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 چکیده

 تیبا محور یآموزش ریو غ یمتون  اصل نیآموزش زبان , ا یفیدر باال بردن سطح ک یفارس اتیبا توجه به نقش برجسته ادب
تالش  .دنبهبود مهارت خواندن باش نهیدر زم دیشمول, جذاب و مفجهان یموضوعات یدربردارنده ندنتوای, م یداستان

 یبر ارتقا دی،با تأکیواسطه متن ادببه زبانانیرفارسیبه غ یآموزش زبان فارسراهکاری برای پژوهش ارائه  نیدر ا نگارنده
 لیمتون اص یسازساده . در این راستااست شرفتهیپدر سطح  خصوص مهارت خواندنبه یزبان یهامهارت

 یابیو ارز یبر اساس بررس ، برای هر درس ییهانیتمر؛عالوه بر آن  مفید ارزیابی شدنامه( قابوس یها)داستانیفارس
معتبر در  یهایاز مدرسان و مؤلفان فعال در حوزه آموزش زبان و با استفاده از تئور ی,نظرسنج سیمنابع در حال تدر

تسلط  زانیدر باال بردن م ییسهم خود نقش بسزا بهکه  ندشد یآموزش زبان به جهت ارتقاء مهارت خواندن طراح نهیزم
 .خواهند داشت یدو مهارت زبان نیآموز بر ازبان

 
،سطح پیشرفته،خواندن،آموزش زبان فارسی به نامهقابوسسازی متن،چارچوب مرجع فارسی،سادهکلیدواژه: 

  زبانانیرفارسیغ
 

  مقدمه. 1
به  در سطح پیشرفته، زبانانیرفارسیغبرای استفاده  یفارس ادبی متونی سازمتناسبو  سازیحاضر در حوزه سادهپژوهش 
 یهامسئله پژوهش به ضرورت انیرو پس از ب شیشده است. در بخش نخست مقاله پانجام یدانیو م،تحلیلی یاروش کتابخانه

. مکنییاشاره م زبانانیرفارسیبه غ یدر حوزه آموزش زبان فارس متون ادبی سازیسادهاستفاده از ادبیات و  پرداختن به موضوع 
روش و ابزار  فی. بخش سوم شامل توصمیپردازیم شدهانجام یهاپژوهش نهیشیمرور پبه ینظر یمبان انیضمن ب سپس

برای  شدهیطراحی هانیتمرو تهیه و تدوین  نامهقابوس یداستان انتخاب دو یسازساده یپژوهش در راستا نیمورداستفاده در ا
شده پژوهش ارائه نیدر بخش چهارم ا هاآنی مربوط به هانیتمرو  یداستان انتخابدو شده  سازیسادهمتون است.  هر متن

 هیجهت ته یفارس یمتون ادب سازیپژوهش باهدف ساده نیا .استحاضر مقاله یدستاوردها فیاست. بخش پنجم شامل توص
 .شده استها انجامزبان اول آن ایفارغ از کشور محل سکونت  زبانان،یرفارسیغ یبرا یمتون درس نیو تدو
 
 ضرورت انجام پژوهش 1-1

از  یکی یزبان خارج ایگفت که آموزش زبان دوم  توانیم یدر مورد ضرورت انجام پژوهش در حوزه آموزش زبان فارس
دور تا  یهااز گذشته یزبان فارس یریو فراگ سیتا امروز بوده است.تدر ربازید ،ازیمهم و موردتوجه جوامع انسان  یهاحوزه
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به خود جذب کرده است. بر  ایمشتاقان را در سراسر دن لیاست که خ یاز موضوعات یبعد از انقالب اسالم ژهیور،بهیاخ یهادهه
  .شودیاحساس م یتوجهو هدفمند به شکل قابل لیمناسب,مرتبط ,اص یبه مطالب آموزش ازیاساس  ن نیا

امروزه ما با کمبود  زبانان،متأسفانهیرفارسیغ به یآموزش زبان فارس یکارآمد، برا یروزافزون به مطالب آموزش ازیبر ن عالوه
از  یاری.بسستین یکاف نهیزم نیدر ا یمنابع آموزش( »1392) یبهار ری.به تعبمیمتون در داخل و خارج از کشور مواجه هست نیا

  (2)ص.« اندروز نشدهاست و به یمیرد،قدیگیدر خارج از  کشور ،مورداستفاده قرار م چهو  رانیکه چه در ا ییهاکتاب
از  یپژوهش، محققان با ده استاد زبان فارس نیمدعاست.در ا نیبر هم یاثبات زی( ن1393)یمشتاق پور و قنسول قیتحق جینتا

کشور خارج  22دانشگاه در  41از  یزبان فارس یدانشجو 326مصاحبه کردند.  ییکایو آمر ییو اروپا ییایدانشگاه معتبر آس 8
ها در بخش مشکالت عوامل از  پاسخ ییکه بسامد باال دهدینشان م جیپر کردند.نتا ار یزبان فارس یهابیکشور پرسشنامه آس

آموزش زبان  یهانبودن کتاب ی، کاربرد شرفتهیسطوح پ یمناسب و مطلوب برا یآموزش یها، مربوط به نبود کتاب یآموزش
توسط مدرسان  شدههیته یهایها و کپو استفاده از جزوه یآموزان از کتب درس یفارس یتینارضا ران،یشده در انوشته یفارس

 .مستقل است یآموزش یهااستفاده از کتاب یجابه
مقاله خود با  رامونیکه پ یایسخنران یط یفارس اتیاستادان زبان و ادب یالمللنیمجمع ب نیدر چهارم زی( ن1382) یاحقی

 :او ریمسئله اشاره کرد. به تعب نی( داشت به ا2001) «زبانیرفارسیمشکل انتخاب متن برای دانشجویان غ»عنوان 
 یاقهیها سلدارد . قبالً کتاب یعمر زبان فارس یبه درازا یانهیشیپ ،یفارس اتیمشکل انتخاب متن در آموزش زبان و ادب

زبان و درک و استفاده از متون،  ادگرفتنی یبرا یآموزان خارج ی. اما فارس شدندیم هیته تانیو عموماً بر محور اخالق و د
ها . نخست مرحله آموزش زبان است که کتاب پردازندیم یفارس یریادگیدو مرحله به  در انیدارند . خارج یگرید یازهاین

است که  یوقت ،یدر سطوح باال و تخصص یعنیو مرحله بعد  کند،یحاجت را طلب م نیساده و متناسب با ا یهاو متن
وجود ندارد، در این  دو زمینه  یکامل و یها و متون جامع و علمرا بشناسند و از آن لذت ببرند . کتاب اتیادب خواهندیم

 (22,ص.1382«انیرانیا یفرهنگ ندهیو آ یزبان فارس)»است  یو انتشار هر چه زودتر آن ضرور فیتأل ن،یبنابرا
 فاگریا توانندی, م یداستان تیبا محور یآموزش زبان ,متون ادب یفیدر باال بردن سطح ک اتیتوجه به نقش برجسته ادب با

باشند.  یزبان هایارتقاء مهارت ایکارآمد،جهت آموزش  یمطالب آموزش نیو تدو هیدر حوزه ته ینقش مؤثر
 ایزبان دوم  سیتدر یهدفمند برا یمطالب آموزش نیتدو یراستا در دیمف اریبس یهااز روش یکی(معتقد است 2013)ونتاملنس
 اتیطور خاص است. ادبزبان مقصد به لیاص یهاو داستان یطورکل)شامل انواع منظوم و منثور( بهاتی،استفاده از ادب یخارج

 میو مفاه یاخالق یهازش،ار یفرهنگ یها, مؤلفه یزبان تیکننده  خالقعنوان محصول زبان و فرهنگ هر ملت ، منعکسبه
 نیآموز بافرهنگ زبان مقصد و همچن، منجر به آشنا کردن زبان یزبان یهاروش عالوه بر طرح آموزه نیشمول است. اجهان

 می شود. او یو انسان یزشیانگی ازهایبرآوردن ن
بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر نامه اثر امیر عنصرالمعالی  کیکاووس انتخابی مورداستفاده در این پژوهش ، قابوسمنبع 

فقط ست. این نوع ادبی نه"هانامه برای شاهزادهنصیحت "شمول و جذاب آن؛ یعنیاست. علت انتخاب این اثر نوع ادبی جهان
( 2018) 1در ادبیات ایران بلکه در ادبیات سراسر جهان آثار زیادی را به خود اختصاص داده است . بلیدز ، گریمر و مک کویین

 نویسند:تعریف این نوع ادبی می در

وسطایی بودند که در سنت اروپایی با ترین ژانرهای نوشتار سیاسی در دوره قرونای به حاکمان از مهمهای مشاورهکتاب
ها به حاکمان در مورد موضوعات متنوع استراتژی نظامی ، شدند. این متنگذاری مینام "ها هایی برای شاهزادهآینه "عبارت

 .(1150کنند )ص.تخاب مشاوران ، مدیریت خانواده سلطنتی توصیه تمرین معنوی میان
های عربی، های بسیاری از این کتاب به زبانعنوان منبع اصلی این پژوهش وجود ترجمهنامه بهاز دیگر علل انتخاب قابوس

توان به ترجمه انگلیسی این کتاب که در ها میجمهای از این  ترعنوان ذکر نمونهترکی، ژاپنی ، روسی، انگلیسی و غیره است. به
در نیویورک به چاپ رسیده است،اشاره کرد. بر  2توسط روبن لِوی "نامه ها:قابوسای برای شاهزادهآیینه "با عنوان  (1951)سال

خود در افزایش انگیزه توان این حقیقت را متصور شد که مخاطبان این کتاب با محتوای آن ناآشنا نیستند و این این اساس می
 تبع آن درک بهتر مفاهیم تأثیر بسزایی دارد. آموز و بهزبان

                                                           
1 Blaydes,Grimmer& McQueen 
2 Levy 
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 یسازساده ندیفرا قیاز طر ،یگونه کهن زبان فارس یبر سازگار ساز یپژوهش، مبن نیاساس ضرورت موضوع ا نیا بر
 است. هیزبان است، قابل توج نیا ورانشیکه امروزه مورداستفاده گو یزبان فارس اری(، با گونه معیترجمه درون زبان ی)نوع

 
 پیشینه پژوهش 1-2

 یو هاد یتقو یعنوان زبان دوم/ خارجبه یآموزش زبان فرس یهادر کالس  یفارس لیاص یهادر باب لزوم استفاده از داستان
مختلف آموزش زبان و بیان اهمیت هر یک، بر آموزش مهارت زبانی به روش  یها( پس از مروری کلی بر روش1393زاده )
 یها( که برآمده از ارزشیمیمثنوی )ادب تعل یهاموجود در زبان فارسی، داستان یهاانو از میان داست کنندیتأکید م ییگوداستان

 نیمضام یها داراداستان نیها معتقدند ا. آنکنندیم یعنوان منبعی معتبر برای تولید محتوای آموزشی معرفرا به اندیعام بشر
 .کنندیم جادیا زبانانیرفارسیغ یرا برا یفرهنگ یهمکنش زانیم نیشتریدارند و ب یجذاب

شده ، استاد زاده ساده یاستفاده از متون ادب لهیوسبه یرانیا ریآموزان غ یباب ارتقاء درک مهارت خواندن فارس در
ها آن قیتحق جیآزمودند. نتا یآموزش ترمکیرا در طول  ینینفر از زبان آموزان چ 22( 1396)یلیو اسماع یبند،نقشی،شکر

بر درک مطلب آزمون شنوندگان  یمثبت ریتأث  یاز گلستان( در کنار متن اصل ییهاان)داستیشده ادبمتون ساده سیثابت کرد  تدر
 .داشته است

 یهاکه در بخش یعالوه بر موارد یکهن فارس یمتون ادب یسیو بازنو یسازدر ساده جیباب استخراج اصول و قواعد را در
 یمتون کهن ادب یسیبازنو یهاوهی( در باب اصول و ش1392)یبهزاد یبه پژوهش نجف توانیشده است ممقاله به آن اشاره یبعد
 یسیبازنو یهاداستان یداستان یساختار و الگوها لیو تحل یپژوهش، به بررس نیا رد یبهزاد ینوجوانان اشاره کرد.نجف یبرا

به دست  یبرا -هستند یمیاز ادب تعل یقیها مصادکه همه آن-(ودمنهلهیگلستان و کل ،ی)شاهنامه، مثنویشده از متون کهن ادب
 یهار داستانساختا یپس از بررس یاست. و ختهنوجوانان پردا یگروه سن یمتون کهن برا یسینومناسب ساده یهاوهیآوردن ش

 یسیکه در اکثر متون بازنو ردیگیم جهینت نیچننیها اآن یساختار داستان لینوجوانان و تحل یمتون برا نیشده از ا یسیبازنو
از ساختار  ،یاصلبا متن شده در مقایسه   یسیبازنو یهااست. داستان کسانی یبا متن اصل سهیداستان در مقا امیشده محتوا و پ

چندان  یبا متن اصل سهیو گلستان( در مقا یشده )مثنو یسیبازنو یهااز داستان یبرخوردارند. برخ یترو زبان ساده دیجد
 شده است. یها ساده و امروزندارند فقط زبان آن یتفاوت

 
 مبانی نظری 1-3

(به طور کلی در تهیه و تدوین متون درسی،مولفان باید به سه عامل سطح ،رویکرد و محتوا توجه داشته 1391یی)صحرا ریتعببه 
 .میپردازیمباشند. در ادامه به توضیح این سه عامل در پژوهش حاضر 

 
 سطح: 1-3-1
( استناد 1020)  1ستریو مک آل شنیبه اصول ن  توانیشده  م یبندسطح یدنیو شن یمواد خواندن هیضرورت ته نییتب یدر راستا
اصول را در سه بخش  نیو ا دهندیرا ارائه م یاگانهستیاصول ب "زبان یبرنامه آموزش یطراح"با عنوان  یها در کتابکرد.آن

 "وان اصول را با عن نیاز ا یکیها در بخش قالب و ارائه . آنکنندیم فیتوص یابیو ارائه و نظارت و ارز بقال ،یمحتوا و توال
و خواندن  دنیفهم در شنجالب و قابل یافتیدر یهاتیفعال یادیمقدار ز دیبا یدوره درس» : دهندیم حیتوض "درکدرونداد قابل

 (79ص.«)داشته باشد
در حوزه آموزش زبان  دنیخواندن و شن یمواد آموزش یبندسطح یمعتبر برا یاساس ضرورت استفاده از چهارچوب نیبر ا

 .مشهود است یامر ،یفارس
 یها: حوزهزبانانیرفارسیبه غ یچارچوب مرجع آموزش زبان فارس »مهم از کتاب نیپرداختن به ا یپژوهش حاضر در راستا
کتاب  نی. ابرده استدهقان و همکاران بهره  ری(، نوشته  م1395)« شرفتهیو پ یانیم ه،یسطوح پا یدستور، واژه و کارکرد برا

 یبوم ی،چهارچوب ینظر یعنوان مبناچهارچوب مرجع اروپا به نشیبا گز یفارس نآموزش زبا یقالب علم نیعنوان نخستبه

                                                           
1 Macalister& Nation 
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و  یحوزه واژگان 278،یدستور ینکته 119کتاب  نیکرده است. در ا یآموزان طراح یرفارسیبه غ یآموزش زبان فارس یبرا
 .اندشدهیدبنو دسته یآورجمع  شرفتهیو پ یانی، م هیدر سه سطح پا یتیو موقع یحوزه کارکرد 184

بر اساس  یزبان یهامهارت یبندکتاب و سطح نیبا در نظر گرفتن مندرجات ا شرفتهیدر پژوهش حاضر مفهوم سطح پ
 است. شدهفیتوص (2001)1اروپا مشترکچهارچوب 

 
     رویکرد: 1-3-2

 زبانانیرفارسیغ یبرا یآموزش زبان فارس یعنوان کتاب برا 220از  شیتاکنون ب دنکنیم شاره( ا1389مقدم و همکاران ) ریدب
اما دقت در  گردد؛یاستاد سلیم نیساری برم "فارسی یاد بگیریم"( 1334ها به سال )درآمده است که اولین آن ریتحر ۀبه رشت
ادعا  توانیجرئت مبه یه شد و حتگرفت دهیها ناددر اکثر آن یدرس ۀبرنام یطراح یکردهایکه  رو دهدینشان م انآن یمحتوا

هفتاد  ۀدر مورد آثار قبل از ده ژهیونکته به نی. ااندشدهنیتدو یدرس ۀبرنام یها بدون توجه به مالحظات طراحکرد که غالب آن
 .مشهود است

 به شرح زیر توصیف میکند: اندقرارگرفته درسی هایبرنامه که مبنای را زبانی هاینظریه (1987)  2کرنکه

 .اصل و هدف برنامه آموزشی میداند را دستوری توانش که گراساخت /دستوری نظریۀ.الف

 .پنداردیمی آموززبانمهم ترین اصل در جریان  را زبانی -اجتماعی توانش که معنائی /گرانقش نظریۀ .ب

آورد در اولویت اهداف برنامه درسی به شمار می را راهبردی توانش و گفتمان توانش که کاربردی /ارتباطی نظریۀ .پ
 (. 5)ص

( برای رویکرد ارتباطی دو کاربرد برجسته وجود دارد که آموزش محتوا محو و 1390) 3به تعبیر الرسن فریمن و اندرسن
تعبیر  ( رویکرد مورد نظر در این پژوهش رویکرد محتوا محور است که به151شوند)ص.آموزش تکلیف محور نامیده می

 ( بر دو مفهوم تاکید دارد:2001ریچاردز و راجرز)
برای دریافت  یالهیوسبیاموزند که از آن به عنوان  تریکاربردرا بهتر و  زبانکیتوانند افراد زمانی می .1

 اطالعات استفاده کنند نه اینکه هدفشان تنها یادگیری زبان باشد.

 .دهدیمیری زبان دوم / خارجی بهتر پاسخ ی افراد برای یادگازهاینآموزش محتوا محور به  .2

هنگامی که شخص زبان را متناسب با نیاز خود بیاموزد فرایند یادگیری با توجه به کاربردی بودن آن بسیار سریعتر اتفاق 
 و این امر منجر به یادگیری موفق و موثر زبان خواهد شد. افتدیم

افرادی که در  گریدیعبارتبهی زبانی تمرکز دارند. هامهارتهمراه ارتقا  همه منابع محتوا محور بر یادگیری مطالبی معین به
ی زبان مقصد هامهارتبرنامه فراگیری زبان با روش محتوا محور شرکت میکنند به دو هدف فراگیری محتوای مطالب و ارتقای 

 (207-204به شکل همزمان خواند رسید)صص.
 

 محتوا: 1-3-3
ی یک معلم زبان دوم است که هاتجربهیی در کالس زبان دوم مربوط به گوقصه( معتقدند آغاز جریان 2008)4الی و اورفیلد

و از آن برای  رسدیم، این ایده به ذهن او  شوندیم زدهدلو  رندیگینمی اجهینتاز روش پاسخ فیزیکی کامل  آموزانشزبانوقتی 
 (.15ی فرهنگی استفاده میکند)ص.هامؤلفهو ارائه ی زبانی در بافت واقعی گفتمان هاصورتمعرفی 

در گفتار روزمره خود و حتی در نوشتار غیر رسمی از  زبانانیفارسبا توجه به آنکه زبان فارسی ، زبان استعاری است و 
ن ، در این و با توجه لزوم آموزش فرهنگ در کنار زبا کنندیمبه وفور استفاده  هاالمثلضرباصطالحات و عبارات کنایی و 

و با استفاده از  میکناستخراجدارد را  نامهقابوسی هاداستاناصطالحات و عبارات کنایی ،که ریشه در  میادهیکوشپژوهش 
برای خواندن سطح پیشرفته آموزش  شدهیطراحرا در قالب دروس  هاآنی شده مربوط به این اصطالحات، سازسادهداستنهای 

 دهیم. 
                                                           

1 Council of Europe 
2 Krahnke 
3 Larsen-freeman & anderson 
4 Alley & Overfield 
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 :یسازساده 1-3-4
 ی، لوور ، مک کارت یکراسل .شوندیممتون مورد استفاده در این پژوهش در ردیف متون اصیل در حوزه آموزش زبان توصیف 

اند. شدهزبان نوشته یریادگیاز  ریغ یگریاهداف د یبرا»که  کنندیم فیتعر یعنوان متون( متون معتبر را به2007) 1و مک نامارا
 یمسافرت یها ، بروشورها،دستورالعمل یهستند و مطالب روزنامه ، جداول زمان یهدف اجتماع کیمتون معموالً در خدمت  نیا

 (.17)ص.  «شوندیرا شامل م رهیو غ یادب متون، 
( معتقدند که 15،ص. 1989) 4سونی( و مور68،ص. 1986) 3و هولدن منی( ، فر187،ص. 1983) 2امزیلیچون و یمحققان

پردازان طراحی برای حل این مشکل مؤلفان و نظریه مشکل هستند. اریها بسآن رایز دهندیرا کاهش م رندهیادگی زهیانگ لیمواد اص
پردازان ترین این نظریهکنند. از معروفسازی مواد آموزشی را مطرح میبرنامه آموزشی زبان، مبحث سازگار سازی و متناسب

 کنندیم فیتعر آموزشی مواد یسازگار ساز یمرحله مختلف برا شش نیها همچنآن (هستند.2013) 5مک دانو ،شاو وماسوهارا
و  هانیدوباره  )تمر بیو ترت  یساز( ،سادههانیتمر  یو بازساز  یسی) بازنو لیاضافه کردن ، حذف کردن  ، تعد»که شامل: 

 .شودی(م70ص.«)متون(
(، کشاورز عطایی و 2005) 9و وانگ (،لی2001)8(، اوه1994)7النگ و راس و ( ،یانو1984) 6نتایج تحقیقات شرت

های اند دارای ویژگیشدهدهد متون مکتوبی که ازلحاظ زبانی)نحوی و واژگانی( ساده( نشان می2008) 10( و بریور2007احمدی)
 زیر هستند :

شده در نشده هستند)با توجه به تعداد کلمات استفادههای موجود در متن اصالحتر از جملهجمالت کوتاه .1
 مله(هر ج
 شود(تر )بندهای وابسته کمتری استفاده مینحو ساده .2
 شود(دار اجتناب میتر )استفاده از واژگان نشانواژگان ساده .3
 تمایل به استفاده از ترتیب استاندارد جمله که در آن نهاد در اول جمله است. .4
 شود )حفظ اسامی و عبارات اسمی(از انواع ضمایر کمتر استفاده می .5
های اشاره استفاده جای ضمیرها و صفتها کامالً واضح هستند )عبارات کامل اسمی بهمراجع آنضمایر و  .6

 شوند(می

« شرح و تفصیل»و غیره برای نوجوانان و « بازآفرینی»،« برگردان به نثر روان»،«بازنویسی»ی به سازسادهدر زبان فارسی مفهوم 
در  جیاستخراج اصول را یکه برا ریاخ یهادر سال یرانیمحققان ا که ییهاوهیاز ش یکی .شودیمبرای بزرگساالن اطالق 

( 1392راد) یمثال جوادعنوانبه. است یشده با متون اصلمتون ساده نیاز ا یاکرهیپ سهیاند مقاکاربردهمتون کهن به یسازساده
و ی نحوی هاتفاوت،یواژگان یهاتفاوت،یصرف یهاتفاوت ودمنهلهیشده کلو ساده یمتون اصل سهیخود ضمن مقا نامهانیدر پا

 :ها عبارت بودند ازتفاوت نیداده است. ا صیشده تشخو ساده یمتون اصل نیرا ب یمتن یهاتفاوت
 رییدر صورت فعل،تغ«  یم»به  «ب»لیفعل، تبد انیاز پا یاستمرار«  ی»: حذف یصرف یهاتفاوت .1

فعل در صورت  یاز انتها«  ی»از ابتدا و« ب»حذف  ،یبر سر فعل در وجه التزام« ب»افزودن  ،یاشتقاق یپسوندها
 یهافعل لیتبد ،یماض فعلاز  نتیز« ب»ساده،حذف  یهابه فعل یشوندیپ دیق یهافعل لیفعل، تبد یاستمرار
 ستایخود ا یهابه فعل ستایناخودا

                                                           
1 Crossley,Louwerse,McCarthy, McNamara 
2 Williams 
3 Freeman&Holden 
4 Morrison 
5 McDonough, Shaw& Masuhara 
6 Short 
7 Yano, Long, & Ross 
8 Oh 
9 Li & Wang 
10 Brewer 
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 یهااز متن یمیقد یفارس یهاحذف واژه ،یعرب -یفارس یهابی: حذف ترکیواژگان یهاتفاوت .2
  در ساخت مجهول«  شد» به«آمد»لیشده، تبدساده
 یهاصفت و موصوف، حذف ساخت ییقران ،جابجا یهاهیو آ ی: حذف عبارات عربینحو یهاتفاوت .3
  یواژگان شیبه حفظ آرا شی،گرایشرط

در ارکان  رییو سجع و وزن،، تغ ریحذف مراعات نظ ،یو فارس یعرب یهاتی: حذف ب یمتن یهاتفاوت .4
ها،حذف حذف مترادف نه،یبدون قر ای نهیها به قرفاعل نه،حذفیها به قرحذف فعل یجاها بهفعل تکرارداستان،

به شکل  «ت»یعرب یشکل نوشتار لیشده، تبدساده یهاتودرتو در نمونه یهاساختار داستان ریی،تغیادب عیصنا
 «ه» دیجد ینوشتار

 
 ی پژوهشناسشروش 1-4

نامه به از  قابوس یمتن داستان ابتدا دوپژوهش  نیشده است . در اانجام یدانیو م یلیتحل ،یاپژوهش حاضر به روش کتابخانه
پژوهش به  یشد. سپس متن انتخاب تخاب( ان1396)استاد زاده ،یمیدر حوزه ادب تعل یعالقه زبان آموزان به متون  داستان لیدل

ذکر  یسیو انگل یدر منابع فارس یسازمقاله راجع به ساده نیکه  در ا یبا توجه به تمام نکاتو محتوای  یزبان یسازروش ساده
( کامال به متن 1392راد) ینظر جوادمطابق  ،ییما از لحاظ محتوا یسیبازنو نیا انیشد. در جر یسینوو ساده یسیشد ، بازنو
 جیو را نشانیب  ییمعنا  یهامعادل بهخود را  یمتن جا بسامدکم، واژگان کهن و  یواژگان یسازساده. در حوزه میوفادار بود

 2( از وردنت2015) 1ایکلمات، همسو با نظر پتزولد و اسپاس ییمعنا یهامعادل افتنی یپژوهش برا نیدر ا.امروز دادند یدر فارس
در حوزه  استفاده شد. 4از فرهنگ بسامدی راتلج پربسامدی هامعادلهمچنین در جریان انتخاب  ( استفاده شد . .3)فارس نت

 میتقس یاستاندارد دو قسمت یهاجملهبلند را به  یهاجمله جعفرآبادو  یالموت ی،نجار یما همسو با نظر عکاس ینحو یسازساده
ی مربوط به هر هانیتمر.میمعاصر ،به نثر روان برگرداند یدر زبان فارس جیجمله را مطابق با صورت را یاجزا بیو ترت میکرد

در چارچوب مرجع فارسی ،متناسب با سطح پیشرفته، مبتنی بر ارائه عقاید،استفاده  شدهمطرحی کارکردی هاحوزهدرس با توجه به 
ی پیش از خواندن ، هاقسمت،تعمیم دادن ،استدالل،استنباط کلی و غیره  طراحی شد.تعداد سواالت در اصطالحاتاز  جابه

ی موجود در دو کتاب خواندن و درک مطلب متون فارسی برای هانیتمری بعد از خواندن بر اساس تعداد هاتیفعالخواندن و 
ی اما خمینی( و آموزش نوین خواندن و درک مطلب فارسی المللنیب،انشارات  دانشگاه 1390فارسی آموزان سطح پیشرفته )

دوسی مشهد(،انتخاب شد. سپس با توجه به این که در زمان نگارش ،نسخه قبل از چاپ،دانشگاه فر1398برای فارسی آموزان)
ی آموزش زبان فارسی المللنیباین پژوهش، تنها شش مدرس فعال در حوزه آموزش مهارت خواندن در سطح پیشرفته ، در مرکز 

در حوزه  هاآنقرار گرفت نظر  در اختیار مدرسان شدهآمادهاند ، متون دانشگاه مشهد مشغول به تدریس بوده زبانانیرفارسیغبه 
تناسب سطح واژگان ،دستور و موضوع متون پژوهش ،با توانش زبانی فراگیران در سطح پیشرفته پرسیده و اعمال شد. زبان 

آموزش نوین زبان »در حال فراگیری کتاب جلد چهار و پنج  کهشود آموزان سطح پیشرفته در این مرکز ، به افرادی اطالق می
 تند. هس «فارسی

 
 (درامانتانتیخ) 1متن
 قبل از خواندن یهاتیفعال

 به چه معناست؟ درامانتانتیخ. 1
 وجود دارد؟ درامانتانتیخ.آیا در زبان شما اصطالحی مشابه 2
 کنید؟.شما چه زمانی از این اصطالح استفاده می3

                                                           
1 Paetzold & Specia 
2 Wordnet 

 یبهشت دیدانشگاه شه وتریو علوم کامپ یدر آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشکده مهندس شدههیتهفارس نت  نسخه بر خط  3
http://farsnet.nlp.sbu.ac.ir/Site3/Modules/Public/Default.jsp 

4 Routledge 
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 کرده اید؟ درامانتانتیخ تاکنون.آیا شما 3
است . متن را بخوانید و  منتشرشدهی ایران هاروزنامهی از کیدر درامانتانتیخ. متن زیر خبری کوتاه است که با موضوع 4

 به سوال مربوط به آن پاسخ دهید.
سرهنگ  ت شد.د را برداشت کرده بود، بازداشوام ازدواج عروس و داما الیر ونیلیم 15مبلغ  رمجازیکه به صورت غ یمرد
آنان، موضوع در  یحساب بانکاز سرقت بر  یمبن یهمدان گفت: با مراجعه عروس و داماد همدان یفتا سیپل سیرئ ینیاکبر ام

 ریمستندات انکار ناپذو  لیرو شدن با دالادامه داد: متهم هنگام روبه ینیسرهنگ ام فتا قرار گرفت. سیدستور کار کارشناسان پل
 یاطالعات حساب ،داشته یبه و یکه شاک یاعتماد لیاقرار و عنوان کرد که شوهر عمه داماد است و به دل جرم خودبه  یاانهیرا

 یها را انجام داده است. وبرداشت، در امانت انتیباخگذاشته و او  ارشیرا در اخت ودب زشدهیواربه آن  یکه وام ازدواج و
 دهند. رییتغ یارا به صورت دوره هاآنمحسوب کرده و  سند محرمانه کیعبور خود را به عنوان  یکرد شهروندان رمزها هیتوص

 1394شهریور 28 رانیوزنامه ار
 . به نظر شما این فرد به چه علت در حفظ امانت ،خیانت کرده است؟5
 

 خواندن)درک ساختار متن(
 به سواالت مربوط پاسخ دهید.است. متن را بخوانید و  درامانتانتیخ،درباره  نامهقابوسمتن زیر داستانی کوتاه از 

؟ آیی تا به حمام برویمدوستش را دید. به او گفت با من می درراهسحر از خانه بیرون رفت تا به حمام برود.  وقتبهمردی 
این را گفت و تا نزدیک حمام آمد.  او.کاردارمتوانم بیایم چون ینمآیم اما داخل حمام حمام با تو می دوستش جواب داد : تا درِ

مرد رفت.دزدی پشت سر این مرد می اتفاقاًدیگری رفت.  طرفبهراهی بدون آنکه به مرد خبر بدهد برگشت و دو کیاما بر سر 
به عقب نگاه کرد و دزد را دید اما چون هنوز هوا تاریک بود فکر کرد که دوست خودش است.صد سکه در جیب داشت که 

. دستمال را از جیب بیرون آورد و به دزد داد و گفت ، ای برادر ،  من این  بود زدهگرها در دستمالی گذاشته بود و آن را ر هاآن
ی طال را از او هاسکهدهم تا وقتی من از حمام بیرون آمدم آن را به من برگردانی .دزد دستمال پر از بسته را به تو امانت می

بود. او لباسش را پوشید و بدون توجه به دزد، به راه  شدهروشنکه مرد از حمام بیرون آمد هوا یتوقایستاد . جاهمانگرفت و 
 ،توامانت  حفظی خود را پس بگیر و برگرد که امروز به خاطر هاسکه. دزد او را صدا زد و گفت : ای جوانمرد رفتیمخود 

را به من دادی.  هاسکهچیست و تو کیستی؟دزد جواب داد من دزد هستم و تو این  هاسکهخودم نرسیدم. مرد گفت این  کار به
را از تو دزدیده بودم و مقدارشان خیلی بیشتر  هاسکهاگر این »ی من را نبردی؟ دزد گفت: هاسکهمرد گفت: تو اگر دزدی چرا 

دار  وامانترا به امانت به من دادی  هاآندادم. اما تو ینم را به تو پس هاآنترسیدم و ینمدانه جو از تو یک اندازهبهاز این بود، 
 «رسم جوانمردی نیست. ،دزدیدن امانت چراکهنباید در حفظ امانت خیانت کند؛ 

 
 پس از خواندن)درک مطالب متن( یهاتیفعال

 ی مناسب،در متن قرار دهید هاقسمتجمالت زیر را در  .1

 نگفت و وانمود کرد که دوست اوست.الف.دزد در مورد هویت خود به مرد چیزی 
 .مرد فکر کرد که به دلیل تأخیر او در بیرون آمدن از حمام ،دوستش خسته شده و به منزل خود رفته است.ب
 .مرد باور نکرد که این شخص دزد است .ج
 ، درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید.با توجه به متن.
 . دیکن نییرا تع ریجمالت ز ینادرست ای یبا توجه به متن، درست .2

 الف.دزد سکه ها را از مرد گرفت ، اما بعد از رفتن او فرار کرد و در حفظ امانت مرد خیانت کرد.
 ب. مرد در تاریکی هوا چهره دزد را تشخیص داد  و سکه هایش را به او نداد.

 ج. دزد به اعتماد مرد احترام گذاشت و سکه هایش را برای او نگه داشت.
 دوست مرد همان دزد بود، اما مرد از این موضوع اطالع نداشت.د. 
 را پیدا کنید. ریز ریضمامتن را دوباره بخوانید و مرجع  .3

 (................سطر دومالف. او)
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 )سطر دوازدهم(...............هاآنب.
 با توجه به آنچه آموختید، به سواالت زیر پاسخ دهید. .4
 مخالفید یا معتقدید این کار در بعضی موارد خاص مجاز است؟ تدرامانانتیخالف.آیا شما با 

 که در زندگی خود شاهد آن بوده اید را به طور خالصه بیان کنید. درامانتانتیخب. یک مورد از مصادیق 
خود  هاییبا همکالساست؟  نیچننیا. آیا در کشور شما هم شودیمیک جرم محسوب  درامانتانتیخج. در کشور ایران 

  .دیمورد صحبت کن نیدر ا
 واژگان

 یک جمله بنویسید. هاآناید. برای هر کدام از ها و عبارات زیر را در متن خواندهواژه
 .........................................   درامانتانتیخ .1
 حفظ امانت................................................. .2
 سرقت کردن از حساب بانکی...............................    .3
 انکار ناپذیر................................................. .4
 ای..........................................  مستندات رایانه .5
 برداشت کردن از حساب...................................... .6
 ............................................   حساببه کردن زیوار .7
 سند محرمانه................................................. .8
 گره زدن........................................................ .9

 
 )آب بستن در چیزی( 2متن
 قبل از خواندن یهاتیفعال

 آب بستن در چیزی است. درامانتانتیخمربوط به مفهوم  اصطالحاتیکی دیگر از  
 ی به چه معناست؟زیدر چ. به نظر شما آب بستن 1
 ؟وجود دارد یزیدر چآب بستن مشابه  یشما اصطالح مادری در زبان ایآ.2
 .شما در مورد آب بستن در چیزی یا موضوعی چه احساسی دارید؟ 3
 شود یا نوعی تقلب است؟می.به نظر شما این کار نوعی زرنگی محسوب 4

 دیاست . متن را بخوان منتشرشده رانیا یهاروزنامهاز  یکیدر، یزیکوتاه است که با موضوع آب بستن در چ یخبر ریمتن ز
 دیو به سوال مربوط به آن پاسخ ده

به  «شیستا».صادر شد نییپا تیفیک دلیلبه  مایسازمان صداوس سیرئ یاز سو« 2 شیستا» الیدستور توقف پخش سر
 هاشبجمعه ی و غیره زیمحمود عز ،یخیمشا دیارجمند، جمش وشیچون دار یگرانیباز نقش یفایاو با  یسلطان دیسع یکارگردان
مجموعه از جمعه،  نینخست ا یپخش سر .رفتیم رانیا یاسالم یجمهور یماسی سهآنتن شبکه  یساعت رو کیحدود 

 ال،یسر نیمخاطبان فصل نخست ا عیجذب وس یو در پ دیرس انیبه پا 1390آغاز شد و در ششم آبان  1389 آذرماهدوازدهم 

فصل دوم به خصوص در بحث داستان به  تیفیک . با این حالآغاز شد 1392 ید 27مجموعه از جمعه  نیدوم ا یپخش سر
فصل نخست  یهاتیعمالً فصل دوم را فاقد جذاب ان،گریباز یبرخ مصنوعی یهایآب بستن به داستان و بازپایین بود و  شدت

بودن و به درازا کشاندن  محتوایبنسبت به  یضرغامعزت اهلل خبر  نیبر اساس هم بنابراین پخش سریال متوقف شد.ساخت.
 است. معترض بوده لمیف

 1393تیرماه  2تابناک فرهنگی 

 بوده است؟چه « ستایش».به نظر شما علت توقف پخش فصل دوم سریال 5
 

 خواندن)درک ساختار متن(
 . متن را بخوانید و به سواالت مربوط پاسخ دهید. است ، درباره آب بستن در چیزینامهکوتاه از قابوس یداستان ری.متن ز1
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و به  دوشیدمیو پرهیزکار بود. هر روز شیر گوسفندان را  دارامانتبزرگ گوسفند داشت.چوپان او بسیار  گلهمردی یک 
داد و کرد و به چوپان میوزن شیر به آن آب اضافه می اندازهبهبرد.آن مرد هم همان اندازه که بود،برای صاحب گوسفندان می

این کار را نکن . به مردم خیانت نکن و » گفت:داد و میکرد و پند میچوپان آن مرد را نصیحت می«.برو بفروش»گفت:می
آن مرد به حرف چوپان گوش نکرد و همچنان « کار، زشت و ناپسند است.یرا سرانجام افراد خیانت، ز نپسندرا  درامانتانتیخ

، در فصل بهار ، به طور اتفاقی ،چوپان گوسفندان را در مسیر رودخانه خشکی ، شبککرد. تا اینکه یاین کار را تکرار می
در کوه باران شدیدی بارید و سیل عظیمی آمد و در آن رودخانه  داشته بود و خود به باالی بلندی رفته و خوابیده بود. گویانگه
و همه گوسفندان را با خود برد و کشت. روز بعد چوپان به شهر آمد و بدون شیر به خانه صاحب گوسفندان رفت.مرد  شد یجار

اما تو به من گوش ندادی.  ای مرد! من به تو گفتم که آب در شیر نریز و خیانت نکن» چوپان گفت:« چرا شیر نیاوردی؟»پرسید:
و همه آنها را برد و نابود کرد. آن مرد پشیمان شد، اما پشیمانی  گوسفندان تو فرستاده شد یسوبهجمع شد و ها حاال همه این آب

 سودی نداشت.
 

 پس از خواندن)درک مطالب متن( یهاتیفعال
 ؟کندتوصیف میمتن را  شدهخالصهبا توجه به متن تصمیم بگیرید که کدام جمله مفهوم  .1

 الف. کاهش کیفیت کاال به طمع سود بیشتر ، سرانجام روزی باعث نابودی سرمایه خواهد شد.
 آوردن سود زیادی بشود. به دستتواند باعث ی میفروشکمی شانس ،باکمب.

نسان ج.صداقت و حفظ امانت  نه فقط در تجارت ،بلکه در همه امور، باعث خشنودی خداوند و رستگاری ا
 خواهد شد.

 با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید. .2
کند ،چرا باز که صاحب گوسفندان به شیر،آب اضافه می دانستالف. به نظر شما با توجه به اینکه چوپان می

 آیا این کار چوپان صحیح بود؟؟کردهم برای او کار می
داد. به نظر شما چوپان،غیر از او گوش نمیکرد اما ب.بر اساس متن،چوپان صاحب گوسفندان را نصیحت می

 توانست انجام بدهد؟دیگری می کارچهنصیحت کردن 
 به متن اتفاقات موجود در داستان را مرتب کنید با توجه .3

 ....... مرد پشیمان شد اما پشیمانی سودی نداشت
 کرد که به مردم خیانت نکنچوپان او نصیحت می .......
 آمد و گوسفندان او را با خود برد شبی از کوه سیل .......
کرد مردی صاحب گوسفندان زیادی بود و این گوسفندان شیر زیادی داشتند اما مرد به شیر آب اضافه می .......

 تا سود بیشتری ببرد.
 با توجه به آنچه آموختید به سواالت زیر پاسخ دهید .4

 خالصه توضیح دهید؟ به طور دیابستهآب در کاری یا چیزی  حالتابهآیا شما 
بندند؟ اگر جواب مثبت است یک نمونه مثال یا سریال های تلویزیونی آب می هالمیفب. آیا در کشور شما نیز در برخی 

 بزنید.
 واژگان

 یاب در فضای مجازی، معنای واژگان و عباراتی زیر را پیدا کنیدبا استفاده از نرم افزار واژه
 ـــــــ  ایفای نقش ــــــــــــــــــــ .1

 ـــــــــــــــــــــــــ گله گوسفند  .2

 ــــــــــــــــــــــــــــ دوشیدمی .3

 ــــــــــــــــــــــــــــ پسندیدن .4
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 گیرینتیجه. 2
ی متون ادبی سازمتناسبی و سازسادهنتایج پژوهش حاضر در دو بخش قابل تحلیل است. در مورد بخش نخست که مربوط به 

در حوزه صرف و   یسبک یهایژگیوکاهش  میپژوهش مشاهده کرد نیطبق آنچه در ا یبه طور کلاست، زبانانیرفارسیغبرای 
 یفراتر از کلمه برا یواژگان کهن در حوزه واژگان، درنظر گرفتن واحد یبجا نشانیبو  پربسامدواژگان  یگذارینحو ،  جا

 یحذف  برخ» نیکل متن  و همچن ایو  دربند هاآن یوجه به بافت کاربردواژگان با ت ییمعنا یهامعادل تخابو ان یسازساده
 یعل«)در تضادند ینید اتیو مقتض یاخالق شئونبا  ایهستند و  یکه خالف عرف و آداب اجتماع یضرور ریمطالب زائد و غ

ی از مدرسان فعال ، در مورد تایید نظرسنجدرمورد بخش دوم پژوهش که مربوط به  .رسدیبه نظر م دی( ، مف16،ص1393، یجان
در این پژوهش برای استفاده در کالس های خواندن سطح پیشرفته بود، میتوان گفت که نظر  شدهارائهیا رد صالحیت متون 

با توانش زبانی فراگیران سطح پیشرفته مثبت  هاآنو تناسب  شدهسادهمدرسان در مورد سطح دشواری واژگان و دستور متون 
ی انتخابی هاداستانگراید استفاده از ی میسادگبهکه  نامهقابوسبی شد. اما به دلیل کوتاه بودن متون و خصوصیت ذاتی زبان ارزیا

و عبارات  اصطالحاتبا کاربرد واقعی  آموززبانیی، مناسب ارزیابی نشد . برای جبران این کمبود و آشنایی هر چه بیشتر تنهابه
کوتاه از یک خبر را از سایت های خبری موجود در فضای مجازی انتخاب کردیم و در قسمت  کنایی مورد نظر ما قسمتی

تا ضمن فعال شدن دانش پیشین فراگیران ، مطالب مورد نظر در بافت واقعی گفتمان نیز  میقراردادی قبل از خواندن هاتیفعال
به خوانندگان عرضه شوند و مشکل مذکور نیز مرتفع گردد. در مورد موضوع متون انتخابی و استفاده از ادبیات و محتوای 

کاربردی زبان فارسی نظر هر شش مدرس به اتفاق داستانی در فرایند آموزش زبان دوم/خارجی و تاثیر قابل توجه آن بر آموزش 
 مثبت بود.
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