
 

 

 
 
 

 3ارزیابی کتاب درسی زبان فارسی
علوم و معارف »و « ادبیات و علوم انسانی»)سال سوم آموزش متوسطۀ عمومی رشته های 

 (249-4،کد«اسالمی
 1علی فرخنده کالت

 چکیده

سال سوم دبیرستان رشته های زبان و ادبیات فارسی و  3درسی زبان فارسیکوشد که به اختصار کتاب این مقاله می
کتاب مذکور تا چه حد به »که: های تحقیق عبارتند از اینعلوم و معارف اسالمی را مورد ارزیابی قرار دهد. پرسش

های با واقعیتهای تعیین شده برای تألیف پایبند بوده، تا چه حد به اهداف خود دست یافته، به چه میزان روش
ای از مقاله  با بیان خالصه« بیرونی و مسائل واقعی زبان فارسی تطابق دارد و انسجام مطالب آن چگونه است؟

( 2003شود، سپس مبنای نظری تحقیق که کتاب تام لینسون )تحقیقات مرتبط که تا کنون انجام شده است آغاز می
رابطة مطالب با »، «دیگرارتباط درونی مطالب با یک»ب تحت سه عنوان گردد. در ادامه، ارزیابی متن کتااست بیان می

« ارتباط مطالب با بافت بیرونی و موقعیتی متن»و « مبانی علمی مربوطه یا به عبارت بهتر صحت علمی مطالب
صله گرفته اند فاای از موارد از شیوة توصیفی که مؤلفان در نظر گرفتهگیرد. نتیجه این که کتاب درپارهصورت می

  یابی به اهداف خود بازمانده است.است و در برخی موارد نیز از دست
 ، نقد و بررسی، آموزش و پروش، آموزش زبان فارسی3: زبان فارسیکلیدواژگان

 
 مقدمه. 1

های شناسی در طول صد سال گذشته دست کم شاهد دو انقالب بزرگ بوده است: انتشار آراء و اندیشهدانش زبان
شناسی ( که آغازگر زبان1916شناسی همگانی )های زبانشناس سوئیسی، در کتاب درسفردینان دو سوسور، زبان

شناس آمریکایی که پیدایش دستور ( اثر نوام چامسکی، زبان1957های نحوی)گرا بود و چاپ کتاب ساختساخت
های ها و تالشدر این مدت همواره حرکت (. عالوه براین1383گشتاری را در پی داشت )دبیرمقدم،  -زبان زایشی

شناسی توان در سه نگرش اصلی زبانها را میفکری فراوان و تأثیرگذار دیگری نیز وجود داشته است، که حاصل آن
( با این حال در طول این مدت، که برحسب 9گرا و شناختی خالصه کرد.)همان:گرا، نقششناسی صورتیعنی زبان

های درسی رسمی در نظام آموزشی ایران، امر ش و پرورش نوین ایران همزمان بوده است، کتاباتفاق با دورة آموز
های جدید و صرفاً با ارائة دستور زبان با رویکرد آموزش زبان فارسی را بدون توجه به این رویکردها و یافته

 اند.تاریخی، سنتی انجام داده
های زبان نه صورت گرفت؛ و در دورة متوسطة عمومی، کتابتحول مثبتی در این زمی 1376خوشبختانه از سال 

های شناسی و یافتهزبانهای دستور زبان قبلی گردید، و بدین وسیله برای نخستین بار دانشفارسی جایگزین کتاب
(. این اقدام اگرچه به خودی خود بسیار مفید و مثبت است، اما 1382های درسی ایران شد )قائدی،آن وارد کتاب

انند هرکار مثبت دیگری نیازمند بررسی و ارزیابی و بازنگری است تا بتواند به حرکت رو به رشد و تکامل خود م
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های ( سال سوم آموزش متوسطه نظری رشته3ادامه دهد. بر همین مبنا هدف این مقاله بررسی کتاب زبان فارسی )
کوشد به الف( است. این تحقیق می-1392ران، شناس و دیگادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی )حق

 سؤاالت زیر پاسخ گوید:
 های تعیین شده برای تألیف آن پایبند بوده است؟( تا چه اندازه به روش3کتاب درسی زبان فارسی ) -1

 هایی که برای آن معیًن شده، دست یابد؟کتاب مورد اشاره تا چه حد موفق شده است که به هدف -2

 این کتاب چقدر است؟ انسجام درونی مطالب -3

 های زبانی فارسی امروز مطابقت دارد؟این کتاب چه اندازه با واقعیت -4
 
 پیشینۀ تحقیق. 2

ای که کتاب درسی های پایدار و دیرینه در آموزش زبان است. از لحظههای درسی یکی سنتتحلیل و ارزیابی کتاب
چگونگی استفاده از آن برای تدریس، شروع به تحلیل  گیرد، او برای بررسیِبرای تدریس در اختیار مدرس قرار می

شود آموزان روبرو میکند. از این گذشته، هنگامی که مدرس در کالس درس قرار گرفته و با دانشو ارزیابی آن می
راین دهد. بنابهای آنان انجام میها و دانستهها، مهارتنیز بررسی دیگری را به منظور انطباق دادن مطالب با آمادگی

های های درسی از سوی دبیران و مدرسان صورت پذیرد. کتابهای کتابطبیعی است که اولین نقدها و بررسی
درسی فارسی متوسطه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از انتشار آن نقدهای بسیاری از سوی دبیران زبان و 

های آموزشی ایشان منتشر شد. از سوی وبالگ ها وادبیات فارسی دورة متوسطه، در نشریات اختصاصی و سایت
های شناسی، زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان نیز نتایج بررسیهای زباننظران رشتهدیگر کارشناسان و صاحب

( در مقاله ای به نقد و بررسی 1382خود را در این زمینه در مجالت معتبر علمی به چاپ رساندند. از جمله قائدی )
در این نقد از بیان »گوید: پردازد. البته او در مقالة خود به صراحت می( سال اول متوسطه می1فارسی ) کتاب زبان

صورت این شود؛ زیرا در اینشمار است، خودداری میمحاسن کتاب، که در هر زمینه و در هر مبحث فراوان و بی
های مختلف کتاب ها و درسی که او بر بخش(. اشکاالت116)همان:« نقد به مثنوی هفتاد من کاغذ بدل خواهد شد

گذاری صفحات مقدمه، تناقض در مطالب، اشکاالت ویرایشی، رعایت داند به اختصار عبارتند از: عدم شمارهوارد می
گویی و ابهام، طوالنی بودن جمالت و وجود جمالت مرکب با چند وابسته، استفاده از یک نشدن ترتیب مطالب، کلی

 یا چند موضوع بدن قرینة صارفه، دقیق نبودن مطالب و عدم مطابقت مثال و ممثول)همان(.اصطالح در یک 
پردازد. البته با می متوسطه دوره فارسی زبان درکتابهای مرکب فعل مبحث وبررسی نقد( به 1389نجفی پازوکی)

بیشتر معطوف به همین  ( طرح شده است، بررسی وی نیز2که بحث گروه فعلی در کتاب زبان فارسی )توجه به این
 کتاب است. بر اساس تحلیل او:

 بندیطبقه دسته دو جزیی در هایتفاوت از نظرصرف را مرکب فعل زمینه در شناسانزبان آرای توان...می »

 جایگاه که گروهی دوم دسته .هستند نحو در مرکب فعل اجزای ترکیب به معتقد که گروهی اول دسته کرد:

 منعکس دوم دسته آرای فارسی متوسطه زبان کتاب دانند. در می صرف در را مرکب فعل اجزای ترکیب

 وجود خاطر به و است شده مرکب تأکید فعل صرفی غیر جزئی پذیری گسترش عدم لذا بر معیار شده

 اشکاالتی آن پیامد که گردد می مذکور ایجاد مبحث در گوییتناقض معیار، این برای متعدد نقض موارد

 مشکالت شود پیروی اول دسته از آرای اگر که صورتی در. است آموزش امر در محصل و مدرس برای

« .داد آموزش آموزدانش به مطلب را ساده و روان های شیوه با توانمی و گردد می برطرف مبحث
 (87)همان:
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 مبانی نظری تحقیق. 3
(. این 2006لینسون، دانست )تامتوان به معنای سنجش ارزش )یا ارزش بالقوة( آن ارزیابی یک مادة آموزشی را می

(. از نظر او برای سنجش 16گیرد)همان:کنندگان از آن را در برمیسنجش، داوری دربارة تأثیر مواد آموزشی بر استفاده
ها عبارتند از: ی کرد، که مهمترین آنگیرارزش یک مادة آموزشی باید مواردی را )به عنوان معیارهای ارزیابی( اندازه

مدت و بلندمدت، جذابیت، روایی، پایایی، قابلیت عالقمند کردن فراگیر و مدرس، مناسب بودن برای یادگیری کوتاه
کوشیم بر اساس این پذیری، مطابقت با اهداف ونیازهای آموزشی و ... )همان(. در این تحقیق ما میانعطاف

 ها بررسی خود را انجام دهیم.تری را در نظر بگیریم، و بر اساس این مالکای جزئیهمعیارهای کلی، مالک
 
 ارزیابی کتاب. 4

زبان »های مطرح شده در بخش مبانی نظری تحقیق در مورد کتاب هایی را که بر مبنای مالکتوانیم بحثمی
دیگر، رابطة مطالب با درونی مطالب با یککنیم، به سه بخش تقسیم کنیم: ارتباط طرح می« ( مقطع متوسطه3فارسی)

مبانی علمی مربوطه یا به عبارت بهتر صحت علمی مطالب، و ارتباط مطالب با بافت بیرونی و موقعیتی متن. اکنون به 
 پردازیم.ها میبحث و بررسی در مورد هر یک از این بخش

 
 دیگر  ارتباط درونی مطالب با یک  1-4

دیگر است. توان ویژگی روایی یک متن درسی را بررسی کرد رابطة مطالب درون متن با یکهایی که مییکی از زمینه
های با اهداف و روش دیگر رانقض کنند، یااگر مطالبی که در یک کتاب آورده شده، با هم همخوان نباشند، یا هم

به بررسی ارتباط درونی مطالب با  شود. بنابراین در ابتدااعالم شده مطابقت نداشته باشند، از روایی متن کاسته می
   پردازیم. دیگر در چند شاخة زیر مییک

 

 های اعالم شدههماهنگی مطالب با اهداف  و روش 1-1-4

های پدیدآورندگانش همخوانی شاید مهمترین معیار برای ارزیابی هر کتابی این است که آن کتاب با اهداف و روش
-چیزی که مؤلفان در نظر داشتهصورت هر دستآوردی که داشته باشد، آنو هماهنگی داشته باشد. چرا که در غیر این

اند برای ای که مؤلفان قصد داشته( که موضوع بحث این نوشته است، شیوه3اند نیست. در کتاب درسی زبان فارسی)
روز در کتاب حاضر توصیف فارسی نوشتاری ام»ارائة بخش دستور زبان به کار ببرند به صراحت بیان شده است: 

شناس و دیگران، حق«)های درسی است؛ نه فارسی گفتاری، نه عامیانه، نه شعر و نه فارسی روزگار گذشته.کتاب
(. اکنون برای این که ببینیم، این کتاب تا چه حد برمبنای این روش نوشته شده است، الزم است که به 2الف:-1392

در این جمله چند واژة مهم و کلیدی وجود دارد که توجه به  .تعریف هریک از واژگان کلیدی در این جمله بپردازیم
. اکنون به بحث دربارة هریک از این های درسیکتابو  فارسی نوشتاری، توصیفها اهمیت دارد: هریک از آن

 پردازیم.موارد می
 توصیف -الف
-صیفی که با اوج گرفتن زبانکند. دستور تودر بیان باال شیوة دستور نویسی را در کتاب مشخص می« توصیف»واژة 

گیرد. دستور تجویزی به معنای بیان و تجویز قواعدی شناسی جدید مطرح شد، در مقابل دستور تجویزی قرار می
(، در 2011:2گویان باید برمبنای آن قواعد سخن بگویند )نک به: تالرمن،کند سخناست که دستورنویس فکر می

رفاً به بیان چگونگی آن گونة زبانی که از زبان فارسی انتخاب کرده است مقابل در دستور توصیفی دستورنویس ص
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گونه قضاوت خوب یا بد و درست یا (. به بیان دیگر او هیچ1348:12گذارد )باطنی، پردازد، و پا را فراتر نمیمی
کند که فالن واژه میوجه امر و نهی نکند )همان(؛ و به هیچغلط در مورد الگوهای زبانی که توصیف کرده است، نمی

ها در مورد توصیفی یا تجویزی (. اگر بخواهیم بر اساس این تعریف3یا فالن الگوی زبانی را به کار ببرند یانه )همان:
های نحو کتاب هم از شیوة توصیفی و هم از شیوة تجویزی شده بودن کتاب قضاوت کنیم باید بگوییم که در بخش

 توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:بر شیوة توصیفی غلبه یافته است. به عنوان مثال میها شیوة تجویزی و در سایر بخش
-توان آن را حذف کرد، اما نهاد غیر ضمیر چنین نیست، زیرا حذف آن ایجاد ابهام میوقتی نهاد ضمیر باشد می»...

 (44شناس و دیگران: )حق« کند...
 (179)همان:« به درستی رعایت کرد. بایدها را و امالی آن دار هستندها نشاناین کلمات و مشابه آن»...

 )همان(« الخط خاص عربی را رعایت کرد.رسم بایدها در نوشتن آن»... 

 (190)همان:« متفاوت باگفت:  بایدنادرست است و  متفاوت ازپس » ... 

 فارسی نوشتاری -ب
چه در طول بوده است. آن« گرایینظریة علمی ساخت»( به صراحت بیان شده که مبنای کار 3در کتاب زبان فارسی )

های سوسور شکل های مختلف رواج پیدا کرده برپایة اندیشهدر مشرب« گراشناسی ساختزبان»عنوان قرن گذشته به
توان از ای بوده است که امروزه نمیگرا در طول صد سال گذشته به گونهشناسی ساختگرفته است. رواج زبان

-شناسی همگانی نامیده میچه که زبانشناسی سخن گفت، بلکه آنبه عنوان یکی از رویکردهای زبان گراییساخت

شناسی زبان»و « شناسی همگانیزبان»(. بر این مبنا گاه به دو اصطالح 1367گرا نیز هست)اچسون،شود ساخت
-شود )حقسخن گفته می« گراساخت شناسی همگانی یازبان»به عنوان واژگان معادل نگریسته شده و از « گراساخت

های قبل شناسی را از آن چیزی که در قرن(. یکی از مهمترین عواملی که این زبان74ب: 1392شناس و دیگران، 
کند توجه بیشتر به زبان گفتار است، تا زبان نوشتار. سوسور نیز بر اصلی بودن گفتار نسبت به وجود داشته متمایز می

رود که کتاب با توجه به ادعای خود برای زبان گفتار (. بنابراین توقع می1391:70الدینی،)مشکوهنوشتار تأکید دارد 
نیز اهمیت قائل شود، نه آن که به وضوح و صراحت بیان کند که توصیف ما محدود به زبان نوشتار است، نه زبان 

 گفتار.
طور مکرر به فارسی گفتاری یبند نبوده است و بهاز این گذشته، کتاب در بسیاری موارد به همین ادعای خود نیز پا

 پردازد:می
شناس و دیگران، )حق« تمایل بر تطبیق نهاد جدا و پیوسته است. گونۀ گفتاریویژه در در فارسی امروز به»

 (22الف:1392
 (24)همان:« شود.جای هر فعلی از بفرمایید استفاده میبرای احترام در فعل امر به»... 
 ای درسیهکتاب -ج

این کتاب به توصیف زبان فارسی نوشتاری امروز در »در بیان روش کار کتاب، در مقدمة آن گفته شده است که 
( آن چه که 2)همان:« پردازد نه فارسی گفتاری، نه عامیانه، نه شعر و نه فارسی روزگار گذشته.می های درسیکتاب

است. کتاب درسی « های درسیکتاب»شده است، عبارت در این جمله مبهم است، و از شرح و توصیف آن غفلت 
-ترین متنهای ابتدایی گرفته تا تخصصیاصطالحی است که گستردگی و دامنة شمول بسیار وسیعی دارد. از کتاب

به شمار آورد. بدیهی است که زبان استفاده شده در هر یک از « درسی»توان های تحصیالت تکمیلی را میهای دوره
های درسی آموزش و پرورش ا دیگری متفاوت است. آیا با توجه به بافت این جمله، )که در یکی از کتاباین متون ب

-های دیگر مثل حوزههای درسیِ حوزههای درسی رسمی آموزش و پرورش است؛ یا نه، کتابآمده(، منظور کتاب
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ت؟ پاسخ این سؤاالت و بسیاری از ای و آموزش عالی هم در نظر بوده اسهای فنی و حرفههای علمیه، آموزشگاه
های که، به عنوان مثال، در کتابهای مشابه دیگر در کتاب مشخص نشده است. از طرفی با در نظر داشتن اینسؤال

ها و شواهد فراوانی از کتب دینی، گفتارهای عامیانه، متون ادبی تاریخی درسی مقطع متوسطة آموزش و پرورش مثال
است یا خیر؟ اگر چنین  های درسی نیز در نظر بودههای زبانی ذکر شده در کتابیا این گونهو ... ذکر شده است، آ

ها پرداخته شده است؛ و اگر چنین نبوده موارد فراوانی بوده، که ادعای کتاب نقض شده و در عمل به همة این گونه
شود؟ آیا وجود سه درس با عنوان وجیه میها در کتاب وجود دارد، چگونه تکه از پرداختن به توصیف زبانِ این گونه

این کتاب به توصیف زبان »ناقض این بیان نیست که: « دستور تاریخی»و چهار درس با عنوان « های ادبینوشته»
پردازد نه فارسی گفتاری، نه عامیانه، نه شعر و نه فارسی روزگار می های درسیکتابفارسی نوشتاری امروز در 

 ؟«گذشته
 دیگرمطالب با یکهماهنگی  2-1-4

های دیگر است، اما در که در بسیاری موارد مطالب یک بخش کتاب تأیید کنندة مطالب طرح شده در بخشبا این
 توان به موارد زیر اشاره کرد:باشد. از جمله میدیگر میای موارد نیز مطالب ناقض یکپاره
و « عَوض»، و از میان دو کلمة «عَطر»کلمة « عِطر»و « عَطر»در بخشی از کتاب آمده است که از میان دو کلمة -الف

که این کلمات عربی هستند، و شکل صحیح عربی شود. زیرا با اینبر دیگری ترجیح داده می« عَوض»کلمة « عِوض»
« عَوض»و « عَطر»ها را به صورت کرده آنجا که غالب افراد طبقة تحصیلاست، اما از آن« عِوض»و « عِطر»ها آن

که در بخش دیگری ذکر شده که از (. حال آن96کنند، این شکل تلفظ بر شکل دیگر ترجیح دارد )همان: می تلفظ
خَلط » کلمة « خِلط مبحث»و « خَلط مبحث»و از میان دو عبارت « خَجِل»کلمة « خِجِل»و « خَجِل»میان دو کلمة 

(؛ این 105-10ین صورت است )نک. همان: مورد قبول است، زیرا شکل درست تلفظ عربی این واژگان به ا« مبحث
باشد، زیرا اگر تلفظ رایج در بین طبقة تحصیل کردة فارسی زبان دیگر کامالً در تناقض و تضاد میدو مطلب با یک

ها زبان این واژهکردگان فارسیرا بپذیریم؛ چون اکثر تحصیل« خِلط مبحث»و « خِجِل»های مدّنظر است، ما باید تلفظ
های برند؛ و اگر شکل صحیح عربی کلمات مورد قبول است دیگر پذیرفتن صورتکار میین صورت بهرا به هم
 توجیهی ندارد.« عَوض»و « عَطر»تلفظی 

حقّ و کلمات دیگری که در زبان عربی تشدید پایانی »در قسمت بیاموزیم در سی یازدهم کتاب آمده است:   -ب
ها مصوت بیاید: مانند حقّ ِ من، و گیرند که بعد از آندید در فارسی میزمانی تش -مانند: سد، حد، مستحق -دارند
را به کار کند، خود آنای که مؤلف این دستورالعمل را تجویز می(. عجیب این است که در همین جمله80)همان:...« 
واو عطف در ...«  حق و کلمات دیگری که»نویسد. )واضح است که در عبارت گیرد و کلمة حق را با تشدید مینمی

بنابراین بعد از کلمة  .شود/ )وَ( تلفظ میvaشود و به صورت /هنگام خواندن عادی متن به کلمة قبل متصل نمی
 مصوتی وجود ندارد که طبق این دستورالعمل نیاز به گذاشتن تشدید باشد(.« حق»

« عزّ و وجلّ»(، 122)همان:« جدّزبان »ها شاره کرد: توان به ایناز موارد دیگری که با بیان باال در تناقض است می
 (149)همان: « افزارقابلیت این نرم ترینمهمّ»(، 135و132)همان:

« هفتگی»و کاربرد آن در کلماتی مانند « ی»در قسمت بیاموزیم درس هشتم به تفصیل درمورد واج میانجی  -ج
است، مانند: « ی»ای از گونه« گی»شود که ی گفته میحال در درس دیگر(، با این157سخن گفته شده است)همان:

-(. با این که این دو بیان از نظر علمی با هم تناقضی ندارند، اما از نظر آموزشی وقتی که یک100هفتگی و.... )همان:

است، ضرورتی « ی»همان« گی»توضیح داده شده است، گفتن این که در اینجا « ی»بار به شیوة قیاسی واج میانجی 
 آموز واگذار کرد.توان به قوة استدالل و استنتاج خود دانشندارد، بلکه این را می
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های جمع عربی جمع بسته نشود، مثالً جمع در درس بیست و هفتم توصیه شده است که کلمات فارسی با نشانه -د
در کلمة « ج»واج که در درس هشتم، (. حال آن197ها است، نه آزمایشات و ...)همان: کلمة آزمایش آزمایش

(. اگر این 57تقطیع شده است )همان:« سبزی+ج+ات»سبزیجات، واج میانجی دانسته شده و این کلمه به صورت 
که یک نشانة « ات»که یک کلمة فارسی است، با نشانة جمع « سبزی»ایم که کلمة وقت پذیرفتهتحلیل را بپذیریم آن

 باشد.نای تناقض این دو بخش از کتاب میجمع عربی است، جمع بسته شده است و این به مع
است و بهتر « ان»تر از نشانة جمع بسیار فعًال« ها»شود که امروزه نشانة جمع در بیاموزیم درس هفتم گفته می -ه

های ادبی و ... کاربرد دارد. به عنوان مثال بیشتر در نوشته« ان»است کلمات را با آن جمع ببندیم، زیرا نشانة جمع 
و به « ان»را « همکالس»حال خود کتاب کلمة (. با این50رایج نیست )همان:« سبزگان»و « خاکان»های صورت

و حتی « هاهمکالسی»دانیم صورت ( در صورتی که می153و  12بندد،)نک. همان:جمع می« همکالسان»صورت 
 تر است.بسیار رایج« هاهمکالس»
 صحت علمی مطالب 2-4

گردد میزان انطباق آن با اصول و مبانی علمی و به عبارت به روایی یک متن درسی برمییکی دیگر از مواردی که 
درستی مطالب از نظر »کنیم: جا بررسی خود را در دو زمینه محدود میباشد.ما در اینبهتر صحت علمی مطالب می

 پردازیم.ها میین جنبهاینک به بحث در مورد هریک از ا«. ها و اصطالحات علمی مناسبانتخاب نام»و « علمی
 درستی مطالب از نظر علمی 1-2-4

گردد میزان انطباق آن با اصول و مبانی علمی و به عبارت یکی دیگر از مواردی که به روایی یک متن درسی برمی
درستی مطالب از نظر »کنیم: جا بررسی خود را در دو زمینه محدود میباشد.ما در اینبهتر صحت علمی مطالب می

 پردازیم.ها میاینک به بحث در مورد هریک از این جنبه«. ها و اصطالحات علمی مناسبانتخاب نام» و« علمی
 درستی مطالب از نظر علمی 1-1-4

( است، از بازگو 3جا با توجه به هدف این ارزیابی که کمک به اصالح و بهبود کتاب درسی زبان فارسی)در این
حاوی نکات دقیق و صحیح علمی است )که البته الزمة هرکتاب آموزشی کردن اکثر قریب به اتفاق مطالب کتاب که 

ها جای بحث و بررسی گیرد که درستی آنهایی مورد بررسی قرار میشود و صرفاً بخشنظر میباشد( صرفمی
 دارد.
ها در نپردازد، وندهای فارسی از نظر جای قرار گرفتن آدر درس پانزدهم که به ساختمان واژگان مشتق می -الف

(. باید توجه داشت میانوند، که معادل 99شود )همان:ساختمان واژه به سه دستة پیشوند، میانوند و پسوند تقسیم می
ها و مقاالت ( و حتی کتاب1386:68شود )شقاقی،در زبان فارسی یافت نمیاست،  infixفارسی واژة انگلیسی 

اند )نک. های دیگر آوردههایی از زبانبرای توضیح آن مثال اند،فارسی که به بحث دربارة این نوع وند پرداخته
« سر+ا+سر»، که به صورت «سراسر»چه که احتماالً مورد نظر نویسندگان کتاب بوده و در واژگانی مانند همان(. آن
ابراین است. بن interfixباشد که معادل فارسی واژة انگلیسی شود، تکواژ میانی واژه است، بیناوند میتقطیع می

باشد. جالب این که علیرغم ذکر این موضوع فقط وند در زبان فارسی صحیح نمیمطرح کردن وندی به نام میان
 آورده شده است، و از میانوند فقط به ذکر نام اکتفا شده و سخنی بیشتر نرفته است.« پسوند»و « پیشوند»هایی از مثال
و اسم « نا»مثالی برای چگونگی تشکیل صفت با استفاده از پیشوند به عنوان « نافرمان»در درس پانزدهم کلمة  -ب

که این کلمه به صورت مستقل در فارسی کاربرد زیادی ندارد. البته کلمة شود، حال آنصفت( آورده می)نا+اسم
رد دارد اما است که در فارسی کارب« نارضایتی»گیرد. )واژة مشابه آن کلمة نافرمانی در فارسی مورد استفاده قرار می

-را وند گسستة پیرامونی یا پیراوند بدانیم، یا آن« ن+...+ی»توانیم کاربرد ندارد(. در این نوع کلمات می« نارضایت»
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-گونه واژگان را ساخت قیاسی بخوانیم )همان(. به هر حال این مورد را نمیتوانیم اینگوید میگونه که شقاقی می

-جای آن استفاده میهای دیگری بهبه شمار آورد و بهتر بود از مثال« نا»ی پیشوند توان به عنوان یک نمونة اعال برا

 شد.
در مصدر های جعلی عربی مانند عبودیت، موفقیت و ... تشدید بگذارد؛ « ی»کتاب عمالً اصرار دارد که بر روی  -ج

اول واکه است و « ی»ن کلمات، که در ای( حال آن197الف:1392شناس و دیگران، مثل: عبودیّت، موفقیّت و...)حق
بنابراین نیازی به تشدید ندارد و در عمل  دارد.« y»واکه است و صدای دوم همخوان نیم« ی»دهد و می« I»صدای 

 کنند.کرده، که مورد نظر کتاب است، این کلمات را با تشدید تلفظ نمیویژه طبقة تحصیلزبانان بههم اکثر فارسی
بای آوانگار یکی از نقاط ضعف کتاب است. با توجه به گروه سنی و تحصیلی مخاطبان کتاب عدم استفاده از الف -د

آموزان سال سوم متوسطه هستند، استفاده از الفبای آوانگار ضمن اینکه دشواری خاصی برای ایشان به که دانش
 ها موثر باشد.ها و واژههای اشتباه در تلفظ واجتوانست در جلوگیری از بسیاری از برداشتآورد میوجود نمی

اگر فقط اجزای اصلی جمله را در نظر بگیریم، جملة ساده ]در زبان فارسی[ حداقل دو و »در درس هفتم آمده:  -ه
های استثنایی یک جزئی این بیان خود (. اما در چند صفحة بعد با معرفی جمله43)همان:« حداکثر چهار جزء دارد

های سادة پنج جزئی نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال وی دیگر در زبان فارسی جمله(.  از س48کند )همان:رانقض می
دارای پنج جزءنهاد، مفعول مستقیم، متمم « خداوند سپاه مسلمانان را در چشم دشمنان پرشمار جلوه داد»جملة 

ة ساده در زبان فارسی باشد. بنابراین حداقل و حداکثر ذکرشده برای تعداد اجزای جملقیدی، متمم مفعول و فعل می
 مبنای دقیق علمی ندارد.

 انتخاب اصطالحات علمی مناسب 2-1-4
شده در کتاب در برخی موارد چندان مناسب انتخاب نشده است و این یکی از نقاط اصطالحات علمی استفاده

خوبی که )بر حسب مورد( بهضعف کتاب است. دو اشکال عمده بر برخی از اصطالحات کتاب وارد است: یکی این
باشند. به عنوان زبان یاد رایج نمیشناسان فارسیشناختی مربوطه نیستند؛ و دوم اینکه در میان زبانبیانگر ویژگی زبان

-استفاده شده است. می« ادغام»شناسی بسیار رواج دارد، از اصطالح که در زبان« همگونی»جای فرایند واجی مثال به

شود که دو واج تبدیل به یک واج شود )مانند پدیدة واژریزی(، در حالی که در کار برده میدانیم که ادغام وقتی به
شود، ها با واج دیگر همگون و مشابه میشوند بلکه یکی از واجیک از دو واج حذف نمیفرایند همگونی، هیچ

 تر است.دهد و همان اصطالح همگونی بسیار مناسببنابراین ادغامی رخ نمی
 ا بافت بیرونی و موقعیتی متنارتباط مطالب ب 2-4

بررسی بسیاری از مواردی که در بخش مبانی نظری تحقیق ذکر شد از جمله جذابیت، قابلیت عالقمند کردن فراگیر 
توان تحت عنوان ارتباط مطالب با بافت بیرونی و موقعیتی متن بررسی کرد. در این قسمت، ما به بافت و ... را می

پردازیم، و از این رو به اختصار به رابطة کتاب با دانش آموزانی که مخاطب آن دارد می بیرونی که متن در آن قرار
 پردازیم.آموزان در آن حضور دارند و ... میای که این کتاب و دانشهستند، جامعه

و جاری  اند، مسائل زبانی واقعیهای زبان طرح شدهتوان گفت که بسیاری از مسائلی که در کتاب به عنوان مسئلهمی
در جامعة امروز نیستند، و در مقابل از بسیاری از مسائل زبانی واقعی غفلت شده است. به عنوان مثال در کتاب به 

توجه « تفریط»و « افراط»های و نیز به تفاوت واژه« استیفا»و « استعفا»های آموزان توصیه شده که به تفاوت واژهدانش
زبانان توان گفت اکثر قریب به اتفاق فارسیکه می(. در حالی27کار نبرند )همان:هها را به جای هم بداشته باشند و آن

-خوبی میرا به«  تفریط»و « افراط»و نیز « استیفا»و « استعفا»آموزان سال سوم مقطع متوسطه تفاوت از جمله دانش

 دانند و بنابراین نیازی به یادآوری این مورد نیست.
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صورت « مَحبت»و « مُحبت»کردة فارسی زبان از دو صورت در میان طبقة تحصیل در جای دیگری گفته شده که
و «  اَصالت»صورت « اَصالت»و « اِصالت»و از دو صورت « هَدیه»صورت « هَدیه»و « هِدیه»و از دو صورت « مَحبت»

ن که با مراجعه به بافت آشوند، حالها ترجیح داده می( و بنابراین این صورت97و96.. بیشتر رواج دارد )نک. همان:
کرده و نیز رسانة ملی و ... صورت دیگر ذکر شده بینیم که دقیقاَ برعکس است و در بین طبقة تحصیلبیرونی متن می
 رایج تر است.

-در انتها باید گفت که در کل کتاب فقط کمتر از پنج تصویر استفاده شده، طرح روی جلد خیلی ساده و دارای رنگ

آرایی کتاب بسیار ساده انجام شده و در تمام کتاب یک سرگرمی آموزشی یا فعالیت است، صفحهجذابیت های کم
کنندة جانبی ارائه نشده است. بنابراین نیازها و عالئق گروه سنی مخاطب مورد غفلت واقع شده است، سرگرم

 توان خوب ارزیابی کرد.درنتیجه میزان جذابیت کتاب را نمی
 
 گیری نتیجه. 5

های ادبیات سال سوم نظری رشته 3توان نتیجه گرفت که کتاب درسی زبان فارسیتوجه به مطالبی که بیان شد میبا 
و علوم انسانی که در این مقاله به اجمال مورد بررسی قرار گرفت، از نظر روش ارائة دستور زبان در بسیاری از 

گرفته و به شیوة تجویزی نزدیک شده است. همچنین موارد از روش توصیفی که برای آن در نظر گرفته شده، فاصله 
های درسی است، غفلت کرده و به بیان کتاب از هدف خود در بخش دستور که توصیف زبان فارسی امروز در کتاب

هایی هم در کتاب وجود گونه که اشاره شد تناقضدستور تاریخی، و توصیف زبان گفتاری و ... پرداخته است. همان
های استفاده شده و مسائل زبانی طرح شده هم از متفاوت از آن ها اشاره شد. برخی از مثالای از آنارهدارد که به پ

 ها اشاره شد.زبان امروز است که به آنچیزی است که در جامعة زبانی فارسی
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