این واحدهای بندی( طبقه1992) 12کار برند. ناتینگر و دوکریکوتا این بخش از زبان را بهتر یاد بگیرند و به

 توان در زیر خالصه کرد:بندی را میاند.این طبقهادهواژگانی مرکب ارائه د
های چندتایی مانند عبارتهای  واژگانی کوتاه و ثابتی که تنوعی ندارند و ممکن است که کاربردهای فراوانی واژه  (لفا

روی "و مختصرسازهایی مانند  "به هر حال"و موضوع عوض کنهایی مثل  "پس افتادن"داشته باشند. اصطالحاتی مثل 
 از این دستند.  "هم رفته

                                                           
1- H. H. Clark  
2-J. L. Earles and A. W. Kersten  
3- Snedeker, J., & Gleitman, L.    
4- M. Maguire et al.  
5- T. Ratitamkul, A. E. Goldberg, C. Fisher  
6- C. Fisher  
7- Naigles, L.  
8- S. Webb  
9-lexical chunks  
10- Y. Zhao  
11-  A. Wray  
12- Nattinger and DeCarrico 
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برای احوالپرسی،  "چه خبر"برای ترك مکان،  "ببخشین من عجله دارم"برخی از عبارات اجتماعی مانند  ب(
     برای دعوت دیگران. "میشه خواهش کنم"برای پذیرش پیشنهادات،  "نظرخوبیه"
مطلبی را اضافه  "نه تنها.... بلکه ..... "ننددهد و ماای به دست میجمله سازها یعنی ساختاری که قالب جمله (ج

بگذار اینطور بگویم/ "دهد و یا مانند ای را نشان میمقایسه "خواه ......خواه......"، "یا...... و یا ......."کند و یا مانند می
 نمای موضوعی است.نشان "شروع کنم

معذرت "، "..... سال پیش"طور مثال روند. بهکار میبهبندی، عذرخواهی و جداشدن از جمعی عباراتی که برای زمان د(
 ."بینمتفعالً/ می"، "کنمخواهم/ عذرخواهی میمی

 کند:بندی دیگری را رائه می( نیز دسته1993) 1لویس     

 از سوی"، "به محض اینکه"آموزی الزم است، مانند ترکیبی از عناصر واژگانی که یادگیری آنها برای هر زبان (الف
 ."به همین نحو/ صورت"، و "با این همه"، "دیگر
 "نان پنیر سبزی"، "قاشق چنگال "های اسمی؛ مانندآییباهم ب(

 "کردنفوتبال بازی"، "دست تکان دادن"های فعلی؛ مانند آییباهم 
 "آینده روشن"، "بخت سفید"های اسم و صفتی؛ مانند آییباهم
،  برای "بگذار کمک کنم"و  برای یاری رساندن مانند  "باکمال میل"انند عبارات اجتماعی برای پذیرش نظری م ج(

 ."اگر جای تو بودم "ارائه فرض
، "پردازد کهبه این موضوع می "،"شود کهپیشنهاد می"ای از جمالت مانند گرفتهقالبهای از پیش شکلد( 

توان در سطوح مبتدی بندیهای باال ذکر آنها رفت، میطبقه . عالوه بر خاطرنشان کردن مطالبی که در"اوالً......ثانیاً....... "
 آموز را قادر سازد تا به بیانی ساده بتواند ارتباط برقرار کند همچون:از عباراتی استفاده کرد که زبان

 ......یعنی چه؟        
 گویند .........؟چطور می       
 متضاد/مترتدف ........... چیست؟      
 شود ........... را تکرار کنید؟انید/ میتومی      
 شود ........... را بنویسید؟ )امالی ....... چطور است؟(    توانید/ میمی      
 مطمئن نیستم.     
 ام.فراموش کرده    
 نوبت من است.    

         ........... 
 گیری. خالصه و نتیجه5

پیشنهادهایی را برای بهتر شدن کتابهای آموزش واژگان فارسی به غیر توان باتوجه به مطالب ذکر شده در باال می
 فارسی زبانان ارائه کرد:

. تنظیم کتابهای آموزش واژگان زبان فارسی به دو بخش آموزش واژگان عام و آموزش افعال به دلیل اهمیتی که 1
 افعال در یادگیری زبان دارند.

متوسط، متوسط باال و پیشرفته که اساس این رده بندی باید اصولی مانند . تنظیم کتابها برای سطوح مقدماتی، 2
های عام و افعال ها در زبان فارسی و میزان انتزاع پذیری آنها باشد. این بدان معنی است که واژهمیزان بسامد واژه

آموزان سطوح پیشرفته با بانهایی باشند که پربسامدترند و ملموسترند. اما زانتخاب شده برای سطح مقدماتی باید واژه
 هایی مواجه خواهند شد که از میزان انتزاع بیشتری برخوردارند و الزاماً بسامد باالئی ندارند.واژه

                                                           
1- M. Lewis  
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آنها ارائه  2ایو قالب زیر مقوله 1. ارائه افعال در قالب جمله به صورتی که اطالعات مربوط به ساختار موضوعی3
ای اند، از ساختار موضوعی و قالب زیرمقولهربارۀ پردازش مقولۀ  فعل انجام پذیرفتهشده باشد. در اغلب تحقیقاتی که د

برند. ساختار موضوعی فعل به مشارکان درگیر درکنش و فعالیتی که به عنوان سطوح میانی در پردازش فعل نام می
توان به مثابه در جمله را می 3شود. به عبارت دیگر، هر متممیفعل بیانگر آن است و نقش معنایی هر یک اطالق می

چه »های معنایی که جمله را در قالب گیرد. به این نقشعهده مینظرگرفت که نقشی معنایی را بریک  موضوع فعل در
اطالعات معنایی  گوئیم. شیوه بیان اینکنند، ساختار موضوعی میبیان می«  4انجام داد چه کسیرا برای  کاریچه، کسی

ای به طور خاص، متمم های دهد. منظور از قالب زیر مقولهای آن را شکل میله قالب زیر مقولهدر ساخت نحوی جم
شود؛ به طور مثال، در زبان فارسی ای اطالعات مربوط به فاعل فعل ذکر نمییک فعل است. بنابراین، در قالب زیرمقوله

من نامه را برای "و  "من نامه را فرستادم"صورتهای ای است که به دارای دو احتمال قالب زیرمقوله "فرستادن"فعل 
  یابد.تجلی می "علی / به تهران فرستادم

بندیهایی از آنها در باال ارائه شد. معلم و کتاب آموزشی هر دو       . تأکید بر یادگیری ترکیبهای واژگانی که طبقه4
ها آگاه سازند و ذهن او  را نسبت به آموز را از این جنبهنتوانند با تأکید بر یادگیری این بخشهای مهم از  زبان، زبامی

خاطرسپاری این ترکیبها تواند به حفظ و بهآموز به طور انفرادی میاین  جنبه از زبان حساس کنند. به این وسیله زبان
 بپردازد.

دهندبنابراین، آموزش می، افعال مرکب بخش مهمی از زبان فارسی امروز را شکل 5.  از آنجا که به بیان ویندفور5
توان از همان . یادگیری افعال مرکب را می(454، 2009: 6) کامری و یادگیری آنها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است

توان از افعال مرکبی استفاده کرد سطوح آموزشی پایینتر نیز آغاز کرد و همزمان با ارائه افعال پربسامد و ملموس می
وزن داشتن، مزیت داشتن، سود  "در ترکیبهای "داشتن"شوند. به عنوان نمونه،  فعل ز این استفاده میکه در ترکیبشان ا

 به کار می روند.  "داشتن، تجربه داشتن، دستیابی داشتن
توان از فرهنگهای بسامدی و           . برای تنظیم منابع واژگانی مناسب برای تدوین کتابهای آموزش زبان فارسی می6

های زبان فارسی پژوهشگاه علوم ( و یا پیکره داده1391خان و حسینی)جنهای دادگان زبانی فارسی همچون بیرهپیک
 انسانی و مطالعات فرهنگی استفاده نمود.
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