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 چكیده

غیر  تألیف د. احسان قبول،  یكی از منابع مهم آموزش زبان فارسی به« آموزش نوین زبان فارسی»های كتاب مجموعه
بر روش  های آموزشی دیگر عالوهبا مجموعه این مجموعه شود. تفاوت عمدهاخیر محسوب می فارسی زبانان در چند دهه

زبان فارسی نیز در آن رعایت  های چهارگانهتاری و محتوایی و طراحی رنگ و ظاهر كتاب، آموزش مهارتنوین نظام ساخ
باشد و هر سطح  شامل دو جلد می سطح آغازین، میانی و پیشرفته شش جلدی دارای سه این مجموعه است. گردیده

عنوان یكی از منابع آموزشی در  را به مجموعه كتاب است. در این پژوهش برآنیم تا نقاط ضعف و قوّت جلد یك این
نقدِ »دیگری تحت عنوان  های اقلیم كردستان عراق بررسی نماییم. پیش از این مقالهمراكز آموزش زبان فارسی در دانشگاه

ار ارزیابی ما آن نیز خواهیم پرداخت. معی در این جستار به نقد كه و تألیف گردیده تهیه« كتاب آموزش نوین زبان فارسی
های پژوهش حاكی یافته كتاب صورت گرفته و« شكل ظاهری»و « ساختاری»، «زبانی»، «محتوایی»بر اساسِ چهار شاخصِ 

ها و بی توضیح وگوها و تلفّظ واجغیركاربردی بودن جمالت و واژگان،گفت بیشترین مشكالت كتاب به براین است كه
ها، های دیگر كتاب مانند: متنفعول وحرف اضافه، مربوط است. از سوی دیگر بخشماندن مباحثی از قبیل )را( عالمت م

 است. تمارین، دستور زبان ،تصویرها و طراحی كتاب از نكات مثبت این مجموعه
 

 .آموزش نوین زبان فارسی، نقد كتاب آموزش نوین زبان فارسی، آموزش زبان فارسیها: كلید واژه
 

 مقدمه. 1

با پدید  رفته غیر فارسی زبانان، هستیم. رفته های آموزشی زبان فارسی بهكتاب اخیر شاهد پیشرفت مجموعههای در طی سال
موضوع بحث برانگیز عصر كنونی است، مشكالت منابع آموزشی بهبود بیشتری  های آموزش زبان دوم كهآمدن تئوری و نظریه

غیر  تواند گامی دیگر در روند آموزشی زبان فارسی بهی زبان فارسی میهای آموزشاست. لذا بررسی و واكاوی مجموعه یافته
های آموزش زبان امروزه مجموعه اگرچه های زبان آموزان بیشتر نزدیك شود.اهداف و خواسته فارسی زبانان برداشته و به

آموزش زبان »های از قبیل:و مجموعهكرده اكثر نقاط جهان نفوذ  تر از پیش، به طور گسترده غیر فارسی زبانان به فارسی به
است، اما هنوز  و تدوین گردیده ، تهیهو غیره« تركی آذربایجانی آموزش زبان فارسی به»یا « فارسی برای فارسی آموزان اسپانیایی

است هیچ  آگاه ارندهنگ اند. برای مثال تا جایی كههای آموزشی زبان فارسی بی نصیب ماندهها از كتاببرخی اقوام و ملّیت
اقلیم كردستان عراق تألیف نشده است. با این  ویژه زبان آموزان كرد به تخصصی در ارتباط با آموزش زبان فارسی به مجموعه

هستند، اما مشكالت منابع آموزشی همچنان در میان  نهادهای بسیاری مشغول تدریس زبان فارسی در این منطقه وجود امروزه
كتاب و  در طی یكی دوسال اخیر با پشتیبانی خود نویسنده« آموزش نوین زبان فارسی»هایكتاب این راستا مجموعهاست. در 

شد  و در عین های اقلیم كردستان عراق مواجه رایزنی فرهنگی ایران در اقلیم با استقبال گرم نهادهای آموزشی و حتی دانشگاه
آموزشی در شش جلد، توسط د.  ن زبان فارسی گوی سبقت را ربود. این مجموعههای آموزشی پیشیحال نتایج حاصل از كتب
 است. تألیف و منتشر گردیده با لوح فشرده كتاب ، همراه«آموزش نوین زبان فارسی»احسان قبول، بنام مجموعه

های زبان آموزان واسته و نیازخ استقبال گرم نهادهای آموزشی از این مجموعه و از طرفی به هدف اصلی این پژوهش، با توجه
 باشد:سواالت ذیل می كرد در راستای آموزش زبان فارسی، پاسخ به

با در نظر گرفتن رویكردی ارتباطی و نیازهای زبان آموزان،  ترین نقاط قوّت و ضعف جلد یك این مجموعه برجسته .1
 چیست؟

 نمود؟ ائهتوان ارراهكارهای برای بهبود بخشیدن به جلد یك كتاب می چه .2
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 كتاب چاپ شده ، توسط خود نویسنده1393، در سال صفحه 150در نوبت چاپ چهارم، دارای  كتاب مورد بررسی این مقاله 
 است.

 

 تحقیق: پیشینه
 یابند، و اینروز افزایش می غیر فارسی زبانان، روزبه های كتاب های آموزشی زبان فارسی بهدر عصر كنونی نقدها و ارزیابی

باشد. بررسی و ارزیابی غیر فارسی زبانان می اهمیت موضوع در بین پژوهشگران و عالقمندان آموزش زبان فارسی به خود نتیجه
توان از می و برای نمونه های مختلفی مانند نظام ساختاری و محتوای صورت گرفتههای آموزشی زبان فارسی از جنبهمجموعه

نام « ی نیل اندرسونی انگارهتحلیل محتوایی منابع آموزش زبان فارسی بر پایه»بازی در باب پژوهش آقای صحرایی و خانم شه
آموزش » ، جلدهای دوم تا هفتم مجموعه«فارسی بیاموزیم» جلد نخست مجموعه بررسی درك مطلب سه نویسندگان به برد، كه

 اند.ی اندرسون، پرداختهپنجم ابتدایی را بر اساس انگاره یهپای« بخوانیم»و كتاب « زبان فارسی» ، مجموعه«فارسی فارسی به
نقد كتاب آموزش »ای بنام از آقای د. احسان قبول پیش از این مقاله« آموزش نوین زبان فارسی»هایكتاب در باب مجموعه     

« آموزش زبان فارسیصصی مطالعات تخ دو فصلنامه»وران و ناطق در آاز آقای مهر بر جلد یك این مجموعه« نوین زبان فارسی
 مقاله اشاره نویسندگان محترم در چكیده است. معیار نقد كتاب چنانكه تدوین و نشر گردیده1394، در سال 1 سال اوّل، شماره

انند بر اساس در نظر گرفتن اصول آموزش زبان، سطح كاربردی بودن محتوا، رعایت نیازها و پیش نیازهای مباحث م اند،نموده
 آموزش كتاب در مراكز و دانشگاهای اقلیم كردستان با توجه بر مبنای تجربه . معیار ارزیابی محقّق در این مقالهاست آن بوده

نیازهای زبان آموزان بر اساس چهار شاخص زبانی، محتوایی، ساختاری و طراحی جلد یك كتاب و همچنین رویكرد ارتباطی 
 است. مخالف بوده، صورت گرفته« نقدكتاب آموزش نوین زبان فارسی»  های مقالهزیابیدر برخی نكات با ار آن، كه

 

 های كتاب: معرفی بخش
بتدی اختصاص دارد شامل بخش هایی چون: م افراد آغازین دوره به ، كه«آموزش نوین زبان فارسی»كتاب  جلد یك مجموعه
، ها، خالصهوگو، نگارش، اعداد، تمرینشنوید و تكرار كنید، متن و شعر، گفتهای جدید، تلفّظ، دستور زبان، بعنوان درس، كلمه

ای و فرهنگ پایانی كتاب و عنوان صفحه ای سهباشد. فهرست كتاب با مقدمهلوح فشرده صوتی میهمراه  مرور، فرهنگ و به
خبری و حتی  شكل جمله . عنوان هر درس بهتعلق دارد، آغاز می گردد های گذشتهمرور درس ها بهدو درس آن درس كه ده

است.  كتاب آمده صورت صوتی، هر درس در لوح فشرده به كه شده ماند؟ نوشته پرسشی مانند: آیا دانش آموز در كتاب خانه
زبان فارسی كلمه  350با بیش از »آموز تا پایان جلد نخست زبان های جدید است كهای از كلمهها دارای مجموعهآغاز درس

تدریس كتاب و همچنین  تجربه به در این پژوهش با توجه های صورت گرفته. بخش بندی(4: 1393قبول، )«.شودآشنا می
 باشد.می بودن نقاط قوّت و ضعف كتاب بر اساس چهار شاخص نامبرده برجسته

 های موفق امروزی است كهمجموعه از جمله« آموزش نوین زبان فارسی»جلد یك كتاب  مجموعهمطالب:  . روش ارائه1
است. آموزش كتاب با  ی هر چهار مهارت زبانی نوشتاری، خوانداری، شنیداری و گفتاری زبان آموزان، تألیف گردیدهبر پایه

 شده دیگر كتاب سپرده جلدهای میانی و پیشرفته تر بههای گفتاری آن بیشو صورت های زبانی نوشتاری آغاز گردیدهصورت
باشد، بر اهمیت موضوع می ، بیانگر تأمل پیشین نویسندهاست. در واقع تفكیك زبان نوشتاری و گفتاری جلد یك این مجموعه

بعد از اتمام هر  اند. نگارندهاختالل و سردرگرمی در فراگیری زبان نوشتاری و گفتاری بدور خواهد م آموز از هر گونهزبان زیرا
درك بیشتر مطالب  این موضوع خود كمك بسیاری به كه پرداخته تمارین متعددی در ارتباط با موضوع مورد آموزش درس به

 به شود. اما تمركز بیش از حد نویسندهمحسوب می كند و به یكی از نكات مثبت این مجموعهآموز سطح مبتدی میتوسط زبان
جودآمدن محتوای تكراری جمالت و همچنین غیر كابردی برخی های ساختاری زبان در برخی از تمارین كتاب باعث بهورتص

گوی نیازهای برخی از مسائل بنیادی زبان آموزان نیست. برای مثال در است. همچنین گاهی تمارین كتاب پاسخ ها شدهاز آن
كاربرد و حتی  آموز مبتدی در شیوهزبان به یكی از معضالت برجسته در، با( و غیره كه، مانند: )از، به حرف اضافه بحث مقوله

 است.  نشده باشد، هیچ تمرینی در نظر گرفتهدیگر میها از یكتفكیك نمودن آن
م های آموزشی نقش مؤثری در یاددهی و یادگیری آموزش زبان دوتصویر و طراحی كتاب . تصویرها و طراحی كتاب: 2

ارتباطی دیگر، دانش بشر را نشر  زبان تصویر قادر است مؤثرتر از هر وسیله»اند: گفته طور غیر مستقیم دارند. چنانكه به
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 آموزش زبان، بلكه تنها در حوزه های تصویری كلمات یا اشیاء در عصر كنونی نهآموزش (.28: 1392و دیگران،  زارعی«.)دهد
ها را در ذهن های كتاب آنها و طرحاست. زبان آموزان با دیدن عكس های تاریخ ادبیات نیز شدهابها و حتی كتوارد لغت نامه

شان ذهن ای ملكهگونه گردد و بهها بایگانی میكنند و مطالب سریع تر و بهتر در مغز آنمی صورت ملموستر برجسته خود به
های كتاب قصد آموزش و در ارتباط با متن ش تزئینی ندارند و تنها، بههای آموزشی نقكتاب تصاویر و عكس شود. امرزهمی

طراحی و نقاشی صفحات كتاب نشان » حاكی بر این است كه بر آن وارد گردیده اند. در جلد یك كتاب نقدی كهطراحی شده
 تصمیم به ، كسانی كهنظر نگارنده. از (146 :1394مهرآورن و ناطق، .)«باید كودكان باشند مخاطب این مجموعه دهد، كهمی

مانند نو آموزان مقطع ابتدایی خواهند یافت، اگر  باشند، باری دیگر خود را به ی سنی كهگیرند در هر پایهآموزش زبان دوم می
محترم  دهاند. لذا نویسننیست، اما مطابق با همدلی و احساس مخاطب طراحی شده های كتاب كودكانهتمام تصاویر و عكس چه

شود می بر جلد كتاب مشاهده و برخی از این تصاویر همانطور كه ها و تصاویر كتاب دقت الزم را نمودهكتاب در طراحی عكس
های كتاب واضح و ارتباطی مستقیم با متن كتاب دارند و است. اكثر تصاویر و طراحی بر اساس تئورهای آموزشی طراحی شده

ها، بر این تصاویر بتوان وارد نمود، تفكر برانگیز نبودن برخی از آن باشند. شاید تنها ایرادی كهزشی میدارای استانداردهای آمو
، 14تصاویر شده است، باشد. )مانند درس دوم، تمرین  به آموز درخواست چندین جمله با توجهاز زبان در تمارینی كه ویژه به

 های تفكر برانگیزتری دارند.تصاویر و طراحی تمارین معموال نیاز به (. اینگونه27ص
و تقریبا  های آموزشی را جلب كردهدستور زبان كمتر از پیش نظر نویسندگان كتاب به توجه امرزه. دستور آموزشی: 3

ین باور است. وی بر ا كابردهرا به « دستور آموزشی»( نخستین بار اصطالح 1974است.  آلن ) نقشی فرعی بدان تعلق گرفته
(. 119: 1393، والی و آمنه ساختن نیازهای آموزشی زبان دوم مفید است. )رجوع كنید به دستور آموزشی در برآورده است كه

با نیازهای  همراه صورت تدریجی با ساختاری ساده است و به بخش دستور كتاب مزبور، از نكات دیگر موفق این مجموعه
یكی از نقاط ضعف كتاب  كه« نقد كتاب آموزش نوین زبان فارسی«بر خالف نظر نویسندگان مقاله:كند. زبان آموزان حركت می

در  (.155 :1394اند.)مهرآورن و ناطق، دانسته« طور مستقیم اصطالحات دستوری برای زبان آموزان مبتدی به»را كاربرد 
، های زیر )نهاد، حرف اضافهسنتی دستوری از قبیل در جملههیچ عنوان با تمارین  آموز بههای جلد یك كتاب، زبانخودآزمای

طور غیر  بعضی مباحث دستور زبان به«نموده  كتاب اشاره خود نویسنده نیز در مقدمهنخواهد شد.  متمّم، فعل( پیدا كنید، مواجه
« ، متمّم، فعلنهاد، حرف اضافه»ون در واقع دانستن اصطالحات دستوری چ (.5: 1393قبول، «.)است شده مستقیم آموزش داده

تمارین كتاب  طور غیر مستقیم به آموز مبتدی در این كتاب نقشی فرعی دارد و نقش بنیادی و اصلی دستور زبان بهبرای زبان
 است: شده سپرده

 ( درجای خالی فعل و ضمیر مناسب بگذارید.9ـ8ـ7، درس سوم، تمرین 33ـ  32)ص 

 مسجد..................                 )آمدی، آمدم، آمد( تو به 1

 او روی صندلی............                 )نشستم، نشست، نشستی(. 2

 ماندم. ............ در اداره 3

 .......روی میز ایستادی. 4

 او...............آمد        .......... آمدم                   تو.............          5
 

تا درس ششم جلد یك، آموزش خود را با  آموزش )را( مفعولی یكی دیگر از معضالت زبان آموزان امروزی است. نویسنده
 )را( مفعولی نیستند. درس ششم آغاز جمالتی است از قبیل: مادر غذا را پخت، كه نیازمند به كه جمالت و افعالی آغاز نموده

شود و تنها در بخش و توضیحی مستقیما وارد جمالت می ها كاربرد دارد. )را( مفعولی بدون هیچ مقدمهآن )را( مفعولی در
 ها نیاوردن آن اشتباهعالمت مفعول معموال ظاهر است، اما بعضی وقت»است:  شده اشاره این جمله دستور زبان درس ششم به

كاربرد آن  طریقه بایست دربارهمی وع جمالت با )را( عالمت مفعول، نویسندهقبل از شر درحالی كه (.68: 1393قبول، )«.نیست
 نماید. توضیحی مختصر ارائه در جمله

است:  صفوی آمده تألیف آقای امان اهلل« ها، فنون و الگوهای تدریسروش»: در كتاب . مدت زمان تدریس هر درس4
: 1394صفوی، «.) كندمی درس تهیه معلم قبل از تدریس برای یك جلسه كه ای است مدون و سنجیدهبرنامه طرح درس روزانه»

برای كل كتاب » اند كهبر استناد این سخن این نقد را وارد نموده« آموزش نوین زبان فارسینقد كتاب » دگان مقاله(.  نویسن291
فصل هشتم كتاِب  در حالی كه (148 :1394ناطق، )مهرآورن و «.است و هر درس مدت زمان معیّنی برای تدریس مشخص نشده
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ها و دیبرستان ها تعلق های آموزشی در دانشگاهحوزه ، بیشتر بهشده ریزی برای تدریس اختصاص دادهبرنامه آقای صفوی كه
كند. در ریزی می برنامه كالس را از قبل طور منظم هر جلسه خود به درسی ساالنه برنامه به معلم یا استاد با توجه دارد كه
توان مدت زمان تدریس هر درس را مشخص نمود، زیرا هر كالس دارای زبان سختی می های آموزش زبان فارسی بهكالس

سطح زبان آموزان با كالسی  به آموزانی با ویژگی خاص خود است. گاهی مدت زمان توضیح یك درس در یك كالس با توجه
های آموزش زبان فارسی از طریق فیلم یا كالس از دارد. بسیاری از زبان آموزان قبل از وارد شدن بهوقت بیشتری نی دیگر به

نیاز  اند، بدون شك آموزش زبان با چنین زبان آموزانی در هر جلسههای آموزش زبان فارسی زبان خود را قوّت بخشیدهكتاب
بر این سطح فهم و درك زبان آموزان هر  ا زبان فارسی آشنا نیستند. عالوهطوركلی ب به وقت كمتری دارد تا زبان آموزانی كه به

دهد و یا حتی  های بیشتری ارائههای دیگر متفاوت است. گاهی برای درك یك مطلب استاد می بایست نمونهكالس با كالس
 قبلی  زبان آموزان  نیاز به علت مطالعه های دیگر بهدر برخی از كالس تمرین بپردازد، در حالی كه با تك تك زبان آموزان به

كند. نامتوازن بودن تعداد صفحات هر درس با های بیشماری نیست و این موضوع مدت زمان تدریس را تند یا سست مینمونه
ن از نقاط ضعف ای هیچ وجه سنگین و سبك بودن مطالب و اهمیت موضوع دارد و به های دیگر در این كتاب بستگی بهدرس

 گردد. همچنین تعداد زبان آموزان هر كالس تأثیر بسزایی در مدت زمان تدریس خواهد داشت.محسوب نمی مجموعه
كابردی  به های آموزشی توجهدر طراحی و تألیف كتاب وگوها، كلمات و جمالت كابردی و غیرِ كابردی كتاب:گفت .5

ها خواسته ذوق و ّشم مخاطب خواهد داشت و حاصل آموزش را بهوگوها، تأثیری مستقیم بر بودن كلمات و جمالت و گفت
در آموزش زبان الزم »است:  شده این موضوع اشاره نقد جلد یك كتاب نیز به كند. در مقالهتر میآموزان نزدیكو نیازهای زبان

 :1394مهرآورن و ناطق، «.)بسامد بروندسمت كم  ترتیب به شوند و به ها و عبارات پر بسامد در ابتدا آموزش دادهاست جمله
 است: شده كابردی كتاب اشاره ترین جمالت و گفتوگوهای غیر رجستهب . در نقاط ذیل به(148

چندان كابردی نیستند و حتی گاهی در  از جمالت و كلماتی است كه ترین مشكالت كتاب استفادهیكی از بنیادی الف(
 زبان فارسی ترجمه باشند. برخی از جمالت كتاب گویی از زبانی دیگر بهبرانگیز نیز میفرهنگ ملل دیگر ممكن است تعجب 

 است: شده
 نمونه جمالت درس صفحه
118 
 

110 

 را میدویدید؟ تا حیاط خانه خانهآیا شما از مهمان درس نهم
 ما روی فرش خوابیدند. پسر های مدرسه

 دریا آمد.تا ساحل  با اتوبوس از دانشگاه ژاله
50 
52 

 من در دریا افتادم. آیا دیروز تو و حمید از كشتی در دریا افتادید؟ درس چهارم
 در آسمان ..... و ماه در آسمان خوابید. ستاره خوابید. ستاره ستاره

 
صحیح را برای  توان دو گزینهكاربردی نیستند، گاهی می های كتاب با وجود اینكهواژگان و جمالت برخی از تمرین ب(

 یك جای خالی انتخاب نمود، برای مثال:
 نمونه تمرین صفحه

 (.مهمان، كتاب، روی، كودك............. زیر میز نشست.          ) 1تمرین 29
 (.كشتی، دریا، باغ، ستاره.......خوابیدم.           )من روی ... 1تمرین 42

 ، روز، شب(.ماه، برفآیا تو روی ......................           خوابیدی؟ )
 ، ؟آب(، ستارهناهار، نانخورد؟ ) آیا معلم ظهر ...............            را در مدرسه 1تمرین  64

 
را  برف و ماه توان هردو گزینهاست می صورت پرسشی طرح شده ...................... خوابیدی؟ چون بهآیا تو روی  در جمله

 انتخاب نمود.
آموز را در درك مطلب دچار اختالل است و زبان شده وگوهای كتاب گویی برای تدوین فیلم آموزشی نوشتهبرخی از گفت پ(
 كند:می
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 5گویوـ درس چهارم ـ گفت 53صفحه

 :فاطمه
 مریم و زهرا:

 :فاطمه
 مریم:

 ببخشید یا شما ناظم هستید؟
 ، ما معلم هستیم.نه

 ها ناظم و مدیر هستند؟آیا آن
 ها ناظم و مدیر هستند، آنآره

 
ناظم و ها آیا آن است، اما پرسش بعدی كه خوبی هماهنگ گردیده تصویر كتاب بهگوی فوق در ارتباط با وبخش اوّل گفت

كسانی و چرا در تصویر مشخص نیستند؟ لذا برای درك  چه رسد كهنظر می مدیر هستند؟ برای زبان آموزان كمی بی ربط به
كتاب نیز  39 صورت نمایش بازسازی شود. تمرین صفحه گفتگو را به وگو می بایست صحنهبیشتر زبان آموزان در این گفت

 مسافرت نرفتن رضا و احمد، افتادن از روی درخت است!! كتاب علت به 53 وگوی صفحهگفتباشد. در این گفتوگو می مشابه
رسد و محتوای نظر می است برای زبان آموزان غیر لبنانی كمی دشوار به در تمارین كتاب آمده سؤاالتی كه گاهی پاسخ به ت(

 باشد: ها تكراری نیز میبرخی از آن
 (131ـ ص 10)درس دهم ـ تمرین (124ـ ص 15)درس نهم ـ تمرین 

 اب و هوای لبنان چطور است؟ 1 كشوری است؟ لبنان چگونه 1

 ایا لبنان كشوری ساحلی است؟ 2 اب و هوای لبنان چطور است؟ 2

 ؟زبان مردم لبنان چیه 3 اسم شهرهای بزرگ لبان چیست؟ 3

 ؟لبنان چیهاسم هنرمندهای معروف  4 مردم لبنان چطور مردمی هستند؟ 4

 
مشخص نبودن یا تعیین نكردن مخاطب كتاب را یكی « نقد كتاب آموزش نوین فارسی» نویسندگان مقاله. مخاطب كتاب: 6

 : هایی از قبیلِاند و با آوردن نمونهدانسته از مشكالت این مقاله

 نمونه درس صفحه
 بابا آمد. مامان رفت. خواهر رفت. برادر رفت. درس اول 7ص 
 ماند. دانش آموز در حیاط دوید. ناظم با معلم در مدرسه درس دوم 14ص 
 مسجد رفت. كودك ایستاد. مامان با زهرا به درس سوم 28ص 
 خیر خیر! مامان: سالم عزیزم! صبح به مریم: سالم مامان صبح به درس اول 12ص 

 
سال آموزش زبان  12باید پرسید، افراد باالی  این باره اند! درسال مشخص نموده 12مخاطبانِ این جمالت را افراد زیر 

های آموزش زبان فارسی می بایست پس از این فارسی را می بایست با چه جمالت مناسبی آغاز نمایند؟ آیا نویسندگان كتاب
ال است، س 12سطح آموزش كودكان و بزرگ ساالن را در كتاب خویش مشخص نمایند؟ اگر این جمالت برای آموزش افراد 

 كتاب بسیار آگاهانه نویسنده عنوان جایگزین این جمالت بیان نمایند. در حالی كه به الزم بود نویسندگان محترم چندین جمله
 شده مخاطب كتاب اختصاص داده به كهاست. این بخش از مقاله  و در عین حال كابردی را انتخاب نموده كلمات و جمال ساده

 اند برای مثال:سواالت خویش عاجز مانده ها در پاسخ بهخود آن اند كهچندین سوال را طرح نموده لهنویسندگان مقا
 مقطع سنی هستند؟ آشنایی با زبان فارسی ندارند در چه الف( سن این مخاطبان چقدر است؟ یعنی كسانی كه

 ها بدانند در این كتاب چیست؟ شود و آن ش دادهآنان آموز باید به ها یا جمالتی كهب( معیار پر كابرد بودن واژه 
اند. مقاله معیار مورد نظر خود را در باب انتخاب جمالت و واژگان آموزش زبان فارسی بیان ننموده خود نویسندگان محترم 

زبان  آشنایی به ی آغازین اختصاص دارد كهافراد دوره رس( بهده جلد اول )شامل ده»است: جلد یك كتاب آمده در مقدمه
در كالس های آموزش زبان فارسی زبان آموزان كرد در مقطعات  . بر اساس تجریبات نگارنده(68: 1393قبول، )«.فارسی ندارند

هیجان و شوق زبان آموزان را در یادگیری و بیان  نشده و بلكه سنی مختلف، هنگام تدریس این كتاب با مشكل خاصی مواجه
است. از جهتی دیگر انتخاب این افعال در بخش نخست توسط  شده در اولین روز كالس مشاهده« ابا آمدب»فارسی  یك جمله
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نخواهد كرد. آموزش )را(  آموز را در همان درس اول با مشكالت )را( مفعولی مواجهتحسین برانگیز است زیرا زبان نویسنده
كتاب آگانه از درس ششم  باشد و این موضوع توسط نویسندهز میمفعولی در زبان فارسی یكی از مشكالت زبان آموزان امرو

 است.  نیامده چگونگی كاربرد آن در جمله ، هرچند شرحی دربارهآغاز گردیده
« نقد كتاب آموزش نوین فارسی» های كتاب یكی دیگر از نقاط مثبت این مجموعه است. در مقالهمتن های كتاب:. متن7
 تدوین اینگونه در حالی كه (153 :1394ی كتاب غیر طبیعی و تصنعی هستند )رجوع كنید به مهرآورن و ناطق، ها، متنشده اشاره
زمانی باشند، از روش و متودهای مدرن آموزش زبان  تمام فعل های متن دارای یك صیغه ای كهشیوه ها در جلد اول بهمتن

 است: 
مان یك . معلمآمدكالس  . او با كتاب فارسی بهآمدمان كالس بان فارسی بهدیروز معلم ز: »104ـ ص  5درس هشتم ـ متن 

های . ما صحبتخواندیم. ما هم بعد از او كتاب فارسی را خواند. او كتاب فارسی را هم برای ما درس دادما زبان فارسی  ساعت به
 «........فهمیدیمهای او را ی صحبتو همه شنیدیممان را خوب معلم
 آموز در روند آموزش صیغهزبان ها در سطح مبتدی بهمتن هستند. تألیف این گونه ساده گذشته های متن دارای صیغهفعل تمام

ها از باشد. در جلد دوم اكثر متنهای نوین آموزش زبان میكند و از روشافعال و همچنین دستور زبان كمك بسیاری می
این خود جای تحسین  كه در خدمت زبان آموزان در آمده طور خالصه است، و به یدههای معروف فارسی اقتباس گردداستان
 است.
یكی  به ساده شروع درس اول كتاب را با فعل گذشته« نقد كتاب آموزش نوین زبان فارسی» در مقاله افعال كتاب: . صیغه8

 اند:چندین سوال را طرح نموده در این باره محترم مقاله است. نویسندگان محسوب نموده از مشكالت و ایرادهای این مجموعه
 است؟ نشده های پركابرد دیگر استفادهو چرا از زمان بوده و استمراری چه ساده های گذشتهمعیار آموزش فعل 

  ها در فعلآیا زمان مضارع و شكل پركابرد آن مضارع اخباری در گفتار و نوشتار بسامد بیشتری ندارند؟ آیا این
 آموز كابرد ندارند؟وگوهای یك زبانهای درس و در زندگی و و مراودات و گفتكالس

غیر  تدریس آموزش زبان فارسی به تجربه آیا نویسندگان محترم مقاله رسد كهذهن می با طرح سواالت فوق، این پرسش به
با  ممكن است؟ زبان آموزی كه مبتدی در درس اول چگونهآموز فارسی زبانان، را دارند؟ زیرا ساخت بن مضارع توسط زبان

با حذف )ن( مصدری  ساخت ماضی ساده اوّل پیدا كند. در حالی كه بن مضارع افعال را در جلسه زبان فارسی آشنا نیست چگونه
 گیرد:فعل انجام می نمودن شناسه و اضافه

 ساختار مضارع اخباری ساختار ماضی ساده
 فعل              شناسه +بن ماضی 

 نوشتم =م +مثال: نوشتن     نوشت   
 

 فعل مضارع  شناسه +بن مضارع   +می
 نویسممی =م  +نویس  +مثال:  نوشتن   می 

 
رسد. لذا شروع نظر می تر و قابل فهمتر بهاول درس ساده آموز مبتدی در جلسهساخت كدام یك از افعال فوق برای زبان

 باشد. از نقاط مثبت كتاب نیز می بلكه اول ایجاد نكرده ایرادی برای آموزش جلسه اینكه نه ساده های گذشتهبا فعل این مجموعه
آموز در همان درس اول، زبان دارد، در حالی كه آموزش تلفّظ واژگان تا پایان درس ششم ادامه ن:. آموزش تلفّظ واژگا9

اولین درس »است: شده این موضوع  اشاره نقد كتاب به مربوط به بایست تلفّظ واژگان را آغاز نماید. پیش از این در مقالهمی
در هر درس تا پایان در ششم  نویسنده بینیم كهشود .... ولی با این حال میها شروع میها و جملهكتاب، اول از خواندن كلمه

 بر این آوردن صدها كلمه عالوه (.147 :1394)مهرآورن و ناطق، «.پردازدهای زبان فارسی میآموزش واج بعد از متن آموزشی به
ی حفظ كردن معنای كلمات جدید است كمتر شیفتهخود  آموز سطح مبتدی را كهبرای آموزش تلفّظ قبل از هر چیز ذهن زبان

 سمت تلفّظ واژگان سوق میدهد: به
تور، طور، است، ربط، تابوت، طاغوت، تار، طاق، تابع، طالب، تمام، طعام، »ط  =: ت، تـ 30تلفّظ ـ ص 2درس سوم ـ  

 «.تایر، طائر، تزریق، تطمیع، تاول، طاقت، تاجر، طالب، تائب،  طالع، تقاص، طراز، تبار، طالق، دست، ضبط
خوانش و معنای  وقت جلسه به عموما نیز چنین است و اكثر كه بسا زبان آموزان از مدرس درخواست معنای كلمات را كرده چه

در آموزش تلفّظ واج ها صورت »است:  نموده جلد نخست اشاره محترم در مقدمه . هرچند نویسندهكلمات تعلق خواهد گرفت
دن شوق و هیجان حفظ نمو آموز سطح مبتدی را كهاما این امر، زبان( 4: 1393قبول، )«.هامعنای آن ها اهمیت دارد، نهصوتی واژه
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كند آموز نمیزبان ها هیچ كمكی بهدر سطح مبتدی بار معنای آن كند. كلماتی كهرا مدت زمانی كم دارد، كم نمی بیشترین كلمه
و  های مصوت بلند و كوتاهصرف حفظ كردن معنای این واژگان نیز خواهد كرد. تمام واج و از طرفی ذهن خویش را بیهوده

از  گردد. استفاده تواند تهیهمی از هر واج در یك صفحه چند نمونه ز شروع درس اوّل با ارائههای صامت قبل اهمچنین واج
 كه هر واج، بسیار مؤثرتر خواهد بود. تلفّظ واج هایی از قبیل )م، ش، ك، ر، ل( و غیره برای نمونه كلمات كابردی و روز مره

 رسد.نظر نمی شود، چندان ضروری بهها در زبان كردی و حتی عربی یافت میآن مشابه
 

 گیرینتیجه

بر مبنای دو پرسش « آموزش نوین زبان فارسی»كتابِ،  بررسی نقاط ضعف و قوّت جلد نخست مجموعه هدف اصلی پژوهش 
 است: زیر بوده

زبان آموزان، با در نظر گرفتن رویكردی ارتباطی و نیازهای  ترین نقاط قوّت و ضعف جلد یك این مجموعه برجسته .1
 چیست؟

 نمود؟ توان ارائهراهكارهای برای بهبود بخشیدن به جلد یك كتاب می چه .2

 نقاط قوّت كتاب
های نوین متكی بر گیری از روشمطالب، بهره چگونگی روش ارائه مثبت و تحسین برانگیز این مجموعه اولین نكته .1

آموز های گوناگون، زبانها و طراحیاز رنگ شك استفادهرویكرد ارتباطی ساختار و شكل ظاهری كتاب است. بدون 
تدریجی مباحث هر درس موجب عدم پراكندگی  كتاب و ارائه كند. ساختار سادهمباحث كتاب جلب می را بیشتر به

 شود.آموز میذهنی و تمركز زبان
آموز را در آموزش ، زباناین مجموعهخوانداری، نوشتاری، شنیداری و گفتاری در  های چهارگانهاز مهارت استفاده .2

 دهد.طور كامل پرورش می زبان فارسی به

است.  نمودن اصطالحات دستوری از نكات مثبت دیگر این مجموعه دستور آموزشی و كمتر برجسته پرداختن به .3
 آموزد.طور غیر مستقیم از طریق تمارین كتاب مباحث دستوری را می آموز بهزبان

كارگیری روش صورت گرایی  با به رسند اما نویسندهنظر می تصنعی به جلد یك اگرچه ب در مجموعههای كتامتن .4
كار گیری افعال و جمالت هر و در به ها را تدوین نمودههای پیشین دروس، آنو ساختار زبان در ارتباط با آموخته

 است. كرده های مدرن آموزشی استفادهمتن از روش

موضوع هر درس، از نكات مفید و چشمگیر  صورت صوتی و نوشتاری در ارتباط با د و مختلف كتاب بهتمارین متعد .5
نوعی ابداع در تألیف  این خود به است كه صورت مستقل آمده است. آغاز  هردرس،كلمات جدید به این مجموعه

آموزش جمالت  د و سپس بهآموزآموز نخست كلمات جدید و مهم درس را میگردد. زبانكتاب محسوب می
 پردازد. می

 جلد یك آمده مجموعه صورت صوتی با صداهای متنوع در لوح فشرده تمام دروس وبرخی از تمرینات كتاب به .6
 است. كتاب از دیگر نقاط مثبت و قوّت این مجموعه موسیقی در لوح فشرده همراه به از اشعار كوتاه است. استفاده

 خوبی رعایت گردیده صورت تدریجی در این كتاب به گام آن به آموزش گام بهشتاری و گفتاری و تفكیك زبانِ نو .7
 است.

 نقاط ضعف كتاب

و )را( عالمت  مفعول كه از مشكالت بنیادی زبان  دستوری از قبیل حرف اضافهبرخی از مباحث مهم  نكردن به توجه .1
 آموزان است.

 ها و جمالت كتاب.وگوغیر كابردی بودن برخی از گفت .2

غیر كاربردی برای  تلفّظ صدها كلمه است اما پرداختن به آموزش تلفّظ واژگان از نكات مثبت این مجموعه اگرچه .3
ژگان غیِر از وا شود. استفادهآموز سطح مبتدی هم غیر ضروری و هم باعث اتالف وقت مدت زمان تدریس میزبان

 ها.تلفّظ آن دهد نه معنای كلمات سوق می ِآموزِ سطح مبتدی را بیشتر به سوی دانستنزبان ،كاربردی
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 راهكارها

در  و افزودن برخی از تمرینات در این مورد. البته مفعول در جمله عالمت)را(  روشن ساختن چگونگی كابرد مقوله .1
و شاید یكی از مشكالت نهادی و ذاتیِ زبان فارسی  خاصی نشده این موضوع توجه های آموزشی دیگر نیز بهكتاب

 اری اساسی ارائهراهك بایست در این زمینههای آموزشیِ زبانِ فارسی میباشد، با این وجود طراحان و مؤلفان كتاب
 نمایند.

 .تمرینات بیشتر در بابِ كاربردِ حروف اضافه .2

 ها. آموزش تلفّظ كلمات هر درس در این زمینهآموزش تلفّظ واجاز كلمات كابردی و كاهش تعداد كلمات در  استفاده .3
 مفیدتر است.

 گوهای واقعی و انتخاب جمالت كابردی تر.وگیری از گفتبهره .4

تنها مخاطبان  ها و اقوام دیگر )نهمّلیت نمودن به كشور لبنان و توجه برخی از موضوعات مربوط بهكمرنگ ساختن  .5
 تدوین جمالت و تمرینات كتاب. عرب( در شیوه
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