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چکیده
دستور حوزه ای از زبان است كه به دليل طبيعت خاص و پيچيدة آن همواره مورد نقد و بررسی بوده است .تحقيق حاضرر در صردد
پاسخ گويی به مسئلة ماهيت دستور آموزشی و ميزان انعکاس آن در برخی از منابع آموزش زبان فارسی بره غيرفارسریزبانران اسرت.
برای اين منظور ابتدا در چارچوب سطح بندی اروپايی ،بعضی از منابع انگليسی را از حيث رابطة مفاهيم ،كاركردها و صرورتهرای
دستوری متناسب با آنها در هر سطح تحليل نموديم و سپس ميزان آموزش ايرن عناصرر مهرم را در منرابع آمروزش زبران فارسری بره
غيرفارسیزبانان ارزيابی كرديم .نتايج پژوهش ،حاكی از آن است كه قواعد دستور آموزشی انعکاس ضعيفی در منابع آموزش زبان
فارسی به غيرفارسیزبانان دارد .ديگر آنکه ،چينش محتوای دستوری در اين كتابها صورتی چرخهای ندارد و شايد يکی از داليل
مهم آن عدم وجود معيار مشخص و مشترک در تدوين و سطحبندی كتابهای زبان فارسی به غيرفارسیزبانان است.
کلیدواژهها :دستور آموزشی ،كاركرد زبانی ،صورتهای دستوری ،سطحبندی آموزشی.
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خارجی است تا به واسطة آن بتوان محتوا و نحوة آموزش دستور را در منابع فارسی ارزيابی نمرود و بره طراحری و تردوين
منابعی مطابق با آن ،راه يافت .بر اين اساس ،پژوهش حاضر در پی پاسخگويی به سؤالهای زير است:
 .3قواعد دستور آموزشی به چه ميزان در منابع آموزش زبان فارسی به غيرفارسیزبانان انعکاس يافته است؟
 .1منابع آموزش زبان فارسی به غيرفارسیزبانان در گزينش و چينش محتوای دسرتوری از چره رويکررد يرا چرارچوبی
تبعيت میكنند؟
به منظور دستيابی بره پاسرخ ايرن سرؤال هرا الزم اسرت ابتردا پيشرينة مختارری از آمروزش دسرتور را از نظرر بگرذرانيم.
زبانشناسان تعاريف مختلفی از دستور ارائه دادهاند .دستور مجموعه قواعدی بررای تعيرين ترتيرب صرحيح وا ههرا (نونران،
 ،)1331نظامی از ساختها و الگوهای معنادار متاثر از محدوديتهرای كاربردشرناختی (الرسرن فرريمن ،)1333 ،شريوهای
برای كنترل و تركيب كلمات (يور ،)3331 ،نظامی پويا كه بايد به عنوان مهارت پنجم آموزش داده شود (الرسن فرريمن،
 ،)1337جنبه منحار به فرد زبان كه ويژگیهای آن در ساير پردازشهای ذهنی اتفرا نمریافترد و در زبران حيوانرات نيرز
وجود ندارد (كوک )1333 ،و در نهايت نوعی يادگيری آگاهانه (كرشن )3381:81 ،است.
همانگونه كه تعاريف متفاوتی از دستور ارائه شده است ،وجود انواع مختلفی از دسرتور نيرز دور از انتظرار نمریباشرد.
هوبرد )3331(3معتقد است كه سه نوع دستور با نامهای دستور رابطهای ،1نقشری -وا ی 1و سراخت گروهری تعمريم يافتره

1

وجود دارد .از نظر وستنی ( )3331چارچوب مشخای برای آموزش دستور وجود نردارد و قواعرد دسرتوری بره دو دسرته

قواعد سطح عالی و سطح مبتدی تقسيم میشوند .كوک ( )1333نيز چهرار نروع دسرتور تجرويزی ،دسرتور سرنتی ،دسرتور
ساختاری ،دستور به مثابه دانش ذهنی را معرفی كرده است.
الرسن فريمن ( )1333نيز هفت نروع دسرتور برا نرامهرای دسرتور ذهنری ،1دسرتور تجرويزی ،دسرتور توصريفی ،دسرتور
زبانشناختی ،دستور مرجع ، 1دستور معلم 7و دستور آموزشی 8را از هم متمايز كرده است.
در سير تکوين روشها و رويکردهای آموزش زبان دوم /خارجی ،سه نگاه به آموزش دستور وجرود داشرته اسرت .در
دورة دستور -ترجمه و دورة سمعی باری كه تجلی آنها بره ترتيرب در روش مشرهور دسرتور-ترجمره و شرنيداری بروده
است ،دستور محور آموزش زبان بوده است و فارغ از آنكه كداميک از مهارتها و مؤلفههای زبانی مرورد تاكيرد بروده،
دستور نقش محوری را ايفا كررده اسرت .همزمران برا انقرالب شرناختی (گراردنر )3381 ،و طرر روانشناسری شرناختی و
زبانشناسی زايشی در نيمة دوم قرن بيستم ،ديدگاههايی مطر شد كه بر طبيعی بودن روند فراگيری /يادگيری زبان تأكيد
مینمودند .حاصل اين رويکردها حذف دستور از چرخة آموزش بود .پرواضح است كه دليل حذف دستور در اين دوره،
بیاهميت انگاشتن دستور نبود .بلکه طرفداران اين ديردگاه ،فراگيرری دسرتور را پديردهای طبيعری و مقرارن برا بلروغ زبران
میدانستند كه آموزش تراثيری در آن نردارد .رويکردهرايی ماننرد الگروی نظرارت كرشرن ( 3381و  ،)3381روش پاسرخ
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فيزيکی كامل 3اشر ( )3371 ،3371و روش طبيعی حاصل همين ديدگاه بودهاند .پس از حدود يک دهه حرذف دسرتور از
چرخة آموزش زبان دوم /خارجی ،معلوم شد كه آموزش بدون دستور موفقيتآميرز نبروده و عمرالذ حرذف كامرل دسرتور
منجر به طر فرضية تمركز بر صرورت 1از سروی مايکرل النر

( )3333شرد .كليرة رويکردهرای ارتبراطی مثرل رويکررد

تکليف مدار 1و رويکرد محتوا محور ،همگی بر ضرورت گنجانردن بخرشهرای خاصری از دسرتور در برنامرة آموزشری و
آموزش اين بخش در پايان چرخة آموزش تاكيد نمودهاند (الن

.)1333 ،

اين فراز و فرود ،منجر به طر مفهومی به نام دستور آموزشی در آموزش زبران دوم /خرارجی شرد .طرفرداران دسرتور
آموزشی به آموزش دستور تأكيد دارند اما همزمان محوريت معنا و ارتباط را نيز مورد تأكيد قرار میدهند.
بنابر آنچه گفته شد ،آموزش دستور از اهميت خاصی برخوردار است و زبانشناسان مختلفی نيرز بره ايرن مسرئله توجره
داشتهاند .ان

 )1333( 1بر ضرورت آموزش دستور از اين بعد تاكيد دارد كه مبنرای زبران ،دانرش زبرانی مرا از دسرتور و

وا ه است و توانش دستوری نروعی تروانش ارتبراطی اسرت و تروانش ارتبراطی خرود شرامل كراربرد دسرتور و وا ه جهرت
دستيابی به اهداف ارتباطی و آگاهی از چگونگی انجام آن به شيوهای اجتماعی و مناسب است .به عبارت ديگرر ،آمروزش
دستور برای دستيابی به اهداف ارتباطی ضروری است .دليرل ديگرری كره انر

دربراره ضررورت آمروزش دسرتور بيران

میكند اين است كه دستور شامل قواعد و الگوهايی جهت توليرد جملره در زبران اسرت .دسرتور بره طرور طبيعری آموختره
نمیشود و نياز به آموزش دادن دارد و آموزش دستور به زبانآموزان كمک میكند تا قواعدی را كه بره تنهرايی قرادر بره
آموختن آنها نيستند ،بياموزند.
سوان )1331 :318 -311( 1با اشاره به داليل سنتیای كه برای آموزش دستور مطر میشرود ،ايرن داليرل را از جملره
داليل بد آموزش دستور برمیشمارد .از ديدگاه وی ،اين داليل عبارتند از:
 .3دستور جزء الينفک زبان است و در آموزش زبان از آن گريزی نيست.
 .1دستور بخش مشخای از زبان است .دستور مانند وا ههای زبان يا حوزة تلفظ ماهيتی نامشخص نردارد .بلکره دارای
محدودهای معلوم و مشخص است كه قابل آموزش دادن نيز میباشد.
 .1دستور قابل ارزيابی و سنجش است .از آنجا كه تهية آزمون دستور كاری آسان اسرت و مشرکالت سراخت آزمرون
زبان در سطحی كلیتر را ندارد ،از شيوة ساخت آزمون دستور به عنوان راهی ميانبر استفاده میشود.
 .1يادگيری دستور احساس مثبتی نسبت به يادگيری زبان در زبانآموز ايجاد میكند .اين طرز تلقی تا حدی فريبنرده و
ناشی از خطای فرد در درک مفهوم يادگيری زبان است.
 .1دستور هويت فرد را میسازد .از آنجا كه معلمان زبان خارجی برای يادگيری دستور ممکن است بسيار تالش كننرد
و زمان بسياری صرف كنند تا مطالبی مانند وجه و زمان ،نحوة كاربرد حروف تعريرف و بنردهای موصرولی و ماننرد آن را
آموزش دهند ،پس دستور را بخشی از هويت خود میدانند و ارزش بسياری برای آن قائلند.

1
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 .1آموزش كل نظام دستور ضروری است .دستور به عنوان نظامی در نظر گرفته مریشرود كره شرامل اجزايری اسرت و
برای آنکه اين نظام به درستی كار كند نياز است تمام آن را به خوبی آموزش دهيم چرا كه اگر جزئی از اين نظرام دچرار
مشکل شود ،نمیتوان انتظار داشت كه اين مجموعه به درستی عمل كند.
 .7دستور تنها حوزهای از زبان است كه معلم همواره در آن در سطح باالتری نسبت بره زبرانآمروزان قررار دارد و ايرن
مسئله برای معلم نوعی قدرت محسوب میشود .چرا كه در كالسی كه دستور تدريس میشود ،معلم در مركز توجه قررار
دارد و زبانآموز تنها گوش میدهد و قواعد دستوری را بدون اظهارنظر خاصی بارها تمرين مریكنرد و در صرورت برروز
خطا ،معلم وی را تاحيح میكند.
سوان( )1331معتقد است تأكيد بر چنين داليلی باعث حذف دسرتور از چرخرة آمروزش زبران دوم /خرارجی شرد .بره
اعتقاد وی آنچه باعث بازگشت دستور به چرخة آموزش شد ،قابل درک بودن دستور 3و پذيرفتنی بودن 1دستور است .در
توضيح دليل دوم ،وی معتقد اسرت كره در برخری از بافرتهرای اجتمراعی ،انحرراف جردی از معيارهرای گويشرور برومی
میتواند مانع اتحاد و پيوستن به يک جامعه شود و يا ممکن است با تعاباتی همراه باشرد .بره عبرارت ديگرر ممکرن اسرت
افراد يک جامعه نگاه مثبتی نسبت به كسی كه نمیتواند به درستی به زبان مردم آن جامعه صحبت كند ،نداشته باشند.
به اعتقاد ويدودو )1331( 1بدون دانش خوبی از دستور رشد زبانآموزان در مهارتهای زبانی محدود خواهد شد.
همانگونه كه در سير تکوين روشها و رويکردهای آموزش توضيح داده شد ،محور كلية تغييرات روشی و رويکرردی
در آموزش زبان دوم /خارجی ،دستور بوده است (نونران )1331 :311 -317 ،برا ظهرور رويکردهرای ارتبراطی ،دسرتور در
آموزش ،نقشی متعادلتر و متوازن تر يافته است و اين تغيير ريشره در افرزايش همزمران تمركرز برر صرورت زبرانی و نقرش
ارتباطی دارد (ريچاردز.)1333 ،
به اعتقاد بتستون 1و اِليس ( )1333هدف آموزش دسرتور بايرد مبتنری برر يراری رسراندن بره زبرانآمروزان در يرادگيری
صورت و معنا در پيوند با يکديگر باشد تا زبانآموزان بتوانند اين پيونردهای صرورت-معنرايی را برا نظرام فعلری صرورت-
معنايی خود تلفيق كنند .آنها در آموزش دستور سه اصل را حائز اهميت میشمارند:
 .3اصل آموزش از دانش پيشين به دانش جديد :1اين اصل ما را به سمت تفکری درمورد يادگيری و آموزش مبتنی برر
پيوند صورت و معنا رهنمون میشود .اين اصل بر دو نکتة مهم در يادگيری تمركز دارد .اول معنايی كره زبرانآمروز آن را
از قبل میداند .دوم به كار بردن اين معنا به عنوان مبنايی برای ايجاد پيوند جديد در دستور.
 .1اصل آگاهی :1اين اصل بر آگاهی در يادگيری زبان تاكيد دارد و راههايی را توصيه میكند كره آگراهی در سرطح
توجه ،درک و كاربرد واقعی میتواند در فعاليتهای آموزشی به كاربرده شود .شايد برای بيشتر زبانآموزان ايجراد پيونرد
واضح و آشکار ميان صورت و معنا قدم مهمی در يادگيری محسوب شود.
 .1اصل شرط /شروط كاربرد واقعی :3بر اساس اين اصل ،فراهم نمودن فرصتهايی بررای زبرانآمروزان جهرت تجربرة
مشخاههای زبان هدف در نوعی از كاربرد زبانی كه بعدها در فضای خارج از كالس تجربه خواهد شرد ،ضررورت دارد.
1
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بنابراين الزمة اين امر طراحی فعاليتهايی است كه در مرحلة اول بر معنا و سپس بر صرورت بره طررز آشرکارتری تمركرز
داشته باشند و در نهايت بر ايجاد پيوندی ميان صورت و معنا در اين فعاليتها تمركز شود.
الرسن فريمن ( )1338نيز معتقد است كه روشی كه معلم در حين آموزش انتخاب میكند گزينشگرايی اصرلمردار

1

است و روشها خود آميزهای از تکنيکها و اصول مرتبط با يکديگر اسرت .از سرويی ديگرر ،گرزينشگرايری اصرلمردار
زمانی روی میدهد كه معلم روش يا روشها را به شيوهای اصولی و با در نظر گرفتن فلسرفهای هماهنر

برا آن روش بره

كار میبرد .در پژوهش حاضر منابع آموزشی ،با توجه به همين چارچوب اصولی مورد تحليل قرار خواهند گرفت.
بنابر آنچه آمد ،در آموزش دستور بايد ميان صورتهای دستوری و كاركردها ارتباط برقرار كنيم و اين برجسرتهتررين
ويژگی دستور آموزشی است كه شر آن در بخش بعدی خواهد آمد.
 .2دستور آموزشی و ویژگیهای آن
زبانشناسان تعاريف مختلفی از دستور آموزشی ارائه دادهاند .آدلين )3331 :3-31( 1دستور آموزشی را برا حروزههرای
بسياری مرتبط میداند .اما از نظر وی اين دستور شامل انواعی از تحليلهای دستوری و آموزشی اسرت كره بررای نيازهرای
زباندومآموزان طراحی شده است .به اعتقاد وی چهار نوع دستور تجويزی ،توصيفی ،دستور به عنوان يک نظام درونی 1و
دستور به عنوان يک نظام متعارف ،1جايگاه دستور آموزشی را روشنتر میسازد.
آنچه ليتل )3331:331( 1به عنوان دستور آموزشی ارائه میدهد ،دستوری است كه در ميان دسرتور تجرويزی و دسرتور
توصيفی جای دارد .از نظر وی دستور آموزشی به دستور جمله محدود نمیشرود و شرامل دانرش مرا از سراخت گفتمرانی،
تفاوتهای رايج ميان گفتمان نوشتاری و گفتاری ،نقش ارجاع و مانند آن است .وی معتقد اسرت دسرتور آموزشری بررای
اشاره به سه مفهوم به كار میرود (:)3331 :33
 فرايند آموزشی يا به عبارت ديگر نحوة آموزش مستقيم عناصر نظام زبران هردف بره عنروان بخشری از روششناسریتدريس.
 محتوای آموزشی كه شامل منابع ارجاعی از يک يرا چنرد نروع اسرت كره اطالعرات ضرروری زبران هردف را ارائرهمیدهد.
 تركيبی از دو مورد فونوبای )1333 ( 7دستور آموزشی را دستوری میداند كه برای زبانآموزان خارجی طراحی شرده اسرت و برر دو نظريرة
مرتبط با يکديگر متمركز است .اول ،مدلهای توصيفی دستور (كه میتوانرد در قالرب دسرتور مرجرع و مطالرب آموزشری
باشد به طوری كه توصيف مورد نظر در دسترس زبانآموز قرار داشته باشرد) و ديگرری نظريرههرای يرادگيری  /فراگيرری
است كه مبنای روششناختی كالس درس است .از اين دو حوزه كه دستور آموزشی را تشرکيل مریدهنرد ،دومرين مرورد
مركز اصلی توجه است.
1
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اساس دستور آموزشی دستور توصيفی است .به عبارت ديگر ،به جای توضيح يک مقولة دسرتوری كراربرد آن مقولره
نشان داده میشود .بسامد ،كاربرد ،سادگی ساختاری از جمله ويژگیهای اين دستور است .در دسرتور آموزشری مقروالت
پربسامد از نظر وقوع و تعداد موضوع و با قابليت يادگيری و سادگی بيشتر در دورة مقدماتی ارائره مریشروند .ايرن دسرتور
همچنين از چارچوب نظری و استفاده از نظريات علمی زبانشناسی محتوامحور و تکليرف محرور برخروردار اسرت .ديگرر
آنكه ،اين دستور غيرخطی است و فرايندی است كه زبانآموز از طريق يافتن ارتبراط ميران صرورت و معنرا و كراربرد بره
كشف قواعد و الگوها میپردازد( .چندشرما 1331،به نقل از رضايی و كوراوند)3131 ،
از نظر ون

 )1331 ( 3دستور آموزشی ممکن است به سه نوع دستور اطال شود:

 .3دستور زبانآموز :تحليل و درک خطاهای زبانآموز
 .1آموزش دستور:
روشها و تکنيکها
طر و اجرای درسهای دستوری
توضيح دستوری
توسعه و ارزيابی مواد درسی
 .1دستور توصيفی:
دستور مرجع
دستور زبانشناختی
الرسن فريمن ( )1333 : 138دستور آموزشی را ساختارها و قوانين گردآوری شده برای اهداف آموزشی و ارزشريابی
میداند .بنابراين ،به دستوری كه آموزش آن مستلزم تمركز همزمان بر صورت زبانی و كاركرد ارتباطی آن است ،دسرتور
آموزشی میگوييم.
سوالی كه در اينجا مطر میشود اين است كه منظور ما از دستور آموزشی ويژة فارسیآموزان خارجی ،كدام دسرتور
است .پر واضح است كه دستور آموزشی مورد نظر الرسن فريمن ( )1333پاسخ اين سوال خواهد بود .اما اين پاسرخ خرود
منبع سوالهای بسيار ديگری است مانند اينكه دستور آموزشی دارای چه ويژگیهايی است.
پنينگنون )1331 :31-31( 1چهار ويژگی برای دستور آموزشی قائل است:
 .3دستور آموزشی بايد دارای ويژگی باهمآيی 1باشد :يعنی بايد ميان وا هها و عناصرر منفررد زبرانی روابرط براهمآيری
وجود داشته باشد .سهم بيشتری از زمان آموزش بايد صرف آموزش ساختهای معنايی وا گان و گفتمان و شيوة انتخاب
وا هها در راستای رفع نيازهای بافتی شود.
 .1دستور بايد سازنده 1باشد :سازنده بودن دستور يعنی ساخت در آن ذره ذره ساخته شود .از سادهترين عناصرر شرروع
شود و همراه با شيوههای واضحی باشد كه دقيقا مدل شيوة يادگيری و كاربرد زبان اسرت .ايرن دسرتور شريوهای را فرراهم
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میكند كه به واسطة عناصری كه میتوانند در يک توالی قرار بگيرند و تا سطح گفتمان ادامه يابند ،زبرانآمروزان قرادر بره
برقراری ارتباط خواهند شد.
 .1دستور بايد بافتمدار 3باشد :ساختها و عناصر بايد در رابطه با بافرت آمروزش داده شروند .انتخرابهرای وا گرانی و
نحوی به طور آشکار در پيوند با انتخابهای منظورشناختی هستند كه خرود برا اهرداف برترر اسرتداللی 1وغيراسرتداللی 1و
واقعيتهای اجتماعی و فرهنگی زبانهای مختلف در ارتباطند.
 .1دستور بايد تقابلی 1باشد :اين دستور بايد به گونهای باشد كه زبانآموز را به سوی توجره بره تفراوتهرای معيراری و
تمايزهای زبان هدف و ساير زبانها و همچنين تفاوتهرای ميران گروهری عناصرر و مشخارههرای مشرابه در زبران هردف
هدايت نمايد.
صحرايی ( )3131هفت ويژگی دستور آموزشی را به صورت زير برشمرده است:
 .3تأكيد بر انطبا صورت
 .1معنا و كاربرد
 .1پيکره-بنياد1بودن
 .1تسهيل كردن سازماندهی فرايند گزينش و چينش محتوا
 .1ايجاد نمودن شرايط مطلوب برای به كار بردن زبان
 .1توجه به قابليت يادگيری و پردازشی
1

7

 .7تاكيد بر ضرورت ارائه بازخورد و توجه همزمان به آموزش ضمنی و آموزش صريح دستور
به طور كلی دستور آموزشی دستوری است كه رابطرة برين كاركردهرای زبرانی و صرورتهرای دسرتوری را بازنمرايی
میكند .به بيان ديگر ،دستور آموزشی شامل نکاتی از دستور است كه شالودة ارتباطهای زبانی هستند.
جهت دستيابی به درک بهتر از ماهيت دستور آموزشی ،آشنايی با رابطة كاركردهای ارتباطی و صورتهای دسرتوری
ضروری به نظر میرسد .از اينرو ،بخش بعد به تشريح اين مسأله اختااص دارد.
 . 1-2رابطة کارکرد زبانی ،مفهوم و صورتهای دستوری با یکدیگر
برای دستيابی به فهمی مشترک از دو اصطال كليدی كاركرد 8و مفهروم ،3الزم اسرت آنهرا را در چرارچوب ديردگاه
مفهومی-نقشی فينوكيورو و برامفيت )3381(33توصيف نماييم .در ايرن ديردگاه ،هردف يرا اهرداف ارتبراطی يرک كرنش
زبانی 33تا حد بسياری مورد تاكيد قرار گرفته است .تمركز اين رويکرد بر كاركرد زبانی يا آن چيزی است كه افراد قارد
دارند از طريق زبان آن را انجام دهند و يا به آن دست يابند .شيوههای مختلفی وجود دارد كه گوينده میتواند هدف خود
را بدون استفاده از يک وا ه مشخص (برای مثال :دعوت میكنم) بيان كند .نکته مهم اين است كه هر كاركرد بره كمرک
1
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مفاهيم خاصی بيان میشود .اين مفاهيم وا ههايی در پاسخ به پرسش هايی مانند چره كسری؟ چره موقرع؟ كجرا؟ چررا؟ چره
مدت؟ چه قدر؟ و مانند آن هستند .از كلماتی كه به همراه عبارت كاركردی 3میآيند میتوان با عنروان مفهروم يرا مفراهيم
ياد نمود .بنابراين مفاهيم عناصر معنايی هستند كه ممکن است از طريرق اسرم ،ضرمير ،فعرل ،حررف اضرافه ،حررف ربرط،
صفت و يا قيد بيان شوند .شايد بتوان مفاهيم را بر اساس موضوع ،موقعيت ،افراد حاضرر در يرک كرنش زبرانی برا كلمرات
ديگری جايگزين نمود.
دستور آموزشی مبين اين نکته است كه مفاهيم و كاركردهای زبانی همزمان با آموزش صورتهای دستوری متناسرب
با آنها معرفی میشوند .اين در حالی است كه تمامی مهارتهايی كه در متن كتراب آمروزش داده مریشروند برا ايرن سره
عنار اساسی در ارتباطند.
 .1-1-2بررسی منابع آموزشی انگلیسی
از آنجا كه منابع معتبر انگليسی عموماذ بر پاية روابط دقيق برين نقرشهرا و مفراهيم زبرانی تردوين شردهانرد و هريرک از
كاركردها و مفاهيم زبانی در سطح خاصی از سطحبندی مرجع 1آموزش داده میشوند ،لذا در اين پژوهش ،برای دسرتيابی
به ارتباط ميان كاركردها ،مفاهيم زبانی و صورتهای دستوری 3 ،مجموعه كتاب زبان انگليسی را مورد تحليرل و بررسری
قرار داديم .اين منابع عبارتند از :مجموعة تاپ ناچ( 1سازلو و همکاران ،)1331 ،فرور كررنررز(1ريچراردز و بولکره،)1331 ،
اِمِريکن اينگليش فايل( 1اوگزندِن و التام كونينر

 3331 ،و  ،)3337اينتررچينج( 1ريچراردز و ديگرران ،)1331 ،انگلريش

ريزالت( 7هنکراک و ديگرران 1337 ،و  ،)1338كانِکنرت( 8ريچراردز و باربيسران ،)1331 ،پرسِرن ترو پرسِرن( 3ريچراردز،
 ،)1331فِيس تو فِيس( 33ردِستون و كانيگهام ،)1337 ،پَسيجيز(33ريچاردز و سَندی 3338 ،و .)1338
بررسی نحوة آموزش دستور ،كاركرد ،وا ه و ارتباط آنها با ساير مهارتهای موجود در هر يک از كتابهای معرفی
شده فو  ،ويژگیهای زير را از حيث ارتباط اجزای آموزشی در اين كتابها به دست میدهد:
 آموزش دستور و وا ه با ساير بخشهای آموزشی در هر درس ارتباط نزديرک دارد .بره عنروان مثرال ،اگرر موضروعدرس درباره فيلم و سرگرمی است تمامی قسمتهای درس به گونهای طراحی شده است كره در نهايرت مفهروم مشرتركی
آنها را به يکديگر پيوند میدهد .به عبارت ديگر ،گفتگوها ،وا هها ،بخشهای شنيداری و نوشتاری و دستور هر يرک بره

functional expression
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چارچوب مشترک اروپايی چارجوبی مرجعی است كه از سوی اتحادية اروپا ارائه شده است و منابعی جامع ،منسجم و شفاف جهت توصيف زبانها ،برنامهها و

طر های درسی ،طر های آموزشی ،مطالب يادگيری و ارزيابی مهارت زبان خارجی فراهم میكند .اين چارچوب سطح مهارت زبان خارجی را در شش سطح
زبانی  : a1سطح مبتدی : a2 ،سطح پيش -ميانی : b1 ،سطح ميانی : b2 ،سطح فو ميانی : c1 ،سطح پيشرفته : c2 ،سطح بسندگی توصيف میكند .اين طر
همچنين دارای سه سطح ميانی پيشميانی ، +ميانی +و فو ميانی +نيز میباشد( .شورای اروپا.)11-13: 1333،
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شيوهای با موضوع فيلم و سرگرمی مرتبطند و آموزش دستور در قالب اين مفراهيم و كاركردهرای مررتبط برا آن آمروزش
داده میشود.
 غالباذ آموزش دستور ،كاركردها ،وا هها و مفاهيم مبتنی بر بافرت يرا موقعيرت اسرت .يره گونرهای كره هريرک زمينرةيادگيری و آموزش ديگری را فراهم میكند.
 گاه كاركردهايی در كتابها آموزش داده میشوند كه مستلزم كاربرد يا آموزش صورت دستوری خاصی نيستند ودر عوض بر وا ه يا عبارت يا اصطالحاتی ثابت تمركز دارند .اين بدان معناست كه در كتابهای مورد بررسی ،بر دسرتور
اين اصطالحات تأكيد خاصی نمیشود و آنها را به مثابه كلهای يکپارچه آموزش میدهند .بره عنروان مثرال در كراركرد
خداحافظی كردن صورت دستوری خاصی كه وابسته به عامل خاصی باشد استفاده نمیشود و در اصطال نروعی عبرارت
كليشهای محسوب میشود.
 آموزش وا ه بر آموزش دستور به ويژه در سطو ابتدايیتر غالب است .اين مؤيرد رويکررد تناسربی 3الريس ()1331است.
 آموزش دستور در هر درس به بافت محدود میشود و گاه دستور حاشيهای به همراه تمرينهای بيشرتر بررای كمرکبه فهم بهتر صورت دستوری ،در انتهای برخی كتابها قابل دسترسی است .اين نيز مؤيد ديدگاه اليس ( )1331است.
 آموزش دستور به مرور در سطو باالتر حالتی محض و تفايلیتر میيابد.بررسی كتابهای آمروزش زبران انگليسری از حيرث آمروزش مفراهيم و كاركردهرای زبرانی نشران مریدهرد كره ايرن
كاركردها در سطحها توزيع شدهاند به گونهای كه برخی از آنها در سرطح مقردماتی و برخری در سرطح ميرانی آمروزش
داده میشوند .برخی از اين كاركردها نيز آموزشی تکميلی يا چرخهای دارند به اين معنی كه در سطح مقدماتی با كمک
پارهای از صورتهای دستوری آموزش داده میشوند و در سطح ميانی صورتهای دستوری بيشتری برای بيان مفهروم يرا
كاركرد مورد نظر ارائه میشوند .برای آموزش كاركردهای سطح مقدماتی ،صورتهای دستوری متناسب با آنها معرفری
میشود كه اين صورتها در مقايسه با سطح ميانی از پيچيدگی كمتری برخوردارند.

آموزش برخی كاركردها تنها ويژة سطح مقدماتی است و در همان سطح پايان میيابد مثل سالم و احوالپرسی ،معرفی
كردن ،پرسيدن و پاسخ دادن (تاييد اطالعات ،گرفتن اطالعات و تشخيص هويت) ،بيان و پرسريدن دربراره ماهيرت اشرياء،
بيان مالکيت اشياء و پرسش درباره آن ،ناميدن اشيا ،بيان كردن و پرسيدن درباره مکان .اما برخری از كاركردهرا در سرطح

ميانی به شکل چرخهای تکرار شدهاند مثرل كاركردهرای پرسريدن و پاسرخ دادن (اطالعرات ،تاييرد و شناسرايی) ،گفرتن و
پرسيدن دربارة زمان ،پيشنهاد دادن و پيشنهاد خواستن ،تعارف كردن ،درخواست كردن ،اجازه دادن و اجازه گرفتن  ،بيان
توانايی و عدم توانايی.
تحليل محتوايی كتابهای گزينششدة آموزش زبان انگليسی ما را به اين جمعبندی میرساند كه:
.3

هر چه از سطح مقدماتی به سطو باالتر پيش میرويم ،كاركرد نوع دستور را تعيين میكند اما به تدريج اين ارتبراط
ضعيفتر میشود.

proportional approach

1
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.1

مفاهيم و موضوعات درسها در سطو مختلف در همره كتراب هرا تقريبرا مشرابه بودنرد و بره تردريج از محردودهای
كوچکتر و يا فردیتر در سطح مقدماتی ،وارد موضوعات كلیتر در سطو بعدی میشود.

.1

برخی از كاركردها ويژة سطح مقدماتی و برخی تنها ويژه سطح ميانی هستند .البته تعدادی از كاركردهرا بره صرورت
چرخهای در هر دو سطح آموزش داده شدهاند.

.1

آموزش دستور كاركرد -بنياد بر دو سطح مقردماتی و ميرانی متمركرز اسرت و هرر آنچره در سرطو براالتر مشراهده
میشود ،به نوعی تکرار صورتهای پيشين و يا آموزش دستور حاشيهای /محض است.
از مجموع مباحث فو میتوان به اين نتيجه رسيد كه در منابع آموزش زبان انگليسی تالش شده اسرت كره برين سرطح

زبان آموز ،كاركردها و مفاهيم زبانی و محتوای دستور مرورد آمروزش نروعی رابطرة منطقری برقررار شرود .بره بيران ديگرر،
تدريس دستور تابع نوع كاركرد و مفهومی است كه قرار است در چارچوب سطح زبانآموز ،بره وی آمروزش داده شرود.
توزيررع محترروای دسررتوری و رابطررة آن بررا وا ههررا و كاركردهررای مررورد ترردريس همسررو بررا ديرردگاه الرريس( )1331اسررت.
الرريس( )1331 -117معتقررد اسررت كرره برنامررة آمرروزش زبرران بايررد بررر اسرراس نمررودار زيررر طررر ريررزی شررود( :برره نقررل از
صحرايی)3131،
سطح پیشرفته

فعّالیتهای صورتمحور (دستوری)
تحلیل متن

سطح میانی

سطح مقدماتی

تمرکز بر معنی
آموزش موضوعی و
موقعیتی

 .2-1-2بررسی منابع آموزشی فارسی
در ادامة اين پژوهش به بررسی رابطه كاركرد زبانی ،مفهوم و صورتهای دستوری در چهار مجموعة آمروزش زبران

فارسی مریپرردازيم .ايرن چهرار مجموعره عبارتنرد از :دوره عمرومی زبران فارسری (ضررغاميان ،)3183 ،فارسری بيراموزيم
(ذوالفقاری ،غفاری و بختياری 3183و  ،)3181آموزش فارسی به فارسی (فردی ،زهرايی و ناطق ،)3183 ،مجموعره زبران
فارسی(صفارمقدم.)3181 ،
تجزيه و تحليل محتوای دستوری ،كاركردها و مفاهيم زبانی و وا ههای مورد تدريس در هريرک از ايرن مجموعرههرا،
محققان را به اين نتيجه رساند كه:
 -3آموزش دستور غالباذ بدون توجه به كاركردهای زبانی مورد نياز زبانآموزان صورت گرفته است .به گونهای كه يرا
توجهی به آموزش كاركردهای زبانی نشده است و يا اينکه بين آموزش كاركردهرا و صرورتهرای دسرتوری و وا ههرای
مورد نياز ،ارتباط چندانی وجود ندارد .با وجود اينکه در كتاب دورة عمرومی زبران فارسری مقردماتی بره آمروزش برخری
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كاركردها و صورتهای دستوری متناسب با آنها پرداخته شده است ،ليکن در اين كتاب تمرامی كاركردهرای مسرتخرج
از تحليل كتابهای زبان انگليسی ويژة سطح مقدماتی ،منعکس نشده است.
 -1طر مشخای برای آموزش دستور در هيچيک از كتابها ديده نمیشود و به نظر میرسد نويسرندگان كترابهرا
عمدتاذ بر اساس تجارب فردی خود و يا دستورهای سنتی موجود به آموزش دستور پرداختهاند .بره بيران ديگرر ،گرزينش و
چينش محتوای دستوری نه تركيبی 3و نه خطی 1است و نه چرخهای 1و نه فرايندی .1منظور از چينش تركيبی و خطری ايرن
است كه درسها و بخشهای مختلف درون آنها صرفا از ساده به دشوار چيده شدهاند و رابطرة موضروعی يرا محتروايی و
مفهومی خاصی بين آنها برقرار نشده است .منظور از چيرنش چرخرهای و فراينردی نيرز ايرن اسرت كره محتروای دروس و
بخشهای مختلف آنها درهمتنيده و دارای رابطهای منطقی هستند بهگونهایكه اوالذ هر بخش مقدمة بخش بعدی و خود
نتيجة بخش قبلی است .بعالوه ،بخش های مختلف درس ،نه بر اساس معيار سادگی و دشواری ،بلکه بر اساس معيار ارتباط
مفهومی و منطقی تدوين شدهاند.
 -1گاه صرفا بر آموزش برخی كاركردها تاكيد شده ولی دستور خاصی برای آنها معرفی نشده است.
 -1ارتباطی ميان نکات دستوری و ساير بخشهای درس وجود ندارد و يا اين ارتباط ضعيف است.
نمونههای زير دو نکتة  1و  1را به شيوهای بهتر تشريح میكنند:
 در درس دوم از مجموعة دورة عمومی زبان فارسی (ضررغاميان ،)3183 ،در بخرش واژه بره معرفری انرواع شرغلهراپرداخته شده است .در بخش دستور ،كسرة اضافه و صورت منفری فعرل برودن آمروزش داده شرده اسرت .در گفتگووی
آغازين درس كاركرد احوالپرسی و سالم رساندن معرفی میشرود و مروردی از وا ههرای مررتبط برا مشراغل و يرا قاعردة
دستوری آموزش داده شده به چشم نمیخورد .در بخش شنیدن ،بر نحوة تلفظ صورت گفتراری فعرل برودن و تشرخيص
آن از صورت كسرة اضافه تاكيد میشود (برای مثال ،اين عکس منه و اين عکسه) .در اين درس بخش خوانودن وجرود
ندارد .بنا بر آنچه بيان شد ،ارتباط زيادی ميان اجزای درس حراكم نيسرت و هريچ ارتبراطی ميران كراركرد احروالپرسری و
صورت دستوری (صورت منفی فعل بودن و كسرة اضافی) وجود ندارد.
 در درس اول از كتاب دوم مجموعة آموزش فارسری بره فارسری (زهرايری و فرردی ،)3133 ،نويسرندگان در بخرشواژه به معرفی انواع نوشتافزار و برخی افعال صرف شده در زمان حال (مانند نقاشی میكشد ،مریگرذارد ،وجرود دارد)

میپردازند .آموزش دستور در دو بخش طراحی شده است و در آنها فعل منفی نيست و صريغگان فعرل داشرتن (نردارم،
نداری ،ندارد  ) ...و «جملة پرسشی» آموزش داده میشوند .در بخرش شونیداری برر يرادگيری وا ههرای آغرازين درس

تاكيد میشود و نه صورت دستوری آموزش داده شده در بخش دستور .در بخش خواندن كه شرامل متنری برا عنروان در
ايران است به دو صورت دستوری فعل داشتن و فعل بودن در شکل مثبت آن توجه شرده اسرت امرا صرورت منفری كره در
بخش دستور آموزش داده شده است ،در اين متن مورد توجه قرار نگرفته است .به طور كلی میتوان نتيجه گرفت كه اوالذ
هيچ كاركردی به طور صريح معرفی نشده است و بر يادگيری وا ه و صورت دستوری تاكيد بيشتری وجود دارد .اما می-
توان اينگونه استنباط نمود كه با معرفی صورت دستوری داشتن سعی شرده اسرت ترا كراركرد بيران مالکيرت بره صرورتی
1
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ضمنی آموزش داده شود .ثانياذ ،عالوه بر عدم ارائة كاركرد ارتباطی به طور صريح ،هرچند ميان بخرش خوانردن و دسرتور
ارتباط وجود دارد اما اينطور به نظر میرسد كه اين ارتباط در ساير بخشها ضعيف است.
 در درس دوم جلد اول از مجموعة فارسی بياموزيم (ذوالفقاری ،غفاری و بختياری ،)3183 ،مهارتها دقيقاذ تفکيرکنشدهاند .گفتگوی آغازين تحت عنوان گوش کن و بخوان معرفی میشود كه صورت دستوری آموزش داده شده در
متن آن ديده نمیشود .در بخش نگاه کن و بخوان تلفظ حروف آموزش داده شده است .در بخرش دسوتور تحرت
عنوان گوش کن و بخوان ساختهای دستوری (مانند اين  .....است /آن  .....است /من .....دارم /بابا  ....دارد) آموزش
داده شده است .كاركردی كه البته تحت عنوان كلی درس ،معرفی میشود كاركرد احوالپرسی كرردن اسرت كره بره نظرر
میرسد به صورت ضمنی به آن پرداخته شده است .نتيجه اينكه ،ارتباط ميان صورت دستوری و گفتگوی آغرازين درس
و بخش تلفظ كلمات و نوع كاركرد معرفی شده بسيار ضعيف است.
 در درس هفتم از جلد اول كتراب زبران فارسری (صرفارمقدم ،)3181 ،در بخرش واژه دربرارة خوابگراه دانشرجويانوا ههايی معرفی شدهاند .بخش شنیدن شامل وا ههای آغاز درس است و زير تعدادی وا ة جديدتر نيز خط كشيده شده
است .در بخش دستور شکل كوچک و بزرگ الفبای فارسی ،شکل پيوستة فعل برودن (حاضررم :حاضرر هسرتم) /شرکل
منفی فعل بودن ،و اسم ناشناس ( حرف تعريف يک) /را نشانه مفعول  /زمان حال آمردن آمروزش داده مریشروند .بخرش
نوشتن شامل پاسخگويی به سواالت اطالعی با كلمات پرسشی كجا /چند /چيست /چطور است .در بخرش گفتار شرکل
گفتاری كلمات مختلف مانند آسان :آسون /چای :چايی  ...ارائه شده است .اما در اين درس كاركردی معرفی نشده است
و همانطور كه توضيح داده شد ،ارتباط ميان دستور و ساير بخشها بسيار ضعيف است.
 -1به دليل نبود آموزش دستور كاركرد-بنياد ،چرخهای بودن آموزش دسرتور در چرارچوب آمروزش كاركردهرا نيرز
احساس نمیشود (به جز كتاب زبان فارسی كه تا حدی اين موضوع در آن مورد توجه قرار گرفته است) .عمدة قواعرد بره
شکل دستور محض ارائه شدهاند.
 .3ارائة طرحی برای محتوای آموزشی دستور زبان فارسی
چنانچه بخواهيم دستور زبان فارسی را مبتنی بر كاركردها و مفاهيم زبانی آموزش دهيم و وا ههرای هرر سرطح را نيرز
متناسب با اين رابطه برگزينيم ،چارهای نداريم جر آنکه برين سرطح زبرانآمروز ،كراركرد و مفراهيم زبرانی مرورد نيراز او و
وا ههای متناسب تعادل و توازن برقرار كنيم.
همانگونه كه در بخش  3-1نشان داده شد ،سطحبندی آموزشی مبتنی بر چارچوب مرجع ،مستلزم آنست كه برخی از
كاركردهای زبانی در سطح مقدماتی ،برخی در سطح ميرانی و برخری ديگرر بره صرورت تکررار شرونده در هرر دو سرطح
آموزش داده شوند .نگارندگان پژوهش حاضر ،بر اساس نتايج حاصل از بررسی منابع معتبر آمروزش زبران انگليسری ،كره
اين سطحبندی تا حد قابل توجهی در آنها رعايت شده است ،بره منظرور رفرع كاسرتیهرای منرابع موجرود آمروزش زبران
فارسی به غير فارسیزبانان طر زير را برای آموزش دستور زبان فارسی پيشنهاد مینمايند.
در اين طر  ،بين كاركردهای زبانی و صورتهای دسرتوری مرورد نيراز هرر سرطح رابطرهای منطقری و مبتنری برر نيراز
ارتباطی برقرار شده است .جدول شمارة ( )3رابطة بين كاركردهای زبانی و صرورتهرای دسرتوری در سرطح مقردماتی را
نشان میدهد:
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جدول  )3رابطه صورتهای دستوری و كاركردها در سطح مقدماتی
کارکرد
آموزش دادن
توصیف احوال :حال جسمی
قول دادن
پرسیدن قیمت
آدرس دادن

دلیل  /بهانه آوردن

بیان تجارب
مقدماتی :سالم و احوالپرسی(سالم و خداحافظی
کردن و کارکردهایی از این دست لزوماً با
آموزش دستور خاصی همراه نیستند و در سطح
واژه و یا ترکیب متوقف میشوند).

معرفی کردن

تایید یا موافقت نمودن

دعوت کردن(پذیرفتن و نپذیرفتن)

توصیف مکان

توصیف زمان

صورت دستوری
فعل امر :ب ، ...نگاه  /باز كن/كنيد

 + ...درد داشتن ( سردرد دارم)

احساس  +صفت  +داشتن ( احساس خوب /بد دارم)

در فارسی با فعل مضارع اخباری (درسم را میخوانم)

اسم مفرد يا جمع  +چند است؟ /چند قيمت است؟ ضمير يا صفت پرسشی

فعل امر (برو خيابان سمت راست)

حرف اضافه /قيد مکان  +فعل بودن (بانک +روبروی سينما /زير پل /كنار

پارک +...است)
حرف ربط بيان دليل( چون /زيرا  /آخر)  +جمله :آخر هوا سرد است.

الزم بودن (تا/كه)  +جمله :الزم است او را ببينم.

خواستن (كه/تا)  +جمله :میخواهم درس بخوانم.

مجبور بودن (كه/تا)  +جمله :مجبورم به بازار بروم.

ماضی نقلی :مشهد رفتهام.

ماضی ساده :سال  83به مشهد رفتيم.





سالم .حال شما خوب است؟
سالم .حال شما چطور است؟
كلمة پرسشی مد نظر در اينجا :حال + ... +خوب بودن؟

ضمير يا اسم  +فعل بودن :من علی هستم /.اين دانشجو علی است.

الگوی فو در شکل سوالی :تو علی هستی؟

كلمه پرسشی كی /چه كسی :او كيست؟

ضماير متال فاعلی :اسم َ-+م  + ... +علی  +فعل بودن :اسمم علی است.

اسامی جمع و مفرد :اين دانشجوها علی و مريم هستند.

اين +... +فعل بودن :اين زهرا است.

كلمه پرسشی چيست :اسمت چيست؟

اين جمالت نمونههايی از صورتهای دستوری موارد ذكر شده در بخش معرفی

كردن هستند .من معلم هستم .شغل  /آدرس  ...تو چيست؟  /شغل َت /آدرس َت چيست؟/ما/
شما ...معلم هستيم( .اسم مفرد و نه جمع) /اين علی /دوستم /خواهرم ...است
ضمير فاعلی  +هم ( +جمله) :من هم زبان فارسی دوست دارم.

هم  /نيز /همچنين /همينطور

فعل امر :بفرماييد ،تشريف بياوريد

جمله سؤالی بله خير با مضارع اخباری :به اينجا میآييد؟

فعل خواستن ،دوست داشتن ،تمايل داشتن و افعال داری معنايی مشابه :دوست

داريد به اينجا بيايد؟
با يک وا ه :بيا

نتوانستن  +مضارع التزامی :نمیتوانم بيايم

فعل مضارع ملموس

خيلی  +صفت (ارائه دليل و سپس رد دعوت) :خيلی خسته هستم .نمیتوانم بيايم.

فعل بودن :اين كالس است .صندلی در كالس است.

فعل وجود داشتن :در كالس سه صندلی وجود دارد.

اسم مکان +...+داشتن :خانه در و پنجره دارد

كلمه پرسشی كجا :بانک كجاست؟

حروف اضافه مکان :كتاب روی ميز است

قيدهای زمان :امروز ،شنبه ،تيرماه

حروف اضافة زمان :در شب

كلمات پرسش كی /چه وقت /چه هنگام ...

صفت شمارشی :اصلی و ترتيبی :سوم بهمن

صفت پرسشی  :چندم ،چند
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همانگونه كه مالحظه میشود ،در اين سطح كاركردهايی ماننرد معرفری كرردن ،توصريف كرردن ،قرول دادن ،آدرس
دادن ،دليل /بهانه آوردن ،آموزش دادن ،پرسيدن قيمت ،دعوت كردن ،بيان تجارب ،تأييد يا موافقرت نمرودن و توصريف
مکان معرفی شدهاند.
در سطح ميانی ،همزمان با افزايش دانش دستوری ،توسعة دايرة وا گانی فارسیآموزان ،میتروان كاركردهرايی را كره
مستلزم استفاده از جمالت مركب ،ناهمپايه ،ساختهای سببی و مجهول است ،آمروزش داد .نگارنردگان پرژوهش حاضرر
براين باورند كه فارسیآموز سطح ميانی بايد كاركردها و صورتهای دستوری جدول شمارة ( )1و رابطة بين آنهرا را در
چارچوبی فرايندی بياموزند تا استاندارد سطحبندی چارچوب مرجع برای سطح ميانی را كسب نمايد.
جدول  )1رابطه كاركردها و صورتهای دستوری در سطح ميانی
صورت دستوری

کارکرد



بیان پشیمانی




رفتم

توضیح دادن
گزارش یا نقل قول کردن

بیان رابطه سببی فعل (گفتگو دربارة
سرویس وخدمات)

بیان درجاتی از اطمینان

بیان نظرات انتزاعی
بیان تقابل

يک وا ه :وای /متأسفانه
حيف  +شد (كه) جمله مثبت يا منفی
كاش  +حاال +ماضی استمراری :كاش تو هم با ما میآمدی.
كاش  +ديروز  +ماضی استمراری /ماضی بعيد :كاش ديروز رفته بودم /می-

بايد  +ماضی استمراری  /ماضی بعيد :بايستی میرفتم

جمالت موصولی

مريم االن گفت فردا به پارک میرود

مريم ديروز گفت امروز به پارک میرود

مريم االن گفت اگه بتواند فردا به پارک میرود

مريم ديروز گفت اگه بتواند امروز به پارک میرود

اتا رو دادم رن بزنند( .دادن  +فعل سوم شخص جمع)

گاهی میگوييم :ماشين رو دادم تعمير.

موهامو رن كردم( .در رابطه با خود شخص :اول شخص مفرد)

قيد تاكيد  :حتماذ و معادلهای آن

فعل بايستن و توانستن ( به شکل مضارع /ماضی استمراری و مثبت يا منفی) +

فعل مضارع التزامی ديگر
قيد شک و ترديد(شايد)  +مضارع التزامی

ممکن است  +جمله با مضارع التزامی :ممکن است مريم خانه نباشد.

ممکن بود  +جمله با فعل مضارع التزامی

اسم معنی :عقل ،هوش ،سواد  : ...هوش حائز اهميت است.

حروف ربط مركب در فارسی :هرچند ،در حالی كه ،با وجود اينکه ،با اين

حال...
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دورهای از كلمات پرسشی در قالب زمانهای مضارع اخباری(حال ساده) ،مضارع مستمر(حال استمراری) ،ماضی ساده

تمركز بر كلمات پرسشی از نفش فاعلی آنها بر نقش مفعوليشان .در فارسی اين موارد همان ضماير پرسشی كه ،كدام و چه هستند.

مقايسة مضارع اخباری و مضارع مستمر

مقايسة ماضی استمراری و ماضی مستمر

ی اضافه - /ه و اسم معنی بدون ی اضافه

ضماير مشترک خود ،خويش ،خويشتن كه معادل ضماير انعکاسی هستند.

افعال دو قسمتی :مانند افعالی كه با كردن و يا شدن در زبان فارسی وجود دارد.

فعل مجهول با تمام زمانها ،وجه نماها و ساختهای فعلی ممکن است چون مسأله فعل مجهول در فارسی حل نشده است اين مورد

پيچيدهتر باشد.
در اين جا میتوان حرف ربط که را برای بيان دليل  ،علت ،برای توضيح وتفسير به كار میرود.

ساختهای فعلی مانند اسم مادر

قيد مقدار در فارسی

ضماير مبهم :همه ،يکی ،ديگری ،برخی ،هركه ،چند

حروف ربط بيان زمان(تا وقتی /زمانیكه ،همين كه ،به محض اينکه )...معادل جملهواره /بندهای قيدی

بيان صفات پيشين و پسين از حيث اهميت آنها در جايگاه خود نسبت به موصوف

ترتيب صفات


همانگونه كه در تشريح محتوای دستوری و كاركردهای ارتباطی منابع آمروزش زبران انگليسری گفتره شرد ،برخری از
صورتهای دستوری و كاركردهای زبانی همزمان در هر دو سطح مقدماتی و ميرانی آمروزش داده مریشروند .پرر واضرح
است كه آموزش اين كاركردها و صورتهای دسرتوری متنراظر آنهرا در سرطح ميرانی ،ترداوم آمروزش آنهرا در سرطح
مقدماتی است .به بيان ديگر ،تکرار اين كاركردها و صورتهای دستوری آنها ،خود مؤيد آموزش چرخهای و فراينردی
آنها است .عمدهترين اين كاركردها عبارتند از پرسش برای تاييد ،درخواست كردن ،توصيف رويداد ،ناريحت كرردن،
كاركرد هشدار دادن ،توصريف مقردار و تعرداد ،كراركرد پرسريدن و پاسرخ دادن ،توصريف عرادت ،توصريف و مقايسره،
ك اركرد بيان قاد و تاميم ،كراركرد بيران توانرايی و عردم توانرايی ،كراركرد تعرارف كرردن ،پيشرنهاد كرردن و پيشرنهاد
خواستن ،كاركرد پيشبينی كردن ،كاركرد بيان هدف ،بيان رضايت و نارضايتی ،كاركرد بيان شررط ،بيران عالقره و عردم
عالقه ،كاركرد بيان ترجيح ،بيان امکان و عدم امکان ،كاركرد اجازه دادن و اجرازه گررفتن ،اسرتنتاج /حردس زدن كره بره
ترتيب در جداول  1تا  11نمايش داده شدهاند.
كاركرد بيان اجبار و يا عدم اجبار در دو سطح به طور مشترک آمروزش داده مریشرود .امرا بايرد توجره داشرت سرطح
مقدماتی از سادگی ساختاری بيشتری نسبت به سطح ميانی برخوردار باشد.



مقدماتی






میانی





جدول  )1كاركرد بيان اجبار و عدم اجبار
كاركرد اجبار و وظيفه و عدم آن
مجبور  +فعل (بودن)  +مضارع التزامی
بايد  +مضارع التزامی :بايد بروم
فعل امر برای بيان وظيفه :برو و كتابهايت را بخوان
فعل غيرشخای :بايد  +ماضی ساده :بايد كتاب خواند.
موارد باال
نتوانستن  +فعل مثبت يا منفی مضارع التزامی :نمیتوانی به آنجا بروی
نمیشود  +فعل منفی مضارع التزامی :نمیشود به آنجا بروی
انتظار میرود كه  +مضارع التزامی مثبت يا منفی :انتظار میرود كه به آنجا نروی
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در جدول ( )1كاركرد جمالت پرسشی در بيان تأييد و يا پرسش جهت كسب موافقت ارائه شده است.
جدول  )1كاركرد پرسش برای تاييد
كاركرد پرسش برای تاييد
مقدماتی

میانی



سواالت بله/خير :دانشجويی؟



سواالت بله/خير



سواالت منفی :زشت نيست؟



دم سوالی همراه با جواب كوتاه مثبت  .منفی :با استفاده از ديگر -مگر نه -نه -آره -فعل اصلی معکوس

شده

كاركرد درخواست كردن از جمله كاركردهای ارتباطی پركاربرد است كه میتوان با صورتهای دستوری زير آن را
آموزش داد.
جدول  )1كاركرد درخواست كردن
كاركرد درخواست كردن:

مقدماتی

ميانی



گاهی تنها با بيان يک وا ه  :آب



خواستن :آب میخواهم



فعل امر :كتاب دستور را به من بدهيد لطفا



اسم /ضمير  +خواستن ( +كه) +جمله :من میخواهم (كه) كتاب دستور را بخوانم



جمله سوالی بله خير با فعل داشتن ... :را داری/داريد؟



پرسش با عبارتهای ممکن بودن /شدن :ميشه...؟  /ممکنه ...؟



دلم میخواهد  +اسم( /كه) +جمله



ممکن است لطفا +جمله



میتوانيد لطفا  +جمله



امکان دارد لطفا +جمله



اسم /ضمير  +مايل بودن :من مايلم چای بنوشم ...



فعل تمايل داشتن  +فعل مضارع التزامی :من تمايل دارم چای بخورم



نمیدانم آيا امکان دارد /میتوانيد /ممکن است  +جمله  :نمیدانم آيا امکان دارد كمی آب برايم

بياوريد؟

زمانهای فعلی مختلف ،رويدادهای متنوعی را توصيف میكنند و در حين ارائة ايرن زمرانهرا مریتروان صرورتهرای
دستوری بيشتری مانند قيدها را نيز آموزش داد.
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جدول  )1كاركرد توصيف رويداد

كاركرد توصيف رويداد

مقدماتی



فعل ربطی



مضارع اخباری



قيدهای زمان مختص عام



قيدهای زمان به شکل ساده و مركب (شامل يک يا چند وا ه)



رويداد در حال حاضر و رويدادی كه اين روزها اتفا میافتد



مضارع مستمر :دارم میروم



ماضی نقلی همراه با قيد هنوز ،از ،قبالذ ،تا به حال



ماضی مطلق/ساده با قاعده (-ت- ،د ،يد- ،اد ،ود) و در صورت وجود فعل ماضی بیقاعده به همراه قيد

زمان گذشته مانند دو روز گذشته


ماضی استمراری



ماضی مستمر :داشتم میرفتم



مضارع اخباری /ماضی ساده /مضارع مستمر /قرار است  +مضارع التزامی( قرار است بروم) /مستقبل

خواهم رفت
در سطح ميانی اين زمانهای فعلی با صورتهای فعلی و گاه قيدهای بيشتری همراه هستند


دورهای از زمانهای مضارع اخباری /مضارع مستمر /ماضی ساده  /ماضی استمراری



ماضی نقلی با قيدهايی مانند بارها ،هميشه ،هنوز ،تا كنون ،هرگز ،ديگر هيچوقت و صفات عالی و اعداد

ترتيبی همراه است.

میانی



ماضی نقلی و مقايسه آن با ماضی مطلق



افعال حسی و حركتی :برخی فعلها در حالت مستمر به كار نمیروند :داشتن و بودن (دارم داشتم غلط

است)


مضارع اخباری و مستمر با مفهوم آينده و قيدهای مرتبط با آينده



مستقبل



مضارع مستمر در مفهوم آينده مستمر



ماضی نقلی در مفهوم آينده كامل



ماضی مستمر



ماضی بعيد

برای آموزش كاركرد نايحت كردن بهتر است در سطح ميانی عالوه بر موارد ذكرر شرده در سرطح مقردماتی ،وجره-
نمای بايد در شکل حال و گذشته نيز به كار رود.
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جدول  )7كاركرد نايحت كردن

كاركرد نايحت كردن
مقدماتی

میانی



فعل امر يا نهی :اين كتاب رو بخوان /از آن مسير نرو



فعل بايستن /نبايستن :بايد روی دستور تمركز كنيد



بايد /بايستی /میبايست روی دستور تمركز میكرديد.



بهتر است  +جمله



خوب است  +جمله



كار/فکر خوبی است كه  +جمله



اگر  +مضارع التزامی  +خوب/بد /مناسب + .../فعل ربطی

كاركرد هشدار دادن را میتوان با صورتهای دستوری بيشتری در سطح ميانی آموزش داد.
جدول  )8كاركرد هشدار دادن

كاركرد هشدار دادن
مقدماتی
میانی



فعل نهی



مادر  +بسيار/خيلی  +صفت +بودن :تمركز كردن روی دستور بسيار سخت است



مضارع التزامی منفی/مثبت  +هان /ها



فعل امر /نهی  +هان/ها

در آموزش مفهوم بيان مقدار و تعداد صورتهای متعددی را میتوان آموزش داد كه در جدول زير به برخی از آنهرا
اشاره شده است.

جدول  )3كاركرد توصيف مقدار و تعداد
توصيف مقدارو تعداد

مقدماتی

میانی



اسامی قابل شمارش و غير قابل شمارش



 -ان (جاندار)  +فعل جمع



 -ها-/ان  +مفرد و جمع



 -ها و – ان (رستنیها)  +مفرد/جمع



اسم معنی (كه جمع بسته نمیشود) :هوش ،عقل ...



صفت مبهم :هيچ ،قدری/چند/برخی



صفت پرسشی :چه قدر /چند تا



صفت پرسشی



تکرار و توضيح بيشتر عناصری كه در سطح مقدماتی آموزش داده شدهاند.
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كاركرد پرسيدن و پاسخ دادن نيز از كاركردهای پركاربرد و اسرت كره شرامل پرسرشهرای بلری/خيرر و پرسرشهرای
اطالعی است .بايد در نظر داشت كه اين پرسش و پاسخها خود در بيان كاركردهای ديگر نيز به كرار بررده مریشروند .بره

عنوان مثال چند سال داری؟ جملهای است كه هم در بيان كاركرد پرسيدن و هم در بيان كراركرد بيران سرن بره كرار بررده
میشود.

جدول  )33كاركرد پرسيدن و پاسخ دادن
كاركرد پرسيدن و پاسخ دادن :اطالعات ،تاييد و شناسايی

مقدماتی



(آيا) من/او /اين  .....هستم /هست؟



 .......چيست؟



كيست/چند ساله است(چند سال دارد) /اهل كجاست؟( كجايی است) /چند است؟



مضارع اخباری /مضارع مستمر /ماضی ساده /ماضی نقلی /مستقبل در حالت سوالی بله خير يا سوالی

اطالعی

میانی



ضماير و صفات پرسشی فو



اين كاركرد با آموزش ساير افعال و زمانهای هر دو قالب جمالت مركب يا درونهسازی شده



مضارع اخباری /مضارع مستمر /ماضی ساده /ماضی نقلی /مستقبل در حالت سوالی بله خير يا سوالی

اطالعی با


ضماير و صفات پرسشی فو



نمی دانم /می دانی  /میتوانی به من بگويی( + ... /كه /آيا) /چند ،كی ،كجا ...

كاركرد بيان عادت در سطح ميانی را میتوان با صورتهای گذشته آموزش داد.

جدول  )33كاركرد توصيف عادت
توصيف عادات

مقدماتی

میانی



مضارع اخباری :من روزهای جمعه كتاب دستور میخوانم



فعل عادت داشتن :من به دستور خواندن عادت دارم



عادت كردن :به دستور خواندن عادت میكنم



سابقاذ +فعل ماضی :سابقاذ دستور زبان سادهتر بود.



فعل عادت داشتن :من به دستور خواندن عادت داشتم



ماضی استمراری :من هميشه كتاب دستور میخواندم /من سابقا كتاب دستور میخواندم



ماضی استمراری  /فعل ماضی ساده بودن  +سابقاذ
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همان گونه كه در جدول زير قابل مشاهده است برای آموزش كاركردهرايی ماننرد توصريف كرردن ،مقايسره كرردن و
پرسيدن جهت توصيف چيزی يا كسی از صورتهای دستوری بيشتری مانند صفت و فعل بودن استفاده میشود.
جدول  )31كاركرد توصيف و مقايسه

كاركرد توصيف كردن و مقايسه نمودن

مقدماتی



صفت ساده :دستور مفيد  +است.



صفت +ی :دستور آموزشی بحث جالبی است.



صفت  +تر



صفت  +ترين



كلمه پرسشی چهجور بودن؟ /چه شکلی بودن /شبيه چه /كه بودن :دستور چه جور است؟ /معلمتان چه

جور است؟ تو شبيه خواهرت هستی؟ كتاب دستورت /معلم دستور زبانت چه شکلی است؟


چنين /چنان دستور زبان خوبی ...



كلماتی مانند دو برابر ،به صفتی در ساخت صفات برابری :دستور انگليسی به اندازه دستور فارسی شيرين

نيست/دستور انگليسی به شيرينی دستور زبان فارسی نيست/دستور زبان انگليسی و فارسی به يک اندازه شيرين نيستند.
میانی



صفات برتر به همراه برخی قيود تاكيد يا نشاندهنده درجه صفت :بسيار بهتر /كمی بهتر /تا حدودی بهتر ...



ساخت صفات برتر و مقايسهای دوگانه :نکات دستوری بيشتر ،لحظات بهتر



صفات برتر مکرر :دستور آموزشی بهتر و بهتر



ترتيب صفات



صفات وجه مفعولی و فاعلی(صفاتی مانند صفت فاعلی يا مفعولی مركب مرخم)



جمالت موصولی توصيفی

كاركرد بيان قاد و تاميم در سطح ميانی با صورتهای پيچيدهتری مانند جمالت مركب آموزش داده میشوند.

جدول  )31كاركرد بيان قاد و تاميم

بيان تاميم و قاد


مقدماتی

میانی

بيان قاد و تاميم از طريق فعلهای خواستن ،قرار بودن ،فعل مستقبل و مضارع مستمر :میخواهم دستور

بخوانم /دستور خواهم خواند /اين هفته (دارم) دستور میخوانم


قرار است +جمله :قرار است دستور بخوانم



جملة شرطی :اگر شرايط خوب باشد ،دستور خواهم خواند.



قرار است  +فعل مضارع التزامی :دستور بخوانم



قرار بود  +مضارع التزامی :قرار بود دستور بخوانم



فعل خواستن به شکل گذشته :میخواستم دستور بخوانم



فعل مضارع اخباری :باشه همين االن دستور را میخوانم
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جهت آموزش كاركرد بيان توانايی يا عدم توانايی میتوان از صورتهای معدودی بهره بود.
جدول  )31كاركرد بيان توانايی و عدم توانايی

كاركرد توانايی و عدم توانايی
مقدماتی



توانستن در زمان حال



توانستن  +قيدهايی مانند به خوبی ،به آرامی ،تند/سريع ...

ميانی اين كاركرد با كمک وجهنمای توانستن در زمان حال و گذشته و همچنين با استفاده از برخی تركيبات كه
دارای معنای توانستن هستند ،قابل بيان است
میانی



توانستن  +قيدهايی مانند به خوبی ،به آرامی ،تند/سريع ...



توانستن -قادر بودن -موفق شدن -بلد بودن -از پس  ...برآمدن كه در زمانهايی غير از زمان حال نيز

به كار میروند در سطح ميانی آموزش داده میشوند.

كاركرد تعارف كردن در سطح ميانی با صورتهای رسمیتر نيز قابل بيان است:
جدول  )31كاركرد تعارف كردن

كاركرد تعارف كردن
مقدماتی
میانی



فعل امر :ميوه بخوريد



جمله پرسشی با مضارع التزامی :كمک كنم؟



جمله پرسشی با فعل خواستن  /دوست داشتن میخواهيد كمک كنم؟



فعل توانستن در جمله پرسشی همراه با ضمير فاعلی اول شخص :میتوانم كمکتان كنم؟

میتوان در سطح ميانی اين كاركرد را با ساختهايی مانند جمله مركب آموزش داد.

جدول  )31كاركرد پيشنهاد كردن و پيشنهاد خواستن

كاركرد پيشنهاد دادن و پيشنهاد خواستن

مقدماتی

میانی



فعل امر  :برو /نخوان خوب نيست



بيا(يی) +مضارع التزامی :بيا درس بخوانيم



اسم /مادر  +چطور بودن :بستنی چطور است؟



با  +مادر +چطور :به درس خواندن چطوريد؟



يايد  /نبايد



فعل توانستن در جمله خبری مثبت :میتوانيم كتاب بخوانيم



فکرخوبی است  +كه  +جمله



فعل منفی مضارع اخباری :كتاب نخوانيم



شايد فکر خوبی باشد كه  +جمله با فعل مضارع التزامی

در سطح ميانی عالوه بر موارد ذكر شده در سطح مقدماتی ،میتوان عبارت قرار است نيز را به كار برد.
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جدول  )37كاركرد پيشبينی كردن

كاركرد پيشبينی كردن
مقدماتی
میانی



مضارع اخباری :در كنکور قبول میشوم



مضارع مستمر



فعل مستقبل :برف خواهد باريد



قرار است  +جمله

میتوان كاركرد بيان هدف را با صورتهای معدودی آموزش داد.
جدول  )38كاركرد بيان هدف

بيان هدف
مقدماتی

میانی



وا ههای مرتبط با بيان دليل و هدف :تا /چون  /كه



جمله با كمک تركيب برای  +مادر



جهت  +مادر /اسم مادر



برای  +اسم مادر /مادر



فعل  +كه /تا  +فعلی ديگر مقدماتی :بيان هدف



تركيبهايی مانند با اين هدف كه  +جمله /به اين علت كه و مانند آن

در سطح ميانی عالوه بر صورتهای دستوری سطح مقردماتی ،از وا ة «مردام بره همرراه فعرل» بررای بيران نارضرايتی و
شکايت كردن نيز استفاده میشود مانند «اين ماشين مدام /هی خراب میشود».
جدول  )33كاركرد بيان رضايت و نارضايتی

كاركرد بيان رضايت يا نارضايتی

مقدماتی

میانی



خيلی  +صفت  :خيلی زياده



خيلی ديگه خوبه /ديگه خيلی مهربونه



بيش از حد  +صفت +است :او بيش از حد صميمی است.



به اندازه كافی  +صفت +است



به اندازه كافی  +صفت +است (كنايه) :به اندازة كافی قشن



آنقدر كه بايد +صفت  +نيستن :اين اتا به اندازة كافی بزرگ نيست.



بيش از حد نياز كتاب دستور /برنج /پول ...



اسم  +به اندازه كافی /به اندازه كافی  +اسم



به اندازه كافی  +اسم +داشتن/بودن



اسم/صفت  +ش  +خوبه

است.

آموزش دستور زبان فارسی به خارجيان در چارچوب رابطة بين كاركردهای زبانی و صورتهای دستوری

73

گاه جمالت شرطی دارای افعالی از زمانهای مختلف نيز ممکن است برای آموزش كاركرد بيان شرط ،به كرار رونرد.
مثالذ ماضی استمراری ،ماضی بعيد يا ماضی بعيد ،ماضی استمراری :اگر به آنجا رفته برود ،درس مریخوانرد /اگرر بره آنجرا
میرفت ،درس خوانده بود.
جدول  )13كاركرد بيان شرط

بيان شرط



اگر +مضارع اخباری ،مضارع اخباری :اگر میروی ،میآيم
اگر  +مضارع اخباری ،مضارع اخباری/مستقبل :اگر میروی ،خواهم آمد/میآيم
اگر +مضارع التزامی ،مضارع اخباری /مستقبل :اگر بروی ،میآيم /خواهم آمد
اگر +ماضی استمراری ،ماضی استمراری :اگر میرفتی ،میآمدم



اگر  +مضارع اخباری ،مضارع اخباری/مستقبل
اگر +مضارع التزامی ،مضارع اخباری
اگر +ماضی استمراری ،ماضی استمراری
اگر  +ماضی بعيد ،ماضی بعيد
كلمات يا ادات شرط مانند اگر ،به شرط آنکه و مانند آن



مقدماتی






میانی




اسم و يا مادر از جمله صورتهای دستوری پركاربرد برای آموزش كاركرد بيان عالقه و عدم آن است.
جدول  )13كاركرد بيان عالقه و عدم عالقه

كاركرد بيان عالقه و عدم عالقه


مقدماتی




میانی

فعل دوست داشتن با اسم يا فعل
فعل عالقهمند بودن با اسم يا مادر
اسم /مادر  +مورد عالقة(.... +ضمير فاعلی /اسم شخص) + ...بودن

فعل عالقه داشتن به /به  +اسم /مادر عالقه داشتن

افعالی كه دارای معنای دوست داشتن و مخالف آن هستند :لذت بردن از ،عاشق چيزی بودن ،متنفر

بودن از به همراه اسم و يا مادر...
بيان معنای فو با كمک جمله مركب مثال :شنا كردن چيزی است كه به آن عالقه دارم /يا هر يک از

فعلهای مشابه

صورتهای دستوری جهت آموزش كاركرد بيان ترجيح معدود است.
جدول  )11كاركرد بيان ترجيح

كاركرد بيان ترجيح
مقدماتی



جمله خبری با فعل خواستن :بستنی میخواهم /شکالت نمیخواهم.
جمله خبری با فعل دوست داشتن :بستنی دوست دارم /شکالت دوست ندارم.



جمله خبری با فعل تمايل داشتن با فعل ميل داشتن :تمايل دارم به آنجا بروم /ميل دارم بستنی بخورم



جمله خبری با فعل ترجيح دادن و مادر :بستنی خوردن را به كتاب خواندن ترجيح میدهم.
فعل پسنديدن و افعالی با معنای مشابه به همراه اسم يا مادر
قيد ترجيحاذ با اسم يا مادر :ترجيحاذ بستنی




میانی
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جدول  )11كاركرد بيان امکان و عدم امکان
كاركرد بيان امکان و عدم امکان

مقدماتی



جمله خبری با قيد شايد :شايد كتاب بخوانم.



جمله خبری و پرسشی با فعل ممکن بودن :ممکن است كتاب بخوانم.



جمله خبری يا پرسشی با فعل احتمال داشتن :احتمال دارد امروز به فروشگاه بروم.



جمله خبری و يا پرسشی با كمک فعل شدن در معنای ممکن بودن :میشود كتاب بخوانيم يا

تلوزيون تماشا كنيم.

میانی



جمله خبری و پرسشی با فعل امکان داشتن



جمله خبری يا پرسشی با فعل احتمال داشتن :احتمال دارد فردا كتاب بخوانيم.



جمله خبری با قيدهايی مانند احتماالذ ،شايد همراه با فعل گذشته :شايد به آنجا میرفت



جمله خبری و پرسشی با فعلهای ممکن بودن ،امکان داشتن و احتمال داشتن با فعلی كه در گذشته

روی داده است :ممکن بود (كه) آنها قبال رفته باشند

میتوان در سطح ميانی نيز عالوه بر همه صورتهای دستوری سرطح مقردماتی ،آمروزش كراركرد را برا صرورتهرای
پيچيدة ديگر تکميل نمود.
جدول  )11كاركرد اجازه دادن و اجازه گرفتن

كاركرد اجازه دادن و اجازه گرفتن


جمله خبری با فعل امر مثبت يا منفی :بنشين



جمله خبری يا جمله پرسشی با فعل توانستن به شکل مثبت يا منفی :نمیتوانی اينجا بنشينی /میتوانم

مقدماتی اينجا بنشينم؟

میانی



جمله پرسشی با فعل ممکن بودن :ممکن است اينجا بنشينم؟



جمله پرسشی با فعل شدن در معنای ممکن بودن؟ میشود اينجا بنشينم؟



جمله پرسشی با فعل امکان داشتن :امکان دارد اينجا بنشينم؟



پرسش با فعل اجازه دادن و اجازه داشتن؟ اجازه میدهيد /دارم اينجا بنشينم؟



جمله خبری با فعل نبايد برای كاركرد اجازه ندادن :نبايد اينجا بنشينی



جمله خبری با فعل مجاز بودن /اجازه داشتن :مجازم اينجا بنشينم /اجازه دارم اينجا بنشينم؟

كاركرد بيان استنتاج و حدس زدن از اين جهت در يک جدول آمرده انرد كره دارای مفراهيم مشرابه برا درجرات كمری
متفاوت هستند.
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جدول  )11كاركرد استنتاج /حدس زدن

كاركرد حدس زدن  /استنتاج

مقدماتی

میانی



ممکن بودن



توانستن يا نتوانستن به شکل حال ساده (میتونه /نمیتونه مريم باشه)



شدن :به شکل حال ساده (ميشه /نميشه آنجا باشد)



شايد يا ممکن همراه با فعل حال ساده :شايد /ممکن است آنجا باشد



حتما با فعل حال ساده  :حتماذ سردرد داری



احتمال دارد /احتماالذ همراه به شکل حال ساده :احتمال دارد آنجا باشد



بايد :بايد سر درد داشته باشی= حتما سردرد داری



شدن /ممکن بودن به شکل گذشته



شايد /احتماالذ همراه با فعل گذشته :شايد آنجا بود



توانستن به شکل گذشته :میتونست بهتر هم باشه



توانستن يا نتوانستن به شکل گذشته :میتوانسته آنجا باشد يا نمیتوانسته آنجا باشد.



حتماذ همراه با فعل گذشته :حتماذ آنجا بود.



احتمال داشتن به شکل گذشته :احتمال داشت آنجا باشد.

 .4جمعبندی و نتیجهگیری
به نظر می رسد آموزش آن دسته از قواعد دستوری ضروری است كه در فضای ارتباطی از كاربرد بيشرتری برخروردار
باشند .بنا بر آنچه گذشت ،آموزش كاركرد  -بنياد دستور ،اصلی تفکيکناپرذير از ويژگریهرای دسرتور آموزشری اسرت.
حاصل تحقيق و بررسی حاضر نشان میدهد كه بازنمايی قواعد دستور آموزشی با شيوة آموزش كراركرد-بنيراد ،در منرابع
آموزشی ياد شده ،چندان انعکاس نيافته است و شايد بتوان گفت كه اين قواعد در يک يا دو منبع مرورد بررسری ،نمرودی
ضعيف دارد .به طوری كه اين منابع يا تنها بر آموزش ضمنی كاركرد فرارغ از صرورت يرا صرورتهرای دسرتوری خراص
پرداختهاند و يا تنها به آموزش صورتهای دستوری محض بسنده نمودهاند.
چرخهای بودن چينش محتوا به اين معنی است كه در هر سطح كاركردها و صرورتهرای دسرتوری متناسرب برا آنهرا
معرفی میشوند و رابطة ميان اين دو و آموزش آنها در سطح بعدی تکررار و سرپس تکميرل مریگرردد .نتيجره حاصرل از
بررسی كتاب های آموزش زبان فارسی حاكی از آن است كه چيرنش محتروای دسرتوری در ايرن منرابع ،حالرت چرخرهای
ندارند و به نظر میرسد كه آموزش دستور مستلزم سطحبندی مشخصتری در چارچوب قواعد دستور آموزشی است.
در تحقيق حاضر تالش نموديم تا گامی كوچک به سوی دستيابی به انگارهای از قواعد دستور آموزشری زبران فارسری
به غير فارسیزيانان برداريم .بديهی است كه نيل به آموزش موفقتر زبان فارسی ،مستلزم تالشهای مستمر است.
منابع
ذوالفقاری ،حسن ،غفاری ،مهبد و بختياری ،بهروز ( .)3183فارسی بياموزيم .چاپ اول .تهران :مدرسه ،ادارة كل چراپ و
توزيع كتابهای درسی.
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. ارزيابی دستور آموزشی در كتابهای آموزش زبان فارسی به غيرر فارسریزبانران.)3131(  آمنه، والی و كوراوند،رضايی
.313-337 ،1 ،پژوهش نامة آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان
 آموزش دستور در نظريهها و برنامههای زبان دومآموزی در جستجوی طرحی برای آمروزش.)3131(  رضامراد،صحرايی
.11-3 ،11 ، فالنامة علمیپژوهشی روانشناسی تربيتی،دستور زبان فارسی
 شورای گسترش زبان و ادبيرات فارسری و پژوهشرگاه: تهران. چاپ اول.  مجموعه زبان فارسی.)3181(  احمد،صفارمقدم
.علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
. كانون زبان ايران: تهران. چاپ اول. دورة عمومی زبان فارسی.)3183(  مهدی،ضرغاميان
. مركز بينالمللی ترجمه و نشر الماطفی: قم. چاپ اول.  آموزش فارسی به فارسی.)3133(  اصغر، احمد و فردی،زهرايی
 پژوهشرگاه علرون انسرانی و مطالعرات: تهرران. چراپ اول. وا هنامة زبانشناسی و علوم وابسرته.)3173(  همادخت،همايون
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