
 

 به فارسی زبان آموزش برای محتوایی و آموزشی یبندسطح طراحی

 غیرایرانیان

 1*رضامراد صحرایی

 چکیده
در پیشینۀ آمرزش زبال فارسی به غییاییانیال شاهد این هستیم که دسترر دارای بیشتیین اهمیت بررد   

 کره یمرادام ی درسی  همچنال نیرز دارای بیشرتیین اهمیرت اسرت.     هابینامهو بی خالف سیی تکرین 
ی ایجراد  خاصر ی آمررزش زبرال پیچیردگی    بندسطحدسترر محرر آمرزش زبال فارسی باشد  بح  

ی محترای دسترری تابع نیازهای صرری و غیری ارتبرابی اسرت و اساسراً در     بندسطحزییا  ؛دکنینم
  اما اگی بخرراهبم زبرال   شردینم آمرززبالی آمرزش زبال ترجه چندانی به نیازهای ارتبابی بندسطح

دهریم   خارجی آمرزش  آمرزالیفارسمد و متناسب با نیاز افارسی را به عنرال یک رسانۀ ارتبابی کار
عنرال کتراب   211ی محترای آمرزشی بپیدازیم. بیرسی بیش از بندسطحی نداریم جز اینکه به اچار 

معیرار روشرنی بریای     هرا کتراب کره مؤلفرال ایرن     دهرد یمر آمرزش زبال فارسی به غییاییانیال نشال 
عییرف  هریچ معیراری بریای ت     . به بیال دیگی  در حال حاضری اندنداشتهی محترای آمرزشی بندسطح

سطرح آمرزش زبال فارسی وجرد ندارد و همین باع  شد  تا هی مؤلفی بی مبنای تجیبره و تعییرف   
ی محترای آمرزش زبال فارسی بپیدازد. پژوهش حاضی تالشی است بریای  بندسطحشخنی خرد به 

گرر   وفرت   گدادلگررش تعییف علمی سطرح آمرزش زبال فارسی در هی چنرار منرارت ارتبرابی    
نرشتن. در این پژوهش  پس از معیفری سرطرح اسرتاندارد آمررزش زبرال دوم/خرارجی        خراندل و 

ی کره عناصری   اگرنره ؛ بره  شررد این سطرح متناسب با محترای زبال فارسی بازتعییف  دشریمتالش 
ی مررد تدریس در یک از سطرح مبتدی  میانی و پیشیفتۀ زبرال  هامنارتدسترری  نقشی  معنایی و 

 .  شردفارسی معین 

 ی  دسترر  معنا  روش تدریس  منارتبندسطحبینامۀ درسی  : واژگان کلیدی

 

                                                                                                                   
 عضر هیئت علمی دانشگا  عالمه بباببائی *

 21/6/10تاریخ پذییش:      3/3/11تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
لمی کشرر  آمرزش زبرال فارسری بره غییاییانیرال بره عنررال یکری از        در نقشۀ جامع ع

اوری با کشررهای دیگری بره ویرژ     راهبیدهای تعامل فعّال و اثیگذار در حرزة علم و فنّ
( معیفری شرد    30-31 :د  1)راهبرید کرالل شرمار      کشررهای منطقه و جنال اسرالم 

است. این راهبید حکایت از اهمیت بنیادی آمرزش علمی زبال فارسی دارد. بی تیدیرد   
دستیابی به این هدف بدول ترجه به مالحظات نظیی و روش شناختی حرزة مطالعراتی  

اضی ایرن  آمرزش زبال دوم/ خارجی امکال پذیی نخراهد برد. یکی از اهداف پژوهش ح
است که مالحظات و مبانی نظیی مذکرر را شناسایی کید  و گامی مرثی در مسیی علمی 

که در حال  کید سفانه باید اذعالش و گستیش زبال فارسی بیدارد. متأشدل فیایند آمرز
تشتت و پیاکندگی  مشنردی در این فیایند وجررد دارد و ایرن بره یرک چرالش        حاضی

 زبال فارسی به غییاییانیال تبدیل شد  است.ی آمرزش هاجدی در بینامه
پیش از بیاحی هی دورة آمرزشی  الزم است مرضع مجییال آل نسبت به سره نکترۀ   

 د: شراساسی زیی تعیین 
که خرد قابل تقسیم به نظییۀ زبانی و نظییۀ یادگییی است. ایرن نکتره ترا     :0رویکید

جائی اهمیت دارد که اگی کتاب یا منبع آمرزشی بدول ترجه به این عامل بیاحی شررد   
 است.   ینیبشیپشکست آل از پیش قابل 

که شامل بیاحی بینامۀ درسی  محترا  نقش معلم و دانرش آمررز و مرراد     :0بیاحی 
زبرال آمررزی از اهمیرت     یهرا دور است. ایرن نکتره بره خنررد در مرررد      آمرزشی 

بیخرردار است. اینکه ما از زبال آمرز چره انتظراری داریرم و او نیرز از دورة      یتییجد
 آمرزشی چه انتظاری دارد  همگی در بیاحی بینامۀ درسی باید مررد ترجه قیار گیید.

ا در هی جلسرۀ کرالس درس را نشرال    قابل اجی یهاتیفعالکه  :2رویه و فیایند اجیا
 .دهدیم

 یهرا ر یشر هی یک از نکات فرق در جای خرد دارای اهمیت اساسی هستند و همۀ 

                                                                                                                   
1S approach 
2. design 
3. procedure 
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تیجمه گیفته تا رویکید آمرزش ارتبابی  سرطرح فررق    روش تدریس دسترر ر تدریس  از 
یک از ایرن سرطرح بره تناسرب نررع روش تردریس       ی را دارا هستند  اگیچه ممکن است ه

از مابقی باشد. اما در این بین  بیاحی دورة آمرزشی دارای اهمیرت ویرژ     تیپننالتی یا آشکار
ی تردریس  هرا روشتفراوت   نیتری منرم است و از نظی محققال آمرزش زبال خرارجی/دوم   

میبرط به محترای آمرزش یعنی بیاحی بینامۀ درسی است. به برر کلی هی بینامرۀ آمررزش   
 زبال دارای دو بگعد است:  

یرن بگعردِ   د. ای دسترری و واژگرانی تأکیرد دار  هاصررتکه بی تدریس  :0بگعد زبانی( الف
 بینامۀ زبال آمرزش ناظی بی اهمیت ساختار زبال از نظی بیاحال دورة آمرزشی است.   

یعنری در   ؛دهرد یمر ی را مررد ترجه قیار : که منارت و بیاحی معنای0بعد مرضرعی( ب
 .ورزدیمزبال به عنرال هدف اصلی زبال آمرزی تأکید  حقیقت  بی اهمیت نقش ارتبابی

 ند از:  امسائل عبارت نیتیمنمدر بیاحی بینامۀ آمرزشی نیز  
  2گزینش محترا

 .4درجه بندی آل
ی زیی به اجریا در  هاپیسشپژوهش حاضی با هدف تمیکز بی همین دو مسئله و پاسخ به 

 آمد  است:
 ؟اندامکددرسی مرف   ۀمیاحل بیاحی یک بینام

 ؟اندکداماصرل حاکم بی گزینش و سطح بندی محترای آمرزش زبال دوم/خارجی 

 است؟ ییهایژگیوآمرزش زبال فارسی دارای چه  ی مناسببندسطح

آیا محترا و سطح بندی منابع مرجرد آمررزش زبرال فارسری بره غییاییانیرال مطراب        
 الگرها و معیارهای پذییفته شد  است؟

  روش
که نگارندة این سطرر مطلع است  بیاحری دورة آمررزش زبرال فارسری بره      ی تا تا جای

بندی محترایی و آمرزشری بره بررر خراد  در     ییانیال  به برر عام و بیاحی سطحغییا

                                                                                                                   
1. How to talk 

2. What to talk 

3. content selection 

4. content gradation 
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آمرزشری و   یزیر ربینامهدرسی سابقۀ قبلی ندارد. البته  ۀبیاحی بینام یهاافتیرهقالب 
به ویرژ  در انگلیسری اسرت. در ادامره       دارای سابقۀ برالنی  یآمرززبالبیاحی بینامۀ 

برا همردیگی     نرا آندرسری و تمرایز    یهرا بینامره ابتدا به ارائۀ مبانی نظیی و میور انرراع  
عرامرل منرم در گرزینش و      خراهیم پیداخت. سپس میاحل تدوین یک بینامرۀ درسری  

درجه بندی محترا و اصرل بیاحی مراد درسی را بح  خراهیم کید. در ننایرت  انرراع   
یم ترا از ایرن بییر  ضرمن     کنر سطح بندی بینامۀ آمرزش زبال دوم/ خارجی را معیفی 

اسرتاندارد   یهرا دور انعکاس وضع مرجرد  مقدمات علمی بیاحی محتررای آمرزشری   
 را ارائه نمائیم.   یآمرزیفارس

روش   0ع  بریح درس/بینامرۀ درسری   آمرزش زبال خارجی متشکل از سه ضل مثل 
و این بدال  شردیمع بیح درس آغاز تیسیم این مثل  از ضل زشیابی است.تدریس و ار

بریح درس هسرتند و    یهرا یییر گش تدریس و ارزشیابی متأثی از جنتمعناست که رو
 همسر با محترای بینامۀ درسی است.   ناآن یهاروالکیفیت و 

هی بیح درس/بینامۀ درسی دارای یک نظییه زبانی است. عالو  بری نظییرۀ زبرانی     
: نرد از اکره عبرارت   کنندیمو عامل دیگی در تعیین نرع بیح درس ایفای نقش حداقل د

نرع یادگییند . در اغلب مرارد برین نظییرۀ زبرانی و نظییرۀ یرادگییی       نظییۀ یادگییی و
گیا و نظییۀ یادگییی رفتارگیا  امرا  وجرد دارد. مثل نظییۀ زبانی ساختنرعی همبستگی 

یش  شخنیت  عقاید فیدی  سرن  شرغل وجرز    همیشه چنین نیست. هرش  انگیز   نگ
خاد یادگییند  در تعیین نرع بیح درس آمررزش زبرال    یهایژگیونیز به عنرال  نانیا

 .  گذارندیم تأثیی
بی اساس سه معیار نظییۀ زبانی  نظییۀ یادگییی و نرع یادگییند  و بری مبنرای میرزال    

نرع بیح  6( 03-1: 0123که )درسی بی صررت یا معنا  کین یهابینامهتأکید هی یک از 
 درس بینامۀ درسی را به شیح زیی از هم باز شناخته است:  

 =دسترری() یبینامۀ درسی ساختار. 0

                                                                                                                   
  در این فنل تمایز بین بیح درس و بینامۀ درسری نادیرد  گیفتره    Syllabus. با ترجه به تعاریفِ متفاوت محققال از مفنرم 0

از سری محق  مررد بح  صررت گیفته باشد که در این گرنه مرارد  تنییح ای شد  است مگی در مراردی که تفکیک آگاهانه
 الزم صررت گیفته است. 
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 . بینامۀ درسی نقشی /مفنرمی  2
 . بینامۀ درسی مرقعیتی  3

 . بینامۀ درسی منارتی  3

 . بینامۀ درسی تکلیف مدار  0

 . بینامۀ درسی محترایی6
 نمرنرۀ اعرالی تمیکرز بری صرررت      گریا سراخت بینامۀ درسی   در تقسیم بندی فرق

( 0123ی نیز نمرنۀ اعالی تمیکز بی معنا است. یلردل ) )=دسترر( و بینامۀ درسی محترای
دسرتۀ دوترایی زیری     چنرار را به  ناآنبی صررت یا معنا   هادرسبیحنیز بی حسب تأکید 
 تقسیم کید  است:  

 0یلیتحلتیکیبی ر  یهابینامه/ هادرسبیح 

 0نقشی صرری ر یهابینامه/ هادرسبیح 
 2بافت گیار  یساختار یهابینامه/ هادرسبیح 
 4ارتبابیدسترری ر  یهابینامه/ هادرسبیح 

تیکیبری  صررری  سراختاری و دسرترری بری       یهادرس بیحدر تقسیم بندی یلدل  
بافرت گریا و   تحلیلی  نقشی   یهابیحاهمیت آمرزش دسترر تأکید دارند؛ در حالی که 

 .اندکید ارتبابی بی محرریت معنا و اهمیت نقش نسبت به دسترر تمیکز 
( دو تمایز کلی مطیح کرید  اسرت.   2111ی درسی  رابینسرل )هابینامهبیای تفکیک 

مطریح   6و تررالی  0تمایز اول میبرط به محترای بینامه درسی است و بین دو مفنرم جزء
ی دسترری است و مفنرم ترالی نیرز  هاساختشد  است. مفنرم جزء ناظی به محرریت 

مگبّین اهمیت معنا است. این تمایز به حردی در بیاحری بینامرۀ درسری منرم اسرت کره        
ی دربرارة  ییر گمیتنرم ( بیاحی بینامۀ درسی را اساساً بره معنرای   213رابینسرل )همال: 

ی درسری در  هرا بینامره . بی این اساس  داندیم ناآنای اجزاء فعالیت کالسی و ترالی اجی

                                                                                                                   
1. synthetic- analytic 
2. formal-functional 
3. structural-contextual 
4. grammatical-communicative 
5S unit 
6S sequence 
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محرر. در تمایز دوم  که میبرط به نقرش  نگاهی کالل یا دسترر ر محرر هستند یا معنا ر   
ی هرا بینامره ی درسری بره دو گریو     هرا بینامره ی است  درس بینامۀدر بیاحی  آمرززبال

ی ایز نیز  تیکیبی عمدتاً به معنا. در این تمشرندیمتقسیم  2ی تحلیلیهابینامهو  0تیکیبی
( 0136ی است. این تمرایز را نخسرتین برار ویلکینرز )    دسترری و تحلیلی به مفنرم معنای

ی هرا سراخت درسی  تیکیبی بی بیخی از عناصی خاد نظام زبانی مثل  ۀبیناممطیح کید. 
ی زبانی تأکید دارد که به صررت پشت سی هم در یک تررالی خطری   هانقشدسترری و 

( و زبال آمرز در کاربید واقعی باید این عناصری )=  210: 2111)رابینسرل  یندیگیمار قی
از ساد  و پیبسامد به مشرکل و   هاساخت(. این 216اجزاء( را با هم تیکیب کند )همال: 

درسی تحلیلی  بری کراربید همره جانبرۀ      بینامۀ. در مقابل  ندشریمی بنددستهکم بسامد 
. ایرن  کنرد ینمر تقسریم   تیکرچکو زبال را به اجزاء  رتبابی تأکیدی اهاتیفعالزبال در 

ی زبرال آمررزال  از   هایژگیوو  ترجه 3ی بین زبانیهانظامبینامه درسی به روند تکرین 
را در بیاحی محترای بینامرۀ درسری   نال آی یادگییی و استعداد و انگیزة هاسبکجمله 

 .  دهدیممررد ترجه قیار 
 0و فیاینردگیا  3گریا محنررل درسی را به دو گریو    یهابینامه( نیز 02: 0111نرنال )

نقشی را که بی نتیجه و خیوجی ی دسترری و مفنرمی ر  هابینامهتقسیم کید  است. وی 
 یهرا بینامره ( دانسرته و  30-22ننائی آمرزش تأکید دارند  محنرل گریا )همرال منبرع:    

فیایندگیا قیار داد  است. وی همزمرال   یهابینامهیل ی را نیز ذتکلیف ر محرر و محترای 
گریا را تیکیبری و   محنرل یهابینامهبه تمایز تیکیبی/تحلیلی اشار  داشته و به برر کلی 

 فیایندگیا را تحلیلی به شمار آورد  است.  یهابینامه
یو  درسی را به دو گر  یهابینامه( نیز بی پایۀ تمایز تیکیبی/تحلیلی  2111رابینسرل )

و  6درسری  دسرترری   ۀد  اسرت. وی بینامر  کینرین تقسیم  یهابینامهسنتی و  یهابینامه

                                                                                                                   
1S synthetic 
2S analytic 
3S interlanguage systems 
4. product-oriented 
5. process-orientedS 
6S grammatical 
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  منارتی و 0واژگانی یهابینامهسنتی و  یهابینامهنقشی را جزو بینامۀ درسی  مفنرمی ر  
 . آوردیمنرین به حساب  یهابینامه( را از مدارفیتکل= ) یتکلیف

عامرل متمرایز کننردة همرۀ      نیتری منرم دریافت کره   ترالیماز نکات فرق به وضرح 
 4و فیاینرد  2یا ترالی 0جزء  معنا ادسترر ینا بی از آن کیهی  یدتأک زالیمدرسی  یهابینامه

روی پیرستاری بره شرکل    ترالیمدرسی را  یهابینامهبی این اساس   است. 5یا محنرل
به نقش/معنرا  تررالی/ فیاینرد و     6زیی نمایش داد که از صررت/جزء/ محنرل و تیکیب

 .کشید  شد  است 3تلفی 
  بینامۀ درسی ساختاری )=دسترری( است. گیاصررت یهادرسنمرنۀ اعالی بیح 

درسری   یهرا بینامره هی چه از محرریت دسترر کاسته و بی نقرش و معنرا تأکیرد شررد      
 یهرا بینامهرنۀ اعالی و بالعکس. نم شردیم تییقیتلفو  تییندیفیا  تییمترال  گیاتینقش
ن اسرت. سریی تکرری    محررر فیر تکلبریح درس محتررایی و بریح درس     گیانقشمعنا/
بررد  کره بره تردریج نقرش معنرا        یاگرنره درسی در هفتاد سال گذشرته بره    یهابینامه

 شد  است.   تییمنطقو جایگا  دسترر  تیبیجسته

به برر مطلر  بری مبنرای     یآمرزش یهادور  ذکی این نکته ضیوری است که معمرالً
درسی غالباً بری پایرۀ    یهابینامه. به بیال دیگی  شرندینمیک بینامۀ درسی واحد بیاحی 

. در این حالت  معمرالً یک بینامه غالرب و  ندشریمتیکیبی از دو یا چند بینامه بیاحی 
ترابع آل    یهرا بینامره تابع آل هستند. مبنای انتخاب بینامۀ درسی غالب و  هابینامهسایی 

نیازکاوی است که یکی از میاحل اصلی فیایند تدوین محترا و سیفنرل دورة آمرزشری   
  .میشریماست. در بخش بعد  با این فیایند آشنا 

  نیاز سنجی یا واکاوی نیاز: فیایند تدوین محترا و بیاحی سیفنل دورة آمرزشی .3
 زالیر ربینامره گذشته بیشتی  دراصلی و بنیادی  بیاحی محترا است.  ۀگام آغازین و مقدم

                                                                                                                   
1S lexical 
2. unit 
3. sequence 
4. product 
5. process 
6. combination 
7. integration 
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واکاوی نیازهای زبال آمرزال  و بدول  گذاشتندیمضیوری را کنار پایه و گام  یندرسی ا
این در حالی است که پریش  . کیدندیمبینامۀ درسی را بیاحی و محترای دورة آمرزشی 

عال آل بینامه فنباید نیازها و اهدافِ ذی یآمرززبالاز تعیین محترای آمرزشی  هی بینامۀ 
 د.شرد و بی مبنای نتایج این تحلیل نسبت به تعیین محترا اقدام شربیرسی و تحلیل 

 :  کیدبیای تعیین محترای یا بینامۀ درسی  باید فیایند زیی را بی 
 هرا ازمنرارت فقط شرامل آندسرته   معنا که بینامه باید دین ب :0دسازیمحدو: گام اول

اهرداف یادگیینرد    تحقر   شررد کره    درک گفتار(و  سخن گفتن  نرشتن  خراندلمثل )
 .استننآمستلزم 

مرررد   یهامنارتپس از محدود کیدل محترای درس به منارت/ :0: گزینشگام دوم
. زبال است یهانقشالگرهای دسترری و  واژ    مثل اجزای زبانینیاز  گام دوم گزینش 
 است. آمرزالزبالاهداف این گزینش نیز تابع 

 مطالرب   در ایرن گرام  مرضررعات  عنراوین      :2نیواو عنر  اتمرضررع : گام سـوم 
گرزینش شرد     یهرا منرارت زبانی متناسرب برا منارت/   یهانقشو مفاهیم و  هاتیمرقع

 .گیددیمتعیین 
مررد نیاز و  یهامنارتپس از محدود کیدل زبال به  :4نیازهای ارتبابی: گام چهارم

میحله  محترای دروس بی پایۀ نررع نیراز   گزینش محترا و مرضرعات و عناوین  در این 
 .  دشریمارتبابی زبال آمرز تدوین 

 زیی پاسخ دهیم: یهاپیسشپیش از بیاحی محترای آمرزشی باید به 
 چیست؟)=مخاببین(  آمرزالزبالنیازهای 

بیاحی این بینامۀ درسی و محترای آمرزشری  را باید در  عرامل و شیایطِ خاصیچه 
 لحا  کید؟

در  مالحظات و عرامل غییزبانی  مثل هنجارهرای فیهنگری و اهرداف مجییرال     چه 

                                                                                                                   
1. restriction 

2. selection 

3. themes and topics 

4. communicative needs 



  191   ... ی آموزشی و محتوایی برای آموزشبندسطحطراحی 

 

 ؟اندلیدخمحترایی  یزیربینامهسطح بندی و 
 شیرة آمرزش )روش تدریس( به چه صررتی خراهد برد؟

 چه مسائلی در انتخاب  همساز کیدل و بیاحی مراد آمرزشی دخالت دارند؟
 شیرة ارزشیابی چگرنه خراهد برد؟

محتررا اسرت.    یبنرد درجره پس از پاسخ گریی به سؤاالت فرق  میحلرۀ گرزینش و   
برا چره     درسی با ترجه به پاسخ سؤاالت فرق باید تعیین کند که چه محترایی زیربینامه

بنردی محتررا در   شرد. مسئلۀ گزینش و درجهترالی و چینشی  در بینامۀ درسی گنجاند  
همیتِ ویژ  است. در بخرش بعرد  در ایرن برار      ی درسی حائز اهاو بینامه هابیحهمۀ 

 بیشتی بح  خراهیم کید.
آل  یبنرد درجره معیار  و آمرزالزبالمعیار گزینش محترا نیاز : گزینش و درجه بندی

بندی در است. بح  گزینش و درجه ناآناز  زالیربینامهی و سطح انتظار نیز میزال ترانای
 ن دو در سطح واژگال و دسترر مطیح است.  دو سطح محترا و تکالیف و هی کدام از ای

مختلرف  معیارهرای متفراوتی بریای      یهرا درسبریح  : بندی محتراگزینش و درجه
تیکیبی  دسرترر را محررر    یهابینامه. اندد کیو چینش محترا ارائه  یبنددستهگزینش و 
. بیح درس دسترری و بریح درس مفنررمی   دهندیممحترا قیار  یبنددرجهگزینش و 

. ایرن  نرد کنیمبی همین محرر محترای بینامۀ درسی را تعیین  یاهیزاونقشی هی کدام از 
محترایی و منارتی  نیراز ارتبرابی    درس بیحتحلیلی مثل   یهابینامهدر حالی است که 

 . دهندیمرا مبنای گزینش و درجه بندی محترا قیار 
 یهرا نقرش مفراهیم و   یبنرد درجره نقشی معیار گزینش و ر   در بیح درس مفنرمی

 هرا نقرش سپس شناسایی مفاهیم    زبانی مستلزم بیرسی نرع گفتمال مررد نیاز زبال آمرز
زبانی مررد کاربید در آل گفتمرال و ننایتراً تیکیرب کریدل آل مفراهیم و       یهاصررتو 

در اینجا نیرز  بحر  نیراز     زبانی مررد نیاز در بینامۀ درسی است. یهاصررتبا  هانقش
 .  کندیمنقش اول را بازی  آمرززبال

زبرانی   یهرا صررتو پس از آل گزینش  هاتیمرقعمعیار نیاز زبال آمرز  در انتخاب 
در   نقش اصلی را بی عنرد  دارد. بنرابیاین   هاتیمرقعکارگییی در آل ه مررد نیاز بیای ب

عیین محترا )در این بریح درس  تعیرین   بیح درس مرقعیتی نیز  نیاز زبال آمرز محرر ت
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 بندی آل در قالب دروس آمرزشی است.( و صررتهاتیمرقع
  گرام اصرلی را در گرزینش محتررا     گریا لیر تقلبیح درس منارتی  با اتخاذ رویکید 

و  شررد یمر زبانی محرر آمررزش   یهامنارتبیداشته است. در این بیح درس  یکی از 
. بی تیدیرد  گرزینش منرارت    دشریممحترا بی پایۀ همال منارت گزینش و درجه بندی 

اسرت.   آمررزال زبرال پایه در این بیح درس مبتنی بی اهداف دورة آمرزشری و نیازهرای   
مختلف زبرانی   یهاقالبآل در  یبندصررتمحترای منارت گزینش شد  و  یبنددرجه

 .کندیمنیز از همین معیار تبعیت 
آمرادگی زبرانی و    الـف   محتررای آمرزشری بری مبنرای     محررفیتکلبیح درس  در

در دسرتیس   پنیاز آننا به گرنۀ تعاملی یا گفتمرانی خراد و    ب آمرزال زبالشناختی 
تکرالیف نیرز از تکرالیف     یبنددرجه. دشریمبردل منابع الزم بیای انجام تکالیف تعیین 

بی پایۀ تقدّم ابالعات کننره بری ابالعرات نرر     و ساد  و کرتا  به تکالیف پیچید  و بلند 
. در بیح درس محترایی نیز  محترا تابع هردف زبرال آمررز و نیازهرای     یدیگیمصررت 

 ارتبابی وی است.  
برره اعتقرراد نگارنرردة ایررن سررطرر  سررادگی  بسررامد )= عمرمیررت و زایررایی( و نیرراز 

رغم تنرع و تعدد  بهتند. محترا هس یبنددرجهسه معیار اصلی بیای تعیین و  آمرزالزبال
این سره معیرار را    ترالیماصطالحات متداول در حرزة مطالعاتی آمرزش زبال خارجی  

 .  کیدبیای گزینش و درجه بندی تکالیف نیز پیشنناد 
تکرالیف نیرز معیارهرای     یبنرد درجره بیای گزینش و : تکالیف یبنددرجهگزینش و 

رال . بره عنر  گیددیمبی ا متعددی ارائه شد  است. تعدد این معیارهای بیشتی به نرع محتر
-دسترری با معیارهرای گرزینش و درجره   بندی تکالیف مثال  معیارهای گزینش و درجه

 بندی تکالیف معنایی  منارتی و محترایی متفاوت است.  
بی اساس سطح سادگی و دشراری عملکریدی و   ( انراع تکالیف را 01: 0111نرنال )

تقسریم   2تکرالیف تعراملی  و  0تکرالیف ترلیردی    0تکالیف پیدازشی به سه دستۀ یشناخت

                                                                                                                   
1. processing 

2. productive 
3. interactive 
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و تکرالیف تعراملی از    تری سراد  تکالیف پیدازشی از همه   یبنددستهدر این . کید  است
راری بره  همه دشرارتی هستند. هی یک از این تکالیف  بی پایۀ همین معیار سرادگی/ دشر  

 بندی از ساد  به دشرار هستند.رجهنیز خرد دارای د ناآنکه  شرندیمانراعی تقسیم 
تکالیف پیدازشی شامل دو نرع بدول پاسخ )ساد ( و دارای پاسرخ )دشررار( تقسریم    

. تکالیف دارای پاسخ  خرد شامل دو نرع تکرالیفِ مسرتلزم پاسرخ غییفیزیکری     شرندیم
زبرانی   ترانرد یمهستند. پاسخ تکالیف فیزیکی نیز خرد ( رو پاسخ فیزیکی )دشرا( )ساد 

 )=کالمی( یا غییزبانی )=غییکالمی( باشد.  
تکالیف ترلیدی نیز ممکن است از نررع تکریار )سراد ( یرا پاسرخ )دشررار( باشرند.        

یا تمیین معنرادار  ( تکالیف ترلیدی  مستلزم  پاسخ خرد ممکن است تمیین  تقلیدی )ساد 
 باشند.

و واقعری )دشررار( هسرتند.    ( )سراد   یسراز هیشرب تکالیف تعاملی نیز شامل دو نررع  
خرد بره دو نررع تمیینری )سراد ( و ایفرای نقرش )دشررار( تقسریم          یسازهیشبتکالیف 

له )دشررار(  )سراد ( و حرل مسرئ    یامباحثره . تکالیف واقعی نیز شامل دو نررع  شرندیم
 هستند. 

درک و ترلیرد   فرق  بی پایرۀ تمرایز سرنتی    یبندببقه  شردیمکه مالحظه  گرنههمال
باشرد  دشررارتی اسرت و     تری یدیر ترلین معنا که هی چه تکلیفری  بیاحی شد  است  بد

بیعکس. تکالیف سطح پایه عمرماً ساد  و مستلزم درک یا حرداکثی تکریار هسرتند  امرا     
 تکالیف سطرح میانی و پیشیفته ترلیدی و استنبابی هستند. 

  سرطح دشرراری اسرت. کنردلین     نرا آنم در تکالیف و درجه بندی یکی از مسائل من
 ( عرامل منم تعیین سطح دشراری را به صررت زیی بی شمید  است:0123)

 0بار شناختی .0
 0فشار ارتبابی .2
 2ویژ  بردل و تعمیم پذییی .3

                                                                                                                   
1. cognitive load 
2. communicative press 

3. particularity and generality 
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 0پیچیدگی رمزگانی و تیاکم تفسییی .3
 0پیرستگی محترا .0
 2پیرستگی فیایند .6

سطرح مقدماتی دارای بار شناختی کم  از لحا  ارتبابی ساد   دارای تعمیم تکالیف 
 ؛باال  رمزگال و تفسیی آسال  محترای پیرسته و منسرجم و فیاینردی هسرتند و برالعکس    

و  تری د یچیپیعنی بار شناختی  فشار ارتبابی  رمزگال و تفسیی تکالیف در سطرح باالتی 
 .  شردیمنیز کمتی  انآن یییپذتیعمرمو  شردیمدشرارتی 

در ادامه به شیح معیارهرای گرزینش و درجره بنردی واژگرال و پرس از آل دسرترر        
 .  میپیدازیم

پاسخ به این پیسش که در یک دورة آمرزش زبال  یا : گزینش و درجه بندی واژگال
بایرد آمررزش داد  شررند      ییهرا واژ حتی در دروس مختلف یک دورة آمرزشی  چره  

سرخنررال بررمی    شررد یمر بستگی به اهداف آل دور  و برل مدت زمال آل دارد. گفته 
اما این بسریار فیاتری از آل تعرداد     دانندیمواژة زبال خرد را  03111کید  حدود تحنیل

لزومری    ساله آمرزش داد. از بیفی 3-2در یک دورة آمرزشی  ترالیماست که  یاواژ 
  داندیمدر یک دورة آمرزشی تمامی کلماتی که گریشرر برمی  آمرزالزبالارد که هم ند

را یاد بگیید. در حقیقت  هدف از انتخاب واژگال بازداشرتن زبرال آمررزال از یرادگییی     
 است که اهمیت چندانی ندارند. ییهاواژ 

نکتۀ مسلم این است که رویکید انتخاب تنادفی  بی فاید  است و تننا نظام جامعی 
مرجب رضرایت   تراندیمکه ظیفیت افزایش و گستیش مداوم را داشته باشد   هاواژ از 

اولیۀ انتخاب واژگال  بی اساس این اید   یهاروشاز نحرة دریافت زبال شرد.  آمرززبال
اول آمرزش داد  شرند  رویکید بسامدشماری را مبنای  ستیابیمپی بسامد  یهاواژ که 

متعدد بیای به دسرت   یهامتن یهاواژ انتخاب واژگال کیدند. در این رویکید  شمارش 
 مالک عمل برد.  هاواژ آوردل میزال بسامد وقرع 

                                                                                                                   
1. code complexity and interperative density 

2. content continuity 
3. process continuity 
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واژگرال   یبنرد درجره عالو  بی بسامد وقرع  معیارهای دیگیی نیز بریای گرزینش و   
 ( این معیارهای را به صررت زیی بیشمید  است:  2110ریچاردز )مطیح است. 

عینی و ملمرس در ابتدا آمرزش داد   یهاواژ مطاب  این معیار   :0یریپذآموزش .0
 را از بیی  عکس یا با آوردل نمرنه تدریس کید. ناآن ترالیمچرل  شرندیم

متجانس )= هم ریشه( زبال اول و زبال دوم باید در میاحرل   یهاواژ  :0همانندی .2
 اولیه آمرزش داد  شرند.

ممکرن اسرت پیبسرامد نباشرند امرا مریتبط برا         هاواژ بعضی  :2در دسترس بودن .3
 را باید زودتی از بقیه آمرزش داد. هاواژ باشند. این ” در دستیس“مرضرع و به اصطالح 

یرا   دهنرد یمر معنای چند واژة دیگی را نیرز پرشرش    هاواژ بعضی  :4دامنۀ شمول .3
اسرت. در  هفته نامه و مجله   روزنامهشامل یا پرشش دهندة نشییه . مثال شرندیمشامل 

 را نیز در نظی داشت. هاواژ آغاز آمرزش باید این 
  شیشره : نرد یآیمدیگی به کار  یهاواژ بیای تعییف  هاواژ بیخی  :5توان تعریف .0
 هستند.ظیف همگی نرعی کارتن و  سطل

گزینش و درجه بندی واژگال بی اسراس معیارهرای فررق  بره معنرای هدفمنردی و       
)یرا آل چره   8ی عالمانه و عامدانۀ محترای دروس است. گیدآوری واژگال پایره ییگجنت

( حاصرل همرین بحر  گرزینش و     شررد یمر بینامۀ درسری واژگرانی شرناخته    امیوز به 
 ی واژگال است.بنددرجه
ارتبراط   یبنرد درجره در آمررزش دسرترر  گرزینش و    : زینش و درجه بندی دستررگ

و چینش اقالم مررد آمرزش در یرک   یبنددستهیعنی  یبنددرجهتنگاتنگی با هم دارند. 
دسرترر   یبنددرجهبیح/ بینامه درسی. سه اصل سردمندی  اهمیت و ضیورت باید در 

معیارهای شنردی مثرل سرادگی     درسی لحا  شرد. در گزینش محترای دسترری یک بینامۀ

                                                                                                                   
1. teachabiliyi 

2. similarity 
3. accessability 

4. coverage 

5. power of definition 

6. core lexicon 
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معیارهای گزینش و درجره بنردی دسرترر     نیتیمنمو قابلیت یادگییی منم هستند نه بسامد. 
 ند از:اعبارت
یعنی عناصی ساد  و میکزی/اصرلی )ماننرد آرایرش واژ      :0سادگی و مرکزیت/اهمیت. 0

 در درول جمله( بی اقالم پیچید  و فیعی مقدم باشند.
ی دسرترری پیچیرد  و   هاساختی دسترری پایه و پیبسامد پیش از هاساخت :0بسامد. 2

 کم بسامد آمرزش داد  شرند.  
ی هرا بینامره تیتیب فیاگییی مرضرعاتی است که بایرد در بیاحری    :2قابلیت یادگیری. 3

درسی دسترری در نظی گیفته شرند. بنتریین راهکرار در ایرن خنررد پیریوی از فیضریۀ       
( است. مطاب  این فیضریه  در آمررزش دسرترر بایرد از     0120  0122 تیتیب ببیعی )کیشن

یعنی  باید ابتردا عناصریی را آمررزش داد کره نقرش       تبعیت کید؛ ناآنتیتیب ببیعی فیاگییی 
و بنیادی در ایجاد ارتباط دارند. به عنرال مثال  آمرزش آرایرش واژگرانی پایره در     کنند نییتع

 سترری باشد.زبال فارسی باید در صدر محترای د
عالو  بی مرارد فرق  معیارهای دیگیی نیز بیای درجه بندی دسترر پیشنناد شرد  اسرت.   

 ( مرارد زیی را پیشنناد د اد  است:2110ریچاردز )
ی مرجررد در  هاساختیی که به هاساخت( عقید  دارد که 0103الدو ) :4زبانی ۀفاصل. 0

همه تدریس شرند. این همال فیضی است کره   شباهت دارد  باید پیش از آمرززبالزبال اول  
 .دهدیمرا تشکیل  5یامقابلهشالردة رویکید مقایسۀ زبانی مرسرم به تحلیل 

ی پیچیرد  آمررزش داد    هرا سراخت ی سراد  پریش از   هاساخت: یعنی دشواری ذاتی. 2
 معیار ترجیه نحرة چینش اقالم دسترری در بینامۀ درسی است. نیتیجیراشرند. این اصل 

: گاهی یک ساخت با وجرد دشرار بردل باید در همال ابتدا آمرختره  نیاز ارتباطی .3
 شرد چرل بسیار مررد نیاز است مثل زمال گذشته در زبال فارسی.

و اقالم دسترری نیز ممکن اسرت در درجره بنردی     هاساخت: بسامد وقرع بسامد .3

                                                                                                                   
1. simplicity and centerality 

2. frequency 
3. learnability 

4. language distance 

5. contrastive analysis 
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 .  با دیگی معیارها رقابت کند تراندیمتعیین کنند  باشد و 
بیاحی محترای آمرزشی یک فیایند حسراب شرد  و    شردیمگرنه که مالحظه همال

زبرال هسرتند کره در بیاحری      یاهیر پادقی  است. واژگال و دسترر واحدهای اصرلی و  
محترای آمرزشی از اهمیت ویژ  بیخرردارند. در ادامه به معیفی چارچرب مفنرمی  هری  

   خراهیم پیداخت.  هامنارتیک از سطرح آمرزش زبال  به تفکیک 
  منارت زبانی 3در حرز   سطح بندی آمرزشی .0

العمرل  منارت زبانی بی اساس دسرترر  3رز  ( سطرح بسندگی در ح2110ریچاردز )
اسرت. ایرن    کرید  های خارجی( ارائه مییکایی آمرزش زبال)مجمع ا ACTFLبسندگی 

هرای  دستررالعمل به ترصیف سطرح بسندگی مبتدی  مترسط  پیشیفته و بیتی در حررز  
 یبنرد سرطح ( نیرز یرک   0111خراندل و نرشتن پیداخته است. ویی ) گر وشنیدل  گفت

تعیین سطح و بسندگی مررد ترجره   یهاآزمرلد  که در بیخی منابع آمرزشی یا کیارائه 
  0  تناسرب 0دقرت  :شراخص   پرنج ندی  ویی  محترا بی اساس قیار گیفته است. در سطح ب

سطح یا میحلۀ تکرینی ارائره شرد     چنارو هی کدام در  5و انداز  4یییپذانعطاف  2دامنه
 است.  

ترصیف شد  بیای هی سطح  آمرزشی را  یهاتیقابل  اندکید محققال مختلف تالش 
آمرزشری مجرازی پیراد      یهرا دور عینی و عملیاتی  به صررت کتراب یرا    یهاقالبدر 

 یهرا شراخص  نیتری یاتیر عملارچرب ارائه شد  از سری اتحادیۀ اروپا از کنند. چسازی 
. ایرن بریح کره بره چرارچرب      رودیمر سطح بندی آمرزش زبال دوم/خارجی به شرما  

  یمبترد : سرطح   A1معیوف است  دارای شش سرطح زبرانی     (CEF)مشتیک اروپایی 
A2  یانیر مر   شیپ: سطح  B1   یانیر م: سرطح  B2    یانیر م: سرطح فررق  C1   سرطح :

   (.20-20: 2110اروپا  یشررااست ) 6یبسندگ: سطح  C2  شیفتهیپ

در هی یک از سطرح فرق را به  آمرززبال یهاتیقابل اندکید همۀ منابع فرق  تالش 

                                                                                                                   
1. accuracy  
2. appropriacy 

3. range 

4. flexibility  
5. size 
6. proficiency level 
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 یهرا تیر قابلو  هایژگیوند. در منابع آمرزشی ارائه کن یسازاد یپروشن و قابل  یاگرنه
  (6)ترا   (0)در هی یک از سطرح ششگانۀ فرق به برذ خالصره در جرداول    آمرزالزبال

 ارائه شد  است:  

 زبان آموز در سطح مبتدی یهاتیقابل (1)جدول 
 یمبتدسطح 

کلمات ساد  و اصطالحات روزمی  را که در مررد خرد   تراندیم آمرززبال فنم شنیداری
خانراد  و محیط عینی ابیافش باشند بفنمد  به شیبی که فید به آرامری و  

 شمید  حیف بزند. 
فنررم از بییرر  خرانرردل 

 متن
کلمات و اسامی ساد  و عادی و هم چنین جمالت بسیار  تراندیم آمرززبال

 را بفنمد. هاکاتالرگت( و )تبلیغا هاهیابالعساد   مثالً در 

تررررال ترلیرررد گفتررراری 
)شیکت جستن در یرک  

 مکالمه(

خیلی ساد  وارد ارتبراط )ترلیرد( شررد  بره شریبی کره        تراندیم آمرززبال
را به تیکیبی  ناآنمخابب وی حاضی باشد جمالتش را آرام ادا کند و حتی 

 آمررز  زبرال در ساختن جمالت کمک کنرد.   آمرززبالد و به کندیگی تکیار 
در مررد مسائل ساد  سؤال کند. مثالً در مررد چیزی که  تراندیمهمچنین  

بالفاصله به آل احتیاج دارد و قادر است به سؤاالت پیسرید  شرد  در ایرن    
 زمینه  پاسخ دهد.

بیرررررررال شرررررررفاهی 
 پیرسته/غییمنقطع

جمرالت و اصرطالحات سراد  را بریای      ترانرد یم  در این سطح  آمرززبال
 ترصیف محل زندگی و افیاد پییامرنش بکار ببید. 

کرتا  و ساد  کارت پستالی بنریسرد کره مرثالً در مرررد      تراندیم  آمرززبال ترلید نرشتاری
ی را کره سرؤاالتی سراد  از    اپیسشرنامه  ترانرد یمتعطیالت باشد. همچنین  

   پی کند. مثل پیسشنامه هتل.جمله نام  ملیت و آدرس مطیح کید 

 

 

 

 

 

 

 



  199   ... ی آموزشی و محتوایی برای آموزشبندسطحطراحی 

 

 یانیمشیپزبان آموز در سطح  یهاتیقابل (2)جدول 

 یانیمسطح پیش 

اصطالحات و واژگال پیکراربید را   تراندیم  در این سطح  آمرززبال فنم شنیداری
  خییرد کریدل  کرار و    اشخرانراد  بفنمد )مثالً: در مرررد خرردش    

ی هاغامیپو  هاهیابالعبه مرضرع اصلی  تراندیممحیط ابیاف(. وی 
 ساد  و روشن پی ببید. 

فنم از بییر  خرانردل   
 متن

متررل کرترا  و خیلری سراد  را      ترانرد یمر   در این سرطح   آمرززبال
ی پرسرتیهای تبلیغراتی  منرری    الالبره از  تراندیمبخراند. همچنین  

( به ابالعرات  س... ی )حیکت قطار  ساعت کالبندزمالرستررال و 
ی کرترا  شخنری را   هانامه ترالیممشخص و ویژ  دست پیدا کند. 

 نیز بفنمد.
ترررال ترلیررد گفترراری   
)شیکت جستن در یک 

 مکالمه(

در بحثری مرثالً در مرررد کارهرای      ترانرد یم آمرززبالدر این سطح  
ساد  روزمی  وارد شرد که شامل تبادل یرک سریی ابالعرات سراد      

وارد تبادل گفتاری خیلی کرتا  شرد  حتی اگی به  تراندیمباشد. وی 
 علت نفنمیدل قسمتی از مکالمه نتراند به آل ادامه دهد. 

بیررررررال شررررررفاهی  
 پیرسته/غییمنقطع

تعدادی جمله و اصطالحات سراد    تراندیم  در این سطح  آمرززبال
را بیای ترصیف خرانراد   دیگریال  شریایط زنردگی  تحنریالت و      

 به کار بگیید.  اشحیفهفعالیت 
ی سراد  و  هرا غرام یپو  هرا ادداشتی تراندیم آمرززبالدر این سطح   ترلید نرشتاری

یک نامره شخنری سراد   مرثالً بریای       تراندیمکرتاهی بنریسد. وی 
 بنریسد.  تشکی کیدل از کسی
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 یانیمزبان آموز در سطح  یهاتیقابل( 3)جدول 
 یانیمسطح 

نکات منم را هنگامی که به زبرانی واضرح و    تراندیم آمرززبالدر این سطح   فنم شنیداری
استاندارد و در مرضرعاتی که به آل آشنایی دارد  مثالً کار  مدرسه  تفییحات 

ابالعرات منرم خبریی رادیرر و      ترانرد یمر درک کند. وی  شردیمو ... گفته 
شخنری و یرا   تلریزیرل را که در مررد مرضرعات روز است و چره از نظری   

کاری مررد عالقه وی است بفنمد  به شیبی که خیلی سراد  و واضرح بیرال    
 شرد. 

فنم از بیی  خرانردل  
 متن

مترنی را که اساساً به زبانی ساد  و میتبط با  تراندیمر این سطح  آمرز  دزبال
ترصریف اتفاقرات  بیرال احساسرات و      تراندیمکار او باشد بفنمد. همچنین 

 .کندی مطیح شد  در یک نامه شخنی را درک هاخراسته
ترررال ترلیررد گفترراری 
)شرریکت جسررتن در  

 یک مکالمه(

یی کره در  هاتیمرقعاز عند  مراجنه با اکثی  تراندیمر این سطح  آمرز  دزبال
بردول   ترانرد یمر بیآیرد و   کننرد یمر ی که این زبال را صرحبت  اهیناحسفی به 

ی در مرررد  امکالمره آمادگی قبلی وارد یک مکالمه ساد  در مرارد روزمی  یرا  
 عالی  شخنی  زندگی خانراد   سیگیمی  کار  سفی و اخبار شرد.

بیررررررال شررررررفاهی 
 پیرسته/غییمنقطع

اصرطالحاتی بسریار سراد  را جنرت بیرال       ترانرد یمر  آمرززبالدر این سطح  
بره شرکلی    ترانرد یمبه کار گیید. وی  تجارب  اتفاقات  اهداف و آرزوهایش

ارائره دهرد.    شیهاپیوژ خالصه وار دالیل و ترضیحاتی را در مررد نظیها و 
ی یک کتاب یا یک فیلم را بیال و نظی خرردش را  هابخش تراندیمهمچنین  
 .کنداضافه  هاآلدر مررد 

بیای یک مرضرع/ سرژ  سراد  روزمری  یرا     تراندیم  در این سطح  آمرززبال ترلید نرشتاری
ی که مررد عالقه خرد وی باشد  متنری سراد  و منسرجم بنریسرد. وی     اسرژ 

مرضررعات   دربرارة  شیهرا دگا یر دی شخنی از تجرارب و  انامهدر  تراندیم
 خاد بنریسد.
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 یانیمفوقزبان آموز در سطح  یهاتیقابل (4) جدول

 یانیمسطح فرق 

ی بلند را فنمید  هایسخنیانو  هاکنفیانس تراندیم آمرززبالدر این سطح   فنم شنیداری
ی پیچیرد  را  هااستداللو حتی به شیط آشنا بردل نسبی به مرضرع بح   

 ی تلریزیرل را درک کندهابینامهاخبار و ابالعات  تراندیم. وی کنددنبال 
 را بفنمد. زنندیمیی که در آننا به زبال استاندارد حیف هالمیو ف

مقاالت و گزارشاتی را که شامل مسرائل   تراندیم  در این سطح  آمرززبال فنم از بیی  خراندل متن
معاصی باشد  و در آل نریسند  با روشی خاد و یا از دیدگاهی ویرژ  بره   

یک نثری ادبری معاصری را     تراندیمد. همچنین  کنمسئله پیداخته را مطالعه 
 بفنمد.

گفتررراری تررررال ترلیرررد 
)شیکت جسرتن در یرک   

 مکالمه(

نسربی بره راحتری و بردول فکری       به برر تراندیم  در این سطح  آمرززبال
. یدیر گیپر ی عرادی و روال را  امکالمهکیدل  به زبال مادری مخابب با او 

در مکالمات روزمی  و ساد  وارد شد   نظی بدهد و از نظیات  تراندیموی 
 خرد نیز دفاع کند.

هی بیرررررررال شرررررررفا 
 پیرسته/غییمنقطع

در مررد تعداد زیادی از مرضرعات مررد  تراندیم آمرززبالدر این سطح  
یک مرضرع خبیی را  تراندیمبه وضرح و دقت نظی بدهد. وی  اشعالقه

 بسط بدهد و از جنات مختلف مزایا و مشکالت ممکن را ترضیح دهد. 
در مررد تعداد زیادی از مرضرعات مررد  تراندیم  در این سطح  آمرززبال ترلید نرشتاری

جنرت ارائره    تراندیمعالقه مقاالتی به وضرح و دقت  بنریسد. همچنین  
یک سیی ابالعات  مقاله یا گزارشی بنریسد یا در مقابل نظیی ارائه شد   

یی کره  هرا نامره در  تراندیمد. وی کندیدگا  مراف  یا مخالف خرد را بیال 
 را نسبت به اتفاقات و تجیبیات بیال کند. اشیشخننظی  سدینریم

 

 پیشرفتهزبان آموز در سطح  یهاتیقابل (5) جدول
 سطح پیشیفته

گفتارهای بلند را بفنمد  حتی اگی ساختارها  تراندیم  در این سطح  آمرززبال فنم شنیداری
ی هرا لمیفر و  هرا الیسری  ترانرد یم  واضح و مؤکد نباشد. همچنین ناآنو بیال 

 تلریزیرنی را به آسانی بفنمد. 
فنم از بیی  خرانردل  

 متن
مترل میبرط به یک واقعره و یرا متررل ادبری      تراندیم آمرززبالدر این سطح  

 تراندیمتمیز دهد. همچنین  ناآنبلند و پیچید  را بفنمد و تفاوت سبک را در 
مقاالت تخننی را که نظام گستید  و فنی دارند  حتی اگی در زمینه مطالعات 
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 وی نباشد  بفنمد. 

ترررال ترلیررد گفترراری 
)شرریکت جسررتن در  

 یک مکالمه(

بیرانی روال  بردول نیراز بره فکری کریدل و        تراندیم  در این سطح  آمرززبال
مراعی و  در روابرط اجت  ترانرد یمر جری کلمات داشته باشد. همچنین وجست
نظیات و عقاید خرد را به  تراندیمی بیانی درخرر و روال داشته باشد. احیفه

 دقت ترضیح داد  و به گفتار خرد متناسب با گفتار مخاببینش انسجام بدهد.
بیررررررال شررررررفاهی 

 پیرسته/غییمنقطع
مرضرعات پیچید  را به دقت و بره وضررح    تراندیم  در این سطح  آمرززبال

و مراردی را که به این مرضرعات میبرط است در آل بگنجانرد و   هدشیح د
 سخن خرد را با بسط بیخی نکات خاد پایال دهد.

بیانی خرش ساختار و واضرح ارائره دهرد و     تراندیم آمرززبالدر این سطح   ترلید نرشتاری
نامه  مقاله یا گزارشی  تراندیمرا بسط دهد. در مرارد پیچید   اشیشخننظی 

کنرد و برا   را مشرخص   رسرند یمر یی که به نظیش منم هانکتهرا تنیه کید  و 
 ی نگارشی مختلفی اتخاذ کند.هاسبک تراندیمل متفاوت ترجه به مخاببا

 

 بسندگیزبان آموز در سطح  یهاتیقابل (6)جدول 
 سطح بسندگی

این سطح  در فنم زبال گفتاری هیچ مشکلی ندارد. چه در گفتار مستقیم یرا   آمرز زبال فنم شنیداری
ی تند و سییع  ولی همه ایننا به شیبی است که فیصت امکالمهو چه در  هارسانهدر 

 مخابب را داشته باشد. ۀآشنا شدل با لنج
فنررم از بییرر  خرانرردل 

 متن
بدول مشکل هیگرنه متنی را بخرانرد. حتری اگری از     تراندیم  در این سطح  آمرززبال

ی امقالره مرثالً جرزو  یرا     ؛=دسترر( و محتری پیچید  و انتزاعی باشرند ت )لحا  صرر
 تخننی یا اثیی ادبی.

تررررال ترلیرررد گفتررراری 
)شیکت جستن در یرک  

 مکالمه(

نرد و  ی شریکت ک امباحثهدر هی مکالمه یا  تراندیم  در این سطح  به راحتی آمرززبال
با اصطالحات زبانی و ساختارهای منطلح مشکلی ندارد. برا بیرانی روال بره ترضریح     

برا منرارت بره     ترانرد یمر . اگی مشکلی پیش آید  پیدازدیمی ظییف معنایی هاتفاوت
 ل مترجه شرند  مشکل را بیبیف کند.تدای رشته کالم بیگیدد و بدول آنکه مخاببااب

بیرررررررال شرررررررفاهی 
 پیرسته/غییمنقطع

با اتخاذ سبکی متناسب برا فحررای کرالم مطلبری را      تراندیم  در این سطح  آمرززبال
تعییفی منطقری   تراندیمترصیف یا استداللی را روشن و روال بیال کند. وی همچنین 

   کند.ارائه و شنرند  را تا دریافت نکات اساسی و منم راهنما 
متنی روشن و روال بنریسد کره سربکی متناسرب برا      تراندیم آمرززبالدر این سطح   ترلید نرشتاری

ی پیچیرد  بنریسرد کره در آل     امقالره نامه  گرزارش یرا    تراندیممرقعیت داشته باشد. 
ساخت واضح مرتن خراننرد  را در درک و بره خابیسرپاری نکرات پیاهمیرت یراری        

 .ی یا ادبی را خالصه یا نقد نرشتاری کنداحیفهمتنی  تراندیم. همچنین کندیم
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 یریگجهینت
عنرال کتاب بیای آمرزش زبرال فارسری بره غییاییانیرال بره رشرتۀ        221 کنرل بیش ازتا

نشرال   نرا آن(  امرا دقرت در محتررای    0321تحییی درآمد  است )دبییمقردم و همکرارال   
نادید  گیفته شد  و حتری بره    ناآنکه رویکیدهای بیاحی بینامۀ درسی در اکثی  دهدیم

درسری   ۀبدول ترجه به مالحظات بیاحری بینامر   نانآکید که غالب  ادعا ترالیمت جیئ
 یگزقی . این نکته به ویژ  در مررد آثار قبل از دهۀ هفتاد مشنردتی است. اندشد تدوین 

( بی مبنای چارچرب شش سطحی شررای اروپا  که در بخش پریش  0311) 0و اصغیپرر
. انرد پیداختره معیفی شد  به بیرسی سطح بندی منابع آمرزش زبال فارسی به غییاییانیال 

کتاب آمرزش زبال فارسی به غییاییانیرال  برا    036پس از بیرسی مقرلۀ سطح بندی   لاآن
 الیماز که  اندداد نشال  ل و نمردارهای روشناتکاء به آمار قابل اعتناء و در قالب جداو

عنراوین   گری یددرصرد   30و در  د ینگید ذکی ( درصد 00) کتاب 21سطح ها  کتاباین 
 متشتت و بعضاً متناقضی ذکی شد  که فاقد مبانی علمی و نظیی است.  

آل اسرت کره   دالیل این نابسامانی  نیتیمنم( معتقدند از 0311و اصغیپرر ) یگزقی 
م وجررد نردارد ترا بری اسراس آل هر       آمررزال یفارسر آزمرل استاندارد تعیین سطح بیای 

برا   ییهرا کتراب در سطح و کالس مناسب خرد قیار گییند و هم مؤلفرال    آمرزالیفارس
  مشکالتی زیادی یبندسطحسطرح استاندارد تالیف کنند. ببیعی است که نابسامانی در 

ایرن مشرکالت بریای     نیتری منرم ه وجررد آورد  باشرد. از   بر  یفارسبیای آمرزش زبال 
کره یرا در    ییهاکتابمدرسال فارسی آل است که باید زمال بسیار صیف کنند تا از میال 

بره دلیرل اسرتاندارد نبرردل قابرل       انر آنسطح مشخص نشد  یا سطح مشخص شدة  اننآ
نکتره عرالو  بری     اعتماد نیست  کتاب مناسب را انتخاب کنند. الزم به ذکی است که ایرن 

در غیری ایرن صرررت     اسرت  زمال بسیار  مستلزم تحنیالت و تجیبه در این زمینه نیرز  
 ممکن است با انتخاب نامناسب فیایند آمرزش به بییاهه کشید  شرد. 

صیفاً به آزمررل تعیرین سرطح     ترالینمبه اعتقاد نگارندة این سطرر  مشکل فرق را 
شیابی یکی از اجزاء بیاحری بینامرۀ درسری اسرت.     زییا بح  ارزیابی و ارز ؛نسبت داد

                                                                                                                   
 کنم.تشکی می. از نریسندگال به خابی اجازة استفاد  از این مقاله  پیش از چاپ آل  0
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ی آمررزش زبرال فارسری بره غییاییانیرال      هاکتابکه  شردیماصل مشکل از آنجا ناشی 
بی تیدید این نقنال  باع  . شرندیمخارج از چیخۀ علمی بیاحی بینامۀ درسی ترلید 

ارائره مطالرب    یهرا قالبآمرزشی و نابسامانی در الگرها و  یهاکتابتشتت در محترای 
 تررال ینمر  نرا آنکره در بسریاری از    دهدیممحترای این منابع نشال  خراهد شد. بیرسی

 را کشف کید.   یاشد  یزیربینامهمسیی 
یم که آنچه در خنرد کنبه عنرال حسن ختام این پژوهش  باید بی این نکته تأکید 

استاندارد و بیاحری   یبندسطح یسازاد یپآمرزش زبال فارسی به غییاییانیال منم است 
مفنرمی  محترای آمرزشی  زبال فارسی در قالرب ایرن سرطح بنردی اسرت. بره عبرارت        

  متناسب با هی سطح و هی منارت  باید محترا شناسایی و بره تکلیرف آمرزشری    تیساد 
و انتظرارات او   هرا خراسرته و  آمررز یفارستبدیل شرد. پی واضح است که شناسایی نیاز 

 در این راستا است.  مقدمۀ هی اقدامی 
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 منابع
 . کانرل زبال اییالخواندن. (0322)تاج الدین  سید ضیاء الدین.

 انتشارات دانشگا  پیام نرر روش تدریس زبان فارسی.. (0320) .زندی  بنمن

 انتشارات مدرسه  د(.جل 3) فارسی بیاموزیم. (0323)ذوالفقاری و همکارال. 

مجموعه مقاالت اولین سمینار آمـوزش  . (0322) عباسی .سید ضیاء الدین  تاج الدین و زهیا 
   کانرل زبال اییالزبان فارسی به غیرفارسی زبانان

)وییاست هشرتم(. نشری    ی یادگیریهاهینظربر ای مقدمه .(0322). سیف  علی اکبی )متیجم( 
 دورال

ادب . شرررای گسرتیش زبرال و    جلـد(  4زبان فارسی ). مجمرعرۀ  (0320)صفارمقدّم  احمد .
 فارسی

 کانرل زبال اییال جلد(. 4) دورۀ آموزش زبان فارسی. (0333)ضیغامیال  مندی. 
 . تنیال: دانشگا  آزاد اسالمی.ایدرآمدی بر زبان شناسی مقابله. (0333)ضیاء حسینی  محمد. 

  زبانرال یفارسر ی آمررزش زبرال بره غیری     هاهینظی. اصرل و (0320) د.ضیاء حسینی  سید محم
 انتشارات سخن 

ی بـه  فارسی آموزش زبان هاکتابسطح . (0310)ی  منیی و منیداد اصغیپرر ماسرله.گزقی 
ی گسرتیش زبرال   المللر نیبر مجمرعره مقراالت نخسرتین کنفریانس     ، زبانانیفارس ریغ

  مرانع و راهکارها  به کرشش دکتی عباسعلی وفایی و دکتی رضرامیاد  اندازچشمفارسی:
 ت شررای گستیش زبال و ادب فارسی.صحیایی  انتشارا

 . تنیال  احیاء کتابساخت زبان فارسی. (0336)غالمعلی زاد   خسیو .

 . انتشارات سمتدستور زبان فارسی .(0322) .مشکر  الدینی  مندی

ی اول تا هفتم اسراتید آمررزش زبرال و ادبیرات فارسری. شرررای       هاکنفیانسمجمرعه مقاالت 
 فارسیگستیش زبال و ادبیات 
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