
 

 

 
 

 

 زبان غيرفارسي آموزان تهيه متون فرهنگي خواندن براي سطح متوسط فارسي
 1منصور ریاحي چلواني

 چکيده:
متعددي را هاي  زبان نقش شخصيت يك جامعه است. فرهنگ و نشانگر و شربدستاوردهاي  از بزرگترين يكي زبان

 با سازد، قادر مي رضايت عاطفي درآنها ايجاد شود. دانستن زبان، افراد يك جامعه را كند. پرورش يابد و ايفا مي
زبان  سازد. اگر پذير مي آشنايي با زبان خارجي، ايجاد ارتباط، جوامع ديگر را امكان يكديگر ارتباط برقرار كنند و

دهد. اهميت نهادهاي زباني، بيشتر از وسيله اي  مفهوم خود را از دست مي وباشد فرهنگ نيز تا حدود زيادي معنا ن
 دستور يك زبان كامالً آشنا باشد، اما شناختي از آداب و براي گفتگو است. اگر شخصي با الگوهاي زباني، واژگان و

ي ارتباط هرچند غير رود، نداشته باشد، برقرار آن به كار مي هاي اجتماعي كه زبان در ويژگي ها و رسوم، عادت
هاي گوناگون  سوء تفاهم در موقعيت اغلب به تعبير نادرست و ممكن نيست، اما به دشواري صورت مي گيرد و

اي داشته باشد  يك جامعه معناي ويژه يا حتي يك اصطالح ساده در انجامد، زيرا ممكن است نحوة بيان يا رفتار و مي
 مجموعة قواعد دستوري و ،حتي متضاد را دربرگيرد. پس زبان تنها يا اي ديگر مفهومي متفاوت و در جامعه و

پاراگراف است. اگر بخواهيم زبان را مطالعه كنيم به اجبار  نيست، بلكه محدودة آن فراتر از واژه، جمله وني واژگا
در اين مقاله سعي شده است تا از طريق رفتار را هم مورد مطالعه قراردهيم.  بايد روابط اجتماعي، نحوة گفتار و

خواندن دانش اموزاني كه مي خواهند زبان فارسي را ياد بگيرند، با مسائل فرهنگي حين خواندن متون با زبان و نقش 
 ن اشنا شوند. آ

 
 واژه هاي كليدي: خواندن ،متون فرهنگي،سطح متوسط،دانش اموز غير فارسي زبان

 
 مقدمه:

اند، زيرا مهارتي است كه به سهولت قابل   هاي زباني نام برده عنوان يكي از مهمترين فعاليتهمواره از خواندن به 
كه  خصوص آن به توان زبان را نيز يادگرفت. كرد بلكه مي  كسب  توان اطالعات از اين طريق نه تنها مي اجراست و

ن تخصصي خود را بخوانند وبفهمند وبه تدريج كه بتوانند متو آموزند اين منظور مي به را زبان آموزان بسياري از زبان
آموز به  زبان هاي بشري باز شده و زبان رانيز ياد بگيرند. با يادگيري خواندن درهاي ورودي به دنياي اطالعات ويافته

شود. خواندن خود از دو مرحله كشف رمز يعني شناسايي  نايل مي شناخت بيشتر از محيط طبيعي واجتماعي فرد
به  نوشتاري را  عبارات، عالئم آموز با ديدن لغات و اين مرحله زبان يعني در ،معنا تشكيل مي شود حروف وحصول

خواندن است برداشت مي كند   قلب مهارت كه روح و ها را مفهوم آن هاي صوتي تبديل كرده معني و عالمت
 .(12: 1382 )عصاره
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 فرهنگ وطبيعت:   رابطة
 دوددانان مر شوند، از نظر جغرافي گاهي مغاير هم تعبير مي حتي يكديگر و طبيعت كه جداي از مفهوم فرهنگ و

به نظر  .زيرا اين دو پديده نه تنها جدا از يكديگر نيستند، بلكه در رابطه با هم عملكرد دارند شود شمرده مي
مقابل تالش او  رمحيط د هاي معنوي است؛ و دانان، بشر براين باور بوده است كه، فرهنگ سمبلي از ارزش جغرافي

فرهنگ  نمايد غلبه كند به هرحال طبيعت و مشكالتي كه طبيعت براي او ايجاد مي بايستي بر تغيير پذير است و
و وخيلي از اوقات آثار  مكمل يكديگرند و هويت فرهنگي افراد تحت تأثير محيط پيرامون آنها شكل مي گيرد

گيرد،   طريق طبيعت تحت تأثيرفرهنگ قرار مي شود و از اين مي ي دست ساز بشر سبب دلپذيرشدن محيطها آفريده
طبيعي هنوز هم قدرتمند است، اما تسلط وحاكميت با محيط فرهنگي است)رضواني  به عبارت ديگر هرچند محيط

شدن مردم جهان با ميراث فرهنگي و تاريخي  هاي دستيابي به فرهنگ صحيح نيز آشنا يكي از راه .(99: 1379
تواند  ، صنعت توريسم، از جمله ابزاري است كه مياست يافتن به تفاهم بين المللي طريق آن، دست يكديگر و از

زمينة اين آشنايي را فراهم آورد. بنابراين آنچه كه تحت عنوان ميراث فرهنگي به شمار مي آيد متعلق به يك جامعه 
هاي مثبت صنعت  ميراث فرهنگي ازجنبه نيست، بلكه به همه جوامع بشري تعلق دارد، حق ديدن آثار تاريخي و

ها نيز نتايج مثبتي دارد و آن اينكه موجب تبادل اطالعات فرهنگي بين جوامع  توريسم است. ديدن آثار وپديده
  .كه از پيامدهاي مثبت توريسم است بوجود مي آورد اي را رنسانس منطقه رنسانس انسان و گردد و مي مختلف

 بنيها شامل آثار و لف كه زاينده استعداد وذوق هنري است بروز مي نمايد وميراث فرهنگي: دراشكال مخت
هاي قديمي،  كتاب هاي  مكتوب و نوشتهاست؛ و  مدارك علمي تاريخي، علوم فرهنگي، انساني، اجتماعي، اسناد و

جهاني كه  موارد مشابه ديگر با ارزشهاي كلي و صنايع دستي و تصاوير منحصر به فرد، اشياء عتيقه و خطوط و
 انحصار فرد يا گروه خاصي نيست.كمبود متون آموزشي مناسب و خالقيت پيشينيان است در امروزه يادآور نبوغ و

ترين بخش آموزش، تهيه متون  ضروري ترين و مآموزان زبان فارسي بسيار مشهوداست. يكي از مه علمي براي زبان
 ،ان زبان فارسي باشد عالوه بر آموزش نكات فرهنگيورآموزشي است. حال اگر اين متون برپاية فرهنگ گويش

است تا  شده فوق دراين تحقيق سعي  كمكي به فراگيري زبان فارسي نيز خواهد نمود. لذا باتوجه به توضيحات
مند به  ايرانشناسان عالقه اختيار كلية گردشگران و در هاي متنوعي دربارة ميراث فرهنگي كشورمان ايران تهيه و متن

زبانان  فارسي فارسي به غير بتواند به عنوان ابزاري سودمند درجهت آموزش زبان يادگيري زبان فارسي قرارگيرد و
 مورد استفاده واقع شود. 

 
 سؤالهاي اصلي تحقيق:  

  ؟ آيا متون تهيه شده مناسب سطح متوسط فراگيران زبان فارسي است .1
هاي خواندني عالوه بر آموزش نكات فرهنگي به  رقالب متنايران د توريستي در هاي ديدني و آيا توصيف مكان .2

 ؟ فراگيري زبان فارسي نيز كمكي مي نمايد
 هاي فرهنگي همزمان با پرورش مهارت هاي زباني ضرورت دارد ؟ آيا آموزش نكته .3
 

 ها:   فرضيه
 الف: متون تهيه شده مناسب سطح متوسط فراگيران زبان فارسي است. 

 به فراگيري زبان فارسي كمك خواندنيهاي  ديدني وتوريستي درايران در قالب متنهاي  ب: توصيف مكان
 كند.  مي
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 هاي زباني ضرورت دارد.   هاي فرهنگي همزمان با پرورش مهارت ج:  آموزش نكته
 

 ضرورت تحقيق:  
هاي  بديع، نمايشنامههنر باشد. داستانهاي  جهان امروز مي تواند ادبيات و ، براي زبان فارسي درابزاراز اين  يكي

عرضه ابزاري را ين نرچاگهاي خوب تصنيف هاي زيبا )داراي موسيقي خوشايند وخواننده خوش صدا(  جذاب، فيلم
دراين راه زبان  به زبان فارسي بخوانند، ببينند، بشنوند و كه بخواهند اين اثر را كنيم، در همه جا كساني خواهند بود

ها  براساس نتايج بررسي هاي گردشگري ايران است. يگر ما براي عرضه كردن جاذبهدابزارهاي فارسي را فراگيرند. 
پيشينة آثار تاريخي در زمرة ده كشور اول دنيا است، اما متأسفانه به دليل نبود برنامه  ايران از نظر دارا بودن تعداد و

 :162)روزنامه شرق، شماره  اردمناسب از نظر جذب گردشگري ودرآمدهاي حاصل از آن در رده هفتاد وپنجم قرارد
اهميت گفتگوي  دوران جهاني شدن و ويژه در اجتماعي انسان، به با توجه به اهميت فرهنگ در زندگي فردي و .(16

ارزش  فرهنگ ايراني دركنار زبان فارسي، از اهميت و با زبان آموزان غيرفارسي ها، آشنا نمودن زبان ها وفرهنگ تمدن
آموزان سطح متوسط كه به  برخورداراست. با در نظر گرفتن اين مطالب آماده كردن متون خواندن براي زبانسزايي  به

رسد. دراين زمينه كارهايي به طور عام صورت گرفته  نظر مي اند بسيار ضروري به  تازگي پا در عرصة خواندن گذاشته
آموزان با توجه به معرفي  سطح متوسط زبان اما براي است كه دربخش مرور پيشينه به آنان اشاره خواهد شد

رسوم ايرانيان كار خاصي صورت نگرفته  آموزان با فرهنگ و هاي تاريخي وگردشگري ايران و آشنايي زبان مكان
 است. 

 
 هاي تحقيق:   هدف

است كه ه يادگيري زبان هاي زباني، وجود تنوع زباني وافزايش دامنة تدريس و سرمايه حفظمؤثرترين ابزار براي 
تر  ها درجوامع گسترده ها بايد درصدد حمايت از زبان انده شوند. دولتگنجها وقوانين دولتي  بايد در سياست مي

هاي دولتي جايگاهي مشخص داشته باشد كه اين جايگاه مي تواند در  ها بايد در آموزش باشند، ترويج وتدريس زبان
ها از تقدم  ن باشد، در هر صورت بايد آموزش زبانسطح مدارس ابتدايي، دبيرستان يا در سطح بزرگساال

هاي  ترين زبان برخوردارشود. به هر صورت با توجه به توضيحات فوق واهميت زبان فارسي به عنوان يكي از كهن
 رسد. پرداختن به آن يكي از ضروريات به نظر مي باشد نيز مي هاي منحصر به فرد مورد استفاده كه داراي ويژگي

جام اين تحقيق فراهم كردن ابزار بسيار ضروري جهت آموزش زبان فارسي مي باشد. با اين وجود اهداف هدف از ان
 شود.  تر بيان مي اين تحقيق در زير به صورت جزئي

 
 اهداف كلي

 ها، شناخت تاريخ و شامل: ميراث فرهنگي، آثار باستاني، ديدني آشنايي با فرهنگ وتمدن ايراني واشاعه آن (1
 …رسوم و ادب، آداب و هنر و مشاهير علم و ايران بزرگان وجغرافياي 

 ها براي زندگي بهتر  واختالف ها تطبيق فرهنگ خود با فرهنگ اصيل ايراني ودرك مشابهت (2
 

 هدف هاي آموزشي 
 آشنايي بسيار مختصر با ساختار زبان فارسي معيار گونه نوشتاري  .1
 هايي از نظم ونثر فارسي .  آشنايي با نمونه .2



 1393اسفند  آموزش زبان فارسيهمایش  نخستين/      282

 

 اعتقادي مردم ايران از طريق زبان فارسي  اجتماعي، تاريخي و ايي با مسائل ملي،آشن .3
 
 هدف هاي عاطفي:   

 ايجاد عالقه ونگرش مثبت به زبان فارسي  .1
 ايجاد عالقه ونگرش مثبت به مطالعة آثار فارسي  .2

 
 مهارت خواندن  

واقع  در و  مهارت خواندن مي باشد. زيادي بر روي آن شده است مهمترين مهارتي كه دراين تحقيق نيز تأكيد
 آموز مي باشد تا بتواند با استفاده از متون مشابه، با فرهنگ وهنر ايراني آشنا شود.  زبان

 حرف ها وهجاها را تشخيص مي دهند.  .1
 واژگان را تشخيص مي دهند، آنها را مي فهمند وبه درستي مي خوانند.  .2
 وتلفظ و آهنگ جمله اي آنها قابل قبول است.  هاي كوتاه را به طور صحيح مي خوانند جمله .3
واژگان متعدد دريك خط خوانا ومتن آشنا را مي فهمند، اما ممكن است به وسايل كمك آموزشي تصويري  .4

 نياز داشته باشند. 
را در هنگام خواندن با  توانند صداها دهند كه مي نشان مي عبارت هاي كوتاه را در متون آشنا مي فهمند و .5

 ي آنها تشخيص دهند. پند، با شكل چاصداي بل
 ها براي پيدا كردن معني واژگان استفاده كنند.  فرهنگ ها و مي توانند از كتاب .6
 فهمند.  يانه را ميايا ر هاي كوتاه دركتاب و مقاله عبارت ها و .7
 فهمند.  دست خط خوانا را مي يا هاي واقعي چاپ شده و متن هاي كوتاه و داستان .8
ها  هاي اصلي وبعضي از جزئيات خاص شامل ديدگاه فهمند. نكته خصوص متون آشنا راميتنوع، به ممتون  .9

 شوند. را متوجه مي

 توانند معاني راحدس بزنند. با استفاده از متن وساختار دستوري مي .11

 و در پايان دوره براي خواندن متون به طور مستقل مي توانند كتاب هاي مناسب با توانايي زبان خود انتخاب كنند
 مورد استفاده قرار دهند.

چيست ؟ به طور كلي، خواندن عبارتست از كسب اطالعات ازمطالب چاپي، اگر اطالعاتي بدست نيايد واگر  نخواند
        درك مطلب صورت نگيرد درآن صورت خواندن هم انجام نشده است. خواندن عبارتست ازدرك مطلب 

هاي بسياري وجود دارند كه ماهيت دقيق فرآيند خواندن را مورد  خاطر نشان كرده اند كه ديدگاه  و مينوك فالد
معروف است،  ” از پايين به باال ” توجه قرار مي دهند. يك گروه از نظريه پردازان به ديدگاهي ازخواندن كه به 

 معتقدند ؛ آنان مدعي هستند كه خواندن در دو مرحله صورت مي گيرد: 
( خواندن براي معني،  اين ديدگاه متضمن اين است كه خواندن به شيوة زير انجام مي 2 كدخواني كلمات و( 1

پذيرد: از طريق شناسايي حروف، تطابق حرف وصوت، كنارهم قراردادن اصوات، جستجوي واژگاني براي معني 
خالف نظرية قبل، كه دومين گروه نظريه كلمه، معني هر كلمه درگروه براي معني آن گروه به كار مي رود. ديدگاه م

واجي )صوتي ( به كار مي  پردازان معتقدند كه ساختهاي شناختي ردة باال براي درك اطالعات تكواژي )كلمه اي ( و
پردازشي  ( بر1981روملهارت  و 1977رود. ديدگاه سومي كه گروه ديگري از نظريه پردازان بدان معتقدند ) مينوك

با عمل متقابل صراحت دارد. اين نظريه پردازان مدعي هستند كه تطابق هاي حرف وصوت،  موازي يا فرآيندي
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تطابق هاي حروف وساخت هاي نحوي به سبكي موازي به كار مي روند تا بتوان به معني زنجيره اي از كلمات 
گاه باشند، يعني دست يافت. اين نظريه براين فرض استوار است كه خوانندگان بايد به آنچه انجام مي دهند آ

وقتي  .از متون بيرون بكشند خوانندگان بايد با معلومات زباني خود به درك آگاهانه اي دست يابند تا بتوانند معني را
خوانند كه از لحاظ واژگان وساخت  وقتي آنان مطالبي را مي كودكان، خوانندگان توانا وبا تجربه اي مي شوند، و

ليكن وقتي كه مطلب خواندن از لحاظ  ،آيند خواندن خود بخود انجام مي گيردبرايشان آشناست، دراين صورت فر
واژگان وساخت نا آشناست، خوانندگان بايد با معلومات زباني خود به درك آگاهانه اي دست يابند تا آن مطلب را 

ريك واژه واج د –بفهمند. ياد آوري اين نكته اهميت دارد كه خواندن عالوه بر شناخت تطابق هاي نويسه 
)توانائيهاي كد خواني (،  محتاج فرآيندهاي بسياري است. حتي درمرحلة آغازين فراگيري خواندن، همة سطوح 

تعريف ديگري از  (1384)(. اما ضياء حسيني276: 1369فالد ) ها الزم است درك جمله دانش زباني درخواندن و
وقتي با ” خواندن ناميد. عات از طريق كانال بينايي رااطال يافتبه طور كلي مي توان در” دهد:  خواندن ارائه مي

اتومبيل درجاده حركت مي كنيد تابلوهايي را مي بينيد كه روي آن تصوير  هاي متفاوتي مانند: تصوير چارپا،  
نقش بسته است. شما با ديدن اين تابلوها اطالعاتي رابه دست  …كودكان مدرسه،  بشقاب با قاشق وچنگال،  تلفن و

 آوريد ودر واقع تابلوها را مي خوانيد ودر صورت نياز با توجه به معني آنها، به آن عمل مي نمائيدمي 
 (.91: 1384)ضياءحسيني

 به طور كلي براي هر درس،  سه مرحله اصلي در نظرگرفته شده است كه عبارتند از:
 مرحلة پيش ازخواندن متن -1
 مرحله همزمان با خواندن متن-1
 از خواندن متن سمرحلة پ -3

 .  مرحله پيش از خواندن متن1-1-4
از دو شيوه  آماده سازيم تا بتوانند آموزان را آن است كه زبان اين مرحله، ضياءحسيني معتقد است كه هدف از

مرسيا  .(162 -163 :1384معنايي،  براي درك متن خواندن به نحو احسن استفاده نمايند )ضياء حسيني  نحوي و
ايجاد انگيزه  مرحله را فعال كردن دانش پيشين وتهيه وتدارك هرگونه تمهيدات زباني براي درك متن وهدف از اين 

 .( Murcia 1991:202)  داند آموزان مي عالقه در زبان و
ذهنيتي را  مي كند تا دانش و آموزان كمك به زبان ن اعتقاد دارد كه فعاليت هاي پيش از خواندن،ستيچ

 داند آموزان مي مهمترين هدف اين مرحله را ايجاد عالقه در زبان ب كنند . ويدرخصوص موضوع متن كس
(Chastain 1988:225 ). 

مي نامند؛ زيرا معتقدند كه « فعاليت هاي توانا سازي »( فعاليت هاي پيش از خواندن را  1984و وبر ) رينگلر  
توجه  ديگر باعث جلب كند وازطرفمي  براي درك مطلب فراهم طرف زمينه الزم را ها ازيك اين فعاليت

 .) (Ringler et al 1984د آموزان به موضوع مي شو زبان

خديوي نيا مقدم در پژوهش خود درباره تأثير فعال كردن دانش پيشينه اي خواننده مي گويد كه اين كار تأثير 
متن را تضمين نمي  يا ساختارهاي درون متن ؛ درك معني داري بر روي  درك خواندن دارد .يادگيري كلمات

كند كه دانش پيشين خيلي بيشتر از  (نقل مي1977ها را فعال كرد. وي از اندرسن ) آن اي كندوبايد دانش پيشين زمينه
كند. همچنين دانش پيشين افراد به هنگام خواندن متن  كمك تواند به درك متن الگوهاي درون متن مي ساختارها و

 (. Khadivina  1994)هم تفاوت دارند اعتقاداتشان با ي وبراساس سن،  تجربه،  عاليق آموزش
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هاي  براي خواندن متن آماده مي كنيم،  پرسش آموزان را دراين مرحله ابتدا بااستفاده از پرسش هاي راهنما، زبان
افزايد . هنگام  متن مي اشتياق آنها براي خواندن بر كند و هاي فرهنگي بيشتر مي به نكته آموزان را راهنما،  توجه زبان

ها فراهم  كنيم تا زمينة الزم براي آموزش اين گونه واژه استفاده يهاي كليد بهتر است كه از واژه ها طرح اين پرسش
وابسته به هم  هاي هم معني و كلمه هاي بافتي و با استفاده از تصاوير،  اشياء،  نشانه هاي جديد متن را شود.واژه

 و ها بدون ذكر نام ها و مثال ها و با ارائه نمونه و به زبان ساده ي دستوري رادهيم . سپس ساختارها آموزش مي
 آموزان خود به قاعده كلي ساختار دستوري دست يابند.  كنيم تا زبان اصطالحات پيچيده دستوري معرفي مي

 با خواندن متن  مرحلة همزمان. 2-1-4
آموزان با موضوع  متن، يعني بعد از اين كه زبان هاي مربوط به مرحلة پيش از خواندن از انجام فعاليت پس
اطالعات خود  ها و هاي جديد متن آشنا شدند، از طريق خواندن متن از درستي يا نادرستي فرضيه واژه درس، و

در صورت ناقص بودن اطالعاتشان، از طريق  كنند، و محتواي درس اطمينان حاصل پيدا مي پيرامون موضوع و
آموزان براي درك محتواي متن  كمك به زبان كنند.مرسيا هدف از اين مرحله را د راكامل ميخواندن متن دانش خو

 .(Murcia 1991:201)آموزان به راهنماي معلم نيازمندند.  داند. دراين مرحله نيز زبان مي

هايي كه توجه  پرسش مرتبط با موضوع است، هاي مناسب و ساده ترين تكليف تهية فهرستي از پرسش 
 «كاربردي»، و «ضمني»، «صريح »تواند درسه سطح  ها مي آموزان رابه نكات اصلي متن جلب كند. اين پرسش زبان

اجي تهاي ضمني داراي پاسخ هاي استن قطعي، پرسش هاي معين و هاي صريح دربردارندة پاسخ پرسش طرح شود.
 (68:1383 ي)اسماعيلتجارب قبلي دارد.  دانش وهاي كاربردي نياز به ايجاد رابطه بين اطالعات جديد با  پرسش است و

هاي دشوار موجود  با واژه بخوانند و آموزان فرصت داد تا متن را مرسيا معتقد است كه دراين مرحله بايد به زبان
 (Murcia 1991:305)هاي بافتي وحدس زدن، معنا رادريابند.  گاه با استفاده از نشانه آن شوند و رو در آن روبه

 ضياء حسيني براي اين مرحله سه هدف متذكر مي شود. 
شدند، سرخورده نشوند وفقط به دنبال پاسخ پرسش  رو ها يا جمله ناآشنايي روبه آموزان با واژه چنانچه زبان .1

 باشند. 
 بيابد.  پرسش در ذهن دارد تا پاسخ آن را ،طبيعي است كه انسان درجامعة خارج از مدرسه، براي خواندن .2
 -165 :1384توجه بخوانند) ضياء حسيني  آموزان را وادار كرد تا با رغبت و تعداد دفعات الزم مي توان زبانبه  .3

163). 
توانيم هر دفعه يك  يك بار متن وادار كنيم، مي به خواندن بيش از آموزان را كه زبان دراين مرحله، براي اين

هايي كه دربردارندة نكته فرهنگي نيز  به پرسش انند وبخو از همه آنها بخواهيم كه متن را پرسش مطرح كنيم و
 پاسخ دهند.  هستند،

ها  با محتواي فرهنگي درس آموزان را به اين طريق دراين مرحله هم تمرين خواندن را انجام مي دهيم وهم زبان
 كنيم.  آشنا مي
 مرحلة پس از خواندن متن:. 3-1-4

هاي  تمرين مهارت ها، تحكيم دانش و هايي است كه هدف از انجام آن ها وتمرين اين مرحله دربردارندة فعاليت
گوش دادن دركنار خواندن و آموزش فرهنگ است. درمجموع، اين مرحله،  ديگري چون نوشتن، سخن گفتن و

مي نامد. وي همچنين، انتخاب « مرور محتوا »بررسي و ارزيابي است. مرسيا اين مرحله را،  مرحله  مرحله بحث و
در بعضي ازجهات به متنوع بودن  آموزان و گرايش زبان هاي مربوط به اين مرحله را منوط به هدف، عالقه و يتفعال
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اي عنوان  انجام كارهاي پروژه مباحثه و شرح و ترين راه آن را انجام تكاليف نوشتاري و معمولي داند و ها مي آن
 .(Murcia 204:1991) كند مي

 كنند.  به دو دستة اساسي تقسيم مي از خواندن راهاي پس  وبر فعاليت رينگلر و
 به خاطر مي سپارند . آموزان از طريق آن، اطالعات را هايي كه زبان دسته اول:  فعاليت
 Ringler et گيرد چهار مهارت زباني صورت مي هر تسلط ارتباطي در هايي كه براي رشد و دستة دوم:  فعاليت

هاي مربوط به عوامل  شود:  تمرين شامل مي هاي متنوعي را فعاليت ها و تمرين   مرحلة پس از خواندن،.) (1984
هاي  هاي مربوط به واژه كند؛ تمرين ها آگاه مي ارتباط معنايي آن ها و آموزان را از نحوة پيوند جمله زبان انسجام،

ها را با كاربردهاي  دهد و آن ش ميها را گستر واژگاني آن هاي ناتمام، دامنة جمله واژه در مترادف يا متضاد و كاربرد
هاي  تمرين هاي كوچك خواندني و متن هاي تطبيقي، ها، تمرين كنار اين تمرين هاي جديد متن آشنا مي سازد؛ در واژه

 گسترش دامنه واژگاني و آموزان از روابط معنايي و يك به نوعي در ميزان درك زبان گروهي نيز وجود دارد كه هر
آموزان تكاليفي داده مي شود كه  كند. درپايان اين مرحله به زبان ها نقش مهمي را ايفا مي ارتباطي آنرشد مهارت 

نويسي، بيان تجربيات شخصي، فعاليت هاي  قالب خالصه ها در ارتباط مستقيمي با موضوعات متن دارند؛ اين تمرين
 گيرد. در اين زان سطح متوسط انجام ميآمو شناسي درحد توان زبان زمينه موضوعات ايران گروهي، تحقيق در
اي در ارتباط با نقاط ديدني هر منطقه مربوط به درس آمده  هاي ساده شده ها متن يك از درس پژوهش در پايان هر

از طرف ديگر  كند و ها بيشتر مي به خواندن متن آموزان را عالقه فارسي يك طرف انگيزه و ها از است كه اين متن
 ها از انواع گوناگون و دهد. در تمرين هاي انتخاب شده دراين درس را از مطالب خواندني نشان ميميزان درك آنان 

آموزان الزم است، استفاده شده است. از جدول كلمات  خواندن فارسي ها كه براي تقويت مهارت متنوع تمرين
آموزان از  دارد؛ به طوري كه زبان هم جنبة آموزش هم جنبة سر گرمي و ها متقاطع نيز استفاده شده است، اين جدول

 .دهند شوند وگنجينة واژگاني خود را افزايش مي تفريحي آشنا مي هاي ديدني و اي از مكان طريق سرگرمي، با پاره
 

 نتایج برگزاري آزمون :
بيش از آموزان توانسته بودند به  درصد دانش 88در پاسخ به سواالت درك مطلب كه در واقع مهمترين بخش كار بود 

آموزاني  را كسب كنند. اما دانش 15درصد نيز باالتر از  64بگيرند و  11نيمي از سواالت پاسخ دهند و نمره باالتر از 
 درصد بودند. 5كه توانسته بودند به تمام سواالت درك مطلب پاسخ صحيح بدهند فقط 

تر عمل  آموزان ضعيف دانش« زيدهاي زير يك جمله معني دار بسا با هر يك از كلمه» در قسمت جمله سازي 
و فقط سه  15درصد نمره باالتر از  54را كسب كنند.  11درصد آنها توانسته بودند نمره باالتر از 76كرده بودند و 

همه سواالت پاسخ صحيح داده بودند.در بخش كامل كردن متن هاي ناقص، نوع متن و نوع كلمه حذف شده  نفر به
ت، حروف اضافه ، حرف نشانه و ....( در پاسخ دادن به سؤاالت نقش موثري داشته درمتن )اسم ، فعل ،قيد، صف

آموزان به اكثر جمالتي كه فعل آنها حذف شده بود توانستند پاسخ صحيح بدهند و در بقيه موارد قدري  است. دانش
ز نيمي از سواالت پاسخ آموزان توانسته بودند به بيش ا درصد دانش 83تر عمل كرده بودند. در اين بخش نيز  ضعيف

نفر نيز به تمامي سواالت پاسخ صحيح داده بودند.در  4گرفته بودند  15درصد نمره باالي  62صحيح بدهند و 
نيمي از آنها  "آموزان ضعيف بودند وتقريبا قسمت ساده سازي جمالت مركب و تبديل آنها به جمالت ساده دانش

آموزان نمي توانستندجمالت مركب را به چند جمله ساده تبديل كنند و  دانشبگيرند. اكثر 11توانستند نمره باالتر از 
نمي دانستند كه چه كاري بايد انجام بدهند كه پس از اين كه چند نمونهمثال حل شد بعضي از آنها توانستند به 

يز صورت ناقص جمالت مركب را به ساده تبديل كنند.در قسمت تمرينهاي مربوطبه دستور زبان وانجام ن
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درصدآنها توانستند نمره  61آموزان ضعف داشتند كه پس از توضيح وآوردن چند نمونه در متن درس حدود  دانش
 كسب كنند. 11باالتر از 

 
 مشاهدات جانبي در حين انجام آزمون

شدند تا متن را  دادند و بسياري از آنها داوطلب مي آموزان عالقه زيادي به خواندن متن نشان مي دانش -1
 ديگر همكالسان خود بخوانند.براي 

و عكسها را مشتاقانه نگاه  تصاوير برايشان بسيار جالب بود "استفاده از وسايل كمك آموزشي مخصوصا -2
 دادند. كردند و مورد بررسي قرار مي مي

 كردند . همديگر كمك مي توانستند بخوانندبه دانستند و يا نمي اي را نمي اگر معني كلمه -3

ا را چيز ديگري كه مربوط به متن نبود ولي جزو يكي از معاني آن كلمه بود بيان ه معني بعضي از كلمه -4
 كردند كه در اين مواقع معني متناسب با متن برايشان توضيح داده مي شد. مي

هاي ديدني مشكل داشتند كه با تلفظ صحيح  در تلفظ صحيح بعضي از كلمات اختصاصي مانند نام مكان -5
 كردند. موزان تلفظ كلمه را تكرار ميآ معلم  وتكرار توسط دانش

آموزان  ها براي بزرگساالن تهيه شده بود و بعضي از دانش آموزان و اينكه متن با توجه به سن پايين دانش -6
 نمي توانستند معني و منظور جمالت را درك كنند و توضيح دهند.

سياري از آنها سئوال برانگيز بود ها وجود داشت براي ب بيان مسائل تاريخي و اقوام كهن ايراني كه در متن -7
 كه مي بايستبرايشان توضيح داده مي شد.

بيان  "كردند . مثال دادند و در بحث وگفتگو شركت مي سواالت شفاهي را بهتر از سواالت كتبي پاسخ مي -8
 نند.ي كالسي شركت ك ها آموزان مشتاق بودند كه در فعاليت خاطره از مسافرت به اصفهان و ... خيلي از دانش

 از برگزاري آزمون نگران بودند و سئواالتي را درباره نمره آزمون مي پرسيدند.  -9

 به سواالت پاسخ دهند . سعي داشتند با وسواس و دقت هر چه تمام تر - 11
آموزان يك ربع مانده به اتمام  نيمي از دانش و بيش از زمان در نظر گرفته شده براي آزمون مناسب بود -11

 خود را تحويل دادند .وقت برگه 
كردند ،كه توضيح  آموزان واضح نبود ودرباره آن سئواالتي را مطرح مي دستورالعمل چند سئوال براي دانش -12

 داده شد.
)با آنكه در  پرسيدند؟ مي اينكه چرا اين آزمون برگزار مي گردد سئواالتي را آموزان درباره بعضي از دانش -13

 زمون توضيح داده شده بود.( ابتداي جلسه علت برگزاري آ
پرسيدند مرجع  كردند ومي در رابطه با بخش سؤاالت دستور و انسجام در رابطه با مر جع ضمير سؤال مي -14 

 يعني چه؟ كه برايشان در متن و با ذكر مثال توضيح داده شد.
 آموزان مي خواستند كه نمره كسب شده در اين آزمون را بدانند . دانش -15
 آموزان معني جمله مركب وتبديل آن به جمله ساده را نمي دانستند . از دانش بعضي -16

 
 نتيجه گيري از آزمون   

 گيري كرد كه: با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون ومشاهدات در كالس درس مي توان چنين نتيجه
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آموزان  درصد دانش 75متن هاي تهيه شده مناسب سطح متوسط فراگيران زبان فارسي است. )بيش از  -1
 توانسته بودند به بيش از نيمي از سئواالت پاسخ كامل بدهند.(

توصيف مكا نهاي ديدني و توريستي در ايران در قالب متن هاي خواندني به فراگيري زبان فارسي كمك  -2
ه در درس آموزان توانسته بودند متن هاي جاخالي را با استفاده از كلماتي ك درصد دانش 71كند . )بيش از  مي

 آموخته بودند،كامل كنند.(

بايد در دو جلسه تدريس گردد ،يك جلسه اختصاص به تدريس مطالب و يك  "متن هاي تهيه شده حتما -3
 جلسه حل تمرين داشته باشد .

گيري آنها بدون حضور معلم د ها براي كار در كالس و با حضور معلم وراهنمايي او تهيه شده و يا اين متن -4
 ( براي غير فارسي زبانان سطح متوسط مشكل مي باشد . self studyآموز )  و به صورت خود

ها از وسايل كمك آموزشي )تلويزيون، ويدئو،نقشه، عكس و ...(استفاده شود .ودر  هنگام تدريس متن -5
 ها بازديد به عمل آيد. صورت امكان در طول ترم به صورت اردويي از بعضي از مكان

 ني حتي المكان از تصوير و عكس استفاده شود.هاي عي در بخش آموزش واژه -6

 به اظهار نظرزبان  آموزان توجه شود وسعي شود تا آنها در كالس به گفتگو بپردازند.  -7

آموزان مي باشد.اما به مهارتهاي ديگر  ها پرورش مهارت خواندن در زبان هر چند هدف اصتي از اين متن -8
رش مهارت نوشتن در هر درس مي باشد بايد مورد توجه ها يي كه براي پرو نيز توجه شده است . تمرين

شود مهارت گفتگو )شنيدن وگفتن( نيز مورد توجه  به صورت حضوري ارائه مي 4قرار گيرد. چون درس 
 است.

 آموزان بطور فعال در گفتگو شركت داده شوند تا باعث تقويت اين مهارت گردد. همه زبان -9

مورد احترام قرار گيرد  آموزان توجه شود و مليت زبان مذهب، عقايد، ا،باوره اعتقادات، به مسائل فرهنگي،-11
. 
هاي موجود  متن آموزان تهيه شود. آموزان مدنظر باشد و مطالب با توجه به سن و تحصيالت زبان سن زبان -11

 سال تهيه شده و همه داراي حداقل مدرك ديپلم مي باشند. 31-25در اين تحقيق براي بزرگساالن بين 
معلم براي هر درس با توجه به زماني كه براي ارائه مطالب در اختيار دارد طرح درس تهيه نمايد.)به عنوان -12

 ها است(. نمونه براي درس نهم يك طرح درس تهيه شده است كه در بخش پيوست
فرايند  به امر ارزشيابي توجه كافي شود و اين نكته نيز مد نظر باشد كه ارزشيابي خود نيز جزئي از-13

 يادگيري است.
 

 پيشنهادات جهت انجام تحقيقات بعدي
از جمله تحقيقات ديگري كه مي توان در زمينه تهيه متون فرهنگي خواندن براي پرورش اين مهارت تدوين كرد 

 عبارت است از:
تحصيل، تهيه متون خواندن با اهداف ويژه مانند:گردشگري ،ايران شناسي،تفريح و سرگرمي، ادبيات، ادامه -1

 موسيقي، تجارت و بازرگاني، خبرنگاري، مسائل سياسي، تاريخ، جغرافيا، پزشكي و...
 آموزان به طور خود آموز. تهيه متون خواندن جهت استفاده زبان-2
 تهيه متن همراه با فيلم درباره موضوع مورد نظر .-3
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داد واژگان، سطح متوسط و تعيين و تعريف سطوح مختلف خواندن در زبان فارسي،سطح مقدماتي و تع-4
 تعداد واژگان، سطح پيشرفته و تعداد واژگان.

 واژه عمومي در زبان فارسي(. 2111"ترين كلمات در زبان فارسي)مثال تهيه پر بسامد-5
 هاي مشهور زبان فارسي. تهيه متون خواندني جهت معرفي و آموزش اصطالحات و ضرب المثل-6

 
 راي آن توسط معلمارائه یک درس نمونه و چگونگي اج

 نصف جهان    -اصفهان  
اصفهان، نصف جهان است و اين سخني از روي گزافه نيست. پايتخت پر آوازه و تاريخي ايران در دوران 

نظير آثار معماري و  توان مهمترين قطب گردشگري كشوردانست. اين شهر موزه بي طاليي صفويه را بدون ترديد مي
گ و هنر اين مرز و بوم است. اصفهان يا سپاهان كه دردوران ساساني، اسپادان نيز يادگارهاي نفيس تمدن و فرهن

هاي مهم صنعتي، كشاورزي و دانشگاهي كشور است. بدون شك آثار  ناميده شده است، امروز نيز يكي از قطب
در اصفهان جستجو  ها، باغ ها و بافت تاريخي شهري را بايد بزرگترين مجموعه مساجد، مناره ها، كاروانسراها، كاخ

گيرد.  مي هاي زاگرس و شمال زردكوه سرچشمه كرد. حيات تاريخي اين شهر وابسته به زاينده رود است كه از كوه
اين رود چون از سر چشمه تا مصب از خصلت خودزائي برخورداراست، به زاينده رود معروف شده است. از 

اش  اري از اين شهر، زيبائيهايش، مردمان و هنرهاي دستيگذشته هاي دور هنرمندان، گردشگران و بازرگانان بسي
مانند: فرش، مينياتور، قلمكاري، قلمزني، مينا كاري و خاتم كاري ديدن كرده و خاطره زيبائي ها و دستاورد هنرمندان 

 چيره دست را به همراه گز و سوهان با خود به سوغات برده اند.
نقش جهان )ميدان امام( شامل مسجد شاه ) مسجد امام، جامع  مجموعه ميدان نقش جهان     مجموعه ميدان

قاپو، مسجد شيخ لطف اهلل، بازار قيصريه، مسجد جامع،  كاخ هاي چهلستون و هشت بهشت،  عباسي ( كاخ عالي
مدرسه و خيابان چهارباغ، پل هاي خواجو و اهلل ورديخان)سي وسه پل( و سواحل زاينده رود، پربيننده ترين جاذبه 

ي شهر زيبا وتاريخي اصفهان هستند.           با اين وجود وصف نصف جهان در كالم نمي گنجد وتنها بايد آن ها
 را بارها و بارها به چشم جان ديد.                                                          

توجه زبان آموزان رابه شيوه  او. معلم ابتدا خود باصداي بلند وشمرده متن رابراي زبان آموزان مي خواند 
 ..جلب مي كند .………پاراگراف و جمله بندي، كردن، ثمك، خواندن

بعد از اتمام خواندن متن معلم از زبان آموزان مي خواهد تا چنانچه سؤالي دارند مطرح كنند. او با كمك 
تقسيم مي كند و از هر گروه مي  آموزان را به پنج گروه ديگر زبان آموزان به سؤاالت جواب مي دهد. معلم زبان

 االت زير جواب دهند .ؤخواهد تا به يكي از س
 اصفهان را دردوران ساساني چه مي ناميد ند ؟-1
 سرچشمه زاينده رود از كجاست ؟ -2
 مجموعه ميدان نقش جهان )ميدان امام ( شامل چه مكانهاي تاريخي مي باشد ؟ -3
 نام ديگر سي وسه پل چيست ؟ -4
 هاي ديگر مسجد شاه را بگوئيد ؟ نام -5

هر گروه مي خواهد تا يك سوال را جواب دهد و  دقيقه( از نمايندة 5/1الي  1بعد از اتمام وقت تعيين شده ) 
ديگران نيز گوش كنند و پاسخ سوال را يادداشت نمايند. به اين ترتيب كليه زبان آموزان در وقت بسيار كمي با كل 

به طور  كه معلم وقت داشته باشد مي تواند از همه زبان آموزان بخواهد تا هر كدام رتيمتن آشنا مي شوند. در صو
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خواهد تا به سواالت جواب دهند و  آموزان مي فردي به كليه سواالت پاسخ دهند و سپس به طور تصادفي از زبان
 سپس جواب ها را بررسي مي كند.

 جمله سازي: 
درس را براي زبان آموزان مشخص نمود از هر كدام مي خواهد معلم پس از آنكه معني لغت و اصطالحات 

تا با كلمات زير جمله اي بسازند كه نشان دهد معني آن واژه را فهميده اند . بعد از آن جمله هر يك از زبان 
دهد به زمان كمتري نياز خواهد  چناچه معلم اين تمرين را به صورت گروهي انجام زان را بررسي مي كند.وآم

 . داشت
 حيات           دلفريب   آوازه          قطب             مصب            

 
 متن يك يا چند كلمه هم معني بنويسيد ؟ براي هر يك از كلمه هاي زير با توجه به

 پر آوازه            بي نظير            سرچشمه                     چيره دست 
 تمرينات صحيح وغلط:   

بگذاريد و سپس جمالت را به صورت صحيح « غ»و درمقابل جمالت غلط « ص»جمالت صحيح درمقابل 
 بازنويسي كنيد ؟

 اسپادان نام ديگر اصفهان درزمان ساسانيان بوده است .. 1
 سرچشمه مي گيرد . زاينده رود از كوه هاي البرز درشمال ايران. 2
 الي است .قمهمترين و مشهورترين سوغات شهر اصفهان گليم و . 3
 ان نقش جهان خود شامل چندين مكان تاريخي است . دمجموعه مي .4

 با توجه به متن معني واژه هاواصطالحات زير را بيان كنيد ؟
 يادگارهاي نفيسي               خودزايي                    سوغات           دركالم نمي گنجد 

 جاهاي خالي را باكلمات مناسب كامل كنيد ؟
 سوغات                 قطب          سرچشمه            پرآوازه        صف  و

 فون است.دترين حماسه سراي كشور درتوس مگ..ايران، بزر…………فردوسي شاعر  .1
 .آورده بود .…………عسل  يكدام ا زدوستانش قدر رعلي كه از سفر اردبيل برگشته بود براي ه .2
 ..مي گيرد.………………و شمال زرد كوه  زاگرسهاي  رودخانه زاينده رود از كوه .3
 .كني؟………علي از حسن پرسيد آيا مي تواني مسجد شيخ لطف اهلل را براي من .4

 تمرين انسجام:             
 كرام است ؟« اين شهر »در پاراگراف اول خط دوم مرجع 

 به كدام كشور بر مي گردد ؟«اين مرزو بوم »در پاراگراف اول خط سوم 
 كدام است ؟«اين رود »م خط دوم مرجع ضمير در بندچهار

 به چه اشاره دارد ؟«آن »در آخرين بند ضمير 
 «تكليف و سرگرمي درخانه »
 جمله زير را به صورت روان و ساده بنويسيد . .1

ده رود معروف نبه زاي اين رود چون از سرچشمه تا مصب از خصلت خود زايي بر خوردار است، ازاين رو
 شده است .
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 خالي رابا كلمات مناسب كامل كنيد ؟جاهاي  .2
در ابتدا به دليل اينكه به دستور شاه  ..است كه بر روي زاينده رود ايجاد شده و……………اين پل از زيباترين 
 به پل شاهي موسوم بوده است . عباس دوم ايجاد گرديد،

ه منظور نشستن .يادشده سكوهاي زيرين و پلكاني خارج از دهانه هاي آن است كه ب……………………ويژگي 
 ..است . ……………….تعبيه ………………وتماشاي جريان 

هاي آن  .نيز داشته،  به اين معني كه با بستن دهانه……………عالوه بر اينها پل مذكور نقش يك سد 
 مصنوعي ايجاد مي گرديده است .……………… وسيله .مهار شده و بدين……………

  .مي توانيد نام كنوني پل فوق را حدس بزنيد آيا
كوتاه زير در مورد يكي از پل هاي مشهور اصفهان است .آيا مي توانيد بگوئيد مربوط به كدام  متن .3

 پل است . 
قديمي ترين پلي است كه بر وري زاينده روداحداث شده است . به عقيده بعضي از محققين داراي اساس وبنياد 

 انجام گرفته و آثاري بر آن افزوده شده است .ساساني است . در دوره ديلميان و سلجوقيان تعميراتي بر روي آن 
 آيا مي توانيد در رابطه با كليساي وانك كه در اصفهان قرار دارد چند سطري بنويسيد ؟ .4
 توانيد تفاوت مسجدشيخ لطف اهلل را با ديگر مساجد اصفهان بيان كنيد ؟ آيا مي .5

فهان رواج دارد تحقيق كنيد در رابطه با يكي از صنايع و هنرهاي دستي زير كه در اص ،هر گروه .6
 « ، قلمزني،  ميناكاري يمينياتور، قلمكار»وخالصه آن را درچند بند بنويسيد .            

 
 منابع و مآخذ فارسي

 (، درآمدي بر روانشناسي، ترجمه: حسن مرندي، تهران: مركز نشر دانشگاهي. 1368همكاران ) آتيكنسون، ريتا و_
ترجمه: محمد صراف تهراني، مشهد: مؤسسه  ،(، چگونه كتاب بخوانيم1371ون دورن)چارلز آدلر، مارتيمرجي و -

 انتشارات آستان قدس رضوي  چاپ و
 (، فنون تدريس لغت،  ترجمه:  قاسم كبيري،  تهران:  انتشارات رهنما1374ـ آلن، ويرجينيا فرنچ )

فرهنگي براي سطح پيشرفته  هاي آموزش نكتهتهيه وتدوين متون خواندن با تكيه بر »(،  1383رضا )  اسماعيلي،_
 ،  پايان نامه كارشناسي ارشد،  دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي . «آموزان غير فارسي زبان زبان

مدرسان،  راهنماي معلمان و -(، مديريت كارآمد دركالس درس1381ـ اسميت، كولين جي و رابرت السلت )
 ، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي ترجمه: زهرا صباغيان

 14/12/1382روزنامه همشهري تاريخ «:  يادگيري وفرهنگ خودي » (، 1382ـ اصالني، ابراهيم )
  131،  نشريه ترجمان اقتصادي،  شماره «هرپانزده روزيك زبان مي ميرد» (، 1382)  ا ـ البرز،

 جهانگردي  ختياري، خرم آباد: سازمان ايرانگردي و(، راهنماي گردشگري استان چهار محال وب1382ـ اميني، حميد )
، مجموعه مقاالت جشنواره «چشم اندازهاي سياحت سبز در ميراث فرهنگي گيالن » (، 1382) همتي، روشن ـ بابايي

 انتشارات جاويد رشت  : عكس ميراث ماندگار، رشت
 : انتشارات امير كبير (، توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي،  تهران1372) ـ باطني، محمدرضا

(،  راهنماي جاذبه هاي ميراث فرهنگي استان تهران، تهران:  اداره كل ميراث 1382) كوچك، غالمعلي ـ باغبان
 فرهنگي استان تهران 
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(، آموزش زبان فارسي براي غير فارسي زبانان،  تهران:  وزارت فرهنگ وارشاد 1377بانان صادقيان، جليل ) -
 اسالمي،  شوراي گسترش زبان وادبيات فارسي 

 (، اصول يادگيري وتدريس زبان، ترجمه: مجدالدين كيواني، تهران:  مركزنشر دانشگاهي1363ـ براون، داگالس ) 
مطالعات  (، درس فارسي براي فارسي آموزان خارجي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و1373ي )ـ پورنا مداريان، تق

 فرهنگي 
تهران:  ،  مجموعه مقاالت دومين كنفرانس زبانشناسي نظري وكاربردي،«آموزش فارسي( »1373ـ تميم داري، احمد )

 دانشگاه عالمه طباطبايي 
 ارشاد اسالمي آموزشي زبان فارسي ) آزفا(، تهران: وزارت فرهنگ و (، راهنماي كتاب هاي1368ـ ثمره، يداهلل ) 

(،                                     ، ترجمه: مهناز عسكري، مجله رشد آموزش ابتدائي،  1381جاكوبسن، ويكي ا ) -
  سال ششم، شماره هشتم 

  193-194ي ـ اقتصادي،  شماره ، اطالعات سياس«جهاني شدن و مرگ زبان ها»(، 1382ـ جاويدي، شهروز )
 3214،  روزنامه همشهري،  شماره «فارسي در فراسو » (، 1382ـ حاج محمدي، زهرا ) 
 (، نوروز، كهن اسطوره اي ماندگار، تهران:  مؤسسه فرهنگي منادي تربيت. 1382ـ حرم پناهي، ريحانه ) 

 ي وجهانگردي (، يزد دريك نگاه، يزد، سازمان ايرانگرد1381ـ حسيني، سعيد )
 اراك:  شهرآرا ، (، مجموعه راهنماي گردشگري استان مركزي1382ـ حسيني، سيد محمد )

تهران:  انتشارات  ترجمه: زهرا صباغيان (،  درسهاي سواد آموزي،1372دفتر بين المللي آموزش سازمان يونسكو )  -
 مدرسه

ـ نهضت سواد آموزي،   ،تدريس فارسي دورة پاياني(،  راهنماي 1373ـ دفتر تحقيق وتأليف نهضت سواد آموزي )
 تهران:  دفتر تحقيق وتأليف نهضت سواد آموزي 

تهران:  آموزش زبان فارسي دوره مقدماتي، جلد اول، (، فارسي بياموزيم،1381همكاران ) ـ ذوالفقاري، حسن و
 انتشارات مدرسه 

روزنامة ايران،   ،ولي محمدي ر،  ترجمه:  محمدحقوق بش -(،  حقوق فرهنگي 1383ريس، اومانگا بوكاتوال ) -
 2782شماره 

،  مجله زبان وادبيات دانشگاه فردوسي،  «متن مصاحبه دربارة روش هاي آموزش زبان»(،  1374ـ ريورز،  ويلگا )
 حسن هاشمي ميناباد،  مشهد:  انتشارات دانشگاه فردوسي 

 وره دبستان،  تهران:  انتشارات سمت (،  روش تدريس زبان فارسي در د1382ـ زندي،  بهمن )
 (، زبان شناسي كاربردي وعلم آموزش زبان، ترجمه: گيتي ديهيم، تهران: مركز نشر دانشگاهي1365ار، دني )رـ ژي

  3365،  روزنامه همشهري، شماره «آموزش به مثابه فرهنگ» (، 1383سركارآراني، محمد رضا ) -
 ان اردبيل، اردبيل:  سازمان ايرانگردي وجهانگردي(، سيري در است1379ـ شاهرودي، مهدي )

 پرورشي،  تهران:  انتشارات سمت . و يهاي آموزش (، مهارت1371شعباني، حسن ) _
 (، جاذبه هاي گردشگري سرعين،  ارد بيل: انتشارات باغ انديشه 132صادق مغانلو، حسينعلي ) ـ

،  مجموعه مقاالت اولين سيمينار نگارش فارسي، تهران: مركز نشر «زبان معيار»(، 1363ـ صادقي، علي اشرف )
 دانشگاهي 

 (، مسائل ومشكالت سواد آموزي درايران، تهران:  دانشگاه شهيد بهشتي 1371ـ صباغيان، زهرا ) 
  3247همشهري، شماره  روزنامه«  فارسي آموزي ديگران »(، 1382افشار، غالمحسين ) صدري _
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(، منطقه حفاظت شده هفتاد قله، اراك:  اداره كل حفاظت محيط زيست 1381ـ صدوق، محمدباقر وهمكاران ) 
 استان مركزي 

 (، كليات روش ها ومتون تدريس،  تهران:  وزارت آموزش وپرورش 1371ـ صفوي، امان اهلل )
 :  انتشارات آگاه ، يران تهران(،  دوزبانگي و مسائل آن در ا1363ـ صلح جو، علي )

(،  اصول ونظريه هاي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان،  تهران:  نسخة 1384ـ ضياء حسيني،  سيد محمد )
 پيش ازچاپ

نشريه نگاه به رويدادهاي آموزش وپرورش،   «: خواندن  شنيدن،  نوشتن،  گفتن و» (، 1382عصاره، فريده ) _
 214شماره 

 (، لرستان دريك نگاه، خرم آباد:  كيانقش 1382ي، حسين )ـ غضنفر
 (، ساخت زبان فارسي، تهران:  انتشارات احياء كتاب 1374ـ غالمعلي زاده، خسرو ) 

(، همدان دريك نگاه ـ راهنماي گردشگري استان همدان، تهران: مديريت ايرانگردي 1382فاطمي، سيد ابوالحسن ) ـ
 وجهانگردي استان همدان 

 (، زبان ومهارت هاي زباني، ترجمه: علي آخشيني، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي 1369ز )مالد، جيـ ف
 (، درآمدي براصول ترجمه، تهران: مركز نشر دانشگاهي 1371لطفي پور، كاظم ) _
مرتضي مشتاقي،    :(،  سواد آموزي بزرگساالن درجهان سوم، بررسي هدف ها وراهبردها، ترجمه1371ليند، آجنتا )  ـ

 تهران: انتشارات مدرسه 
زبان فارسي گفتاري معيار در مقايسه با  فعلي دره بررسي ساختار گرو»  (،1382ـ محمد ابراهيمي جهرمي، زينب ) 

 ، پايان نامه دكتري،  دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تربيت مدرس «زبان فارسي نوشتاري معيار
(، بوشهر درآئينه گردشگري، بوشهر: سازمان ايرانگردي 1382جهانگردي استان بوشهر)ـ مديريت ايرانگردي و

 وجهانگردي  
 (، قرآن نگل، سنندج: ميراث فرهنگي استان كردستان 1383ـ مديريت ميراث فرهنگي استان كردستان )

 (، فرهنگ فارسي، تهران: مؤسسه انتشارات امير كبير 1379ـ معين، محمد )
 (، سرزمين چهارفصل، ياسوج: انتشارات گلشن راز 1382د )ـ معيني، جمشي

 ،  درمان با آب هاي معدني، اردبيل: انتشارات باغ انديشه 1382ـ مهديزاده، تورج ومريم پنجعلي اصل)
 (،  سيماي ميراث فرهنگي قزوين، تهران: سازمان ميراث فرهنگي، انتشارات و1382ـ ميراث فرهنگي استان قزوين )

 هنگيتوليدات فر
 بزرگساالن، اهواز: دانشگاه جندي شاپور هاي دوزبانه شدن دركودكان و (، توانايي1358رضا ) لي پور،ين_ 

، راهنماي جهانگردي استان آذربايجان غربي، اروميه: سازمان ايرانگردي وجهانگردي استان (1382ـ هاديفر، اصغر )
 آذربايجان غربي 

 ارزشيابي زبان، ترجمه: اسماعيل فقيه، تهران: انشارات دانشگاه الزهرا.(، راهنماي 1373ـ هرسيون، اندرو ) 
يادگيري و آموزش زبان هاي خارجي، ترجمه:   -(، زبان شناسي كاربردي 1372همكاران )  ـ وان الس، تئو و

 محمود الياسي، مشهد: معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي
 ثوقي و اسماعيل جاويدان تهران: مركز ترجمه ونشر كتاب(، مطالعه زبان، ترجمه: حسين و1371يول، جورج) -
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