
 

 

 
 
 

 توجه به فرهنگ در تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 1صرّاف کارمین

 چکیده
موضوع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از موضوعاتی است که با اعزام اساتید به کشورهای دیگر از 
سالهای دور وجود داشت و در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از اقدامات دیگری که در سالهای 

به غیر فارسی زبانان در مقطع کارشناسی ارشد، توان به تأسیس رشتة آموزش زبان فارسی اخیر انجام شده است می
های بازآموزی زبان فارسی برای اساتید خارجی رشتة زبان و ادبیات فارسی، تدوین متون آموزش زبان برگزاری دوره

فارسی به غیر فارسی زبانان و تأسیس بنیاد سعدی نام برد. یکی از مواردی که در هنگام فراگیری یک زبان خارجی 
پذیرد آشنایی و تأثیر پذیری از فرهنگ حاکم بر آن زبان است که بخشی از آن از طریق متون آموزشی به صورت می

المللی در سطح جهان تحقیقات زیادی گردد. با توجه به گسترش زبان انگلیسی به عنوان زبان بینآموز منتقل میزبان
برای آموزش زبان انگلیسی منتشر شده است.  در مورد آموزش زبان انگلیسی صورت گرفته است و کتابهای زیادی

شود به گونه ای است که بیش از ده نوع کتاب مختلف تنوع کتابهای آموزش زبان انگلیسی که در ایران تدریس می
آمریکن »و  (Top Notch)« تاپ ناچ»قابل مشاهده است. در این مقاله کتابهای اولین سطح از سری کتابهای 

شود از نظر های زبان تدریس میکه به صورت گسترده در آموزشگاه (American English File)« اینگلیش فایل
تواند های موفق در زمینة تهیة متون آموزش زبان میاند. استفاده از تجربهموضوعات فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته

 کنندگان این متون نمایند.کمک زیادی به تهیه
 فارسی، غیر فارسی زبانان، آموزش زبان، انتقال فرهنگ، منابع آموزش زبان.ها: زبان کلید واژه

 
 مقدمه

توان برای آنها مشخص نمود و مدام در حال تغییر نکتة قابل توجه در مورد فرهنگها این است که مرز مشخصی نمی
ذهبی آن کشور توجه و تحول هستند. اگر بخواهیم فرهنگ کلی یک کشور را مجسم کنیم باید به فرهنگ ملّی و م

کرد. به عنوان نمونه اگر بخواهیم جغرافیای فرهنگی ایران را در بین کشورهای دیگر مشخص نماییم الزم است که 
همزمان به فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسالمی توجه نماییم. مواردی مانند عید نوروز که در فرهنگ ایران وجود دارد در 

دارد و از طرف دیگر اعیاد و مناسبتهای مذهبی که در بین کشور ایران و فرهنگ کشورهای دیگر اسالمی وجود ن
دیگر کشورهای اسالمی مشترک است در کشورهای دیگری که اشتراکات فرهنگی ملّی با ایران امروز دارند وجود 

دیگر فرهنگها توانیم به محدوده ای فرهنگی دست یابیم که فرهنگ حاکم بر کشور ایران را از ندارد. در نتیجه ما می
ای که در دهند به گونهنماید. هرچند که در داخل این فرهنگ خورده فرهنگ ها نیز به حیات خود ادامه میجدا می

 هایی متمایز از بخشهای دیگر قابل مشاهده است.های مختلف در ایران ویژگیمناطق و قومیّت
نمایند. برای این کار برنامه ریزی و هزینه می مند به گسترش فرهنگ و زبان خود هستند وتمامی کشورها عالقه

در کشور ایران هم از سالهای دور اعزام استاد برای تدریس زبان فارسی مرسوم بوده است. در طی سالهای گذشته 
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مؤسسات و نهادهای گوناگونی در این زمینه مشغول به کار بودند که با تشکیل بنیاد سعدی وظیفة آنها به این بنیاد 
توان به دعوت از اساتید خارجی زبان و شد. از جمله کارهایی که عالوه بر اعزام اساتید انجام گرفته است میمنتقل 

های بازآموزی زبان فارسی، تأسیس رشتة آموزش زبان فارسی به غیر فارسی ادبیات فارسی برای شرکت در دوره
 اشاره کرد.  زبانان در مقطع کارشناسی ارشد و تدوین منابع آموزش زبان فارسی

با توجه به اینکه سالهای زیادی است زبان بین المللی زبان انگلیسی است تحقیقات بسیار زیادی در زمینة آموزش 
زبان انگلیسی صورت گرفته و منابع زیادی برای آموزش زبان انگلیسی تهیه و تدوین شده است. در حال حاضر 

گیرند. استفاده از کتابهای خارجی یران مورد استفاده قرار میهای ابیش از ده عنوان کتاب متفاوت در آموزشگاه
آموزان ایرانی گردیده است. به های ایران سبب انتقال فرهنگ کشورهای مختلف به زبانآموزش زبان در آموزشگاه

 شود و به روز عشّاقنامیده می  (Valentine’s Day)فوریه که روز ولنتاینز 14طور مثال چند سالی است روز 
معروف است در تقویم جوانان و نوجوانان ایرانی جایگاهی پیدا کرده است. همچنین در تحقیقی که در مورد کتابهای 

نتیجه بررسی نشان »گیری شده است: شود چنین نتیجهها تدریس میکه در برخی آموزشگاه (Impact) ایمپکت
های توان به تبعیضشان میتریند که از عمدهخورهای فرهنگی متعددی در این کتب به چشم میدهد که ارزشمی

 (163: 1392بحرینی، «)جنسیت، روابط دختر و پسر، توجه به مد و زیبایی ظاهری اشاره کرد.
توان در تهیه متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از آنها استفاده نمود منابع هایی که مییکی از بخش

های ادبی، ارایة نمونه»آموزان زبان فارسی انتقال داد: توان در بستر ادبیات به زبانادبی است چرا که فرهنگ را می
ابزاری طبیعی در راه آموزش زبان است؛ طبیعی از این نظر که با هدف ابزار شدن برای آموزش زبان، پدید نیامده و 

کند هِ مصنوع آموزشی احساس نمیآموزان خود را درون دستگاهای دیگری را هدف گرفته و زباندر بطن خود سویه
-اش را فعال میو رابطة عاطفی خود را با متن و به تبع آن با مدرس خویش حس کرده و شعور یادگیری

 (113: 1387لطافتی، «)کند.
های باشد برگزاری همایشاز آنجایی که آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هنوز در ابتدای راه خود می 

های تواند روند تکامل شیوهاین زمینه و استفاده از الگوهای به کار رفته در آموزش زبان های دیگر می گوناگون در
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را سرعت بخشد. یکی از مواردی که باید در تهیه منابع آموزشی مورد 

رسی باید ماهیت فرهنگ هر جامعه را در خصوص ریزان دبرنامه»آموزان است. توجه قرار گیرد توجه به فرهنگ زبان
ریزی های درسی زبان درک کنند. در واقع، فرهنگ به عنوان یکی از مبانی اصلی برنامهطراحی و تدوین برنامه

 (141: 1391کرمی، «)های تعیین کننده حدود و ثغور برنامه درسی است.درسی، از عمده مؤلفه
-های زبان انگلیسی در ایران مورد استفاده میبسیار گسترده در آموزشگاهدو کتابی که در حال حاضر به صورت 

هستند. نگارنده در  (American English File)« آمریکن اینگلیش فایل»و  (Top Notch)« تاپ ناچ»گیرند 
رهنگ که های انتقال فاین مقاله تالش نموده تا با بررسی کتاب مقدماتی هر یک از این دو سیستم آموزش زبان راه

در این کتابها مورد استفاده قرار گرفته است را مشخص نماید تا ضرورت توجه به فرهنگ در منابع آموزش زبان 
 مشخص گردد و بتوان از آنها الگو برداری نمود.

 
 تاپ ناچکتاب 

منتشر شده است و نویسندگان  (PEARSON-Longman)النگمن  -توسط انتشارات پیرسن تاپ ناچکتاب  
نام دارند و در ایران توسط شرکت غزال  (Allen Ascher)و آلن آشر  (Joan M Saslow)ن ام سسلو آن جو

جوان منتشر شده است. پشت جلد این کتاب یادداشتی به زبان انگلیسی نوشته شده است که ترجمة آن عبارت است 
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که گستردگی « اند.ة تاپ ناچ یاد گرفتهآموز در سرتاسر جهان زبان انگلیسی را با برنامبیش از سه میلیون دانش»از: 
 نماید.استفاده از این کتاب را در سرتاسر جهان مشخص می

تطبیق فرهنگی: شورای »شود: در صفحة شناسنامة کتاب به مواردی توسط ناشر اشاره شده است که عیناً نقل می 
سسلو، «)زادهافیکی: الهه ماهرخسیاست گذاری انتشارات غزال جوان، اصالحات متن: ساره پدرام، اصالحات گر

ای است که انتشارات غزال ، صفحة شناسنامه(. همانطور که مالحظه گردید ضرورت توجه به فرهنگ به گونه1392
های این کتاب جوان شورایی را جهت تطبیق فرهنگی این کتاب تعیین نموده است و اقدام به تغییر در متن و عکس

گردد در مورد امکان اشاره به کلمات و تصاویری که باعث ترویج فرهنگ غربی مینموده است. در نتیجه این کار 
 این کتاب وجود ندارد و در این مقاله موضوعات این کتاب بررسی شده است.

 فاندامنتالز اِیکه برای سطح مبتدی در نظر گرفته شده است  تاپ ناچاولین کتاب از سری کتابهای  
(Fundamentals A)  .شود و در این کتاب شامل هفت فصل است که در هر فصل سه درس را شامل مینام دارد

انتهای هر فصل تمرینات اضافی و مروری قرار داده شده است. در انتهای کتاب نیز تمریناتی برای مرور کل کتاب در 
شده است. نظر گرفته شده است و بخشهایی برای گسترش دامنة واژگان و دستور زبان و برخی ارجاعات پیوست 

آموزان پیوست گردیده یکی از نکات مثبت این کتاب این است که کتاب تمرین این کتاب هم به انتهای کتاب زبان
 آموزان دو کتاب جدا را به همراه داشته باشند.است و نیازی نیست که زبان

معرفی  -1عبارتند از:  کند کهقرار دارد که سه هدف را دنبال می« به تاپ ناچ خوش آمدید»ابتدای کتاب بخش  
ها مورد استفاده خداحافظی، که به طور مختصر به لغات و عباراتی که در این موقعیت -3احوال پرسی،  -2خود، 

 گیرد اشاراتی شده است.قرار می
گفتن شعل »است. هدفی که برای درس اول در نظر گرفته شده است « نامها و مشاغل»عنوان فصل اول این کتاب  

است. در ابتدای این درس اسامی برخی مشاغل ذکر شده و برای مشاغل بیتشر به بخش « یک همکالسیخود به 
واژگان که در انتهای کتاب قرار دارد ارجاع داده شده است. در ادامه عکس یک بازیگر، یک خواننده، یک نوازنده، و 

ی دربارة آنها بنویسند. در انتهای درس آموزان خواسته شده است که جمالتیک ورزشکار آورده شده است و از زبان
-شناسایی همکالسی»هم یک تمرین دونفره برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است. هدف درس دوم این فصل 

است که در ابتدا چند جمله دربارة شغل افراد گفته شده است و پس از توضیحات مربوط به دستور زبان یک « هایتان
است « هجّی کردن اسامی»آموزان در نظر گرفته شده است. هدف درس سوم ای تمرین زبانالگوی مکالمة دونفره بر

آموزان در نظر گرفته شده است و که پس از آموزش حروف الفبای انگلیسی و نکات نگارشی تمریناتی برای زبان
نوشتاری و دونفره ای دونفره است. در انتهای این فصل هم تمارین شنیداری و پایان بخش این درس هم مکالمه

 آورده شده است.
-است و در ابتدا به برخی از نسبت« معرفی کردن مردم»است. هدف درس اول « دربارة مردم»عنوان فصل دوم  

کند و برای فراگیری واژگان بیشتر در هایی که بین مردم وجود دارد مانند: دوستی، همکاری و همسایگی اشاره می
ای سه دهد. پس از آموزش دستور زبان و تمرینات مربوط به آن در انتها مکالمهارجاع میاین زمینه به انتهای کتاب 

بیان »نماید. هدف درس دوم نفره آورده شده است که در آن فردی همکالسی خود را به شخص دیگری معرفی می
شود مجرد به کار برده میاست. در ابتدا عناوینی که برای خطاب آقایان و خانمهای متأهل و « نام و نام خانوادگی

ای قرار دارد که دربارة پرسیدن معرفی شده است و پس از آن تمرینات مرتبط آورده شده است. در انتها نیز مکالمه
 20تا  0است. در ابتدا اعداد « پرسیدن اطالعات تماس با افراد»خانوادگی دیگران است. هدف درس سوم  نام و نام

شود. های دریافت شماره تلفن، آدرس و آدرس پست الکترونیکی افراد آموزش داده میشود و شیوهآموزش داده می
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آموزان در نظر گرفته شده است و پس از تمرینات مرتبط در انتها نکات گرامری و تلفظی برای زبان سپس آموزش
وم هم متنی در مورد ای برای گرفتن شماره تلفن افراد طراحی شده است. در بین تمرینات انتهایی فصل دمکالمه

 افراد مشهور و شغلشان آورده شده است.
است و در « صحبت دربارة مکانها»نام دارد. هدف درس اول « مکانها و چگونگی رفتن به آنها»عنوان فصل سوم  

 ابتدا اسامی مکانهایی مانند: رستوران، بانک، مدرسه و ... آورده شده است و برای مکانهای بیشتر به بخش واژگان
انتهای کتاب ارجاع داده شده است. برخی اصطالحات در مورد موقعیت ساختمانها نسبت به یکدیگر هم در این 

مانند استفاده است اتوبوس، « بحث دربارة چگونگی رفتن به مکانها»درس آموزش داده شده است. هدف درس دوم 
بحث »کند. هدف درس سوم هم دامه پیدا میقطار، تاکسی و ... است که با آموزش نکات گرامری و دیگر تمرینات ا

مانند دوچرخه، موتورسیکلت، خودرو و ... است. در تمرینات انتهایی فصل « دربارة چگونگی وسایل حمل و نقل
پردازند و دربارة چگونگی رفتن به محل کار خود سوم هم متنی قرار دارد که افراد به معرفی خودشان و شغلشان می

 دهند.توضیح می
است که در آن به آموزش « شناسایی افراد خانواده»است. هدف درس اول « خانواده»ضوع فصل چهارم مو 

شود و با تمرینات شنیداری و آموزش دستور زبان ادامه پیدا واژگانی که برای اعضای خانواده وجود دارد پرداخته می
که برای توصیف دیگران مورد استفاده  است و در آن برخی از صفاتی« توصیف بستگانتان»کند. هدف درس دوم می

شود. در ادامه هم آموزش دستور زبان و تمرینات شنیداری و مکالمه آورده شده است. گیرد آموزش داده میقرار می
به همراه بخشی از دستور زبان  100تا  20است. در این درس اعداد « تانصحبت دربارة خانوادة»هدف درس سوم 

هایشان آورده شده ر ابتدای تمرینات انتهایی این فصل هم متنی دربارة چند بازیگر و خانوادهشود. دآموزش داده می
 است.

است. در « تأکید بر سر موقع بودنتان»است. هدف درس اول این فصل « رخدادها و زمانها»موضوع فصل پنجم  
ای هم به اختالف و اشاره شوداین درس چگونگی پرسش دربارة زمان و بیان ساعتهای مختلف آموزش داده می

است و با اشاره به « صحبت دربارة زمان یک رخداد»ساعت بین کشورهای مختلف شده است. هدف درس دوم 
یابد. شود و در ادامه با تمرینات شنیداری و دستور زبانی ادامه میتأتر، سینما، مسابقة فوتبال و ... این درس آغاز می

های میالدی آموزش است و در این درس اعداد ترتیبی و اسامی ماه« خ تولدهاسؤال دربارة تاری»هدف درس سوم 
هایی که در گردد و در ادامه اسامی ماهشود. در بخش تمرینات انتهایی فصل پنجم هم با چند مکالمه آغاز میداده می

 شود.رود آموزش داده میستاره شناسی به کار می
است. در « تعریف کردن و پاسخ دادن به یک تعریف»رس اول است و هدف د« لباسها»موضوع فصل ششم  

ابتدای این درس اسامی تعدادی از لباسها آموزش داده شده و برای اسامی لباسهای دیگر به بخش واژگان در انتهای 
کتاب ارجاع داده شده است. در ادامه هم نکاتی در مورد تلفظ و دستور زبان آموزش داده شده است. هدف درس 

های مختلفی که برای لباسها است. در ابتدا به آموزش رنگهای مختلف و اندازه« هاسؤال دربارة رنگها و اندازه»دوم 
« توصیف لباسها»پردازد. هدف درس سوم رود پرداخته شده است و در ادامه به تدریس دستور زبان میبه کار می

سها پرداخته شده است و در ادامه نکات مربوط به است که در ابتدا به آموزش صفات مورد نیاز برای توصیف لبا
های دستور زبان آموزش داده شده است. در تمرینات انتهایی فصل ششم هم آگهی مربوط به حراج یکی از فروشگاه

 لباس آورده شده است. 
 های صبحگاهی و شامگاهی است.صحبت دربارة فعالیت»است. هدف درس اول « هافعالیت»موضوع فصل هفتم  

در ابتدای این درس فهرستی از کارهای یک نفر پس از بیدار شدن از خواب تا خوردن صبحانه ذکر شده است و در 
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هدف درس  دهد را ذکر کرده است.ادامه کارهایی که پس از بازگشت به خانه در عصر تا هنگام خوابیدن انجام می
. و در ابتدای آن فهرستی از کارهایی که افراد در است« دهیدتوصیف کارهایی که در اوقات فراغت انجام می»دوم 

است. در ابتدا « بحث دربارة کارهای خانه»دهند آموزش داده شده است. هدف درس سوم اوقات فراغت انجام می
شود ذکر شده است و در ادامه نکات مربوط به دستور زبان و تلفظ آموزش برخی از کارهایی که در منزل انجام می

هایی که کند. در تمرینات پایانی فصل هفتم هم متنی دربارة رباتو با تمرین شنیداری ادامه پیدا می شودداده می
 دهند آورده شده است. کارهای منزل را انجام می

 
 آمریکن اینگلیش فایلکتاب 

آمریکن  گیرد کتابهای زبان مورد استفاده قرار مییکی دیگر از کتابهایی که به صورت گسترده در آموزشگاه 
منتشر شده است  (OXFORD)است. نویسندگان این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد  اینگلیش فایل

نسخة این کتاب . (Christina Latham-Koening)کوئنیگ  -و کریستینا التام (Clive Oxenden)عبارتند از: کلیو آکسِندِن 
که انتشارات غزال  تاپ ناچکه نگارنده این مقاله از آن استفاده کرده است افست کتاب اصلی است و برخالف کتاب 

به چشم  جوان امتیاز چاپ آن در ایران را در اختیار دارد نام و نشان هیچ ناشر ایرانی در ابتدا و انتهای این کتاب
د از نظر محتوایی بسیاری از مطالب این کتاب نیازمند اصالح است اصالح خورد. الزم به ذکر است که هرچننمی

-هیچ نام و نشانی از اصالح تاپ ناچبرخی از تصاویر کتاب کامالً مشهود است با این تفاوت که برخالف کتاب 

 کنندگان ذکر نشده است. 
هفت فصل دارد.   تاپ ناچهم مانند کتاب  نام دارد که این کتاب (Starter) اِستارتِراولین کتاب از سری این کتابها 

هر فصل از این کتاب شامل سه درس، یک بخش انگلیسی کاربردی و یک بخش تمرینات پایانی فصل است. در 
انتهای کتاب تمارینی برای مکالمه و مرور کتاب به همراه متن تمارین شنیداری، بانک دستور زبان، بانک واژگان، 

ه و بانک اصوات آورده شده است، الزم به توضیح است که کتاب تمرین این کتاب به قاعدفهرست برخی افعال بی
 گیرد و به این کتاب پیوست نشده است.آموزان قرار میصورت جداگانه در اختیار زبان

های سالم کردن و معرفی خود و پرسیدن نام دیگران به نام دارد. در این درس شیوه« سالم!»درس اول فصل اول 
نام دارد « شما اهل کجا هستید؟»شود. درس دوم از بانک واژگان انتهای کتاب آموزش داده می 10تا  0اعداد  همراه

دهد. در بانک واژگان انتهای های پرسش و پاسخ دربارة اینکه افراد از چه کشوری هستند را آموزش میکه شیوه
ما اهل ایاالت متحده »ت. درس سوم این فصل کتاب هم اسامی تعدادی از کشورها به زبان انگلیسی ذکر شده اس

دهد. در بانک واژگان انتهای نام دارد که پرسش و پاسخ دربارة ملیت افراد را آموزش می« هستیم. ما آمریکایی هستیم
دهد. در آموزش می 20تا  11کتاب هم ملیت کشورهایی که در درس پیش نام برده شده بودند را به همراه اعدا 

کاربردی در انتهای فصل هم الفبای زبان انلگیسی به همراه شیوة هجّی کردن لغات آموزش داده شده  بخش انگلیسی
 است.

پردازد و نام دارد که به آموزش پرسیدن نام اشیاء می« چه چیزی در کیف شما هست؟»درس اول فصل دوم 
خانواده و »ست. درس دوم این فصل فهرستی از نام انگلیسی برخی اشیاء در بانک واژگان انتهای کتاب ذکر شده ا

پردازد و در بانک واژگان انتهای کتاب نسبتهای خانوادگی به نام دارد که در آن به آموزش ضمایر ملکی می« دوستان
نام دارد. در متنی که در این « ماشین یک آقا یا ماشین یک خانم؟»زبان انگلیسی آورده شده است. عنوان درس سوم 

های آقایان و خانمها مطالبی نوشته شده است و در بانک واژگان دربارة تفاوتهای ماشین درس آورده شده است
اطالعات »مربوط به این درس رنگها و برخی صفات آموزش داده شده است. بخش انگلیسی کاربردی این فصل 
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های اطالعات رمنام دارد که در آن نحوة معرفی کردن یک فرد به فردی دیگر و همچنین نحوة پر کردن ف« شخصی
 آموزش داده شده است. 100تا  21شود. در بانک واژگان انتهای این کتاب هم اعداد شخصی آموزش داده می

شود. در بخش نام دارد که با یک مکالمه در آرایشگاه آغاز می« یک روز بد ]برای[ مو»درس اول فصل سوم 
نام دارد که « برای صبحانه چه دارید؟»س دوم این فصل اند. دربانک واژگان هم افعال پرکاربرد آموزش داده شده

چند متن دربارة صبحانه در کشورهای مختلف در ابتدای درس آورده شده است و در بانک واژگان هم فهرستی از 
نام دارد که « کنداو در محل کار انگلیسی صحبت می»ها آورده شده است. درس سوم ها و نوشیدنیاسامی خوردنی

کنند آورده شده است. در بانک یک متن دربارة کسانیکه در محل کارشان به زبان انگلیسی صحبت می  یک مکالمه
ساعت »ها آموزش داده شده است. بخش انگلیسی کاربردی فصل سوم واژگان هم فهرستی از نام مشاغل و مکان

 نام دارد که به آموزش گفتن ساعت و روزهای هفته پرداخته است. « چند است؟
نام دارد و با سؤاالتی دربارة صبح و بیدار شدن از « آیا شما صبح را دوست دارید؟»اول فصل چهارم  درس

شود آورده شده شود. در بانک واژگان فهرستی از کارهایی که صبح، بعد از ظهر و عصر انجام میخواب شروع می
در شمال  (Hammerfest)کوچک هَمِرفِست  نام دارد و با متنی در مورد شهر« زندگی بر باالی جهان»است. درس دوم 

شود. در بانک واژگان این درس هم برخی افعال پرکاربرد با موضوع اوقات فراغت آموزش داده شده نروژ آغاز می
نام دارد و به آموزش جمالت مربوط به داشتن یا نداشتن اجازة « توانید اینجا پارک کنیدشما نمی»است. درس سوم 

کان انجام کاری پرداخته است. در بانک واژگان هم برخی از افعال پرکاربرد ذکر شده است. بخش انجام کاری یا ام
ها، اسکناس ها و نحوة پرسش نام دارد که به آموزش قیمت« چقدر قیمت دارد؟»انگلیسی کاربردی فصل چهار 

 ها پرداخته است.  دربارة قیمت
نام دارد. در ابتدای این درس عکس تعدادی خواننده و  ...«پیش از آنکه مشهور شوند »درس اول فصل پنجم 

-آموز خواسته شده است که حدس بزند این اشخاص قبالً چه شغلی داشتهبازیگر معروف آورده شده است و از زبان

گردد جواب درست را دریابند. در بانک دستور زبان مربوط به اند و سپس با شنیدن متن صوتی که برایشان پخش می
نام دارد « یک روز عالی؟»س بخشی از افعال مربوط به زمان گذشته ساده آموزش داده شده است. درس دوم این در

کند با این تفاوت که در این درس با افعال زمان گذشتة ساده به که این درس هم به انجام کارهای روزمره اشاره می
نام دارد. بخش دستور زبان این درس مربوط به « دآن زندگی من را تغییر دا»این امور پرداخته شده است. درس سوم 

گذشتة ساده و افعال با قاعده است. موضوع این درس دربارة دختر دانشجویی است که مدّتی در کشوری دیگر 
امروز »تحصیل کرده است و دربارة اتفاقاتی که برایش افتاده مطالبی نوشته است. بخش انگلیسی کاربردی فصل پنج 

 های میالدی آموزش داده شده است. دارد که در این بخش اعداد ترتیبی و ماه نام« چندم است؟
های آموزان با قسمتنام دارد. در بانک واژگان این درس زبان« روی جزیره ای در آالسکا»درس اول فصل ششم 

های متفاوت هتل شوند. در متنی هم که در این درس آمده دربارة برخیو وسایل داخل اتاق آن آشنا می مختلف هتل
های مختلف یک شهر پرداخته نام دارد و در آن به آموزش مکان« شهر رویایی؟»مطالبی ارائه شده است. درس دوم 

نام دارد که متنی در مورد آشنایی دو نفر در قطار در آن آورده شده است. « غریبه ها در قطار»شده است. درس سوم 
لی آموزش داده شده است و در بانک واژگان برخی افعال پرکاربرد و در بخش دستور زبان این درس ضمایر مفعو

نظر شما راجع به آن »آموزان فهرست شده است. بخش انگلیسی کاربردی فصل ششم افعال بی قاعده برای زبان
دهد. همچنین صفاتی مثبت و نام دارد شیوة پرسیدن نظر افراد دربارة موضوعات مختلف را آموزش می« چیست؟

 دهد. آموزان آموزش میرا که برای اظهار نظر مورد نیاز است به زبان منفی
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-نام دارد. در این درس زمان حال استمراری به زبان« آنها مشغول انجام چه کاری هستند؟»درس اول فصل هفتم 

وزش داده نام دارد. در این درس زمان آینده آم« سفری برای دوران زندگی»شود. درس دوم آموزان آموزش داده می
چه »ریزی برای سفری شش ماهه با دوچرخه را دارد. درس سوم شود و دربارة شخصی است که قصد برنامهمی

های هواشناسی است. قسمت انگلیسی بینینام دارد که این درس هم دربارة زمان آینده و پیش« اتفاقی خواهد افتاد؟
آموزان آموزش های آدرس دادن را به زباندارد که شیوهنام « آیا بانکی نزدیک اینجا هست؟»کاربردی فصل هفتم 

 دهد. می
 

 گیرینتیجه
آورده شده است  آمریکن اینگلیش فایلو تاپ ناچ های در بخش قبلی به مطالبی که در کتابهای اولین سطح مجموعه

گیری و تجزیه و تحلیل، موضوعات مطرح شده در این دو کتاب در جدولی نشان اشاره گردید. اکنون برای نتیجه
 داده شده است. 

 (ناچتاپ )موضوعات کتاب  1جدول شمارة                                                    
 

 موضوعات فصل    
 الفبا و هجّی کردن -4ملیت،  -3اهل چه کشوری بودن،  -2سالم کردن و معرفی خود،  -1 اول

 اطالعات شخصی -4رنگها و صفات اشیاء،  -3خانواده و دوستان،  -2اشیاء،  -1 دوم 
ساعت و روزهای  -4های کاری، مشاغل و مکان -3ها، ها و نوشیدنیخوراکی -2آرایشگاه،  -1 سوم

 هفته
 هاقیمت -4اجازه یا امکان انجام کاری،  -3اوقات فراغت،  -2کارهای روزانه،  -1 چهارم
 های میالدیتاریخ و ماه -4زندگی در خارج،   -3تعریف کارهای انجام شده،  -2شغل افراد،  -1 پنجم
 دادن و پرسیدن نظر دیگران نظر -4آشنایی در قطار،  -3های شهر، مکان -2های هتل، بخش -1 ششم
ها و آدرس مکان -4بینی وضع هوا و اتفاقات ، پیش -3برنامه ریزی ،  -2کارهایی دیگران،  -1 هفتم

 دادن
 (آمریکن اینگلیش فایل)موضوعات کتاب  2جدول شمارة                                           

 

 موضوعات فصل
 خداحافظی -3احوال پرسی،  -2معرفی خود،  -1 ابتدای کتاب

 هجّی کردن اسامی -3شناخت همکالسی،  -2آشنایی با مشاغل،  -1 اول
 پرسیدن اطالعات تماس افراد -3به دیگران، معرفی خود  -2معرفی افراد به یکدیگر،  -1 دوم 
 وسایل حمل و نقل -3ها، چگونگی رفتن به مکان -2ها، مکان -1 سوم

 صحبت دربارة خانواده -3توصیف بستگان،  -2خانواده،  -1 چهارم
 های میالدی وستاره شناسی(پرسش دربارة تاریخ تولد)ماه -3زمان رخدادها،  -2سر موقع بودن،  -1 پنجم
 هاتوصیف لباس -3ها، رنگ و اندازة لباس -2تعریف و تمجید از لباس کسی و پاسخ به آن،  -1 ششم
 کارهای خانه -3های اوقات فراغت، فعالیت -2های صبحگاهی و عصرگاهی، فعالیت -1 هفتم
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-شود، احاطه شدن زبانآموزش زبان که منجر به ترویج سبک زندگی میهای انتقال فرهنگ از طریق یکی از راه 

آموز در بین منابع گوناگونی است که برای آموزش زبان به آن نیاز دارد که این امر در طی سالیان متمادی ناخودآگاه 
پرورش »زم است: گذارد. البته اطالع از فرهنگ زبان هدف در صورتیکه تأثیر منفی نداشته باشد البر او تأثیر می

آموزانی توانا که قادر به تعامل صحیح در جامعة زبانی هدف باشند ممکن نخواهد بود مگر در سایة آموزش زبان
( همچنین باید توجه داشت که آشنایی با فرهنگ زبان مقصد 31: 1391بیک تفرشی، رستم«)همزمان فرهنگ هدف.

شور زبان مقصد را دارد بسیار ضروری است چرا که از آموز قصد مهاجرت و زندگی در کدر زمانی که زبان
منظور از دانش فرهنگی »هایی که ممکن است برای او در آن کشور پیش بیاید جلوگیری خواهد کرد: سوءتفاهم

ها از ادبیات، تاریخ و مذهب گرفته تا حتی نحوة لباس های تجربیات فردی در همة عرصهگسترش بخشیدن به دامنه
 (107: 1389فیروزآبادی، «)ان کشور مقصد است.پوشیدن مردم

های یادگیری زبان خارجی حضور در محیط است که در این صورت الزم به توضیح است یکی از بهترین راه 
واقعیت این است که کسب مهارت بین فرهنگی در شرایط عدم »گیرد. ارتباط با فرهنگ زبان هدف نیز سرعت می

تر از یادگیری با ارتباط مستقیم با متکلمان زبان د شرایطی مطابق با واقعیات بسیار پیچیدهامکان ارتباط مستقیم و ایجا
 (83: 1387زاده، دوستی«)مقصد است.

آموزان به مکالمه و اظهار نظر در سطوح ابتدایی، هدف متون آموزشی در این سطوح با توجه به عدم توانایی زبان
است تا بتوانند در سطوح باالتر به بحث و تبادل نظر در مورد موضوعاتی که  آموزانآموزش لغات مورد نیاز به زبان

 بینی شده است بپردازند.برایشان پیش
به  2و  1حال که ضرورت توجه به فرهنگ در تدوین منابع آموزش زبان معلوم گردید با توجه به جداول شمارة  

 شود:تأثیر آنها در جوامع اشاره می چهار مورد از موضوعاتی که در این دو کتاب ذکر شده است و
؛ خانواده از موضوعاتی است که در هر دو کتاب بررسی شده توسط نگارنده دربارة آن مطالبی عنوان خانواده -1 

آموزان آموزش داده شده است. الزم به شده است و لغات مورد نیاز در مورد خانواده و توصیف افراد خانواده به زبان
ده از جمله مهمترین موضوعات در فرهنگ یک کشور است و تغییر الگوهای موجود در مورد توضیح است خانوا

 تواند بنیان یک جامعه را دگرگون سازد. خانواده می
های روزانه و اوقات از دیگر موضوعاتی که در هر دو کتاب به آن اشاره شده موضوع فعالیتسبک زندگی؛  -2 

-گی تأثیر زیادی دارند. سبک زندگی در جامعه آنقدر اهمیت دارد که میفراغت است که در شکل گیری سبک زند

-ای را تصور نمایید که سبک زندگی آن بر اساس صرفهتواند سرنوشت یک کشور را عوض نماید. برای مثال جامعه

 گرایی شکل گرفته است.ای که سبک زندگی آن بر اساس مصرفجویی شکل گرفته است و جامعه
به آن اشاره شده است. پوشش و لباس تاپ ناچ ع لباس و پوشش از مواردی است که در کتاب موضولباس؛  -3 

ای دارد و هایی که ریشة دینی هم دارند اهمیت ویژهها به خصوص فرهنگاز جمله مواردی است که در تمام فرهنگ
 شود.معموالً خطوط قرمزی برای آن در نظر گرفته می

اشاره شده است. البته الزم به ذکر است که  آمریکن اینگلیش فایلر کتاب موضوع خوراک دخوراک؛ به  -4 
موضوعاتی که تنها در یک کتاب مشاهده شد احتماالً در کتابهای سطوح باالتر مجموعة دیگر هم قابل مشاهده است. 

و عدم عالقه در مورد خوراک هم همین بس که تغییر الگوهای تغذیه باعث شیوع غذاهای فست فود در بین جوانان 
-شود و هزینهها در سنین میانسالی میبه غذاهای سنتی خود شده است و این امر منجر به شیوع بسیاری از بیماری

 کند.های درمانی زیادی را به جامعه تحمیل می
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های دیگر و در تواند باعث دریافت نکات مثبت از فرهنگها میالزم به توضیح است که تعامل بین فرهنگ   
ها شود. نکتة مهم این است که گاهی کودکان و نوجوانان یک کشور در معرض فرهنگ بیگانه ایت ارتقای فرهنگنه

گیرند و به سبب اینکه فرهنگ کشور مادریشان هنوز در آنها نهادینه نشده است دچار سردرگمی فرهنگی قرار می
های منفی آن اند ممکن است از بخشا نکردهشوند. از آنجایی که این گروه توانایی تمییز خوب و بد را پیدمی

فرهنگ تأثیر پذیرند و در صورتی که این روند در بین نسل آینده ساز یک کشور شیوع پیدا کند تأثیرات منفی زیادی 
رغم علی»در آن جامعه بجا خواهد گذاشت. البته اهمیت مدرس نیز نباید در فرایند آموزش نادیده گرفته شود: 

میختن مباحث فرهنگی زبان مقصد همگام با آموزش زبان، مدرسان به هیچ وجه نباید از ارزش و اهمیت موضوع آ
 1390آبادی، تاج«)آموزان دارد.نقش فرهنگ خودی غافل شوند که نقش بسزایی در خودباوری و حفظ هویت زبان

:52  )    
های متداول است و برای تدوین متون همان گونه که ذکر شد انتقال فرهنگ از طریق آموزش زبان یکی از راه

مناسب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان تنها حضور اشخاص آشنا به زبان کافی نیست و حضور کارشناسان 
ای تهیه گردد که رسد. همچنین نباید فراموش کرد که این متون باید به گونهفرهنگی و اجتماعی نیز الزم به نظر می

 آموزان در تعارض با فرهنگ کشور آنها نیز قرار نگیرد.هنگ ایران به فارسیعالوه بر انتقال فر
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که آن هم افست است تاپ ناچ )الزم به توضیح است کتاب فوق در ایران افست شده است ولی متأسفانه مانند کتاب 
باشد. به همین جهت مشخصات چاپ انگلیسی کتاب ذکر دارای صفحة شناسنامه و مشخصات ناشر ایرانی نمی

  گردیده است.(


