
 





  سيس أپنجاهمين سالگرد تداشت  گرامي
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

پنجاهمين سال تأسيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  1394سال 
  . است ،علوم انساني ةحوزترين نهاد پژوهشي كشور در  بزرگ

خدمت به فرهنگ «با هدف ، ايراندهندة آن، بنياد فرهنگ  نخستين واحد تشكيل
و سعي در حفظ و ترويج ميراث معنوي ايران و كوشش در راه تهذيب و تكميل و 

 1344، در سال »هاي ديگر ترويج زبان فارسي و شناساندن فرهنگ ايران به ملت
مند اسالمي با پيوستن نهادهاي  پس از پيروزي انقالب شكوهو  آغاز به كار كرد

فلسفة ايران، بنياد شاهنامه فردوسي، بنياد  پژوهشي ديگر مانند انجمن حكمت و
فرهنگ و هنر ايران، پژوهشكدة علوم ارتباطي و توسعة ايران، پژوهشگاه علوم 
انساني، فرهنگستان ادب و هنر ايران، فرهنگستان زبان ايران، فرهنگستان علوم ايران، 

مطالعة و مركز ايراني  ،تاريخيمركز اسناد فرهنگي آسيا، مركز ايراني تحقيقات 
هاي خود ادامه داد كه خدمات  فعاليت ها در قالب يك پژوهشگاه جامع به  فرهنگ

علوم انساني در نزد اهالي علم و  گوناگونهاي  علمي و پژوهشي آن در حوزه
  .دانشگاهيان شناخته شده است

ترين استادان  برجسته با همتكه  ،قرن بالندگي اين درخت تنومند نيم ثمرات
 ها كتاب دهاثرگذار و  پژوهشيصدها طرح  ،نشسته است باربه  كشور علوم انساني

براي نهاد دانش  فخري است دستاوردهااين . آموختة فرهيخته است و صدها دانش
  . است  فرهنگ و شكوفايي تمدني شهره  بهدر تاريخ  هموارهدر سرزميني كه 
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ر َتقدير و َتَشكُّ

مجموعة فارسي گفتاري براي غیرفارسي زبانان با حمايت و نظارت جناب آقاي دکتر 
حمیدرضا آيت اللهي، رياست پیشین پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جناب 
سیدسجاد  دکتر  آقاي  جناب  پژوهشگاه،  کنوني  رياست  قبادي،  حسینعلي  دکتر  آقاي 
علم الهدي، معاونت پژوهشي و تحصیالت تکمیلي و جناب آقاي دکتر مصطفي عاصي، 

رياست پژوهشکدة زبان شناسي، به انجام رسید. 
اعضاي محترم هیأت علمي پژوهشکدة زبان شناسي: جناب آقاي دکتر يحیي مدرسي 
و خانم ها دکتر آزيتا افراشي، امید مالك بهبهاني و فرزانه وزوايي، عماًل در مقام مشاور 
علمي، راه حل مشکالت روزمره را هموار ساختند. جناب آقاي ناصر زعفرانچي، مديريت 
نشر و ويرايش نیز از هر گونه همکاري در تولید مجموعه استقبال کردند و، بیش از همه، 
سه تن کارشناسان ارجمند گروه آزوفا: خانم ها ويدا نورخلعتبري، نسیم اشرف العقاليي و 
معصومه لوايي از آغاز فعالیت خود در پژوهشگاه، صادقانه و صمیمانه، زحمات زيادي 

براي به ثمر رسیدن اين طرح متحمل شدند.
و  استادان  ساير  و  يادشده  عزيزان  همة  به حضور  را  تشکرات خود  صمیمانه ترين 
همکاران ارجمند، به ويژه داوران محترم طرح، خانم دکتر سهیال صارمي و جناب آقاي 

دکتر بهروز محمودي بختیاري، تقديم مي دارد

گروه آزوفا
آموزش زبان و فرهنگ ايران به غیرفارسي زبانان



پیشُگفتار

زبان فارسی که به خانوادة زبان هاي هند و اروپايي تعلق دارد آئینة بخشي از تاريخ جهان 
در طول 3000 سال گذشته است. حدود نیمی از اين ايام تاريخ باستانی ايران را تشکیل 
می دهد که به زبان های آن دوره فارسی باستان و فارسی میانه می گويند. نیم ديگر تاريخ 

ايران دورة اسالمی است و به زبان اين دوره فارسی نو يا فارسی گفته می شود.
در دورة باستان، حکومت هاي ايراني تمدن بزرگي در شرق عالم برپاية دين، علم، 
هنر، معماري و روش حکومتي به وجود آوردند و ايرانیان با پذيرفتن دين مبین اسالم، 
در پي ريزي علوم اسالمي، اعم از ديني و غیرديني، صمیمانه کوشیدند. بخشي از میراث 
علمي و فرهنگي آنان در قرن هاي نخستین دورة اسالمی از زبان هاي ايراني به عربي 
ترجمه شد و دانشمندان ايراني، همراه با علماي ساير کشورهاي مسلمان، تمدن عالي 
اسالمی را بنیان گذاردند. آثار دانشمندان ايراني، بخصوص ابن سینا، رازي، خواجه نصیر 
مغرب زمین  علمي  مراکز  در  قرن ها  مي نوشتند،  عربي  زبان  به  اغلب  که  خوارزمي،  و 

تدريس مي شد.
ملت ايران در اين دوران طوالني بارها مورد هجوم اقوام مختلف قرار گرفته و قرن ها 
استیالي بیگانگان را تجربه کرده اند اما به کمک فرهنگ و تمدن خود، که از ارزش های 
ملی و فرهنگی ايرانی ـ اسالمی نشأت يافته، وحدت و استقالل خود را حفظ کرده اند. 
در اين میان، زبان فارسی عامل وحدت و هويت ملی ايرانیان به شمار رفته و عالقه به 
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آن از ويژگی های اصلی اين ملت محسوب مي شود. بايد تأکید نمود که تمدن ايراني بر 
تمدن هاي ديگر پیوسته تأثیر گذاشته و از آن ها تأثیر پذيرفته است.  

رومن گیرشمن، باستان شناس فرانسوي، در تبیین تاريخ ايران مي نويسد: »از بیشتر 
اقوام قديم تنها خاطره اي باقي است. اما ايران، پس از قرن ها و هزاره ها، چون کوه ايستاده 
است.« به باور ريچارد فراي، محقق آمريکايي، »ايران مانند سرو است که از طوفان خم 
مي شود اما نمي شکند« و »کمتر ملتي را در اين جهان مي توانیم بیابیم که تاريخشان تا 

اين حد قابل توجه باشد.«
با ورود دين اسالم به ايران، زبان فارسی با واژگان زبان عربی و محتوای غنی فرهنگ 
اسالمی درآمیخت. اسالم با زبان عربی به ايران وارد شد و به کمک مسلمانان ايراني 
و زبان فارسی در کشورهای  جنوب و  شرق آسیا، شمال آفريقا  و آسیای  مرکزی 

گسترش  يافت. از اين رو، زبان فارسي زبان دوم دنیاي اسالم شمرده مي شود.
ادبیات فارسی که دستاورد بزرگ دورة اسالمی ايران است، مکتب انسان پروری و 
گنجینه ای از حماسه، اخالق، عرفان و معنويت، عشق و محبت، صلح و دوستی، و آداب 
نويسندگان  و  وسیلة شاعران  به  عالی  اين مضامین  مي آيد.  به شمار  اجتماعی  زندگی 
حافظ،  آنان  میان  در  و  جهانی اند  شهرت  داراي  که  شده  بیان  فارسی زباني  و  ايراني 
از  فارسی  ادبیات  و  زبان  يافته اند.  برجستگی خاصی  و مولوی  خیام، سعدی، فردوسی 
جذابیت هاي فراوان برخوردار بوده و اهل ذوق و ادب را در همه جای جهان شیفتة خود 

ساخته است:
 گوته، شاعر نامدار و رکن ادبیات مغرب زمین، حافظ را تعظیم و تکريم می کند. 
او حافظ را عطر آسماني شرق و نسیم روح بخش ابديت مي شناسد و سخن او را اعجاز 
واقعي ذوق و هنر بشري و سرچشمة فیض کمال و جمال و حکمت و عرفان معرفي 

ده
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مي کند.
رباعیات ساده، شیرين و کوتاِه خیام که از متفکران، منجمان و رياضي دانان بزرگ 
شمرده مي شود به بیشتر زبان هاي دنیا ترجمه شده و در دل همة ملت های ادب دوست 
جای گرفته است. آرتور آربري رباعي ايراني را عالي ترين نمونة لطیف شعرسازي در 
تمام ادبیات جهان مي داند و تأکید دارد که بعد از کتاب مقدس، مشهورترين ترجمه اي 

که انتشار يافته رباعیات عمر خیام است.
سعدی، استاد سخن فارسی در نظم و نثر، شاعر عشق و زندگي و اخالق و حکمت 
است. رالف امرسون گلستان سعدي را در رديف انجیل و ديگر کتاب هاي آسماني قرار 

مي دهد. شعر »بني آدم« او زيباترين پیام انسانیت را براي جهانیان دارد:
بنــی آدم اعضای يـک پیـکرند            که در آفرينش ز يک گوهرند

 چو عـضوي به درد آورد روزگار          دگـر عـضـوهـا را نـمانـد قرار

نظم  به  را  ايرانیان  ملي  تاريخ  که  است  ايران  حماسه سراي  مشهورترين  فردوسی 
کشید و اثر جاويدان  شاهنامه را خلق کرد. ادوارد براون او را نه تنها بزرگ ترين شاعر 

عصر خويش، بلکه يکي از بزرگ ترين شعراي تمام اعصار مي شناسد.
مولوی نامدارترين شاعر ادبیات عرفاني است. ادوارد براون او را برجسته ترين شاعر 
عالم  بزرگ  اشعار  هم رديف  را  مثنوي،  او،  ممتاز  اثر  و  مي کند  معرفي  ايران  تصوف 

مي داند.    
زبان و ادبیات فارسی در بخش وسیعي از شرق عالم نفوذ داشته و حوزة فرهنگی 
قارة هند هشتصد سال زبان رسمی  مشترکی را به وجود آورده است. فارسی در شبه 
بوده است. سرود ملی کشور پاکستان بیشتر به زبان فارسی است و اقبال الهوری، شاعر 
بزرگ پاکستان، اشعارش را، نه به زبان مادری اردو، بلکه به فارسی سروده است. در 

یازده



دوازدهپیشُگفتار

امپراتوران عثمانی  از  برخی  بوده و حتی  ادب  و  زبان شعر  فارسی  امپراتوری عثمانی، 
و  بالکان  سرزمین های  تا  را  فارسی  ادب  و  زبان  عثمانیان  سروده اند.  شعر  فارسی  به 
دروازه های اروپا انتشار دادند. در همة اين نواحی نشانه های بسیار از زبان و ادب فارسی 
می توان يافت، مثاًل اينکه »سارايوو«، نام پايتخت زيبای بوسنی و هرزگوين، با واژة فارسی 
»سرا« به معنی »کاخ« ساخته شده است. به اين ترتیب، حوزة مرتبط و مشترك زبان 
فارسي و فرهنگ اسالمي ـ ايرانی در مشرق به سرزمین هاي چین، مالزي و اندونزي 
می رسد. در شمال، کشورهای آسیاي میانه را دربر می گیرد و در غرب و جنوب غربي، 

شامل آسیاي صغیر و حوزة بالکان و نیز کشورهاي عرب زبان مي شود.
و  شعر  سبک  و  زبان  شدن  ساده  با  اخیر  قرن  دو  يکي  در  ايران  معاصر  ادبیات 
نويسندگي در خدمت عموم مردم قرار گرفته و مضامین عمدة آن، يعني بشردوستي، 
آزادي خواهي، میهن دوستي و مسائل اجتماعي، با صورت و قالبي نو بیان گرديده است. 
از زمان پیروزی انقالب اسالمی، زبان فارسي، به  عنوان زبان اسالم انقالبي، بار محتوايي 
اين انقالب را بر دوش دارد. تحوالت نیم قرن اخیر ادبیات ديني، انقالبي و حماسي ايران 

را نیز به وجود آورده است.
زبان فارسِی نو زبانی است شیرين، شیوا، خوش آهنگ و گوش نواز. اين زبان، عالوه 
بر ايران، در کشورهای افغانستان و تاجیکستان به عنوان زبان رسمی تکلم می شود و در 
تعدادي ديگر از کشورهاي منطقه به  صورت زبان غیررسمي کاربرد دارد. تفاوت بین 
فارسی امروز و فارسی يک هزار سال قبل اندك است و امروزه هرفارسي داني قادر است 

فارسي آن دوره را درك نمايد. 
آموزش زبان فارسی بر آن است که غیرفارسي زبانان را با ادبیات فارسي و میراث 
عظیم و پرماية تمدن اسالمی و ايرانی آشنا سازد. هر ايران شناس عالقه مند به مسائل 
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مربوط به ايران در اين منطقة گسترده ضروري است که اين زبان را بداند تا به عمق 
فرهنگ ايراني راه يابد، و هر شرق شناسي که به مسائل تاريخی شرق و غرب اسالم 
می پردازد نیازمند دانستن آن است. گذشته از ارزش هاي فرهنگي، زبان فارسي زبان 

ارتباط زنده با ايرانیان و فارسي زبانان است.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که معتبرترين نهاد پژوهشی ايران در 
تولید مجموعة حاضر،   امیدوار است که  انسانی و فرهنگ شمرده می شود  حوزة علوم 
فارسی گفتاری، به ارتقاء زبان فارسی و شناخت متقابل در مراکز آموزشی و فرهنگی 

جهان منجر شود. 
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هستم. من هستم، شما هستید. من هستم = هستم. هستم، نیستم. 
نکته ها )2(: اعداد 1 تا 10. و. بفرمايید. تفاوت هاي گفتار و نوشتار: 

شناسه ي »يد«

ايشان. هم.  او.  است،  آقای مجیدی.  اسم من.  زبانی:  نکته های 
نکته ها )2(: اسم کوچک، اسم فامیل )فامیلی(.تفاوت هاي گفتار 

و نوشتار: است  
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نکته های زبانی: استاد، استادان. يک روز. نفر. آهنگ. چه؟ که؟ 
نکته ها )2(: جمع. داشتن. تفاوت هاي گفتار و نوشتار: دوم شخص 

جمع، تا
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احوالپرسی. تشّکر. تفاوت های گفتار و نوشتار: گروه هاي همخواني

نکته های زبانی: می آيم. خوش آمديد. از. خانواده تان = خانواده ی 
شما. سن. مهمان. نکته ها )2(: حالت. بخوانید، نخوانید. صورت های 

گفتاری: معّرفی. خوش آمديد. تفاوت های گفتار و نوشتار: سن

نکته های زبانی: اسم تو = اسمت. ما در کالسمان. مصدر، بن. 
دارم.   مهمان.  دوست  را  شما  ندارم.  شناسه.  عدد،  شخص، 
نکته ها )2(: اعداد صدتايی و باالتر. صورت هاي گفتاري: عبارات 

پرکاربرد. تفاوت های گفتار و نوشتار: ضمیرهای پیوسته.
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نکته های زبانی: که. آمدن، رفتن. اين کتاب را، شما را. برنامهی 
تو = برنامه ات. خوابگاه. بايد درس بخوانم. مهمان.   نکته ها )2(: 
بعد، بعد از، معموالً. صورت های گفتاری: اظهار نظر. تقريبًا. به 

نوبت. تفاوت هاي گفتار و نوشتار: به + ضمیر شخصي
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چه طوری،  )مگه(.  مگر  ساده.  ماضی  کاربرد  زبانی:  نکته های 
که؟  با  چه؟  با   :)2( نکته ها  مهمان.  برگشتن.  چه جوری. 
آدرس.  گفتاری:  جمع. صورت های  امر  بزرگ ترين.  بزرگ تر، 

آخه. تفاوت هاي گفتار و نوشتار: حذف »در«ا
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شنیدن،  مهارت های  تدريس  برای  گفتاری  فارسی  مجموعة  از  جلد  اولین  کتاب  اين 
صحبت کردن، خواندن و نوشتن به غیرفارسی زبانان، با تأکید بر ارتباط کالمی است. 
از  اين حوزه  به عالقه مندان  ايران  و فرهنگ  زبان  براي آموزش  کوشش گرديده که 
 )TBT2 CLT1( و »آموزش کارمحور« )آکا  ارتباطی« )آزا  رويکردهای »آموزش زبان 

تبعّیت شود اما بخشي از تمرينات تابع رويکرد ساختاري مي باشد.

الفباي آوانگار بین المللي
به خاطر زبان آموزاني که خواندن حروف فارسي در آغاز برايشان دشوار است از الفباي 

آوانگار بین المللي )IPA3( در ثبت  متن هاي فارسي استفاده شده است.

درس هاي 1 و 2
در درس هاي 1 و 2، الفبا و صداهاي فارسي معرفی شده است. فراگرفتن يکبارة همة 

الفبا ضرورت ندارد و بنابراين، در اين درس ها برنامة يادگیري تدريجي اجرا می شود.

رويكرد آزا
 آزا رويکردي است که توجه کمتري به ارائه و بحث صريح قواعد دستوري در کالس

1. Communicative Language Teaching                          
2. Task-based Teaching
3. International Phonetic Alphabet 
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نشان مي دهد. در عوض، بر تعامل، آموزش دانشجومحور و يادگیري تعاون محور برپاية 
زبان طبیعي و فعالیت هاي واقعي تأکید مي کند.

تعامل عبارت است از پرسش و پاسخ، تبادل فکر، احساس يا عقیده بین دو يا چند 
نفر که به مهارت های ارتباطی منجر مي شود.

آموزش دانشجومحور آموزشي است که بر نیازها و اهداف زبان آموز تکیه دارد. به 
دانشجو آزادي عمل مي دهد و به او فرصت خالقیت و نوآوري مي بخشد.

در يادگیري تعاون محور، دانشجويان تیمي را تشکیل مي دهند که اعضاي آن بايد با 
هم کار کنند تا به هدف مشترکشان نايل شوند.

برخي اصول ديگِر آزا
1. چهار مهارت شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را مي توان همزمان تدريس 

کرد.
2. خواندن و نوشتن، در صورت تمايل، ممکن است از روز اول آغاز شود.

3. استفادة محتاطانه و محدود از زبان مادري در مواقع لزوم پذيرفته است.
4. در صورت نیاِز دانشجويان به ترجمه يا مفید بودن آن، مي توان از اين فن استفاده 

کرد.
5. دانشجويان اغلب به شیوة آزمون و خطا زبان را تولید مي کنند.

6. آزا بر اهمیت دستور در آموزش زبان صّحه مي گذارد.

رويكرد آکا
کار  به  را  دانشجو  و  استاد  توجه  که  آزاست  از  پیشرفته اي  شکل  کارمحور  آموزش 
آموزشي جلب مي کند. کار آموزشي فعالیتي  است که زبان آموز را به کاربرد زبان واقعی، 
با تأکید بر معني آن، وامي دارد. اين کار ها از نوع فعالیت هاي دنیاي واقعي اند که انجام 

آنها به نتیجه ای منجر مي شود.

بیست
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اجراي کالسي
همکاري و تعامل در کالس درس، که به دانشجو فرصت بیشتري براي تکلم مي دهد، به 

صورت کار فردي، کار زوجي، کار گروهي و فعالیت تمام کالسي انجام می گیرد.
براي  و  مي شود  انجام  دانشجو  دو  توسط  که  دارد  داللت  فعالیتي  بر  زوجي  کار 
تمرينات کوتاه تر، ساده تر و نظارت شده در ساختارهای زباني مناسب تر است. تمرينات 

پرسش و پاسخ، گفتگو با يک همکالسي و مصاحبه نمونه هاي کار زوجي هستند.
کار گروهي بر فعالیتي داللت دارد که گروه هاي سه تا شش نفره انجام مي دهند و 
براي تمرينات طوالني تر و پیچیده تری که به نظارت کمتری نیاز دارند مناسب است. 
نمونة کارهاي گروهي عبارتند از بازي ها، ايفاي نقش و نمايش، حل مسئله، تصمیم گیري 

و تبادل  نظر.
انجام مي شود.  دانشجويان  توسط همة  فعالیت هايي هستند که  تمام کالسي  فعالیت  

تمرينات پاسخ جمعي نمونة خوبي از اين نوع فعالیت ها هستند.

فارسي گفتاری معیار
زباني که در مجموعة حاضر تدريس مي شود عمدتًا گونة گفتاري معیار فارسي است. 
اين گونه را همة ايرانیان تحصیل کرده در سراسر کشور به کار مي برند و درك مي کنند. 
در برنامه هاي صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران نیز از همین گونه استفاده مي شود.

شنیدن و صحبت کردن
و  شنیدن  مهارت هاي  آموزش  براي  کتاب  اين  تمرينات  و  توضیحات  گفتگوها،  همة 
و  تمرينات شکل »ضبط  بیشتر  ايرانی ضبط شده اند.  توسط گويندگان  صحبت کردن 
مقايسه کنید« دارند، به اين معني که زبان آموزان بايد صداي خود را در نرم افزار ضبط 

کنند و بعد آن را با ضبط گويندة ايراني مقايسه نمايند.
آنها  کردن  حفظ  و  شده اند  طرح  ارتباطي  نقش هاي  محور  حول  کتاب  گفتگوهاي 
الزامی نیست. زير واژه هايی که تکیه  می گیرند، مطابق رايج ترين کاربرد آنها، خط کشیده 

بیست و یک
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شده است. اين امر به زبان آموزان کمک مي کند که آهنگ صحیح زبان فارسي را در 
کمترين مدت فراگیرند.

و  گفتاري  تفاوت هاي  پايان،  در  و،  تدريس مي شود  گفتاري  به شکل  از درس ها  هريک 
نوشتاري آنها توضیح داده مي شود. اگر دانشجويان صرفًا به تکلم فارسي عالقه مندند، يا اساسًا 
با يادگیري همزمان دو گونه موافق نیستند، می توانند شکل نوشتاري را در ابتدا کنار بگذارند.

به فارسی صحبت  بیشتر  ارتباطات خود هرچه  دانشجويان را تشويق کنید که در 
کنند. بین کالس درس و دنیاي واقعي رابطة روشنی ايجاد کنید.

خواندن و نوشتن
دانشجويان می توانند به میل خود خواندن را همزمان با شنیدن و صحبت کردن، يا کمي 
ديرتر، شروع کنند. همة متن هاي گفتاري به شکل نوشتاري هم ضبط شده تا در کسب 

مهارت خواندن کمک نمايند.
گونة  به  کنند  شروع  را  نوشتن  مي خواهند  اگر  که  می شود  توصیه  دانشجويان  به 
نوشتاري بنويسند، نه شکل گفتاری. در محل هرتمرين نقطه چین هايي براي نوشتن پاسخ 

سؤاالت گذاشته شده است.
از درس 11 به بعد، نوشتن انشاهاي ساده و کوتاه نیز به عنوان تمرين اختیاري اضافه 

شده است تا مهارت های نوشتاري شما تقويت شود.

تفاوت هاي گفتار و نوشتار
بین دو گونة گفتاري و نوشتاري زبان فارسي تفاوت هاي قابل مالحظه اي وجود دارد. 
گونة نوشتاري در کتاب هاي آموزشي، مجالت، روزنامه ها و همة اسناد رسمي به  کار 
مي رود. در اين کتاب، تفاوت هاي گفتار و نوشتار در پايان هردرس به  صورت نظام مند 

توضیح داده شده اند.
در نگاه اول،  تفاوت هاي گفتار و نوشتار ممکن است در نظر زبان آموز خارجي پیچیده 
تبعّیت  خاصی  قواعد  از  اغلب  تفاوت ها  واقع،  در  آن که،  حال  نمايد  جلوه  پرزحمت  و 

بیست و دو
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اولیه آسان تر خواهد  از چند درس  يادگیري را پس  فرايند  قاعده مندی  اين  مي کنند. 
ساخت.

دستور
بیشتِر فراگیران زبان فارسي از تحصیل در ايران يا قرار گرفتن در محیط زبان فارسی 
محرومند و يا ممکن است از آموزش کالسي بسیار محدودي بهره مند باشند. از اين رو، 

دسترسي به دستور براي فهم و يادگیري زبان نیازي قطعي است.
زباني  هرنکتة  براي  روشن  و  مختصر  توضیحی  شامل  حاضر  اثر  در  دستور  بخش 
مي شود و در پي آن تمريني کوتاه مي آيد. تمرين با مثالي همراه با پاسخ شروع مي شود 

که به فهم نکته و کاربرد آن کمک مي کند.
دستور زبان،  به رغم اهمیت آن، نبايد در جلسات کالس توسط استاد به صورت 
مستقیم تدريس شود. رويکرد حاضر تأکید دارد که دستور در حد امکان به شیوة عملي 

تدريس گردد.

واژگان
واژگان از نظر ارتباط زباني نقش اصلي دارد و دانشجويان بايد به يادگیري مستقل آن 
فراگرفت.  از کالس  را مي توان در خارج  اولیه  از کلمات  زيادي  مقدار  تشويق شوند. 
تمرين سريع يک تا سه دقیقه اي براي مرور واژگان هردرس به صورت بازي هاي سادة 

مروري و پاسخ هاي جمعي به تسلط واژگاني دانشجويان کمک خواهد کرد.
اولیة يک  يادگیري  براي  به 400 مي رسد که حداقلی  اين جلد  واژه هاي  مجموعة 
زبان خارجي است. به دانشجويان توصیه مي شود که از واژه نامه هاي فارسي ـ انگلیسي و 
انگلیسي ـ فارسي پايان کتاب، که داراي واژه هاي ضروري بیشتر و نیز لغات مربوط به 

فايل هاي صوتي ـ تصويري هستند، استفاده نمايند.
در کتاب حاضر، بخشی از واژه های جديد هر درس با تصوير نشان داده شده است 
اما به تدريج برای معنی کردن واژه های ديگر از کلمات فارسي که در درس هاي قبل 

آموخته  شده اند استفاده کرده ايم. 
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فارسِی ُگفتاری 1 

شادي و نشاط در کالس درس
کالس ها  آن  در  يادگیري  میزان  مبناي  بر  را  خود  کالس هاي  زبان آموزان  بیشتر 
ارزيابي مي کنند، نه با شادي و لذتي که تجربه کرده اند. با وجود اين، فعالیت هاي شاد 
و لّذت بخْش عالقه مندي زبان آموزان، مخصوصًا دانشجويان جوان تر، نسبت به کالس 

درس را افزايش مي دهد.
به معلّمان توصیه مي شود که تا می توانند از قّوة ابتکار خود و ذوق هنري دانشجويان 
تا  نمايند  استفاده  مشابه  بخش هاي  ديگر  و  مسابقات  نقش،  ايفاي  بازي ها،  اجراي  در 

آموزش کالسي جّذابّیت و شادي هرچه بیشتري داشته باشد.
تمرينات اين کتاب راهنمايي و مثال هاي کلّي محسوب مي شوند. از استادان درخواست 
مي شود که مثاًل با تغییر اسامی  در متن ها به نام های واقعي دانشجويان حاضر و يا مرتبط 
ساختن اطالعات گفتگوها و متن ها با واقعیات و شرايط واقعي کالس، و حتي جامعه اي 

که تدريس در آنجا صورت مي گیرد، به اين تمرينات حیات واقعي ببخشند.
روش هاي  از  کالسي  فعالیت هاي  طی  در  استادان  که  مي کنیم  پیشنهاد  پايان  در 

مناسبي براي تشويق دانشجويان و گروه هاي ممتاز استفاده نمايند.

تصحیح 
خطاهاي آموزشي نتیجة طبیعي رشد مهارت هاي ارتباطي به شمار مي روند و همة آنها 
به تصحیح نیاز ندارند. تصحیح بايد بر مواردي که موجب اختالل در دريافت و انتقال 

پیام هاي معني دار مي شوند متمرکز گردد.
مانع گفتگو و ارتباط پیوسته نشويد و، در عین حال، از خطاهاي عمده هم چشم پوشي 

نکنید. شايد بهتر باشد که تصحیحات را به زمان مناسب ديگری موکول کنید.

مناسب سازي درس ها
کتاب حاضر براي کالس مخصوص شما طراحي نشده است. پس، نخستین گام شما بايد 
مناسب سازي درس ها باشد. بخش ها يا تمرينات غیرضروري را حذف کنید يا، برعکس، 

بیست  و چهار



اُصول و تُوصِیه های آموِزشی

مطالب يا تمرينات مناسب تري را مطابق نیازهاي کالس اضافه نمايید تا هرگونه کمبود 
احتمالي جبران شود.

فارسي گفتاري: شبه خودآموز
فارسي گفتاري به صورت شبه خودآموز طراحي شده است. نکته هاي زباني و تمرينات 
به ساده ترين شکل نوشته شده اند تا زبان آموزان به تنهايي،  بدون نیاز به معلم، نکته ها را 
بخوانند و تمرينات را انجام دهند. اين بخش از آموزش بايد خارج از کالس و قبل از 

تشکیل کالس انجام شود. به همة پاسخ ها در نرم افزار دسترسي هست.
از  و، مهم تر  تمرينات،  و  تکالیف  بررسي  کلي،  توضیحات  بايد صرف  زمان کالس 
همه،  فعالیت هاي گفتاري شامل پرسش و پاسخ بین استاد و دانشجويان، کار زوجي، کار 
گروهي، بازي، مسابقه، ايفاي نقش و غیره شود. توجه داشته باشید که تدريس تمامي 
خواهد  آن  تأثیرگذاری  از  و  کرد  خواهد  کند  را  يادگیري  فرايند  استاد  توسط  درس 

کاست.

برنامة زماني
برنامة زماني براي تدريس کتاب بهتر است با نظر استاد و دانشجويان تعیین شود. در 
هر حال، کل کتاب را مي توان در يک ترم طي دو کالس دو ساعت در هفته تدريس کرد 

مشروط به آنکه استاد و زبان  آموزان توصیه های باال را به طور کامل رعايت نمايند.

کتاب کار
يک کتاب کار مجازي در کتاب حاضر طراحي شده که تمرينات بیشتري را براي روشن 
کردن نکات زباني و تقويت درس هاي آن دربرمي گیرد. کتاب کار سطح باالتري از مواد 

آموزشي را که براي کالس هاي فعال تر سودمند خواهد بود نیز ارائه مي دهد.
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