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 مقدمه

ه بر اساس ضرورت و نياز دارد ک های مجازیاختاروران خود سگویش فرهنگا و هبه تناسب باور هر زبان

اللفظی تحتيرو غی زبان مجازی اصطالحات به مقوله اند.ه شدهزبانی آن جاودان ینامهو واژه فرهنگ در

شان ادگيریکنند فهم و یشان را بيان نمیمعنای تحت اللفظی های زبانی کامالَتعلق دارند و چون این صورت

های مناسب از آنها در موقعيت از ی درستو توانایی استفاده های اصطالحیآشنایی با عبارت .تاس دشوار

زبان خارجی  در نشدنی یادگيری واژگانهای جداآموختن آنها از بخش و فرد بر زبان است های تسلطنشانه

ن کل آ های آن برای فهم معنیک واژهتها اصطالحاتی دارند که دانستن معنای تکی زبانهمه است.

ها نيز به صورت شود باید اصطالحمی پس هنگامی که زبان جدیدی آموزش داده اصطالح کافی نيست،

 کند.ی اصطالحات به یک اندازه صدق نمیالبته این نکته در مورد همه .شونده تآموخهایی مستقل عبارت

، فرهنگ مقصد قابل درک است سازد دررا می اساس اصطالح ای کهگاهی مبنای تجربی یا فرهنگی استعاره

 اما وقتی این مبنا در فرهنگ مقصد قابل درک نيست، در این صورت فهم معنی اصطالح زیاد دشوار نيست.

بلکه  کيه کردوان به حدس و گمان تتدر این موارد برای درک معنی نمی شود.فهم معنی اصطالح دشوار می

جو کرد و تحت آموزش صحيح اصطالحات زبان خارجی قرار وفرهنگ لغت جست باید معنای آن را در

درک و بيان  های کتبی و شفاهی زیاد است،گرفت. از آن جایی که بسامد استفاده از اصطالحات در گفتمان

ی اصطالحات در دامنه سازد.مواجه می ای در یادگيرییادگيرندگان زبان را با مشکل ویژه ،اصطالحات

 در برقراری ارتباط، اصطالحات رواجاین  د ونگيرهای روزمره مورد استفاده قرار میی از موقعيتوسيع

-آموزان را به مهارت در زبان دوم یا حداقل به سطوح باالتری از روانی و سالست در زبان دوم میزبان

مناسب از اصطالحات ی که استفاده معتقدند( 2،1919یوریو؛ 1،1991مثل:اليس(ان زیادی پژوهشگر رساند.

اصطالحات عالوه بر  3فراگيری در زبان دوم شاخص مهمی از توانش ارتباطی زبان دوم است و درک و

عقيده دارد یادگيری  (1915)4فيير. است ها و یادگيرندگان زبان دوم هم مشکلزبانهزبانان برای دوبومی

ای نيست، چرا گيرند، هرگز کار سادهم یاد میعنوان زبان دوعبارات اصطالحی برای کسانی که زبانی را به

                                                
1- Ellis 
2- Yorio 
3- Acquisition 
4
- Feare 



 

 

ساز نبوده و معموالَ اللفظی این عبارات به زبان مادری یادگيرنده، اصالَ کاری تحتکه تالش برای ترجمه

از آنجایی که برقراری ارتباط بسيار مهم است، دانش قوی از اصطالحات به زبان  برای او گيج کننده است.

کنندگان بهتری باشند. به همين دليل آموزش و یادگيری گویندگان و مکالمه کند تاآموزان کمک می

 اصطالحات از اهميت زیادی برخوردار است.

و عوامل موثر بر آموزش و یادگيری اصطالحات زبان  های آموزشیی راهبردعرضهاین پژوهش،  کلیهدف 

درس در و طراحی ده ز روش ارتباطی فارسی زبانان بزرگسال در سطح متوسط با استفاده افارسی به غير

 .ی روش ارتباطی استپایه فارسی بری آموزش اصطالحات زبانزمينه

 هامواد و روش

تل لي، آموزش اصطالحات مبنای نظری (1991) کوپراستفاده شده است.  نظری در این پژوهش از سه مبنای

را در این پژوهش  رزیابی تکوینیا مبنای نظری( 1911گيس )و مدل  روش ارتباطی مبنای( 1911وود )

 دهد.تشکيل می

، معيارهای انتخاب اصطالحات برای تدریس، متغيرهای موثر بر یادگيری اصطالحات ،(1991کوپر )

های چندگانه گاردنر در نظریه هوشو  های موثر برای آموزش اصطالحات به زبان آموزان خارجیفعاليت

 سازد.را مطرح میآموزش 

های سن یادگيرنده، ویژگی( ، شامل: 265:1991ر بر یادگيری اصطالحات بر اساس کوپر)،های موثمتغير

های زبان دوم، است. از نظر بندی اصطالحات بر اساس مضمون و یادگيرندهاصطالحات، نقش بافت، دسته

گيرد. یادگيری اصطالحاتی ی درک مجازی اصطالحات حدود سن نه سالگی صورت میسن، آگاهی درباره

گيرد. درک اصطالحاتی تر صورت میکه از نظر نحوی ثابت و از نظر معنای استعاری، واضح هستند، آسان

توان تر است و میشوند، آسانشوند، نسبت به آنهایی که به صورت منفرد عرضه میکه در بافت عرضه می

ی زبان دوم در هاگيرندهبندی کرد. یادشان دستهتعداد زیادی از اصطالحات را براساس مضمون زیربنایی

قبل از آموزش الزم است بدانيم که کنند. شان استفاده میحين پردازش اصطالحات زبان هدف، از زبان بومی

توان از آنها در امر انتخاب اصطالحات ها و قوانينی که میکدام اصطالحات را باید آموخت. برخی از معيار

(،شامل: پربسامد بودن اصطالح مورد نظر و روشن 1916و، منظور آموزش بهره جست بر اساس )ایروخبه

، دارای معنای «کار دادنتن به»و « شانه باال انداختن»بودن معنای اصطالح است به عنوان مثال، اصطالح 



 

 

و « نان کسی را آجر کردن»توان حدس زد. اما معنای دو اصطالح نسبتاَ روشنی هستند و معنای آنها را می

توان حدس زد. معيار سادگی قالب واژگان نيز در انتخاب اصطالحات ، را نمی«سينه زدن سنگ کسی را به»

مطرح است؛ از این نظر در آموزش اصطالحات، اصطالحاتی که دارای کلمات قدیمی و کم بسامد هستند 

ظر که از نگيرند. بعضی از اصطالحات نيز دشوار هستند چون عالوه بر ایندر اولویت آموزش قرار نمی

شوند که دو یا چند معنا دارند. معيار دیگر انتخاب دستور زبان پيچيده هستند، شامل کلماتی می

ی ها برای آموزش است. آموزش اصطالحاتی که کاربرد آنها صرفاَ در حوزهبودن آن اصطالحات، مناسب

طور ای بهرا هم عده(، اصطالحات عاميانه 1999ارزد)کوپر، محاوره یا زبان عاميانه است به زحمتش نمی

-ها باشند معموالً در آموزش اصطالحات نمی5گيرند یا اصطالحاتی که دارای دشواژهاتفاقی فرامی

هایی که شود، در مورد زبانگنجند.معيار شباهت اصطالحات به زبان مادری نيز در نظر گرفته می

-ها به زباندیگرند. این قبيل مقایسهخویشاوندی تاریخی بين آنها وجود دارد بسياری از اصطالحات مثل یک

 توان دانش زبان اول را به زبان دوم انتقال داد.آموزد که چگونه میآموز می

بحث و  آموزان خارجی،های موثر برای آموزش اصطالحات به زبانبر اساس مطالعات انجام شده فعاليت

طالحات، تمرین بازگویی، داستان ی اصطالحات، نقاشی کردن اصطالحات، نمایش دادن اصتوضيح درباره

ای ها، تکميل پاراگراف و بازی تختههای تلویزیونی و اصطالحات کارتونادامه دار، اصطالحات از برنامه

های مربوط به درک مطلب وکاربرد اصطالحات شامل توضيح و حدس اصطالح است. فعاليت   6اصطالح

های ساختگی با معنای جور کردن تصاویر، داستانی معنای لفظی و مجازی، حذف شده از متن، مقایسه

اللفظی، اجرای پانتوميم گو با تفاسير غلط اصطالحات، اجرای نمایش معنای تحتواللفظی، ایجاد گفتتحت

ی آموزش اصطالحات مورد توجه قرار گرفته اللفظی است که در طراحی دروس ویژهمعنای مجازی و تحت

کند. بر این ی گاردنر را هم پيشنهاد میهای چندگانه، استفاده از هوشکوپر در آموزش اصطالحات است.

گرایی، با استفاده از این  کند تا به دور از مطلقهای چندگانه به آموزگاران کمک میاساس، شناخت هوش

های مختلف موضوع مورد نظر را آموزش دهند، به نحوی که در فرد انگيزه ایجاد شده و  و به شيوه نظریه

 درک کنند. طور کامل ی عرضه شده را بههابکوشد موضوع

                                                
5- Taboo words  
6- Idiom board  game 



 

 

بردی و های ارتباطی کارهای ارتباطی، دو گروه اصلی یعنی فعاليت( در انواع فعاليت1911ليتل وود )

ی ارتباطی است و نه صرفاَ گيرد. در این روش، زبان مقصد وسيلهنظر میرا در های تبادل اجتماعیفعاليت

طور ی ارتباطی این است که در آن بههای آموزش زبان به شيوهان. یکی از ویژگیی زبعامل مطالعه

شخص  ی مهارتی کهی گستردهشود. سه جنبههای ساختاری آن توجه میهماهنگ به کاربرد زبان و جنبه

نی برسد، باید به مهارت زبا زبان آموز است:ارتباط زبانی برقرار کند، این موارد  تواندی آنها میبه وسيله

ای که در هر موقعيتی بتواند از باشد؛ به گونهیعنی باید مهارت الزم در استفاده از نظام زبان را کسب کرده 

آموز باید فرق بين صورت و کاربرد را در زبان تشخيص دهد. به آنها برای منظور خود استفاده کند. زبان

-کاربرد آن در ارتباط با دیگران هم تسلط پيدا کرده  بلکه بر، تنها بر نظام و ساختار زبانعبارت دیگر، نه

هایی را مهارت بایدآموز برای استفاده از زبان به منظور انتقال صحيح مفاهيم در شرایط واقعی، باشد. زبان

العمل دیگران موقعيت خود را در انتقال مفاهيم ارزیابی کند کسب کند. باید بداند چگونه با استفاده از عکس

ی نقش ليتل وود درباره های دیگر عدم توانایی خود را جبران کند.الزم باشد با استفاده از جملهو اگر 

باعث تمرین کلی، تقویت ها کند: این فعاليتهای ارتباطی در آموزش زبان، به این موارد اشاره میفعاليت

 یادگيری شود.  تواند باعث افزایش سرعتشود و مییادگيری طبيعی میو  ی یادگيریانگيزه

بهبود  تعيين ضعف آموزش و هدف ،در ارزیابی تکوینی، (915:1911مدل ارزیابی تکوینی گيس)بر اساس 

آن است و در طول طراحی و روند تکميل آن به منظور تجویز نکاتی برای تجدید نظر در آموزش استفاده 

  کار رود:هتکوینی بشيوه های مختلفی می تواند در ارزیابی  1911گيس شود. بر اساس می

آزمون  -ای ارزیابی حوزه - ارزیابی گروهی -آزمون یک به یک  -بازدید متخصص  - خود ارزیابی -

رد و توجه بيشتری دا« بازدید متخصص»و « آزمون پيشرفت»گيس به  ؛ البتهآزمون پيشرفتو  تمدیدی

-3طراحان -2وضوع مورد نظر متخصصين مسلط بر م-1 کند:ين را در هشت دسته تقسيم بندی میمتخصص

 -1 های باالتردانشجویان سال-1مسئولين )حاميان( -6مراقبان -5 متخصصين شنونده-4آموزگاران 

های متخصصين مسلط بر ضر از شيوه بازدید متخصص در دستهبر این اساس در پژوهش حا. ویراستارها

 موضوع مورد نظر و آموزگاران استفاده شده است.

 روش تحقیق

ای به است و مراحل آن به ترتيب، استفاده از روش اسنادی کتابخانه توصيفی پيمایشیاین پژوهش روش 

-اصطالحات بر اساس مبانی نظری به منظور دستيابی به مبانی نظری و سپس تهيه و تدوین دروس آموزش



 

 

موضوع و گر طراحی و نوشته شده و تصاویر بر اساس آمده، است. سایر مطالب درسی توسط پژوهش دست

ی بعد دروس طراحی شده، مورد . در مرحلهآوری شده استهای اینترنتی جمعمطالب درسی از سایت

نفر از  45سوال، تهيه و توسط  25ای شاملارزیابی تکوینی قرار گرفته است، بدین منظور پرسشنامه

فارسی به غير فارسی آموزگاران زبان فارسی به غيرفارسی زبانان، فارغ التحصيالن گرایش آموزش زبان 

ها های پرسشنامههای شهر اصفهان و تهران تکميل گردید. سپس دادهزبانان و اساتيد زبانشناس دانشگاه

های آمار ها از روشبه منظور بيان توصيفی داده استخراج و مورد تحليل آماری و استنباطی قرار گرفت.

تک  tر و در بخش آمار استنباطی نيز از آزمون توصيفی شامل: فراوانی، درصد، ميانگين و انحراف معيا

 گروهی استفاده شده است. 

ال و ی اصطالحات کتاب فرهنگ عوام یا تفسير المثمجموعهی این پژوهش، ی مورد مطالعهجامعه

متداول و اصطالح  12421 این کتاب شامل است. (1369ی امير قلی امينی)اصطالحات زبان پارسی، نوشته

عدد اصطالح  در دو حوزه کلی و ده موضوع مورد نظر و بر  255که مجموع  ح آنها استتفسير و توضي

جامعه آماری که مورد نظرسنجی از طریق  گيری شدند.دست آمده، از این جامعه نمونههای بهاساس معيار

فارسی آموزش دهندگان زبان و  سی و آموزش زبان فارسیپرسشنامه قرار گرفتند، جامعه متخصصين زبانشنا

  داخل کشور هستند.

 

 بحث و نتیجه گیری

ی گاردنر در طراحی دروس مورد استفاده قرار های چندگانههایی با تکيه بر هوشدر این پژوهش، تمرین

هایی که بر الزم به بيان است که فعاليت شود.عرضه می 1صورت خالصه در جدول گرفته است که به

طور ویژه و روش ارتباطی برای آموزش زبان دگانه گاردنر، آموزش اصطالحات بههای چناساس هوش

مطرح شده است در اکثر موارد با هم همپوشانی دارد و در موارد دیگر نيز با هم تلفيق شده و در طراحی 

 دروس بکار رفته است.

( و توجه 265:1991ر،)کوپ صطالحاتاهای پيشنهادی برای آموزش ها و فعاليتای از هوشخالصه 1جدول

 ها در دروس طراحی شدهبه آن



 

 

 

های مربوط در تمرین

 دروس طراحی شده

 پيشنهادهای آموزشی

         

 

 هوش اجزای مرکزی

 
پيشنهاد شده به 

 آموزگار

سایر دروس  3تمرین 

 )تمرین منزل(

سایر دروس  2تمرین 

 )تمرین منزل(

 

ی اصطالحات پيشنهاد: بحث درباره

 ی            و گفتار مجاز

 پيشنهاد: بازگویی اصطالحات

پيشنهاد: استفاده از اصطالحات 

 های تلویزیونینمایش

حساس به صداها، 

ساختار، معانی و نقش 

 کلمات و زبان.

 -زبانی

نظم 

 کالمی

 

 

 

 - 

 

برای هر درس انجام 

 شده است.

 سایر دروس 1تمرین 

سایر  15و  5تمرین 

 دروس

-بهپيشنهاد: انتخاب اصطالحات 

 صورت منطقی

پيشنهاد: طبقه بندی اصطالحات در   

 های موضوعی دسته

 های مکملپيشنهاد: استفاده از داستان

های تکميل پيشنهاد: استفاده از تمرین

 پاراگراف با اصطالحات

حساسيت و توانایی در 

الگوهای ادراکی، منطقی 

یا عددی: توانایی در 

ی طوالنی بررسی زنجيره

 از استدالالت

طق و من

 -ریاضی

نظم 

 منطقی

سایر  2تمرین  -

 دروس

)تمرین 5تمرین  -

 .5منزل( درس 

)تمرین  2تمرین  -

 منزل( سایر دروس

های مصور پيشنهاد: استفاده از مثال

برای نشان دادن تقابل بين معانی 

 لفظی و مجازی

پيشنهاد: انتخاب اصطالحات از 

 قطعات کوتاه طنز

 هانپيشنهاد: اصطالحات از کارتو

توانایی تفکر مصور بينایی 

-و )تفکر از طریق تصویر

های بينایی( بازآفرینی، 

دگرگون کردن، یا اصالح 

 و تعدیل تصاویر

 -فضایی

نظم 

 تصویری



 

 

جایی پيشنهاد: استفاده از جابه  -

 اصطالحات مورد عالقه

سایر  11تمرین  -

 دروس

سایر  11تمرین  -

 دروس

پيشنهاد: اجرای عملی معانی 

 تاصطالحا

های کالسی در پيشنهاد: ساختن بازی

 مورد اصطالحات

 

توانایی نظارت بر حرکات 

بدنی و حمل با مهارت 

 اشياء

 -حرکتی

 -بدنی

نظم 

 بدنی

 

-ها و آهنگپيشنهاد: استفاده از سرود  -

 های مربوط به اصطالحات

توانایی توليد و درک ریتم 

و نواخت، زیر و بمی، 

 آهنگ و طنين

موسيقی

نظم  -

 قیموسي

 

ها در برخی از بافت -

گنجانده شده است. 

پيشنهاد شده به 

 آموزگار

ب )تمرین 4تمرین  -

 منزل( سایر دروس

 

های پيشنهاد: توضيح موقعيت

اجتماعی برای استفاده از اصطالحات 

 مختلف

 

 هاپيشنهاد: مصاحبه با هم کالسی

 

توانایی ادراک و پاسخ به 

ها ها، حاالت، انگيزهخلق

 سایر افرادو عالیق 

بينافردی 

)تعاملی(

نظم  -

 افراد

 

نامه از ی یک لغتپيشنهاد: تهيه -

ی شخصی اصطالحات مورد عالقه

زبان آموزان توسط خودشان و 

که چگونه این توضيح این

اصطالحات بينش ادراک را در آنها 

 ایجاد کرده است.

یابی به توانایی دست

زندگی احساسی خود 

-وآگاهی داشتن از قدرت

 های خودها و ضعف

درون 

 -فردی

نظم 

 شخصی

 

 

 معيارهای انتخاب اصطالحات در طراحی دروس

شوند باید پر بسامد باشند، و تشخيص آن در فراوانی کاربرد: اصطالحاتی که برای آموزش انتخاب می

يم گيری شود. با این همه تصممواردی که منبعی برای آن وجود ندارد بر اساس قضاوت بومی زبان انجام می

تر از ، فراوان«سر کسی شلوغ بودن» ، «چشم کسی آب نخوردن»که اصطالحاتی مانند ی ایندرباره



 

 

روند، کار مشکلی نيست. در کار میبه« چهار ميخ کشيدن»و « ی کسی را کشيدنپاشنه»اصطالحاتی مانند 

ای در این دليل نبود پيکره این پژوهش نيز در تهيه دروس از اصطالحات پر بسامد استفاده شده است و به

 گر تشخيص داده شده است. ها بر اساس شم زبانی پژوهشزمينه، فراوانی کاربرد آن

باشند در اولویت است. اصطالحاتی  روشن بودن معنا: انتخاب اصطالحاتی که معنای مجازی واضح داشته

حالی که ی مجازی نسبتاً واضحی دارند درآموزان معنابرای زبان« خانه خراب شدن» یا « به چاه افتادن»مانند 

-که زبانآموز دشوار خواهد بود و قبل از اینبرای زبان« ی علی چپ زدنبه کوچه»یادگيری اصطالحی مثل 

 ای از طرف آموزگار نياز دارد.آموز بتواند آنها را بفهمد به توضيح ویژه

ها و دستور زبان نداشته باشند. ای در واژههای ویژهسادگی قالب واژگان: انتخاب اصطالحاتی که دشواری

آموزان خارجی علت طوالنی بودن و پيچيدگی ساختار دستور زبانی، برای فارسیگونه اصطالحات بهاین

که کنایه از کار دشوار و ناممکن « آب در هاون کوبيدن»کنند. اصطالحاتی از قبيل مشکالتی را ایجاد می

در این مثال، بسامدشان خيلی « هاون»کار رفته از جمله لغاتی که در آنها بهاست معموالَ مشکل هستند زیرا 

و نيز « از پا ننشستن»روند مانند کار میطور اصطالحاتی که فقط در حالت منفی بهکم است. همين

تر از آنهایی ، عموماَ مشکل«آش نخورده و دهان سوخته»اصطالحاتی که ساختار غير معمولی دارند مانند 

های چند معنایی در یا وجود واژه«. توپش پر است»تری دارند، مانند تند که ساختار دستوری سادههس

، در «سر آوردن»کار را به سر رساندی!؛ ، چه عجب این«به سر رساندن»در اصطالح « سر»اصطالح، مثالَ 

 «. چه خبر شده مگر سر آوردی»اصطالح 

صطالحات باید تا حد امکان از اصطالحات عاميانه و در تهيه دروس آموزشی ا برای آموزش: مناسب

بی »ای و ، محاوره«خيالت تخت باشه»اصطالحاتی که دارای دشواژه هستند استفاده ننمود. مثالَ اصطالح 

گيرند گيرندگان زبان دوم قرار میی یادندرت مورد استفادهای به، عاميانه است. اصطالحات محاوره«خيالش

گيرند. در این پژوهش اصطالحات دارای میطور اتفاقی فراای صرفاَ بهنه را هم عدهو اصطالحات عاميا

اند و تا حد امکان سعی شده است که از اصطالحاتی که مرسوم هستند و کمتر کار نرفتهها اصالَ بهدشواژه

 عاميانه هستند استفاده شود.

که زبان مادری گروه هدف ش به دليل اینشباهت به اصطالح زبان اول: در دروس تهيه شده در این پژوه

ها طوری طراحی شده تا کار مقایسه بين اصطالحات آموزشی و اصطالحات زبان مشخص نيست، تمرین

 مادری را خود زبان آموزان انجام دهند.



 

 

 1در کنار معرفی اصطالحات در بافت داستان: های موثر برای آموزش اصطالحات، در طراحی دروسفعاليت

، اجرای نمایش متن 11، بازگویی15گوی گروهیومثل: گفت 9های مشارکتی، فعاليت1ه با عالئم بيناییو همرا

آموزان و درگير ی زبانجهت افزایش انگيزهتواند نيز می 14و نقش بازی کردن 13، نوشتن مکالمه12خواندنی

-کار میاصطالحات بههای موثر مختلفی برای آموزش فعاليت کردن آنها در یادگيری اصطالحات عمل کند.

صورت کابردی نيز از آنها صورت موثر بياموزند، بلکه بهنه تنها اصطالحات را به زبان آموزانروند تا 

آموزان ضروری رجی برای زبانمنظور تسلط بر زبان خاجایی که یادگيری اصطالحات بهاستفاده کنند. از آن

آموزان از اصطالحات ی مناسب زبانمنظور استفادهف بههای مختلبرای آموزگاران نيز طراحی فعاليتاست، 

آموزند زیرا های مشارکتی بهتر میآموزان در فعاليتو فراگيری موثر آنها ضروری است. عالوه بر آن زبان

شان جالب و مفرح باشد. درنهایت، زمانی که آموزگاران توانند با هم تعامل داشته باشند و یادگيری برایمی

کنند. ی شنيدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را برای آموزش اصطالحات با هم یکپارچه میهافعاليت

این آموزش اصطالحات به شوند. بنابرآموزان در استفاده از اصطالحات با هر چهار مهارت درگير میزبان

ای مختلف، بسيار ههای مختلف برای تمرین و استفاده از اصطالحات در بافتآموزان با ایجاد فعاليتزبان

 باشد.سودمند می

های ی واضحی از ویژگیی سنين، اغلب فاقد ایدهآموزان در همهی اصطالحات: زبانبحث و توضيح درباره

تواند در مورد منظور آماده سازی آنها برای یادگيری اصطالحات، آموزگار میزبان مجازی هستند. به

سازند، بحثی را ترتيب رده میآوکه آنها در گفتار و نوشتار برها، تشبيهات، اصطالحات و اهدافی استعاره

 دهد.

آموزان بزرگسال در نظر گرفته شده دروس طراحی شده برای آموزش اصطالحات زبان فارسی به زبان

آموزان هدف در این پژوهش بزرگساالن از هر دو جنس هستند که سطح دانش زبان است. بنابراین زبان

                                                
7
- Story contexts 

8
- Visuals  

9
- Collaboration activities  

10
- Group talk 

11
- Retelling 

12
- Readers Theater 

13
- Dialogue writing  

14
- Role-play 



 

 

آموزان چارچوب معيار فراگير اروپا( است. هدف زبان Bح متوسط و متوسط باال )سطح ها در سطفارسی آن

ی مناسب و به جا از اصطالحات رایج زبان یادگيری اصطالحات زبان فارسی به منظور درک، بيان و استفاده

ای دو های تهيه شده است. هفتهفته 12ی فارسی در برقراری ارتباط است. مطالب آموزشی برای یک دوره

در نظر گرفته شده است بدین صورت که به هر درس دو جلسه اختصاص داده  دقيقه 95و هر جلسه  جلسه

شود و یک جلسه جهت مرور اصطالحات ی( اول، تدریس می)ده جلسه شود. واحد اول در پنج هفتهمی

شود و یک جلسه می شود. واحد دوم در پنج هفته )ده جلسه( دوم تدریسواحد اول در نظر گرفته می

به توضيح ی اول مربوط به هر درس در جلسه شود. آموزگارپایانی برای مرور واحد دو در نظر گرفته می

ی دوم به تمرین و پردازد و در جلسهها در بافت مناسب میمعنا و کاربرد اصطالحات و استفاده از آن

های ی کاربردی از اصطالحات در موقعيتهای عرضه شده در درس به منظور تسلط بر استفادهفعاليت

 شود.مختلف پرداخته می

ی طراحی شده شامل دو واحد درسی و ده درس دوره: ها، دروس و اصطالحات آموزشیانتخاب واحد

ی نکاتی که در مورد نحوه ها بر اساسدرس ها و موضوعی مربوط به واحدوزهی انتخاب حاست که نحوه

اصطالحات بر  انجام شد. (2552(اُدل  دست آمد و دسته بندیای آموزش بهتقسيم بندی اصطالحات بر

 المثال امينی انتخاب شدند.اساس حوزه و موضوع هر درس از کتاب فرهنگ عوام یا تفسير

  



 

 

 هایی از جمله موارد زیر است:ها شامل تمریندرس

پر کردن جای  -ربوط به درس ختن چهار اصطالح مجدا و در هم برای سا هایواژهانتخاب و ترکيب  -

نوشتن مکالمه با استفاده  - اند.کار رفته در جمالت حذف شدهات بهخالی برخی از کلماتی که از اصطالح

های های کوتاه با استفاده از اصطالحتکميل مکالمه - آموزان و اجرای آن.های درس توسط زباناز اصطالح

این عنایی به هم شباهت بيشتری دارند: هایی که از نظر مارتباط دادن اصطالح - عرضه شده در کادر.

ها از نظر شدت و برخی ها در جدول متقابلی عرضه شده و طوری انتخاب شده که اصطالحاصطالح

که البته این نکات با توجه به معانی ذکر شده در جدول  ،های جزیی معنایی بيشتر به هم شبيه باشندتفاوت

ی افراد ، تمرینی است که در آن داستانی با مشارکت همهدارداستان ادامه - اصلی درس قابل درک است.

 - آموز بایستی داستان را با افزودن یک اصطالح به موارد قبلی ادامه دهد.شود. هر زبانکالس ساخته می

برای  های دو نفرهآموزان بایستی متن درس و مکالمه درس را در گروهاجرای نمایش، در این تمرین زبان

-صورت دلها بهآموز جمالت را بر اساس اصطالح موجود در آنتکميل جمله، زبان - کالس اجرا کنند.

مقایسه و بحث  -. آورد(شان میکنند ) بر اساس تجربه، خاطره و ...که اصطالح در ذهنخواه  تکميل می

ها به صورت در برخی از درسی معنای لفظی و مجازی به منظور بهبود درک و کاربرد اصطالحات، درباره

اللفظی به های تحتها یا مکالمهادامه دادن متن - گو عرضه شده است.وصورت گفتمتن و در برخی به

ها، انجام بازی استفاده از بازی - های کليدی.انتخاب اصطالحات بر اساس تصویر واژه - صورت گروهی.

 های دو نفره)ها در گروهروی کارتنوشته شده بر  اللفظیها و اجرای نمایش صورت تحتانتخاب کارت

 .(کندبازی بعد هيجان و تنوع را به تمرین اضافه می

 های منزل است که شامل:قسمت بعدی مربوط به تمرین

نوشتن متنی شامل اصطالحات درس در مورد یکی از موضوعاتی که بر اساس موضوع درس و  -

آموز از ی کردن، نقاشی صورت لفظی اصطالح انتخابی زباننقاش - اصطالحات آن پيشنهاد شده است.

بازگویی و بازنویسی است و  هاینویسيد که بيشتر مبتنی بر تمرینهای فکر کنيد و بتمرین -جدول درس. 

ی اصطالحات درس با اصطالحات مقایسه - در آن از مصاحبه، استفاده از روزنامه و ... استفاده شده است.

 منظور بررسی ميزان شباهت اصطالحات با زبان مادری فرد.زبان مادری، به 



 

 

ها از بحث گروهی، استفاده از اصطالحات از طریق نوشتن و نقش بازی کردن، نقاشی طور کلی در تمرینبه

گو واللفظی، ایجاد گفتکردن اصطالحات، نمایش دادن اصطالحات، انتخاب اصطالحات با تصاویر تحت

های شامل اصطالحات، اللفظی، بازگویی داستانت، اجرای نمایش معنای تحتبا تفاسير غلط اصطالحا

های تلویزیونی، تکميل ها، اصطالحات از برنامهبحث در مورد اصطالحات انتخاب شده از بریده روزنامه

 پاراگراف، مصاحبه، بازی استفاده شده است. 

بدست آمده   tه گویای این هستند که مقدارتجزیه و تحليل نتایج حاصل از ارزیابی تکوینی دروس تهيه شد

معنادار است، بنابراین از دیدگاه  :df 39ی آزادی و در درجه α=  55/5در سؤاالت پژوهش در سطح 

دهندگان، ميزان تناسب دروس طراحی شده با رویکرد ارتباطی، موضوع اصلی، معيارهای انتخاب پاسخ

های آموزش اصطالحات در حات و با تکاليف و تمرینهای موثر بر آموزش اصطال اصطالحات، فعاليت

 و نياز به اصالح و ایجاد تغييرات در دروس ضروری نيست. باشدتمام موارد بيشتر از سطح متوسط می
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