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  چکیده

هایی است که متخصصان حوزه آموزش زبان براي اهداف ویژه ترین چالشمروزه تهیه محتواي آموزشیِ استاندارد یکی از مهم

آموز نیز تبدیل به یکی از زبانان فارسیبا آن مواجه هستند. بر همین اساس، تهیه محتواي آموزشی متناسب با نیازهاي عرب

هاي تألیفی براي آموزش هاي پیشین، اغلب کتابهاي پژوهشهاي اساسی طراحان منابع آموزشی شده است. طبق یافتهدغدغه

لی تحلی-زبان فارسی، مبتنی بر استانداردهاي آموزش زبان خارجی نیست. لذا این جستار بر آن است با استفاده از روش توصیفی

هایی زبانان، به ارائه شاخصهاي آموزش زبان فارسی به عرباي، ضمن نقد و بررسی یکی از کتابو مراجعه به منابع کتابخانه

زبانان، بر اساس مبانی تهیه محتواي آموزش زبان خارجی دست یابد. کتاب براي تألیف کتاب آموزش زبان فارسی به عرب

آموزان دارد اما مطالعه و تحلیل کتاب بر اساس قویت مهارت شنیداري و گفتاري فارسیاگرچه سعی بر ت» رحلۀ مع الفارسیۀ«

هایی همچون عدم اهتمام به سطوح زبانی دهد این کتاب با کاستیهاي تهیه محتواي آموزش زبان خارجی نشان میشاخص

ها مورد بازنگري کتاب از این جنبهپیشرفته و غفلت از برخی عناصر زبانی همچون تلفظ حروف مواجه است و ضرورت دارد 

  قرار گیرد. 

       

  زبانان، رحلۀ مع الفارسیۀ: آموزش زبان فارسی، محتواي آموزشی، عربکلیدواژه      

  

  . مقدمه و مسئله پژوهش1

اساسی شده است خوش تغییرات و تحوالت هاي درسی نیز دستعلم و فناوري، برنامه تبع تنوع نیازهاي بشر در حوزهامروزه به

هاي اخیر؛ ها شده است. در سالو همین امر منجر به تحول محتواي آموزشی در سطوح مختلف توسط مراکز آموزشی و دانشگاه

گرفته زبانان نیز مسیر تغییر و توسعه را در پیشویژه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیهاي خارجی بههاي آموزش زبانبرنامه

وجود، متأسفانه مشکالت بسیاري در حوزه اند ولی بااینزدههایی در این حوزه دستي به انجام پژوهشاست و محققان بسیار

بنابراین  شود؛زبانان احساس میویژه عربزبانان بهتهیه محتواي آموزشی استاندارد براي تدریس زبان فارسی به غیرفارسی

لی و خارجی، مسیر توسعه و تکامل محتواي آموزشی موردتوجه گیري از تجارب پژوهشی پیشین داخضروري است که با بهره

  قرار گیرد. 

ویژه تولید هاي درسی آموزش زبان فارسی بهمنظور توسعه و بهبود برنامههایی بهمراکز آموزش زبان فارسی در ایران، تالش

وجود، اغلب تألیفات این حوزه، ند، اما بااینااند و تألیفاتی نیز در این حوزه ارائه کردهمحتواي استاندارد آموزشی متحمل شده

هاي آموزشی، بدون که برخی از کتابطوريجنبه عمومی داشته و متناسب با نیازهاي زبانی متنوع فراگیران زبان فارسی نیست. به

هاي شی و شاخصهاي زبانی مورد انتظار، نوع محتواي آموزدر نظر گرفتن سطح زبان آموزان، عناصر زبانی زبان مقصد، مهارت

هاي اخیر توسط انتشارات شبکه زبانان فارسی آموز در سالهاي آموزشی که براي عرباند. یکی از کتابشدهفرهنگی طراحی

هاي ویدئویی است و بر است. این کتاب اگرچه داراي فایل» رحلۀ مع الفارسیۀ«جهانی الکوثر تألیف شده است، کتاب دوجلدي 

هاي تهیه محتواي آموزشی زبان رسد متناسب با برخی از شاخصشده است اما به نظر میطراحی هاي مختلفاساس موقعیت

هاي رو بر آن است تا ضمن معرفی این کتاب، به تحلیل محتواي آن بر اساس شاخصخارجی تألیف نشده است. جستار پیش

ها، پیشنهادهایی جهت بهبود محتواي این شاخصتهیه محتواي کتاب آموزش زبان خارجی بپردازد و درنهایت با توجه به همین 

  شده است:هایی به شرح ذیل در نظر گرفتهمنظور تحقق اهداف این جستار، پرسشکتاب و کتب مشابه ارائه کند. به

  هاي پژوهش:پرسش
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  زبان بر اساس مبانی آموزش زبان خارجی چیست؟آموزان عربهاي محتواي آموزشی براي فارسی. شاخص1

زبانان هاي محتواِي آموزشِی زبان فارسی براي عربازلحاظ دربرداشتن شاخص» رحلۀ مع الفارسیۀ«یت کتاب . وضع2

  چگونه است؟

  

  پیشینه پژوهش 1-1

هاي زیادي مورد نقد ویژه کتب مربوط به آموزش زبان براي اهداف ویژه، کتابدر حوزه نقد و بررسی مواد آموزشی به

مکالمه زبان «) در پژوهشی به بررسی مبانی رویکردي در تألیف کتاب دانشگاهی 1395حمدي (اند. مو ارزیابی قرارگرفته

ترین مبانی تألیف کتاب دانشگاهی مثل نیازسنجی، رویکرد بر اساس اصول آموزش زبان خارجی پرداخته است و مهم» عربی

هاي حوزه آموزش ) به نقد یکی از کتاب1395اهداف، نوع محتوا و عناصر زبانی را بررسی کرده است و در پژوهشی دیگر (

  بر اساس اصول آموزش زبان خارجی پرداخته است. » العربیۀ بین یدیک«زبانان به نام زبان عربی به غیر عرب

زبانان، منابع آموزشی این حوزه تاکنون از زوایاي هاي مربوط به آموزش زبان فارسی به غیرفارسیدر میان پژوهش

را از منظر فرانقش » فارسی بیاموزیم«) مجموعه 1385مثال رضاخانی (عنواناند. بهارزیابی قرارگرفتهمختلف مورد نقد و 

هاي آموزش واژه در کتاب«) در پژوهش 1395بینافردي دستور نقش گراي هلیدي بررسی کرده است. جهانگردي و دیگران (

شده در کتب آموزش زبان پوشانی واژگان ارائهمیزان هم به سنجش» زبانان: پژوهشی پیکره بنیادزبان فارسی به غیرفارسی

اند. همچنین در حوزه نیازهاي زبان فراگیران هاي زبان فارسی پرداختهزبانان، با پربسامدترین واژهفارسی به غیرفارسی

اي تحت عنوان مقاله ) در1389مثال متقی زاده (عنوانشده است. بههایی در زبان عربی و فارسی انجامهاي دوم پژوهشزبان

ترین نیازهاي فراگیران زبان عربی غیر اهل زبان را در مهم» نیازهاي کاربردي زبان براي فراگیران زبان عربی غیر اهل زبان«

 5) در پژوهشی خاص، چارچوبی 1392ها و جمله بیان کرده است. افسانه غریبی (چهار حوزه اصوات، واژگان، ترکیب

زبانان ارائه کرده است و در هر سطح، ر، واژه و کارکرد، براي آموزش زبان فارسی به غیرفارسیسطحی در سه حوزه دستو

  به معرفی بخشی از نیازهاي زبان آموزان پرداخته است. 

زبان، ضرورتی انکارناپذیر در آموزان عربهاي آموزشی براي فارسیدهد؛ تهیه کتابتأمل در پیشینه پژوهش نشان می

ها شده در این زمینه، گامی در جهت بهبود کیفیت این کتابهاي تألیفیادگیري است و نقد و بررسی کتاب-فرایند یاددهی

  هاي جدید بر اساس مبانی آموزش زبان خارجی است. و تهیه کتاب

 زبان بر اساس مبانیآموزان عربهاي تهیه محتواي آموزشی براي فارسیبنابراین جستار حاضر به خاطر ارائه شاخص

ها داراي نوآوري است. شایان ذکر بر مبناي همین شاخص» رحلۀ مع الفارسیۀ«آموزش زبان خارجی و همچنین نقد کتاب 

  هاي جستارهاي پیشین نیز بهره گرفته است.منظور افزایش غناي مبانی نظري خویش، از یافتهاست، این جستار به

  

  ادبیات نظري تحقیق. 2

  در یک نگاه» رحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب  2-1

اي است دوجلدي که توسط مسعود فکري و سیدعلی ابوطالبی در مجموعه» رحلۀ مع الفارسیۀ (سفري با زبان فارسی)«کتاب 

انتشارات شبکه جهانی الکوثر تألیف شده است. طبق نظر نویسنده، این کتاب به علت اهمیت آموزش زبان فارسی به 

 هاي این کتاب عبارت است از:این دو زبان عربی و فارسی تألیف شده است. ویژگی زبانان و تقارب فرهنگی و زبانیغیرفارسی

عنوان زبان واسطه به جهت نزدیک ساختن مفاهیم زبان . در نظرگرفتن زبان عربی به2هاي ویدئویی (فیلم)؛ . در برداشتن فایل1

ا و ارائه تمرین به جهت ایجاد انگیزه براي فراگیري ه. پرداختن به سرگرمی و تنوع در محتواي فیلم3زبانان؛ فارسی براي عرب

مندي فراگیر از آموزش ساختار صحیح زبان؛ منظور بهرهاي و زبان دستوري یا رسمی به. تلفیق میان زبان محاوره4زبان فارسی؛ 

  : مقدمه).1391(فکري، . استفاده از عناصر فرهنگی زبان فارسی 5

  

  ویژه آموزش زبان فارسی براي اهداف 2-2

هاي مهم متخصصان حوزه آموزش زبان شده است و به تبدیل به یکی از دغدغه	»آموزش زبان براي اهداف ویژه«ي امروز مقوله

هاي پژوهشی حوزه آموزش زبان در ایران را به خود اختصاص داده است. وضعیت توجهی از فعالیتهمین علت بخش قابل



 11   /  آموزش زبان خارجی  زبان بر اساس مبانیآموزان عربشاخصهاي تهیه محتواي آموزشی براي فارسی                                          

هاي ترین هدف از آموزش زبان براي اهداف ویژه، فراگرفتن مهارتدهد که مهممی کنونی آموزش زبان براي اهداف ویژه نشان

  هاي تخصصی است. ویژه مهارت خواندن، صحبت کردن و نوشتن براي ورود به رشتهزبانی به

اهمیت دهد از میان عوامل مختلفی که در تحقق اهداف آموزش زبان خارجی نقش دارد، نیازسنجی از مطالعات نشان می

) 1995)، براون (1990)، رابینسون (1997)، جردن (1996بسیار باالیی برخوردار است. محققانی همچون هاچینستون و واترز (

توجه به «دانند. ریچاردز معتقد است ) نیازسنجی را گام ابتدایی و اصلی در طراحی هر برنامه آموزشی می2009و ریچاردز (

» بان با نیازهاي زبان آموزان منجر به ظهور جنبش آموزش زبان براي اهداف خاص شدي آموزش زمرتبط ساختن یک دوره

هاي شک، درك نیازهاي زبانی فراگیران در انتخاب و تدوین کتاب). بی28: 2009به نقل از ریچاردز،  35: ص 1392(غریبی، 

: 1389اثرگذار است (ملکی و کاظمی،  سازي نیزریزي درسی و آزمونهاي آموزش، برنامههاي تخصصی، روشآموزشی زبان

هاي توان به فکر تدوین مواد آموزشی و فعالیت) بعد از سنجش نیازها است که می269: 2009). به گفته براون (55-49صص 

اي ارزیابی فکر کرد. نیازهاي زبانی فراگیران، به دو دسته نیازهاي دانشگاهی و نیازهاي حرفه ها و راهبردهايیادگیري، آزمون

: 1389شود (ملکی و کاظمی، اي نیز برآورده نمیشود که در صورت برآورده نشدن نیازهاي دانشگاهی، نیازهاي حرفهتقسیم می

  ). 50ص 

هاي خارجی سه دیدگاه اصلی وجود دارد. دیدگاه اول براي واژگان تخصصی و در ارتباط با نیازهاي زبانی فراگیران زبان

ائل است. دیدگاه دوم بر این باور است که مسائل فرازبانی، افزون بر واژگان و ساختار باید موردتوجه دستور زبان اهمیت کلیدي ق

طورکلی دیدگاهی مهارتی به آموزش زبان دارند و معتقدند که در خواندن متون عالوه بر آموزش واژگان قرار گیرد؛ این گروه به

هاي ه خاص قرار گیرند. دیدگاه سوم بر این باور است که طراحی دورههاي خواندن نیز باید موردتوجو دستور زبان، مهارت

شناختی و راهبردهاي یادگیري و نیز به فواید کلی یادگیري هاي فراگیران ازنظر روانآموزش زبان براي اهداف ویژه باید به ویژگی

. )Spack, 1988و  Widdowson, 1998و  Wen, Johnson, 1997 به نقل از: 3: ص 1395توجه خاص شود (اکبري، 

بر این باورند که در آموزش زبان براي اهداف ویژه باید عالوه بر در نظر  همچنین برخی از متخصصان حوزه آموزش زبان

  ).1982نیز توجه شود (طعیمه، » هاي فرهنگی فراگیرانویژگی«و » هاي ضروري یادگیريموقعیت«گرفتن عوامل فوق به دو عامل 

هاي خواندن، صحبت کردن و ترین هدف فراگیران زبان فارسی از یادگیري این زبان، فراگرفتن مهارتاینکه مهمبا توجه به 

هاي تخصصی دانشگاهی است، بنابراین محتواي آموزشی تألیفی در هاي الزم براي ورود به رشتهنوشتن یا همان کسب مهارت

هاي زبانی، نیازهاي ي واژگانی و دستور زبانی، فرازبانی مثل رشد مهارتاین زمینه نیز باید همسو با نیازهایی ازجمله نیازها

  شناختی و نیازهاي فرهنگی طراحی شود. روان

  

  شناسیروش 2-3

رحلۀ مع «تحلیلی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. نمونه آماري این جستار، کتاب -روش خاص این جستار توصیفی

انتخاب شد سپس » جمالت، واژگان و حروف«یل محتواي کتاب ابتدا واحدهاي تحلیل کتاب یعنی منظور تحلاست. به» الفارسیۀ

ارزیابی و استخراج » ها، دستور زبان و تصاویروگوها، تمرینواژگان، گفت«واحدهاي تحلیل در اجزاي مختلف کتاب یعنی 

- فهرست«به نام » معیارهاي تهیه کتاب آموزش زبان«منظور استخراج واحدهاي تحلیل از محتواي کتاب، فرمی شامل شدند. به

عنوان ابزار تحلیل طراحی شد که توسط دو نفر از استادان متخصص در حوزه آموزش زبان روایی آن اثبات و تأیید به» وارسی

که بسیاري از اما با توجه به این شد. با توجه به محدودیت زمانی که پیش روي محقق بود، پایایی ابزار تحقیق سنجیده نشد؛

رسد که این فرم از پایایی اند، به نظر میمعیارهاي وارده در فرم، پیشتر توسط محققان دیگر مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته

  مند باشد. قابل قبولی نیز بهره

بانی تهیه محتواي زبانان، محقق به منابع مختلفی در حوزه مهاي محتواي آموزشی زبان فارسی به عربمنظور تبیین شاخصبه

  شاخص بسیار مهم در زمینه تهیه محتواي آموزشی به شکل زیر ارائه کرده است. 5هاي خارجی مراجعه کرده و آموزشی زبان
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  زبانانهاي تهیه محتواي آموزش زبان فارسی به عرب: شاخص1نمودار 

  تحلیل مواد پژوهش. 3

شده براي تهیه محتواي آموزشی زبان فارسی بر اساس مبانی آموزش هاي مطرحترین شاخصاز پژوهش، ابتدا مهمدر این بخش 

  شود.ها تحلیل میبر اساس همین شاخص» رحلۀ مع الفارسیۀ«گردد و سپس محتواي کتاب زبان خارجی معرفی می

  

  نیازسنجی و توجه به سطح  3-1

از اهمیت بسیار باالیی در حوزه آموزش زبان براي اهداف ویژه برخوردار است؛ زیرا نیازها  هاي محققان، نیازسنجیمطابق یافته

کند. در نظر است که ضرورت توجه به سایر عناصر آموزشی مثل در نظر گرفتن سطوح فراگیران، تهیه محتوا و ... را توجیه می

شک تهیه محتواي آموزشی زبان فارسی براي سی است. بیگرفتن سطح فراگیران، یکی از اصول بنیادین در تهیه هر برنامه در

زبانان نیز مستلزم در نظر گرفتن نیازها و سطح فراگیران است. نیازهاي زبانی عرب زبانان براي آموختن زبان فارسی غیرفارسی

ه توانش زبانی در سطوح ها بشود بلکه آننمی...» احوال پرسی، رفتن به بازار، خرید و «منحصر به چند موقعیت ابتدایی مثل 

  مختلف نیازمندند. 

سطوح یادگیري زبان را در شش سطِح » برنامه جامع مشترك اتحادیه اروپا«ها، در خصوص سطوح مختلف یادگیري زبان

) است. مرحله A2و  A1در دو سطح (» کارگیري اولیه زبانبه«اي معرفی کرده است. مرحله مقدماتی موسوم به سه مرحله

» کارگیري مسلط زبانبه«) است. مرحله پیشرفته موسوم به B2و  B1در دو سطح (» کارگیري ذاتی زبانبه«سوم به میانی مو

واکاوي نیازهاي «) در پژوهشی تحت عنوان 1392اما افسانه غریبی ( )؛2008) است (مجلس أروبا، C2و  C1در دو سطح (

، »دستور زبان«سطحی در سه حوزه  5یک چارچوب » ندي نیازهاباي عملیاتی و سطحزبانی فارسی آموزان: معرفی انگاره

زبانان ارائه کرده است. وي در هر سطح یک دسته براي آموزش زبان فارسی به غیرفارسی» کارکرد ارتباطی زبان«و » واژگان«

ا در این جستار نیز از ها در محیط زبان مقصد است را معرفی کرده است. ماز نیازهاي زبان آموزان که مرتبط با نیازهاي آن

صورت تخصصی مرتبط با آموزش زبان فارسی است. سطوح پیشنهادي وي به ترتیب کنیم چراکه بهسطح تبعیت می 5همین 

  ذیل است:

 برونی)؛ -: فراگیري ارکان اصلی جمله، مفاهیم بنیادي شناختی، کارکردهاي حیاتی (ارتباطی1سطح   -

فقط نکات دستوري اساسی همچون تلفظ حروف، زمان افعال در حوزه دستور زبان، آموز در این سطح نیاز است که زبان

حوزه ها، فاصله و زمان و در ها، اندازه، واژگان و اصطالحات پربسامد پیرامونی همچون رنگدر حوزه واژگانو ... 

بیاموزد؛ مواردي همچون امور ، کارکردهاي زبانی مرتبط با محیط زندگی، تحصیل و اطرافیان را کارکردهاي ارتباطی زبان

 روزمره زندگی از اعم کسب اطالعات ضروري در مورد افراد، تأمین مایحتاج، برقراري ارتباط اولیه در حد آشنایی با افراد.

 : ساختارهاي پیچیده، اطالعات عمومی، کارکردهاي توصیفی؛ 2سطح   -

هاي مرکب، تر مثل جملهدستوري با ساختارهاي پیچیده ، نکاتدر حوزه دستور زبانآموز در این سطح نیاز است که زبان

 ، کلمات سطح دوم مرتبط با اطالعات عمومی درباره محیط زندگیدر حوزه واژگانمتعدي،  جمالت شرطی، افعال الزم و

فر را وهوا و شرایط سهاي جغرافیایی، آبها، موقعیتهاي یک مکان اعم از نام، ویژگیدر حوزه کارکرد ارتباطی زبانو 

 هاي خود به دیگران را بیان کند و درباره علت امور توضیح بدهد.بیاموزد و همچنین خواسته

 درونی)؛-ها و مشکالت و کارکردهاي عاطفی (ارتباطینیاز، تصمیم: ساختارهاي پس3سطح   -

شاخص هاي تهیه محتواي 

آموزش زبان

فرهنگ عناصر زبانی
نوع محتواي 

آموزشی
مهارت هاي زبانی

ه نیازسنجی و توجه ب

سطح
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سببی، مفهوم مجهول، تري مثل جمالت ، نکات دستوري پیچیدهدر حوزه دستور زبانآموز در این سطح نیاز است که زبان

هاي اساسی، اطالعات کلی درباره امور، ، کلمات مرتبط با مشکالت، تصمیمدر حوزه واژگان موصولی سازي و گذشته بعید و ...

، مفاهیمی مثل ازدواج، فارغ التحصیلی، سفرهاي در حوزه کارکرد ارتباطی زبانو  ها مانند فیلم و موسیقیمنديها و عالقهسرگرمی

هاي فردي را فرا آشنایی با مشاغل، پرسیدن و دادن آدرس، گرفتن اطالعات تلفن، رزرو هتل، قرار مالقات و بیان ایدهمهم و 

 بگیرد. 

 ها؛ها، سفر و توانمندي: ارکان فرعی جمله، سفر و وسیله4سطح  -

ا، قیدها، انواع دیگري از جمالت هنکات دستوري مرتبط با افزوده در حوزه دستور زبان،آموز در این سطح نیاز است که زبان

کلمات مرتبط با محیط فیزیکی زبان دوم مثل واژگان  در حوزه واژگان،بسامد یا پیچیده زبان فارسی، شرطی و ساختارهاي کم

صحبت  در حوزه کارکرد ارتباطی زبانو  هاي زندگی و سفروآمد، انتخاب وسیلهکاربردي در انتخاب محل سکونت، شیوه رفت

 ریزي براي سفر را فرا بگیرد. ها و آگاهی از برنامهها، توانمنديهاي دانشگاهی، مهارتهاز رشت

 ها؛ها، کم بسامدها، ترکیبی: مکمل5سطح  -

ساختارهاي دستوري مهم  در حوزه دستور زبانآموز به تکرار سطوح قبلی بپردازد و بتواند در این سطح نیاز است که زبان

در حوزه کارکرد هاي بیانی، جمع صفت نیز آشنا شود و با انواع صفت در حوزه واژگانزبان فارسی را در ذهن خود نهادیه کند، 

  هاي بلند داشته باشد و بتواند احساسات خود در مورد موضوعات مختلف را بیان کند.بتواند سخنرانی ارتباطی زبان

الذکر نیست و دروس بندي فوقشده مبتنی بر سطحدهد که مطالب ارائهنشان می» رحلۀ مع الفارسیۀ«ب موضوعات دروس کتا

و واژگان پیرامون آن » صبح بخیر«گانه ارائه نشده است، مثالً در درس سوم کتاب، به موقعیت  5به ترتیب سطوح زبانی 

شده است و سپس در درس ششم وارد پرداخته» عات فردياطال«باره در درس پنجم به موضوع یکشده است ولی بهپرداخته

شده است. در جلد دوم کتاب که اساساً نویسنده پرداخته» در بنگاه«شده است و یا در درس یازدهم به موضوع » سینما«موضوع 

دفتر خدمات «باید به مباحث مربوط به سطوح پایانی بپردازد، بعضا به طرح موضوعاتی از سطوح آغازین مثل بیان موقعیت 

  پرداخته است. » شناخت ایران«و » مسافربري

وگوي آموز هرگز رعایت نشده است. مثالً در درس اول در گفتنکته دیگر اینکه این کتاب در بخش حوارها، سطح زبان

دو نفر به شود و ارائه می» سالم علیکم، حالت چطوراست؟«مثل » پرسیاحوال«هاي مربوط به موقعیت دوم، بعدازاینکه نقش

شوند. مثال جمالتی شود و جمالت بسیار پیچیده میهاي زبانی وارد سطح دیگري میپردازند، نقشمعرفی خود و دیگران می

اي راجع به آموزش زبان فارسی تازگی قرار است برنامهاتفاقا شبکه الکوثر که یک شبکه ایرانی به زبان عربی است، به«مثل: 

گانه زبانی، این جمله در قالب  5شود که طبق مفاد سطوح ارائه می» که براي حسن جان مفید باشدکنم پخش کند، من فکر می

) است ...گیرد چون چنین جمالتی، داراي ساختار دستوري پیچیده مثل جمالت موصولی (که یک شبکهسطوح پایانی قرار می

  آموز مبتدي است. از یک زبان کند) نیز فراترتازگی، پخش میو همچنین واژگان انتخابی (شبکه، به

هایی در قالب درك مطلب آورده شده است که برخی وگوها، تمریننکته دیگر اینکه در دروس آغازین کتاب، بعد از گفت

مثال در درس دوم سؤال شده است که: عنوانها متناسب با سطوح زبانی فارسی آموزان مبتدي نیست. بهاز سؤاالت این تمرین

آموز مبتدي نیست؛ اول اینکه پاسخ به آن این سؤال از دو حیث متناسب با سطح زبان» گیرد؟رسی را زود یاد میچرا حسن فا«

که » داشتن انگیزه، پشتکار و...«وگوها دارد و دوم اینکه براي پاسخ به آن باید از واژگانی مثل نیاز به درك محتواي کلی گفت

  شود.جز مفاهیم انتزاعی و ذهنی است، استفاده 

الذکر دانست ولی با توجه به بسامد گانه فوقتوان نماینده یکی از سطوح پنجرا نمی» رحلۀ مع الفارسیۀ«طورکلی کتاب به

توان این کتاب را متناسب با سطوح شده در این کتاب که عمدتاً پیرامون سطوح اولیه یادگیري زبانی است، میهاي ارائهموقعیت

  ) دانست. 3تا  1اولیه (

  

  نوع محتواي آموزشی 3-2

طبیعتا انتخاب نوع محتواي کتاب آموزشی باید بر طبق اهداف کتاب انتخاب شود. طبق نظر کارل کرانک شش نوع محتوا براي 

نقشی)، محتواي موقعیتی، محتواي مهارتی، ( آموزش زبان خارجی وجود دارد: محتواي ساختاري (رسمی)، محتواي مفهومی

  ). Krahnke, 1987، به نقل از 35: ص 1395محتواي تکلیف محور و محتواي موضوعی (محمدي، 
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ها، ها، فعلاي از ساختارهاي دستوري زبان مثل اسم: یعنی محتوایی که داراي مجموعهمحتواي ساختارمحور (رسمی)

شود ترجمه استفاده می-). از این نوع محتوا بیشتر در روش دستورKrahnke, 1987:10ها و مشتمالت این هاست (صفت

  ). 236: 2010(طعیمۀ و دیگران، 

اگرچه ارائه دروس بر اساس ساختارهاي دستوري نیست ولی در پایان هر درس، مباحث » رحلۀ مع الفارسیۀ«در کتاب 

شده است که طبق نظر نگارندگان کتاب در مقدمه، این مباحث ارائه » دستور زبان«مربوط به دستور زبان فارسی تحت عنوان 

در بازار «اند مثال در درس دهم وگوهاي هر درس ارائه شدهدستوري پیچیده نیستند. برخی از مباحث دستوري در بطن گفت

مباحث دستوري  شود. البته بهتر بود کهوگوي اول، مبحث حروف ربط در قالب چند جمله بیان میدر گفت» بارمیوه و تره

  شد. هاي بعد از هر حوار ارائه میدر قالب تمرین

اي از مفاهیم براي تعبیر هاي زبانی یا مجموعهاي از نقشیعنی محتوایی که به مجموعه محور (نقشی):محتواي مفهوم

خواست دادن، قول دادن هایی مثل اطالع دادن، اعالم موافقت، عذرخواهی کردن، درشود. استفاده از نقشزبانی استفاده می

ها و ). در این نوع محتوا ترتیب دروس بر اساس نقشKrahnke, 1987:10(و مفاهیمی مثل اندازه، عمر، رنگ، زمان و ...

  مفاهیم زبانی است. 

دهد؛ مطالب محتوا محور (نقش محور) نیستند، اما در هر درس در نشان می» رحلۀ مع الفارسیۀ«فهرست مطالب کتاب 

هاي مختلف زبانی همچون درخواست دادن، قیمت گرفتن، و... به ارائه نقش» در بازار» «در سینما«هایی مثل عیتذیل موق

  پردازد.  کیفیت فیلم، موافقت کردن براي رفتن به خرید و ... می

. هدف هاي ضروري واقعی در زبان مقصد باشداي از موقعیت: یعنی محتوایی که شامل مجموعهمحورمحتواي موقعیت

پزشک، خرید یک کتاب مثال، مالقات دندانعنوانبه شود.ها استفاده میاز این نوع محتوا، آموزش زبانی است که در موقعیت

). ترتیب دروس در Krahnke, 1987:10فروشی، دیدار یک دوست جدید، سؤال از آدرس در یک شهر جدید (از کتاب

هاي و سایر موقعیت» در هتل«، »در فرودگاه«، »در بازار«، »در دانشگاه«، »در خانه«هایی مثل این نوع محتوا، بر اساس موقعیت

  ). 36: 1395شود (محمدي، کاربرد زبان ارائه می

هایی کند. موقعیتدهد که این کتاب از این نوع محتوا تبعیت مینیز نشان می» رحلۀ مع الفارسیۀ«فهرست مطالب کتاب 

، »در موزه«، »بسته پستی«، »دفتر خدمات مسافري«، »ایران«، »کنار رودخانه«، »در تعمیرگاه«، »سینما در«، »باردر بازار تره«مثل 

  در این کتاب ذکرشده است.   ...و» زیارت«، »در ورزشگاه«

هایی که در کاربرد زبان نقش دارند، تمرکز دارد. اي از توانایییعنی محتوایی که به مجموعه محور:محتواي مهارت

هاي شنیداري، هاي گوش دادن به فایلها در کاربرد زبان مثل مهارتاي از مهارتمحتواي مهارت محور دربرگیرنده مجموعه

). با توجه به اهمیت زیاد گنجاندن Krahnke, 1987:10ها است (خواندن متن، نگارش متن، بیان شفاهی و سایر مهارت

» رحلۀ مع الفارسیۀ«هاي زبانی در کتاب هاي زبانی در کتب آموزش زبان، در بخشی مجزا به چگونگی گنجاندن مهارتمهارت

  شود.پرداخته می

ها، زبان را اجراي آنهاي پیچیده و هدفمند که زبان آموزان در خالل اي از تکلیف: یعنی مجموعهمحورمحتواي تکلیف

هاي خاصی از زبان است. در این محتوا زبان آموزان باید بخشی از ها یا جنبهبرند. هر تکلیف دربرگیرنده مهارتبه کار می

برند که غالبا هایی را به کار میها و مهارتها، نقشصورت عملی کامل کنند. زبان آموزان براي انجام این تکلیفتکلیف را به

کند و یا اطالعات در آموز دریافت یک شغل را درخواست و با کارفرما صحبت میبینی نیست. براي مثال: زبانپیشقابل 

  ).Krahnke, 1987:12-11کند (پرسد و یا اطالعات یک فرم را تکمیل میمورد یک خانه را از طریق تلفن می

هاي زبانی نیست و ها متمرکز بر ایفاي نقشتمرینهایی است اما این اگرچه حاوي تمرین» رحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب 

هاي کتاب اغلب تمرکز بر تقویت مهارت درك مطلب و یا تصحیح خطاهاي دستوري زبان آموزان دارند. بهتر است تمرین

هاي برخی از کتب آموزشی انگلیسی معاصر به این شکل باشد که به گروهی از زبان آموزان بخشی از مطابق با تمرین

ها خواسته شود که این اطالعات را کامل کنند. در این عات و به گروه دیگر بخش دیگر اطالعات داده شود و از آناطال

  ).  38: ص 1395شوند که با یکدیگر صحبت کنند و از زبان استفاده کنند (محمدي، تکلیف زبان آموزان مجبور می

ز مطالب و اطالعات با استفاده از زبانی است که فراگیران : هدف از این نوع محتوا آموزش برخی امحورمحتواي موضوع

شود. ). در این نوع محتوا، زبان از طریق ارائه متون موضوعی آموزش داده میKrahnke, 1987:12گیرند (آن را یاد می
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راکه مکالمه عربی ویژه مهارت مکالمه عربی کافی نیست چهاي زبانی عربی و بهتنهایی براي آموزش مهارتمحتواي موضوعی به

هاي واقعی زبان دارد. محتواي موضوعی بیشتر براي سطوح پیشرفته یادگیري زبان مناسب ها و موقعیتنیاز به ارائه زبان در نقش

در مراحل بعد به تقویت  اند وهاي زبانی روزمره را یاد گرفتهوگوها و نقشاست که زبان آموزان واژگان، اصطالحات، گفت

  پردازند. ی خود در موضوعات مختلف میتوانایی زبان

وگو وجود دارد. البته برخی از این محور ندارد و در هر درس فقط دو گفتمحتواي موضوع» رحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب 

برد. آموز با پاسخ دادن به چند سؤال درك مطلبی، به محتواي آن اطالعات پی میوگوها حاوي اطالعات متنی است که زبانگفت

د علت عدم توجه این کتاب به ارائه محتواي موضوع محور این است که محتواي موضوعی بیشتر براي سطوح پیشرفته شای

محور متناسب با محتواي موقعیت» رحلۀ مع الفارسیۀ«هاي مذکور، محتواي کتاب یادگیري زبان مناسب است. با توجه به تحلیل

  طراحی شده است. 

  

  هاي زبانیمهارت 3-3

هاي زبانی، چهار مهارت شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن است. گزینش یک مهارت خاص و توجه به پرورش از مهارتمنظور 

هاي زبانی همان کسب آن یکی از اهداف مهم آموزش زبان در هر برنامه درسی است. ازآنجاکه هدف غایی از آموزش مهارت

ته است که هر کتاب آموزشی، به تقویت این چهار مهارت بپردازد. این توانایی ارتباط واقعی با اهل زبان است، بنابراین بایس

بدین معنا نیست که هر بخش از کتاب به تقویت یک مهارت خاص بپردازد بلکه بدین معناست که کتاب هر چهار مهارت را 

  در کنار یکدیگر تقویت کند. 

هاي صوتی و تصویري خاصی باشد، داراي فایلمنظور تقویت مهارت شنیداري الزم است که کتاب به مهارت شنیداري:

وگوهاي هر درس داراي تصویري است. گفت -هاي صوتی نیز طبق اذعان نویسندگان، داراي فایل» رحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب 

شده است؛ هاي تصویري است و عالوه بر این در هر درس از کتاب، دو تمرین مرتبط با تقویت مهارت شنیداري ارائهفایل

کردن جاهاي خالی با توجه به  رین اول مربوط به مرتب کردن کلمات با توجه به متن فیلم است و تمرین دوم مربوط به پرتم

  متن فیلم است. 

هاي وگو در موقعیتمنظور تقویت مهارت گفتاري، در ابتداي هر درس، دو گفتبه» رحلۀ مع الفارسیۀ«: کتاب مهارت گفتاري

هاي بسته (تک صورت جوابوگوها یا بههایی ذکرشده است. این گفتوگو نیز تمرینز هر گفتمختلف آورده است و بعد ا

  جوابی) هستند مثل:

  ». اسم تو چیست؟ اسم من حسن است-حالت چطور؟     خوبم   -«

  اند مثل: شدههاي آسان ارائههاي باز ولی با پاسخصورت پاسخوگوها بهیا گفت

  »است؟    براي یادگیري زبان فارسیحسن چرا به ایران آمده -«

محسن: سالم «ها پرسشی نیستند. مثل: شده است و منحصر به محدودیتصورت بیان آزاد ارائهوگوها بهشکل دیگر گفت

خونی و وقت نماز صبح شده است. حسن: خیلی صبح بخیر، دیدم چراغ اتاقت روشنه، حدس زدم شاید بیدار باشی و درس می

  ).74، ص 1: ج 1391(فکري، » مونه؟!ین همه تمرینی که براي من نوشتی مگه وقتی هم براي خوابیدن میممنون اما با ا

قصد وگوهاي بلند با جمالت بسیار طوالنی بهها و یا گفتبررسی هر دو جلد کتاب نشان داد که این کتاب داراي متن

دیگر از دالیلی است که این کتاب را در حد سطوح اولیه  و شاید همین ویژگی کتاب نیز یکی خواندن متون زبان فارسی نیست؛

  دهد.) قرار می1-3(

آهسته «براي تقویت مهارت خواندن فقط به خواندن در جهت درك مطلب یعنی » رحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب  مهارت خواندن:

آورده است که در آن » درك مطلب« وگو در هر درس تمرینی به نامپرداخته است. بعد از پایان دو گفت» خوانی، خواندن تأملی

وگوها ارائه کرده است. پاسخ به برخی از سؤاالت نیاز به تأمل زیاد و برخی بدون نیاز به تأمل است. سؤاالتی از همان گفت

آموز هیچ عنایتی نداشته است. بهتر بود که در بخشی از کتاب متون یا واژگانی بود که زبان» بلندخوانی«متأسفانه این کتاب به 

  تري آشنا شود. ها را با صداي بلند بخواند و با عالئم آوایی واژگانی زبان فارسی به شکل دقیقآن

» ها و تصاویرنام«منظور تقویت مهارت نوشتاري زبان آموزان، بخشی به نام به» الرحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب  مهارت نوشتاري:

شده است که نام هر تصویر را به زبان فارسی بنویسد. البته واژگان مربوط به هر تصویر را آموز خواستهدارد که در آن از زبان
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شود تا آموز خواسته میو بخش دیگري نیز تمرینی دارد که از زبان صورت پراکنده در باالي تصاویر ذکر کرده است؛به

یح کند و مجددا بازنویسی کند. البته در این بخش، بیشترین اشتباهات ذکرشده در جمالت، مربوط هاي غلط را تصحجمله

شده است آموز خواستهویژه صرف افعال است. تمرین دیگري هم وجود دارد که از زبانبه نکات دستوري زبان فارسی به

ین کتاب براي تقویت مهارت نوشتاري زبان آموزان، هاي اکه معناي متضاد واژگان را جلوي هر واژه بنویسد. بهترین تمرین

» پر کردن جاهاي خالی با کلمات مناسب«و » مرتب کردن واژگان بهم ریخته«، »سازي با کلماتجمله«هاي مربوط به تمرین

هاي این بخش (مهارت نوشتاري)، بیشتر مرتبط با سطوح دانست که بعد از پایان هر درس آمده است. درمجموع تمرین

هایی که به هاي نوشتاري آزاد است، یعنی تمرین) است. نکته قابل تأمل اینکه، این کتاب خالی از تمرین3-1مقدماتی (

شود که در خصوص یک منظره یا موضوعات مختلف علمی، اجتماعی و ... انشاء بنویسد و یا آموز فرصت داده میزبان

  به سطوح زبانی پیشرفته عنایت ندارد. » رحلۀ مع الفارسیۀ«ت که کتاب اظهارنظر مکتوب کند. این امر نیز به معنی این اس

  

  عناصر زبانی 3-4

تلفظ «و » دستورزبان (قواعد)«، و »واژگان«هاي خارجی در سه بخش ترین عناصر زبانی تأثیرگذار در فرایند یادگیري زبانمهم

  شود.خالصه می» (آواها)

   واژگان:

هاي آموزش زبان است و فراگیران زبان ریزي درسی و محتواي کتابتأثیرگذار در برنامهواژگان یکی از عناصر زبانی 

هایش هستند. واژگان کتاب آموزشی زبان ي واژگان آن زبان با تمام جنبهمنظور یادگیري زبان ناگزیر از استفادهخارجی به

هاي خارجی معیارهاي مهمی وزه آموزش زبانخارجی باید با دقت و بر اساس معیارهاي خاص انتخاب شوند. کارشناسان ح

  اند. ریچاردز معیارهایی بیان کرده است که به شرح ذیل است: را در این خصوص معرفی کرده

ها از خالل تصاویر و با گیرد تا توضیح معانی آنتدریس مفردات حسی در مراحل اولیه صورت می قابلیت تدریس:

  پذیر باشد. شرح امکان

  گیرد.ها در زبان مبدأ و مقصد صورت میانتخاب واژگان بر اساس تشابه آنگاهی  تشابه:

  شود.هاي کاربرد زبان انتخاب می: واژگان بر اساس میزان انتشار آنان در موقعیتپر بسامد بودن

ممکن است برخی از واژگان از واژگان پر بسامد نباشند ولی به علت ارتباط با واژگان دیگر به ذهن  قابلیت ورود:

سیاه و ي میز، تختهکنند و به همین دلیل بهتر است که به همراه واژگان مرتبط دیگر ذکر شوند. براي مثال: واژهخطور می

  ).30-29: 2001ردز: واژگانی از این قبیل که مرتبط با کلمه کالس هستند (ریچا

در ابتداي هر درس تعدادي واژگان مرتبط با موضوع درس به زبان فارسی و عربی آورده است » رحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب 

و سپس چندین اصطالح در ساختارهاي گفتاري به دو زبان فارسی و عربی آورده است. این شکل از ارائه واژگان، مشهور 

صورت مستقیم و از طریق حفظ در خارج از سیاق متن آموخته است که در آن واژه بهبه روش تدریس مستقیم واژگان 

  ).80-79: صص 1394به نقل از صحرائی،  1398شود (متقی زاده و دیگران، می

وگو هستند ولی نقاط ضعفی هم در شده در هر گفتهاي مطرحدر این کتاب اغلب واژگان، حسی و مرتبط با موقعیت

هاي مختلف، با رویکرد ارتباطی زبان، تناسب دارد شک انتخاب واژگان بر اساس موقعیتجود دارد. بیگزینش واژگان و

هاي ارتباطی بردن زبان در موقعیت زیرا در طراحی طرح درس بر مبناي رویکرد ارتباطی، یادگیري زبان به هدف بکار

  ).29: 1391مختلف است (تاج الدین، 

 وگو نیستند؛شده در هر گفتهاي مطرحطور کامل مرتبط با موقعیتن ابتدایی هر درس بهالبته در برخی از دروس، واژگا

، یا در درس مربوط به رنگ ها، واژگانی »پیراهن، شلوار، کت، بازي، مردانه، پوشاك«واژگانی مثل » در بنگاه«مثال در درس 

  وگوهاي هر درس نیز صادق است. آمده است. این مسئله در مورد متن گفت» باجه تلفن، گربه، نرده«مثل 

متناسب با سطوح مقدماتی تالیف شده است، در » رحلۀ مع الفارسیۀ«در صفحات پیشین مقاله، اثبات شد که کتاب 

هاي آموزش زبان در سطوح اولیه شرط این است که واژگان محسوس و روزمره باشند خصوص واژگان انتخابی براي کتاب

این سطوح فقط توانائی سخن گفتن در مورد موضوعات روزمره است. با تعمق در دروس  چون هدف از یادگیري زبان در

وجود، این کتاب، مشخص است که اغلب واژگان انتخابی متناسب با سطوح اولیه است و اغلب واژگان حسی هستند اما بااین
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  کاررفته است. نتزاعی و ذهنی هستند نیز بهکه ا» و... گیر، آینده، بازداشت کردن، دستگیري، سرودن شعرسخت«واژگانی همچون 

آموز خواسته است که هر تصویر در تمارین هر درس نیز سه تمرین به واژگان اختصاص داده است، در تمرین اول از زبان

فا ویژه نزد فراگیران مبتدي ایرا به واژه مربوطه ربط بدهد. تمرین تصویري، نقش مهمی در تثبیت معناي واژگان در ذهن به

  ).59: ص 1398کند (متقی زاده و دیگران، می

آموز ها به زبان عربی آمده است و از زباندر تمرین دیگر، در یک ستون واژگان فارسی و در ستون دیگر معناي آن 

زبان اي دو شده است که هر واژه فارسی را به معناي عربی آن وصل کند. این نوع تمرین نیز با رویکرد تحلیل مقایسهخواسته

هاي موجود بین دو کلمه در دو زبان گاهی عربی و فارسی همسو است. این رویکرد بر این باور است که تشابهات و تفاوت

شود. هرچقدر بین یک واژه و معناي آن در زبان دیگر تفاوت وجود داشته باشد، فراگیر آن واژه را باعث یادگیري واژگان می

  ).Ziahosseiny, 1980: 154گیرد (تر یاد میراحت

آموز خواسته است که متضاد برخی از واژگان را بنویسد، این تمرین نیز تمرین مفیدي است چرا در دیگر تمرین نیز از زبان

آموز روابط بین واژگان و وقتی زبان بردکه فراگیر بر اساس روابط داللی (معنایی) بین دو واژه متضاد پی به مفهوم آن واژه می

  ).55: 1392شود (ضیاء حسینی، تر می، فرایند یادگیري نزد او راحتجدید را بفهمد

معنا است. بدین شکل که واژگانی که به یک هاي هممعنا در دستههاي آموزش واژگان، قرار دادن واژگان همیکی از روش

آموز ر. این نوع تمرین به زبانمعناي خاص داللت دارند در یک دسته قرار داده شوند و واژگانی بامعناي دیگر در یک دسته دیگ

  ).100: 1392کند که به واژگان موردنیاز خود بر اساس موضوع موردعالقه مراجعه کند (غریبی، کمک می

هایی به ماهیت بیان اشتقاقات مختلف واژگان است. یکی دیگر از تمارینی که در حیطه یاددهی واژگان اثرگذار است، تمرین

هاي مناسب براي یادگیري نشان داده است؛ تحلیل صرفی و شناخت ریشه واژگان یکی از روش هاي برخی از محققانیافته

کند که معناي هر واژه را از طریق ربط یک واژه به واژگان است چراکه شناخت اشتقاقات مختلف هر واژه به فراگیر کمک می

  ).107: 1394ي دیگري که قبالً آموخته است، یاد بگیرد (ستوده نیا و مرسلی، واژه

  دستور زبان (قواعد):

ها را آموز باید آنیکی دیگر از عناصر زبانی که نقش مهمی در یادگیري زبان خارجی دارد، قواعد زبان مقصد است که زبان

فراگیرد. ازجمله معیارهاي مهمی که براي انتخاب قواعد در محتواي آموزشی زبان خارجی پیشنهادشده است، آسانی، اهمیت، 

ویژه در سطوح مقدماتی)، بر اساس نیاز در ارتباطی و بسامد قواعد است. بدین معنا که قواعد باید آسان، ضروري (به ویژگی

  ).37-34: 2001هاي ارتباطی و پرتکرار در زبان باشند (ریچاردز، موقعیت

شده است و یا چنانچه قبال گفته شد یا در بخشی مجزا در پایان هر درس ارائه» رحلۀ مع الفارسیۀ«شده در کتاب قواعد ارائه

شده است. ترتیب ارائه مباحث مربوط به دستور زبان در جلد اول صورت گذرا توضیح دادهوگوها بهدر خالل برخی از گفت

دهنده جمله در زبان فارسی، اسماء اشاره، بان فارسی، انواع جمله و عناصر تشکیلتعداد حروف ز«کتاب به این شکل است: 

هاي اضافی، ضمایر ملکی، حروف ربط، ادوات استفهام، جمالت مثبت و منفی، تصریف موصوف و صفت، ضمایر، ترکیب

رتیب حاکی از این است که شیوه ارائه این ت». ...افعال، افعال ساده و مرکب، زمان افعال (گذشته، حال، آینده و...)، تأکید و 

  دستور زبان فارسی از آسان به دشوار است و مباحث ضروري در یادگیري زبان فارسی نیز هستند. 

یعنی قواعد زبان فارسی بر  هاي ارتباطی است؛اما آنچه در شیوه ارائه قواعد نادیده انگاشته شده است، عدم توجه به نقش

شد، برخی از قواعد در دروس مختلف تکرار زبانی ارائه نشده است. اگر به این موضوع عنایت می هايها و موقعیتاساس نقش

  آموز تثبیت شود. شد که قواعد در ذهن زبانشد و این تکرار سبب میمی

  تلفظ (آواها):

. تلفظ حروف شودتلفظ حروف یا شیوه بیان واژگان و جمالت یکی از معیارهاي مهم در یادگیري هر زبان محسوب می

). سادگی 41ص  1395اي و نه یکجا و در یک بخش مستقل در کتاب آموزش زبان ارائه شود (محمدي، صورت مرحلهباید به

 شود. ترین معیارهاي مربوط به تلفظ حروف تلقی میها و هجاها، مهمتلفظ، کوتاه بودن واژه ازلحاظ تعداد واج

زبانان چندان دشوار حروف الفبا قرابت دارند، تلفظ حروف فارسی براي عربازآنجاکه دو زبان فارسی و عربی در نوع 

به مقوله تلفظ حروف و معیارهاي مذکور عنایت خاصی نداشته » رحلۀ مع الفارسیۀ«نیست؛ شاید به همین علت است که کتاب 

اي زبان عربی وجود ندارد، براي که در الفب» پ، ژ، گ، چ«است. البته گفتنی است که تلفظ برخی از حروف زبان فارسی مثل 
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جاي برخی از حروف به» چ، گ«هاي عامیانه زبان عربی برخی از این حروف مثل زبانان دشوار است؛ هرچند در لهجهعرب

براي » ژاله، گچ، پنچرگیري«هاي روند، اما تلفظ این حروف در ساختار واژگان زبان فارسی مثل واژهبه کار می» و ق ك«مثل 

نان بسیار دشوار است. لذا در آموزش زبان فارسی اولین گام این است که در تهیه محتواي آموزشی زبان فارسی، زباعرب

هایی مثل قرار دادن یک حرف در اول، وسط و آخر کلمات تمرین هایی براي تقویت این حروف طراحی شود. تمرینتمرین

هایی است و خالی از چنین تمرین» رحلۀ مع الفارسیۀ«اب کت مناسبی براي تقویت تلفظ حروف دشوار زبان فارسی است.

  متأسفانه تمرکز کتاب بر خواندن واژگان و حروف زبان فارسی نیست. 

  

  فرهنگ  3-5

عنوان تعریفی ) است که به1981ترین این تعاریف مربوط به تایلر (اما معروف شده است؛ارائه» فرهنگ«تعاریف مختلفی پیرامون 

اي است که شامل معارف، اعتقادات، هنرها، فرهنگ مجموعه پیچیده«گوید: معروف است. وي در تعریف فرهنگ میومانع جامع

عنوان عضو جامعه، از جامعه خود صنایع، فنون، اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به

). براون نیز معتقد است که فرهنگ 17: 1368(روح األمینی، » تی را بر عهده داردگیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهدافرامی

اي شود که گروهی از مردم را از گروه دیگري در برههها، هنرها و ابزارهایی اطالق میها، مهارتاي از افکار، عادتبه مجموعه

زمان با ظهور رویکرد ارتباطی هه هشتاد قرن بیستم همدر د» فرهنگ«اما موضوع  )؛151: ص 1994کند (براون، زمانی متمایز می

کارگیري زبان در بافت آموز در بهوارد حوزه آموزش زبان شده است. چراکه رویکرد ارتباطی آموزش زبان، بر توانایی زبان

ان منحصر به ). محققان حوزه آموزش زبان بر این باورند که امروزه یادگیري زب172: ص Tas ،2010فرهنگی تأکید دارد (

هاي فرهنگی، روش زندگی شناخت قواعد نحوي و معانی مفهومی واژگان زبان نیست بلکه یادگیري زبان شامل شناخت جلوه

). گنجاندن عناصر فرهنگی 5-4: صص Choudhury ،2014شود (ها و تاریخ و سایر عناصر مرتبط با فرهنگ میکردن، عادت

هاي خارجی معتقدند ري است چراکه اکثر کارشناسان و متخصصان حوزه آموزش زبانهاي خارجی ضرودر فرایند آموزش زبان

شود که فرهنگ آن زبان آموخته یادگیري زبان به معناي یادگیري فرهنگ آن زبان است و ارتباط موفق زبانی زمانی حاصل می

  بسیار اهمیت دارد. هاي خارجی نیز هاي حوزه آموزش زبانرو، درج عناصر فرهنگی در کتابشود. ازاین

اي بندي تازه) دسته1964ویژه بروکس () به نقل از متخصصان حوزه آموزش زبان خارجی به1397محمدي و دیگري (

اي تحت عنوان اند که در آن، مباحث فرهنگی مرتبط با زندگی روزانه انسان در هر جامعههاي فرهنگ ارائه کردهاز شاخص

و مباحث فرهنگی مربوط به افعال انسانی همچون هنر، ادبیات، تکنولوژي و فلسفه تحت شود معرفی می» کوچک cفرهنگ «

  ). 5-4، بی تا: صص Hsin: به نقل از 1397شود (محمدي و زارع نژاد، معرفی می» 1بزرگ Cفرهنگ «عنوان 

بزرگ به فرهنگ رسمی یا فرهنگ موجود در مؤسسات رسمی  ’C‘هاي بیگانه اصطالح بر اساس پروژه آموزش زبان

 cشود. اصطالح همچون اشخاص تاریخی بزرگ، آثار ادبی، هنرهاي زیبا، رسانه، ادبیات، سینما، موسیقی و علوم اطالق می

ابط کوچک به معناي اجتماعی فرهنگ یعنی روش زندگی گروه معینی از مردم همچون ساخت خانواده، زندگی روزمره، رو

شود (محمدي و ها، سکونت، لباس پوشیدن، غذا و ابزارهاي ارتباطی اطالق میبین افراد، شرایط مادي، کار، تفریح، عادت

هاي مطرح شده ). با توجه به مثال1996نقال عن: المعاییر الوطنیۀ فی مشروع تعلیم اللغات األجنبیۀ،  6: ص 1397زارع نژاد، 

» کالن فرهنگ«توان این دو نوع فرهنگ را به دو عنوان دیگر یعنی کوچک، می cبزرگ و  Cدر ذیل هر یک از انواع فرهنگ 

بندي پایبند است و مباحث کالن فرهنگی و خرده فرهنگی گذاري کرد. این جستار نیز به همین دستهنام» خرده فرهنگ«و 

  دهد.مورد کنکاش قرار می» رحلۀ مع الفارسیۀ«را در کتاب 

  ها:کالن فرهنگ

هاي ضروري براي تألیف کتاب آموزش زبان در یک ستون ذکرشده است و در ستون دیگر در جدول زیر کالن فرهنگ

  شده است. استخراج» رحلۀ مع الفارسیۀ«ها را از کتاب مصداق عینی این کالن فرهنگ

  

  

                                                           
 .بزرگ انگلیسی Cحرف . ١
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 »رحلۀ مع الفارسیۀ«هاي موجود در کتاب : کالن فرهنگ1جدول 

  هامصداق  هاکالن فرهنگ

  هنر

ذکر واژگان و اصطالحات مربوط به هنر در برخی از دروس مثل کلمه موزه، معماري، هنرهاي نمایشی  -

نویسی، هاي هنري، هنرهاي تصویري، مینیاتور، موزه هنرهاي معاصر، هنرهاي نمایشی، داستان)، کتاب7(درس 

ساز، موسیقی، شعر، تعزیه، نمایشگاه نقاشی، نقاش، مجسمهحماسه عاشورا، مجسمه، تندیس، هنرمند، هنر، 

آثار تاریخی، «هاي )، واژه23کاري، گلدان، فرش، خطاطی، تئاتر (درس هاي هنري، کاشیخوشنویسی، تابلو، کارگاه

موزه » «ساختمان موزه ایران باستان«)، اصطالحات 25(درس » مسجد امام اصفهان، عالی قاپور، دوره صفوي

ها، دوره، تندیس، سنگ، سفالی، صنعتگران، هنرمند، نقش«)، واژگان 35(درس » اي ساخت بشر در ایرانابزاره

آباد قزوین، هزار پنجم قبل از میالد، دوره هخامنشی، شوش، مهر، ایوان، پیش از میالد، ظرف، منطقه اسماعیل

ستان، هنر، هنرمند، طال، نقره، شیشه، سازي، ایران باموزاییک داریوش بزرگ، الجورد، منطقه حسنلو، موزاییک،

  ).36(درس » چوب، آهن

عنوان یکی به» سردر دانشگاه تهران«زمینه و پایانی هر درس مرتبط با هنر هستند. مثل تصویر تصاویر پس -

کاري در ساخت )، تصویر کنده23(درس » در موزه«)، تصاویر درس 7از نمادهاي معماري و هنر ایرانی (درس 

  ).35حرم امام حسین (ع) توسط هنرمندان ایران (درس ضریح 

به نام  36، درس »در موزه«به نام  23عناوین برخی از دروس کتاب مرتبط با هنر است. مثل درس  -

  ».ي حیواناتموزه«به نام  26، درس »موزه حیات وحش«به نام  25، درس »سفالگري«

  جغرافیا

  )6تصویر طبیعت سرسبز استان گلستان (درس  -) 4 تصویر کشتی یونانی در جزیره کیش (درس -

  )21(درس » سردر باغ ملی تهران«تصویر  -) 9در استان گیالن (درس » ماسوله«تصویر  -

و » اصفهان«به ترتیب در مورد شهر  40و  37دو درس  -) 22(درس » روستاهاي سوباتان تالش«تصویر  -

ذکر » منار جنبان، مسجد جامع، پل خواجو«تانی اصفهان مثل است. در این دو درس برخی از آثار باس» ایران«

  اند.شده

  تاریخ

میل (برج «تصویر  -) 5اهللا اصفهان (درس تصویر مسجد شیخ لطف -) 3تصویر تخت جمشید (درس  -

خانه و موزه «تصویر  -) 11(درس » کاشان-مسجد و مدرسه آقا بزرگ«تصویر  -) 7(درس » قابوس) گنبد قابوس

تصویر  -) 18(درس » موزه حمام علیقلی آقا در اصفهان«تصویر  -) 17(درس » طهري در شهر فریمانشهید م

  )24(درس » الدین اردبیلیبقعه شیخ صفی«

(درس » باغ ارم شیراز«تصویر  -) 26(درس » کلیسانی وانک یا آمنا پرکیچ در محله جلفاي اصفهان«تصویر  -

31(  

  )39(درس » قلعه فلک االفالك در خرم آباد«تصویر  -) 32(درس  »آرامگاه فردوسی در توس«تصویر  -

  )36» (حافظیه شیراز«تصویر  -) 37(درس » مجموعه گنجعلی خان در کرمان«تصویر  -

  آموزش
  وگوهاي برخی از دروس.تاکید بر ایجاد انگیزه براي یادگیري زبان فارسی در گفت -

  خوانی دارد.) اشاره به ترویج آموزش و کتاب34(درس » المللی کتاب تهراننمایشگاه بین«تصویر  -

  ناظر به مراجعه به اداره پلیس و نوع تعامل در این زمینه دارد.» در پاسگاه«به نام  28درس  -  فرهنگ رسمی

  )23معرفی استاد محمود فرشچیان (درس  -  بزرگان

  ادبیات

هاي ذکر واژه -) 2ی شاهنامه (درس معرف -) 2درخواست یادگیري شعر شاعران بزرگ فارسی (درس  -

(درس » شاعر«و » شعر«ذکر واژه  -) 27(درس » شاعران فارسی«ذکر واژه  -) 20(درس » شعر، شاعرهاي فارسی«

  )29شاعر ایرانی (درس » اسداهللا شعبانی«ذکر نام  -) 29

  سینما
  )30(درس » زه سینماي ایرانمو«تصویر  -) 6و تعریف از کیفیت فیلم (درس » سینما«پرداختن به موضوع  -

  )38(درس » شهرك سینمایی تهران«تصویر  -

  علوم
هاي دانشگاهی معرفی برخی از رشته -) 1اشاره به برنامه آموزش زبان فارسی توسط شبکه الکوثر (درس  -

  )7(درس 

جغرافیا، تاریخ، آموزش،  هاي فرهنگی کالن همچون هنر،، شاخص»رحلۀ مع الفارسیۀ«دهد که در کتاب جدول فوق نشان می

هاي مربوط به هنر، جغرافیا، هاي فرهنگی، شاخصفرهنگ رسمی، بزرگان، ادبیات، سینما و علوم وجود دارد. از میان این شاخص

دهد که بیشتر هاي حاصله از تحلیل کتاب در این بخش نشان میتاریخ و ادبیات از بسامد بیشتري برخوردار هستند. مصداق
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کدام توضیح داده فرهنگی کالن، با استفاده از تصاویر هستند. البته تصاویر مذکور در بخش هنر و تاریخ، هیچهاي مصداق

هاي پایانی هر زبان در بخشرسد که نگارنده کتاب این تصاویر را صرفا جهت آشنایی مخاطب عرباند و به نظر مینشده

  ها و موسیقی عنایتی نشده است.هایی همچون جشنوارهذکر است در این کتاب به شاخصدرس آورده است. شایان

  ها:خرده فرهنگ

هاي آموزش زبان فارسی ذکرشده است و کاربست این خرده هاي ضروري در تألیف کتابدر جدول زیر خرده فرهنگ

  شده است.استخراج» رحلۀ مع الفارسیۀ«ها در کتاب فرهنگ

 »رحلۀ مع الفارسیۀ«هاي موجود در کتاب فرهنگ: خرده 2جدول 

  هامصداق  هاخرده فرهنگ

  اعتقادات

  ) 14تصویر استقبال از محرم در تهران (درس  -) 8تصویر حرم حضرت معصومه (س) قم (درس  -

مسجد جمکران در «تصویر  -) 23 (درس» تعزیه«تصویر  -) 19(درس » عاشورا در تفت یزد«تصویر  -

  28درس » قم

زاده، زیارت، مراسم برگزاري ذکر برخی از واژگان مرتبط با اعتقادات مذهبی همچون: حسینیه، امام -

زهرا، زیارت اهل )، قبرستان شهدا، بهشت24داري در ماه رمضان (درس عزاداري براي امام حسین (ع)، روزه

  ). 31)، شهادت، شهید و آرامگاه (درس 30قبور (درس 

متغیرهاي 

  اجتماعی

بیان نوع تاریخ ایران که هجري  -) 5دادن اطالعات فردي (درس  -) 1معرفی تابعیت افراد (درس  -

  )5شمسی است (درس 

  هاي زندگیسبک

اشاره به ) 27(درس » عشایر آذربایجان شرقی«) و تصویر 20(درس » عشایر در دشت مغان«تصویر  -

) اشاره به 16(درس » یادان محلی در مازندرانص«تصویر  -فرهنگ عشایري در برخی از مناطق ایران دارد. 

  فرهنگ ماهیگیري در شمال ایران دارد. 

مسائل زندگی 

  روزمره و خانواده

 –) 9فروشی (درس رفتن به کتاب -) 14رفتن به رستوران (درس  - )10بار (درس رفتن به بازار تره -

رفتن به تعمیرگاه (درس  -) 20اده (درس خانو –) 18رفتن به بانک (درس  -) 16رفتن به درمانگاه (درس 

30 (  

  روابط بین فردي

خیلی متشکرم، دست شما درد نکند، خیلی زحمت «بیان آداب و معاشرت بین فردي مثل: جمالت  -

رفتن به اداره  -) 14 سفارش دادن غذا (درس -) 4(درس » کنم، قابل شما را نداردخواهش می«، »کشیدید

  )35پستی (درس پست براي ارسال بسته 

  )39رفتن به دفتر خدمات مسافري براي سفر و دیدار دوستان (درس  -

  )9معرفی برخی از مشاغل مثل آرایشگري، رانندگی، معلمی و پزشکی (درس   شرایط مادي

  ). 21رفتن به ورزشگاه (درس  -  تفریح

  هاسنت

» جشن عروسی سنتی«تصویر  -) 10(درس » گیري در قمصرگالب«تصویر  -) 4سوغاتی دادن (درس  -

  )25(درس 

  )33(درس » زهرا تهرانبهشت«تصویر  -) 29(درس » مراسم سنتی عضوا در جزیزه قشم«تصویر  -

  )11رفتن به بنگاه (درس  -  مسکن

  خوراك

» مهمانی«سبزي در درس معرفی برخی از غذاهاي ایرانی مثل قورمه -). 14رفتن به رستوران (درس  -

) مربوط به سفره 33زمینه (درس تصویر پس -). 33اشاره به غذا و غذا پختن (آشپزي) (درس  -) 13(درس 

خوشمزه، شکر، «). برخی واژگان این درس مثل 38(درس » حلیم«معرفی برخی از غذاها مثل  -غذا است. 

  خوردن است.  مرتبط با غذا» نمک، قاشق

هاي فرهنگی خرد ازجمله اعتقادات، متغیرهاي برگیرنده شاخصدر» رحلۀ مع الفارسیۀ«دهد کتاب جدول فوق نشان می

ها، مسکن و هاي زندگی، مسائل روزمره زندگی و خانواده، روابط بین فردي، شرایط مادي، تفریح، سنتاجتماعی، سبک

نواده، هاي مربوط به اعتقادات مذهبی، مسائل روزمره زندگی و خاهاي فرهنگی خرد، شاخصخوراك است. از میان شاخص

هاي فرهنگی همچون لباس، ها و خوراك از بسامد بیشتري برخوردار است. در این کتاب به شاخصروابط بین فردي و سنت

  ابزارها و وسایل ارتباطی توجهی نشده است.
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  اند از:هاي این جستار متناسب با سؤاالت تحقیق عبارتیافته

هاي حاصله زبان، یافتههاي تهیه محتواي آموزشی براي فارسی آموزان عربپژوهش مبنی بر شاخص سؤال اولدر پاسخ به 

، »هاي زبانیمهارت«، »نیازهاي زبانی و توجه به سطوح«شاخص  5ها و مطالعات پیشین نشان داد؛ ضرورت دارد از پژوهش

زبانان هاي آموزش زبان فارسی به عرباي آموزشی کتابرا براي تهیه محتو» فرهنگ«و » نوع محتواي آموزشی«، »عناصر زبانی«

بندي شود و بایست محتواي کتاب بر اساس نیازهاي زبان فراگیران سطحدر نظر گرفت. این بدین معناست که در وهله اول می

تولید محتوا مثل  سپس محتوا با توجه به هر چهار مهارت زبانی (شنیدن، گفتن، نوشتن، خواندن) و عناصر زبانی تأثیرگذار در

  ها توجه ویژه شود. هاي فرهنگی کالن و خرد در کتابزبان و تلفظ انتخاب شود و در وهله آخر به درج شاخص واژگان، دستور

هاي محتواي آموزشی ازلحاظ دربرداشتن شاخص» رحلۀ مع الفارسیۀ«پژوهش مبنی بر وضعیت کتاب  سؤال دومدر پاسخ به 

سطوح اولیه زبانی بان، نشان داد؛ این کتاب ازلحاظ توجه به نیازهاي زبان فراگیران و تعیین سطح، در زآموزان عرببراي فارسی

است و براي آموزش در سطح پیشرفته مناسب نیست زیرا به مباحث اولیه و ضروري دستور زبان فارسی همچون  )3-1(سطح 

هاي روزمره زندگی در کتاب مربوط به نیازها و موقعیت شناخت زمان افعال پرداخته است و اغلب واژگان و جمالت انتخابی

، بیشترین »هاي زبانیمهارت«است. این کتاب ازلحاظ توجه به شاخص ...» احوالپرسی، خرید کردن، بانک رفتن و «انسان مثل 

  دئویی است. هاي ویوگو به همراه فایلتوجه را به تقویت مهارت گفتاري و شنیداري دارد چراکه هر درس حاوي دو گفت

- محور، مهارتمحور، موقعیتمحور، مفهومدر گزینش محتوا، از میان شش نوع محتواي (ساختار» رحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب 

بوده است زیرا طبق فهرست مطالب کتاب، هر درس  محورموقعیت محور) بیشتر پیرو محتوايمحور، موضوعمحور، تکلیف

  بار و...) است. ره (مثل: در بانک، در ورزشگاه، در بازار ترهدربردارنده یک موقعیت از زندگی روزم

هاي زبانی، به هر چهار مهارت زبانی تا حد رفع نیازهاي زبانی فراگیران سطوح اولیه این کتاب ازلحاظ پرداختن به مهارت

ده است زیرا هر درس ها مثل مهارت شنیداري و گفتاري توجه بیشتري شاما در تقویت برخی از مهارت توجه داشته است؛

  کند. آموز کمک زیادي میوگوي صوتی تصویري است که به تقویت مهارت شنیدار و گفتار زبانحاوي دو گفت

به این شکل عمل » تلفظ«و » دستور زبان«، »واژگان«از منظر توجه به عناصر زبانی در سه بخش » رحلۀ مع الفارسیۀ«کتاب 

هاي روزمره صورت حسی و مرتبط با موقعیتواژگان متناسب با سطح فراگیران مبتدي، بهشده است که در بخش واژگان، اغلب 

معنا اي، کشف روابط معنایی و واژگان همهاي مربوط به تقویت واژگان نیز بر اساس رویکرد مقایسهشده است و تمرینگزینش

ها و در پایان هر درس و بدون توجه به نقش شده است. در بخش دستور زبان، نکات دستوري متناسب با سطوح مبتديارائه

اما به مقوله تلفظ حروف عنایت خاصی نشده است و معیارهایی همچون سادگی تلفظ،  هاي زبانی ارائه نشده است؛موقعیت

  ها و هجاها، در نظر گرفته نشده است. کوتاه بودن واژه ازلحاظ تعداد واج

هاي فرهنگی در دو بخش عناصر فرهنگی کالن و خرد، به برخی از شاخص »فرهنگ«در این کتاب ازلحاظ توجه به مقوله 

هاي هنري، جغرافیایی، هاي فرهنگی کالن که در این کتاب گنجانده شده است، شاخصترین شاخصتوجه زیادي شده است. مهم

ط بین فردي و خوراك نیز از هایی مثل اعتقادات مذهبی، مسائل روزمره زندگی و خانواده، روابو شاخص تاریخی و ادبی است؛

 شده است. هاي فرهنگی خردي است که در این کتاب گنجاندهترین شاخصمهم

  

  پیشنهادها:. 7

زبانان پیشنهادهاي و هر کتاب تألیفی در حوزه آموزش زبان فارسی به عرب» رحلۀ مع الفارسیۀ«منظور بهبود محتواي کتاب به

  شود:کاربردي زیر توصیه می

هاي زبانی، بر اساس ترتیبِ از تبع آن نقشها و بهمنظور رعایت سطح زبانی فراگیران مبتدي، ضرورت دارد؛ موقعیتبه -

  آسان به دشوار ارائه شود.

هایی همچون اطالع دادن، اعالم موافقت، عذرخواهی کردن، درخواست دادن، محور (ارائه نقشتوجه به ارائه محتواي نقش -

  هاي متمرکز بر معنا، نتیجه و مرتبط با دنیاي واقعی) توأم با محتواي موقعیتی و موضوعی.محور (تمرینو تکلیف قول دادن و...)

  ها.منظور تقویت تلفظ و درك مطلب فراگیران در کنار توجه به سایر مهارتبه» خواندن«توجه به مهارت  -

  یادگیري واژگان.منظور تقویت هاي مبتنی بر اشتقاق، بهافزودن تمرین -
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هاي دستوريِ بیشتر در قالب وگوها و ارائه تمریناهتمام بیشتر به درج نکات دستوري زبان فارسی در محتواي گفت -

  ».دفتر کار«

  ویژه حروف دشوار.افزودن بخشی خاص براي تلفظ حروف فارسی به -

صورت شود مفاهیم فرهنگی بهپیشنهاد می هاي فرهنگی کالن و خرد در کتاب. در این بخشتوجه به گنجاندن شاخص -

  تصویري آموزش داده شود.

اي (سطح پیشرفته) نیز طراحی و شود، دو جلد کتاب متناسب با نیازهاي زبانی فراگیران حرفهدر پایان پیشنهاد می -

فتار، نیازمند استفاده از شک فراگیران زبان فارسی بعد از رفع نیازهاي زبانی اولیه در دو بُعد شنیدار و گتألیف شود. بی

هاي تخصصی و حتی ورود به بازار کار منظور تحلیل و درك پیشرفته متون، نوشتن متنکارکرد ارتباطی زبان فارسی به

  پذیر خواهد بود. صورت پیشرفته امکاناي هستند که تحقق این اهداف فقط از طریق یادگیري زبان فارسی بهحرفه

  

  :منابع

، مجله ررسی نیازهاي آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه دانشجویانباکبري، زهرا،  -

  .13-1، صص 2، شماره 3دوره  1395راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی، 

العربیۀ للطباعۀ والنشر. ، بیروت، دار النهضۀ أسس تعلم اللغۀ وتعلیمها، مترجم: عبده الراجحی وعلی أحمد شعبانبراون، دوجالس،  -

1994.  

هاي ترجمه در زبان و ادبیات ، پژوهشبررسی کتاب صدي الحیاة بر اساس هفت اصل آموزش زبان ارتباطیتاج الدین، ضیاء الدین،  -

  .43-25، صص 3، شماره 2: دوره 1391عربی، 

هاي آموزش زبان فارسی به ژه در کتابواجهانگردي، کیومرث، عاصی، مصطفی، افراشی، آزیتا و وکیلی فرد، امیررضا،  -

، پیاپی 2: سال پنجم، شماره 1395، نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانزبانان: پژوهشی پیکره بنیاد، پژوهشغیرفارسی

  .26-3، صص 12

بر اساس چارچوب نظري نقش بینافردي و  از منظر فرا» فارسی بیاموزیم: آموزش زبان فارسی«ي بررسی مجموعه رضاخانی، ف، -

  .1385 ، رساله کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.گراي هلیديدستور نقش

  .1368چاپ دوم، انتشارات عطار،  زمینه فرهنگ شناسی،روح األمینی، محمود،  -

ارتباط معنایی بر یادگیري فراگیران زبان اي متضاد و فاقد تأثیر آموزش واژه از طریق گروه واژهستوده نیا، الهه و ناهید مرسلی،  -

  .151-131صص  22، پیاپی 1، شماره 6: دوره 1394، انگلیسی با لحاظ کردن سطح زبانی و جنسیت، جستارهاي زبانی

آموزش مستقیم واژه در متن: مقایسه تأثیر دو رویکرد یادگیري مستقیم و تصادفی در  و شهناز احمدي قادر، صحرائی، رضا مراد -

  .102-77صص  17سال هفتم، شماره  1394زبان پژوهی،  دگیري واژه،یا

 .1392، چاپ اول، تهران، رهنما، ايشناسی مقابلهمبانی زبانضیاء حسینی، محمد،  -

مکه  ، معهد اللغۀ العربیۀ، جامعۀ أم القري،األسس المعجمیۀ والثقافیه لتعلیم اللغۀ العربیۀ لغیر الناطقین بهاطعیمه، رشدي احمد،  -

  .1982المکرمۀ. 

، رساله دکتري رشته زبانشناسی بندي نیازهااي عملیاتی و سطحواکاوي نیازهاي زبانی فارسی آموزان: معرفی انگارهغریبی؛ افسانه،  -

  .1392 همگانی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران.

  .1391 ، تهران، انتشارات شبکه جهانی الکوثری)رحلۀ مع الفارسیۀ (سفري با زبان فارسفکري، مسعود، ابوطالبی، سید علی،  -

دراسۀ اختیار المفردات المساهمۀ فی التداخل اللغوي متقی زاده، عیسی، نظري منظم، هادي، خان آبادي، طاهرة، موسوي، سیدرضا،  -

، 52بها، فصلیۀ علمیۀ محکمۀ، العدد ، مجلۀ الجمعیۀ اإلیرانیۀ للغۀ العربیۀ وآداوتدریسها لمتعلمی اللغۀ العربیۀ من الناطقین بالفارسیۀ

  .1398 .62-41صص 

 :1389، مجله الجمعیه االیرانیۀ للغۀ العربیۀ وآدابها، نیازهاي کاربردي زبان براي فراگیران زبان عربی غیر اهل زبانمتقی زاده، عیسی،  -

  .62-43، صص 17شماره 

، ترجمۀ: عال عادل عبد الجواب وآخرون، القاهرة، دار تدریس، تقییماإلطار المرجعی األروبی العام للغات: دراسۀ، مجلس أروبا،  -

  .2008إلیاس العصریۀ،

تجلیات الثقافۀ فی کتب تعلیم اللغۀ العربیۀ للناطقین بغیرها، مجلۀ الجمعیۀ اإلیرانیۀ للغۀ العربیۀ محمدي، دانش، زارع نژاد، سکینه،  -
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