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 پارسی ادبیات و زبان درس ریزی برنامه کارهای راه

 کالت آدینه فرامرز

 پچونه   ههچ   بهی  کهه  نثرهایی و شعر از است جُنگی ها، دانشگاه و پرورش و آموزش نظام در استفاده مورد درسی های کتاب امروزه

 ایهن  در که هاست نمونه آوردن هم پی از گزینش، سنجة زمانی زنجچرة شچوه، بهترین در. آین  می هم پس از سامانی به و  شایسته

 شهون    مهی  گهم  اجتماعی ه سچاسی های خواسته یا گردآورن گان شخهصی های انگهچزه سبب به هم زنجچر های حلقه برخی مچانه،

 کههتاب  ایهن  کالب  در هم روحی بایست می یافت، درستی کار راه آن، چچ مان و نثر و نظم های نمونه گزینش برای بای  که آن جز

 بررسهی  پچشهنهادها  ایهن  تهرین  مههم  از برخی مقهاله، ایهن در. درنظرگهرفت کار این برای نچز داری ه ف آموزشی زمچنة و دمچ  ها

. 2 ملهی   یکپهارچگی  محورههای  از یکهی  عنهوان  بهه  آن کردن برجسته و پارسی زبان به تگیدلبس احساس آوردن پ ی . 1: ان  ش ه

 هه  ادبی مهم های شخصچت شناسان ن و تاریخی ه فرهنگی برجستگی دادن نشان. 3 پرکشش  و شچرین دلپذیر، های مهتن گزینش

 و آمهوزان  دانهش  کهردن  آشهنا . 5 گونهاگون   وعاتموض به پرداختن در نظری تنگ از پرهچز. 4 آثارشان  از ای نمونه آوردن با علمی

 بهر  پافشاری و آموزش. 6 پارسی  زبان تاریخ از روشنی چهرة دادن دست به. 5 ادبی  و زبانی مهم های جریان و مسائل با دانشجویان

 یکپهارچگی  و یدله  ههم  افهزایش  و خهوانی  ههم  بهرای  تهاریخی  و مچهنهی  مایة درون با ویژه به اشعار ترین برجسته از ای پاره حفظ

 .(ملی سرود همانن )ملی

 .گسترش کارهای راه ریزی، برنامه و آموزش پارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 عصار  در فارسای  زباان  جایگااه  درخصوص بینانه واقع رویکردی اتخاذ ضرورت در بحثی: فارسی زبان و شدن جهانی

 شدن جهانی

 زاده آقاگل فردوس

  داوری حسچن

 سهبب  بهه  کهه  شهود  مهی  شناخته حاضر عصر های مشخصه ترین برجسته جمله از ناپذیر،  اجتناب ای ی هپ  مثابه به ش ن جهانی

 یکهی عنوان به زبان تردی ، بی. است گذاشته تأثچر بشر زن گی مختلف های عرصه و ابعاد تمامی بر بچش و کم خود، پچچچ ة ماهچت

 تحهو   و تغچچهر  سهایة  در و نمانه ه  مصهون  گچر عالم پ ی ة این چرهایتأث از اجتماعی، و فرهنگی های شاخصه و عناصر ترین مهم از

 رونه   ایهن  از نچهز  فارسی زبان شک، بی. است ش ه بسچاری تغچچرات خوش دست فنی، و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، سچاسی، های

. شه   خواه  افزوده ها تأثچرپذیری این دامنة بر ش ن،  جهانی پ ی ة از ناشی تحوالت گسترش سایة در نچز آین ه در نبوده، مستثنی

 و شهعاری  نگهاه  هرگونهه  از پرهچهز  و بچنانه واقع رویکردی انتخاب بر تاکچ  ضمن تا است آن بر مقاله این موضوع، اهمچت به توجه با

 تاکچه   نکتهه  این بر و بردارد پرده آن روی پچشِ مخاطرات از و پرداخته عصر این در فارسی زبان جایگاه ترسچم به ابت ا دارانه، جانب

 و علمهی  مبهانی  پایهة  بهر  ای زبهانی  سچاست ت وین و طراحی نچازمن  نخست، وهلة در عصر، این در فارسی زبان از پاس اری که کن 

 از حفاظهت  آن، نخسهت  اولویهت  کهه  ای زبهانی  سچاست اسهت  زبانی و اجتمهاعی فرهنگی، سچاسی، متع د های مؤلفه کردن لحاظ

 زبان روی پچشِ مخاطرات بر مج د تأکچ  ضمن تر، روشن بچانی به. باش  منطقه در آن تقویت سپس و داخل در فارسی زبان جایگاه

 نکتهه  این بر است، اساسی موضوع این متولچان و نهادها روشن یزی برنامه و سچاست نبودِ مستقچم نتچجة که کشور داخل در فارسی

 کهه  دسهترس  از دور و بچنانهه  غچرواقع شعارهای برخی به پرداختن و مهم این به توجهی بی حاضر، وضعهچت در که کهن  می تأکچ 

 فارسهی  زبهان  برای جبرانی غچرقابل پچام های و مشکالت به زدن دامن و ها فرصت سوختن به توان  می ن ارد، علمی پشتوانة عم تاً

 .بچنجام  جهانی عرصة در آن متعاقب و ملی سطح در

 .زبانی پاس اشت زبانی، سچاست ش ن، جهانی فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 جمله تا الفبا از غیرایرانی آموزان فارسی به نوشتاری مهارت آموزش

   احم بگی صفورا

  فقچری محم  غالم دکتر

 شهکل  در کهه  اسهت  خهارجی  و دوم زبان آموزش چهارگانة های حوزه از یکی پچشرفته، تا مبت ی سطح از نوشتاری مهارت آموزش

 مههارت  آمهوزش  درسهی  برنامهة  حاضهر،  مقالهة  در. کن  می ایفا ای عم ه نقش آموزان زبان شناختی زبان یا دستوری توانش گچری

 سهطح  بهه  توجه با ه دستوری و معنایی لحاظ به جمالت، انواع تا عبارت واژه، الفبا، آموزش شچوة و بررسی جمله، تا الفبا از نوشتاری

 مههارت  آمهوزش  و نگهارش  زبهان،  دستور آن، نظری مبانی و نوشتاری مهارت مقاله، این تحقچق حوزة. تاس ش ه ارائه ه آموزان زبان

 آغاز چگونه را نوشتاری مهارت آموزش م رسان، که است این آنچم، به گویی پاسخ پی در مقاله این در که ای مسئله. است نوشتاری

 درسهی  برنامهة  در آمه ه،  دست به نظری نتایج و است کاربردی ه نظری تحقچق روش. دهن  می گسترش مبنایی چه بر و کنن  می

 پچشنهاد جمله تا الفبا از نوشتاری مهارت آموزش برای درسی برنامة یک توان  می حاضر مقالة. گچرد می قرار م اقه مورد پچشنهادی

 .ده 

 .درسی برنامة غچرایرانی، آموزان فارسی نوشتاری، جهات فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 ازبکستان و تاجیکستان ایران، پیوندگاه: فردوسی شاهنامة

 اخالقی ابوالفضل

 شریفی شهال

 مهی  محسهوب  آثهاری  ازجملهه  گذرد، می آن سرایش از سا  1111 از بچش که ایرانی، زبان و فرهنگ شناسنامة فردوسی، شاهنامة

 بهه  توجهه  بها . دارد و داشهته  ازبکستان و تاجچکستان ایران، یژهو به مرکزی آسچای منطقة کشورهای مچان در واال جایگاهی که شود

 و بپردازیم کشور سه این مچان پچون  ایجاد در فردوسی شاهنامة بالقوة نقش بررسی به داریم سعی مقاله این در موضوع، این اهمچت

 بهه  نظران صاحب از برخی نظرات مروری ایه بررسی انجام کنار در. کنچم روشن پچشنهادهایی ارائة با را امر این به رسچ ن های راه

 و ایهم  پرداخته ازبکستان و تاجچکستان کشورهای مچان در شاهنامه جایگاه دقچق بررسی به مرکزی، آسچای کشورهای محققان ویژه

 و تاجچکسهتان  ایهران،  مچهان  فرهنگهی  روابه   و پچونه ها  گسترش برای کارهایی راه بالقهوه، عامهل این از برداری بهره برای ادامه در

 ههای  مهوزه  انه ازی  راه و تجهچهز : ازقبچهل  اقه اماتی  گسهترش  و تقویت که داد نشان بررسی این نتایج. ایم کرده پچشنهاد ازبکستان

 گروههی  توسه   شناسهی  زبهان  نهوین  ههای   نظریهه  مبنهای  بر شاهنامه زبان تحلچل و تجزیه شناسی، فردوسی و شاهنامه تخصصی

 و فردوسهی  مراکهز  افهزایش  منطقه، های دانشگاه در شناسی فردوسی رشتة تأسچس کشورها، این بانادی و شناسان زبان از مشترک

 پتانسهچل  از اسهتفاده  پژوههی،  شهاهنامه  زمچنة در تکمچلی تحصچالت مختلف مقاطع در دانشجویان دوسویة تباد  شناسی، شاهنامه

 دربهارة  هها  همهایش  و هها  نشست برگزاری افزایش مچنچنه و بزرگ فردوسی به منطقه این مردم از بسچاری وصف بی من ی عالقه

 ایهران،  مچهان  فرهنگهی  روابه   گسهترش  همچنهچن  و فرهنگی های پچون  تحکچم در را شاهنامه جایگاه توان  می فردوسی، شاهنامة

 .کن  روشن پچش از بچش ازبکستان و تاجچکستان

 .ازبکستان تاجچکستان، ایران، ،مرکزی آسچای فردوسی، شاهنامة فارسی، ادب و زبان: ها کلچ واژه
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 چگونه و چرا روایت؛ پایة بر فارسی زبان آموزش درسی برنامة راحیط

 ارجی اصغر علی

 و فچزیکهی  و طبچعهی  علهوم  شهچوة  یعنهی  پارادیکماتچهک،  شهچوة  یکی: دارد وجود اساسی شچوة دو دانستن، برای گوین  می محققان

 رو، ایهن  از. است ش ه بن ی تقسچم تفسچری و توصچفی توضچحی، روایی، به بچان های شچوه انواع دیگر، نظرم از. روایی شچوة دیگری

 به الگوها این هستن   نچز یادگچری منطقی الگوهای دربردارن ة ان   بخش لذت و کنن ه سرگرم تنها نه روایت، و قصه گفت توان می

 کننه ة  فراهم و عاطفه برانگچزانن ة ها روایت. پذیرن  تعمچم ژانر تکثر و من ی ختسا معانی، گستهردگی زبانهی، عاطهفی، های جنبه

 ههر  از بهچش  و ایجهازگون  دارنه ،  گفتهار  به نزدیک و ساده زبان ان ، کنن ه اقناع طبچعتاً و ناخوداگاهی عالم یادآوری و تحرک اسباب

 کننه ،  مهی  تولچه   ای گسهترده  معنهایی  نظهام  اسهتعاری،  و مزیر معانی تا تمثچلی شکل ترین ساده از ها روایت. تصویرسازن  زبانی

 بهه  را شناسهان  روان یادگچری های نظریه بعضی گچری شکل زمچنة کلی، خصچصة این. دارن  منسجمی پایان و آغاز و من ن  ساخت

 اعهالم ... و گهزارش  خبهر،  ،عکس سچنما، موسچقی، نقاشی، تاریخ، در را خود حضور و متکثرن  العاده فوق ها روایت. است آورده وجود

 کهه  شهرطی  بهه  بهرد   بهره آن انواع و روایت شگردهای از توان می فارسی زبان آمهوزش طراحی و ته وین در مبنا، این بر. کنن  می

 نظهر  در انسهان  را بحه   محهور  مهثالً  که معنی این به کنن   حرکت اساسی محور یک بر و باش  ن اشته مستقلی موضوعات ها متن

 در کهه  کهرد  انتخهاب  روایی متون نچز فصل هر در و سنجچ  اجتماع و مرگ طبچعت، کودکی، عشق، اسطوره، با را ارتباطش و گرفت

 متهون  در روایت کاربرد چرایی به تفصچل، به کوشچم می مقاله این در. باشن  داشته نچز تفاوت و تمایز یک یگر، با تقارن داشتن عچن

 .بپردازیم آن چچنش چگونگی و درسی

 .روایی متون روایت، درسی، برنامة فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 «که» نمای کانون موردی بررسی: زبان آموزش در شناسی زبان دستاوردهای

 اروجی محم رضا

 بهه  و تحلچهل  و معرفهی  گرا نقش و گرا ساخت دی گاه دو چارچوب در فارسی، زبان نماهای کانون از یکی ،«که» عنصر مقاله این در

 نماههای  کانون تحلچل برای گرا نقش های دی گاه بودن کارآم تر بررسی به همچنچن اشاره، زبان آموزش برای آن ضرورت و اهمچت

 .شود می پرداخته فارسی زبان

 نمهایی  کهانون  نقهش  در عنصر این. بگچرد نچز نمایی، کانون نقش پچروساز، بن  نقش از غچر به توان  می فارسی، زبان در «که» عنصر

 تههکواژ  مرکههب،  فعهل  غچرفعلهی  جهز   مسهتقچم،  مفعو  دستوری، فاعل ها، افزوده انواع شامل فارسی زبان های سازه انواع توان  می

. کننه   حرکهت  بنه   ابت ای به یا باشن  خود اصلی جایگاه در توانن  می ش ه کانونی های سازه. کن  کانونی را آن مانن  و ساز منفی

 گهرا،  سهاخت  ههای  دیه گاه . شهود  کانونی خود جایگاه در توان  می سازه هر زیرا نچست  سازی کانونی چزةانگ به ها سازه این حرکت

 مهی  نشهان  پهژوهش  این های داده. گچرن   می درنهظر کانهون، و مبت ا از اعم اطالع، ساخت عناصر تحلچل در را سازه جایگاه عم تاً

 دو دارای «کهه » عنصهر  کارآم ترنه    عناصهر  ایهن  تحلچل در کنن ، می کچ تأ سازه یک نقش بر که گرا نقش های دی گاه: که دهن 

 بهه . اسهت  نش ه گرفته نظر در دوم نقش آموزشی، منابع و دستور های کتاب در که حالی در است  نمایی کانون و پچروساز بن  نقش

 مهی  پچشهنهاد  ،«کهه » دیگهر  نقهش  با آن معنایی تمایز و سازه اطالع ساخت و مطلب درک در سازه این اهمچت و بسچار بسام  دلچل

   .شود پرداخته نچز عناصر اطالعی ساخت های نقش به آموزشی، منابع و دستور های کتاب در که شود

 .گرایی نقش گرایی، ساخت نما، کانون زبان، آموزش: ها کلچ واژه
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 کشور از خارج در فارسی زبان گسترش متولی های دستگاه شناسی آسیب

  استادزاده زهرا

 قربانی ارسالن

 هه ف،  ایهن  به نچل برای که است کشور از درخارج فارسی زبان گسترش ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی اه اف ترین مهم از یکی

 مهذکور  های دستگاه شناسی آسچب مقاله، این موضوع. است کرده اجرا و بچنی پچش را اق امات و قوانچن ها، سچاست از ای مجموعه

 هها  دسهتگاه  که ام . 1:  از عبارتنه   شهود،  می داده پاسخ آنها به مقاله این در که هایی سؤا  جمله از. است سیفار زبان گسترش در

 تحقهق  بهرای  موجهود  کلی قوانچن و ها سچاست. 2 هستن ؟ کشور از خارج در فارسی زبان گسترش به مربوط اق امات اجرای متولی

 فارسهی  زبان گسترش زمچنة در تاکنون موجود، قوانچن و ها سچاست راساسب متولی، های دستگاه. 3 ک امن ؟ فارسی زبان گسترش

 ک امن ؟ حوزه این در توفچقی بی یا توفچق اصلی دالیل و ها ریشه. 4 ان ؟ داده انجام هایی فعالچت چه کشور از درخارج

 نظهام  های سچاست به کشور، از خارج در فارسی زبان گسترش برنامة اجرای متولی های دستگاه اجمالی معرفی از بع  مقاله، این در

 نهادههای  عملکرد شناسی آسچب یعنی اصلی بح  به سپس و اشاره کشور از خارج در فارسی زبان گسترش برای اسالمی جمهوری

 در شناسهی  آسچب جهان، سطح در ها زبان دیگر و فارسی زبان ترویج عملکرد مقایسة از بع  و است ش ه پرداخته وظچفه این متولی

 بهرای  پچشهنهادهایی  مطالهب،  بنه ی  جمع ضمن نچز پایان در. است کرده تشریح را فراین ی و ساختاری گذاری، سچاست حوزة سه

 .است ش ه داده موجود وضعچت بهبود

 سچاسهت  شناسهی  آسهچب  فراینه ی،  شناسی آسچب ساختاری، شناسی آسچب کشور، از خارج در فارسی زبان گسترش: ها کلچ واژه

 .گذاری
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 آنها تاریخی سیر به توجّه با زبان، آموزش های روش

 استادزاده زهرا

 طالبی اله فرج

 ههای  روش تهاکنون،  زمهان  همهان  از. شه   خاصهی  توجهه  زبهان  آموزش به بشری، ارتباطات گسترش دلچل به بع ، به نوزدهم ازقرن

 عمهل  در یهک  ههچ   کهه  داشهت  وجهود  نقایصهی  آنها همة در امّا ش   آزمایش و پچشنهاد خارجی های زبان یادگچری برای مختلفی

 ویهژه  بهه  زبهان  آمهوزش  ایهران  در هرچن . یابن  دست خارجی زبان داوطلبان از وسچعی طچف آموزش یعنی خود ه ف به نتوانستن 

 آموزشهی  ههای  روش شهناخت  بهرای  دارد جها  اسهت،  نبوده دنچا در ش ه تجربه و رایج های روش براساس خارجچان، به فارسی زبان

 مسهتقچم،  روش ترجمهه،  هه  دستور مختلف های روش مقاله این در. بشناسچم را دنچا حا  و گذشته ش ة تجربه های شرو خودمان،

 آموزشی های روش نق  به و معرفی... و زبان جمعی یادگچری پذیری، تلقچن خاموش، ت ریس گفتاری، ه شنچ اری ارتش، ای فشرده

 .است ش ه پرداخته آموزش در معلم نقش و مناسب آموزشی روش انتخاب مذکور،

 .معلم نوین، آموزش آموزش، های روش نق  زبان، آموزش های روش: ها کلچ واژه
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 اسالمی ایران فرهنگ توسعه در مکمل بازوی دو زبان و دین

 اسکن ری ال ین بها 

 فارسهی  زبهان  توسعة برای و مشغولن  غچرایرانچان به فارسی زبان آموزش به متفاوتی رویکردهای با گوناگون نهادهای کشور در امروز

 جههان  بهه  تشهچع،  مترقی و پویا زن ه، مکتب و اسالم بخش رهایی دین پچام رسان ن متعالی، ای انگچزه با المصطفی جامعة. کوشن  می

 فرهنهگ  و تمه ن  از ای جلوه عنوان به پارسی زبان اشاعة دنبا  به سع ی، بنچاد چون نهادهایی معنویت، جویای و نشسته بحران به

 ههای  رشهته  در تحصهچل  بهرای  غچرایرانهی  دانشجویان کردن آماده منظور به قزوین المللی بچن دانشگاه چون مراکزی و اسالمی ایران

 .مشغولن  مهم این به ایران، در دانشگاهی مختلف

 چچزی دیگری  بی ک ام هر و ان  تنچ ه هم در سخت که هستن  مثلثی ضلع سه ایران در فارسی زبان و فرهنگ دین، رس  می نظر به

 زبهان  و نمایه   مهی  درخهور  محتوایی از خالی ای پوسته آن، از فارغ و است خورده گره اسالم دین با سختی به ایران فرهنگ. دارد کم

 اگهر  نچهز  امهروز . خهویش  ابعهاد  تمامی در ایران تم ن و فرهنگ نچز و دینی ان یشة توسعة برای است بوده ق ر گران محملی فارسی

 باش ، داشته نچرومن  حضوری فرهنگی، جمله از مختلف، های عرصه در ایران که برآنچم اگر و باشچم جهان در اسالم دار پرچم بناست

 در. داد قهرار  دیگهری  گسترش و توسعه خ مت در را ک ام هر و کرد تقویت دوشادوش را( زبان و دین) کارآم  بازوی دو این بای  می

 رود مهی  پچش خوبی به مهم این ان ، اسالمی علوم و معارف آموختن تشنة که است پژوهانی دانش پذیرای اساساً که المصطفی جامعة

 سطوح تا را فارسی زبان طالب، اسالمی، معارف و زبان آموزش مرکز چون مراکزی داشتن با نهاد، این در. است داشته خوبی نتایج و

 اسهالمی،  علهوم  و معارف مختلف های رشته آموختن به جامعةالمصطفی، به تهوابس مختلف مراکز در سپس و آموزن  می خوبی بسچار

 در دینهی  معهارف  آمهوختن  هه ف  بها  کهه  طالبی بنابراین شون   می مشغو  فارسی ادبچات و زبان نچز و سچاسی علوم فلسفه، حقوق،

 همهان  در خهویش،  کشهور  بهه  بازگشهت  از پس آموزن ، می فارسی زبان به را علوم و معارف این و آین  می ایران به مختلف های رشته

 آموزش برای مناسبی ابزاری و واسطه ه است  فارسی زبان به معارفی ه است معارف این اشاعة آنان اصلی و نخستچن انگچزة که حا 

 دینهی  معهارف  آموختگهان  دانهش  فعالچت برای که کشورها برخی در دیگر، سوی از. بود خواهن  خود کشور در فارسی زبان توسعة و

 ادبچهات  و زبهان  آمهوزش  ههای  کرسهی  تصاحب با توانن  می ان ه آموخته را فارسی ادبچات و زبان که ه طالب کنن ، می ایجاد موانعی

 .بکوشچ  نچز دینی معارف گسترش برای زبان، این آموزش ضمن خویش، کشور در فارسی

 .فارسی زبان گسترش فارسی، زبان تشچع، اسالم، دین: ها کلچ واژه
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 امال تقویت نوین شیوة

 اسکن ری ال ین بها 

 زمانی علی

 وجهود : چهون  ههم  دارنه    مختلفی دالیل اشتباهات این. است آنان امالیی مشکالت آموزان، زبان درمچان مشکالت ترین رایج از یکی

 برخهی  خوانه ن  اشهتباه  فارسهی،  زبهان  و آمهوز  زبهان  مهادری  زبان مچان ها مصوت برخی تلفظ تفاوت فارسی، زبان در ص ا هم حروف

 بهه  حهروف  برخهی  حذف مادری، زبان در متفاوت تلفظ با و مشابه واژة وجود مادری، زبان الگوی اساس بر آموز زبان توس  ها مصوت

 نویسهی  درسهت  آمهوزش  که شود می سبب گاه دالیل، این وجود... . و مادری زبان در ها واج برخی نبود گوش، اشتباه تشخچص سبب

 کهه  امهال،  کهن شچوة اساس بر( 4المه ی م رسة) اسالمی معارف و زبان آموزش مرکز در. رود پچش ناموفق و فرسایشی کُن ، ربسچا

 ایهن . بچهاورد  کاغهذ  بر مکتوب صورت به را ها شنچ ه بود موظف او و ش  می خوان ه آموز زبان برای متن است، شنچ اری اساساً روشی

 بهه  مه ت  کوتهاه  حافظهة  از واژه پلکهانی  انتقها   نهوین  ههای  روش بهر  اتهکا با و دی اری شچوة از هاستفاد با ج ی ، طرحی در مهرکز

 ههای  غله   کهه  متنهی  درس، دو یها  یهک  از پهس  شچوه، این در است  یافته دست توجهی جالب و متفاوت بسچار نتایج به بلن م ت،

. بنویسه   را آنهها  صهحچح  داده، تشهخچص  را غله   های واژه تاس موظف آموز زبان. شود می داده ضعچف آموزان زبان به دارد، مختلفی

 در. بنویسه   را هها  واژه صهحچح  شهکل  توانه   می آموز زبان ممتحن، توس  برگه بازبچنی بار چن  از پس امتحان، جلسة یک در معموالً

 آموختهه،  ج یه   ههای  درس رد آمهوز  زبهان  کهه  ج ی ی های واژه بر افزون شود، می برگزار دی اری شچوة به که امتحان دیگر مراحل

 بهه  ههایی  واژه چهه  شهود  مشخص تا دهن  می او به امتحان برگة در بنویس ، را آنها صحچح ش ه موفق قبالً که نچز را غلطی های واژه

 در شهون   موفهق  اسهاتچ   ترم، پایان در سرانجام تا گچرد می صورت مرحله چن ین طی کار این. است یافته انتقا  او بلن م ت حافظة

 از شهنچ اری  شهچوة  بهه  مختلفهی،  مقهاطع  در ایهن،  بر افزون. بسپارن  او حافظة به را ها واژه صحچح صورت آموز، زبان ذهنی توان ح 

 از ضهعچف  آمهوزان  زبان نمرة متوس  که ده  می نشان شچوه این اجرای از آم ه دست به نتایج. شود می گرفته امال امتحان آموز زبان

 .است یافته افزایش نوین شچوة در 14 ح ود در متوسطی به کهن، شچوة در صفر به نزدیک متوسطی

 .م ت بلن  حافظة م ت، کوتاه حافظة امال، دی اری شچوه امال، شنچ اری شچوة امالیی، های غل  آموز، زبان فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 زبانی مشکالت و آموزان زبان

 اسکن ری ال ین بها 

 یمحمود مان گار

 را آمهوزان  زبان ذهن ت ریج به کوشن  می زبان آموزش مختلف های شچوه. روست روبه زبانی های نادانسته از انبوهی با آموزی زبان هر

 نه ارد   یکسهان  رفتهاری  زبان، مختلف های حوزه تمامی برابر در آموز زبان ذهن که ده  می نشان تجربه. کنن  آشنا ها نادانسته این با

 مانه نی  و پای ار مشکالتی با ها عرصه از برخی در بسا چه و مشکل با و دیرتر را برخی و آموزد می تر سریع و تر ساده را مطالب برخی

. دارد منطقهی  و علمی کامالً تحلچلی باش ، ش ه شناخته اش مادری زبان الگوهای اگر ویژه به آموز، زبان ذهن رفتار این. کن  برخورد

 آن بها  آموزان زبان که مشکالتی مختلف های حوزه از آنان درست درک و آموزان زبان ذهنی رفتار از  اساتچ آگاهی که نچست تردی ی

 بهود  خواه  کارآم  ابزاری و مناسب فرصتی مختلف، آموزان زبان مچان در مشکالت این گسترش و شچوع مچزان و ش  خواهن  درگچر

 ایهن  در. رسان  می یاری زبان سریعتر و بهتر فهم در را او الزم، نکات بر اصرار و  تأکچ و آموز زبان با بهتر ارتباط ایجاد در را استاد که

 در العالمچه،( ص)المصطفی جامعة به وابسته المه ی م رسة آموزان زبان از ای ع ه مچان در که مچ انی پژوهشی از استفاده با مقاله،

 :از عبارتن  آنها از برخی که است ش ه شناسایی آنها زبانی مشکالت و انجام آنان ترم پایان شفاهی امتحان طی

 نامناسهب   فعهل  کهاربرد  فعهل   حذف جمله  ساختار خطا  همکرد قچ   التزامی  وجه موصوف  و صفت دستوری  زبان حروف  کاربرد

 .اخباری وجه غل   تلفظ فاعل  و فعل تطابق ع م

 .زبانی مشکالت آموز، زبان فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 (Virtual)مجازی فضای در فارسی زبان آموزش مشکالت و وانعم بررسی

 اسالمی مه ی

 سهریع  رشه   بها  همراه. است ش ه اساسی تغچچرات خوش دست که است نهادهایی نخستچن از آموزش نهاد اطالعات، عصر به ورود با

 ههای  محهچ   سهوی  بهه  سهنتی  ههای  کهالس  و یافته گسترش ترکچبی یادگچری های روش اینترنت، بر مبتنی آموزش و تکنولوژی

 امهر  در ج یه   نگرشهی  ایجهاد  سهبب  آموزشهی،  نظهام  این در فچزیکی مرزهای ش ن برچچ ه. است ش ه داده سوق مجازی یادگچری

 .است ش ه آن ابزارهای و ها شچوه آموزش،

 عصهر  در مجازی آموزش ابزار چریکارگ به با این که داشهته بسچهاری مهن ان عالقه تاریخ، طهو  در بچهگانه، زبان یادگچری به عالقه

 بهه  آموزشهی  ههای  رشته ترین پرمخاطب از مجازی، فضای در زبان آموزش اکنون که ای گونه به ش ه  شگرفی تحو  سبب ج ی ،

 .رود می شمار

 پچشرفت یگچر چشم طور به است، ش ه معرفی مقاله این در که کارآم  ابزارهای از استفاده با کشورها برخی زبان، آموزش حوزة در

 در متأسهفانه . انه   کهرده  ترویج دنچا نقاط دورترین در شان، ملی زبان قالب در را خود فرهنگ روزآم ، های تکنولوژی از استفاده با و

 جهز   عرصهه،  ایهن  در فارسی زبان که ش ه موجب که هستچم مشکالتی و موانع شاه  مجازی، فضای در فارسی زبان آموزش زمچنة

 .باش  ها زبان ترین ضعچف

 بررسهی  به اجمالی صورت به و پردازد می آموزشی مسائل مجری و دهن ه ارائه مراکز روی فرا موانع و مشکالت تحلچل به مقاله این

 کارههای  راه و پرداخته فارسی زبان آموزش به مربوط محتوایی ه افزاری نرم مشکالت به تر، عمچق کنکاشی با و ارتباطی بستر موانع

 .است کرده تشریح را مشکالت و موانع این از رفت برون

 .فارسی زبان آموزش کارهای راه مجازی، آموزش فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 فارسی ادبیات و زبان ترویج در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی دفاتر نقش

 خان اشرف علچم دکتر

 نهو  دهلهی  در پهچش  سها   51 حه وداً  کهه  است ایران ق یم های رایزنی از یکی نو، دهلی در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی

 در مهمی نقش فرهنگی، رایزنی دفتر. است بوده مؤثر پچوسته فارسی ادبچات و زبان ترویج و پچشرفت در آن، از پس و یافت گشایش

 رهبهری،  معظّم مقام و ماما حضرت های ان یشه و اسالمی انقالب مبانی معرفی اسالمی، ه ایرانی تم ن و فرهنگ فارسی، زبان ترویج

 هها،  همهایش  سهمچنارها،  برگزاری هن ی، مخاطبان اذهان در ایران و هن  فرهنگی هویت حفظ هن ، فرهنگی های  جریان و ها ویژگی

 .دارد هن  و ایران طرف دو عالقه مورد موضوعات در علمی جلسات و المللی بچن و ملّی های کنفرانس

 تحقچقهات  مرکز م یر قزوه، علچرضا فرهنگی، رایزن سِمَت در برزگر نجفی کریم دکتر چون اسیسرشن پژوهشگران و محقّقان حضور

 فعها   از یکهی  دفتر، این که ده  می نشان هن ، در فرهنگی رایزنی دفتر در ا،.ا.ج فرهنگ خانة مسئو  دهگانی، علی آقای و فارسی

 شه ه  پرداختهه  هنه ،  کشور در فارسی ادب و زبان ترویج در دفتر این های فعالچت بررسی به مقاله، این در. است رایزنی مراکز ترین

 .است

 .هن  در ا.ا.ج فرهنگی رایزنی دفتر فارسی، زبان ترویج فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 قاره شبه در فارسی وادب زبان رشد در نو دهلی در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی نقش

 اصغر سچ کلچم دکتر

 داشهته،  زبهان  فارسی های محچ  همة در کل، در و قاره شبه در فارسی ادب و زبان توسعة در مهمی نقش که مراکزی ترین مهم زا

 کهه  یهابچم  درمی کنچم  بررسی آغاز از را رایزنی این های فعالچت اگر. است نو دهلی در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی قطعاً

 بهرای  فارسهی  زبهان  آمهوزش : همچهون  است  داده انجام ای مالحظه قابل کارهای دهلی، در ایران یاسالم جمهوری فرهنگی رایزنی

 و مادی همکاری قاره، شبه و هن وستان های دانشگاه همة در فارسی های بخش رش  به کمک فارسی، شچرین زبان به من ان عالقه

 اعم کتاب جل  ص ها چاپ و هن وستان سراسر های دانشگاه با مشارکت و همکاری المللی بچن و ملّی همایش ان ازی راه در معنوی

 .هن ی اساتچ  تألچفات و فارسی کهن متون و کتب از

 رایزنهی . اسهت  کهرده  بررسهی  و معرفی را قاره شبه در ایران اسهالمی جهمهوری فهرهنگی و علمی رایزنی خ مات مقاله، این نگارن ة

 اردو، و انگلچسهی  ههای  زبهان  بهه  دیگهری  فصهلنامة  زمهان  ههم  و پارسی قن  های امهن فصل نشر با ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی

 منطقهه  و قهاره  شبه در فارسی های نامه فصل معتبرترین از یکی که پارسی قن . است کرده فارسی ادب و زبان به را مهمی خ مات

 مهورد  ادبهی،  و علمهی  مههم  منبهع  یهک  عنوان به همواره که داشته ایرانی و هن ی استادان علمی مقاالت نشر در مهمی نقش است،

 .است بوده جهان سراسر و هن وستان در فارسی ادب و زبان محققان استفادة

 .نو دهلی ا،.ا.ج فرهنگی رایزنی دفاتر فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان مجموعة فرهنگی محتوای تحلیل

 اکبری فاطمه

 و متخصصهان  از بسهچاری  نظهر  از. گچهرد  مهی  صهورت  گونهاگونی  ههای  راه بهه  زبهان،  موزشآ های کالس در آموزشی محتوای انتقا 

 از یکی. دارن  برعه ه زمچنه این در را نقش ترین مهم و بچشترین آموزشی های کتاب وکسلر، و اپل  ازجمله آموزش، شناسان جامعه

 محتهوای  بها  سنگ هم توان می را ها کتاب این یفرهنگ محتوای ارزش. است فرهنگ آموزش زبان، آموزش های کتاب نگارش اه اف

 و ریهزان  برنامه توجه مورد موضوعات از همواره زبان، آموزش های کتاب فرهنگی محتوای نق  و بررسی رو، این از. دانست آنها زبانی

 مهواد  و هها  کتهاب  کچفهی  و کمّهی  سطح ارتقا  شاه  اخچر، های سا  در خوشبختانه. است بوده زبان آموزش های کتاب نویسن گان

 بهر  بنها  توانن  می ترتچب، این به ده   می بچشتری انتخاب ق رت آموزان زبان به مواد، این تنوع و تع د. ایم بوده فارسی زبان آموزش

 مته او   و تهرین  مههم  از یکهی  صفارمق م، دکتر تألچف فارسی زبان های کتاب مجموعه. کنن  انتخاب را مورد چن  یا یک خود، نچاز

 کهرده  جلهب  خود به را آموزان زبان و استادان از بسچاری توجه و بوده جهان های دانشگاه سطح در فارسی زبان آموزش منابع ترین

 بهه  کشهور،  از خهارج  و ایران در فارسی زبان م رس عنوان به خود، تجربچات و مطالعات اساس بر که است آن بر مقاله نگارن ة. است

 حرفهه  کامالً صورتی به را فارسی زبان آموزشی مواد ت وین و نگارش که امچ  این  به بپردازد  مجموعه این فرهنگی محتوای تحلچل

 زبهان  دیه گاه  از صهفارمق م  احمه   دکتهر  تهألچف  فارسهی  زبان مجموعه مقاله، این در. نمانچم عقب جهانی قافلة از و کنچم دنبا  ای

 :شود می داده پاسخ لذی های پرسش به و گچرد می قرار بررسی مورد اجتماعی شناسی

 است؟  ش ه غافل عناصری چه از احتماالً و پرداخته اجتماعی و فرهنگی عناصر چه به مجموعه این     .1

 است؟  ش ه بازنمایی نحو چه به آنها از هریک     .2

 است؟ ش ه استفاده اطالعات دادوست  و افراد مچان ارتباط برای زبان ارتباطی کارکردهای یک ک ام از    .3

 شود؟ می پچشنهاد زبان آموزش طریق از فارسی ادب و فرهنگ ترویج ارتقا  برای کارهایی راه چه ها، تحلچل این براساس     .4

 

 .بچاموزیم فارسی مجموعة فارسی، زبان آموزش منابع فرهنگی، محتوای فرهنگ، فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 هاای  ساخت و واژگان پایة بر کالم منطقی دهی سازمان روش معرّفی با فارسی زبان عةمجمو فرهنگی محتوایی تحلیل

 دستوری

 اکبری فاطمه

 زبهان  آمهوزش  و تخصّصی نه است، جنبی کاری برایشان فارسی ت ریس ورزن ، می مبادرت فارسی زبان آموزش به که کسانی بچشتر

 داننه ،  نمهی  را خهارجی  زبهان  ته ریس  های روش یا شناسن  نمی وبخ را فارسی یا که غچرمتخصّص افرادی دست به اغلب فارسی

 هههای  روش از منه ی  بههره  بها  و کنهچم  تقویت را روش و معلم انگچزه، عامل سه هر بای  وضعچت، این بهبود برای. است ش ه سپرده

 .دهچم قرار آن مشتاقان دراختچار من  روش و علمی صورت به را فارسی زبان دنچا، روز پچهشرفتة

 راه کهه  اسهت  داشته را فرصت این مختلف، سطوح در خارجچان به فارسی زبان آموزش تجربة سا  11 از بچش با مقاله، این نگارن ة

 آمهوزش  شه ة  آزمون متع ّد های روش به باتوجّه ج ی ، روشی و بررسی، را های کتاب آزمایش، را فارسی زبان آموزش متع ّد های

 و داشهته  فارسهی  زبهان  آمهوزش  در «تکنچهک » و «روش» موضوع به نو نگاهی روش، این در وی. کن  پچشنهاد ایران و دنچا در زبان

 را ههایی  تکنچهک  زبانی، بخش هر تبچچن برای و کرده بررسی معنایی و نحوی واژگانی، آوایی، بخش چهار در را فارسی زبان آموزش

 .است کرده معرفی

 .کالم منطقی دهی سازمان روش ن،واژگا و دستور آموزش تکنچک، روش،: ها کلچ واژه
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 ایران در فارسی زبان آموزش های روش و رویکردها در تأملی

 شِل ره اکبری فری ون

 و رویکرد تحقچق، این در. است ایران پرورش و آموزش نظام در ملّی و رسمی زبان عنوان به فارسی زبان آموزش قلمرو در مقاله این

 آموزش برنامة و رسمی آموزش مرحلة اولچن به بنابراین شود  می بررسی آموزی زبان نخست گام در فارسی زبان آموزش های روش

 یهادگچری  دنچهای  بهه  ورود قه م  نخسهتچن  در چهون  ایم  پرداخته دبستان او  فارسی های کتاب بررسی به تنها کرده، توجه فارسی

 آن، آمهوزش  روش چگهونگی  و( الفبها ) هها  نشانه چچنش ،محتوا ساختار، نظری، های بنچان برپایة آن خطّی نمادهای و زبان رسمی،

 سها   از تقریبهاً  رسهمی  آمهوزش  آغهاز  از) محهوری،  کتاب دورة: داشتچم رو پچش را متفاوت زمچنة دو کار، این برای. یاب  می سامان

 شهود  نمی دی ه سیفار زبان آموزش چگونگی برای درسی، کتاب از غچر سن ی و نوشته دوره، این در  (41دهة تا خورشچ ی 1225

 در. شه   آشهنا  یهابی  ارزش و آموزش های روش و اه اف اصو ، رویکرد، زبان، یادگچری و آموزش نظری مبانی با آن راه از بتوان که

 کتهاب  تألچف و آموزش فراین  که ش ه، نوشته «درسی برنامة» نام به سن ی بار نخستچن( 1341 سا  از تقریباً) محوری برنامه دورة

 بهر  را درسهی  برنامهة  چههارچوب  و مبهانی  از رنگی درسی، کتاب و است متأثر آن از روش، و رویکرد اه اف، اصو ، مبانی، در درسی

 و فارسهی  کتاب مؤلفان فکری سازمان هی و یادگچری ه یاددهی فراین  به که است درسی برنامة این دیگر، بچان به. دارد خود پچشانی

 .ایم داده دست به دوره هر در را آموزی فارسی های روش و ها رویکرد ها، بررسی این مفرجا در. بخش  می جهت آموزان، زبان

 .فارسی زبان تلفچقی، روش نگر، پچکره روش نگر، سازه روش رویکرد، ادبچات، آموزش،: ها کلچ واژه
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 فارسی ادبیات و زبان گسترش و ترویج راهبرد بارزترین ملل، با ومعنوی فکری پیوند

 ال اغی آنچتا

 اسهت  دیگر ملل تم ن و فرهنگ و روح با عمچق آشنایی و شناخت زبانی، و فرهنگی تباد  جوهر و ماهچت دانچم، می که طور همان

 و درک به ون  دیگهر،  عبهارت  بهه . اسهت  آمه ه  پ ی ... و دینی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سچاسی، مختلف شرای  و محچ  در که

 بها . رسهان   مهی  هم ضرر بخش ، نمی ثمری هچ  تنها نه وار، طوطی و تقلچ ی طور به دیگر، ملتی مچان در زبانی هر ترویج شناخت،

 سچاسهی  نظرههای  اختالف گذاشتن کنار با و بچاموزن  را دیگر هم محاسن که ش  خواهن  قادر آنها ملت، دو معنوی و فکری نزدیکی

 .کن  اق ام خود، ادبی رجستةب آثار ترجمة و یک یگر زبان آموزش به وخرسن ی رغبت با فرهنگی، یا

 پچونه   و دوسهتانه  روابه   ایجاد فارسی، ادبچات و زبان با ها ملت روزافزون آشنایی لزوم بر تأکچ  با که است آن بر سعی مقاله این در

 .شود بررسی و تحلچل معرفی، فارسی، ادبچات و زبان  ترویج و انتقا  برای بارز کاری راه عنوان به معنوی و فکری

 .فرهنگ انتقا  زبان، ترویج معنوی، و فکری رواب  ها، ملت فارسی، ادبچات و زبان: ها  واژهکلچ
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 زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزشی های برکتاب نقدی

   الچاسی محمود

    رامب  نسچم

 ههای  مؤسسه از برخی فارسی، نزبا آموزش وضعچت بهبود و گسترش برای مناسب آموزشی موارد ت وین و تهچه ضرورت به توجه با

 اسهت   تحسچن درخور البته  همت این.  ان  گماشته همت زبانان غچرفارسی برای آموزشی های کتاب ت وین به فارسی زبان آموزش

 ش ه پرداخته آنها از برخی به مقاله این در که برد  پی شناختی روش اشکاالت و ها کاستی برخی به توان می آثار این بررسی  با اما

 طهو   بهه  توجهه  با مطالب حجم و مطالب محتوای مواد، گزینش ها، کتاب این تألچف نظری مبانی به توان می مچان، آن از که است

 بهه  مربهوط  مسهائل  بهه  نپرداختن و آوانگاری های نشانه از نکردن استفاده آواشناختی، نکات به ن اشتن کافی توجه. کرد اشاره دوره

 و مطالهب  حجهم  رابطهة  نگهرفتن  نظهر  در گفتاری، و غچررسمی صورت آموزش از غفلت ،(تکچه نظچر)   نزبا زبرزنجچری های ویژگی

 .دانست آثار این های کاستی ازجمله توان می را آموزش زمان م ت

 و ان نخو کردن، صحبت شنچ ن،) زبانی های مهارت همة به بای  زبان، آموزش در که شود تأکچ  نچز نکته این بر است الزم انتها در

 ای شچوه به بای  دارد  بچشتری اهمچت خاص، آموزان زبان از طچف این برای مطلب درک و خوان ن بچن، این در. شود توجه( نوشتن

 زبهان  از بهتری درک به زودتر هرچه تا گنجان  آموزان زبان جانبی های تکلچهف در را خوان ن دیگر، های صورت یا ص ا ضب  مانن 

 .شون  نائل دوم

 .آواها آموزش زبانی، های مهارت آموزش محتوا، گزینش دوم، زبان آموزش: ها  واژهکلچ
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 ژید آندره اثر زمینی های مائده در فارسی ادبیات و زبان تجلی

 امامی حسن

 زارعی ملچحه

 تولچه   هه  د مهی  نشان جهان، در انگلچسی و فرانسه چون هایی زبان فعلی وضعچت و التچن و یونان چون علمی های زبان سرنوشت

 طو  در است، ایران ادبی علهوم پربار گنجچنة انتقا  ابزار که نچز فارسی زبان. است ای جامعه هر در زبان حفظ و گسترش ابزار علم،

 بی جهان سراسر در بسچاری متفکران که چنان است  بوده جهانچان به ایران ادب و فرهنگ رسان پچام و درنوردی ه را مرزها ها، سا 

 از انهه    زده مانه گاری  آثهار  آفرینههش  به دسهت ریشه، با و پربار ادبچات این تأثچر تحت باشن ، داشته آشنایی فارسی زبان با که آن

 زبهان  بها  ناآشهنایی  بهاوجود  که فرانسوی، نویسن ة ژی ، آن ره آثار بر فارسی ادبچات و زبان نفوذ بررسی با برآنچم مقاله این در رو، این

  مانه گاری   از عظچمهی  بخش که دهچم نشان آفرین ، می را خویش زمچنی های مائ ه فارسی، ادبی واژگان و اهچممف از متأثر فارسی،

 زبهان   حفهظ  در مهمهی  نقهش  ادبچهات  متفاوت، علوم مچان در بنابراین بوده  فارسی ادبی بزرگ آثار دار وام فارسی، زبان گسترش و

 .است فارسی ادبی ارزشمن  آثار نشآفری فارسی،  زبان مان گاری رمز و داشته فارسی

 .ژی  آن ره زمچنی، های مائ ه خچام، رباعچات حافظ، غزلچات فارسی، ادبچات و زبان: ها کلچ واژه
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 فرهنگی تعامالت در تطبیقی ادبیات نقش

 امامی محم 

 تعهامالت  و روابه   گسترش و توسعه ،ایجاد برای مناسبی زمچنة بنابراین است  بچنفرهنگی و فراملچتی رشتهای ذاتاً تطبچقی، ادبچات

 ادب و فرهنهگ  بها  آنهها  آشنایی و کشورها دیگر دانشجویان و محققان جذب برای مساع  زمچنههای کردن فراهم. دارد فرهنگی بچن

 گسهترش  بهه  توان  می که است راههایی از یکی مختلف، کشورهای در فرهنگی های رایزنی مچان ادبی رواب  ایجاد طریق از فارسی

 رباعچهات  و حهافظ  غزلچهات  موالنها،  مثنهوی  فردوسهی،  شاهنامة چون بزرگی آثار آم ن پ ی . کن  کمک فارسی زبان و ادب فرهنگ،

 پشتوانة چنچن وجود با فارسی ادبچات. دارد تعلق جهان ادبچات به اینک که آثاری. است فارسی زبان باالی ظرفچت کنن ة بچان خچام،

 شهناخت  موجهب  ادبهی،  و فرهنگی بچن تعامالت گسترش. ده  ادامه خود حچات به توان  می ست   و  ددا راه از تنها فرهنگی، عظچم

 عنصهری  خهود،  نوبة به نچز زبان فراین ، این در انجام   می فرهنگ گسترش و تفاهم به شناخت، و آورد می فراهم را «دیگری» بهتر

 .است فعا  و پویا

 .ادبی رواب  فرهنگی، تعامل ی،فارس زبان تطبچقی، ادبچات: ها کلچ واژه
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 روسی و آلمانی فارسی، زبان های المثل ضرب تطبیقی مطالعة

 ولتی بابایی الهام

 آن جامعهه،  عضهو  یک مثابة به انسان که است هایی توانایی ازجمله زیرا وافقن   است، فرهنگ از بخشی زبان که موضوع این به همه

 است معتق  ورف. شویم می رو به رو شناختی انسان مناقشة با شود، می آمچخته زبانی عناصر با فرهنگ که زمانی. کن  می کسب را

 مچهان  مهمهی  ههای  ارتبهاط  باشن ، کرده رش  هم با زبانی و فرهنگ هرجا و بخش  می شکل را خود گویان سخن تفکر زبانی هر که

 علّهی  رابطهة  فرهنهگ  و زبان مچان که گوی  می مبنا همچن بر او. است موجود فرهنگ، آن های ویژگی و زبان دستور عام های جنبه

 معلو  دو، هر شای  و باش  دیگری علّی عامل یکی، شای . گذارد می  تأثچر دیگری بر یک ک ام که کن  نمی روشن البته دارد  وجود

 علّهی  رابطهة  وجهود  پای ارنه ،  و مه با مرتب  عواملی فرهنگ، و زبان که امر این گرفتن نظر در با درواقع،. باشن  مشترکی علت های

 کهه  اسهت  پرداختهه  گفتاری ارتباط ایجاد در مؤثر فرهنگی عوامل از ای پاره بررسی به نگارن ه مقاله، این در. است پذیرفتنی متقابل

 بهودن  دارا ضهمن  زبهان،  یهک  ههای  المثهل  ضرب. است المثل ضرب خارجچان، به زبان آموزش در محور فرهنگ عناصر این از یکی

 از ای شهمه  ابته ا  مقاله، این در. پچرامونش جهان به زبان هر متفاوت نگرش شچوة و فرهنگ به هستن  ای دریچه زبانی، های یژگیو

 در صهورت  اجهزای  فق  که مشترکی های المثل ضرب گردآوری به سپس و ش ه بچان روسی و آلمانی فارسی، زبان سه هر تاریخچة

 ههای  تفاوت وجود با مشترک، های المثل ضرب این که ده  می نشان بررسی نتچجة ادامه، در. است ش ه پرداخته رفته، کار به آنها

 گچهری  نتچجهه  و تحلچهل  بهه  اطالعهات،  آوری جمهع  از پهس . دارن  یکسان مفاهچم گاهی و مشترک واژگان از وسچعی حچطة نحوی،

 ههای  المثهل  ضهرب  از تهوان  مهی  چگونهه  کهه  ش ه داده نشان بخش این در. ده  می تشکچل را مقاله اساس که است ش ه پرداخته

 المثهل  ضهرب ) فرهنگهی  مطالب ارائة که ده  می نشان ها داده. کرد استفاده زبانان غچرفارسی به فارسی زبان آموزش برای مشترک

 به ون  انزبه  آمهوزش  همچنچن. شود فارسی زبان یادگچری سطح ارتقا  سبب توان  می و دارد مطلوبی تأثچر دوم زبان آموزش بر( ها

 تنهها  و کنه   رفتهار  درسهتی  به زبانی ج ی  نظام در توان  نمی شخص اطالعاتی، چنچن داشتن ب ون و است ناقص فرهنگ، به توجه

 .کنچم کامل داریم، را آن دربارة وگو گفت قص  که ای زمچنه در را خود اطالعات ما که شود می برقرار واقعی ارتباط زمانی

 .روسی زبان آلمانی، زبان فارسی، زبان تطبچقی، مطالعة زبان، موزشآ المثل، ضرب: ها کلچ واژه
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 باه  فارسای  زبان آموزش حوزة در محتوا تهیة در آن تأثیر و زبان فارسی کودکان در صرفی فرایندهای فراگیری توالی

 دوم زبان عنوان

 دمنه بافته مونا

 کودکان در ها بست واژه و اشتقاقی تصریفی، واژهای تک ازجمله صرفی ین هایفرا فراگچری رون  تعچچن و بررسی ه ف با مقاله این

 .است ش ه انجام ماهه 36 تا 31 و ماهه 31 تا 24 ماهه، 24 تا 11 سنی گروه سه در زبان فارسی

 کنن گان رضهع. کنن  می سپری را مشابهی مراحل خود، مادری زبان یادگچری هنگام کودکان ،«زبانی رش  ترتچب» نظریة اساس بر

 هسهتن ،  خارجی زبان یا دوم زبان یادگچری درحا  که افرادی معتق ن  زبانی رش  ترتچب نظریة همانن  نچز «طبچعی ترتچب» نظریة

 جنبه از مراحل این تعچچن بنابراین گذرن   می آن از( زبان آن بهومی گویشهوران) کودکان که گذارن  می سر پشت را مراحلی همان

 و قواعه   و اصهو   براسهاس  بایه   شهود،  مهی  تهألچف  دوم زبهان  آموزش برای که  ای آموزشی متون. است اهمچت حائز متفاوتی های

 درسهی  متهون  تهچة در که است ای ضروری قواع  و اصو  از دیگر یکی نچز ترتچب این تعچچن. شود تهچه درستی و منطقی چارچوب

  .شود توجه آنها به بای 

 مشهابهی  نسبتاً ترتچب با را ها بست واژه و اشتقاقی و تصریفی واژهای تک زبان، فارسی کودکان که  ده می نشان بررسی این نتایج

 چراکه دارد  ای ویژه اهمچت خارجی، زبان عنوان به فارسی زبان آموزش محتوای تهچة در ترتچب، این گرفتن نظر در و گچرن  فرامی

 .کنن  می سپری را مراحل این مشابه صورت به تقریباً نچز آموزان فارسی

 زبهانی،  رشه   ترتچهب  نظریهة  صرفی، فراین های دوم، زبان زبان، فارسی کودکان زبانان، غچرفارسی فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه

 .طبچعی ترتچب نظریة
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 فارسی زبان گسترش در مخاطب ذوق به توجه

 فارسانی باقری حمچ 

 مچهرا   خهویش  نچاکهان  از تهاریخ  درازنای در تبار یک که دانست کردارهایی و( تادبچا) گفتارها باورها، مجموعة توان می را فرهنگ

 بهه  آمهوزد،  مهی  فارسهی  زبهان  که آن. است استوار خود زبان و ادبچات بر دیگر، فرهنگ هر از بچش گمان بی ایرانی فرهنگ. ان  برده

 اسهت  فرهنگهی  ایرانهی،  فرهنهگ . شهود  می آشنا نچز یرانیا شناختی روان و درونی تاریخ با دیگر عبارت به یا ایرانی فرهنگ با ناگزیر

 و رواج درخهور  و بلنه   جایگهاهی  شایسهتة  هها،  فرهنهگ  تهرین  انسانی زمرة در گمان، بی و دوستی انسان روح و مهرورزی از سرشار

 نوشهته  بچن از را خود فکری خوراک عصر، این شتابناکی از ناگزیر و ماشچنی دنچای از زده د  امروز، انسان. امروز جهان در گسترش

 شناسهان ن  در شویم، شنچ ه بخواهچم اگر نچز ما که است طبچعی. جوی  می فشرده و کوتاه حا  عچن در و گرا طبچعت معناگرا، های

 کوتهاه  سهاختار  در مههرورزی  فرهنهگ  و ایرانی بچنی جهان فارسی، ادبچات در. باشچم داشته رو فرا را مخاطب ذوق و پسن  بای  خود

. برانگچزانه   فارسهی  آمهوختن  بهه  را او و آی  سازگار زبان غچرفارسی مخاطب پسن  با توان  می... و رباعی و دوبچتی چون هایی سرایی

 و بخواهه   کهه  متنهی  چهون  و چن  مقاله این. کرد آغاز ها زبان دیگر به پچراسته های برگردان نهادن پچش با توان می را جریان این

 و جست برانگچزان ، زبان و فرهنگ این با بچشتر آشنایی به را او رغبت درنهایت و باش  انگچز د  زبان یغچرفارس مخاطب برای بتوان 

 .است کرده گزارش و جو

 .امروز جهان ایرانی، فرهنگ فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 منتقدانه تفکر و ارتباط فرهنگ، آموزش بازرگانی، های پیام

 بردبار آناهچتا

 مق م شریفی آزاده

 و کمهک  مقصه   زبهان  فرهنهگِ  درک و ارتبهاط  برقهراری  در فراگچهر  به توان  می کاربردی درسی مواد ت وین آموزی، زبان فراین  در

  .کن  تقویت وی در نچز را انتقادی تفکر روحچة

 ههای  کهالس  در کهاربردی  آموزشهی  مواد از بخشی عنوان به آن غچرکالمی و کالمی مختلف های گونه و بازرگانی های پچام آموزش

 رشهته  ایهن  آمهوزان  زبهان  در زبان تولچ  و درک های مهارت بهبود و تقویت در توان  می زبانان، غهچرفارسهی به فارسی زبان ت ریس

 نچز را ها آن انتقادی تفکر مهارت فراگچران، در خطرپذیری ق رت تقویت و پرورش با توانن  می م رسان طرفی، از. باش  مفچ  بسچار

 روشهی  بهه  توانه   مهی  و گچهرد  مهی  دست به خود را تفکر فراین  کنتر  فرد آن، توس  که است روشی انتقادی تفکر. دهن  افزایش

. اسهت  تهر  باثبهات  و تهر  واضح تر، دقچق ای گونه به تفکهر آگاهانة ه ایتِ فراین ، این دیگر، عبارت به. کن  عمل تر منطقی و مؤثرتر

 را پچچچ ه مسائل بسنج ، را مربوط قراین و شواه  کن ، طرح را بح  با مرتب  سؤاالت توان ب که آموزد می فراگچر به انتقادی، تفکر

 .بگچرد منطقی تصمچم درنهایت، و کن  تفسچر

 مهی  را فرصهت  ایهن  آمهوز  زبان به زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش در درسی مواد عنوان به بازرگانی های آگهی از استفاده

 را غچرکالمهی  و کالمهی  تبلچغات و ها نشانه بتوان  درنهایت، و کن  تحلچل و تجزیه شنود، می یا خوان  می بچن ، یم را آنچه که ده 

 بها  را پچام اطالعات نچز و کن  بچان درستی به را آن و درک شنود، می را آنچه بتوان  که است آن بر فراگچر سعی درواقع،. کن  تفسچر

 ج یه ی  مطالهب  کنه   می تالش فراگچر تفکر، و تحلچل فراین  طو  در. کن  تفسچر را آن سپس و مقایسه بسنج ، خود قبلی دانش

 .ده  توضچح و کن  توجچه را خود نظریات و معرفی را محصو  بتوان  خود تا بچاموزد ش ه ارائه محصو  مورد در

 مهواد  و مطالهب  ته وین  و تهچهه  در کهاربردی  ابعمنه  از یکی عنوان به بازرگانی های پچام از استفاده دربارة است پژوهشی مقاله، این

 آمهوزش  روزانهه،  ارتباطهات  در تهوان  مهی  ها، پچام این کمک به که معنا ب ین زبانان  غچرفارسی به فارسی زبان آموزش برای درسی

 .کرد ایجاد بهبود رشته این فراگچران در انتقادی تفکر فراین  تقویت نچز و مقص  زبان فرهنگِ

 .انتقادی تفکر مقص ، زبان فرهنگ روزانه، ارتباطات بازرگانی، های چامپ: ها کلچ واژه
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 دوم زبان آموزش فرایند در غیرثابت ای مقوله عنوان به فرهنگ آموزش بررسی

 برزویی ن ا

 و( 1811) چسهتن . دارد بسهچاری  اهمچهت  دوم، زبهان  آمهوزش  بهه  مربهوط  مباحه   در فرهنگهی  مچان اختالفات و فرهنگ به توجه

 در فرهنهگ  بهه  پهرداختن  چگونگی اما برن   می نام کالن فرهنگ باعنوان شود، داده آموزش فرهنگ ذیل بای  آنچه از ضچا حسچنی

 ای مقولهه  را فرهنهگ  اخچر، رویکردهای. است گرفته قرار توجه مورد کمتر فراوان، اهمچت وجود با که است موضوعی آموزشی، بافت

 نهه  و داننه   مهی  وابسته فرهنگی، آگاهی بر مبتنی و تعامل فراین  و متقابل فرهنگی تماس به را آن دگچرییا گرفته، درنظر غچرثابت

 گروههی  و فهردی  فرهنگ وجود ها، فرهنگ خرده. شون  داده آموزش درسی متون طریق از بای  که رسوم و عادات از ثابتی مجموعة

 تهأثچر  تحهت  را آن آمهوزش  نتچجه در کرده، تب یل غچرثابت ای مقوله به را فرهنگ که هستن  مواردی ازجمله بودن، تعامل از متأثر

 را فرهنهگ  آمهوزش  چگونگی تحلچلی، ه توصچفی ای شچوه به ش ه، انجام های پژوهش مطالعة با برآنچم مقاله، این در. دهن  می قرار

 گشهوده  محققهان  روی پهچش  در زبانان رفارسیغچ به ایرانی فرهنگ آموزش از تری روشن ان از چشم رهگذر، این از تا کنچم بررسی

 .شود

 .فرهنگی آگاهی دوم، زبان فرهنگ،: ها کلچ واژه
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 غیرایرانیان به فارسی زبان آموزش طریق از پارسی ادب و فرهنگ ترویج کارهای راه

 برقعی فاطمه

 بنایی رضا

 زمهچن  ایهران  فرهنگهی  و ادبی غنی پچشچنة با رانچانغچرای آشنایی شود، می ایران ادبچات و فرهنگ ترویج موجب پچش از بچش آنچه

 مههقاله،  ایههن  نگههارش  ایهن  از نگارنه ه  هه ف . اسهت  شه ه  فارسهی  زبان یادگچری به آموزان زبان از بسچاری توجه موجب که است

. 1: شهود  می اصلی محور سه شامل که است فارسی زبان آموزش طریق از پارسی ادب و فرهنگ ترویج برای کارهایی راه پچهشهنهاد

. 2 امهر   ایهن  بهه  درسی ریزی برنامه گزاران سچاست توجه لزوم و غچرایرانچان به فارسی زبان آموزش درسی برنامة چارچوب به توجه

 از خهارج  و داخهل  در شه ه  کارشههناسی  جهه ی   آمههوزشی  ههای  م   و نوین ابزارهای نمایش و فرهنگی های گاه نمایش برگزاری

 شناسهان،  زبان حضور با کشور داخل و خارج در ایران فرهنگی رایزنی مراکز طرف از ادبی و فرهنگی های نشست برگزاری. 3 مرزها 

 و فارسهی  زبان آموزش ان رکاران دست و ریزان برنامهه به کوشه  می مقاله ایهن. آموزان زبان و فارسی زبان آموزش استادان ادیبان،

 غچرایرانچهان  بهه  فارسههی  زبهان  آمهوزش  طریهق  از پارسهی  ادب و فههرهنگ  اعةاشهه  بهرای  ایهران  اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنان

 .ب ه  پچشنهادهایی

          .فارسی زبان ترویج فارسی، زبان آموزش ادبچات، فرهنگ،: ها کلچ واژه
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 صفارمقدم احمد دکتر اثر فارسی زبان کتاب بررسی

 بساک حسن دکتر

 حچ ری زهره

. رسهان   چهاپ  به ،1316 سا  در فارسی ادبچات و زبان گسترش شورای بار، اولچن را صفارمق م م اح دکتر اثر فارسی زبان مجموعة

 برنامة مطابق که هستن  زبان غچرفارسی های محچ  آموزان فارسی سایر و کشور از خارج های دانشگاه دانشجویان عم تاً آن مخاطبان

 جله   چههار  شهامل  جله ی  نُهه  مجموعهة  این. پردازن  می زبانی های مهارت زمان هم و توأم فراگچری به خود، مچل به بنا یا و آموزش

 دانشهگاه،  کهالس،  محهچ   ابته ا  درسهی  متون موضوع. است فشرده لوح و راهنما کتاب جل  یک کار، کتاب جل  چهار درسی، کتاب

 .است ایران فرهنگ و ایران معرفی بع  و زن گی محل

 یهادگچری  تسههچل  و عالقه مچزان افزایش و جذب در خارجچان به فارسی زبان آموزش منابع که این به توجه با مقاله، این نگارن گان

 بررسی و نق  است، خارجچان به فارسی زبان آموزش خوب منابع ازجمله که را فارسی زبان کتاب کنن  می تالش دارد، اهمچت بسچار

 .کنن 

 .فارسی نزبا آموزش منابع زبان، آموزش فارسی، زبان کتاب: ها کلچ واژه
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 ارتباطی جدید وسایل کمك با المللی بین های زبان الگوهای بر مبتنی فارسی زبان گسترش کارهای راه

 بگلری علچرضا

 از کلهی  طهور  بهه  و هنه   قهارة  شبه خاورمچانه، در گوناگونی اقوام مچانجی زبان و ایرانچان رسمی زبان متمادی، قرون طی فارسی زبان

 حها   عهچن  در و افغانسهتان  رسمی زبان دو از یکی و تاجچکستان و ایران رسمی زبان فق  امروزه ولی بوده  اروپا شرق تا چچن غرب

 گسهترش  ،1414 سها   انه از  چشم گرفتن نظر در با و ایران در علم تولچ  روزافزون گسترش به توجه با. است اسالم جهان دوم زبان

 جهانچهان  مچهان  سههولت  به و سرعت  با را فارسی زبان توان می چگونه که است این پرسش اما. است ناپذیر اجتناب امری فارسی زبان

 ویژگهی  خصهوص  بهه ) زبان های ویژگی به نخهست مسئله، پاسخ یافتن برای مقاله، این در افزود؟ آموزان فارسی تع اد بر و داد رواج

 زبهان  ههای  قابلچهت  و هها  ویژگهی  سهپس  پرداختهه،  زبان گسترش و( علم تولچ  ویژه به) تولچ  مچان رابطة نچز و( آن شناختی جامعه

 زبهان  گسهترش  تسهریع  و تسههچل  بهرای  کارهایی راه پچشنهاد مقاله، این ه ف. شود می بررسی علم زبان برای آن ظرفچت و فارسی

 مه ت،  کوتهاه  کارههای  راه: شود می موارد این شامل پژوهش، های یافته. است اینترنت ویژه به ارتباطی ج ی  وسایل طریق از فارسی

 نهوع  بهر  مبتنهی  مخاطبهان  نچازسهنجی  و جههان  در آموزان فارسی طچف به توجه با فارسی زبان گسترش برای بلن م ت و م ت مچان

 .زبانان فارسی با آنان... و جغرافچایی تاریخی، فرهنگی، زبانی، مناسبات و رواب 

 .اینترنت  زبان، آموزش زبان، گسترش المللی، بچن زبان فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 پایه واژگان با فارسی زبان کتاب مجموعه واژگان تطابق میزان بررسی

 بچرجن ی آناهچتا

 ایهن  در مختلفهی  نظهرات  و بهوده  شناسان زبان تهوجه مهورد همهواره آمهوزی، زبان مهم های مؤلفه از یکی مثابه به واژگان، آموزش

 امروزه. ان  ن انسته کالس در ج ی و رسمی توجه نچازمن  را آن که ش ه، فلتغ موضوع این از چنان گاهی. است ش ه مطرح زمچنه

 داده تشهکچل  را درسهی  مطالهب  از ای عمه ه  بخهش  و یافته خاصی اهمچت واژگان زبان، آموزش به ارتباطی رویکردهای گسترش با

     کتهاب  مچان از. است ش ه پرداخته واژگان به مچزان چه تا فارسی، زبان آموزش های کتاب در دریابچم که برآنچم مقاله، این در. است

 ههای  کتاب ترین جامع و بهترین از که ایم برگزی ه را مق م صفار احم  دکتر تألچف فارسی زبان جل ی چهار مجموعة موجود، های

 آن بهه  ای ویهژه  بخش و قرارگرفته توجه مورد ارزشمن  مجموعة این در واژگان آموزش. است فارسی زبان آموزش برای ش ه تألچف

 دستچابی برای. پایه واژگان با مجموعه این واژگان تطابق مچزان یافتن برای است پژوهشی گزارشی حاضر مقالة. است یافته اختصاص

 مهورد  را فارسی زبان مجموعة واژگان پایان، در و پرداخته واژگان آموزش اصو  به سپس آورده، را واژه از تعریفی ابت ا ه ف، این به

 با واژگان، این از نچمی از بچش که رسچ یم نتچجه این به مجموعه، این او  جل  دو واژگان بررسی و شمارش با. ایم داده قرار سیبرر

 .دارد مطابقت ابت ایی دورة ایرانی آموزان دانش فارسی پایه واژگان

 .فارسی زبان آموزش پایه، واژگان واژگان، آموزش اصو  واژگان،: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی برای فارسی معاصر شعر از ای گزیده تدوین حطر

 روسی گرایی صورت و درسی برنامة نظریة مبنای بر

 پاکزاد مهری دکتر

 فقچری محم  غالم دکتر

 معاصهر  شهعر  معرفهی  در توان  می درسی کتاب یک قالب در علمی، رویکرد با زبانان، غچرفارسی برای فارسی معاصر شعر از ای گزی ه

 پچشهنهاد  مقالهه،  کلّهی  ه ف. است روسی فرمالچسم و درسی برنامة نظریة مجموعه، این ت وین نظری مبنای. باش  مؤثر بسچار یرانا

 به یع  های مشخصه و روسی فرمالچسم نظریة و درسی های برنامه انواع بررسی و آن عچنی اه اف و شعر مجموعه ت وین برای طرحی

 تهوالی  و ترتچهب  در سهازی  برجسته پ ی ة و زیباشناختی و رسانگی وجه به توجّه مقاله، فرضچة. تاس آن محتوای ت وین برای بچان و

 و معهانی  بچهان،  یعنهی  اشهعار،  انتخاب معچار همچنچن. است کچفی ها، داده تحلچل و ت وین روش و کاربردی تحقچق نوع. است اشعار

 است دیگری مسائل از محتوایی، و مضمونی موضوعی، ترتچب و صرمعا فرهنگی اجتماعی، تاریخی، مسائل. شود می بررسی نچز ب یع

 بهرای  زیباشناسی ه شناسی زبان کاربردی و نظری مبانی ارائة با طرح این. گچرد می قرار بررسی مورد ت وین، معچارهای عنوان به که

 .ده  دست به شعر های مجموعه ت وین برای مناسبی الگوی توان  می اشعار، انتخاب

 .سازی برجسته زیباشناختی، رسانگی، روسی، گرایی صورت درسی، برنامة: ها هکلچ واژ
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 درخواست گفتاری کنش در راهبرد از استفاده در آموزان فارسی و زبانان فارسی مقایسة: منظورشناختی توانش

 تاجعلی محبوبه

 مهی ( بچرونهی / درونهی ) ای حاشهچه  ههای  تعه یل  و غچرمسهتقچم  و مستقچم راهبردهای از  استفاده نوع و مچزان مقایسة به مقاله این

 مچهزان  رسهمچت،  گهرفتن  درنظهر  بها ) مختلهف  ههای  بافت در  درخواست گفتاری کنش در آموزان فارسی و زبانان فارسی که پردازد

 .کنن  می استفاده آنها از( درخواست مورد موضوع اهمچت و مخاطب با آشنایی

 بسهتگی  بهافتی  های ویژگی به ای، حاشچه های تع یل و غچرمستقچم و مستقچم هایراهبرد از استفاده درخواست، گفتاری کنش در

 .کنن  برقرار زبانی مناسب و موفق ارتباط بتوانن  که باشن  آگاه راهبردها این از بای  نچز آموزان زبان. دارد

 11 و زبهان  فارسی 11. ان  ش ه وریگردآ تحقچق مچ ان در مستقچم مشاه ة و گفتمان تکمچل آزمون طریق از مقاله، این های داده

 و انه   سهاله  31-21 هها،  آزمهودنی  همهة . انه   کرده شرکت آزمون این در( پچشرفته و پایه) منظورشناختی سطح دو در آموز فارسی

 تعه یل  از اسهتفاده  مچهزان  در مهمی نقش  آموزان، زبان منظورشناختی سطح که دهن  می نشان نتایج. دارن  دانشگاهی تحصچالت

 مهی  اسهتفاده  بچشهتر  ای حاشهچه  ههای  تع یل از پایه، سطح با مقایسه در پچشرفته، سطح آموزان زبان. کن  می ایفا ای حاشچه یها

 اهمچهت  بهچن  معنهاداری  رابطة چنچن، هم. دارن  زبان فارسی م   به بچشتری نزدیکی منظورشناختی، اصو  از آگاهی ازنظر و کنن 

 توجهه  بها  آموزان زبان اما ن ارد  وجود  آموزان زبان های درخواست در ای حاشچه های تع یل از استفاده مچزان و رسمچت و موضوع

 متغچهر،  سهه  هههر  بهه  توجهه  بها  زبانهان  فارسی که درحالی ان   کرده استفاده ای حاشچه های تع یل از مخاطب، با آشنایی مچزان به

 درنتچجهه،  ن ارنه    آگهاهی  موقعچهت  با متناسب بردهای راه از انآموز فارسی که است آن دهن ة نشان این، و ان  کرده عمل متفاوت

 .کنن  آماده گوناگون های موقعچت در عمل برای را آموز زبان که شون  طراحی ای گونه به بای  درسی مواد

 .(نیبچرو/درونی) ای حاشچه تع یل غچرمستقچم، درخواست مستقچم، درخواست درخواست، منظورشناختی، توانش: ها واژه کلچ 
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 زبان آموزش های کالس در بازی

 تفضلی دارا

 کارگزاری حمچ رضا

 الزم زبهانی،  ههای  بازی از استفاده بودن کارآم تر برای. است زبانی های بازی از استفاده آموزی، زبان تشویق برای مفچ  راهبرد یک

 کهه  باشهن   داشهته  را ارزیهابی  ایهن  بای  نچز نهایت در. بگچرن  ظرن در نچز را آن فوای  بازی، معانی از کاملی درک داشتن ضمن است

 بهازی  انتخهاب  نحهوة  کنه ،  تعریهف  کامل طور به را بازی دارد سعی مقاله این. کنن  استفاده کالس در ها بازی از درستی به چگونه

 .ن ک روشن درسی برنامة در را آن دادن قرار زمان و بچان را آن فوای  و ده  توضچح را مناسب

 .یادگچری زبانی، های بازی زبان، آموزش: ها کلچ واژه
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 صغیر آسیای در هجری هفتم سدة در ادبی صنایع آموزش در گرمیانی احمد فارسی آثار

 تمچزا  علی دکتر

 بها  عثمهانی  و قیسهلجو  غزنهوی،  ماننه   زبان ترک ملل شاعران و ادبا نویسان، تاریخ وزرا، امرا، سالطچن، که است سا  هزار از بچشتر

 زبهان  بهه  ههم  و ترکهی  زبهان  به هم مذهب، و زبان نژادپرستی، تعصبات از دور ها، گروه این همة. هستن  آشنا فارسی ادبچات و زبان

 م رسهه  و اتابکهان  سالطچن، دربار در فارسی زبان آموزش برای فارسی زبان به متع دی های کتاب چنچن هم ان   گفته شعر فارسی

 بهوده  بالکان کشورهای و صغچر آسچای در فارسی ادبچات و زبان پاس اران و عثمانی و سلجوقی سالطچن ویژه به تألچف گوناگون های

 حهوزة  در کهه  بهود ( ق.ههه 1. م14) گرمچهانی  احمه ی  آناتولی، آتبکان و عثمانی دورة شاعر و نویس تاریخ دار، نام علمای از یکی. ان 

 و االدب مچهزان  االدب، مرقهات  الشهعر،  صنایع فی السحر ب ایع: از عبارتن  که است نوشته بکتا چهار فارسی، ادبچات و زبان ت ریس

 تهأثچر  بررسهی  بهه  مقاله این در که است ادبی صنایع معرفی در الشعر، صنایع فی السحر ب ایع موضوع آثار، این مچان از. االدب معچار

: اسهت  شه ه  ته وین  ذیهل  شرح به بخش سه در مقاله این. است هش  پرداخته ادبی صنایع خصوص به و فارسی زبان آموزش در آن

 احمه ی  ههای  روش بخهش  این در الشعر  صنایع فی السحر ب ایع کتاب دربارة: دوم بخش گرمچانی  احم ی نامة زن گی: او  بخش

 دربهارة  مطهالبی  انضهمام  به گچری نتچجه: سوم بخش شود  می ارائه گوناگونی های مثا  و تحلچل را ادبی صنایع آموزش در گرمچانی

 .امروزی ترکچة و صغچر آسچای در فارسی زبان آموزش اهمچت

 .عثمانی دورة فارسی، زبان آموزش االدب، مرقات الشعر، صنایع فی السحر ب ایع گرمچانی، احم ی: ها کلچ واژه
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 آموزی فارسی های دربرنامه( توصیفی)کیفی ارزشیابی

 نثاری جان ناصر دکتر

 یارعلی جواد 

 گچهری  انه ازه  بهرای  آنها از توان می ن رت به و متمرکزن  شناختی حچطة مختلف سطوح بر یکی طور به کتبی های امتحان و ها مونآز

 ههای  حچطهه  در یهادگچری  دیگهر،  سهوی  از. کرد استفاده عاطفی و حرکتی ه روانی حچطة های نگرش و ها ارزش ها، مهارت ها، آموخته

 حچطهه  ههر  بها  متناسهب  دیگری های روش و ابزارها از بای  بنابراین است  ناپذیر تفکچک حرکتی، ه روانی و عاطفی شناختی، گانة سه

 نمونهه ... و رفتهار  سهچاهة  آن، گونهاگون  انهواع  در پروژه کار، پوشة واقعی، و مجازی تشخچصی، کتبی، عملی های آزمون. کرد استفاده

 .هستن  ها روش و ابزارها این از هایی

 در مههارت  نچهز  و اجرایهی  ههای  شچوه و فرآین ها از استفاده در مهارت دارن   کار سرو ها مهارت با عملی های آزمون ،گرانالن  گفتة به

 .ها فرآورده تولچ 

 به مربوط م ارک و اسناد از آرشچوی شامل روش این. است عملکرد سنجش های روش طبچعی مالزم پوشه کار برلچنر، و گچج زعم به

 .هستن  او واقعی پچشرفت معرف که است هایی چنهزم در یادگچرن ه رش 

 افهراد  مشهاه ات  کهردن  گهزارش  و ضهب   و ثبهت  بهرای  مهنظم  ای شهچوه  شهود،  می یاد نچز وارسی فهرست به آن از که رفتار سچاهة

 .است گر مشاه ه

 سهن،  سهطح  بهه  توجه با توان  می( پروژه)تحقچقی کارهای. است آدمی درونی و فطری نچازهای از کنجکاوی و کاوشگری وجو، جست

 وضعچت ارزشچابی برای آن حاصل از و رفته کار به تکلچف یک عنوان به دروس و ها پایه تمامی در تقریباً ها آزمودنی  توانایی و استع اد

 .شود استفاده آزمودنی تحصچلی

 مشهاه ه،  از پهس  گفهت  تهوان  می رأتج به و است خویش برون و دورن دنچای به آدمی ورود دروازة و دانایی و آگاهی کلچ  مطالعه،

 و بهرداری  یادداشت با اگر روش این است  نچافته دست اطالعات و بچنش شناخت، آگاهی، به همه این مطالعه، جز راهی هچ  از بشر

 رد آن تفصهچل  کهه  است کچفی ارزشچابی های روش از مع ودی اینها. بود خواه  تر ومناسب مفچ تر قطعا باش  نویسی فچش ویژه به

  .است مقاله اصل

 .آموزی فارسی توصچفی، ارزشچابی کچفی، ارزشچابی ارزشچابی،: ها کلچ واژه
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 اسالمی گاه جلوه در عربی و فارسی زبان تعامل

 جاه  هادی

 ایران وست حسچن دکتر

 و ارتبهاط  ه عربستان جزیرة شبه  محچ در مح ود چارچوب در هرچن  ه فارسی زبان با اسالم، ظهور از پچش قرن پنج از عربی زبان

 کهریم،  قهرآن  بهه  واردش ه فارسی های لفظ و جاهلی شاعران از برخی شعر در فارسی های واژه وجود. است داشته زبانی ست  و داد

 بهرای  ای قبچله و قومی ماهچت رفته رفته ،(ص)اکرم پچامبر ش ن برانگچخته با. است فرهنگی متقابل ست  و داد این بر آشکار گواهی

 زبهان  کالب  در ایرانی های ان یشه آمچختگی در و بع  های دوره در آن بذر که پچمود را ارزشمن ی های گام اسالمی، جامعة وح ت

 بهه  فارسهی  زبان نچز امروزه. داد وح ت این به را خود جای ها قومچت دیگربار هجری، دوم قرن در م تی، از پس اما ش   بارور عربی

 در عربی و فارسی زبان دیرینة پچون  به توجه با. رود می کار به ها پژوهش در عربی، زبان با گام هم اسالم، جهان زبان دومچن عنوان

 رفتهه  کار به کریم قرآن در بار یک «عربی» واژة تنها و نرفته کار به کریم قرآن در «عرب» واژة که یابچم درمی اسالمی، های ان یشه

 و داد و متقابهل  ارتباط قرن 14 گذشت از پس اکنون، آنچه. آورد شمار به زبان صفت را واژه این نتوا می مورد یک در تنها و است 

 زبهانی  عرصهة  در نژادی تعصب از دور به و متقابل تعامل شود، می ما بومی ادبچات پچشرفت سبب عربی، و فارسی زبان دو مچان ست 

 بررسی به مقاله، این در ما. است آن گویشواران نژادی و قومی ماهچت رفتنگ نظر در ب ون دوم زبان پذیرفتن آنها، الزمة از که است

 اسهالم  افکنی تفرقه شوم های انگچزه و ایرانچان نزد ادبچات عرصة به قومچت ورود و عرب به عربی تب یل سچر: ایم پرداخته موارد این

 در عربهی  و ایرانی سودمن  های ان یشه تعامل و عربی چاتادب و زبان به دیگرگون نگاهی با که است این بررسی، این از ه ف ستچزانِ

 مقالهه،  این نگارش از ه ف. کنچم پچشنهاد فرهنگی های عرصه در غنی تم ن دو این پچون  برای سودمن  کارهایی راه ادبچات، عرصة

 هرچهه  گسهترش  بهه  هها،  ههواداری  و هها  جانب اری ج اکاوی که امچ  این به است  آموزی عربی بر اثرگذار عوامل از ای پاره واکاوی

 .بچانجام  عربی و فارسی متقابل های ارتباط و زبانان فارسی مچان در عربی زبان فراگچر آموزش و فارسی زبان بچشتر

 .عرب ایران، عربی، فارسی، ادبچات،: ها کلچ واژه
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 بیگانه زبان آموزی واژه بر مادری زبان تأثیر

 گچگلو جعفرون  لچ ا

 پهچش،  چنه ی  تا. گچرد می قرار بررسی مورد مطلب، درک و خوان ن بر چنچن هم لغت، یادگچری بر مادری زبان نقش مقاله، این در

 سها   در ولی دارد  بچگانه زبان فهمچ ن و یادگچری در تری مهم نقش لغت، با مقایسه در زبان، ساختار که بودن  باور این بر محققان

 حتهی  را نقش این و کن  می ایفا بچگانه زبان  یادگچری و فهمچ ن در سزایی به نقش لغت، که ان  برده پی موضوع این به اخچر، های

 .پن ارن  می ساختار از تر مهم

 از آسهانتر  ، دهنه   مهی  معنهایی  تشکچل/ دارن  معنایی ارتباط که واژگانی یادگچری آیا -1. شود می مطرح تحقچق این در فرضچه دو

 درک و ارجهاعی  و واژگهانی  سهاختاری  نظر از متون سادهکردن بچن آیا -2 هستن ؟ معنایی ارتباط ب ون که است واژگانی  مجموعة

 دارد؟ وجود ارتباطی دوم، زبان فراگچران توس  مطلب

 معهانی  او  گهروه . شود می داده آنها به انگلچسی متن از آزمونی سپس ش ه، انتخاب دانشجویان از مختلف گروه سه: تحقچق این در

 ههچ   به ون  را انگچسهی  متون سوم گروه و انگلچسی به را لغت همان معانی دوم گروه فارسی، به پرانتز داخل در را متون ج ی  لغت

 صهورت  بهه  کهه  مطلهب  درک سهؤاالت  بهه  مهتن  خوانه ن،  از بعه   که شود می خواسته دانشجویان از. کنن  می دریافت معانی گونه

 ج یه ی  لغهات  همان از آزمون این لغات. شود می گرفته لغت آزمون آنان از هفته، یک از بع .  دهن  جواب ش ه، طرح چهارجوابی

 .است آم ه قبلی متون در که است

 .واژه آموزش و یادگچری ه واژگانی رویکرد  ه واژگان: ها کلچ واژه
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 نوشتار و گفتار زبان تفاوت به توجه اهمیت و زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش

 عفریج فاطمه

 فارسی زبان یادگچری اولچة مراحل در زبان غچرفارسی آموزان زبان که است مشکالتی ترین بنهچادی از نهوشتار و گهفتار زبان، تفاوت

 بها  رویایی در ان ، کرده آغاز گفتار زبان با را خود های آموزش که آموزان زبان از ای دسته. شون  می رو روبه آن از ناشی مشکالت با

 بها  برخهورد  در انه ،  کرده آغاز را خود های آموزش نوشتار زبان با که دیگر ای دسته برعکس، و شون  می مشکل دچار تار،نوش زبان

 فارسهی  زبهان  آمهوزش  ههای  گهروه  مبنا، همچن بر. داشت خواهن  رو پچش را ج ی مشکالت زبان، فارسی محچه  و زبانهان فهارسی

 یها  مه ون  و مشخص ای برنامه که آی  می پچش کمتر اما ان   داشته تأکچ  زبانی گونة دو این یادگچری لزوم بر بچش، و کم و همواره

 در موضهوع،  ایهن  بهه  بنابراین شود  عرضه زبان آموزش مراکز یا مؤسسات در موجود خالهای از هریک پرکردن برای مناسب منبعی

 مراکهز،  ایهن  اهه اف  بهه  توجه با گاه و نش ه توجه خاص طور به زبانان غچرفارسی به فارسی زبان آموزش مراکز آموزشی های برنامه

 سهوم  ضهلع  در وضهعچتی،  چنچن در. است ش ه واقع الشعاع تحت ناخواسته بع ی گونة و گرفته قرار اولویت در گونه، دو این از یکی

 و پاسهخ  توان  نمی که دگچر می قرار ای پچچچ ه سردرگمی در آموز زبان چنان هم آموز، زبان و آموزشی منبع معلم، آموزشی مثل 

 طهرح  بهه  حچطه، این در آموزان زبان موجهود نچازههای درنظهرگهرفتن با مقالهه این. بچاب  دیگر ضلع دو کمک با را خود کارهای راه

 نزبها  در گفتهار  و نوشهتار  فراگچری در که خارجی آموزان زبان خاص مشکالت از آماری فهرست ارائة با ادامه، در. پردازد می مسئله

 آنهها  کهاربرد  و نوشتار و گفتار تفاوت از ناشی مشکالت حل برای پایان، در. است ش ه اشاره ان ، برخورده خاصی مشکالت به فارسی

 زبهان  تهر  کهاربردی  و بهتر یادگچری برای مناسب ای زمچنه توان  می که است ش ه پچشنهاد کارهایی راه نچاز، مورد های موقعچت در

 .کن  فراهم آموزان

 .کارها راه آموزشی، منابع نوشتار، و گفتار تفاوت فارسی، زبان آموزش: ها  واژهکلچ
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 ایرانی های زبان گسترة

 دهقی جعفری محمود دکتر

 از کهه  گچهرد  دربرمهی  را وسهچعی  مح ودة ایرانچان، دانش و دین و ان یشه انتقا  برای توانا ابزاری عنوان به ایرانی، های زبان گسترة

 از بخشهی  و هنه   قهارة  شهبه  سراسهر  تها  شرق از عربی، های سرزمچن د  و فارس خلچج فراسوی تا جنوب، از و ارمنستان تا شما ،

 اوستایی های زبان باستان، عه  در. است یافته ادامه صغچر آسچای از هایی بخش و رودان مچان سوی آن تا غرب، از و چچن سرزمچن

 ایرانهی  ههای  زبهان . اسهت  داشته رواج ایران فالت غربی جنوب در باستان فارسی و غرب شما  رد مادی شرق، و شما  در سکایی و

 بهر  افهزون . است ش ه تکلم ایران فالت شرق در خوارزمی و بلخی ختنی، سغ ی، و غرب در پارتی و پهلوی های زبان عنوان با مچانه

 کهه  طهوری  بهه  گچهرد   می دربر را گچری چشم گسترة نو، ایرانی یها زبان گروه نام با مذکور، های زبان های شعبه و ها شاخه این،

 ههای  گهویش  ایهران   غهرب  شهما   ههای  گویش و خزر دریای حاشچة های گویش: از عبارتن  غربی، نو ایرانی های گویش و ها زبان

 شهما   و غرب در گچلکی و یتات تالشی، ترکچه  مشرق و سوریه و عراق در زازا و گورانی کردی، بزرگ، ماد مح ودة در ایران مرکزی

 یغنهابی  قفقهاز،  در آسی های زبان پامچری، های زبان مونجی، و ی غه پشتو، شامل شرقی نو ایرانی های زبان و ها گویش ایران  غرب

 الرسهتانی،  شهامل  ایهران  شهرق  جنهوب  ههای  زبان شرقی  جنوب ایرانی های زبان گروه و ارموری پراچی، تاجچکستان  جمهوری در

 زمچنهة  زبهان،  ایرانی های سرزمچن ش ن اسالمی با که ده  می نشان تاریخی، منظر از ایرانی های زبان بررسی. بشکردی و کمزاری

  .است ش ه فراهم نو فارسی پچ ایی

 جههغرافچای  ههم،  روی کهه  اسهت  ههایی  سرزمچن سراسر در ایرانی های زبان استقرار تاریخی سچر بررسی مقاله، این نگارش از ه ف

 .کرد فراهم را آن گسترش و توسعه کارهای راه بتوان وسچله، ب ین تا دههن  می تشکچل را ایهرانی های زبهان

 .باستان ایران ایرانی، های گویش ایرانی، های زبان: ها کلچ واژه
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 شناسی روان با فارسی ادبیات و زبان تطبیقی بررسی

 هرفته جعفری الهه

. اسهت  غهرب  شناسی روان ویژه به شناسی روان های نظریه با آن تطبچهقی بهررسی فارسهی، ادبچات و زبان رشگست های راه از یکی

 فارسی ادبچات تعلچمی آثار گسترش به توان  می که رسچم می مشترک وجوهات از بسچاری به مجزا، رشتة دو این تلفچق و بررسی با

 چهون  ق یم ایران حکمای و ادبا ارزشمن  بسچار نظریات و آرا  نمایان ن بر الوهع کارکرد، گونه این تأثچر. کن  کمک جهانی سطح در

 و تحقچهق  ههای  کرسهی  در آثهار  ایهن  بررسهی  اهمچت دهن ة نشان جهانی، مطالعات عرصة به... و طوسی نصچرال ین خواجه سع ی،

 است پچش در طوالنی بسچار راه هنوز ش ه، انجام مهمی کارهای زمچنه این در اگرچه. است غرب شناسی روان و المللی بچن پژوهش

 یادگچری برای ای انگچزه توان  می تطبچقی، روش به آثار این مطالعة. شود جلب فارسی ادبچات تعلچمی آثار به شناسان روان توجه تا

 و زبهان  گسهترش  در را آن تهأثچر  شناسهی،  روان و ادبچهات  تطبچقهی  شهچوة  تبچچن با کوش  می مقاله، این نگارن ة. باش  فارسی زبان

 .کن  بررسی جهانی و المللی بچن سطح در فارسی ادبچات

 .اخالقی اصو  تطبچقی، بررسی شناسی، روان تعلچمی، آثار فارسی، وادبچات زبان: ها کلچ واژه
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 تاجیکستان جمهوری همگانی مکاتب در فارسی خط و زبان آموزش

 اف چرغاسی احم شاه  مال

 زمان از. است آن دستاورد از یکی فارسی خ  که ش  احچا کشور این ملی های سنت از بسچاری ستان،تاجچک جمهوری استقال  پس

. یابه   می ادامه هفتم کالس تا و شود می شروع فارسی یعنی نچاکان خ  آموزش چهارم، کالس از م ارس، همة در تاکنون، استقال 

 بهتری رون  آموزان دانش آگاهی و فراگچری هم اکنون، هم. داشت اختصاص خوان ن به درسی ساعت 61 سا ، یک در مراکز، این در

 مقالهه،  ایهن  در. دارد ادامهه  یهازدهم  سا  تا فارسی الفبای ت ریس چنچن هم است  یافته افزایش خوان ن به مربوط ساعات هم و دارد

 پرداختهه  زبهان  این آموزش کنونی وضعچت بررسی به تاجچکستان، آموزشی مراکز در فارسی زبان آموزش تاریخی سچر بررسی ضمن

 یها  روسهی  تحصهچل  در آنها انتخابی زبان که آموزانی دانش درمچان زبان این ترویج و امال  شچوة بر نظارت مانن  مواردی بر و شود می

 .شود می تأکچ  است، ازبکی

 .ازبکی زبان روسی، زبان تاجچکستان، جمهوری فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 http://gostareshfarsi.cnf.ir  برگرفته از وب سایت همایش :

 
 

43 
 

 زبانان غیرفارسی به فارسی  زبان آموزش در آموزشی های رسانه نقش

 حاجتی سمچه

 مختلهف  ههای  جنبهه  گچهری  چشهم  سهرعت  با که است وابسته الکترونچکی های رسانه به بسچاری ح  تا امروز دنچای افزون روز تحو 

 ههای  شهبکه  رایانهه،  چهون  الکترونچکهی   ج یه  ههای  تکنولوژی توس  که اطالعاتی گسترة. است داده قرار تأثچر تحت را بشر زن گی

. اسهت  آورده پ ی  بنچادینی تأثچر آموزش کچفچت و نوع در شود، می مبادله.. و وی ئویی ج ی  های آوری فن فشرده، های لوح اینترنتی،

 فارسهی  زبهان  وزشآم و فراگچری در ج ی  های رسانه از گچری بهره زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش بهبود های روش از یکی

 طریق از تنها و کالس محچ  در فق  که این به و ن ارن  مح ودیتهی نهو های فنّاوری از استفاده در آموزان فارسی زیرا است  آنان به

 مفهراه  را امکهان  این شنچ اری، و دی اری الکترونچکیِ های رسانه. نچستن  مقچ  فراگچرن ، را مطالب چاپی منابع و ها کتاب و م رسان

 کچفچت، محتوا، بهبود و رش  در ابزار، این. گچرد قرار آموزان زبان اختچار در تر هزینه کم و تر سریع تر، راحت بهتر، مطالب که کنن  می

 ههای  رسهانه  انهواع   نقش تحلچل و بررسی ضمن که است ش ه کوشش مقاله این در. دارد عم ه نقش نچز یادگچری زمان م ت و مچزان

 ابزارههای  عنهوان  بهه  الکترونچکی های رسانه کاربرد که شود  داده نشان زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش ون ر در الکترونچکی

 حجهم  تبهاد   جههانی،  سهطح  در فارسهی  زبهان  م رسهان  بها  و دیگهر  یهک  با آموزان فارسی ارتباط برقراری دقچق، تعلچم در آموزش،

 اهمچهت  آمهوزان،  فارسهی  تعه اد  افزایش و فارسی زبان فراگچری در افراد تشویق و غچبتر پویا، تعامل ایجاد و اطالعات از ای گسترده

 .باش  نچز آموزش رون  مکمل حضوری، آموزش کنار در توان  می چنچن هم دارد  خاصی

 .تعامل الکترونچکی، های رسانه آموزش، بهبود فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 مازندرانی گویشوران به فارسی زبان آموزش در «تداخل» تأثیر بررسی

 حام ی دادیار

 ای گونهه  بهه  مهادری  زبهان  نحهوی  و صرفی های ویژگی. است دوّم زبان در مادری زبان ت اخل فارسی، زبان آموزش مشکالت از یکی

 بها  کوش  می مقاله ایهن در نگارن ه. کهنن  می اخهال  دچار را زبان آموزش و گذارن  می تأثچر دوم زبان یادگچری فراین  بر ناخودآگاه،

 زمچههنة  در را مازن رانههی  وران گویههش  مشهکالت  اسهت،  داشهته  متوسطه دورة فارسی زبان درس آموزش در که تجربچاتی به توجّه

 کهه  هستن  مباحثی ترین مهم از تکچه، و واژگان و نحو اضافه، حروف کارگچری به در ت اخل. کهن  بررسهی معچهار فارسی یادگهچری

 .است ش ه بررسی قالهم این در

 .مازن رانی گویش ت اخل، فارسی، زبان آموزش فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 :انیمیشن از استفاده با زبانان غیرفارسی به فارسی زبان واژگان آموزش

 «ما درخانة» انچمچشن  موردی نمونة

 حسچنی زهراسادات

 مطلهب  ایهن  بررسهی  به ،flow نظریة به توجه با مقاله این در. است مهمی چاربس امر ت ریس روش و آموزشی مواد زبان، آموزش در

 شهچوة  نظریهه،  ایهن  طبهق  خچهر؟  یا کرد استفاده زبان آموزش در درسی مادة عنوان به انچمچشن از توان می آیا که پرداخت خواهچم

 و کن  می همراه خود با پایان تا را خوانن ه و برد می باال خوانن ه در را انگچزه شود، درگچر خوانن ه عواطف و احساس با که آموزشی

 آمهوزش  بهه  حاضهر،  مقالهة  در. پردازد می جذاب و هضم قابل زبانی های داده درک به اضطراب، ب ون و آرام موقعچتی در آموز، زبان

 در درسهی،  مادة عنوان هب انچمشن گرفتن نظر در چگونه که ده  نشان کوشچ  خواه  نگارن ه. پردازیم می چهارچوب این در واژگان

 فارسهی  زبان واژگان آموزش در آموزشی شچوة یک عنوان به انچمچشن از توان می چگونه و دارد بسچاری تأثچر آموزش کچفچت بهبود

 فارسهی  خارجی دانشجوی هفت به فارسی زبان واژگان از تع ادی مچ انی، بررسی یک در موفقچت، مچزان بررسی برای. کرد استفاده

 افهزود  نچهز  را نکته این بای  پایان در. ش  داده آموزش انچمچشن ب ون و انچمچشن از استفاده با ،(کنتر  و آزمایش) گروه دو رد آموز،

 ارتبهاط  آنها با و درک را آن های جذابچت شود، آشنا فارسی زبان ادبچات و فرهنگ با توان  می آموز زبان روش، این از استفاده با که

 .کن  برقرار

 .واژگان آموزش انچمچشن، ،flow نظریة: ها اژهکلچ و 
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 زیارت فرصت در فارسی زبان گسترش

 نچا حقچقت سمچه

 زیهارتی  شهرهای دیگر، سوی از. دارد ای ویژه جایگاه و اهمچت تشچع، جهان او  زبان و اسالم جهان دوم زبان مثابه به فارسی، زبان

. دنچاست نقاط اقصی از غچرمسلمان و مسلمان گردشگران از بسچاری توجه کانون ههموار السالم، علچهم ائمه ملکوتی بارگاه برکت به

 معهارف  ههای  سرچشهمه  از زائهران  کردن من  بهره آن، تبع به و فارسی زبان گسترش برای مناسب فرصتی بازدی ، و زیارت بنابراین

 در فارسهی  زبهان  آموزش طرح پچشنهاد با 1311 ا س در که نگارن ه. است ایرانی ه اسالمی فرهنگ ترویج و السالم علچهم بچت اهل

 کارههای  راه مقالهه،  این در کوشچ ه است، کرده تجربه را غچرایرانی زائران به فارسی زبان آموزش سا  سه رضوی، مطهر حرم فضای

 و زیهارت  تفرص در فارسی زبان گسترش و ترویج در زیارتی شهرهای رسالت بخش دو در را زیارت فرصت در فارسی زبان گسترش

 ایرانهی  هه  اسالمی فرهنگ اشاعة و فارسی زبان گسترش برای زیارتی شهرهای زائران فراغت اوقات از استفاده و برداری بهره ضرورت

 .کن  بررسی

 .زیارت زیارتی، شهر آموزش، های ضرورت زبان، غچرفارسی فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 غیرایرانیان به فارسی زبان آموزش طریق از پارسی ادب و فرهنگ ترویج کارهای راه

 شهری حچ ریان احم رضا دکتر

 ص یقی کلثوم

 :کنن  پچشنهاد پارسی ادب و فرهنگ ترویج برای کارهایی راه ذیل، محورهای بر تکچه با که برآنن  مقاله این نگارن گان

 شود  می شناخته شآموز سهولت و آسانی نظر از زبان دومچن فارسی، زبان شناسان، زبان ازنظر( الف

 و عرفهانی  هه  ادبهی  فرهنگهی،  دینی، ارتباط سبب به دو، این و داشته عربی زبان به بسچاری شباهت نوشتاری بُع  از فارسی زبان( ب

 دارن   ای دیرینه پچون ی پارسی، ملل با زبان عرب کشورهای سچاسی

 انه یههشة  ههای  گونهه  تهرین  غنهی  دربردارنه ة  و تاریخ طو  در زمچن مشرق ملل از وسچعی بخش ورزی ان یشه ابزار فارسی، زبان( ج

 .رود می شمار به ها ملت این تاریخ عبارتی، به و ان  بوده شنهاسی زیبایی و عرفانهی فلسهفی،

 :است شرح ب ین شود، می پچشنهاد مقاله این در که که کارهایی راه مهمترین

 آمهوزان  زبان آشنایی فراین  این در باش   کشور دانشگاهی و علمی مراکز های اولویت ترین مهم از بای  فارسی فرهنگ و زبان ترویج

 جشهن  و مراسهم  ها، آئچن شناسان ن همراه به آنان زن گی شچوة و مردمانش پچشچنة زمچن، ایران دیرین تاریخ و جغرافچا با غچرایرانی

 دانشهگاه  انه ازی  راه واالیهی،  های آرمان و اه اف چنچن تحقق تردی  بی بود  خواه  گشا راه بسچار آنان، به سرزمچن این کهن های

 جغرافچها،  تهاریخ،  معرفهی  پارسهی،  فرهنهگ  معرفی فارسی، زبان آموزش پارسی، شناسی مردم شهناسی، ایران برجستهة مراکز و هها

 .طلب  می را جهان کشورهای دیگر و ایران در پارسی هنر و ادبچات

 .ایران چات،ادب فرهنگ، فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 (نوجوانان و کودکان سنی گروه محوریت با) زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش کاربردی کارهای راه بررسی

   نایچنی نچا حچ ری هادی

 فرازمن  فرزانه

 و فرهنهگ  برانگچز مفاخره ضامچنم از عظچمی گنجچنة دربردارن ة موجود، های زبان ترین جامع و پرکاربردترین از یکی فارسی، زبان

 ایهن  حهق  شهای ،  و بای  که گونه آن ها، تم ّن و ها زبان سایر افتخارآمچز مظاهر با مقایسه در ولی است  ایرانی و پارسی کهن تم ن

 ظرافهت  و اهه  زیبایی انتقا  شک، ب ون. است نش ه داده انتقا  دیگر های فرهنگ و ها زبان به ها گنجچنه این و است نش ه ادا زبان

 .است ش ه توجه بچشتر آن به اخچر های سا  در خوشبختانه که است هایی ضرورت جز  غچرایرانچان، به فارسی ادبچات های

 ههای  ویژگهی  کهه  اسهت  نوجهوان  و کهودک  ادبچات  گچرد، می قرار منتق ان توجه مورد ادبچاتی و زبان هر در که هایی بخش از یکی

 ادبچهات  بهه  توجهه  از زبهان،  غچرفارسی به فارسی زبان آموزش ان رکاران دست و پژوهشگران رس  یم نظر به. دارد فردی به منحصر

 .ان  کرده غفلت فارسی زبان آموزش در نوجوان و کودک

 گهروه  در زبانهان  غچرفارسهی  بهه  فارسی زبان آموزش برای را کارهایی راه  تجربی، های روش پچشنهاد با دارد سعی مقاله این نگارن ة

 پهرورش  کهانون  در کهاربردی  تجربچهات  از من ی بهره نچز و ای خانه کتاب روش از استفاره با مقاله، این در. ده  ارائه کودکان سنی

 امکهان   آمهوزی،  زبهان  ای م رسهه  ههای  شهچوه  با هنری های آموزه و ها روش تلفچق که ش ه داده نشان نوجوانان، و کودکان فکری

 .کن  سریع و آسان بسچار را غچرایرانی واناننوج و کودکان به فارسی زبان آموزش

 .هنری های روش نوشتاری، های آموزه کالمی، های بازی فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش فرایند بر مؤثر عوامل بررسی

 نایچنی نچا حچ ری هادی

   نصچریان محبوبه

 آن فرهنهگ  و تمه ن  بهتهر  هرچهه  شهناخت  برای. است ملّت آن رسوم و آداب و آیچن و فرهنگ از انعکاسی ملت، هر ادبچات و زبان

 و تهرین  غنهی  از یکهی  مثابهة  بهه  فارسهی،  ادبچات و زبان شک، ب ون. نمای  می ضروری آن زبانی و ادبی های ویژگی از آگاهی ملّت،

 ادب و فرهنهگ  بها  آشنایی برای زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش بنابراین است  ش ه شناخته جهان های ادبچات پرمغزترین

 اسهتفاده  بایه   کارههایی  راه چهه  از دیگران به شچرین زبان این شناسان ن و معرفی برای که این بررسی. است ناپذیر اجتناب پارسی،

 .است ش ه مختلف های دوره در ان یشمن ان بررسی و پژوهش عرصة که بوده مباحثی از شود،

 بهه  را عوامل این از هریک اهمچت ادامه، در و پردازد می فارسی زبان آموزش بر مؤثر عوامل ترین مهم به ابت ا در اله،مق این نگارن ة

 بهه  فارسهی  زبهان  آمهوزش  ههای  شهچوه  بنه ی  اولویهت  مقاله، این نگارش از اصلی ه ف. ده  می قرار بررسی مورد ج اگانه صورت

 ازقبچهل  روانهی  عامل: کرد اشاره موارد این به توان می تحقچق این نتایج ازجمله. هاستآن از هریک اهمچت تبچچن و زبانان غچرفارسی

 فارسی کهن آثار های ظرافت شناسان ن و فارسی تم ن فرهچختگان معرفی و رغبت و انگچزش ایجاد

 .فارسی تم ن معرفی انگچزش، ایجاد آموزشی، کارهای راه فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 پارسی ادب واژگان فراقاموسی مفاهیم گسترش در( فرمالیسم) نو دنق تأثیر

 خجسته الناز

 فق  ه متن زمچنة از پوشی چشم با ه مخاطب توجه آن، پی در که است ادبی متون بازخوانی در روشمن  ای شچوه ،(فرمالچسم) نو نق 

 توجهه  کهه  هنگهامی  بنهابراین، . بهازد  می رنگ آن در یغچرادب مفاهچم هرگونه پردازش اهمچت رو این از شود  می معطوف متن خود به

 پچونه   نهایهت  در و تحلچلشهان،   کچفچهت  و انسجام پچوستگی، آنها، کاربرد دلچل واژگانی، رواب  و مفاهچم است، متمرکز متن بر صرفاً

 وی ق رت و کن   تحلچل را شاعر زبان ساخت ژرف توان  می متن، خوانش از شچوه این. ش  خواه  آشکار متنی شبکة این با صورخچا 

 .بکش  چالش به «سازی واژه» در را

  نمایانه    مهی  رخ واژگهان  قاموسهی  ههای  قابلچهت  تنهها  متون، صرف خوانش با که دارد دربر را واژگان از غنی ای گنجچنه پارسی، زبان

 ههای  ظرفچهت  چچهز  هر از پچش زبان، ازیمج و استعاری های قابلچت از گچری بهره با پارسی، متق م شعرای رس  می نظر به که درحالی

 کچفچهت  شهود،  بررسی فرمالچستی های روش بر اتکا با فارسی متون که درصورتی بنابراین ان    بخشچ ه می کثرت را واژگان فراقاموسی

 گسهترة  هبه  بخشهی  وسعت بر عالوه رویکرد، این ترویج و ش  خواه  بررسی نچز فراقاموسی سطح در قاموسی، سطح از گذشته واژگان

 .افزود خواه  نچز قاموسی واژگان شمار به واژگان، فراقاموسی مفاهچم

 .مجاز استعاره، فراقاموسی، واژگان قاموسی، واژگان متن، فرمالچسم،: ها کلچ واژه
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 تك های آزمون برای متون انتخاب و فردی الگوی پویا نظریة

 خ ادادی ابراهچم

  حسنی هانچه

 مچهزان  بتهوان  آن وسهچلة  بهه  کهه  بپردازد فارسی زبان در آن طراحی و بررسی به تک، آزمون معرفی ضمن که است آن بر مقاله این

 انتخهاب  منه ی  روش صورت  به مقاله، این در ش ه بررسی متون. کرد گچری ان ازه را فهارسی زبان تحصهچلی پچهشرفهت و بسن گی

 شه ه  گهذاری  نشهانه  و بنه ی  دسته شناسایی، متن در رفته کار به عبارات یا لغات تمام فردی الگوی پویا نظریة از استفاده با و ش ه

 بنه ی  تقسچم مختلف دستوری های مقوله به حوزه هر. است فرانحوی و نحوی معناشناسی، های حوزه براساس ها گذاری نشانه. ان 

 پویها  معنهادار  تفهاوت  آمهاری،  یهها  روش از اسهتفاده  بها  سپس ش ه  مشخص عبارات/ لغات دستوری مقوالت اقسام آن، اساس بر و

 و انتخهاب  در روش ایهن  شهود  مهی  پچشنهاد. است گرفته قرار بررسی مورد ها آزمون طراحی بر آنها تأثچر چگونگی و فردی الگوهای

 و نظری لحاظ از فردی الگوی پویا نظریة رس  می نظر به چراکه شود  برده کار به بسن گی و تحصچلی پچشرفت های آزمون طراحی

 می ارزیابی داده، قرار استفاده مورد تک های آزمون طراحی در را نظریه این های برتری مقاله، این. هاست نظریه سایر از برتر لیعم

 .کن 

 .فارسی زبان بسن گی فردی، الگوی پویا نظریة تک، آزمون سازی، آزمون: ها کلچ واژه
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 عمل تا تئوری از: تك آزمون طریق از فارسی زبان بسندگی گیری  اندازه

 خ ادادی ابراهچم

  شریفی شهال

  حسنی هانچه

 کتهاب  فارسهی،  زبهان  شه ة  ریزی برنامه و رسمی آموزش برای اخچر، دهة چن  در زبانان غچرفارسی به فارسی زبان آموزش حوزة در

 مهورد  تهاکنون  کهه  اسهت  سازی آزمون آموزش، در مهم های مؤلفه از یکی بچن، این در اما است  ش ه تألچف متع دی آموزشی های

 برای فارسی زبان در آن طراحی چگونگی به تک، آزمون معرفی ضمن ایم کوشچ ه حاضر مقالة در. است نگرفته قرار وسچعی کنکاش

 مچهزان  سهن،  بها  آنهها  تناسب یعنی من  روش صورت به مقاله، این در ش ه بررسی متون. بپردازیم زبان بسن گی مچزان گچری ان ازه

 بخهش  دومهچن  بریلهی،  هه  کلچن پچشنهادی روش از استفاده با چنچن هم ان   ش ه انتخاب ها آزمودنی بسن گی سطح و من ی عالقه

 روایهی  و اعتبهار  سپس است  ش ه تب یل تک آزمون نمونة یک به و حذف متن، هر در بع  به دوم جملة در کاررفته به کلمة دومچن

 را آن موسهوی  ثریا که فارسی زبان استان ة ای چهارگزینه بسن گی آزمون با چنچن هم و آماری های روش از استفاده با تک، آزمون

 .است ش ه تعچچن کرده، طراحی

 .روایی فارسی، متن فارسی، زبان بسن گی تک، آزمون سازی، آزمون: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان آموزش در بینامتنیت روش

 امچن دارابی مچنا

 نژاد اکبر ن ا

 مهتن  کریسهتوا،  عقچ ة به ش   گرفته درنظر متن نوعی زبان کرد، مطرح و پچشنهاد را بچنامتنچت نظریة کریستوا، اژولچ که آن از پس

 ههای  نظام دیگر مچان در اغلب که است هایی نشانه از ای مجموعه از متشکل زبان هر که نچست تردی  جای. هاست نشانه از نظامی

 توانه   مهی  آموز زبان که است ای نشانه اشتراک همچن م د به زبان، آموزش نوین های روش در. شون  می یافت نچز زبانی ای نشانه

 درک بهه  کهرده،  بازیهابی  خهود  فرهنگیِ و ادبی تاریخی، تجربة ازجمله اش، زن گی تجربچات دیگر کنار در را خود آموزیِ زبان تجربة

 آوایی مشترک عوامل از بچنامتنچت، روش بر تکچه با زبان یک دیرآشنای عوامل بازشناسیِ فراین ، این در. برس  دیگر زبان از جامعی

 آمهوز  زبهان  ذههن  در را ههایی  مهتن  پچش ش ه، واقع مؤثر آموزش در توان  می فرهنگی، و ادبی عوامل تا گرفته جمالت ساختاری و

 درک( مبه أ  زبهان  در) پچشچن هاىمتن از درگذر را آن مقص ، زبان از خود خوانش در تا مى هن  اجازه آموز زبان به که کنن  ایجاد

 قرار بچشتر مطالعة و توجه مورد زبان آموزش شناسیِ روش در نوین رویکردی عنوان به بچنامتنچت است شایسته ترتچب، این به. کن 

 .دهچم ارقر بررسی مورد را زبانان فرانسوی به فارسی زبان آموزش بچنامتنی، روش بر تکچه با ایم ه کرد تالش مقاله این در. گچرد

 .آموزش ، فارسی زبان ای، نشانه نظام زبانی، نظام بچنامتنچت،: ها کلچ واژه
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 مبهم؟ و کلّی یا هدفمند: ابتدایی دورة در نوشتن مهارت آموزش

 طوس دانای مریم

 دانش که این برای. یاب  می ادامه م رسه های سا  تمام در آنها آموزش و گچرد می   شکل ابت ایی دورة از فارسی زبان های مهارت

 آنهها  بهه  نوشهتن  بهه  مربهوط  ههای  مهارت خرده بای  بنویسن ، موقعچت و مخاطب با متناسب را خود منظور خوبی به بتوانن  آموزان

 درسهی،  ههای  کتهاب  مؤلّفان فردی تجربة و شمّ به توجه با بچشتر، نوشتن آموزش کنونی، وضعچت در که درحالی شود  داده آموزش

 مقالهه،  ایهن  هه ف . اسهت  شه ه  بن ی سطح صورت به نوشتن مهارت آموزش های ه ف نبود ادعا، این شاه . شود می ریزی برنامه

 نوشهتن  آمهوزش   گسهترة  و عمق به توجه لحاظ به ابت ایی،  دورة برای فارسی زبان درسی برنامة راهنمای ضعف و قوت موارد تبچچن

 اسهترالچا  ،(2112) انگلسهتان  ،( 2114 نچوجرسهی،  ایالهت ) آمریکها  ملّهی  زبهان  درسهی  برنامة محتوای ه ف، این به نچل برای. است

 ایهن  ههای  یافتهه . شه ن   تحلچهل  کچفی شچوة به ،(1311 ویراست) ایران ابت ایی دورة فارسی زبان درسی برنامة راهنمای و( 1881)

 دقهت  بهه  آن، ههای  مههارت  خهرده  و نوشتن مهارت نظر، مورد کشورهای ملّی زبان درسی برنامة چارچوب در که داد نشان پژوهش

 زبهان  درسهی  برنامهة  چهارچوب  در امّها . شون  می بچان روشنی به تحصچلی، مختلف های پایه در آنها آموزش کار راه و شه ه تعهریف

 بهه  امهر  همچن. شون  نمی معرفی نچز آن های مهارت خرده نش ه، تعریف چراکه شود  می فرض ب یهی امری نوشتن مهارت فارسی،

 .است انجامچ ه آن برای مبهم و کلّی آموزشی های ه ف نت وی

 .ابت ایی دورة آموزشی، های ه ف فارسی، زبان درسی برنامة نوشتن، مهارت: ها کلچ واژه
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 زبانان روسی به فارسی زبان آموزش های چالش و ها فرصت

 پورآستانه درویشعلی لچال

 صفایی علی دکتر

 افعها   صهرف  حوزة در و دارن  زبانی اشتراک هم با واژگان برخی در تنها روسی، و فارسی انزب مشترک اروپایی و هن  ریشة وجود با

 دارنه ،  آشهنایی  عربهی  زبان با که زبانان فارسی که ای گونه به ترن   نزدیک عربی زبان قواع  به کلمات، های پایانه و شمار و شخص

 فرهنگهی  تعامل برای گچری چشم اق امات روسچه آسچا، در موجود ایه مح ودیت وجود با. بچاموزن  روسی زبان توانن  می تر راحت

 در اخچهر،  ههای  سها   طهی  روسهچه  کهه  است این در زبانانان روس به فارسی زبان آموزش اهمچت. است داده ترتچب ایران با زبانی و

 قالهب  در هها  تعامهل  اگهراین   اسهت  داشهته  ایهران  بها  خوبی سچاسی و تجاری فرهنگی، مناسبات اروپایی، کشورهای سایر با مقایسه

 فرهنگهی  سچاسی، رواب  استمرار و تحکچم به یاب ، ادامه ایرانی اساتچ  اعزام با روسچه های دانهشگاه در فارسی زبان آموزش گسترش

 فارسهی  زبهان  آمهوزش  وضعچت تشریح ضمن تطبچقی، ه توصچفی رویکرد با کوش  می حاضر مقالة. کرد خواه  کمک نچز اقتصادی و

 عرضهه  الکترونچهک  نشهر  و چاپ و پژوهش مح ودیت کردن برطرف و زبانان روس به مجازی آموزش برای را کارهایی راه روسچه، در

 .کن 

 .مکالمه فارسی، زبان روسی، زبان پژوهش، آموزش،: ها کلچ واژه
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 فارسی ادبیات و زبان ترویج در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی دفتار نقش

 شاهیدولت علچرضا

 و هنه   زبانههای  بها  آن ناگسسهتنی  پچونه   و اسهالم  جههان  زبان دومچن بهعنوان فارسی زبان نقش بر تأکچ  با تا برآنچم مقاله این در

 غچرفارسهچزبانان  درمچهان  زبهان  ایهن  گسهترش  و تهرویج  در ایهران  اسهالمی  جمهوری رایزنچفرهنگی دفاتر وظایف بررسی به اروپایی،

 :دارد بستگی ذیل موارد به کشورها، دیگر در فارسی زبان احچای و رواج مقاله، این ن ةنگار عقچ ة به. بپردازیم

 شهورای  بهه  نههاد  ایهن  وابسهتگی  ایجاد و اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان به فرهنگی نماین گی نهاد وابستگی به دادن پایان ه1

 فارسی  زبان گسترش

 فرهنگی  رایزن مقام در فارسی زبان آموزش و یایرانشناس رشتههای دانشآموختگان از استفاده ه2

 کشور  از خارج آموزشی کالسهای در استفاده برای فارسی زبان آموزش منابع کردن استان ارد ه3

 مچزبان  کشور دانشگاههای در فارسی زبان آموزش کرسچهای با م اوم ارتباط ه4

 برگزیه گان  بهه  تحصهچلی  بورس اعطای نظچر جوایزی گرفتن نظر رد و فارسی ادبچات و زبان جهانی و سراسری امتحان برگزاری ه5

 آزمونها  این

 .ایران فرهنگ اهالی و نویسن گان شاعران، حضور با ایران فرهنگی هفتههای دورهای برپایی ه6

 .اروپایی و هن  زبانهای اسالم، ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی فارسی، ادبچات و زبان گسترش: کلچ واژهها
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 نظران صاحب دیدگاه از فارسی زبان گسترش و آموزش اهداف

 دیانتی محم  دکتر

 سهه  نظهران،  صهاحب  برخهی . پهردازد  می خاص طور به فارسی ادب و زبان و عام طور به زبان آموزش اه اف بررسی به حاضر مقالة

 بهه  برخهی . انه   داده تشهخچص  زبهان  وزشآم در( فلسفی و هنری اجتماعی،) کلّی ه ف سه و ان  بازشناسان ه را زبان آموزش سطح

 بهرای  ابهزاری  را زبان آموزش و ان  دانسته ملّی توسعة و فرهنگی سچاست ساز زمچنه را زبان آموزش و ان  کرده توجّه تربچتی اه اف

 آن برای شود، می حاصل خاصّی زبان از که ای بهره و کارایی نوع و جغرافچا به توجّه با دیگر گروهی. ان  کرده معرّفی فرهنگ تبچچن

 تهرین  مههم  مبچّن نچز و خاص روش و شچوه کنن ة ایجاب آفرین، انگچزه زبان، آموزش در اه اف این. ان  کرده مطرح ای ویژه اه اف

 تقسهچم  مههارتی و آموزشی کلّی، اه اف به را فارسی زبان گسترش و آموزش اه اف نظران، صاحب برخی. است اجتماعی رفتار نوع

 وضهعچت  بهه  توجّه با مزبور، های دی گاه تحلچل و توصچف از پس مقاله، این. دارد هایی زیرمجموعه خود، نوبة به هریک که ان  کرده

 عمهومی  فرهنهگ  آرایش و پاالیش در که پردازد می موجود وضعچت با هماهنگ و متناسب اه افی تبچچن به جهان، و منطقه کنونی

 .بود خواه  آفرین نقش جهان و منطقه

 .فرهنگ اه اف، ها، دی گاه فارسی، ادبچات فارسی، زبان آموزش: ها  اژهکلچ و
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 خارجی آموزان زبان به پارسی زبان الفبای آموزش های شیوه

 رئچسی نفچسه

 از شه ه،  نگاشهته  فارسهی  زبهان  آموزش برای که منابعی و ها کتاب در. الفباست دادن یاد زبانی، هر در نوشتن آموزش گام نخستچن

 پرداختهه،  فارسهی  الفبای آموزش تاریخی سچر بررسی  به ابت ا در مقاله این. است ش ه استفاده ه ف این برای گوناگونی ایه روش

 در و کهرده  بنه ی  طبقهه  آمهوزان،  زبان و آموزشی محچ  به توجه با را الفبا صوتی و نوشتاری تصویری، آموزشی  های شچوه سپس

 .است هکرد بررسی را شچوه هر کامچابی پایان،

 .فارسی زبان آموزش منابع خارجی، آموزان زبان فارسی، زبان الفبای: ها کلچ واژه
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 زبانان فارسی غیر به ادبی های آرایه آموزش های    کار راه و ها روش

 مرد راد اهلل عب 

 رحمانی هما

 شهگرف  تأثچری اسالمی، و ملی غنای سبب به فهارسی تادبهچا. اسهت ادبهی آثار مطالعة ملت، هر فرهنگ با آشنایی های راه از یکی

 اسهت   ضروری و مفچ  امری زبانان فارسی غچر به آن انتقا  در ادبچات این از گچری بهره. است داشته ملل دیگر فرهنگ و ادبچات بر

 و مهرز  ایهن  غنهی  فرهنگ با را اآنه رسان ، می یاری ادبی زبان یهادگچری در را آموزان فارسی ادبچات، آموزش که این از گذشته زیرا

 بهر  بایه   ابت ا ادبی، متن هر خوانش برای که است دانستنی. کن  می تقویت را آنها ادبی ذوق و شناسی زیبایی حس کرده، آشنا بوم

 نهی غ ادبهی  ارزش و فرهنگهی  زبانی، محتوای لحاظ از که متونی انتخاب با سپس یافت  کافی تسل  زبان آن ارجاعی و ارتباطی زبان

 و ها آرایه بچن، این در. کرد آغاز را آموزش کار دارد، تناسب آموزان زبان باورهای و اجتماعی محچ  تحصچالت، مچزان سن، با و بوده

 مهی  ایفها  را مهمهی  نقهش  کهالم،  به بخشچ ن ادبچّت در که رون  می شمار به ادبی متون  برجستة های مؤلفه از بالغی ه ادبی فنون

 معنایی و تاریخی تحوالت از آموزان زبان آگاهی ادبی، های آرایه یادگچری لزوم و ضرورت بچان ضمن ش ه، سعی همقال این در. کنن 

 و اثهر  تحلچهل  امکهان  هها،  آرایهه  هنرمن انة کاربرد از آگاهی گوین ه، بچان ق رت در ادبی فنون کاربرد تأثچر مچزان از آگاهی ها، آرایه

 متهون  از گهرفتن  کمهک : ماننه   دهه    پچشنهاد آموزان زبان یادگچری فراین  ش ن بهتر برای رهاییکا راه ،....و آن ادبی ارزش تعچچن

 بهه  توجهه  و ظاهری شباهت ازلحاظ ها آرایه بن ی دسته کاربرد  پر و جذاب های آرایه به توجه آموزان  زبان فرهنگ به متعلق ادبی

 از بهچش  ای انگچهزه  و هموار آموزان فارسی برای را ادبی فنون و صنایع فراگچری مسچر اصو ، این به توجه. ها آرایه تاریخی تحوالت

 .کن  می ایجاد آنها در ادبی آثار مطالعة برای پچش

 .زبانان فارسی غچر ها، آرایه ادبی، متون فارسی، زبان آموزش: ها واژه کلچ 
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 ها لشچا ها؛ فرصت مصر، در فارسی ادبیات و زبان تقویت و ترویج

 رحمنی ابوالفضل

 مچرزایی فرامرز دکتر

 او  ههزارة  دوم نچمهة  ابت ای به آن ق مت و دارد دیرینه ای پچشچنه تاریخی، م ارک و اسناد به توجه با مصر، و ایران فرهنگی پچون 

 ادبچهات،  و زبان گسترش ها، ملت دیگر بر نفوذ و شناخت گسترش برای م رن، دنچای در. رس  می هخامنشچنان حکومت زمان م،.ق

 روابه   برقهراری  و مصهر  در فارسی ادبچات و زبان عظمت و مج  احچای برای رو، این از شود  می محسوب کار راه ترین مهم و اولچن

 راه چههه  ههه ف،  ایهن  تحقهق  بههرای  کهه  اسهت این سؤا . دارد اهمچت بسچار فارسی ادبچات و زبان گسترش کشور، این با شایسته

 آن بهه  مقالهه  مهتن  در کهه  مهواردی  از بعضهی . اسهت  مقالهه  این نگارش اصلی ه ف سؤا ، این به گفتن پاسخ رد؟دا وجود کارهایی

 :از عبارتن  ش ه، پرداخته

 درسی  واح های در محاوره دروس بچشتر وگنجان ن آموزشی برنامة تع یل .1

 بصری  و معیس سچستم به مجهز و فارسی زبان آموزش ویژة آموزشی ه فرهنگی مراکز ایجاد .2

 باالتر  مقاطع دانشجویان به ایران در تحقچقی و تحصچلی های فرصت اعطای .3

 فارسی  ادبچات و زبان گسترش مرکز افزایی دانش های دوره در شرکت های فرصت اعطای .4

 ایرانی  و مصری استادان مچان فرهنگی و علمی رواب  گسترش.5

 خارجی  من ان عالقه برای مناسب آموزشی منابع ت وین و تهچه .6

 شود  می ت ریس مصر علمچة های حوزه در که ای سنتّی منابع و کهن های کتاب توضچح و شرح .7

 فارسی  معروف ادبی آثار و ادیبان شناسان ن برای هایی همایش و سمچنارها برگزاری .8

 افزایی  دانش چن روزة های دوره برگزاری .9

 منطقه  در رایج فارسی تاصطالحا و ها واژه از استفاده .10

 تبلچغهاتی  جنبهة  فقه   انجمهن  این) فارسی ادبچات  و زبان گسترش برای الزم سازی زمچنه ه ف با فارسی انجمن از پشتچبانی .11

 .(کن  می فعالچت ها نشست و سمچنارها برگزاری مانن  فرهنگی های زمچنه در تنها و دارد

 .مصر فارسی، زبان گسترش فارسی، ادبچات و زبان: ها کلچ واژه
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 عربی زبان در پارسی فرهنگ و زبان ترویج روند چگونگی

 رحچمی مریم

 زینلی ص یقه

 هها،  زبهان  سهایر  بهه  پارسهی  واژگان نفوذ و ترویج. است بوده تغچچر حا  در پچوسته زمان گذر در دیگر، های زبان مانن  فارسی زبان

 چگهونگی  از بچشهتر  علمهی،  و ادبهی  مختلهف  محافهل  در. هاست دوران تمامی در آن همچتا حائز جایگاه و گستردگی اصالت، نشانة

 ههای  ویژگهی  دلچهل  بهه  عربهی  زبان. است آم ه مچان به سخن فارسی ادبچات و زبان بر عربی، زبان خصوصاً دیگر، های زبان تأثچرات

 فارسهی  زبهان  بهر  فراوانهی  تأثچرات زبان، این به میاسال کتب از بسچاری نشر و مذهب و دین حوزة در نفوذ و ایران جغرافچایی خاص

 اصهطالحاً  و فارسی زبان از عربی زبان تأثچرپذیری است،  ش ه  پرداخته آن به مقاله این در که توجهی جالب نکتة اما. است گذاشته

 طهور  بهه  یها  کلمهات  این همة. دارن  فارسی ریشة عربی و فارسی مشترک کلمات از بسچاری. است فارسی از عربی زبان گچری قرض

 و فارسهی  و عربهی  زبهان  بچن ارتباطات و گچری قرض مفهوم بررسی به مقاله این نگارن گان اساس، این بر. معرب یا ان  فارسی کامل

 مهورد  نچهز  عهرب  جامعة مچان در فارسی زبان و فرهنگ گسترش رون  عالوه، به ان   پرداخته تأثچرپذیری این مصادیق از برخی بچان

 قهرار  پهژوهش  مورد عربی زبان های دگرگونی در فارسی زبان توجه جالب جایگاه و نقش بررسی، این ضمن. است گرفته قرار تحلچل

 نفهوذ  اوج دورة در ایرانچهان  و گذاشهته  عربهی  فرهنگ بر عمچق تأثچری عربی، زبان به ایرانچان ادبی و علمی آثار ش  مشخص گرفته،

 شه ه  ترجمهه  فنهون  و علهوم  ایهن  از هها  عرب و داده توسعه زبان، از استفاده با را خود تم ن  ،ان توانسته که جا آن تا خود، سچاسی

 .ان  برده را استفاده نهایت

 .زبانی تغچچر واژگان، نفوذ تأثچرپذیری، عربی، زبان گچری، قرض ترویج، فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 زبان غیرفارسی آموزان زبان وگوی گفت در متقابل درک میزان بر آن تأثیر و یفارس زبان وتعارفات اصطالحات آموزش

 زاده رستم نسترن

 زبهان  اصهطالحات  آموزش است،  گرفته قرار توجه مورد کمتر زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش زمچنة در که مواردی از یکی

 راه یهافتن  مقالهه،  ایهن  نگارش از ه ف. دارن  کنن ه  تسهچل نقش رهروزم تعامالت و ارتباطات برقراری در شک، بی که است فارسی

 بهه  ابت ا حاضر، مقالة در. است آموزشی راهبردهای ج ی ترین از استفاده با و معناشناختی روشی به اصطالحات آموزش برای کاری

 مچهانی  و پایهه  سطح اصطالحات دیتع ا پژوهش، این انجام برای. است  ش ه پرداخته وگو گفت آموزش اصو  و اصطالحات معرفی

 گهروه . شه ن   تقسچم گروه دو به آموزان زبان آزمون، پچش برگزاری از پس. ش ن  ت وین محور تکلچف درس 12 صورت به و انتخاب

 خاصهی  آموزش هچ  تحت کنتر ، گروه و گرفتن  قرار اصطالحات خاص آموزش تحت خود، عمومی های کالس بر  افزون آزمایش،

 در گهروه  دو ههر  هفتهه،  چههار  حه اقل  گذشت از پس. کردن  شرکت عمومی درس های کالس در تنها و نگرفتن  قرار چنهزم این در

 بهه  توجهه  با. ش ن  طراحی وگو گفت در متقابل درک مچزان بررسی بر تکچه با آزمون، پس و آزمون پچش. کردن  شرکت آزمون پس

 گروه، دو های آزمون نتایج تفاوت و آزمایش گروه پچشرفت مچزان و آزمون پس و آزمون پچش در کنتر  و آزمایش گروه دو عملکرد

 به آموزان، زبان زبانی درک بر گچری چشم نحو به دیگر، دروس از ج اگانه و مجزا طور به اصطالحات مشخص آموزش که داد نشان

 .است بوده تأثچرگذار ،(پژوهش این موضوع) گفتاری متقابل درک ویژه

 .تعارف وگو، زبانان،گفت غچرفارسی به فارسی زبان آموزش :ها کلچ واژه
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 پنجاب دانشگاه در شناسی ایران و فارسی زبان مطالعات به نگاهی

 الرشچ  نجم دکتر

 باارزش بسچار تحقچقات و فارسی ادب و زبان ت ریس سبب به پچشچنه قرن یک از بچش با الهور، پنجاب دانشگاه فارسی ادبچات گروه

 ایران های کرسی تع اد لحاظ از که است پاکستان دانشگاه تنها پنجاب، دانشگاه. دارد ای ویژه شهرت ادب و علم جهان در معتبر، و

 جهامع  صهورت  بهه  را فارسهی  ادب و زبهان  دانشهجویان،  تع اد و آموزشی های برنامه فارسی، های کتاب انتشار دانشجویان، شناسی،

 منتشهر  فارسهی  زبهان  به را سفچنه نام به پژوهشی ه علمی ای مجله که است پاکستان در فارسی گروه تنها گروه این. کن  می عرضه

 .کن  می

 ههای  فعالچهت  دیگهر  از بهوده،  زبان فارسی شاعران و متفکران های ان یشه شناسان ن آن ه ف که هم گوناگون های کنگره برگزاری

 دارد وجود نچز فارسی زبان و شناسی ایران با مرتب  های کرسی ،فارسی ادب و زبان گروه از غچر پنجاب، دانشگاه در. است گروه این

 ش ه ت وین ذیل های بخش در مقاله این. شناسی اقبا  کرسی و شناسی مولوی کرسی شناسی، فردوسی کرسی: از است عبارت که

 :است

 و تحقچقهات  هه 4 شناسهی   ایهران  برجسهتة  استادان معرفی ه3 فارسی  آموزشی های برنامه ه2 پنجاب  دانشگاه مختصر تاریخچة ه1

 .پچشنهادها ه6 پنجاب  دانشگاه مرکزی کتابخانة ه5 فارسی  انتشارات

 .پنجاب دانشگاه شناسی، ایران فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 آینده برای راهکارهایی و هند در ایرانی فرهنگ ترویج در فارسی زبان تأثیر به رویکردی

 رشچ ی سمچه

      معتم ی الناز 

 زبهان  از غچر آنها اصلی زبان که مناطقی در زبان نفوذ جریان با گام هم. هاست تم ن و فرهنگ انتقا  ابزارهای ترین مهم از یکی زبان

 جهوار  ههم  کشهورهای  از بسچاری در نچز فارسی زبان مچان، این در. شود می منتقل هم آن از برآم ه فرهنگ از هایی بخش بوده، مب أ

 کشهور  آن فرهنگی نظام در تحو  و اسالمی ه ایرانی فرهنگ از هایی بخش انتقا  به آن، تبع به که داشته توجهی البج نفوذ ایران،

 .است انجامچ ه

 دارد طهوالنی  بچش و کم ای سابقه... و ترکچه هن ، چچن، چون کشورهایی در فارسی زبان نفوذ درپی اسالمی، ه ایرانی  فرهنگ ترویج

  تجربهه  راهکارهای مثابة به توان  می کشورها، در یافته اشاعه های فرهنگ از دسته این تأثچرگذاری مختلف ادابع شناخت و بررسی که

 .باش  گشا راه نچز آین ه در ش ه

 فرهنهگ  تهأثچر  تحهت  کشور آن ادبی و فرهنگی تحوالت تحلچل و هن  کشور در فارسی زبان نفوذ پچشچنة بررسی مقاله، این از ه ف

 بهه  آنهها  از آین ه، در و رسچ  فارسهی زبان رهگذر از فرهنگ انتقا  در ه فمن  تجاربی به بتوان که نحوی به است  میاسال ه  ایرانی

 بهه  رسهچ ن  راه تنهها  پچ اسهت  ناگفتهه . بهرد  بهره کشهورها سهایر در غچهرایرانچان به فارسهی زبان آموزش برای دستاوردهایی عنوان

 بها  شه ه  سهعی  مقالهه،  این گچری درنتچجه. است گذشته تجربچات موفقچت علل و ضعف موارد شناخت حوزه، این در موفق ای آین ه

 .بخشچ  بهبود را غچرایرانچان به زبان آموزش طریق از ایرانی ادب و فرهنگ ترویج رون  بتوان موثق، و عملی کارهایی راه پچشنهاد

 .هن  ایرانی، فرهنگ فرهنگی، تعامالت زبان، آموزش فارسی،  زبان: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان در فعل نمودی بندی طبقه به جدید نگرشی

 رضایی والی

 ته اومی   و ای لحظهه : انه   داده جای گروه در را افعا  گروهی. ان  کرده تقسچم انواعی به را فارسی زبان افعا  دستورنویسان، برخی

 ته اومی  را خهوردن  غلهت  و بهافتن  خهوردن،  نظچهر  افعالی و ای لحظه را ش ن شروع و ایستادن نشستن، افتادن، مانن  افعالی ایشان

 بچهان  ته اومی  افعها   کهه  درحهالی  دارن   داللت ای لحظه اعما  یا حاالت بر ای لحظه های فعل آنها، تعریف طبق. ان  کرده معرفی

 بنه ی  تقسهچم  این به را دیگری مورد بعضی. نچست م نظر انتهایشان و ابت ا بوده، همراه ت اوم با که هستن  اعمالی یا حاالت کنن ة

: ماننه   کننه    مهی  پچه ا  ادامهه  و یابنه   نمی پایان اما افتن   می اتفاق لحظه یک در اعما  برخی معتق ن  گروه این ان   کرده اضافه

 .شون  می نامچ ه ت اومی ه ای لحظه افعا  که چسبچ ن و مان ن ایستادن، نشستن، خوابچ ن،

 اصهلی  طبقهة  چههار  دسهتور،  ایهن  در. پرداخت خواهچم ارجاع و نقش دستور چارچوب در افعا  بن ی طبقه بررسی به مقاله، این در

 عمل و فرآین  رخ اد، وضعچت، شامل امر وضعچت نوع چهار بر فعل نوع چهار این. کنشی و تکمچلی تحققی، حالت،: از عبارتن  افعا 

 در هها  آزمهون  از استفاده نتچجة. است ش ه استفاده خاصی معنایی و نحوی های آزمون از فعل، نوع کردن مشخص برای. ان  منطبق

 از بسهچاری  مانن  فارسی زبان و کرد اعما  فارسی زبان مورد در را بن ی دسته نوع این توان می که داد نهشان مختلف افعا  بررسی

 وحچ یان چون دستورنویسانی آنچه با سهمقای در بن ی طبقه این چنچن هم. کن  می تأیچ  را بن ی طبقه این بودن جهانی ها، زبان

 در آنههچه  مثها   بهرای  کنه    توجچه را افعا  متفاوت رفتارهای توان  می بوده، تر کامل ان ، کرده عرضهه تهرانی پناه جهان و کامچار

 مهی  تقسهچم  تکمچلهی  و کنشهی  دسهتة  دو به بن ی تقسچم این در ش ه، معرفی ت اومی فعل عنوان به کامچار وحچ یان بن ی تقسچم

 فعهل  یهک  مختلهف  معهانی  به ش ه، مطرح ت اومی ه ای لحظه فعل عنوان به آنچه که داد خواهچم نشان است ال  با چنچن هم شود 

 کهه  واژگانی نمود و تصریفی ای مقوله مثابة به دستوری نمود مچان توان می که است این بن ی دسته این دیگر مزیت. است مربوط

 .است مان ه پنهان دستورنویسان از بسچاری دی  از که تمایزی ش   قائل تمایز دارد، بستگی فعل نوع به

 .فارسی زبان ت اومی، فعل ای، لحظه فعل واژگانی، نمود دستوری، نمود: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان علمی گونة در مند نظام و گسترده سازی واژه برای کاری راه

 رفچعی عاد 

 صحرایی رضامراد

 گسهترده  و خودکهار  منه ،  نظهام  سهازی  معهاد   انجهام  ضهرورت فهارسی، زبان علمی گونة به پرداختن در مباح  ترین مهم ازجمله

 ارزیهابی  و سههازی  معهاد   یههابی،  معهاد   نحهوة  مههورد  در. اسههت  فههارسی  زبان به واردشه ه اصطالحهات و هها واژه سچل درمقابل

 ایهن  در گرفتهه  صهورت  کارههای  اغلهب  اما ش ه  بچان متنوعی مطالب علمی، مختلف های هرشت در ش ه داده دسهت به ههای مهعاد 

 ذکهر  و قبلهی  ش ة پچشنهاد های معاد  ارزیابی به صرفاً و هستن  فارسی زبان علمی گونة در سازی واژه به گرا کل نگرشی فاق  زمچنه،

 کلهی  کهاری  راه انه   کرده سعی و داشته موضوع به کلی نگرشی که آثاری مع ود مچان از. ان  پرداخته آنها نش ن یا ش ن قبو  دالیل

 اشهتقاقی،  سازی واژه فراین  مح ودة در که است آن بر حاضر مقالة. کرد اشاره( 1311) شناس حق کتاب به توان می دهن ، پچشنهاد

 فارسهی  زبان الزم ابزارهای من  ظامن شناسایی امکان آن در تا که کن  فراهم چارچوبی مشتق، های واژه های زیرساخت تعچچن از پس

 گونهة  مشتق های واژه های زیرساخت ابت ا ه ف، این به رسچ ن برای. شود فراهم ه اشتقاق حوزة در کم دست ه کلی سازی واژه برای

 علمی گونة شود مشخص تا ش ن  مقایسه انگلچسی زبان علمی گونة مشتق های واژه های زیرساخت با سپس مشخص، فارسی علمی

 فراینه   ههچ   را نظهر  مهورد  زیرسهاختی  خهال   کهه  صهورتی  در. نه ارد  را الزم اشهتقاقی  ابزارهای هایی زیرساخت چه در فارسی زبان

 نهوع  ترتچهب،  به ین . بهود  خواهه   فارسهی  زبهان  نچاز مورد زیرساخت زیرساخت، نوع این نکن ، پر فارسی، زبان در دیگری سازی واژه

 مهورد  ونه های  زیرساخت ش ن مشخص از پس. شود می داده دست به فارسی زبان علمی گونة در سازی واژه برای نچاز مورد ون های

 .شود می اشاره ون ها نوع این آوردن دست به احتمالی منابع و پچشچن موفق های تجربه برخی به نچاز،

 .فارسی زبان علمی گونة سازی، واژه فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 (خارجی ا فارسی) زبانه دو های فرهنگ انتقادی بررسی

 زبانان غچرفارسی به فارسی زبان آموزش حوزة در

 روحی زهرا

 آمهوزان  زبهان  اسهتفادة  مهورد  مرجهع  تهرین  مهم و ترین ضهروری ،(خهارجی ه فهارسی) زبانه دو های فرهنگ ویژة جایگاه و اهمچت

 ایهن  کچفهی  و تحلچلهی  بررسهی  موجهود،  های فرهنگ کمچت به مربوط مباح  از ظرن صهرف. است انکهار قابل غچر زبان، غچرفارسی

 آنهها  از اسهتفاده  در آمهوزان  زبان ع ی ة مشکالت و ش ن غچرکاربردی سبب که کن  می آشکار را بارزی نواقص و ها کاستی مراجع،

 نظچهر  عواملی به توجه با ها، فرهنگ این در جودمو نواقص و ها کاستی برخی بررسی به انتقادی، رویکردی با مقاله، این در. شود می

 مجموعهة  و پچکهره  کهاربردی،  اصهطالحات  و عبهارات  دیگر و پربسام  واژگان نچز و واژگان کلی تع اد مخاطب، سطح و نچاز تشخچص

 هرچهه  شه ن  ربردیکا ه ف با مراجع این بازبچنی و تصحچح ویرایش، ضرورت به پایان، در و ش ه پرداخته... و استفاده مورد دادگان

 .است ش ه اشاره آموزان، زبان برای آنها از استفاده تسهچل و بچشتر

 .کچفی نق  زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش ،(خارجی ه فارسی) نامه واژه: ها کلچ واژه
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 زبان عرب آموزان فارسی در دوم زبان یادگیری در مادری زبان تأثیر

  رون مهسا

 عوامهل  ایهن  از برخهی . گهذارد  مهی  تهأثچر  دوم زبهان  یهادگچری  کچفچت بر عامل چن  معتق ن  شناسان، زبان و تارگرارف شناسان روان

 مهذکور،  عوامهل  از گذشهته . وی محهچ   فرهنگهی  ه اجتماعی عوامل و نگرش انگچزه، آموز، زبان شناختی روان های ویژگی: از عبارتن 

 و ته اخل  بازدارنه گی،  حهوزة  سه در توان می را عامل این که گذارد می تأثچر دوم بانز یادگچری کچفچت بر نچز آموز زبان مادری زبان

 .داد قرار بررسی مورد زبانی خطاهای

 درمچهان  خصهوص  بهه  دوم، زبهان  یهادگچری  در را آمهوز  زبهان  مهادری  زبهان  خصوصهچات  مه اوم  تهأثچر  کوش  می مقاله این در نگارن ه

 ایهن  بهه  فارسهی  زبان آموزش کچفچت ارتقا  در تأثچرات، این اجمالی بررسی و تحلچل است  امچ. کن  بررسی زبان عرب آموزان فارسی

 .باش  مؤثر آموزان فارسی از گروه

 .عربی  زبان مادری، زبان دوم، زبان فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 باا  آن مقایسة و ایران ابتدایی رةدو در فارسی زبان  گفتن سخن و دادن گوش های مهارت آموزش ریزی برنامه مطالعة

 فنالند و آمریکا کشورهای

 زرزا آرزو

 برنامهة  در گفهتن  سهخن  و دادن گهوش  ههای  مههارت  آموزش های مؤلفه و ریزی برنامه تطبچقی بررسی مقاله، این نگارش از ه ف 

 تحلچل پژوهش، روش. است ایران ایبر مناسب الگوی گزینش منظور به آمریکا و فنالن  کشورهای و ایران  پرورش و آموزش درسی

 تابسهتان  شه ة  ویهرایش  نسهخة ) ایهران  ابته ایی  دورة فارسهی  زبان درسی برنامة از عبارتن  پژوهش این های داده. محتواست کچفی

 ای خانهه  کتاب روش با که( نسخه آخرین) فنالن  ملی زبان درسی برنامة و( 2114) آمریکا زبانی های مهارت درسی برنامة ،(1316

 در ملهی  زبهان  آمهوزش  درسهی  برنامهة  ابت ا مقاله، این در. است ش ه آوری جمع خارجی و داخلی م ارک و اسناد از برداری فچش و

 بها  سهپس  ش ه، بررسی گفتن سخن و دادن گوش های مهارت آموزش لحاظ از فنالن ، و آمریکا کشورهای و کشورمان ابت ایی دورة

 در ملهی  زبان آموزش برای ریزی برنامه زمچنة در که ه فنالن  و آمریکا کشورهای و ایران در ها مهارت این برای ریزی برنامه مقایسة

 نشهان  ها بررسی نتچجة. است ش ه پرداخته کشورمان در آموزشی ریزی برنامه قوت و ضعف موارد به دارن ه ممتازی موقعچت جهان

 ههای  نظریهه  برمبنهای  اقه اماتی  کهه  هرچن . کن  می عمل نتیس ملی، زبان آموزش زمچنة در کشورمان آموزشی نظام که ده  می

 مخصوصهاً  آمهوزی  زبهان  ههای  برنامه است، گرفته صورت ها برنامه این اصالح برای آموزشی ج ی  رویکردهای و شناسی زبان نوین

 در ویهژه  بهه  تهری،  منسجم مطالعة مستلزم و نچست گام هم امروز جهان نچازهای با گفتن، سخن و دادن گوش های مهارت آموزش

 .است زمچنه این در تر موفق کشورهای برنامة

 .ابت ایی دورة آموزشی، ریزی برنامه ملی، زبان درسی برنامة گفتن، سخن زبانی مهارت دادن، گوش زبانی مهارت: ها کلچ واژه
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 رسیفا ادب و زبان توسعة در قاره شبه در فارسی های بخش اهمیت و نقش

 زی ی رضا عراق پروفسور

 کتهب  و نثهر  و نظهم  از اعم فارسی خطی نسخة هزاران وجود. است بسچار فارسی زبان به ادبی و علمی غنی منابع هن ، قارة شبه در

 ایهن  در فارسهی  منهابع  اهمچهت  کننه ة  بچهان  دیار، این در فارسی رسالة و نامه هزار ص ها و فلسفی و تحقچقی دینی، علمی، مختلف

 جمههوری  همواره هرچن  یاب   گسترش ش ه، شناسایی کشور دو مچان تحقچقی های ظرفچت دارد جا بنابراین است  پهناور مچنسرز

 بهه  نچهاز  کهار  ایهن  بازهم است، داده قرار خویش تحقچقی های الویت ص ر در را آن داده، فراوان اهمچت موضوع این به ایران اسالمی

 بهزرگ  ملت دو کهن مچرا  حقچقت در که هن وستان در فارسی موجود منابع از تا دارد اسالمی ایران مسئوالن بچشتر توجه و دقت

 جمله از فارسی، های بخش در گرفته صورت های فعالچت معرفی ضمن مقاله، این در. گچرد صورت بهچنه استفادة است، ایران و هن 

 ههم  اسهت   آمه ه  مچان به سخن فارسی زبان گسترش برای هن  کشور در موجود های ظرفچت از قاره، شبه در ا.ا.ج فرهنگی رایزنی

 پچشهنهاد  فارسهی،  ادبچات و زبان فراگچری به دانشجویان تشویق و جذب نچز و هن  با فرهنگی رواب  توسعة برای کارهایی راه چنچن

 .است ش ه

 .هن  قارة شبه فرهنگی، رایزنی فرهنگی، تعامالت فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 سراوانی بلوچی در عذرخواهی گفتاری کنش

 زینلی ص یقه

 ههای  بررسهی  بهه  منه ان  عالقهه  بهرای  جهالبی  حهوزة  تاکنون است، برآم ه زبانی ادب مطالعات د  از که عذرخواهی گفتاری کنش

 .است بوده زبانی ه اجتماعی

 بلهوچی  در آنهها  ترکچهب  نحهوة  و عهذرخواهی  راهبردهای مخاطبان، ق رت یا اجتماعی تسل  گرفتن نظر در با کوش  می مقاله، این

 کالکها، -بهالم  توسه   کهه  کن  استخراج (CCSARP) فرهنگی بچن گفتاری های کنش درک ش ة بازبچنی پروژة اساس بر را سراوانی

 آزاد دانشهگاه  در تحصهچل  بهه  مشهغو   دانشهجوی  111 شهامل  تحقچهق،  آماری جامعة. است ش ه پچشنهاد( 1818) کاسپر و هاوس

 پذیرفته صورت (DCT) گفتمان تکمچل آزمون ش ة اصالح نامة پرسش اساس بر ها داده گردآوری شچوة. است سراوان واح  اسالمی

 شه ه،  آمهاده  سراوانی بلوچی زبان به که نامه پرسش این. ش  گرفته کار به و اب اع 1812 سا  در کالکا-بالم توس  بار نخستچن که

( کالسهی  ههم ) برابر ،(استاد) باالتر های موقعچت با افرادی موقعچت، هر در را گویشوران مخاطب و است گفتمانی موقعچت پنج شامل

 مخاطبهان  اجتمهاعی  تسهل   که است آن از حاکی تحقچق های یافته. ده  می تشکچل اجتماعی( خانه کتاب چی نظافت) تر پایچن و

 تها  گویشوران، توس  ش ه گرفته کار به راهبردهای. ستا مؤثر سراوانی بلوچی در عذرخواهی، راهبردهای ترکچب نحوة و انتخاب در

 ایهن،  وجهود  بها  دارد  خهوانی  ههم  CCSARP پهروژة  در بررسی مورد های زبان سایر در گویشوران انتخابی راهبردهای با زیادی ح 

 مهذهب  با مرتب  طابیخ واژگان و خ ا نام به خوردن قسم همانن  را دیگری اصطالحات و راهبردها سراوانی، زبان بلوچی گویشوران

 مذهههبی،  عهوامل کهه ده  می نشان مسئله این. بود نش ه بچنی پچش مذکور پروژة در که بردن  کار به برادر و خواهر همانن  اسالم

 مهورد  راهبردههای  کهارگچری  به و ترکچب نحوة رس  می نظر به این، بر عالوه. دارد تسل  زبانان بلوچ جامعة بر فرهنگی و اجهتماعی

 .است متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از نچز رسیبر

 .عذرخواهی سروانی، بلوچی زبان گفتاری، کنش: ها کلچ واژه
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 ها چینی به فارسی زبان تلفظ آموزش کارهای راه و مشکالت

 سام ن ا                                                                                  

 از بعه   ه ف، این به دستچابی برای. پردازد می ها چچنی به فارسی زبان تلفظ آموزش کارهای راه و مشکالت بررسی به حاضر مقالة

 مناسهب  کارههای  راه آواشناسهی،  مختلهف  منابع از چچنی زبان گویشوران برای فارسی زبان تلفظ آفرین مشکل های حوزه استخراج

 اسهت   شه ه  مقابلهه  چچنهی  زبهان  با فارسی زبان آوایی نظام ابت ا مقاله، این در. است کرده پچشنهاد ارسیف زبان تلفظ آموزش برای

 پایهان  در و شه ه  ته ریس  و ت وین ارتباطی روش به هایی درس گچرن ، می قرار دشواری چهارم سطح در که هایی واج برای سپس

 گهروه  کهه  اسهت  ذکهر  بهه  الزم. است گرفته قرار بررسی مورد آزمودنی و کنتر  گروه دو در ها، درس اجرای از آم ه دست به نتایج

 مشهغو   قزوین( ره)خمچنی امام المللی بچن دانشگاه و دهخ ا مؤسسة در که بودن  آموز فارسی سهه شامل هریک آزمودنی و کنتر 

 معنهی  تعچچن برای Statview از و Excel  افزار نرم از نمودارها نمایش و ها داده آماری تحلچل برای. هستن  فارسی زبان یادگچری

 به تلفظ آموزش که ده  می نشان بررسی نتچجة. است ش ه استفاده آزمودنی و کنتر  گروه دو بچن ش ه مشاه ه های تفاوت داری

 .دارد آموزان فارسی تلفظ بهبود در توجهی جالب تأثچر ارتباطی، روش

 .آموز فارسی تلفظ، زشآمو دشواری، سطوح ای، مقابله بررسی: ها کلچ واژه
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 زبان غیرفارسی آموزان فارسی  به فارسی فعل آموزش

 سجادی السادات شهره

. کهرد  تقسهچم  پچشهون ی  و مرکب، ساده، فعل به توان می را ساختمان، این. است متنوعی ساختمان فارسی، زبان در فعل ساختمان

 و واژگهانی  انتخهاب  معچهار  کهه  معچهار،  نهوع  دو از کهار  این برای. تمحتواس گزینش است، مطرح زبان آموزش در که مسائلی از یکی

: ماننه   اسهت   متعه دی  عوامهل  تهابع  شون ، ت ریس زودتر بای  که واژگانی انتخاب. شود می استفاده است، دستوری انتخاب دیگری

 مبحثهی  زبهان،  آموزش در نچز توردس انتخاب. تعریف توان و شمو  دامنة بودن، دسترس در همانن ی، پذیری، آموزش دامنه، بسام ،

 جملهه  از مرکزیهت  و سهادگی  زبهانی،  فاصلة یادگچری، قابلچت بسام ، ذاتی، دشواری. دارد مستقچم ارتباط بن ی درجه با و است مهم

 براسهاس  بنه ی  تقسهچم  ایهن . شهود  بررسهی  دیگهر  وجهوه  از فعل آموزش است، ش ه سعی مقاله این در. است بن ی درجه های معچار

 .است  گرفته صورت ت اومی و ت اومی ه ای لحظه ای، لحظه به افعا ، یمحتوا

 .ت اومی ت اومی، ه ای لحظه ای، لحظه فارسی، فعل آموزش زبان، آموزش: ها کلچ واژه
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 العالمیة  المصطفی جامعة در فارسی زبان آموزش متون انتقادی ا علمی بررسی

 سعچ ی غالمعباس دکتر

 یهک  از ملّهت  یهک  زبان بچن تنگاتنگی رابطة شناسان، زبان ازجمله بشری دانش گوناگون های زیرشاخه شگرانپژوه تاریخ، طو  در

 ای رابطهه  دیربهاز،  از نچهز  اسالمی فرهنگ و فارسی زبان رابطة. ان  کرده برقرار دیگر سوی از آن تم ّن و فرهنگ و بچنی جهان و سو

 و بهوده  تشهچّع  دنچهای  اوّ  زبان و اسالم جهان دوّم زبان اکنون، هم و تاریخ طو  در فارسی زبان که ای گونه به است  بوده سویه دو

 و ان یشهمن ان  از بسچاری نظر انقالب، این از برخاسته بچ اریِ موج گسترش از پس ویژه به و اسهالمی انقالب پچروزی از پس. هست

 از بسهچاری . اسهت  شه ه  جلهب  تشچّع دار ریشه و پربار های آموزه به و اسالمی ه ایرانی فرهنگ به مختلف، کشورهای نظران صاحب

. برگردنه   خهود  کشهور  بهه  و فراگچرن  ایران دینی مراکز در را فرهنگی و دینی های آموزه تا آین  می ایران به دیگر کشورهای مردم

 مثابة به العالمچّة،  المصطفی جامعة هویژ به علمچّه حوزة معموالً. بچاموزن  را فارسی زبان بای  ق م، نخستچن در اینان که است ب یهی

 سها   ههر  فرهنگهی،  و علمی نهاد این. است ایران در حقچقت جوین گان این پذیرای ش ه، مشتق حوزه از که المللی بچن دانشگاهی

... و گرگهان  اصهفهان،  مشه ، قم، چون شهرهایی در که هاست سا  و پذیرد می را ملچّت 111 از بچش از خارجی طلبة زیادی تع اد

 مقالهه  ایهن  در. است کرده تألچف خوبی و متنوّع آموزشی متون و تأسچس خارجی طالب به فارسی زبان آموزش برای ای ویژه مراکز

 ایهم  پرداخته العالمچّة  المصطفی جامعة فارسی زبان آموزش مراکز در فارسی زبان آموزش متون انتقادی ه علمی بررسی و معرفی به

      .ایم کرده بررسی درسی ریزیِ برنامه و زبان آموزش کاربردی، شناسی زبان به توجّه با را آنها یها کاستی و ها خوبی و

 فارسهی  درسی، ریزی برنامه کاربردی، شناسی زبان العالمچّة،  المصطفی جامعة زبان، آموزش متون فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه

 .خارجی آموزان
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 خارجی آموزان فارسی آوایی خطاهای بینی پیش جهت آواشناختی طرحی پیشنهاد

 سعچ ی غالمعباس دکتر

 نمی شنچ ن، هنگام که این نخست: دارد بزرگ مشکل دو فارسی زبان یادگچری های ماه و روزها اوّلچن در خارجی، آموز فارسی یک

. دهه   قرار واجی و آوایی نظام یک در را آنها توان  نمی آن، عتب به و کن  تفکچک هم از گفتار زنجچرة در را فارسی زبان آواهای توان 

 گفهتن،  سهخن  هنگهام  حتّی و شنچ ن هنگام او. کن  تولچ  را فارسی آواهای از برخی توان  نمی گفتن، سخن هنگام که آن دیگر دو

 اساس بر را فارسی زبان آواهای آگاهناخود و گچرد می کمک به معچار یک عنوان به را خود مادری زبان به مربوط واجی و آوایی نظام

 زبهان  ههر  آواهای از آواشناسان که دقچقی توصچف به توجه با خطاها این. شود می خطا مرتکب درنتچجه، و گوی  می و شنود می آن

 ههم : ن کن می تقسچم دسته دو به را زبان هر آواهای آواشناسان،. است گچری پچش و بچنی پچش قابل دهن ، می فارسی زبان ازجمله

 در. تارآواهها  سهکون  یها  حرکت و تولچ  روش تولچ ، جایگاه: دارن  دخالت اصلی مؤلّفة سه ها، خوان هم تولچ  در. ها واکه و ها خوان

 آمهوزان  فارسهی  خطاههای  بچشهترین . آن بهودن  جلو و عقب و زبان بودن پایچن و باال: دارد دخالت اصلی مؤلفة دو هم ها واکه تولچ 

 آوایهی  خطاههای  مؤلفهه،  ههر  نکردن رعایت. کنن  نمی رعایت درستی به را باال مؤلفة پنج از یکی  که ده  می ویر گاه آن خارجی

 خارجچهان،  بهه  فارسهی  زبان م رسان به که کن  می پچشنهاد را طرحی باال، مؤلفة پنج به توجه با مقاله، این. دارد درپی را مشخّصی

 علمی، روشی با کم، دست یا کنن  گچری پچش نها آ وقوع از و بچنی پچش را آموزان سیفار آوایی خطاهای که ده  می را امکان این

 .بکوشن  آنها رفع برای

 .آوایی نظام آواشناسی، آوایی، خطاهای آموز، فارسی فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 فارسی اسنادی های جمله فراگیری در عرب آموزان فارسی دستوری خطاهای واکاوی

 سعچ ی معباسغال دکتر

 بشهری،  مختلهف  های زبان که رسان ه محکم اعتقاد این به را شناسان زبان حقچقت، این. دارن  ریشه انسان نهاد در بشری های زبان

 بهر  افهزون  فارسی زبان و عربی زبان. ان  برده بهره جهانی دستور اصطالح از حقچقت، این دادن نشان برای آنها. دارن  مشابهی ساختار

 بها  را خود ارتباط اسالم، جهان در مطرح زبان دو عنوان به نچز امروز حتّی دارن   مشترکی فرهنگی و تاریخی پچشچنة بسچار، شباهت

 فارسهی  زبان آموزش منطقه، عرب کشورهای با کشورمان اقتصادی و فرهنگی سچاسی، ست های و داد به توجّه با. ان  کرده حفظ هم

 عهرب،  آمهوزان  فارسی مادری زبان ت اخل شک بی. است کرده پچ ا ای ویژه اهمچت آنها برای ارسیف زبان یادگچری و زبانان عرب به

 از جههانی  دسهتور  مشهترکات  از برخاسته ذاتی های شباهت. آی  می حساب به دوم زبان مثابة به فارسی زبان فراگچری راه در مانعی

 بهه  مقالهه  ایهن . اسهت  کهرده  آفرین مشکل و بزرگ را مانع این ،دیگر سوی از زبان دو مشترک فرهنگی و تاریخی پچشچنة و سو یک

 اسههنادی  ههای  جمههله  یادگههچری  در آن تهأثچر  و آموز فارسی اوّ  زبان مثابة به عربی اسنادی های جمله دستوری ساختار ت اخل

 ههای  ت اخل گونه این کن  می کمک فارسی زبان آموزش استادان به پژوهش این های یافته. پردازد می دوّم، زبان عنوان به فارسهی

 .بچن یشن  علمی ای چاره برایشان کرده، بچنی پچش را زبانی

 .زبان عرب آموزان فارسی عربی، زبان اسنادی، های جمله زبانی، ت اخل فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 یادگیری نظریة و زبانی نظریة منظر از فارسی زبان مجموعة بررسی

 سلطانی مریم

 آنها، وسچلة به که ان  گرفته کار به و کرده اب اع را کارها راه و ها روش اقسام و انواع تاکنون، ابت ا از آموزی زبان و زبان حوزة فعاالن

 محتوای جزئچات دربرگچرن ة زبان ت ریس ویژة درس طرح یک که داشت درنظر بای  چچز، هر از پچش. کنن  تسهچل را زبان آموزش

 زبهان،  آمهوزش  تهاریخ  طهو   در. شون  منتقل فرد به دوره این طو  در بایست می که است مواردی از رستیفه و آموزشی دورة یک

 مهی  محسههوب  تهرین  بخههش  نتچجهه  و کارآمه ترین  خود زمان در ک ام هر که ان  ش ه معرفی و مطرح درسی های طرح از انواعی

 اسهت  روشهن . محتوامحور و م ار تکلچف مهارتی، موقعچتی، ی،مفهوم ه نقشی گرا، ساخت درس طرح: از عبارتن  ها طرح این. ش ن 

 تعچچن و سازن ه که است افراد نچاز نوع همچنچن و آورن  می روی آموزی زبان به متنوعی و گوناگون اه اف به رسچ ن برای افراد که

 مختلهف  دروس موضهوعات  و یآموزشه  اقهالم  آوری جمهع  نچز و درس طرح انتخاب در است الزم بنابراین آنهاست  ه ف نوع کنن ة

 انجهام  اخچهر  ههای  سا  در هایی کوشهش نچز فارسی زبان آموزش حوزة در. شود معطوف آموز زبان اه اف به ای ویژه توجه و دقت

 شهامل  کهه  مجموعهه  ایهن  بررسی با مقاله، این در. است صفارمق م نوشتة فارسی زبان مجموعة آنها معتبرترین و ترین تازه که ش ه

 اسهت   شه ه  بازنمهایی  آن در چگونه درس طرح مسئلة دریابچم که برآنچم است، کار کتاب جل  چهار و آموز دانش کهتاب جل  چهار

 بهه  متنهوعی  ههای  روش به ها واژه که ش یم متوجه ج ی ، واژگان ارائة شچوة نظر از 3 و 2 جل های بررسی از پس و آن از پچش اما

 عبهارت،  یها  جمله قالب در واژه تعریف ها، نکته و تمرینات در واژه آوردن متن، مچان در اژهو آوردن: ان   ش ه شناسان ه آموز فارسی

 را بسهام   بچشترین انگلچسی معاد  از استفاده مچان این در متضاد  های واژه و مترادف های واژه تصویر، انگلچسی، معاد  از استفاده

 نظریهة  پچهرو  مجموعهه،  ایهن  تهألچف  در نویسن ه که داد نشان نچز اختاریس نظر از آموز دانش کتاب جل  چهار بازبچنی. است داشته

 .است بوده رفتارگرا یادگچری نظریة و گرا ساخت زبانی

 .فارسی زبان کتاب اه اف، درس، طرح زبان، آموزش،: ها کلچ واژه
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 عارب معاصر جهان در فارسی ادب

 (عربی مجالت در فارسی ادب دربارة ش ه چاپ مقاالت کچفی بررسی و نق )

 سلچمی علی

   صالحی پچمان

  مراتی مه ی

 امها  اسهت   بوده ان یشمن ان توجه مورد همواره دیگر، هم بر دو این تأثر و تأثچر و عربی و فارسی ادبچات دو مچان پچون  زمان، دیر از

 رنهگ  کهم  بسهچار  حضهور  ویهژه،  بهه  و پچون  این ت ریجی ش ن ضعچف است، ش ی  تأسف مایة و داده رخ اخچر های سا  در چه آن

 مجهالت  از شهماره  صه ها  در امروز که رسچ ه ح ی به و است  عربی مجالت عرصة در کچفی و کمی لحاظ از فارسی ادب و فرهنگ

 کهه  آن انگچزتهر  تأسهف  شود  می منتشر ناز  بسچار سطحی در و ان ک بسچار فارسی، ادب و فرهنگ به مربوط مقاالت گاهی عربی،

 بها  مقالهه،  این در. است ش ه ترجمه عربی به انگلچسی  زبان از رس ، می چاپ به مجالت این در فارسی ادبچات دربارة چه آن اهی،گ

 بها  مقایسهه  در ادبچهات،  دو بچن رابطة مچزان مقاالت، عناوین شناسی نشانه بر مبتنی تحلچلی با و مجالت این از شماره ص ها واکاوی

 .است ش ه بررسی کچفی ظرن از ها، ت ادبچا دیگر

  .شناسی نشانه تحلچل عهربی، مجهالت زبهانی، ارتبهاطات عربی، ادبچهات فارسی، ادب: ها کلچ واژه
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 فارسی ادبیات و زبان دانشگاهی رشتة در آموزش های شیوه نقد

 سلچمی علی

 الهی فروزان

  شهچ ی خسرو

 نظهام  کچفچهت  ارتقها   جههانی،  صهحنة  در مهؤثر  و مسهتمر  حضهور  راه نهیگا بشری، جوامع تنگاتنگ رقابت و ش ن جهانی روزگار در

 توسهعه  درحها   کشهورهای  در تربچهت  و تعلچم مسائل کارشناسان دغ غة ترین مهم اخچر، های دهه در که موضوعی است  آموزشی

 در و دارد نچهاز  آموزشهی  ههای  شچوه در اساسی نظر تج ی  به دیگری، زمان هر از بچش ما، کشور دانشگاهی مراکز امروز. است ش ه

 ضهرورتی  ملهی،  هویهت  حفهظ  در زبان این نقش به توجه با فارسی، ادبچّات و زبان رشتة آموزشی نظام در دگرگونی ایجاد مچان، این

 و طراحهی  است، ادبچات ذاتی جز  که شچ ایی، و شور از دور به بای  فارسی، ادبچات و زبان آموزشی های برنامه. است ناپذیر اجتناب

 مچزان بررسی. شود رعایت ه فمن  آموزش و معنادار یادگچری انتقادی، تفکر پرورش: قبچل از استان اردهایی و علمی موازین آن، در

 .است مقاله این نگارش ه ف ترین مهم استان ارد، معچارهای با رشته، این در آموزش فعلی اصو  انطباق

 .آموزشی استان اردهای ش ن، جهانی تربچت، و لچمتع ملی، هویت فارسی، ادبچات آموزش: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش در آن کاربردهای و عملکرد سنجش شیوة

 سلچمی علی

 ترکاشون  مریم

 ارزیهابی   روش از اسهتفاده  زبانهان،  غچرفارسهی  بهه  فارسهی  آموزش  در ویژه به من ، ه ف و درست  آموزش در مؤثر های شچوه از یکی

 به و دارد مستقچم تأثچر یادگچرن گان فراگچری چگونگی در معموالً ارزشچابی، شچوة این کارگچری به. است یادگچری ه یاددهی فراین 

 اسهتفاده ( ای چن گزینهه ) عچنهی  آزمهون  روش از ارزشهچابی  برای معلم که ب ان  یادگچرن ه وقتی مثالً بخش   می جهت آنها آموزش

 بهه  یادگچرنه ه  تشهریحی،  آزمهون  از معلهم  اسهتفادة  صورت در اما بسپارد  حافظه به را جزئی نکات کرد  خواه سعی بچشتر کن ، می

 مهی  رقهم  را آمهوزش  سوی و سمت درحقچقت، معلم، ارزشچابی شچوة بنابراین داشت  خواه  بچشتری توجه استنباطی و کلی مسائل

 سهنجش  از اسهتفاده  دارد، تهوجهی  جالهب  و مهؤثر  نقهش  آمهوزش  بهتهر  کچفچهت  در که ج ی  ارزشچابی های روش انواع از یکی. زن 

 در روز روزبهه  دنچها  در آنهها  کهاربرد  دالیهل،  این به و شود می گفته اصچل یا واقعی های آزمون به ارزشچابی،  روش این. است عملکردی

 نچهز  را افراد توانایی دانش، بر وهعال ها آزمون این) کاربرد بر تأکچ  آموزشی  های ه ف مستقچم سنجش بر تأکچ : است گسترش حا 

 مقالهه،  ایهن  ه ف(. گچرن  می ان ازه را افراد واقعی های یادگچری و ها مهارت ها آزمون این) واقعی های یادگچری سنجش  (سنجن  می

 :از عبارتن  آن های یافته و ش ه انجام ای کتابخانه روش به تحقچق این. است آموزی فارسی در آن نقش و ارزشچابی شچوة این معرفی

 داد  آموزش آن واقعی شکل به را فارسی زبان توان می عملکردی های آزمون از استفاده با -1

 .است زبانان غچرفارسی نوشتن و خوان ن گفتن، شنچ ن، های مهارت ارزشچابی در مؤثر ای شچوه عملکردی سنجش -2

 .عملکردی سنجش زبانان، غچرفارسی آموزی، فارسی: ها کلچ واژه
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 (گذشته قرن در آن افول و ظهور در تأملی) مصر در فاارسی  فرهنگ و ادب

 سلچمی علی

 نعمتی فاروق

 شناسهان  ایهران  و پژوهشهگران  از بسهچاری  کوشهش  بهه  ایرانی، تم ن و فرهنگ آن، تبع به و فارسی ادب گذشته، قرن او  نچمة در

 آثهار  و فارسهی  ادب کههن  مچرا  که طوری به کرد  پچ ا گسترش آفهریقا شهاخ به آن، واسهطة به و شه  عهرب جههان وارد مصهری

 های پژوهش و تحقچقات از بسچاری موضوع ایران، معاصر ادب و شعر به توجه نچز و خچام سع ی، حافظ، فردوسی، چون هم بزرگانی

 کهه  طوری به نهاد  ضعف به رو قرن، آخر نچمة در و نچافت ت اوم رفت، می انتظار که چنان رون ، این متأسفانه اما ش   مصر در ادبی

 نمونهه  برای. رس  نمی چاپ به فارسی ادب دربارة هم مقاله یک حتی گاهی مصر، ادبی های مجله بهترین از شماره ص ها در امروز،

 مقالهه  صه ها  مجله، این از شماره 21 در. کرد اشاره ش ه، منتشر گذشته سا  31 طی مصر، در که فصو  مجلة مقاالت به توان می

 گذشهته  پچونه   بازسهازی . اسهت  نرسچ ه چاپ به هم مقاله یک حتی فارسی، ادب مورد در اما ش ه  چاپ مختلف ملل ادبچات دربارة

 و فرهنگ ترویج و توسعه برای ناپذیر اجتناب ضرورتی عرب، جهان در مصر واالی جایگاه به توجه با عربی، و فارسی ادبچات دو مچان

 راه مصهر،  در فارسهی  ادب افهو   و ظههور  واکهاوی  ضمن توصچفی، ه تحلچلی روش با مقاله، این در. است عرب دنچای در فارسی ادب

 .شود می پچشنهاد آن احچای برای کارهایی

 .مصر در فارسی ادب فصو ، مجلة فارسی، و عربی اشتراکات: ها کلچ واژه
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 پاکستان در رسیفا زبان ترویج در پنجاب دانشگاه استادان خدمات

 مظهر سلچم محم  پرفسور

 الههور،  شههر  در م1121 سها   در سهرزمچن  آن فرهنگ و ادب زبان، ویژه به شرق های دانش آموزش ه ف با خاورشناسی دانشک ة

 دانشهگاه  نهام  بهه  دانشهگاه،  جایگهاه  بهه  م،1112 در بعه   سا  12 دانشک ه، این. ش  تأسچس پاکستان، پنجاب استان فعلی پایتخت

 ههای  گهروه  از یکهی  فارسهی  ادبچهات  و زبان گروه. آم  شمار به بزرگ علمی مرکز یک مچانه آسچای منطقة در و یافت ترفچع نجاب،پ

 ادبچهات  و زبهان  گهروه  مانن  دیگر های گروه محققان و استادان بلکه گروه این پژوهشگران و استادان تنها نه. است دانشگاه این مهم

 و تحقچقهاتی  ههای  کرسهی  محققهان  و فلسفه تاریخ، گروه کشمچری، ادبچات و زبان پنجابی، ادبچات و زبان اردو، ادبچات و زبان عرب،

 دکتهری، و دانشوری ارش ، کارشناسی های نامه پایان راهنمایی تحقچقی، مقاالت نوشتن با شناسی، اقبا  و شناسی هجویری علمی

 پژوهشهی،  و علمهی  مجهالت  سهردبچری  فارسهی،  های متن ت وین و تصحچح مذکور، های مقطع برای درسی های سهرفصل طراحهی

 شهعرخوانی،  مجهالس  و فرهنگهی  و ادبی های نشست برپایی المللی، بچن علمهی ههای کنگره و سمچنارها برگزاری شاگردان، آموزش

 را پنجهاب  دانشهگاه  به وابسته های شخصچت های سروده و ها نوشته که است ذکر شایستة. ان  داده انجام ستایشی شایستة خ مات

 و پنجهاب  دانشهگاه  ارزنه ة  خه مات  مقالهه،  ایهن  در. انه   کهرده  منتشر و چاپ خارجی ناشران یا پاکستان داخلی ناشران یا دانشگاه

 .است ش ه بررسی فارسی، ادبچات و زبان گسترش حوزة در آن به وابسته های شخصچت

 .فارسی زبان زشآمو پنجاب، دانشگاه فارسی، ادبچات و زبان: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان آموزش کالس در فرهنگی نکات آموزش چگونگی و اهمیت

 سچاوشی سارا

 بسهچار  فرهنهگ  مفههوم  مهوارد،  بسهچاری  در امها  نچسهت   ای تهازه  نظر است، مهم دوم زبان آموزش برای فرهنگ آموزش که نظر این

 نبای  است، ارتباط مهارت آموزش زبان، آموزش از ه ف و است ارتباطی ابزار یک زبان که آنجا از. شود می گرفته نظر در یافته تقلچل

 نکهات  آمهوزش . اسهت  ارتباطی مهارت آموزش نوعی فرهنگی نکات آموزش و گرفت نادی ه آموزش کار در را ارتباط دیگر های جنبه

 و بهرد  مهی  باال فرهنگی های تفاوت از ار آموزان زبان آگاهی ش ه گفته که طور همان ه که آن او : دارد اهمچهت جنبه دو از فرهنگی

 دومهچن . کننه   تفسهچر  و درک درسهتی  به آموزن ، می را آن زبان که ای جامعه( غچرکالمی و کالمی) رفتارهای کن  می کمک آنان به

 ریاضی مانن  انتزاعی موضوعی آموزش به بافت، از خارج زبان دستور یادگچری. است زبان یادگچری به کمک فرهنگ، آموزش اهمچت

 .کن  نمی ارتباطی مهارت به کمکی و شود می تب یل

 قلمه اد  تنچه ه  درههم  فرهنهگ  و زبهان  همهواره  گرچهه . است ش ه پرداخته فرهنگ مفهوم از دی گاه دو و تعریف دو به مقاله این در

 هههم ( زبهان  فارسی جوامع یگرد و) ایرانی فرهنگ آموزش ضمنی، طور به درواقع فهارسهی، زبان دادن یاد و یادگهچری با و شهون  می

 نکهات  آمهوزش  بهه  را آمهوزش  از اوقهاتی  اسهت  الزم کهه  کننه   توجه نکته این به بای  فارسی معلمان حا  این با گچرد  می صهورت

 آمهوزش  ضهرورت  بچان با سپس و ش ه بررسی مقاله این در فرهنگ از گسترده و یافته تقلچل مفهوم دو. بگذرانن  کالس در فرهنگی

 نکهات  آمهوزش  بهرای  کارههایی  راه و هها  فعالچهت  پچشهنهادها،  نچز پایان در. است ش ه پرداخته حوزه این مشکالت به رهنگی،ف نکات

 .است ش ه پچشنهاد مختلف سطوح برای فارسی زبان ههای کالس در فرهنهگی

 .فرهنگ دوم، زبان فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 آنها زبانی تولید و مختلف جوامع افراد توسط ارسیف جنس بدون زبان در رفتارها جنسیت درک

 سچاوشی سپچ ه

 اجتمهاعی،  موضهوعات  با زبان، در آن ارائة امروزه و است  گرفته قرار توجه مورد زیادی شناسی زبان های پژوهش در جنسچت موضوع

 زبهان،  در جنسهچت  نمهود  و اسهت  دهبهو  همهراه  فرهنگ آموختن با همواره زبان، آموختن. است کرده پچ ا ارتباط فرهنگی و سچاسی

. اسهت  مشهاه ه  قابل ضمایر و واژگان تعریف، حروف در مختلف، های زبان در جنسچت. دارد مختلف جوامع فرهنگ با زیادی ارتباط

 ههوم مف و  sex بها  را آن بچولوژیکی مفهوم انگلچسی، زبان در. دارد نچز اجتماعی معنایی که بچولوژیکی مفهومی تنها نه جنسچت واژة

 بچشهتر  امها  ش ه  توجه شناسی زبان در جنسچت مقولة به زیادی مقاالت در  .دهن  می نشان gender با را آن اجتماعی ه گفتمانی

 تحقچقات از دیگری دستة. است ش ه بح  مرد و زن در دوم زبان یادگچری تفاوت یا مرد و زن زبانی های گونه های تفاوت مورد در

 نمهود  مختلف، های زبان در. ان  کرده توجه آن ارزشی های دی گاه و زبان در جنس تجلی نحوة به زبان، رد جنس مقولة مورد در نچز

 پچههش  و پذیرنه   مهی  جامعهه  در زن گی سبب به را اجتماعی های نقش اشخاص،. است جنس تجلی مصادیق از ضمایر، در جنسچت

 .آی  یم وجود به جامعه یک افراد مچان مشترک دانش صورت به هایی فرض

 تها  شه ه  سهعی  فارسی، از غچر زبانی به ه نچستن  جنس نمایة ضمایر آن در که ه فارسی زبان ترجمة ابزار از استفاده با مقاله، این در

 مقولهة  فاقه   فارسهی  زبهان . دهچم نشان زبان، قالب در اجتماعی، واح  رفتارهای یا ها پ ی ه از را مختلف جوامع افراد برداشت تفاوت

 موجهب  تحقچهق  های مح ودیت. آی  می پ ی  افراد تفسچر و تصور بروز امکان است، موجود مقوله این که هایی زبان در و است جنس

 بعضهی  از مختلهف  ههای  فرهنهگ  و جوامهع  افهراد  تصور در  تفاوت شاه  مح ود، تع اد همچن در اما باشن   کم ها نمونه تع اد که ش 

 کهه  زبانی قالب در را خود درک و تصور افراد اکثر عبارات، های ترجمه و ها نمونه به هتوج با چنچن هم هستچم  اجتماعی رفتارهای

 .کنن  می بچان دارد، را جنسچت دادن نشان امکان

 .فارسی ضمایر زبانی، نسبچت ضمایر، جنسچت جنسچت،: ها کلچ واژه
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 تصوری های واره طرح براساس فارسی زبان در مرکّب فعل آزموش

 حسچنی شاه فائقه

 از مرکّب فعل آموزش تاکنون. پردازد می «تصوری های واره طرح براساس فارسی زبان در مرکّب فعل آموزش» بررسی به حاضر مقالة

 زبهان  در هرچنه  . اسهت  بهوده  شناسهان  زبهان  و دسهتوریان  مطالعات در مطرح های موضوع از یکی و ش ه بررسی مختلفی های جنبه

 بهه  آموزش آن ه ف و مح ود شناختی حوزة به که ای مطالعه تاکنون است، ش ه بررسی مختلفی های دی گاه زا ساخت این فارسی

 بهر  مرکّهب  فعهل  آمهوزش  بهرای  کارآم  روشی به دستچابی مقاله، این نگارش از اصلی ه ف. است نش ه انجام باش ، زبانان غچرفارسی

 شناسان معنی نظری چهارچوب شناختی، شناسی معنی زمچنة در کوتاه ای مق مه از پس نگارن ه منظور، این به است  شناخت حسب

 ههای  واره طهرح  براسهاس  فارسهی  زبهان  در فعل معنایی تحلچل از پس کرده، معرفی را تصوری های واره طرح به آنها نگرش و شناختی

 ذکهر  بهه  الزم. اسهت  آورده را زبان سیغچرفار نفرة 15 گروه دو به را روش این حسب بر مرکّب فعل آموزش از حاصل نتایج تصوری،

 برحسهب  آموزشهی  جلسهة  12 طهو   در گهروه  یهک  بهه  و دانسهتن   نمهی  را مذکور های فعل معنی گروه دو هر آزمون، پچش در است

 بهه  نتایج حسب بر سپس، داده، آموزش آنها معاد  سادة افعا  یافتن نظچر دیگر طرق از م ت، همان در دیگر، گروه به و ها واره طرح

  .است ش ه بن ی طبقه ها واره طرح حسب بر فارسی زبان در مرکب های فعل دیگر آم ه، دست

 .زبانان غچرفارسی به آموزش تصوری، های واره طرح مرکّب، فعل فارسی، زبان آموش: ها کلچ واژه
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 بهاولپور حوزة در فارسی زبان تحقیقی و آموزشی مراکز بررسی

 شاه  اقبا  محم  دکتر

 و پاکسهتان  شهر خچزترین حاصل و ترین بزرگ پنجاب، جنوب در شهر این. است بوده عباسچان ایالت پایتخت و مرکز پوربهاول شهر

 بهزرگ  جه ّ  نام به که «سن  داودپوتای» خانوادة فرمای حکم دومچن خان، بهاو  محم  زمان در و است واقع ستلج رودخانة کنار در

 .ش  تأسچس ق1242/161 سا  در بهاولپور. شود می نامچ ه «عباسچه خانوادة» عباس، خود

 مراکهز  اسهالمی،  ههای  زبهان  و اسهالمی  علهوم  ت ریس برای بودن ، اسالمی علوم و فرهنگ دوست ار و دان فارسی عباسی، رانان حکم

 اولهچن  و بوده فارسی ادب و علم بزرگ مرکز بهاولپور، در «شریف اُچ» دور، های زمان از و کردن  بنا بهاولپور ایالت سراسر در مختلف

 تعه اد  ههم  امهروز . است ش ه نوشته شهر همچن در قباچه ناصرال ین دورة در عوفی، محم  االلباب لباب یعنی فارسی شعرای تذکرة

 سهرور  غهالم  دکتر پروفسور کوشش به نچز آنها فهرست که است محفوظ اُچ گچالنچه خانة کتاب در نویس دست های نسخه از زبادی

 .است رسچ ه چاپ به

 آنهها  در فارسهی  چهاپی  کتهاب  و نهویس  دسهت  نسهخة  ههزاران  کهه  است بهاولپور حوزة مهم مراکز از آباد، صادق و تامچوالی خچرپور

 منطقهه  ایهن  فارسی زبان تحقچق و آموزش بزرگ مراکز ،«بهاولپور اسالمچه دانشگاه» و «بهاولپور عباسی جامعة. »شود می نگه اری

 تهرویج  و آموزش حوزة در مراکز این های فعالچت مقاله، این در. پذیرن  می دانشجو نچز فارسی ادبچات و زبان دکتری مقطع تا که ان 

 .است ش ه بررسی و معرفی فارسی، زبان

 .بهاولپور زبان، آموزش مراکز فارسی، زبان گسترش فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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  آن التتحو روند و فارسی ادبیات و زبان رشتة انتقادی بررسی

 (کارشناسی مقطع بر تمرکز با)

 شریفی آزاده

 نچهز  و دیگر های دانش بسچاری دار مچرا  چراکه دارد  ای ویژه جایگاه فارسی ادبچات و زبان رشتة انسانی، علوم های رشته مچان در

 نهاچچز  بسهچار  تهاکنون  رشهته  نای تحو  و تغچچر رون  این، وجود با. آی  می شمار به فهارسی زبان فرهنهگی پچشچنة از مههمی بخش

. نه ارد  خود آغازین های دوره با چن انی تفاوت فارسی، ادبچات و زبان رشتة کنونی وضعچت کرد ادعا توان می که تاح ی است بوده

. اسهت  شه ه  التحصهچالن  فارغ و دانشجویان بسچاری زدگی د  موجب رشته، این ناکارآم ی و رخوت مناسب، تغچچرات نش ن اعما 

 هرچنه   اسهت   شه ه  انجهام  نچز هایی ریزی برنامه حتی و مطرح بارها فارسی ادبچات و زبان رشتة تحو  بح  گذشته، های  سا در

 تخصصهی  ههای  گرایش و تخصص پچشچن، های ریزی برنامه و ها بح  کانونی موضوع. ان  نپوشچ ه عمل جامه تاکنون ها برنامه این

 انه ازی  راه و تعریهف  و ان  دانسته اصلی مشکل را آن به توجهی بی و تخصص نبود ته،گذش دردآشنایان دیگر، عبارت به است  بوده

 نقش توان نمی اگرچه. ان  داده تشخچص مناسب حلی راه  ،(دکتری و ارش  کارشناسی) تکمچلی مقاطع در را تخصصی های گرایش

 کهاری  خهود  تخصصی، های گرایش برای چچنی مچنهز و ریهزی برنامهه گرفهت، نادی ه کنونی سامان نابه وضعچت در را تخصص نبود

 مشهکالت با که مقطعهی اسهت  ش ه گرفته نادی ه کارشناسی مقطع ها، ریزی برنامهه این بچشهتر در دیهگر، سهوی از. اسهت دشوار

 در تحقچهق  و تحصهچل  بهرای  الزم آمهادگی  یها  کن  می منصرف رشته این در تحصچل ادامة از را دانشجویان بسچاری خود، شمار بی

 و زبهان  رشهتة  مشکالت حل برای تاکنون که هایی ریزی برنامه و اق امات مقاله، این در. گچرد می ایشان از را تخصصی های گرایش

 مشهکالت  از آن سهم و کارشناسی مقطع جزئی بررسی با چنچن هم است  ش ه بررسی انتقادی طور به گرفته، صورت فارسی ادبچات

 .شود داده دست به مشکالت این حل در تخصصی های گرایش نقش از ای بچنانه واقع و روشن تصویر است ش ه تالش یادش ه،

 .درسی واح  متن، گرایش، تخصص، فارسی، ادبچات و زبان: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش در مؤثر و نوین کاری راه گفتمان تحلیل

 شریفی شهال دکتر

 اخالقی الهام

 را نوشهتاری  متهون  تهوان  مهی  چگونهه  که است ش ه داده نشان سپس معرفی، آن اصلی مسائل و گفتمان تحلچل ابت ا مقاله، این در

 یهادگچری  فراینه   در نوشهتاری  گفتمانِ تحلچل چنچن هم. برد بهره دوم زبان آموزش در آنها از و کرد آماده گفتمان، تحلچل براساس

 کهاربرد  نتچجهة . دارد دربهر  را ای مکالمهه / گههفتاری  گفتههمان  تحلچل بالقوه، طور به که است ش ه معرفی ابزاری ثابةم به دوم، زبان

 عمقهی  یهادگچری  موجهب  مکالمهه،  و مطلب درک خوان ن، های مهارت تقویت بر افزون دوم، زبان آموزش فراین  در گفتمان تحلچل

 دوم، زبهان  آموزش در توان  می بچنشی چنچن. است سودمن  بسچار تخصصی تونم آموزش در ویژه به که شود می نظر مورد موضوع

  .باش  داشته کارایی دارد، مذهب و فرهنگ با محکمی ارتباط که فارسی زبان چون هایی زبان ویژه به

 .گفتمان تحلچل دوم، زبان فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 اینترنت طریق از فارسی آموزش در وب و رایانه ریفناو امکانات انبوه از بیشینه استفادة

 شریفی شهال

 مق س بهم ی به اد

 و الکترونچکی یادگچری و رایانه ظهور است، سابقه به مسبوق ای پ ی ه دوم، زبان آموزش در آموزشی تکنولوژی کارگچری به هرچن 

 هها  زبهان  یادگچری برای کارآم  العاده فوق ابزارهایی ب،و بر مبتنی یادگچری ش  موجب ارتباطات، فناوری و اینترنت پچ ایش بع ها

 ههای  شهبکه  مثها ،  بهرای ) ابزارهها  ایهن  دارد بنها  حاضر مقالة. ده  قرار افراد اختچار در( م رس از فاصله ها فرسنگ وجود با حتی)

 برای ها سازی شبچه زبان، آموزش یبرا ای رایانه های بازی زبان، بومی گویان سخن با و یک یگر با آموزان زبان ارتباط برای مجازی

 در را تأثچرشان چگونگی و برشمارد یک به یک وب، بر مبتنی فارسی آموزش در آنها از استفاده ه ف با را،...( و زبان آواهای آموزش

 یهها  پهژوهش  و پچشهنهادها  هها،  ایه ه  از گهرفتن  یهاری  بهر  عهالوه  هه ف،  ایهن  تحقق برای. کن  بررسی زبانی های مهارت آموزش

 بالفعهل  کهه  خهارجی  های زبان یادگچری در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای از دسته آن رایانه، کمک به آموزش متخصصان

 یهادگچری  بهرای  اکنهون  ههم  کهه  ابزارههایی  بها  مقایسه با بتوان تا شود می بررسی نچز شون ، می استفاده ها زبان دیگر آموزش برای

 ههای  دوره کارآمه ی  افهزایش  و سهازی  بهچنهه  بهرای  مفچه ی  ههای  حهل  راه گچرن ، می قرار استفاده مورد اینترنت طریق از فارسی

 آمهوزش  اینترنتی منابع بالفعل امکانات و اینترنت آموزشی بالقوة های ظرفچت مهچان فاصهله. کهرد پچشنهاد فارسی آموزش اینترنتی

 بهه  اهتمام و ش ه ارائه پچشنهادهای به اعتنا ضرورت شود، می شهودم حاضر پژوهش انجام نتچجة در که زبانان، غچرفارسی به فارسی

 مجههازی  هههای  گهروه  ای، رایانهه  ههای  بازی چون) مفچ  ابزارهای از بسچاری هنوز چراکه کن   می هوی ا را مذکور ابزارهای کاربرد

 جهایی  فارسهی  آمهوزش  در...( و آموزشهی  دمهوا  متناسب ت وین برای زبانی های پچکره ایجاد آموزان، زبان مچان وگو گفت و مباحهثه

 .ن ارن 

 از آموزش وب، ای، رایانه آموزشی های بازی زبان، آمهوزش افزارهای نرم رایانه، زبانی، های مهارت آموزش فارسی، زبان: ها کلچ واژه

 .آموزشی تکنولوژی الکترونچکی، یادگچری دور، راه
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 اندرسون نیل مدل اساس بر فارسی انزب مجموعه مطلب درک متون بررسی

 شهباز منچره

 خوانه ن،  شهنچ ن،  عمهل  چهار خارجی،/دوم زبان بر تسل  از مچزانی کسب مسچر در فرد هر نچاز مورد های مهارت انبوه مچان از اگر

 مثابهة  بهه  کهه   انچمبه  اهمچهت  حهائز  حچه   این از را خوان ن توانچم می بنامچم، زبانی اساسی و اصلی های مهارت را گفتن و نوشتن

 هه  خهود  نقهش  ایهن  در هرچنه   نوشتن  ویژه به و گفتن و نوشتن تولچ ی مهارت دو به ورود برای است ای دروازه دریافتی، مهارتی

 بهرای  درشهتی  و ریهز  قواعه   و اصهو   بهه  تاکنون خوان ن،  حوزة پژوهشگران. دارد شباهت شنچ ن مهارت به ه بودن دریافتی یعنی

 اصو  معتبرترین از ان رسون نچل م   بچن، این از که ان  یافته دست آموزان زبان به آن آموزش و مهارت این  نشناسان و شناختن

 سهرعت  افهزایش  مطلهب،  درک آمهوزش  واژگانی، دایرة گسترش پچشچن، دانش سازی فعا  اصل شش ان رسون. است ش ه شناخته

 مست   شواه ی اساس بر نشچنن ، میACTIVE  انگلچسی واژة قالب در همگی که را پچشرفت ارزیابی و راهبردها بازنگری خوان ن،

 فارسهی  آمهوزش  زمچنة در هایی مجموعه و ها کتاب ایران، در اخچر های سا  طی. پردازد می آنها توجچه به سپس و کن  می مطرح

 مقالهه  ایهن  در. اسهت  صهفارمق م  تألچف فارسی زبان مجموعة آنها، ترین تازه و ترین مهم از یکی که ش ه تألچف زبانان غچرفارسی به

 شهش  اصهو   مبنای بر مجموعه متون تحلچل با. دریابچم ان رسون مقالة در ش ه مطرح اصو  با را مجموعه این انطباق مچزان برآنچم

 رسهون ان  مقالهة  در شه ه  معرفهی  اصو  با توجهی جالب هماهنگی و انطباق فارسی، زبان مجموعة که رسچم می نتچجه این به گانه،

 مهواد  سهازی  آمهاده . 1: اسهت  فهن  چههار  شامل خود دوم، اصل. است داشته درخور و اصولی تالشی دوم اصل اجرای در اما ن اشته 

 لغهات  آن بهه  برخوردن هنگام درست ناآشنا، لغات دربارة بح . 2 متون  در موجود لغات دقچق کنتر  راه از صریح شکل به آموزشی

 ههای  راه از زبهانی  ههای  فعالچهت  سهایر  از جهه ا  واژگهان  آمهوزش . 4 زبهانی   های فعالچت دیگر همراه به واژگان آموزش. 3 متن  در

 و سهوم  او ، فههنون  مچهان،  ایهن  در. جه و   و بازگویی حافظه، تقویت های تکنچک واژه، ساختار تحلچل امال، تقویت چون گوناگونی

 در اصهل  ایهن  اجهرای  در دقهت  هرچنه   ان   ش ه پچاده تر تمام هرچه وسواس و دقت با( حافظه تقویت های تکنچک جز به) چههارم

 .هستن  پربارتر لحاظ این از آموز دانش های کتاب و است یافته کاهش ان کی مجموعه، این کار های کتاب

 .ان رسون نچل م   اصو ، آموزش، خوان ن، مهارت،: ها کلچ واژه
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 پاکستان در فارسی زبان رویجت در و الهور بانوان های  دانشکده نقش

 صابر صوفچه دکتر

 رسمی زبان سا ، هزار در تقریباً فارسی زبان. رود می شمار به جهان در فارسی ادب و زبان پایگاه ترین بزرگ ایران، از بع  پاکستان

 و محکهم  چنهان  آن مجلهل  کهاخ  حها ،  ایهن  بها  نچسهت   مهردم  تکلهم  وسچلة یا رسمی زبان حاضر، حا  در اما است  بوده قاره شبه

 .برسان  گزن ی بنچانش به است نتوانسته نچز روزگار حواد  سچل که پابرجاست

 مقطهع  در فارسهی  زبهان  ته ریس  بهه  بانوان دولتی دانشک ة 31 تقریباً شهر، این در و است پاکستان فرهنگی شهر ترین بزرگ الهور

 و( سها   دو) دیهپلم  مقطهع  در فارسهی  زبهان  گروه، هر در و دارد یفارس ادب و زبان گروه دانشک ه هر. مشغولن  کارشناسی و دیپلم

 در دانشهجویان  بچشهتر . کننه   مهی  انتخاب را فارسی زبان رشتة دانشجو ص ها سا ، هر در و شود می ت ریس( سا  دو) کارشناسی

 رشهتة  دربارة مقاله، این در. کنن  می شرکت شود، می بگزار ایران اسالمی جمهوری فرهنگی مراکز طرف از که فرهنگی های برنامه

 برگهزار  بهانوان  دولتهی  دانشک ة 31 آن در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی مراکز که فرهنگی های برنامه و آن ت ریس فارسی، زبان

 .شود می بح  مفصل کنن ، می

 .اللبنات کلچته و جناح گلبرگ، کنچرد، مچری، کویچن باغبانپوره، اپوا،: قرارن  ب ین الهور بانوان دولتی های دانشک ه بعضی  نام

 .بانوان دولتی دانشک ة ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی مراکز قاره، شبه: ها کلچ واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 http://gostareshfarsi.cnf.ir  برگرفته از وب سایت همایش :

 
 

92 
 

 زبان یادگیری غیرمستقیم راهبردهای برپایة فارسی زبان آموزش

 صحرایی رضا دکتر

 زاده خالقی شراره

 پژوهش، اصل. است فارسی زبان آموزش در آن پچام های و زبان دگچرییا غچرمستقچم بردهای راه معرفی مقاله، این نگارش از ه ف

 کهه  کنه   می توصچف عملکردهایی عنوان به را یادگچری بردهای راه ،(1881) آکسفورد. است کاربردی ماهچت با تحلچلی ه توصچفی

 بهه  یهادگچری  انتقها   کرده، مؤثرتر ترو شبخ لهذت تهر، سهریع تر، آسهان را یادگچری فهرآین  آموز، دانش سهوی از آنها از استهفاده

 داده دسهت  بهه  مختلف بن ی طبقه چن ین تاکنون پژوهشگران یادگچری، راهبردهای دربارة. کن  می ممکن را ج ی  های موقعچت

 اهبردهار آن، در که است بن ی طبقه های م   دیگر از تر مفصل و جامع که داده ارائه زبانی راهبردهای از سچستمی آکسفورد،. ان 

: از عبارتن  غچرمستقچم راهبردهای. شود می گروه زیر شش شامل ک ام هر که ش ه تقسچم غچرمستقچم و مستقچم اصلی گروه دو به

 احتچاجهات  مهورد  در کهه  عهاطفی  راهبردههای  کننه ،  می کمک شان یادگچری کنتر  در آموزان زبان به که فراشناختی راهبردهای

 زبهان  بها  تعهامالت  کننه   می کمک آموزان زبان به که اجتماعی راهبردهای و است،( نفس اعتمادبه جمله از) آموزان زبان احساسی

 ذکرشه ه،  راهبردههای  از که ام  ههر  شنچ ن، و کردن، صحبت نوشتن، خوان ن، مهارت چهار یادگچری دربارة. دهن  افزایش را ه ف

 زبهان  یهادگچری  در راهبردهها  ایهن  از اسهتفاده . انجامه   مهی  هارتم چهار این از تر راحت و تر سریع یادگچری بهه که دارن  کاربردی

 برای) نامه پرسش ازجمله مختلفی های روش به توانن  می معلمان بنابراین دارد  سزایی به تأثچر( خارجی زبان یک مثابة به) فارسی

 طبهق  سهپس  کننه    کشهف  را زانشانآمو زبان راهبردهای کالسی، های مشاه ه یا( آکسفورد یادگچری راهبردهای نامة پرسش مثا 

 آنهها  بهه  نچسهتن ،  مطلهع  آنهها  از یادگچرنه گان  که را زبان یادگچری در مؤثر راهبردهای از دسته آن آکسفورد، ای مرحله هشت م  

 .دهن  آموزش

 .زبانی های مهارت راهبردی، آموزش فارسی، زبان آموزش یادگچری، راهبردهای: ها کلچ واژه

 

 

 

 

 

 

 

 



 http://gostareshfarsi.cnf.ir  برگرفته از وب سایت همایش :

 
 

93 
 

 ها واژه از معنایی حدس بر متنی درون زبانی های نشانه از آگاهی تأثیر ررسیب

 فر ص یقی زهره

 پهژوهش  ایهن  ن ارد  کاربرد که هاست سا  متن، از خارج واژه آموزش که ده  می نشان واژه، آموزش حوزة در ش ه انجام تحقچقات

 می تأکچ  متن، در موجود کاوی سخن و زبانی های نشانه وسچلة به اه واژه معنایی ح س در آموزان زبان توانایی افزایش لزوم بر ها

 معرفهی  بها  کوشچ ه مقاله، این مؤلف که ان  کرده پچشنهاد مذکور توانایی افزایش برای نچز کارهایی راه حوزه، این پژوهشگران. کنن 

 بررسهی  شهون ،  مهی  مواجهه  آنها با متن در آموزان فارسی که یی ناآشنا های واژه معنایی حه س در را آنهها کارآم ی کارها، راه این

( ره) خمچنهی  امام المللی بچن دانشگاه فارسی زبان آموزش مرکز از پچشرفته سطح آموز فارسی گروه دو ه ف، این به نچل برای. کن 

 ههای  نشهانه  دربارة یاطالعات آموزشی، ساعت شش طیّ آزمایش، گروه به. گرفتن  قرار آزمایش و کنتر  گروه دو در و ش ن  انتخاب

 از هریک از پایان، در. نگرفتن  قرار آموزش این مورد کنتر  گروه ش   داده ها واژه معنایی ح س در آنها کاربرد و متنی درون زبانی

 رابطهة  آمهاری،  ههای  بررسهی  از پهس . زدنه   مهی  حه س  را نظهر  مهورد  های واژه معنای بای  آن در که ش  گرفته آزمونی ها، ه گرو

 از آمهوزان  زبهان  آگهاهی  بها  ش  مشخص و کشف کاوی سخن و زبانی های نشانه آموزش و واژه معنایی ح س توانایی بچن ریمعنادا

 .یافت خواه  افزایش متن، درون ی ناآشنا های واژه معنای ح س در شان توانایی فوق، های نشانه کارگچری به چگونگی

  .معنایی  ح س زبانی، نشانة واژه، فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 زبان عرب خارجی دانشجویان به فارسی ادبیات و زبان آموزش( های محدویت و ها فرصت) ها چالش

 صفایی علی دکتر

 بهرای  آنهان  از بسهچاری  جهان  در را اشتچاقی آتش و گشود جهانچان روی به ای تازه روزنة ،52 سا  در ایران اسالمی انقالب پچروزی

 علمهی،  افهزون  روز های پچشرفت و عالی آموزش و دانشگاهی فضاهای گسترش با شوق زبانة این. تبرافروخ مستمر و نزدیک حضور

 سوریه، از زبان عرب دانشجویان ازجمله خارجی، دانشجویان گستردة حضور شاه  اخچر، های سا  در ما که نوعی به ش   تر فروزان

 فارسی ادبچات رشتة در بعضاً و... و پزشکی پایه، فنی، علوم های رشته در عموماً که دانشجویان این. هستچم ایران در... و لبنان عراق،

 فرهنگی مذهبی، جغرافچایی، گوناگون های تفاوت و ها شباهت. هستن  فارسی ادبچات و زبان فراگچری به ملزم مشغولن ، تحصچل به

 .است آورده فراهم یفارس ادبچات و زبان فراگچری برای را بسچاری هایی مح ودیت و ها فرصت زبانی، و

 تبچهچن  ضهمن  ههایی،  آمهوزش  چهنچن تجربة بر تکچه با فارسی، ادبچات و زبان م رسان از یکی عنوان به دارد قص  مقاله این نگارن ة

 دانشهجویان  این به فارسی ادبچات و زبان ت ریس وضعچت بهبود برای کارهایی راه ها، توانمن ی و مشکالت ها، مح ودیت ها، فرصت

 .ده  دپچشنها

 .خارجی دانشجویان زبان، آموزش عربی، زبان فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 تاریخی گذشتة های دوره در فارسی زبان گسترش در عاملی پزشکی، دانش لغات و اصطالحات

 صفایی علی دکتر

 مؤمنی فاطمه دکتر

 بوده تاریخ طو  در جهان دانشمن ان ترین بزرگ زا برخی رش  و پرورش ظهور، جایگاه همواره ایران، گستر دانش و پهناور سرزمچن

 دانشهگاه  نهام  مچهان  آن از کهه  اسهت  پزشهکی  دانهش  داشته، رواج ایران در اسالم از پچش کهن های دوره از که علومی از یکی. است

 از برخهی  نچهز  ماسهال  از پهس . است دوران آن در علم این پچشرفت و عظمت یادآور همواره اسالم، از پچش ایرانِ در «شاپور جن ی»

 زکریهای  بهن  محم  اهوازی، عباس بن علی که کردن  عرضه را خود علمی آثار و یافتن  پرورش ایران در روزگار پزشکان ترین بزرگ

 هادارو و دردها اصطالحات، حاالت، ابزار، از بسچاری نام مچان، این در. رون  می شمار به آنان نامبردارترینِ از...  و سچنا ابوعلی و رازی

 علهم  ترتچهب،  ایهن  بهه  شه    منتشر اسالمی های سرزمچن در و گرفت جا طبی ه علمی کتب الی البه در و ش  وضع فارسی زبان به

 .ش  دیگر های سرزمچن به فارسی تعابچر این انتقا  برای کانالی پزشکی

 آن تبهع  بهه  و پزشهکی  کتب در اصطالحات و لغات این انتقا  کچفچت و کمچت تبچچن و بررسی مقاله، این ت وین از گان نگارن  قص 

 .است فارسی فرهنگ و زبان رواج و گسترش در امر این نقش و زبان غچرفارسی های سرزمچن در

 .اصطالحات و لغات پزشکی، دانش فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 غیرایرانیان به پارسی ادب و فرهنگ ترویج کارهای راه

 صفری مه یه

 نصچری مجچ 

 و شناسایی را مسچر این در موجود موانع غچرایرانچان، درمچان فارسی زبان ترویج و گسترش فعلی رون  بررسی تا برآنچم مقاله این در

 المللهی  بهچن  سمچنارهای و ها همایش برگزاری: از عبارتن  کارها راه این از برخی. دهچم پچشنهاد فعلی وضعچت بهبود برای کارهایی راه

 داخلهی  م رسهان  و متخصصهان  تربچهت  هها،  زبان دیگر به فارسی ادبی معروف آثار ترجمة فارسی، چاتادب و زبان گسترش موضوع در

 علمهی  و مهالی  تهأمچن  و پارسهی  زبان و فرهنگ به من  عالقه و بااستع اد غچرایرانی نچروهای جذب زبانان، غچرفارسی به ت ریس برای

 . ...و ایشان

 .غچرایرانچان فارسی، بانز گسترش فارسی، ادبچات و زبان: ها کلچ واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 http://gostareshfarsi.cnf.ir  برگرفته از وب سایت همایش :

 
 

97 
 

 فارسی ادب و زبان فرهنگستان مصوّب فارسی خط دستور سوم قاعدة بررسی

 انگلچسی و فارسی نوشتاری نظام در

 طارمی طاهره

 رفچعی عاد 

 و تقویهت  ظ،حف از سخن وقت هر رو این از است  اجتماع فرهنگ در مهم بسچار عنصرهای از و جامعه بنچادی های نهاد از یکی زبان

 تهر،  دقچق اصطالح به و خ . شود می مطرح اساسی عامل یک مثابة به نچز زبان بح  آی ، می مچان به جامعه یک فرهنگ گسترش

 داده ثبهت  ابزار ترین بنچادی عنوان به که دانسهت گفتار ش ة تثبچت تجلی توان می را است زبان مکتوب نماین ة که نوشتاری نظام

 جمههوری  اساسهی  قانون پانزدهم اصل برمبنای فارسی خ . شود می واقع توجه مورد همواره زبانی های ریزی هبرنام در زبانی های

 هویت ، آن رعایت با همگان تا باش  داشته م ون و معچن اصولی و قواع  بای  خ  این طبعاً و است کشور رسمی خ  ایران، اسالمی

 ذکهر  خه   برای کلی قاع ة هفت فارسی، ادب و زبان فرهنگستان مصوّب رسیفا خ  دستور در. دارن  محفوظ کرده، تثبچت را خ 

 و مکتوب صورت شود می کوشش ده ، راه فارسی خ  خصوصچات جاکه آن تا: شود می عنوان چنچن آن سوم قاع ة در. است ش ه

 تشهکچل  اجهزای  مچهان  کامهل  طهابق ت صهورت  در نچهز ( نوشتار و گفتار) گونه دو این انطباق. باشن  داشته مطابقت هم با زبان ملفوظ

 مهوارد  مچهزان  داده، تهوجهی  جالب تع اد بر تکچه با است ش ه سعی حاضر مقالة در. شود می محقق( ها نویسه و ها واج) آنها دهن ة

  شه  مشهخص  ها داده تحلچل و تجزیه از پس. شود مقایسه انگلچسی زبان با و تعچچن فارسی زبان در واج و نویسه مچان کامل انطباق

 مچهزان  چنچن هم. دارد وجود خوان هم های واج مهچان در تنها ش ه، بررسی زبانِ دو هر در واج و نویسه مچان یک به یک رابطة کهه

 توان می بنابراین. است انگلچسی زبان های داده از بچشتر برابر 42/1 فارسی زبان های داده در مکتوب، و ملفوظ صورت کامل انطباق

( زبهان  مکتهوب  و ملفهوظ  صهورت  انطبهاق  ع م ازجمله) فارسی خ  های نارسایی و معایب عنوان تحت که را مواردی کرد استنباط

 زبهان  در ههم  مشهابهی  مهوارد  کهه  گونهه  همهان  کهرد   تلقی فارسی ادب و زبان گسترش موانع عنوان به توان نمی شودا، می عنوان

 .شود می مشاه ه جهانی، سطح در آن وسچع کاربرد با انگلچسی،

 .واج نویسه، خ ، نوشتاری، نظام: ها لچ واژهک
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 زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش ارتباطی روش در ادبی های متن کارگیری به

 طوالنی قاسم دکتر

 نزبها  آمهوزش  در ادبهی  ههای  مهتن  از استفاده دوم، زبان آموزش در ارتباطی روش گسترش دنبا  به و مچالدی 21 قرن 21 دهة در

 فراگچرن  ای گونه به را خارجی زبان بای  آموزان زبان دوم، زبان آموزش ارتباطی رویکرد مبنای بر. ش  گذارده کنار رفته  رفته خارجی

 زبهان  فراگچهری  رون  در «مزاحم عاملی» ادبی های متن رو، این از. باشن  زبان آن اهل با ارتباط برقراری به قادر چچز، هر از پچش که

 اطالعهات  ماننه   «غچرزبهانی  مفهاهچم » انتقها   یهافتن  اهمچهت  دنبها   بهه  و اخچر دهة دو در ویژه به حا ، این با. ش ن  می تلقی دوم

 زبهان  آمهوزش  در ادبهی،   مهتن  دیگهر  عبهارت  به و «اصلی  متن» از استفاده دوم، زبان آموزش رون  در جغرافچایی و تاریخی فرهنگی،

 منه   روش استفادة که ده  می نشان اروپایی های زبان روی تازه های بررسی نتایج. است رفتهگ قرار توجه مورد دیگر بار یک خارجی

 ههای  مهتن  از استفاده رو، این از. انجام  می آموزان زبان ارتباطی های مهارت تقویت به ویژه به دوم، زبان آموزش در ادبی های متن از

 یهک  کهه  آن بهر  افههزون  ارتبههاطی،  روش چارچههوب  در زبانهان  غچرفارسی هب فارسی زبان آموزش در معاصر، ادبچات ویژه به و ادبی

 انتقها   نچهز  و آمهوزان  زبهان  ارتباطی و گفتاری نوشتاری، های مهارت تقویت موجب ن ارد، را «روزمره های متن» کارگچری به نواختی

 .شود می فرهنگی مفاهچم بهتر

 ازجملهه  مشخصهی  معچارهای براساس بای  زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان ارتباطی آموزش در استفاده برای ادبی های متن انتخاب

 بها  شهود  مهی  تهالش  حاضر، مقالة در. گچرد صورت آموزشی های جنبه نچز و آموزان زبان عالیق و ها ویژگی نچز و زبان آموزش از ه ف

 بهه  منحصهر  ههای  ویژگی به توجه با نچز و دوم زبان آموزش در ادبچات کارگچری به دربارة گرفته صورت های بررسی آخرین به نگاهی

 .شود پچشنهاد فارسی زبان آموزش در ادبی های متن از استفاده برای هایی روش فارسی، ادبچات فرد

 .دوم زبان ادبچات، ادبی، متن فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 معاصر ادبیات تطبیقی العةمط راه از اردوزبانان برای پارسی ادب و فرهنگ ترویج

 زی ی عباس سکن ر سچ 

 این. هست و بوده سرزمچن این سخنوران ستایش مورد همواره بشری، فرهنگ آثار ترین گسترده و ترین برجسته از یکی فارسی، شعر

 ادبچات در هم ختاریسا و صوری های مؤلفه ازلحاظ دارد، فردی به منحصر های ویژگی معانی و مفاهچم حوزة در که گونه همان شعر،

 اشهتراکات  فارسهی  زبهان  بها  آن ههای  ویژگهی  و شعر در که هایی زبان از یکی. دارد کمی بسچار مشابه موارد یا است مانن  بی یا جهان

 آن در اسهالمی  حکومهت  تأسهچس  و قهاره  شهبه  بهه  غزنهوی  محمود سلطان لشکرکشی زمان از اردو زبان. است اردو زبان دارد، بسچار

 بنهابراین، . نمانه   بههره  بهی  تهأثچر  ایهن  از نچهز  اردو شعر ساختاری و محتوایی های اسلوب. پذیرفت تأثچر بسچار فارسی زبان از نواحی،

 فارسهی  زبان بچشتر گسترش برای را بسچاری های ظرفچت دو، آن های شباهت شناسایی و فارسی شعر و اردو شعر مقایسة با توان می

 ها شباهت بررسی و اردو و فارسی معاصر شعر مقایسة به مقاله این در ه ف، این به دستچابی برای کرد  شناسایی اردوزبانان مچان در

 .پردازیم می دو آن های تفاوت و

 .تطبچقی مطالعة معاصر، شعر اردو، ادبچات و زبان فارسی، ادبچات و زبان:  کلچ واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 http://gostareshfarsi.cnf.ir  برگرفته از وب سایت همایش :

 
 

100 
 

 فارسی زبان دستور موزشآ به نوین رویکردی فارسی؛ زبان دستور آموزش مغفول بعدهای

 عباسی زهرا

 زبهان  یهادگچری  چگونگی و چرایی دربارة دالیل ترین واقعی حتی. است زبان گچرد، فرامی انسان که موضوعاتی ترین پچچچ ه از یکی

 ههای  لدسهتورالعم  در بچشهتری  ههای  پچچچ گی گذشته، با مقایسه در این، وجود با. دارد همراه به را زیادی بسچار های چالش دوم،

 سهاختارهای  سهازی  سههاده  چون ههم مهمهی عهناصر و مسائل هم هنوز زیرا است  ش ه ایجاد دوم زبان یادگچری برای ش ه ت وین

 ای شهچوه  به ده ، می قرار پوشش تحت را امروزی خارجی های زبان آموزشهی مواد و ها کتاب که آموزشی، دستورهای توس  زبان

 نتچجهه  ایهن  بهه  روش ایهن  طرفه اران  از بسهچاری  ،(CLT) ارتباطی رویکرد با زبان آموزش آغاز با .ان  نش ه ت وین و طراحی مناسب

 تولچه   و دریافهت  در دسهتوری  صهحت  که گونه همان اما است  نادرست امری ه ف، یک مثابة به زبان دستور آموزش که ان  رسچ ه

 را خارجی زبان آموزش از ناپذیر ج ایی بخشی نچز زبان دستور آموزش کن ، می ایفا اساسی نقشی روزمره زن گی در نظر مورد معانی

 آمهوزش  بهه  بایه   چگونهه  بنچاد، ارتباط های روش فعلیِ وضعچت در که است این شود می مطرح اینجا در که سؤالی. ده  می تشکچل

 ههای  سهاخت  ارائة در مؤثر زشیآمو راهبردهای دیگر، عبارت به کرد  توجه بای  ابعادی چه به خصوص این در و پرداخت زبان دستور

 .هستن  ها ک ام شون ، می واقع آموز زبان دوم زبان یادگچری پشتوانة که دستوری

 دسهتور  آمهوزش  بهه  مختلهف،  مراکز در ش ه  استفاده فارسی زبان آموزشهی منابع در زبان دستور آموزش به نگاهی با مقاله، این در

 .است ش ه مطرح باره این در نگارن ه تجربة نچز و وجهت( شناختی رویکرد) نو نگاهی با فارسی زبان

 .شناختی رویکرد ارتباطی، رویکرد آموزشی، رویکرد فارسی، زبان دستور: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان ای محاوره و علمی گونة دو در اشتقاق فرایند مقایسة و بررسی

 عباسی مجچ 

 قابهل  جالهب  مقایسهة  و بررسهی  با شود می سعی و بررسی سی فار زبان ای رهمحاو و علمی گونة دو در اشتقاق فراین  مقاله، این در

 ایهن  بهرای . شود داده دست به بررسی، مورد گونة دو در اشتقاق فراین  عملکرد چگونگی و مچزان از تصویری مستخرج، واژة توجهی

 مهورد  هها  واژه ایهن  فارسهی،  زبهان  ای حاورهم و علمی گونة دو به متعلق مشتق واژة ای مالحظه قابل تع اد استخراج از پس منظور،

 بههره  ونه ها  که ام  از بچشتر بررسی، مورد گونة دو هر در اشتقاقی سازی واژه نظام اوالً: شود مشخص تا گرفتن  قرار تحلچل و تجزیه

 ونه   یک صوری لحاظ به هک مواقعی در ثالثاً، است  چگونه گونه دو این در مختلف اشتقاقی ون های از استفاده مچزان ثانچاً گچرد  می

 چگهونگی  تعچهچن  در. خچر یا دارد وجود ون ها گونه این عملکرد و نقش در تفاوتی آیا باش ، گرفته قرار استفاده مورد گونه دو هر در

 مه    کهه ( 1316) رفچعهی  پوسهته  هه  ب نهه  ه اسکلت معنایی م   از بررسی، مورد مشتق های واژه در رفته کار به ون های عملکرد

 ونه های  معنایی اسکلت م  ، این کمک به. است ش ه استفاده بوده،( 2114) لچبر معنایی ب نه ه اسکلت یافتة تعمچم و ش ه حاصال

 دسهت  به از پس. دهچم می دست به را مشتق های واژه زیرمقولة/ مقوله نچز و ون ها پذیرش مورد پایة زیرمقولة/ مقوله مطالعه، مورد

 وجهوه  نهایهت،  در تها  گرفهت  قرار مقایسه مورد گونه، دو در اشتقاق فراین  عملکرد بررسی از حاصل ایه یافته اطالعات، این آوردن

 هها،  شهباهت  برخهی  وجهود  بها  که رس  می نظر به ش ه، انجام های بررسی به توجه با نهایت، در. شود مشخص اشتراکشان و افتراق

 .دارن  توجهی جالب های تفاوت یادش ه، های حوزه در فارسی زبان محاورهای و علمی گونة دو در اشتقاق فراین 

 .معنایی اسکلت ای، محاوره گونة علمی، گونة اشتقاق،: ها کلچ واژه
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 (فارسی) دوم زبان عنوان به تابو های واژه و عامیانه زبان یادگیری مشکالت

 خجسته عب ی لچال

 دوم، زبهان  یهادگچری  در رو، این از. است آنان با ارتباط ایجاد و زبان آن فرهنگ و مردم با آشنایی دوم، زبان یادگچری از اصلی ه ف

 و گفهت  در بهازار  و کوچهه  مردمهان . کنه   برقهرار  ارتباط زبان اهل با کوش  می مشتاقانه آموز زبان دستور، و واژگان یادگچری از پس

 بها  کهه  شهود  مهی  بچشتر وقتی او سردرگمی. ستا نامفهوم و ناآشنا او برای که برن  می کار به را تابویی و عامچانه واژگان گوهایشان،

 .شود نمی حل مشکلش فارسی، به فارسی های فرهنگ و دوزبانه های فرهنگ به مراجعه

 فارسهی  ادبچهات  زمچنهة  در پژوهش همه آن با براون ادوارد که نویس  می عامچانه لغات فرهنگ مق مة در زاده جما  سچ محم علی

 را واژگهان  و جمهالت  از بسهچاری  مفههوم : »کهه  نویسه   مهی  او به ای نامه در نبود، یکی بود، ییک مجموعة خوان ن از پس ،(معاصر)

 شهریف  مچهرزا  هه  پ ربزرگم از که هنگامی سالگی دوازده در: »که است نوشته کوچه مق مة در هم شاملو احم . «است نش ه متوجه

. شهود  نمهی  آورده هها  فرهنهگ  در زبان موجود واژگان همة که ش م متوجه گرفتم، می یاد را لغت فرهنگ از استفاده شچوة ه عراقی

 کهار  بهه  را آنها عوام که قبچل این از واژگانی و «چکّه» و «دزدو» که داد توضچح او خوان یم، می را آنن راج فرهنگ پ ربزرگ با وقتی

 .«دشو می نوشته ها آن برای ج اگانه فرهنگی که این نه و شود می درج ها فرهنگ در نه برن ، می

 ههای  فرهنهگ  بهه  توجهه  بها  چنچن هم کن   می بررسی تابو و عامچانه واژگان یادگچری در را فارسی آموز زبان مشکالت حاضر، مقالة

 .ده  می نشان مشکالت این حل در را آنها پررنگ و رنگ کم نقش ش ه، ت وین فارسیِ به فارسی

 .وتاب واژگان عامچانه، زبان فارسی، زبان آموزش:ها کلچ واژه
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 معاصر فارسی زبان در غیرزایا و زایا اشتقاقی وندهای بررسی

 قونسولی عرفانچان لچال

 زایهایی  انسهان،  زبهان  مههم  ههای  ویژگهی  از یکی. است ش ه بررسی معاصر فارسی زبان اشتقاقی ون های زایایی مچزان مقاله، این در

 سهاخت  ههای  بررسهی  در و اسهت  زبان ج ی  های واژه تولچ  در ون  یک استفاده قابلچت مچزان معنای به واژی ساخت زایایی. است

 و تصریفی های واژه تشخچص برای معچاری دیگر، سوی از و ده  می نشان را زبان تغچچر رون  طرفی از زیرا دارد  بسچار اهمچت واژی

 تخصصهی  ههای  واژه سهاخت  به و کرد شناسایی را زبان بالقوة و محتمل های واژه توان می آن، دانستن با چنچن هم است  اشتقاقی

 .یافت دست

 یهافتن  بها  انه ؟  که ام  معاصر فارسی ون های غچرزایاترین و زایاترین که است این شود، می داده پاسخ آن به مقاله این در که سؤالی

 بهان ز کهه  صهورت  به ین  جسهت   بههره  آن از زبانهان  غچرفارسی به فارسی زبان آموزش در توان می سؤا ، این برای مناسب پاسخی

 بهرای . بهود  خواهنه   تواناتر واژه، تولچ  و ها واژه معنای تشخچص در معاصر، فارسی ون های غچرزایاترین و زایاترین دانستن با آموزان

 مچهزان  بررسهی  به سپس استخراج، محتوایی واژه 211 متن، هر از و انتخاب سفرنامه موضوع با متن چهار سؤا ، این به گویی پاسخ

 ه ون ههای معاصر، فارسی زبان در که داد نشان ها بررسی نتچجة. ش  پرداخته متون این اشتقاقی واژگان در تقاقیاش ون های زایایی

 ، واهه  ، فره ا ، ه ، فهراه  واده، ه ،(باخبر)=  باه سان، ه ، ه در مان، ه: ون ههای و زایهایی بچشهترین ه، ه  و( مصه ر) ی ه ،(نسهبت) ی

 .دارن  ار زایایی ترین کم ون ، ه

 .معاصر فارسی اشتقاقی، ون  اشتقاقی، های واژه زایایی،: ها کلچ واژه
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 خارجی آموزان فارسی توسط آن درک میزان و «سر» ای واره اندام ترکیبات

 عشقوی ملچحه

 در کهه  دارد دوجهو  بسچاری ترکچبات فارسی، زبان در. دارد فراوانی اهمچت ه ف، زبان فرهنگ و اجتماع بافت در دوم زبان یادگچری

 در. اسهت  خهارجی  آمهوزان  زبان مشکالت از یکی ای، واره ان ام ترکچبات این یادگچری. است رفته کار به ب ن های ان ام از یکی آنها

 زبهان  انگچهزة  و سهطح  زبهان،  آموزش محچ  متغچرِ سه و پرداخته «سر» وارة ان ام ترکچبات از آموزان زبان درک مچزان به مقاله، این

 خهارج  و داخهل  در خارجی آموزان فارسی که ای نامه پرسش وسچلة به پژوهش این های داده. است گرفته قرار بررسی مورد آموزان

 زبهان  یهادگچری  محهچ   متغچهر  بهه  توجه با ها داده تحلچل. است مچ انی نچز پژوهش روش است  ش ه آوری جمع ان ، کرده پر ایران

 در هها  آزمهودنی  بها  مقایسه در ایران، داخل در خارجی آموزان فارسی توس  ای واره  امان ترکچبات باالتر درک دهن ة نشان فارسی،

 بهتهر  را فارسهی  اصطالحات پچشرفته سطح آموزان زبان که ده  می نشان دادها تحلچل سطح، متغچر به توجه با. است ایران از خارج

 نچهز  بخههش  ایهن  در هها  داده تحلچهل . اسهت  فارسههی  زبان یادگچری در آموزان زبان انگچزة تحقچق، این سوم متغچر. کنن  می درک

 متغچهر  سهه  که است گونه این به پژوهش نتایج. ده  می نشان را «سر» ای واره ان ام ترکچبات از آموزان زبان درک بهودن متفهاوت

 «سهر » ای واره انه ام  تترکچبها  درک مچهزان  بهر  تهوجهی  جالب تأثچر آنها، انگچزة و آموزان زبان سطح فارسی، زبان یادگچری محچ 

 .دارد خارجی آموزان فارسی توس 

 .خارجی آموز فارسی سر، ای، واره ان ام ترکچب فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 ایران مرزی برون رادیویی های  شبکه های سایت در فارسی زبان آموزش به نگاهی

 فرد  عظچمی فاطمه

  نرم ق رت افزایش که طوری  به شود  می شمرده فرهنگی ق رت عامل هویتی، اصلی ارهایابز از یکی مثابة به زبان جوامع، تمام در

 و سهرگرمی  تفریحهی،  رسانی، اطالع را ها رسانه نقش ارتباطات، علم متخصصان. است وابسته آنها زبان گسترش به کشورها، افزاری

 و فارسی ادب و زبان فرهنگستان پرورش، و آموزش چون نهادهایی کنار در ایران، اسالمی جمهوری ص اوسچمای. دانن  می آموزشی

 ویهژه   بهه  را فارسی زبان گسترش  وظچفة توان  می و است سهچم فارسی زبان گسترش و تقویت در اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت

 فارسهی  زبهان  زشآمو چگونگی بررسی ضمن شود می تالش حاضر، مقالة در. باش  داشته عه ه بر مرزی،  برون رادیوهای بخش در

 در زبهانی  توسهعة  ابهزار  از بخشهی  عنهوان   به ه آموزشی نوین های فناوری از استفاده  نحوة مرزی، برون رادیوهای در غچرایرانچان به

 .شود تحلچل ه ایران اسالمی جمهوری ص ای مرزی برون های شبکه اینترنتی های سایت

 .فارسی زبان آموزش فارسی، زبان وزشآم اینترنتی های سایت رادیو، رسانه،: ها ه کلچ واژ
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 و دوم اول، زباان  عناوان  باه  فارسای  زباان  آموزش منظر از پرورش و آموزش وزارت ملّی درسی برنامة بررسی و نقد

 خارجی

 مق م علوی بهنام

 سهازمان  در سهب منا درسهی  ههای  برنامهه  طراحی کن ، شایانی کمک فارسی زبان توسعة و گسترش به توان  می که مواردی از یکی

 می نظر به است، ش ه ت وین وزارتخانه این ملی درسی برنامة که این به توجه با. است پهرورش و آموزش وزارت ازجمله مرتب  های

 از خهارج  در خهارجی  زبان عنوان به چه و کشور داخل در دوم و او  زبان عنوان به چه فارسی زبان آموزش بر بتوان  برنامه این رس 

 برآنچم مقاله این در. بگچرد قرار برنامه این ان رکاران دست سرلوحة بای  موضوع، این به توجه بنابراین باش   داشته بسچار ثچرتأ ایران،

 .کن  پچشنهاد مناسبی کارهای راه و شناسایی را آن معایب و مزایا و بپردازد ملی درسی برنامة بررسی و نق  به

 .دوم زبان او ، زبان درسی، مةبرنا فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان گسترش و حفظ در الکترونیکی های خانه کتاب نقش

  علچزاده علی

 زارعی ملچحه

 ههای  زبهان  هجهوم  خطهر  از. است بوده رو روبه گوناگونانی خطرهایی با خود تحو  مسچر در ایرانچان، ملی هویت نشان فارسی، زبان

 خ  تغچچر خطر تا علمی سازی واژه در فارسی زبان بودن ناتوان و عقچم چون هایی نسبت و فارسی و انگلچسی عربی، چون هم دیگر

 شه ه  پچشنهاد فارسی زبان گسترش و حفظ برای گوناگونی های شچوه و کارها راه مچان، این در. دیگر زبانی و خ  به فارسی زبان و

. مجهازی  دنچای در فارسی زبان گسترش و فارسی زبان سازی واژه های اییتوان از استفاده علمی، زبان تقویت چون هایی شچوه. است

 اینترنهت  و مجهازی  دنچهای  چراکه دارد  اهمچت از پچش از بچش امروزه مجازی، دنچای در فارسی زبان گسترش برای کاری راه یافتن

 اینترنهت   در علمهی  اطالعات نمایة ازجمله ت اس گرفته صورت بسچاری های اق ام مبنا، این برا. دارن  افراد زن گی در ای ویژه سهم

 از سهایبری  فضای در مجازی های خانه کتاب گسترش.... و اطالعات بهچنة بازیابی برای کلچ  صفحه سازی فارسی و ک  یونی تعریف

 دیهگر و OCR کاربرد ازجمله است، ش ه مطرح فارسی خ  مورد در که مشکالتی به توجه با. است زمچنه این در مهم اق امات دیگر

 بها  امهر  این که مشکالتی به ایران، در دیجچتالی های خانه کتاب گهسترش رونه  بهرسی ضهمن برآنچهم مقهاله ایهن در ها، آوری فن

  .کنچم پچشنهاد آنها رفع برای مناسبی های حل راه پایان، در و بپردازیم است، رو روبه آن

 .الکترونچکی خانة ابکت ،OCR فارسی، خ  فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 و زباان  تار  فعاال  حضاور  بارای  کار راه پیشنهاد مجازی؛ دنیای در ایران تمدن و فرهنگ انعکاس فارسی، ادب و زبان

 اطالعات فناوری عرصة در فارسی ادبیات

 علچزاده علی

 مبارکه سعچ ی ایمان

 گسهترش . است بوده اخچر های دهه در شگرف های دگرگونی و تحوالت ترین مهم از ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش و توسعه

 مههم  عنهوان  به نچز زبان. ده  می نشان را تحوالت این عمچق تأثچر و پچشرفت اینترنت، چون رسانی اطالع نوین ابزارهای و ها شچوه

 موفهق  و مهؤثر  رحضهو . اسهت  داشته صنعت این تحوالت و دانش اشاعة و آگاهی در کنن ه تعچچن نقش همواره اجتماعی، نهاد ترین

 و تهوان  از اسهتفاده  و کچفهی  و کمهی  ارتقهای  و گسترش و بسترسازی مستلزم اطالعاتی، جامعة یک در ارتباطات و اطالعات فناوری

 در فارسهی  زبهان  کارآمه تر  حضهور  بها  روز، فناوری و تحوالت با انطباق قابلچت. است جامعه فرهنگ و زبان حوزة در موجود ظرفچت

 و اطالعهات  عصهر  عظچم تحوالت با هماهنگی و سویی هم در آن مفچ  و مؤثر کارگچری به و استفاده و یاب  می تحقق مجازی دنچای

 ایهن  در گرفتهه  صهورت  ههای  تالش و اق امات تبچچن به نگارن ه مقاله، این در. دارد سزایی به نقش ایرانچان اطالعاتی جامعة فناوری

 و هها  محه ودیت  بهه  اشاره ضمن و است داده قرار بررسی مورد را مجازی دنچای در فارسی زبان کنونی وضعچت نچز و پرداخته مسچر

 .کن  می پچشنهاد مجازی عصر در زبان این تر موفق حضور برای را کارهایی راه ه نگارش شچوة چون ه زبان این مشکالت

                                      .فارسی نگارش وةشچ فارسی، زبان اطالعاتی، جامعة اینترنت، ارتباطات، و اطالعات فناوری: ها کلچ واژه
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 عرفان و تصوّف طریق از ایران ادب و فرهنگ ترویج

  علچزاده ناصر دکتر

 برزی اصغر

 طریهق،  ایهن  از. باشه   عرفهانی  مرسهل  و ثهور من آثار نشر و معرّفی توان  می فارسی، ادب و فرهنگ ترویج کارهای راه بهترین از یکی

 ایهن  آثار سادگی سبب به هم و شون  می آشنا( نهم تا چهارم قرن از) اسالم از بع  ایران گستردة فرهنگ از بخشی با هم غچرایرانچان

 و رمهزی  تفسهچری،  ،غنهایی  کتهب  بها  مقایسهه  در تعلچمی، ه عرفانی منثور آثار. گچرن  می یاد را فارسی ادب و زبان سهولت به دوره،

 مبهادی،  معهارف،  فرهنگ، نشر به عرفا، تعلچمی آثار. شود می پچشنهاد ایرانی ادب و فرهنگ ترویج راه بهترین عنوان به عرفا، فلسفی

 کهه  ای گونهه  بهه  دارنه    پختهه  و سهاده  زبانی کنن ، می استفاده ترویج برای زبان از چون و پردازن  می عرفا اقوا  و احوا  مقامات،

 را ایهران  تصهوّف  تهاریخ  گسهتردة  فرهنهگ  و بخوان  را آثار این توان  می آسانی به باش ، داشته آشنایی فارسی زبان مبادی با رکسه

 .است ش ه تأکچ  آنها از مورد 11 بر و معرفی تعلچمی اثر 21 مقاله، این در. بگچرد انس فارسی زبان های زیبایی با و بشناس 

 .عرفانی تعلچمات، عرفان، زبان، فرهنگ،: ها کلچ واژه
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 جغرافیایی بسترهای در فارسی ادبیات و زبان ترویج اصول بررسی

 عچوضلو محمود

 رضایی فرشته 

 صحرایی احم 

 زبهان  مکانی های حوزه از یک هر در. است جامعه آن ادبچات و زبان مطالعة گرو در جامعه، در فرهنگ و زبان ان یشه، عمچق مطالعة

 فرهنگ، بای ، ها مکان در ادبی مچرا  علمی تحلچل برای. هستچم مناطق آن خاص سچاست و فرهنگ تاریخ، شاه  ی،فارس ادبچات و

 پراکنه گی  بررسهی  علهم  جغرافچها  که این به توجه با. کرد بررسی و تحلچل فضایی صورت به را مناطق آن.... و دین و سچاست تاریخ،

 بهه  توجهه  بها  کوشهچم  مهی  مقالهه  این در. است... و کالب ی اقتصادی، اجتماعی،  های پ ی ه و موضوعات در فضایی تباینات و مکانی

 دیهن،  فرهنهگ،  هها،  سچاست نقش تبچچن در جغرافچا علم جایگاه بررسی به فارسی، ادبچات و زبان ای رشته مچان و محتوایی گسترة

 مقاله این در. کنچم استفاده فارسی زبان ترویج برای ریزی امهبرن در بررسی این نتایج از و بپردازیم ادبی آثار انواع خلق در... و فلسفه

 آن وضهعچت  نهوع  در فضهایی  ههای  تفهاوت  نتچهجة مختلف، مناطق در ادبی مختلف های سبک و متفاوت آثار که داد خواهچم نشان

 اسهتفاده  اسهنادی  و ای هخان کتاب مطالعة روش از ها، داده تهچة برای و است تحلچلی ه توصچفی حاضر، مقالة تحقچق روش. جاست

 رواج و ادبهی  ههای  سهبک  فضهایی  پراکنه گی  تحلچهل  در جغرافچها  نقش تبچچن مقاله، این نگارش از ه ف دیگر، بچان به. است ش ه

 .هاست مکان بچن ادبی ساختار و ها سبک اشاعة و گسترش در آن نقش خاص ادبی صنایع و ساختار ها، وزن متفاوت، موضوعات

 .فارسی زبان آموزش جغرافچا، فارسی، ادبچات و زبان ادبی، مچرا  فضایی، ناتتبای: ها کلچ واژه
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 آموزشی ریزی برنامه در اساسی گام: زبانی نیازهای واکاوی

 غریبی افسانه

 ریهزی  برنامهه  هر از پچش. است آموزشی برنامة یک در گام ترین اساسی جایگاه در «نچازسنجی» بح  معرفی دنبا  به حاضر، مقالة

 اصهلی  گام پرسش، این به پاسخ. بچاموزد را زبان این دارد قص  فرد چرا که شود مطرح پرسش این بای  زبان، آموزش دورة یک برای

 داشهته  مطلهوب  نتهایج  انتظار یادگچری فراین  از نبای  نشود، برداشته اساسی و اولچه گام این چه چنان. است آموزشی برنامة یک در

 .باشچم

 در مطهرح  نظهری  های چارچوب برخی سپس بررسی، خاص اه اف و عمومی زبان برای نچازسنجی بح  پچشچنة ابت ا مقاله، این در

 آمهوزی  زبان رویکرد چنسلر، و رایتریش از من  نظام رویکرد مانبی، از زبان شناسی جامعه م  : ماننه  شهون   می معرفی زمچنه این

 مهوارد  مچهان  از گهاه  آن. النهگ  از محهور  فعالچهت  رویههکرد  و برین لی و برویک از آموزمحور زبان رویکرد کاترز، و هاچچنسن از محور

 نزدیهک  النهگ،  رویکهرد  مزیهت . شه   خواه  مطرح النگ محور فعالچت رویکرد اساس بر «ترکچبی» و نظری چارچوبی ش ه، بررسی

 در داده آوری جمهع  بهرای  متههع د  و ختلهفم های شهچوه و منابع از اسهتفاده و آموزان زبان واقهعی نچهازهای به آن مفاههچم بهودن

 نگهاری،  قهوم  ههای  روش ها، نامه پرسش ها، مصاحبه مانن  داده آوری جمع های روش انواع مقاله، دیگر بخش در. است نچازسنجی

 شناسهی  زبهان  متخههصصان  و معههلمان  آمههوزان،  زبهان : ماننه   داده آوری جمهع  مهنابع انهواع نچز و ها آزمون تارنماها، و مطبوعات

 واکهاوی  بهرای  دادگهانی  پچکرة یک آوری جمع برای روشی پایان، در. ش  خواهن  تشریح منابع، ترکچب متخصصان حوزة و کاربردی

 .ش  خواه  پچشنهاد آموزان فارسی زبانی نچازهای

 .محور فعالچت رویکرد ور،آموزمح زبان رویکرد محور، آموزی زبان رویکرد نچازسنجی، آموز، زبان فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش های کتاب در زبان و تصویر تعامل ررسیب

 غچاثچان السادات مریم

 گلپو لچال

 قابلمت درک و تعامل برای دوم زبان یادگچری جاکه آن تا بوده، ها انسان مچان ارتباطی پل ترین قوی و ترین مهم زبان تردی ، ب ون

 زبهان  کهه  ای ه این امروزه و شود محصور و مح ود زبان قلمرو در توان  نمی زبان یادگچری. است بوده ضروری امری همواره ها، ملت

 مهی  دریافهت  و درک بهتهر  تصویر، مانن  ابزاری طریق از معانی بعضی زیرا نچست  قبو  مورد معناست، انتقا  برای وسچله مؤثرترین

 انتقا  در نچز مناسب تصویر انتخاب این، بر عالوه. بگذارد تأثچر مخاطب در آن نوشتاری متن از بچش گویا، ویرتص یک بسا چه شون  

 ایجاد های روش دیگر کنار در تصویر از بای  هم، فارسی زبان یادگچری و آموزش تحقق برای بنابراین. دارد ای شایسته نقش فرهنگ

 و تنوع خالقچت، جای که یابچم درمی سرعت به ،(دوم زبان عنوان به) فارسی زبان وزشآم های کتاب بررسی با. بگچریم کمک معنی

 گذشهته  طریهق  بر چنان هم اگر باشچم، داشته را فارسی زبان گسترش انتظار توانچم نمی و است خالی ها کتاب این در من ی قاع ه

 زبان مؤثر و سریع یادگچری برای کارهایی راه تا واداشته را انآن و نمان ه دور آموزش امر متخصصان نظر از نچز مهم این. برداریم ق م

 فهرانقش  و( 2116 کهرس،  و لچهون  ون) وجهچت چن  رویکرد تلفچق از استفاده با ش ه تالش مقاله، این در رو، این از. کنن  پچشنهاد

 مطالعهة  ارائهة   رسه   مهی  نظر به اکهچر شود  تحلچل و مقایسه فارسی، زبان آموزش های کتاب تصاویر ،(2114 هلچ ی،) ان یشگانی

 در آموزشهی  کتهب  طراحهان  و م رسان به شایانی کمک توان  می زمچنه، این در مفچ  کارهای راه پچشنهاد و تصاویر معنایی و علمی

 .کن  ایجاد فرهنگ انتقا  و فارسی زبان یادگچری آموزش، فراین  تسریع و تسهچل

 .ان یشگانی نقش فرا وجهچت، چن  رویکرد تصویر، فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 زبان آلمانی آموزان فارسی به پارسی فرهنگ آموزش ضرورت

 (زبانان آلمانی به فارسی آموزش ش ة ت وین های کتاب بر تکچه با)

 زاد فاضل آرمچن دکتر

 خانه خلچل مریم

 درسهی  کتب کنن گان ت وین و پژوهشگران از بسچاری توجه مورد اخچر دهة در خارجی، زبان آموزش در آن جایگاه و فرهنگ مبانی

 آمهوزه  آن طریق از توان می که است هایی روش از یکی زبان، طریق از کشور یک ادبی ه فرهنگی های ارزش شناسان ن. است بوده

 خاصهی  ههای  پچچچه گی  نچهز  دوم ن،زبها  عنوان به فارسی، فرهنگ یادگچری مچان، این در. کرد معرفی دیگر ملل به را فرهنگی های

. کن  ایجاد آموز زبان انگچزة در را مثبتی تأثچر ت ریس، نوین های روش و آموزشی متون در نمود با توان  می فرهنگ یادگچری. دارد

 توجهه  بها  فارسی زبان و فرهنگ ترویج کارهای راه تا است آن بر سعی مقاله این در دوم، زبان آموزش در فرهنگ اهمچت به توجه با

 ایهن  در فرهنگ جایگاه تحلچل با و گچرد قرار توجه مورد ش ه، گرفته کار به آموز فارسی زبانانِ آلمانی برای که پچشچن های کتاب به

 مبتنهی  مچه انی  تحقچقهی  بر پژوهش این که جا آن از. شود پچشنهاد بهچنه کارهای راه و بررسی منابع این قوت و ضعف نقاط منابع،

 بها  و  آورده دسهت  بهه  زبانان آلمانی به فارسی زبان آموزش موجود های کتاب تحلچل از را حاضر پژوهش های داده اننگارن گ است،

 .ان  داده قرار محققان روی پچش را جالبی نتایج مرتب ، آماری های تحلچل

 .دوم زبان آلمانی، زبان فرهنگ، فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان گسترش برای ای زمینه هند و یرانا فرهنگی ناگسستنی پیوند

 زاد فرخ محم  ملک دکتر

 کهرده  جلههب  خهود  بهه  را ادیب و دوست فرهنگ مردم افکار که بوده انگچز د  ادبچاتی و معنویت و علم گسترش کانون همواره هن 

 در آریهایی  قهوم  مهاجرت با باستان، عه  زا هن  و ایران رواب . است بوده ایرانی خصوص به دانشمهن ان، گهاه پناه همچشهه و اسهت

 و زبهان  آن، همهراه  و شهود  مهی  هن  وارد اسالم سپاه هجری، 84 سا  در اسالم ظهور از پس. شود می شروع مچالد از قبل 14 قرن

 و دیهان لو غزنویهان،  ویهژه  بهه  مسهلمان  مختلهف  ههای  حکومهت  زمان، آن از. یاب  می راه سرزمچن آن به هم ایرانی ان یشة و ادبچات

 در. اسهت  زبهان  ایهن  در آمه ه  وجود به ق ر گران آثار آن، حاصل که کوشچ ن  بسچهار فهارسی ادبچات و زبان اشهاعة در گهورکانچان،

 تهاریخ،  شناسهی،  طب نویسی، تذکره نویسی، فرهنگ تفسچر، کالم، ادبچات، عرفان، در فارسی زبان به کتاب جل  هزاران حاضر، حا 

. دارد وجهود  کشهور  آن ههای  دانشهگاه  و علمی مراکز ها، موزه ها، خانه کتاب در دیگر علوم ص ها و منطق فه،فلس موسقی، معماری،

 فرهنهگ  و ادب و زبهان  ناپهذیر،  خسهتگی  و جه ّی  ت ابچر با هن ، پهناور سرزمچن در مچرا  این حفظ در کوشش ضمن بای  بنابراین

 .است حاضر مقالة نگارش اصلی اه اف از آن، لزوم که وعیموض داد  گسترش سرزمچن این در پچش از بچش را فارسی

 .زبانی تأثچرات هن ، فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 پاکستان در فارسی زبان ترویج در ایرانی فرهنگی مراکز و پاکستان های دانشگاه نقش

 فری  محم  سچ  دکتر

 از پهس . دارنه   پهناور منطقة این سراسر در فارسی ادب و زبان گسترش در ایی العاده فوق تأثچر پاکستان، در فارسی فرهنگی مراکز

 فرهنگهی  مراکز است، ایرانی ه اسالمی فرهنگ نگهبان و پاس ار که پاکستان بزرگ شهرهای در م،1842 در پاکستان کشور تأسچس

 بهه  و دولتهی،  ههای  دانشهگاه  سهایر  در تقریبهاً  فارسهی  ادب و زبان های گروه صورت به مراکز این. ش ن  تأسچس فارسی ادب و زبان

. دارنه   وجود آباد اسالم در پاکستان و ایران تحقچقات مرکز و پاکستان سراسر در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی های خانه صورت

 ا سه  بهرای  دانشجویان آمار)قرارن  ب ین که شون  می معرفی ها زمچنه این در فعا  فرهنگی مراکز و ها گروه این همة مقاله، این در

 :(است م 2111

 پنجهاب،  دانشهگاه  خاورشناسهی،  دانشهک ة  فارسهی،  ادبچات و زبان گروه: پاکستان های دانشگاه در فارسی ادب و زبان های گروه ه1

 ادبچهات  و زبهان  گهروه   (دانشهجو  112) الههور  دولتهی  دانشگاه فارسی، ادبچات و زبان گروه  (مختلف مقاطع در دانشجو 185) الهور

 185) بههاولپور،  اسهالمی  دانشهگاه  فارسهی،  ادبچهات  و زبهان  گهروه   (لچسانس مقطع در دانشجو 15) دخترانه دولتی هدانشگا فارسی،

 کراچهی  دانشگاه فارسی ادبچات و زبان گروه  (دانشجو 185) آباد اسالم نوین های زبان دانشگاه فارسی ادبچات و زبان گروه  (دانشجو

  (ارش  کارشناسی مقطع در دانشجو 35) کویته، بلوچستان دانشگاه یفارس ادبچات و زبان گروه  (دانشجو 41)

 فرهنهگ  خانهة  آبهاد   اسهالم  در پاکسهتان  و ایران تحقچقات مرکز: از عبارتن  آنها ترین مهم که پاکستان در ایرانی فرهنگی مراکز ه2

 .کویته و رپچشاو راولپن ی، مولتان، حچ رآباد، کراچی، الهور، شهرهای در ایران اسالمی جمهوری

 .ها دانشگاه نقش ، پاکستان فارسی، زبان توسعة: ها کلچ واژه
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 جهان نقاط اقصی در ایرانیان فرزندان نیز و غیرایرانیان به فارسی زبان آموزش

 فری ی مچترا

 امهر  در. جسهت  بههره  یزیهاد  امکانات از بای  نمچ انن ، فارسی زبان که ایرانچانی فرزن ان نچز و غچرایرانچان به فارسی زبان آموزش در

 ماننه   آموزشی کمک وسایل از استفاده با مچتوانن  هستن ، آشنا محچ  با که فارسی ادب و زبان تجربة با و مجرب استادان آموزش،

 بچنهالمللی  زبانهای آموزش همانن  آموزشهایی و مکالمه روش از استفاده با کالس، در. کنن  یاری را آموزان زبان ،CD و عکس فچلم،

 فارسهی  زبان با آشنایی مچزان و سن بای  کالسها، سطحبن ی در. کنن  ایجاد زبانآموزان برای را الزم انگچزة و شوق انگلچسی، زجملها

 آموزشهی  کتابههای  اسهت  الزم چنهچن  ههم . شود ایجاد پچشرفته تا ابت ایی آموزشهای با کالسهایی درنتچجه، و گچرد قرار م اقّه مورد

 توانه   مهی  ادبهی،  و فرهنگی غنی پشتوانة با فارسی زبان. شون  سو هم آموزشی نوین روشهای و استان ارها با ش ه، بازبچنی و بررسی

 ای نکتهه  است  ایرانی ادب و فرهنگ شناخت مستلزم نچز امر این. کن  ایجاد زبانآموز در ناخودآگاه طور به را یادگچری انگچزة و شوق

 بهه  اوّ  نفهرات  مسهافرت  ترتچهب  و مسهابقات  برگزاری. است زمچنه این در فرهنگی ایزنیر دفاتر کنن ة تعچچن نقش دهن ة نشان که

 مشهکالت  و مسهائل  است ش ه سعی مقاله این در. باش  تشویقی مسائل دیگر از توان  می نچز ایرانی هنر و فرهنگ با آشنایی و ایران

 .گچرد قرار بررسی و کنکاش مورد حلها، راه نچز و غچرفارسچزبانان به فارسی زبان آموزش

 .انگچزه ایجاد حلها، راه مشکالت، و مسائل فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 TMS مثلث مبنای بر فارسی زبان آموزش های کتاب تدوین طرح

 فقچری محم  غالم دکتر

 در مههم  همهواره  ای هنکته  منسهجم،  ای نظریهه  مبنهای  بهر  زبانان غچرفارسی به فارسی زبان آموزش برای مختلف های کتاب ت وین

 دیه گاه  از آموز زبان و معلم و نچست مشخص ت وین نظریة موارد، اغلب در که طوری به. اسهت بوده حهوزه این های کهتاب ته وین

 در درسهی  برنامهة  و ته ریس  روش سهازی،  آزمهون  مهثل  ضلع سه رواب  نظری تبچچن مقاله، این اصلی ه ف. ن ارن  اطالعی مؤلف

 هه  مفهومی گرا، ساخت) درسی برنامة مانن  شاخه هر های زیرمقوله توضچح و توصچف عچنی، اه اف. است فارسی انزب آموزش حوزة

 ته ریس  های روش انواع و( عچنی و پاسخ کوته تشریحی،) آزمون انواع ،(محور محتوا و محور مهارت محور، تکلچف موقعچتی، نقشی،

 ه تلفچقی رویکرد با هایی کتاب ت وین برای طرحی که برآنچم مقاله این در. است.( ..و گفتاری ه شنچ اری مستقچم، ترجمه، دستوره)

 توضهچحی،  هه  توصهچفی  تحقچهق،  نوع. کنچم پچشنهاد یک یگر، با ضلع سه های مقوله رواب  برمبنای چهارگانه های مههارت تفکچکی

 کتهاب  ت وین برای توان  می طرح این. است استوار دیگر یک با ضلع سه های مقوله روابه  نوع بر آن های فرضچه و کچفی آن روش

 .باش  مفچ  فارسی زبان آموزش ج ی  های

 .نظر و نق  ت وین، نظریه، ت ریس، روش سازی، آزمون درسی، برنامة: ها کلچ واژه
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 وینقز المللی بین دانشگاه آموزان فارسی نوشتاری متون از جمله 0222 در زبانی خطاهای انواع تحلیل و بررسی

 فقچری محم  غالم دکتر

 تاجعلی محبوبه

 کهرده،  فراهم را آموزان زبان شناختی زبان توانش پچشرفت ارزشچابی امکان خارجی، زبان آموزش در زبانی خطاهای تحلچل و بررسی

 عچنهی  هه اف ا و زبهانی  خطاهای ارزیابی مقاله، این کلی ه ف. کن  می ایفا مهمی نقش آموزشی مواد ت وین و طراحی و ت ریس در

 تشهخچص  تحقچق، مسئلة. است خارجی آموزان زبان های نوشته در معنایی و دستوری واژی، ساخت آوایی، خطاهای انواع تشخچص

 خطاههای  تحلچل و تجزیه حاضر، مقالة نظری مبانی و تحقچق حوزة. است یک یگر با آنها نسبت مقایسة و زبانی خطاهای انواع مچزان

 کهه  جمله 2111 شامل ای نمونه حجم ها، داده تحلچل و بح  در. است ش ه انجام تحلچلی ه توصچفی حقچقت روش با که بوده زبانی

. اسهت  شه ه  تفسهچر  نظهری  مبانی مبنای بر آن های یافته و گرفته قرار تحلچل مورد ش ه، انتخاب بن ی طبقه گچری نمونه شچوة به

 در دهه ،  آگهاهی  زبهانی،  مختلف های حوزه در ممکن خطاهای انواع ةدربار فارسی زبان آموزش م رسان به توان  می حاضر تحقچق

 ارزشچابی و ت ریس درسی، متون ت وین و طراحی برای کارهایی راه و باش  مؤثر آموزان زبان زبانی پچشرفت و زبانی خطاهای اصالح

 .کن  پچشنهاد بهتر

 .معنایی دستوری، واژی، ختسا آوایی، شناختی، زبان توانش زبانی، خطاهای تحلچل،: ها کلچ واژه
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 دیگر ملل میان در فارسی زبان بالندگی و رشد برای الزم های شیوه

 فقچهی حسچن دکتر

 قلمهرو . است بوده جهانی ان یشمن ان توجه مورد دیرباز از که است فرهنگی تباد  ابزارهای ترین مهم از یکی فارسی ادبچات و زبان

 دلچهل  همچن به شود  فراگچر بای  خارجی، عالقمن ان به توجه با نچز اکنون هم و بود آوازه و گسترده بسچار گذشته در فارسی ادبچات

 و دسهتوری  خشهک  قواعه   بهه  تنهها  نبایه   نچهز  آمهوزش  در و شهود  داده آموزش عملی و نظری صورت به فارسی ادبچات است الزم

 متخصهص  اساتچ  انتخاب نچز و شنچ اری و( مکالمه) یگفتار های آموزش به توجه بلکه کرد  اکتفا دشوار و پچچچ ه متون ساختاری

 .است ضروری نچز

 کهه  داننه   نمهی  هها  ایهن  امّها  کن   ت ریس را فارسی ادبچات توان  می ب ان ، نوشتن و خوان ن هرکس پن ارن  می ای ع ه متأسفانه

 بها  زبهان  اصهوالً  و است دشوار غچرمتخصص رایب آن درک که بوده تخچالت و ابهامات از پر و رمزگونه نچز هنر و هنر مقولة از ادبچات

 .ان  مقوله دو از و متفاوت ادبچات

 .فارسی ادبچات خچا ، صور عملی، و نظری یادگچری ادب، و فرهنگ گسترش: ها کلچ واژه
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 آن آموزش چگونگی و فارسی خط در کاررفته به سجاوندی عالیم انواع بررسی

 اصفهانی پور فچروزیان آیلچن 

 ستاجیا اعظم

 فاقه   مهاهچتش،  دلچهل  بهه  نوشهتاری،  زبهان . کن  می منتقل گچرن ه پچام به ب ن زبان با را خود مقصود دهن ه پچام گفتاری، زبان در

 پچهام  بهه  کهه  است نوشتاری زبان در گفتاری زبان های ویژگی بازنمودن برای ابزاری سجاون ی عالیم رو، این از است  امکانی چنچن

. کنهچم  مهی  بررسهی  را سهجاون ی  عالئهم  از جنبهه  دو مقالهه،  این در. کن  می شایانی کمک مطالب، بهتر و درست درک در گچرن ه

 نخسهتچن  بها  آنها مقایسة و بررسی مورد سنگی چاپ های نسخه خطی، های نسهخه در ظاهرشه ه سجاون ی عالئم انواع به نخست

 بهرخالف  کهه  اسهت  مطلب این بر شاه ی ش ه، یافت های داده. پردازیم می دیجچتالی صفحات و امروز های نوشته چاپی، مکتوبات

 کهامالً  فارسهی،  نوشهتاری  زبان در اخچر های دهه در رفته کار به سجاون ی عالئم معتق ن  که ایرانی نظران صاحب از بعضی دی گاه

 عالئهم  این از بعضی حتی و ش ه می نگاشته ها نوشته در دیرباز از متفاوت، های شکل به عالئم، این از بعضی است، وارداتی و قرضی

 آمهوزش  چگهونگی  بررسهی  بهه  سهپس  انه    ش ه می ظاهر دیگهری نهقش بها گاههی و نقش همچن با گاهی امروزی، شکل همچن به

 امهر  ایهن  به توجه که شود می پرداخته غچرایرانی و ایرانی محققان پچشنهادات و نظرات مقایسة و گرفتن درنظر با عالئم، این کاربرد

 .باش  داشته فراگچران به فارسی خ  آموزش نحوة در سزایی به نقش توان  یم

 .دیجچتا  صفحات سنگی، چاپ خطی، نسخة سجاون ی، عالئم: ها کلچ واژه
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 غیرایرانیان به فارسی زبان آموزش برای نوین درسی برنامة طراحی ضرورت

 مق م پور قاسم حسچن دکتر

 آن شهالودة  کهه  است درسی ریزی برنامه ضروری و حساس مراحل ازجمله  درسی، برنامة یک طراحی های روش و رویکردها تعچچن

 طراحهی  ههای  شهچوه  و رویکردهها  ش ن روشن. دهن  می تشکچل اجتماعی و دینی اقتصادی، فرهنگی، ارزشی، فلسفی، بنچادهای را

 .شود می درسی برنامة های مؤلفه و عناصر انتظام سبب درسی، برنامة

 همهواره  که است غچرایرانچان به فارسی زبان آموزش درسی برنامة اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت در مهم درسی های هبرنام از یکی

 کسهب  در ایرانچهان  غچهر  توفچق دینی، باورهای و ایرانی فرهنگ ترویج فارسی، زبان تقویت و توسعه در ای کنن ه تعچچن بسچار نقش

 .دارد و داشته اسالمی ایران و اسالم دین با آشنایی در فارسی متون زا استفاده توانایی و ارتباطی های مهارت

 بها  مقایسهه  در کهه  است ای عم ه فعالچت آموزشی، مواد تولچ  و درسی برنامة طراحی دوم، زبان آموزش ازجمله آموزش، نوع هر در

 برحسهب  که این نه شود ت وین درسی نامةبر یک قالب در بای  آموزش دیگر، عبارت به. ن ارد تری کم اهمچت وجه هچ  به ت ریس،

 :دارد فای ه دو ح اقل فارسی زبان درسی برنامة طراحی. ده  روی اتفاق

 فعالچت که است آموزان زبان و استاد برای ای نقشه منزلة به م ون، برنامة یک زیرا برد  می باال را فارسی زبان آموزش کچفچت    .1

 بخش   می انسام را فارسی یادگچری ه یاددهی های

 را شه ه  طراحی برنامة اجرای انسجام و هماهنگی شود، می ت ریس استاد یک از بچش توس  آموزشی دورة یک که مواقعی در    .2

 .کن  می تضمچن

 برنامة این طراحی های روش و رویکردها غچرایرانچان، به فارسی زبان آموزش درسی برنامة فعلی وضعچت بررسی ضمن مقاله، این در

 طراحهی  بهرای  اسالمی ه ایرانی الگویی درنهایت، و فارسی زبان آموزش درسی ریزی برنامه عملی راهبردهای شود، می تبچچن سیدر

 قهرار  انه رکاران  دست و مسئوالن استفادة مورد علمی، دستاوردهای به توجه با تا شود می پچشنهاد فارسی زبان آموزش برنامة نوین

 .گچرد

 .فارسی زبان آموزش منابع درسی، ریزی برنامه فارسی، نزبا آموزش: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان آموزش بر تاکید با آموزی زبان مدرن های شیوه

 قاسمی طاهره

. اسهت  رشه   بهه  رو تکنولهوژی  از اسهتفاده  و آموزش نوین های شچوه کارگچری به نچازمن  ارتباطات، و اطالعات عصر امروزی، جامعة

 زبهان  جامعة با آموزان زبان ش ن گام هم رون  تسهچل در سزایی به نقش زبان، آموزش در ارتباطات و اطالعات تکنولوژی زا استفاده

 از% 31 شهنود،  مهی  کهه  را مطلبهی  از% 21 خوان ، می که را متنی از% 11 انسان که است داده نشان تحقچقات. دارد عه ه بر مقص 

 و آمهوزان  زبهان  پنجگانهة  حهواس  از اسهتفاده  بنهابراین  آمهوزد   می شنود، می هم و بچن  می مه که را آنچه از% 51 و بچن  می آنچه

 شهچوه  انهواع  وجهود  بها  حاضر، حا  در. کن  پای ارتر را آن آموزش، رون  تسریع ضمن توان  می زبان، آموزش در حواس این درگچری

 ههای  شهچوه  در نهوین  انقالبی رس  می نظر به است، ش ه فمنعط کامالً مکان و زمان آنها در که غچرحضوری و مجازی آموزش های

 افزایش چنچن هم و نفهس به اعهتماد و انهگچزه افزایهش به توان می تحو  این تأثچر گسترة در حا ، عچن در. است داده رخ آموزش

 از تهوانچم  مهی  چگونهه  زبهان،  انم رس عنوان به ما، که است مطرح سؤا  این حا . کرد اشاره آموزان زبان مچان در خالقچت و ابتکار

 بگچریم؟ بهره خارجی/ دوم زبان آموزش سطح ارتقای برای ده ، می قرار ما اختچار در تکنولوژی که ابزاری

 بهه  باشه ،  داشته دوم زبان یادگچری و آموزش در توان  می تکنولوژی که کاربردهایی از برخی معرفی ضمن دارد نظر در حاضر مقالة

 ایهن  در «مه رس » سههم . شهود  محسهوب  زبان آموزش در دوم انقالب عنوان به توان  می آنهها کارگچری به که ازدبپرد نکاتی تبچچن

 مختلفهی  رویکردههای  بهه  شه ه  تهالش  مقالهه  ایهن  در دیگهر،  عبارت به. است مقاله این در ش ه بررسی موارد دیگر از عظچم، تحو 

 مشهاور  یهک  عنهوان  به وی نقش به نه ده ، می قرار مطالعه مورد ادگچریی رون  کنن ة تسهچل عنوان به را م رس که شود پرداخته

 رویکردهها  ایهن  مچهان  تفهاوت  بهه  کچفی، تحلچل یک در سپس کن   اشاره آموز زبان به اطالعات انتقا  در او نقش به نچز و یادگچری

 .است ش ه ارزیابی تحلچل، این در تکنولوژی نقش پایان، در و پرداخته

 .یادگچری م رس، آموز، زبان تکنولوژی، فارسی، موزشآ: ها کلچ واژه
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 مرزها فراسوی در فارسی زبان گسترش به گذرا نگاهی

 افشانی گل قاسمی اکبر علی

 پهاس  ضهرورت  و اهمچهت  بهه  کشهور،  داخهل  در خودمان که است ضروری و الزم نخست مرزها، فراسوی در فارسی زبان ترویج برای

 خهوریم  برمهی  ها اتاق سردر بر تابلوهایی به باشچم، داشته ها بچمارستان به گذری  ه نمونه برای ه اگر امروزه. باشچم واقف آن داشت

 سهازمان  و سهچما  و صه ا : ماننه   دیگهر  نهادههای  به اگر .(I.C.U و C.C.U رست، اتاق سوپروایزر،: نظچر) ن ارن  فارسی از نشانی که

 رسهانة  زیرنویس در تابلوها، و ها پارچه روی هم شماری بی نگارشی و امالیی های غل . است نهگو همچن به وضع برویم، هواپچمایی

 در کهه  دیه م  خویشتن، چشم به خود، من. خورد می چشم به قبرها سنگ روی بر حتی و ها ماشچن پشت های نوشته د  در ملّی،

 ایاب وسچلة حرمت، حتک یافت، ارتقاع: مانن  بودن  نوشته امالیی های غل  یا جمالتی دولتی ادارات سردر بر مختلف های مناسبت

 گهویی  اسهت   ش ه رنگ کم ما  خارج و داخل کردگان تحصچل مچان در فارسی زبان کاربردن به در تعصّب... .  و است محچا زهاب و

 و شهچرینی  از ناآگهاهی  در بایه   را هها  تفاوتی بی این دالیل از یکی رس  می نظر به. بچگانه یا باش  فارسی واژه، که کن  نمی تفاوتی

 سهبب  جههان،  در فارسی زبان گسترش دامنة از آگاهی شای . کرد جو و جست جهان در فارسی ادبچات و زبان گسترش و افسونگری

 مهراودات  در فارسهی  فرهنگ و زبان به بن ی پای و دوست اری این. بشود فارسی فرهنگ و زبان به ما بچشتر بن ی پای و دوست اری

 فارسهی  زبهان  گسهترش  به دارد گذرا نگاهی مقاله این. بچنجام  فارسی زبان ترویج به توان  می کم کم زبانان، غچرفارسی با تماعیاج

  .مرزها فراسوی در

 .مرزها فراسوی گسترش، فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 آن گسترش کارهای راه و بالکان در فارسی زبان پیشینة

 دالور قربانپور محم 

 ریزی برنامه. است  داشته المللی بچن عرصة در رواب  گسترش در بسچاری توانمن ی و ظرفچت فارسی، ادب و زبان تاریخ، اهیگو به

 کهه  هه  دیهن  زبهان  بها  آن درآمچختگهی  سبب به اسالم، جهان دوم زبان عنوان به ه بها گران گنجچنة و علمی مچرا  این توسعة برای

 و زبان. کرد تالش آن تحقق برای پچش از بچش بایست می که است ضروری اه اف از ش ه خواه  نچز دین نشر موجب آن گسترش

 اقچهانوس  تها  اطلهس  اقچهانوس  ههای  کرانه از و داشته سروری و نفوذ جهان از بزرگی بخش در متمادی های قرن طّی فارسی، ادبچات

 بالکهان،  منطقهة  کشورهای و عثمانی سچطرة تحت ایکهشوره خهصوصاً و صغهچر آسهچای در ویژه به جهان نقاط دورترین در و کبچر

 بالکهان  در ادب و فرهنگ بزرگان های تالش با پچش ها قرن از اسالمی، ه ایرانی تم ن و فرهنگ. است داشته خاصی شکوه و جایگاه

 .است ش ه منطقه در عظچمی آثار خلق منشأ و جاری  بخش، حچات رودی چون هم است، اسالم دنچای از ای خطه که

 و ادبچهات  بهر  آن تهأثچر  و نقهش  و گذشته قرون در بالکان جزیرة شبه در فارسی زبان جایگاه و پچشچنه بررسی با برآنچم مقاله این در

 گهران  زبهان  ایهن  نفهوذ  کارههای  راه و موجود های آسچب درنهایت و فاخر ادبچات این فعلی وضعچت چنچن هم و مناطق آن فرهنگ

 در دوسهاله  حضور و بالکان منطقة کشورهای به نگارن ه متع د سفرهای به توجه با. کنچم ارجمن  پژوهشگران تق یم مباحثی سنگ،

 پرسشهچم  ایهن  پاسخ آوردن دست به درص د مقاله این در گرفته، صورت که ای خانه کتاب و مچ انی های یافته و مطالعات و آلبانی

 چچست؟ منطقه در آن پچش از بچش شگستر های راه و بالکان در فارسی زبان جایگاه و پچشنچه: که

 .کارها راه فرهنگ، گسترش آلبانی، هرزگوین، و بوسنی بالکان، فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش های کتاب سطح

  گزی قره مهری                      

 ماسوله اصغرپور مهرداد                   

 نمی نشود، مشخص آموزشی مطالب سطح تا زیرا است  بن ی سطح زبان، آموزش های کتاب تهچة و مطالب ارائة اولچة اصو  از یکی

 تعچهچن  و هها  کتهاب  بنه ی  سهطح  زمچنهة  در زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش در. گرفت کار به زبان آموزش در را آنها توان

 غچهر  بهه  فارسهی  زبهان  آمهوزش  های کتاب سطح وضعچت مقاله، این در لچلد همچن به دارد  وجود علمی خأل آموزان، فارسی سطح

 ابته ا  کهه  صورت ب ین است  گرفته قرار کمّی و عچنی بررسی مورد ساختاری ه صوری ازنظر ش ه، منتشر ایران در که زبانان فارسی

 بهه  فارسهی  زبهان  آمهوزش  ههای  تهاب ک از درصه   چنه   زبهانی  سهطح  ایم داده نشان نمودار، و کلی و تفصچلی آمار دادن دست به با

 شههود   مهی  شهامل  را هها  کتاب این از درص  چن  زبان، های سطح از هریک که ایم داده نشان و است ش ه عنوان زبانان غچرفارسی

 چنهچن  ههم . است ش ه تشریح زبانان غچرفارسی به فارسی زبان آموزش های کتاب بن ی سطح عناوین در  سامانی نابه آن، بر عالوه

 کتهاب  بن ی سطح در بسچار های سامانی نابه و فارسی زبان در سطح تعچچن استانه ارد آزمهون نبود که ایم داده نشان مقاله، این در

 .است کرده ایجاد آموزان فارسی و م رسان برای مشکالتی چه زبان، آموزش های

 .سطح درسی، کتاب زبانان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 فارسی ادبیات و زبان ترویج در اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی دفاتر قشن

 قزلباش کمچل

 اسهتان  در خصهوص  بهه  و پاکسهتان  کشهور  در فارسهی  زبهان  نفهوذ  و ارزش و فارسهی  فرهنگ تاریخی پچشچنة به ابت ا مقاله این در

 بررسهی  و نقه   بلوچستان استان در فارسی فرهنگ و انزب جایگاه امروز و دیروز رونق وسچله، این به تا شود می پرداخته بلوچستان،

 ایالهت،  ایهن  در امهروز  هم و کرده استقبا  باز آغوش با فارسی از گذشته در هم که است پاکستان ایالت تنها بلوچستان، ایالت. شود

 بلوچسهتان  استان استادان و نویسن گان برخی این، بر عالوه کوشن   می فارسی زبان گسترش و ترویج برای که هستن  نویسن گانی

 .سراین  می هم شعر پژوهشی، کارهای با همراه

 همهچن  دارنه    مهمهی  نقهش  کشور، این در ایران فرهنگ های خانه و پاکستان و ایران فارسی تحقچقات مرکز رایزنی، زمچنه، این در

 ایهن  فراگچهری  بهرای  افهراد  تشویق موجب فرهنگی، و علمی های برنامه طراحی با فارسی، زبان پژوهشگران و نویسن گان از حمایت

 دوره در تحصهچل  ادامهة  بهرای  دانشهجویان  ترغچب و فارسی های بخش و ها کرسی تقویت سبب مراکز های فعالچت. است ش ه زبان

 زبهان  ایهن  آینه ة  اصهلی  پاسه اران  اصل در ها دوره این التحصچالن فارغ که است ش ه فارسی زبان دکتری و ارش  کارشناسی های

 .بود اهن خو

. شهود  می پرداخته کشور این نویسن گان فارسی مقاالت و مجله کتاب، چاپ در مراکز این نقش بررسی به مقاله، این دیگر بخش در

 ایهن  اقه امات  دیگهر  ازجملهه  فارسهی،  زبان های کالس برپایی و فارسی ادبچات و زبان زمچنة در اردو و فارسی های نامه فصل انتشار

 .شود می معرفی مقاله این در که است فرهنگی مراکز

 .پاکستان بلوچستان استان فرهنگی، رایزنی دفاتر پاکستان، و ایران فارسی تحقچقات مرکز فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان آموزش متون در فرهنگی عناصر بازتاب و فرهنگ تعریف

 فامچان قلی رضا علی

 درودی مهرنوش

 دسهت  بهه  مفههوم  این از متنوعی و متع د های تعریف شناسان روان و شناسان جامعه و چن معناست و چن الیه اصطالحی فرهنگ

 مسهکن،  غهذا،  لباس، و پوشش دی گاه، این از. ان  داده جای فرهنگ چارچوب در را انسانی فعالچت یا پ ی ه هرگونه گروهی. ان  داده

 تعریهف  تهری  خهاص  صهورت  به را فرهنگ دیگر، گروهی. شود می سوبمح فرهنگی پ ی ة نوعی انسان، به مربوط امور سایر و شغل

 ایهن  در. ان  آورده شمار به فرهنگی های پ ی ه نچز را نمایشی هنرهای و ادبچات موسچقی، نظچر هایی عرصه که معنا ب ین ان   کرده

 مهوارد  و کنهچم  بهازتعریف  و تعریهف  را محهور  فرهنگ عناصر و مفاهچم فرهنگ، از من  نظام و دقچق تعریفی ضمن کوشچم می مقاله،

 در فرهنگهی  عناصهر  نمهود  از ههایی  نمونهه  بهه  ابت ا چارچوب، این در. بکاویم زبان آموزش های کتاب در را عناصر این نمود مختلف

 فارسهی  بهرای  فارسهی  درس و ثمهره  ی اله تألچف( آزفا) فارسی زبان آموزش کتاب دو سپس اشاره، انگلچسی زبان آموزش های کتاب

 در کاررفتهه  به عناصر بررسی به تحقچق، نظری چارچوب معرفی از پس. کنچم می بررسی را پورنام اریان تقی تألچف خارجی موزانآ

 و مشهخص  را بررسهی  مهورد  آثار در موجود های کاستی پایان، در. پردازیم می عنصر هر به مربوط آماری اطالعات و ش ه یاد اثر دو

 .کنچم می پچشنهاد مذکور های کاستی اصالح برای کارهایی راه

 .(آزفا) فارسی زبان آموزش خارجی، آموزان فارسی برای فارسی درس فرهنگ، فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 ای سازه روایی تحلیل: عمومی فارسی درس استادان های سؤال نمونه واکاویِ

 قنسولی بهزاد                                         

 فضائلی مریم سچ ه                                       

 عمهومی  فارسهی  درس ههای  کهالس  در مورداسهتفاده  های آزمون خطاهای تحلچل زبان، های آزمون تحلچل مؤثر های روش از یکی

 مهورد  دانهش  سهازة  بهه  گر آزمون نگرش دهن ة نشان که ه ها آزمون قوت نقاط و ها کاستی ها، نمونه بررسی با روش، این در. است

 .شود می مشخص ه است سنجش

 از دوم، مرحلهة  در. شه   واکهاوی  مشهه   فردوسهی  دانشهگاه  در عمومی فارسی درس استاد پنج های سؤا  نمونه ابت ا مقاله، این در

 ایهیِ رو و پایهایی  ماننه   سهنجش  کلچه ی  مفاهچم با استادان، که داد نشان بخش این نتایج. آم  عمل به مصاحبه استادان از تع ادی

 در. شهون   نمی سنجچ ه آمار محک به نچز ها آزمودنی پاسخ نتایج و شون  نمی اولچه پاالیش هرگز ها آزمون. نچستن  آشنا ها آزمون

 .است ش ه پچشنهاد مؤثر سنجش برای اصالحی کارهایی راه پایان،

  .عمومی فارسی ای، سازه روایی تحلچل خطا، تحلچل زبان، آزمون: ها کلچ واژه
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 کردستان اقلیم در فارسی زبان گسترش کارهای راه و ها چالش

 سردشتی کریمچان نادر دکتر

 خاورمچانهه  معاصهر  تهاریخ  وقهایع  تهرین  مههم  از یکهی  عراق، ف را  جمهوری نام با عراق بعثی رژیم سقوط از پس ج ی  عراق ظهور

 فه رالی  منطقهة  تأسهچس  جمهوری، این تشکچل نتایج زا یکی. است بوده گسترده بسچار منطقه در آن تأثچرات که شود می محسوب

 و تهاریخ  سبب به کردستان، اقلچم. است عراق ف را  جمهوری چارچوب در ای منطقه و محلّی دولت یک سازوکار با کردستان اقلچم

 و فرهنهگ  جهز  بهه  ها بعر با که حالی در دارد  ارتباط و خورده پچون  ایرانی تم ن و زبان و فرهنگ با بچشتر آن، فرهنگ و پچشچنه

 برای بازتری و بچشتر فضای سچاسی، تحوالت از پس اقلچم، این در. دارد و داشته را مشترک ویژگی ترین کم اسالمی، و دینی مچرا 

 اسهتفاده  قابهل  ههای  ظرفچت ترین الوصو  سهل و بهترین از یکی رس  می نظر به که است ش ه فراهم فارسی ادب و زبان گسترش

 زبهان  پچشهچنة  به اشاره بر عالوه مقاله، این در. باش  فارسی زبان گسترش ان رکاران دست و گزاران سچاست و دوستان فرهنگ برای

 دانشهگاه  ویهژه  بهه ) دانشهگاهی  مراکهز  در فارسهی  زبهان  گسهترش  کارههای  راه و موانع و مشکالت و جایگاه به اقلچم، این در فارسی

 نقهش  و محلهی  مطبوعهات  و هها  روزنامهه  مجهالت،  هها،  کتهاب  نشر، و چاپ مراکز هنگی،فر و علمی ،(اربچل ال ین صالح و سلچمانچه

 مهی  پچشهنهاد  موجود، وضعچت بهبود و ها فعالچت این گسترش برای کارهایی راه و پایان، در و پرداخته کُرد نویسن گان و مترجمان

 .شود

 .کرد نویسن گان فارسی، آموزش تطبچقی، ادبچات کردی، زبان فارسی، زبان عراق، کردستان، اقلچم: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی به پردازشی ا آموزشی شیوة به «در به، با، از،» اضافة حروف آموزش

 درونکال کالنتری راحله

 دو از خهود  زبهانی  ههای  سهازه  ایهن . است زبانی های سازه از متشکل که دارد خاصی ساختار دیگری، زبان هر مانن  نچز فارسی زبان

 هسهتن   عناصهری  ان ، دسته این جز  نچز اضافه  حروف که دستوری عناصر. ان  یافته تشکچل دستوری و واژگانی زبانی ناصرع دسته

 زبهان  غچرفارسهی  آموزان زبان به عناصر این آموزش شود می سبب ویژگی این. دارن  دستوری نقش تنها ن اشته، واژگانی معنای که

 ضهرورت  امهر،  ایهن  که کنن  می ایفا مهمی نقش معنا انتقا  در ن ارن ، واژگانی معنای گرچها دستوری واژگان ازطرفی،. شود دشوار

 توان می چگونه که است این شود، می مطرح اضافه حروف آموزش در که ای  مسئله. کن  می ایجاب را واژگان از دسته این آموزش

 شهچوة  معرفهی  حاضهر،  مقالهة  نگهارش  از هه ف  بنابراین کرد  لتسهچ زبان غچرفارسی آموزان زبان به را اضافه  حروف آموزش فراین 

 آمهوزش  پژوهش، این در. گچرد صورت بچشتری سهولت با اضافه  حروف آموزش روش، این از استفاده با تا است پردازشی ه آموزشی

 آمهوز  زبهان  گهروه  دو بهه  هترجمه  هه  گرامهر  و پردازشی ه آموزشی روش دو  به ،«در با، به، از،» فارسی زبان سادة اضافة  حرف چهار

 نتایج بررسی و آزمون برگزاری با روش، دو این به آموزش از حاصل نتایج. گرفت صورت دارن ، قرار زبانی سطح یک در که غچرایرانی

 در انه ،  فراگرفتهه  را اضهافه   حهروف  این پردازشی ه آموزشی شچوة تحت که گروهی بررسی، این طبق که ش  ارزیابی آن، از حاصل

 .ان  داشته آزمون در بهتری عملکرد گرفتن ، قرار ترجمه ه گرامر روش تحت که گروهی با یسهمقا

 .اضافه حروف ترجمه، گرامره پردازشی، ه آموزشی داد، برون داد، درون آموزش،: ها کلچ واژه
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 فارسی خطی نسخ راه از ورارود در فارسی زبان ترویج

 ال ینی کما  باقر محم  دکترسچ 

 و فصاحت زیور به آراستگی و عرفان و ادب بهای گران گنجچنة از من ی بهره با که دنچاست های زبان ترین مهم از یکی فارسی زبان

 خودنمهایی  جههان  در ایرانهی  فرهنهگ  گسترش در بزرگ، ملتی رسمی زبان عنوان به تهاریخ، طو  در همواره است توانسته بالغت،

 شهعر  زبهان  ایهن  بهه  نچهز  نویسن گانش و شاعران و ان  گفته می سخن فارسی زبان به ها قرن مردمانش که هایی حوزه از یکی. کن 

 وجهود  هایی خانه کتاب و مأنوسن  فارسی زبان با مناطق، این مردم از بسچاری نچز امروز. است ورارود ان ، کرده خلق آثاری و سروده

 در ههایی  نسهخه  ارزشهمن ن    بسهچار  کهه  دارد وجود هایی نسخه ها، خانه کتاب این در. است فارسی های دستخ  از مملو که دارد

 . ...و تاریخ فارسی، ادبچات مذهب، و دین عرفان، و تصوف های زمچنه

 هزار 43 از مثا  برای است  فارسی زبان به مرکزی، آسچای در موجود خطی های نسخه درص  81 تا 15 ح ود که شویم می یادآور

 این در ها سا  خهود که مقاله این نگارن ة. است فارسی زبان به آن مورد هزار 38 تاشکن ، یبچرون ابوریحان خانة کتاب خطی نسخة

 هها،  خانهه  هها،  خانهه  کتاب در موجود خطی نسخ نگاری فهرست طریق از که است معتق  داشته، اشتغا  تحقچق و ت ریس به حوزه

 .کرد تشویق و ترغچب فارسی زبان آموزش به را کشورها این فرهنگی مقامات توان می آنها، معرفی و... و ها موزه

 .فارسی زبان آموزش مچانه، آسچای خطی، نسخة فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 توسط فارسی زبان های خوان هم ادراک در موجود های فاوتت

 اروپایی ه هن ی غچر و اروپایی ه هن ی آموزان فارسی

 ون  کولی احم 

 هنه ی  های زبان از یکی مح ودة در اولشان زبان که آموزانی فارسی آیا که است سؤا  این برای خیپاس یافتن دنبا  به حاضر، مقالة

 جهایی  آن از خچهر؟  یا دارن  فارسی زبان های خوان هم از بهتری درک اساساً گچرد، می قرار( فارسی زبان خانوادة هم یعنی) اروپایی و

 را موضهوع  کوش  می مقاله این آی ، می شمار به آموز زبهان او   زبهان زبانی، هر یفراگچر در تأثچرگذار و مهم بسچار عوامل از یکی که

 در. کنه   توجهه  نچهز  آمهوز  زبان زبانی خانوادة به او ، زبان نوع بر افزون که طریق این به ده   قرار کنکاش مورد تری عام ی دورنما از

 مختلهف  ههای  حهوزه  مچهان  ظاهری های شباهت وجود دلچل به نهایتاً که است  بوده این بر گان نگارن ه فرض مقاله، ت وین م ت طو 

 و زمهان  صهرف  بها  تها  قادرنه   است، خانواده این در موجود های زبان از یکی شان او  زبان که آموزانی زبان اروپایی، و هن ی های زبان

 .کنن  درک را فارسی زبان در موجود های خوا هم تری کم انرژی

 می قرار فارسی زبان در موجود های آوا معرض در که را انی آموز زبان در ادراکی خطاهای توصچفی، ه تحلچلی رویکردی با حاضر مقالة

 پایهة  های امال از ع د 14 تا 12 ح ود دوماهه، دورة یک م ت طو  در ها، داده آوری جمع برای. است  داده قرار تحلچل مورد گچرن ،

 کالس عادی وضعچت در آموزان، زبان از معمو  های کالس در( متوس  سطح) قم یالمه  فارسی زبان آموزش مرکز در که ششمی

 بهه  درس کهالس  در قهبالً  آنهها  مهتن  کهه  بهود  دروسهی  از عموماً ها امال انتخاب. گرفت قرار پژوهش مورد بود، ش ه آوری جمع درس

 اشتباه به فارسی، زبان در موجود های خوان هم از یکی آن، در که ش  بررسی هایی خطا تنها البته. بود  ش ه داده آموزش آموز فارسی

 اساس بر آموزان فارسی بع ، گام در(. تکنولوژی جای به تکنلگی مثا  برای) بود ش ه ثبت فارسی زبان های خوان هم از دیگر یکی با

 مقایسهة  با ش  تالش و ش ن  سچمتق غچراروپایی و غچرهن ی آموزان فارسی و اروپایی ه هن ی آموزان فارسی گروه دو به اولشان، زبان

 بهتر هرچه توصچف برای کارهایی راه درنهایت، و مطرح آم ه دست به ارقام از معناداری های تحلچل یک یگر، با ها داده برآین  محصو 

 .شود پچشنهاد ها خوان هم این فراگچری فراین 

 .روپاییا هن ی، آموزان فارسی ها، خوان هم فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 گرا کمینه رویکرد اساس بر آموزان فارسی گفتار در فعل و فاعل مطابقت بررسی

 کچانی سارا

  بچن حق فری ه دکتر

 در آن بررسهی  کهه  اسهت  فارسهی  زبهان  در فعهل  و فاعهل  صحچح ن اشتن مطابقت آموزان، فارسی گفتار در پربسام  خطاهای از یکی

 تهوان  می اصو ، این گرفتن نظر در با. ده  دست به را مطابقت فراگچریِ فراین  بر حاکم قواع  توان  می ی،گرای کمچنه نظریِ چارچوب

 .کرد بنچان نظری ای پایه بر را آموزشی های روش

 برنامهه،  ایهن  اسهاس  بهر . دارنه   محهوری  نقهش  فعهل  و فاعل مطابقت در شمار و شخص های مشخصه گرا، کمچنه برنامة چارچوب در

 .کن  می تعچچن را فعل شمار و شخص های مشخصه ارزش مطابقت، عملچات طی فاعل، شمار و شخص های مشخصه

 ها مشخصه به دسترسی. گچرد می قرار بررسی مورد آموزان فارسی گفتار در خطا بروز و مطابقت فراگچری بر مؤثر عوامل مقاله، این در

 بهر  مهؤثر  عوامهل  از جملهه،  در غچرفهاعلی  ضهمایر  حضور و ضمچران ازی ارسی،ف زبان در مطابقت فراگچری بر آن تأثچر و او  زبان در

 مقه ماتی،  دورة آموزان فارسی از نفر 14 عوامل، این بررسی منظور به. ده  می تشکچل را مقاله این اصلی محور سه که است مطابقت

 حچ  از تنها ورها، آزمون های پاسخ سپس چچن،تع پچش از آزمون سؤاالت که معنا این به کردن   شرکت ساختارمن  هایی مصاحبه در

 :که ش  مشخص ها، داده روی بر تی آزمون انجام از پس. ان  ش ه بررسی فعل و فاعل مطابقت

 فارسی زبان در ها مشخصه این به دسترسی و فراگچری او ، زبان در شمار و شخص های مشخصه به ن اشتن دسترسی صورت در (1

 ن ارد  وجود

 از بچشهتر  مطابقهت  خطای مچزان ن ارد، وجود جمله در آشکار طور به فاعل و گرفته صورت ضمچران ازی آنها در که هایی جمله در (2

 دارد  حضور جمله در آشکار طور به فاعل که است زمانی

 در کهه  اسهت  نیزمها  از بچشتر دارد، وجود نچز غچرفاعلی شخصی ضمچر فاعل، بر عالوه جمله در که  زمانی مطابقت، خطای مچزان (3

 .دارد وجود فاعل تنها جمله

 .ضمچران ازی ها، مشخصه به دسترسی شمار، و شخص های مشخصه مطابقت،: ها کلچ واژه
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 فارسی ادب و فرهنگ پیشبرد در زبان غیرفارسی آموزان زبان آموزشی کتب در تصاویر و آموزگار تکمیلی رابطة

 طچبی گرامی مرضچه

 از قسهمتی  بچهان  بنهابراین  شه ه   تشهکچل  بُعه   دو از خه ،  برخالف تصویر،. است معلم خ مت در آموزشی ابزارهای  از یکی تصاویر

 زبانهان،  غچرفارسهی  به فارسی زبان آموزش در شود داده نشان ش ه تالش مقاله این در. است معلم برعه ة آموزشی، تصاویر محتوای

 زبهان  فرهنهگ  اشهاعة  بهرای  مناسهب  ابهزاری  تصهاویر،  همراه به آموزگار. گرفت کمک زگارآمو از توان می تصویر، دوم بُع  بچان برای

 شه ه  داده نشان مقاله، این پایان در. داد انجام را خطچر وظچفة این توان می نچز خ  از گرفتن کمک ب ون که جایی تا است  فارسی

 بهه  دستچابی توان می کن ، می بچان را ت ریس شچوة که علمم کتابِ ابزار با و نچست کافی آموزش برای آموزشی کتب صرفاً که است

 .نمود تر پررنگ را معلم کتابِ رنگ کم جایگاه بای  زبانان غچرفارسی برای درسی ریزی برنامه در بنابراین. بخشچ  بهبود را ه ف این

 .معلم کتابِ درسی، برنامة تصویر، زبان، غچرفارسی به فارسی زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 گیالن دانشگاه در زبان روس اعزامی دانشجویان به فارسی ادبیات و زبان آموزش

 ان ام گل آرش

. پذیرد می دانشجو فارسی زبان گروه در روسچه، مادرِ های دانشگاه اغلب. دارد بسچاری ق مت روسچه کشور در فارسی زبان یادگچری

 ههای  گهروه  بهچن  دانشهجویان  تباد  بر مبنی آستراخان دولتی دانشگاه و چالنگ دانشگاه بچن موجود نامة تفاهم و سچاست به باتوجه

 دولتهی  دانشهگاه  از فارسهی  ادبچهات  و زبهان  گهروه  زبهان  روس دانشهجویان  از گروههی  سها   هر روسی، زبان و فارسی ادبچات و زبان

 شه ه  تعچهچن  ههای  درس روسی، و فارسی زبان های گروه با گچالن، دانشگاه در خود آموزشی دورة گذران ن برای روسچه، آستراخان

 .گذرانن  می را ای

 نحهوة  و کلهی  طهور  بهه  فارسهی  زبهان  آمهوزش  رون  در زبان روس دانشجویان روی پچش مشکالت بررسی به محقق حاضر، مقالة در

 موجود مترادفات بچن از الزم، کلمة انتخاب. پردازد می خاص، طور به فارسی زبان مترادفات زنجچرة از کلمات کارگچری به و انتخاب

 مقالهه،  این در. سخت بسچار است امری( روسی دانشجویان مقاله این در) خارجی دانشجویان برای فارسی زبان مترادفات زنجچرة در

 چنچن هم گچرد  می قرار بهررسی مهورد کالم، در فارسی زبان مترادفات کارگچری به رون  در آموزان زبان روی پچش عم ة مشکالت

 مهوارد  به توجه با ادامه، در. شود می تحلچل زبانان روس به فارسی زبان آموزش در مترادفات کاربرد و صحچح انتخاب نحوة ،ها روش

  شه ه  بررسهی  آن از ههایی  بخهش  و داده «هها  زبهان  غچرفارس به فارسی زبان مترادفات زنجچرة نامة لغت» تألچف پچشنهاد ذکرش ه،

 زبهان  آموزش های زمچنه در توان می تحقچق، در آم ه دست به نتهایج و مهترادفات نامة لغهت ت وین های روش و اطالعات از. است

 .کرد استفاده آموزشی کتب تألچف و شناسی زبان علوم زبانان، غچرفارسی به فارسی

 .نامه لغت مترادفات، زنجچرة روسی، زبان فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 فارسی ادبیات و زبان ترویج در آن قشن و ادبی المپیاد اجرای و طراحی

 بابایی گل تمنا

 و دهه   مهی  پچونه   سهرزمچنمان  غنهی  فرهنهگ  بها  را ما که زبانی است  ضروری اسالم، دوم زبان عنوان به فارسی ادب و زبان ترویج

 و ایهران  نام اخچر، های  سا در آن جوانان که سرزمچنی. است آریایی سرزمچنی از «تبار آریایی یک ریای بی د  اعماق» که ادبچاتی

 ادب و زبهان  صه ای  که ن ارن  را این توانایی آیا رسان ن ، اوج به را خود که حا . کردن  حک «المپ» کوه قلة بر را زمچن ایران ادب

 جهان، در فارسی ادبچات و زبان ترویج های راه از یکی برسانن ؟ جهان همة گوش به بلکه خود همسایگان گوش به تنها نه را فارسی

( المپچادهها ) مسهابقات  بررسهی  بها  مقالهه  ایهن  در کهه  اسهت  فرهنگهی  سچاسهت  نهوعی  عنوان به ادبی( المپچادهای) مسابقات اجرای

 آن بهه  کهه  دیگهری  موضهوع . اسهت  شه ه  بچهان  سهرزمچنمان  ادب و زبان ترویج برای گوناگونی پچشنهادهای و کارها راه برگزارش ه،

 از خهارج  در غچرایرانچهان  بهه  فارسهی  زبان آموزش. شود می برگزار آنها در ادبی( المپچاد) بقهمسا که است کشورهایی ش ه، پرداخته

 .است بوده مقاله این بح  درآم  پچش و مق مه موضوع نچز کشور

 .کشور از خارج در ادبی( المپچاد) مسابقه غچرایرانچان، به فارسی زبان آموزش فارسی، ادبچات و زبان: ها کلچ واژه
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 چگونه و چرا فارسی زبان شآموز

 داری گله منچژه

 تأثچرگهذار  گونهاگون  ملهل  فرهنگهی  و سچاسی اجتماعی، اوضاع در توان  می خود، نفوذ ق رت دلچل به که ق رتمن  است ابزاری زبان

 تاریخی پچشچنة. است امروز دنچای در زبان آموزش جایگاه و اهمچت دهن ة نشان خود موثر، ح  این به تا نقشی از برخورداری. باش 

 کهه  اسهت  دالیلهی  جمله از امروز، جهان در عقچ تی و اقتصادی سچاسی، نظر از ایران ویژة جایگاه و فارسی غنی ادبچات ایران، کشور

 در تأثچرگهذار  موارد از ای پاره بچان با مقاله، این در. ده  می سوق فارسی زبان یادگچری سوی به دنچا کنار و گوشه از را بسچاری ع ة

 عملکهرد  تشهریح  و معرفهی  بهه  سپس و کنچم می ذکر را فارسی زبان آموزش زمچنة در موجود مشکالت از برخی زبان، آموزش رون 

 پهچش  موانع و ان ازیم می کشور از خارج آموزشی مراکز وضعچت به نگاهی ادامه، در. پردازیم می کشور داخل در فعا  آموزشی مراکز

 .کنچم می پچشنهاد کارهایی راه فارسی، زبان آموزش وضعچت بهبود برای نچز پایان در .شماریم برمی را مراکز این روی

 .زبان م رس درسی، مواد آموزشی، نچازهای: ها کلچ واژه
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 کارها راه و ها ضرورت فارسی، زبان المللی بین آزمون

 متانی ن ا

 زبهان  بهرای  المللهی  بچن آزمونی برگزاری و تألچف طراحی، برای کارهایی راه پچشنهادها و ها ضرورت بچان مقاله، این نگارش از ه ف

 .است ارزشچابی معتبر های نظریه استان اردهای با مطابق آن تحلچل و  فارسی

 فارسهی،  زبهان   آمهوزش  متعه د  کتهب  تهألچف  و زبانهان،  غچرفارسی به فارسی زبان آموزش برای گرفته صورت های تالش با سو هم

 از کهه  رسه   مهی  نظهر  بهه  ضروری دارد، وجود ها زبان دیگر در آنچه همانن  آموزان فارسی بهرای دقچهق و  جامهع آزمونی برگزاری

 ایهران  زبان کانون در مؤلفان از گروهی رو، این از. شود سنجچ ه استان ارد معچارهای با افراد این های آموخته و ها توانایی آن، طریق

 اسهت  شه ه  تشکچل واژگان و خوان ن و دستور شنچ ن، بخش سه از آزمون این ان   کرده تألچف استان ارد آزمونی بار، نخستچن برای

 ،11 تها  1 از (ACTFL)اکتفهل  شهچوة  براساس نمرات این. گچرد می تعلق نمره 111 درست، های پاسخ کل به و دارد سؤا  111 که

 سهطح  آموز فارسی خارجچان از نفر 51 برای آزمون این. ش  خواه  مشخص دهن ه آزمون سطح نهایت، در و شون  می بن ی سطح

 درصه   و فراوانهی  کردن مشخص از پس آزمون، تحلچل در. ش  اجرا قم المه ی م رسة و شاه  دانشگاه دهخ ا، مؤسسة در متوس 

 آن در دیگهر  سهؤاالت  بها  سؤا  هر همبستگی ضریب پایایی، و روایی مچزان تعچچن و هنجاریابی برای سؤا ، هر به درست های پاسخ

 بها  آزمهون  ایهن  دههی  نمهره  شچوة و سؤاالت تع اد محتوا، سنجش، مورد های مهارت بچن ای مقایسه پایان، در. ش  سنجچ ه مهارت

 از آزمون، این که داد نشان مقایسه این نتایج. ش  سنجچ ه نچز آزمون اعتبار مچزان طریق، این از و انجام دیگر های زبان های آزمون

 .است معتبر آزمونی شناسی، آزمون تحلچل و تجزیه لحاظ

 آزمهون  تحلچهل  و تجزیهه  زبهانی،  ههای  مهارت خارجی، آموز زبان ارزشچابی، های نظریه فارسی، زبان المللی بچن آزمون: ها کلچ واژه

 .شناسی
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 زبان آن ادب و فرهنگ ترویج در زبان یك های گویش تأثیر

 محم پور فرشته

 آن رسمی زبان باش ، بچشتر کشور یک در ها گویش تنوع هران ازه. اوست فطری های ویژگی از و بودن انسان های فهمؤل از یکی زبان

 .ده  می خبر فرهنگ یک مرگ از گویش، یک مرگ. شود می تقویت بچشتر کشور

 آوایهی،  تحهوالت  بررسهی  بهه  ،آن در که ایرانی کهن قوم سالة هزاران فرهنگ و ارزشمن  مچرا  حفظ برای است تالشی حاضر، مقالة

 .پردازد می ها گونه این زبانی اطلس ترسچم و ریز نی شهر در رایج زبانی های گونه نحوی و صرفی

 

 بهومی،  گویشور 26 از مچ انی، روش در. است ش ه استفاده دیجچتالی و ای خانه کتاب مچ انی، های روش از تلفچقی پژوهش، این در

 هها  داده تحلچهل  از پس و آوانگاری را آنها پژوهشگر ها، داده آوری جمع از پس. است ش ه استفاده جنس دو هر از و سواد بی مسن،

 کهرده  ترسهچم  پژوهشهگر،  توس  ش ه طراحی زبانی های نقشه روی اتوک ، کشی نقشه افزار نرم از استفاده با ای، خانه کتاب روش به

 .است

 نحوی، و صرفی هم آوایی ازنظر هم گویش این و دارد وجود گویش این در یفارس کهن های واژه که ده  می نشان ها بررسی نتچجة

 نچهز  جنس اسم گویش این در ن ارد، وجود جنس اسم فارسی زبان در که پژوهشگران گفتة برخالف و است متفاوت معچار فارسی با

 .است ش ه یافته

 .گویش زبان، فرهنگ،: ها کلچ واژه
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 روسی و فارسی های زبان در «با» اضافة رفح کاربردی مفاهیم تطبیقی بررسی

 محم زاده فرشته

 در مبحه   ایهن  که  جا آن از. شود می محسوب آموزان زبان برای دوم زبان یادگچری در مهم بسچار های مقوله از یکی اضافه حروف

 روس آمهوزان  زبهان  بهرای  ارسیف زبان یادگچری رون  در خطا بروز موجب توان  می است، همراه ای گسترده مفاهچم با فارسی، زبان

 بها  کهه  داده اختصاص خود به فارسی زبان نحوی ساختار در را توجهی جالب مفاهچم ،«با» اضافة حرف اضافه، حروف مچان در. شود

 زبهان  فراگچهری  در را  روس آمهوزان  زبهان  عامهل  همهچن  و دارد شباهت ن رت به و متفاوت روسی زبان در آن کاربردهای و مفاهچم

 اضهافة  حرف کاربردی مفاهچم ابت ا تطبچقی، روش با کوشچ ه مقاله، این نگارن ة اساس، این بر. است کرده مواجه مشکالتی با فارسی

 فراینه   در را احتمهالی  خطاههای  آن، کاربرد های تفاوت و ها شباهت یافتن از پس کرده، بررسی روسی و فارسی زبان دو در را «با»

 .کن  پچشنهاد هایی حل راه خطاها، بروز از جلوگچری برای و شناسایی آموزان، زبان یادگچری

 .کاربردی مفاهچم روسی، زبان فارسی، زبان ،«با» اضافة حرف اضافه، حروف: ها کلچ واژه
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 تاجیکستان های دانشگاه در نیاکان الفبای و تاجیکی فارسی زبان آموزش

 محم ی ال ین شمس

 ضچا  ال ین صبح

 انجام ساعته24 صورت به سا ، نچم دو در دانشجویان تحصچل او  سا  از تاجچکستان، های دانشگاه در جچکیتا فارسی زبان آموزش

 تههوجه  تاجکسهتان  در رایج فارسی زبان های صامت و مصوت درست تلفظ های قاع ه آموزش به بچشتر ها آموزش این در. شود می

 مهی  توجه رشته هر در زبان ویژة کاربرد به مختلف های رشته انشجویاند به زبان آموزش در تاجچکی فارسی زبان استادان. شود می

 درنظهر  تهاجچکی  فارسهی  کالسهچک  آثار از برگرفته متون بررسی و تحلچل درس، هر در فارسی زبان آموزش برنامة در هرچن  کنن  

  عبهارت  شه ه،  گنجانه ه  آموزشی امةبرن این در که دیگری موارد. است بوده دانشجویان تخصصی متون بر اساسی تأکچ  ش ه، گرفته

 :از است

 زبان  فارسی های سرزمچن همة ادیبان و شاعران آثار مچان از ادبی های متن انتخاب ه

 تاجچکی  فارسی زبان در آن های زمچنه و سازی اصطالح و تاجچکستان همسایة های زبان از دخچل ههای واژه آمهوزش ه

 کتابت  های عالمت آموزش ه

 دستوری  موارد و بچان نحس آموزش ه

 .دخچل های واژه مختلف، های تخصص مبنای بر سازی اصطالح آموزش تاجچکی، فارسی  زبان: ها کلچ واژه
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 ایرانیان غیر به فارسی زبان آموزش ازطریق پارسی ادب و فرهنگ ترویج کارهای راه

 سلطانی محمود سپچ ه

 پایهة  مههارت  چهار کارگچری به از بع  خارجی، یا دوم زبان آموزش در که فتهر پچش آنجا تا فرهنگ، و زبان عنصر دو آمچختن درهم

. شهود  مهی  بهرده  نهام  پهنجم  مهارت عنوان به ه فرهنگی شایستگی ویژه به ه فرهنگ از نوشتن، و خوان ن گفتن، سخن دادن، گوش

 بچگهانگی  احسهاس  کمتهر  خهارجی  کشهور  یک در که دارد نچاز آموز زبان یک که است هایی جنبه همة دوم، زبان فرهنگ از مقصود

 نگارنه ه  هه ف . نچست مستثنا قاع ه این از نچز فارسی زبان که ده  می قرار خود پوشش زیر را ادبچات عام، مفهوم در فرهنگ. کن 

 راه .اسهت  پارسهی  ادب و فرهنهگ  عنصهر  دو طریهق  از زبانان غچرفارسی به فارسی زبان آموزش برای کارهایی راه بچان مقاله، این در

 ت ریس های شچوه و درسی برنامة و مواد شناسی، روش های حوزه در فارسی غنی فرهنگ آمچختن هم در بر ش ه پچشنهاد کارهای

 دسهتور  و واژگهان  بهر  بر افزون که شود می مچسر آمچز موفقچت طور به صورتی در فارسی زبان گسترش که این حاصل. است مبتنی

 معتقه   دیهویس  پروفسهور  که چنان و «است اجتماع مخلوق زبان» گرایان، تجربه گفتة به که شود توجه نچز فرهنگی مبانی به زبان،

 .«است هویت و نچست پ ی ه زبان» است،

 .دوم زبان فرهنگ ت ریس های شچوه زبان، و فرهنگ متقابل تأثچر فرهنگ، تعریف دوم، زبان فرهنگ و آموزش: ها کلچ واژه
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 فرهنگی و شناختینزبا ابعاد بررسی: زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش هایبکتا در پژوهشی

 مق م مرادی مصطفی

 ههای یهنظهر  بها  منطبهق  درسهی  مواد به پچش از بچش امروزه آموزان،نزبا نچازهای ش ن متنوع و ارتباطات توسعة و رش  به توجه با

 و شهاهنامه  پهلوانهان  زبهان  فارسی، زبان. داد پوشش ار دوم زبان یادگچری در مختلف هایتمهار بتوان که است نچاز یادگچری ج ی 

 بهه  توجهه  با. است گرفته قرار ایران تم ن و فرهنگ مشتاقان از بسچاری توجه مورد آن، رسایی و شچوایی سبب به بلن آوازه، شاعران

 داشهته  سهزایی به نقهش  زمهچن نایرا فرهنگ اشاعة چنچن هم و آن گسترش در توان می زبان این صحچح آموزش روش موضوع، این

 آیها  و انه   شه ه  عرضهه  چگونهه  هها بکتها  مطالهب  کهه  این. هستن  درسی برنامة هر ج اناپذیر جز  همچشه درسی هایبکتا. باش 

 زبهان  آمهوزش  ههای بکتا تا برآنچم مقاله این در. گذاردمی یادگچری بر مهمی تأثچر دهن ، پاسخ را آموزنزبا اصلی نچازهای توانن می

 براساس را هابکتا ایم کوشچ ه بررسی، این در. کنچم بررسی شود،می ت ریس ایران هایهدانشگا در که را زبانانسیغچرفار به فارسی

 کهردن  آشهنا  روش فرهنهگ،  بهه  وابسهته  زبهانی  ههای بخش مطالهب،  ئةارا روش مختلف، هایتمهار کردن لحاظ در فراگچربودنشان

 فارسهی  زبهان  آمهوزش  ههای بکتا کچفی سطح ارتقا  برای انتها، در. کنچم تحلچل گفتار زبان هایگیویژ و زبانی فرهنگ به آموزنزبا

 .است ش ه پچشنهادهایی

  .زبانانسیغچرفار درسی، کتاب فرهنگ، آموز،نزبا فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی برای موالنا اشعار از ای گزیده تدوین طرح

 مشهور دخت پروین دکتر

 تعامهل  و تبهاد   ههای  زمچنهه  و اسهت  توجهه  درخهور  و نو کاری آموزشی، کتاب یک قالب در زبانان غچرفارسی هب موالنا شعر معرفی

 زبهان  بهرای  مثنهوی  از ای گزیه ه  عرضهة  مقالهه،  این ه ف. کن  می فراهم دیگر های زبان و فارسی فرهنگ و زبان مچان را فرهنگی

 عصهر  فرهنگهی  و اجتماعی تاریخی، مسائل. است محتوامحور و محور متن درسی برنامة آن، نظری مبنای که است غچرایرانی آموزان

 خواهه   قهرار  بحه   مهورد  گزیه ه  ایهن  ت وین معچارهای عنوان به که است مسائلی از محتوایی و مضمونی موضوعی، ترتچب و موالنا

 روش بهه . اسهت  بهوده  گزیه ه  ایهن  اراشهع  انتخاب مبنای... و صورخچا  ب یعی، صنایع انواع مانن  ب یعی و بچانی های ویژگی گرفت 

 تحقچق این نتایج. است ش ه اشاره مقاله متن در نچز یک هر اولویت و انتخاب دالیل و مضامچن ارتباط چگونگی و ها حکایت انتخاب

 رفارسهی غچ بهه  فارسی مهم آثار معرفی در و باش  زبانان غچرفارسی برای فارسی شعر گزی ة های کتاب ت وین برای مبنایی توان  می

 .کن  ایفا مهمی نقش زبانان

 .مثنوی زبانان، غچرفارسی فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 چندزبانه مناطق در تکوینی های آزمون ارزشیابی در مدرسان نگرش و آموزان زبان اسامی ارتباط

 مالیی اله سچف

 از اطمچنهان  نچهز  و فرهنگی و محچطی ه اجتماعی های ژگیوی چن زبانه، مناطق در فارسی زبان آموزش فراروی مسائل ترین مهم از

 داده نشهان  ها بررسی نتچجة. دارد برعه ه را آن تحلچل و بررسی یادگچری، مچزان سنجش و ارزشچابی نظام که است یادگچری تحقق

 جهذابچت،  خهانوادگی،  منا و نام قومچت، نژاد، جنسچت، ظاهری، خصوصچات براساس بچشتر که ه آموزان زبان به م رسان نگرش است

 ههای  نقهش  بهر  عالوه که ه افراد نام بچن این در. است مؤثر آنان ارزشچابی بر  ه گچرد می شکل اقتصادی ه اجتماعی سطح و گویش،

 نچهز  بچنهافردی  و تعهاملی  نقهش  و شناختی جامعه ه زبانی کارکرد است، مفروض زبان در نام برای کلی طور به که ارجاعی و خطابی

 شناختی روان ه شنهاخهتهی جامعه نگرش و افهراد نام بچن ارتباط که ش  مشخص چنچن هم است  مؤثرتر چن زبانه جوامع در دارده

 و معنهادار  و مثبت ترکمن شهرستان زبان ترکمن، ه ترک ه فارس چن زبانة جامعة در آنان آگاهانة یا ناخودآگاه سوگچری و م رسان

 از اسهتفاده  بها  هها  داده تحلچهل  و تجزیهه  مقاله، این در. است بوده تأثچرگذار آموزان زبان چلیتحص پچشرفت و ارزشچابی در نتچجه، در

 تایچه   بهه  آنهها  روایهی  و گرفته صورت  SPSSافزار نرم در (ANOVA) واریانس تحلچل و تجزیه آزمون و اسپچرمن همبستگی ضریب

 .است مچ انی مکانی، نظر از تحقچق نوع و تاس پچمایشی ه توصچفی نوع از تحقچق. است رسچ ه متخصصان از گروهی

 .م رس نگرش نام، چن زبانه، جامهعة آمهوزی، زبان برنامة ارزشچابی فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 فارسی زبان گسترش راستای در حرکتی واحد؛ خط دستور لزوم

 زاده ملک داوود

 را آن کهابران  کهه  اسهت  زبهان  ایهن ( الخ  رسم)خ  دستور در گسچختگی است، مواجه آن با فارسی زبان که مشکالتی عم ه از یکی

 آن اجهرای  و خه   شهچوة  تصویب برای شورایی که دارن  فعالچت ایران در مراجعی حاضر، حا  در. است کرده تردی  و راهی گم دچار

 ایهن  نظر اختالف بح ، این در جالب نکتة. است جمله آن از درسی های کتاب تألچف شورای و فارسی ادب و زبان فرهنگستان دارن  

 از اسهتفاده  یها  «هها » ج انویسهی  یا پچوسته سرِ بر آنها اختالف مثل است  فارسی خ  دستور شچوة از استفاده مورد دو در مرکز دو

 دوگهانگی  یهک  شهروع  خود دارن ، جامعه در را تأثچر بچشترین که مرکزی دو بچن نظر اختالف... . و اضافی های ترکچب در « » نشانة

 ههای  کتهاب  و شود می دانشگاه وارد م رسه، دورة اتمام از بع  که آموزی دانش. یاب  می گسترش رفته رفته که است جامعه در سیاسا

 کتهب  سایر و نشریات در نوشتاری شچوة م رسه، در تحصچل با زمان هم یا شود، می تعارض دچار بچن ، می خود روی پچش را ج ی ی

 تها  گرفتهه  نشریات و تلویزیون از جامعه، مختلف طبقات در گونی، چن گونه این. بچن  می خوان ه، یشها کتاب در چه آن از متفاوت را

 شهکل  بهه  توانه   می که دارد وجود باره دراین کارهایی راه تردی  ب ون. ده  می نشان را خود اداری، های نامه و ها مغازه و معابر تابلوی

 اسهت   واحه   الخه   رسهم  تصهویب  دربهارة  فارسهی  شناسهان  زبان و نظران صاحب توافق او ، ق م. شود اجرا جامعه در و درآی  قانون

 ایهن  اجهرای  بع ی، مرحلة. نشود بنچادی تغچچر خوش دست سا ، های سا  تا و باش  داشته وجود آن در استثنا ترین کم که طوری به

 قهانون  شکل به فرهنگستان، در بررسی از پس ،فارسی زبان واح  الخ  رسم تصویب که این است  آن اجرای حسن بر نظارت و شچوه

 اجهرای  بهر  نظهارت  بهرای  گروههی  طرفهی،  از. شهود  اق ام آن اجرای برای و ابالغ نهادها و ها خانه وزارت تمام به و تصویب مجلس در

 و ادارات نشهریات،  ناشهران،  خالصه، طور به. دهن  انجام را الزم اق امات شچوه، این رعایت برای تا شود تشکچل جامعه در آن صحچح

 بهه  زمهانی  پروسهة  یهک  در کنن ، اجرا را آن و مسئولچت احساس واح ، الخ  رسم رعایت در شان، کارهای خروجی در اگر تلویزیون،

 هنگهام  کهه  اسهت  صهورت  آن در. رسچ  خواهن  فارسی نگارش شچوة در انسجام یک به جامعه از باالیی درص   ساله، 11 مثا  طور

 آمهوزش  از بعه   زبان، یادگچری در مبت ی فرد آن و بود خواهچم مواجه تری کم مشکالت با خارجی، فرد یک به یفارس زبان آموزش

 .شون  نمی چن گانگی دچار فارسی، کتب مطالعة و اولچه

 .دستورخ  زبان، دستور فارسی، زبان گسترش فارسی، زبان آموزش:ها کلچ واژه
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 آن کاربردپذیری میزان و فارسی ونآزم پایایی و روایی ارزیابی

 ممقانی هانچه

 و بسهنج   خواهچم، می را آنچه فق  که دارد روایی آزمونی. شون  می محسوب خوب آزمون یک مهم های ویژگی از پایایی، و روایی

 تافهل  آزمهون  شه ه،  ارزیهابی  مقالهه  ایهن  در که آزمونی. است نتایج سانی هم و درستی معنی به نچز آزمون یک پایایی دیگر  چچز نه

 آینه ،  می ایران به فارسی زبان یادگچری برای مختلف کشورهای از که افرادی تع اد اخچر های سا  در که جایی آن از. است فارسی

 فارسی دورة کهه افهرادی از( شهود می محسوب مهارت آزمون نوعی که) تافل مبنای بر آزمونی برآم یم درص د است، یافته افزایش

 صهورت  بهه  زبهانی  های مهارت از قادرن  افراد این آیا شود مشخص که بگچریم تحصچلن ، مشغو  ها دانشگاه در و گذران ه را آموزی

 آزمهون  ایهن  پایایی و روایی ارزیابی واقع در است، تجربی و همبستگی نوع از که حاضر، مقالة نگارش از ه ف. کنن  استفاده مناسب

 آیا. 2 دارد؟ را الزم پایایی و روایی فارسی  تافل آزمون آیا. 1: از عبارتن  شون ، مهی داده پاسهخ همقهال ایهن در کهه سهؤاالتی. اسهت

 حاصهل  مقاله این از که نتایجی باش ؟ زبانان غچرفارسی زبانی های مهارت سنجش برای خوبی مبنای توان  می فارسی   تافل آزمون

 های مهارت سنجش برای مناسبی مبنای توان  نمی اما دارد  خوبی پایایی و اییرو آزمون، این که است مطلب این کنن ة بچان ش ه،

 .باش  زبانان غچرفارسی زبانی

 .فارسی تافل آزمون مهارت، آزمون پایایی، روایی،: ها کلچ واژه
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 فارسی ادب و زبان ترویج در آموزشی و سازمانی های کاستی

 موح ی محم رضا

 قزاقسهتان،  کشهور  چههار  در فارسهی  ادب و زبان آموزش م ت طوالنی های دوره در که ای پراکن ه های تجربه با مقاله، این نگارن ة

 ههای  کاسهتی  بخهش  دو در را آنها ترین مهم مقاله، این در که برخورده ها کاستی برخی به داشته، چک جمهوری و بنگالدش هن ،

 : شود می بح  موارد این دربارة نخست، بخش در. است کرده بررسی و معرفی آموزشی های کاستی و سازمانی

 گذاری  سچاست و گچری تصمچم برای متمرکز نهادی نبود ه1

 و فرهنهگ  سهازمان  تها  گرفتهه  فنهاوری  و علهوم  وزارت از آنجاکهه  تها ) یکه یگر  با استادان کنن ة اعزام نهادهای بودن ناهماهنگ ه2

  (دارن  خود نظر مورد استاد اعزام برای متفاوتی شرای  و ها انگچزه یک هر...و العالمچة المصطفی جامعة و ارتباطات

 بهه  ن ادن اثر ترتچب و( مختلف نهادهای همچن در) استادان سوی از ارسالی های گزارش پچگچری به مربوط بخش بودن غچرفعا  ه3

 ها  گزارش

 است  نش ه سازی یکسان هنوز خارجی، های حوزه مختلف های دانشگاه در آموزشی متون ه4

 کشهورهای  به اعزامی استادان مچان گذرا ای مقایسه با. شود نمی توجه فارسی زبان یادگچری داوطلبان آمار و نچازها حجم به گاه ه5

 .شود می تر واضح مسئله این سوریه و هن 

 فهردی،  نشم به گاه ها کاستی این. رود می سخن استادان برخی غچرمنطقی های سلچقه اعما  از نچز آموزشی های کاستی دربخش

 او سلچقة بودن جانبه یک یا استاد ناتوانی به نچز مواردی و است مربوط ادبی متون نامناسب انتخاب به گاه و استاد کهولت یا اخالقی

 .است کاستی این بارز مصادیق از معاصر، ادبچات به توجهی بی. دارد بستگی

 .آموزشی ایه کاستی سازمانی، های کاستی فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 زبانان غیرفارسی به فارسی آموزش جهت در تالشی: فعل ظرفیتی فرهنگ

 مولودی سعچ  امچر

 کوهستانی منوچهر

 رسولی محم صادق

 پچونه هایی  نهوع  و تعه اد  به است، وابستگی دستور نظریة از برگرفته که ظرفچت مفهوم. دارن  ظرفچت سخن اجزا  از برخی زبان، در

 شهود  مهی  ارائهه  جمالت از ای انگاره ظرفچت، بر مبتنی دستورهای در. شود می اطالق دهن ، تشکچل هم با انن تو می نحوی عناصر که

 و نهوع . کننه   مهی  نقهش  ایفهای  گوین ، می موضوع یا متمم آنها به که وابسته عنصر تع ادی و( هسته) بنچادین عنصر یک آن، در که

 در ظرفچهت  دارنه ة  عناصهر  ههای  مهتمم  هها،  زبهان  از بسهچاری  در. شهود  مهی  تعچهچن  هسهته  به منسوب ظرفچت توس  ها متمم تع اد

 همهراه  بهه  ظرفچهت  دارای عناصهر  از کهاملی  فهرسهت  کهه  ظرفچتهی  ههای  فرهنگ. شون  می فهرست ظرفچتی یا عمومی های فرهنگ

 قهرار  شهناختی  زبهان  های تفادهاس مورد متفاوتی های زمچنه در توانن  می دهن ، می دست به( اختچاری و اجباری از اعم) هایشان متمم

 فارسهی  زبهان  متأسفانه. کرد اشاره ها زبان سایر گویان سخن به زبان آموزش در آنها کاربرد به توان می ها استفاده این جملة از. گچرن 

 بها  ای، آموزشهی  مهواد  چنهچن  کمبهود  دلچهل  بهه  زبانهان،  غچرفارسهی  به زبان آن آموزش و بوده بهره بی هایی فرهنگ چنچن از تاکنون

 از بخشهی  کهه  فارسهی  افعها   ظرفچتهی  فرهنگ نخستچن تولچ  از است شرحی حاضر، مقالة. است بوده رو روبه فراوانی های دشواری

 تهچه ای رایانه استخراج های شچوه و وابستگی دستور نظریة مفاهچم از گچری بهره با فرهنگ، این. است وابستگی درختی دادگان پروژة

 .است متمم ه فعل جفتِ 5428 و فرد به منحصر فعلی رواژةس 4212 حاوی و  ش ه

 .فارسی زبان وابستگی، درختی دادگان وابستگی، دستور ظرفچت، فرهنگ: ها کلچ واژه
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 غیرایرانیان به فارسی زبان آموزش ازطریق پارسی ادب و فرهنگ ترویج کارهای راه

 گچگلو مهرآور قاسم

 یهک  ادبچهات  و زبهان  یهادگچری  و شهناخت  بنهابراین  اسهت   ملّت آن تم ن و ادب فرهنگ، اینم تمام آیچنة ملّتی، هر ادبچات و زبان

 کنهار  در کشهوری،  ههر  فرهنگ و تاریخ گفت توان می. است جامعه آن رسوم و آداب و تم ن فرهنگ، تفکّر، شناخت درواقع جامعه،

 بهه  ملّهت  آن هویّت آن، به توجه ب ون که رود می رشما به ملّت یک حافظة و کن  می پچ ا معنا کشور آن ادبچات خصوص به و زبان

 و دارد ای ویهژه  جایگهاه  در بهوده،  ایرانهی  تمه ن  و فرهنگ زبان فارسی، ادبچات و زبان که این به توجه با. رود می فرو تاریکی محاق

 تمه ن  و فرهنهگ  تقها  ان بهرای  وسهچله  بهتهرین  زبانان، غچرفارسی به آن آموزش ده ، می تشکچل را جهان ادبچات از عظچمی بخش

 گسهترش  همچنهچن  و برتهر،  و مناسب های شچوه از گچری بهره با را فارسی زبان آموزش لزوم جایگاه این اهمچت. است ایرانی اصچل

 بهرآنچم  مقالهه،  ایهن  در. کن  می تأکچ  پژوهش حوزة این به جهانی پژوهشگران بچشتر هرچه گرایش و شناسی ایران مطالعات عرصة

 .کنچم پچشنهاد جهان در پارسی ادب و فرهنگ ترویج برای را کارهایی راه توصچفی، ه یتحلچل روش با

 .پارسی ادب و فرهنگ زبان، آموزش فارسی، زبان: ها کلچ واژه
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 زبان  فارسی غیر پزشکان به فارسی زبان و فرهنگ آموزش

 مچردهقان ناز مهچن دکتر

  اکبرشاه پریا

 در) فارسی زبان آموزش برای آموزشی متون طراحی در که است متغچرهایی معرفی حاضر، لچلیتح ه توصچفی مقالة نگارش از ه ف

 تهوانش  کنه ،  مهی  تسههچل  هه ف  گروه برای را فارسی زبان یادگچری تنها نه پزشکی، رشتة در زبانان غچرفارسی به( پچشرفته سطح

 و زبهانی  عناصر گروه دو در مذکور، های متغچر. ده  می ارتقا انایر فرهنگی بافت در بچمار با پزشک، عنوان به را، آموز زبان ارتباطی

 آمهوزش  کنهار  در محهور  مضهمون  مه    محهور،  محتوا آموزش از من ی بهره با. ان  ش ه بن ی تقسچم خود های زیرگروه با فرهنگی

 صهورتی  بهه  زبهانی  فرعهی  و اصلی های مهارت آن در که را مناسب الگویی ویلچس، نچز و الچس م ار تکلچف چارچوب و محور تکلچف

 کتهاب  بهوده،  متمرکزنه   عمهومی  جنبة بر بچشتر فارسی، زبان آموزش موجود منابع. ده  می دست به شون ، می فراگرفته یکپارچه

 در شه ه  کارگرفتهه  به رویکرد عالوه، به ان   ان ک بسچار( پزشکی گروه برای) تخصصی فارسی زبان آمهوزش زمچنة در موجهود های

 گرفتن نظر در با. ان  نپرداخته مهارت چهار هر به زمان هم که است ها مهارت تفکچک ،(تخصصی فارسی زبان آموزش) رمذکو کتب

 راه و هها  تکنچهک  شهون ،  مهی  محسهوب  زبهان  طبچعی و مؤثر یادگچری در الینفک جز  دو دوم، زبان آموزش و فرهنگ که نکته این

 بهه  مههاجر  پزشکان برای ها، مهارت زمان هم آموزش اساس بر دوم، زبان عنوان به فارسی زبان های مهارت تقویت برای را کارهایی

 بهرای  فارسهی  زبهان  اصهلی  مههارت  چهار تقویت برای مؤثر های تکنچک تعچچن برای است تالشی مقاله، این. کن  می پچشنهاد ایران

 ضهمن  یادشه ه،  گهروه  کهه  ه ف این با پزشکی  ةرشت در زبان غچرفارسی افراد برای آموزشی متون های ویژگی نچز و مخاطب، گروه

 این بر. است الزم ارتباطی توانش کسب در آگاهی، این کسب. شون  آشنا نچز کشورمان فرهنگی هنجارهای با فارسی، زبان یادگچری

 مههوزش آ: شههود  مهی  ها بخهش این شامل مقاله این. است ش ه ت وین درس 11 در آموزش ساعت 111 برای آموزشی متونی مبنا،

 درسهی  متهون  طراحهی  بهر  مؤثر های متغچر بررسی و نظری چارچوب معهرفی خهاص  مقاص  برای دوم زبان عنوان به فهارسی زبان

 داده  و شه ه  تهچهه  آن صهوری  و محتوایی روایی سنجش با همراه نچز ای نامه پرسش. ش ه ت وین متون ارزیابی برای پزشکان ویژة

 .است ش ه ارائه مقاله پایانی بخش در آن نتایج و تحلچل آماری آزمون از استفاده با آن، از حاصل های

 .زبانی عناصر فرهنگی، عناصر مهاجر، پزشکان فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 دروس طراحی در آموزشی دهایی راهبر: زبانان غیرفارسی به فارسی زبان اصطالحات آموزش

 مچردهقان ناز مهچن دکتر

 کچانفر فرانک

 سهبب  آنهان،  در معنها  بچان محض نبودن  اللفظی تحت و دارن  جای زبان هر فرهنگ عمق در ، مجازی هایی ساختار با اصطالحات،

 نشهان  مناسب، های موقعچت در آنها از درست استفادة توانایی و اصطالحی های عبارت با آشنایی. شود می یادگچری و فهم دشواری

 کهه  اسهت  خهارجی  زبهان  در واژگهان  یهادگچری  نشه نی  ج ا های بخش از آمهوختنشان و دوم زبهان در دفهر ارتباطی توانش دهن ة

 اصهطالحات  آمهوزش  برای( درس 11) هایی درس ت وین و طراحی ه ف با حاضر مقالة اساس، این بر. طلب  می را صحچح آموزشی

 بهه  فارسهی  زبان یادگچری و آموزش بر مؤثر عوامل و شنهادپچ آموزشی های راهبرد پایان، در که است یافته نگارش فارسی  زبان در

 و انتخهاب  چگهونگی  مهم، این انجام در. است ش ه معرفی ارتباطی، روش از استفاده با متوس ، سطح در بزرگسا  زبانان غچرفارسی

 بها  درسهی  مناسهب  زیریه  برنامهه  و طراحی و آموزش در مؤثر عوامل مخاطب، گروه به فارسی آموزش برای اصطالحات بن ی دسته

 و «امچنهی » اصهطالحات  ههای  نامهه  فرهنهگ  از را رایج اصالح 211 پژوهش، انجام برای. ان  گرفته قرار توجه مورد ارتباطی رویکرد

:  درس موضهوع  پهنج  بهر  مشهتمل ) «انسهانی  عواطهف » بخهش  دو در را آنها اصطالحات، این آموزش منظور به و استخراج «دهخ ا»

/ موفقچهت  احتچهاط، / ایمنهی / خطر: موضوع پنج با) «انسانی رفتارهای» و( تردی / نگرانی تنفر،/ عالقه عصبانچت، ناراحتی،/ غم/ شادی

 بهرای  کهه  عبهاراتی  و اصهطالحات . کهردیم  بنه ی  دسهته ( آنها با مقابله/ مشکالت فهم،/ شناخت اجتماعی، موقعچت/ تالش شکست،

 را آن تواننه   مهی  دشهواری  حهه اقل  بها  آمهوزان  زبان( 1: که ان  اصطالحاتی ش ه گرفته نظر در غچرایرانچان به فارسی زبان آموزش

 و کلمهات  کهه  هسهتن   عبهاراتی ( 3 شهود   مهی  مواجهه  آن بها  هه ف  زبان در فرد که هستن  اصطالحاتی ترین پربسام ( 2بچاموزن  

 ههای  متغچر. واضهح مهجازی و مصهور عانیم با ان  عباراتی( 4 دارن   را نظر مورد آموزی زبان سطح با متناسب گی پچچچ  گرامرشان

 مهی  مهوارد  این شامل ش ه، گرفته نظر در دروس طراحی در ارتباطی روش از گچری بهره با که اصطالحات یادگچری و درک بر مؤثر

 بانز م اخلة نقش و مضمونی های دسته اساس بر اصطالحات بن ی گروه بافتی، حمایت مچزان اصطالحات، زبانی های ویژگی: شود

 شهروع ( 1: اسهت  شه ه  گرفتهه  نظهر  در ذیل توالی با مراحلی شکل به نچز آموزش برنامة. ه ف زبان اصطالحات یادگچری در مادری

( 4 اصهطالحات   بنه ی  تقسهچم ( 3 اصهطالحات   مهورد  در توضچح و بح ( 2 دوم  و او  های زبان در همانن  اصطالحات با آموزش

 به ین  تکهالچفی  طراحهی،  ایهن  در. بازگویی تمرینات( 2اصطالحات  اجرای( 6 داستان  به اصطالحات افزودن( 5 اصطالحات  نقاشی

 حهاوی  کهه  ههایی  کهارتون  آوری جمهع  طنهز   ههای  روزنامهه  ههای  بریه ه  اصطالحات مورد در بح : است ش ه گرفته نظر در شرح

 آوری جمع و ها کالسی هم با مصاحبه یونی تلویز های برنامه از اصطالحات استخراج آنها  های شوخی مورد در بح  و اصطالحاتن 

 نقایص کردن برطرف ضمن فارسی، زبان اصطالحات آموزش در دروس طراحی در فوق های یافته داشتن نظر در. روزانه اصطالحات

 .انجامچ  خواه  اصطالحات از آموزان فارسی کارآم تر استفادة و درک به پچشچن، های آموزش

 .ارتباطی روش مضمونی، بن ی دسته انتخاب، ،اصطالح آموزش: ها کلچ واژه
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 خارجی زبانآموزان برای فارسی خط آموزش چالشهای

 احم  مال مچرزا

 گرانبهها  آثهاری  زبهان  این به سرزمچن این مردم اج اد سا  هزار از بچش و نچست بچگانه تاجچکستان مردم برای فارسی الفبای و زبان

 کشهور  در فارسهی  الفبهای  آمهوزش  بهرای  بسهچاری  امکانهات  اگرچه. مچنامن  «نچاکان خ » را فارسی الفبای که بهطوری آفری هان  

 ایهن  از برخهی . است کرده مشکل تاجچک فارسچآموزان برای را آن فراگچری هنوز الفبا این خاص ویژگچهای ش ه، فراهم تاجچکستان

 :از عبارتن  که است ش ه بررسی مقاله این در ویژگچها

  I و O, u کوتاه مصوتهای نش ن نوشته حروف با ه1

 حهروف  در) H و( ط و ت حروف در) T ،(ظ ض، ذ، ز، حروف در) z ،(  ص، س، حروف در) s :همچون حرف چن  مشابه تلفظ ه2

  (ه و ح

  (خوان خواهر، استون،: مثا ) نمچشود تلفظ که مع وله واو ه3

  (لچلی موسی،: مثا ) مقصوره یای ه5

 .(توفان/ طوفان تراز،/ طراز اطاق،/ اتاق: مثا ) دارن  متفاوت امالیی صورت چن  که واژههای ه6

 .است ش ه پچشنهاد مقاله این در هم راهکارهایی فارسی، زبان ت ریس هنگام مشکالت این حل برای

 .مصوت حروف فارسی، الفبای تاجچکستان، فارسی، زبان آموزش: کلچ واژهها

 

 

 

 

 

 

 

 



 http://gostareshfarsi.cnf.ir  برگرفته از وب سایت همایش :

 
 

154 
 

 مصر رد فارسی زبان گسترش پنهان های ظرفیت

 مچرزایی فرامرز

 دیگهر  اجتمهاعی  و ادبهی  و سچاسهی  ههای  دگرگهونی  که ای گونه به دارد  قرار عرب جهان رهبری جایگاه در مصر کنونی، روزگار در

 بههار » عنهوان  بها  آن از که عرب، دنچای کنونی سچاسی حواد . است کشور این های دگرگونی تابع زیادی ح ود تا عربی، کشورهای

 در را آن گسهترش  زمچنهة  کشهور،  ایهن  در فارسی زبان گسترش رو، این از. م عاست این اثبات در بارزی نمونة شود، می یاد «عربی

 کهرد،  قطهع  تقریبهاً  را کشور دو بچن سازن ه ارتباط سچاسی، موانع اسالمی، انقالب پچروزی از بع  اگرچه. کن  می فراهم عرب دنچای

 فارسهی  زبان گسترش برای ارزشمن  بس بستری ملت، دو فرهنگی و تاریخی سوابق و ورکش این در فارسی ادبچات های زمچنه وجود

 جملهة  از ذیهل  مهوارد  کهرد   یاد مصر معاصر ادبچات در فارسی ادبچات «پنهان ظرفچت» عنوان با توان می آن از که است کرده فراهم

 :هاست ظرفچت این

 مصهر  نهوگرای  شهاعران  و «آپولهو  جماعهة » و «ال یوان جماعة» مانن  صرم معاصر ادب پچشاهنگان مچان در «خچامی ادب» رواج    -

 عب الصبور  صالح مانن 

 عرب  نوپرداز شاعران درمچان مولوی و عطار مانن  مسلک عارف شاعران و ایرانی تصوف ان یشة    -

 در کهه  آنجها  تا] ،1811 سا  به بیاد نوبل جایزه برن ة و عرب دنچای برجستة نویس رمان «محفوط نجچب» بر حافظ شعر تأثچر    -

  [است آورده فارسی زبان به عچناً را حافظ های غز  از بچت 13 عچاران، حماسة نام ار رمهان

 ترجمهة  مق مهة  در عهرب  نام ار ناق  و ادیب حسچن، طه که ای گونه به عربی، زبان به فارسی ادبی کارهای شاه گستردة ترجمة    -

 .است کرده یاد عربی و فارسی پرسود «پچون  دوبارة احچای» به آن از عربی به حافظ دیوان

 مهی  روشهن  شهود،  اضهافه  ههم  عرفان و تصوف به گرایش و( ع) بچت اهل دوستی ویژه به دینی، و فرهنگی نزدیکی باال، موارد به اگر

 کهه  شهود  می روشن چنچن مه و دارد وجود عرب دنچای پچشرو کشور این در فارسی زبان گسترش برای باالیی ظرفچت چه که شود

 .است داشته کشور این های دانشگاه در برتری جایگاه انقالب، از قبل دورة در فارسی ادب و زبان چرا

 ایهن  بهه  را فارسی زبان شکوه دوباره و کرد استفاده عربی بهار آم ة دست به فرصت از توان می ریزی برنامه با آی  می نظر به اکنون

 .بازگردان  کشور

 .عرب معاصر ادبچات مصر، فارسی، زبان: ها ژهکلچ وا

 

 

 



 http://gostareshfarsi.cnf.ir  برگرفته از وب سایت همایش :

 
 

155 
 

 غیرایرانیان به فارسی زبان آموزش ازطریق پارسی ادب و فرهنگ ترویج کارهای راه

 لو نبی علچرضا دکتر

 یاجرایه  و عملهی  کارههای  راه تهوان  مهی  فارسهی،  زبهان  آموزش طریق از غچرایرانچان به فارسی ادبچات مچرا  و فرهنگ ترویج برای

 بهر  بایه   دیگهر،  سوی از و گچرد دربر را فارسی ادبچات شئونات تمام که باش  ای گونه به بای  کارها راه این کرد  پچشنهاد را متع دی

 ایهن  بهه  رسهچ ن  بهرای  حاضهر،  مقالة در. باش  دریافتنی و جذاب مخاطبان همة برای تا کن  تاکچ  آن جهانی و مشترک های جنبه

 :است ش ه توجه هاکار راه این به اه اف،

 و روایهی  سهاختارهای  و شهود  تأکچه   فارسهی  ادبچات از جنبه این بر بای  بنابراین است  ملل تمام ادبچات مشترک نقطة روایت    -1

 شود  شناسان ه غچرایرانچان به آن از متأثر ادبی متون

 شود  داده نشان غچرایرانچان هب بُع  دو هر و شود تفکچک فارسی ادبچات متون در عملی و نظری های حوزه    -2

 منتقل برای مقوله این از بای  و است خوان نی و جذاب ملل سایر برای که است ژانرهایی بهترین از یکی تمثچل و داستان قالب    -3

 جست  سود دیگران به فارسی ادب و فرهنگ کردن

 بهه  بایه   و دارد خوانه نی  مطلبهی  ای سلچقه هر با کسی هر برای که است زیاد ق ر آن فارسی ادبچات های جهانی و مشترکات    -4

 کرد  وافری توجه امر این

 مشترک  موضوعات در خارجی های دانشگاه با مشترک همایش برگزاری    -5

 خارجی  استادان افزایی دانش طرح    -6

 .است ش ه تألچف ایرانی غچر خاطبانم فارسی ادبچات آموزشی منابع در مختلف ملل و کشورها اوصاف و تصاویر به پرداختن    -7

 راه و غچرایرانچهان  بهه  فارسهی  ادب و فرهنگ ترویج به طریق، این از و ش  خواه  پرداخته فوق موضوعات زوایای به حاضر، مقالة در

 .شود می پرداخته امر این آموزش کارهای

 .فارسی ادبچات های مؤلفه روایی، متون ایرانچان، غچر پارسی، ادب و فرهنگ ترویج: ها کلچ واژه
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 آذربایجان و ترکیه در فارسی ادبیات و زبان گسترش مشکالت و موانع بررسی

 ن ایی پچمان

 در ته ریس  نهوین  ههای  روش نگهرفتن  کهار  بهه  کشهورها،  دیگر در فارسی زبان گسترش و ترویج در اساسی و مهم مشکالت از یکی

 شود می سهبب موضوع این. نچست مطلوب آموزش کچفچت سبب، همچن به است  متخصص ینچرو کمبود از حاکی که بوده آموزش

 بهی  نهوعی  قربهانی  فراگچرنه ،  را دنچها  زبهان  تهرین  شهچرین کوشهن  می آرزو و امچه  ههزار با که آموزانی زبان هم و فارسی زبان هم

 اسهت  شه ه  سعی مقاله، این در. شون  آموزشی ریزی مهبرنا از اطالع بی و غهچرمتخهصص افهراد خهطای و آزمایهش رون  و برنامگی

 ههم  لحاظ به که ه ترکچه و آذربایجان یعنی زبان ترک کشورهای جویان دانش مچان در مشکالت این اصلی های ریشه بررسی ضمن

 پچشنهاد زمچنه این در کارهایی راه ه است بچشتر آنها از فارسی زبان یادگچری انتظار... و سچاسی علمی، فرهنگی، پچون های و جواری

 .شود

 .آموزان زبان فارسی، زبان شناسی، روش: ها کلچ واژه
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 زبان فارسی غیر آموزان زبان عملکرد بر آن تأثیر و رایانه کمك به زبان آموزش روش های ویژگی بررسی

 نعمتی محبوبه

 سبب رایانه، های قابلچت گچر چشم افزایش. است (CALI) رایانه کمک به زبان آموزش حاضر، قرن در علمی نوین های روش از یکی

 مهؤثر  روشهی  عنوان به ،(CAI) رایانه کمک به آموزش روش. است ش ه رایانه کمک به آموزش مختلف های شکل از استفاده افزایش

 .است بوده مطرح ت ریس در

 ایهن  از یهک  ههر  ههای  کهارایی  و هها  تفاوت تا پردازد می سنتی روش و رایانه کمک به زبان آموزش های روش ارزیابی به مقاله، این

 هها  داده تحلچل و تجزیه برای و نامه پرسش از اطالعات گردآوری برای. است کاربردی و توصچفی تحقچق این. ده  نشان را ها روش

 نتایج. سنتی روش به کنتر  گروه و دی ن  آموزش رایانه کمک به آزمایش گروه مقاله، این در. است ش ه استفاده SPSS افزار نرم از

 موفقچهت  مچهزان  و دارد وجود داری معنی تفاوت کنتر ، گروه با مقایسه در آزمایش گروه نمرات مچانگچن بچن که است آن از حاکی

 با بچشتر تعامل به را موفقچتشان فراگچران. است بوده بچشتر سنتی، روش با مقایسه در رایانه، کمک به آموزش های دوره در فراگچران

 یادگچری محچ  ایجاد و برخ  صورت به معلم بودن دسترس در چنچن هم و است، بازخورد کنن ة فراهم که اینترنت طریق از معلم

 نشهان  کهه  کنه   مهی  تأیچه   تحصچلی پچشرفت بر را رایانه کمک به آموزش تأثچر تحقچق، این نتایج بنابراین،. ان  کرده ذکر مشارکتی

 هه  یهاددهی  فراینه   بهبهود  بهر  هها  ای چن رسهانه  و آن بهه  وابسته های زمچنه و اینترنت رایانه، مثل ج ی  های فناوری تأثچر دهن ة

 .کن  می تأکچ  یادگچری و آموزش در آنها کارگچری به بر چنچن هم است  یادگچری

 .سنتی آموزش الکترونچکی، یادگچری مشارکتی، یادگچری رایانه، کمک به آموزش آموزشی، فناوری: ها کلچ واژه
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 آنان یادگیری موانع بررسی و زبان عرب آموزان فارسی خطاهای تحلیل و زیهتج

 قمصری نوابی السادات اعظم

 فارسی زبان آموزش المللی بچن مرکز زبان عرب آموزان فارسی از نفر 51 را تحقچق این آماری جامعة و توصچفی تحقچق، انجام روش

 کار این. خطاهاست این بروز علل تعچچن و زبان عرب آموزان فارسی خطاهای شناسایی مقاله، این نگارش از ه ف. دهن  می تشکچل

 ههای  حهوزه  بها  شهود  می کمک معلم به هم و شون  مشخص آموزان زبان توس  دوم زبان یادگچری فراین های هم تا شود می سبب

 .بپردازد ت ریس به ش ه، تعچچن قبل از ای برنامه با بتوان  تا شود آشنا ان ، مواجه آن با زبان عرب آموزان زبان که سازی مشکل

 اسهت  قهرار  آمهوزان  زبهان  که مسچری نقشة یعنی درسی برنامة یک ریزی طرح در را معلمان توان  می آموزان زبان خطاهای تحلچل

 و سهی برر را یادگچری بازدارن ة موانع و کن  عمل موفقچت و پچشرفت شاخص عنوان به توان  می چنچن هم کن   کمک کنن ، دنبا 

. کنه   حرکهت  مقص  زبان نظر مورد معچار سوی به توانست خواه  آموزان زبان ترتچب، این به کن   تسهچل را آموزشی برنامة اجرای

 تعچهچن  ههای  آزمهون  تهچهة  به آفرین، مشکل های حوزه براساس بتوانن  کن  می کمک زبان م رسان به دست، این از هایی تحقچق

 کتهب  نویسهن گان . کنن  حاصل اطمچنان آموزان زبان درمچان مت او  خطاهای اصالح از و بپردازن  آموزان زبان یابی ارزش و سطح

 حاضهر  تحقچهق  ههای  یافته. بگچرن  نظر در بودن ت ریس قابل و داد رخ بسام  مانن  متع دی معچارهای در را خطاها این بای  درسی

 درون خطاههای ( 2 دهه    می رخ مقص  زبان در مادری زبان از انتقا  درنتچجة که زبانی بچن خطاهای( 1: شود می موارد این شامل

 مهواد  و ها روش از ناشی خطاهای( 4 ارتباطی  راهبردهای از ناشی خطاهای( 3 است  مقص  زبان یادگچری فراین  از ناشی که زبانی

 .آموزشی

 .دارن  بچشتری بسام  خطاها، دیگر با مقایسه رد زبانی، بچن انتقا  از ناشی خطاهای که داد نشان آماری های بررسی نهایت، در

 .زبانی خطاهای زبان، عرب آموز، فارسی فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 کارآمد مدرس یك های ویژگی: زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش

 فرد وکچلی امچررضا دکتر

 حصاریان مچرزایی محم باقر

 تبه یل  پچشهرفته  کشهورهای  بچشهتر  فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، موقعچت ارتقا  مهم هایراهبرد از یکی به زبان، گسترش امروزه

 و علمهی  ههای  پچشهرفت  بها  پهچش  از بهچش  را خهود  زبهان  آمهوزش  فراینه   کوشن  می همواره کشورها این رو، همچن از. است ش ه

  و همگهانی  ارادة نچازمنه   آن تربچهت  کهه  ستا زبان م رس فراین ، این اصلی محورهای از یکی. کنن   هماهنگ روزآم  سازوکارهای

 .است جانبه همه و دقچق ریزی برنامه

 بهه ) فارسهی  آمهوزش  کارآمه   مه رس  یک های ویژگی و ها توانش مجموعة از جامع نسبتاً چارچوبی شود می کوشش مقاله این در

 کارههای  راه و هها  روش بهه  بخهش،  تچننخسه  در ه ف، این به نچل برای. شود عرضه کلی بخش چهار قالب در( خارجی زبان عنوان

 سهوم،  بخهش  در. آیه   مهی  مچهان  به سخن آموزان زبان یادگچری اصلی مباح  برخی دربارة دوم، بخش در. شود می اشاره آموزشی

 جامعهه  دانهش  مبنهای  بهر  دیگهر،  سهوی  از آمهوزان  فارسهی  فرهنگهی  های زمچنه پچش و سو یک از فارسی زبان فرهنگی های جنبه

 ایهن  متقابهل  تأثچر فراگچر، مادری زبان نچز و فارسی زبان شناخت چون هم موضوعاتی چهارم، بخش در و شود می سیبرر شناختی،

 دانهش تحوالت با گام هم م رسان مستمر بازآموزی ضرورت مورد در نکاتی پایان در و مطرح تأثچر این احتمالی خطاهای و زبان دو

 در فارسی زبان آموزش م رسان بهچنة گزینش و شناخت برای را چارچوبی مقاله این ،مجموع در. شود می ارائه زبان کاوی آمهوزش

 .آورد می فراهم کشورها سایر

 شناسی روش زبان، شناسی روان زبان، شناسی جامعه آموز، فارسی فارسهی، زبان مه رس خارجهی، زبان کاوی آموزش: ها کلچ واژه

 .شناسی زبان زبان، آموزش
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 اجتماعی شناسی زبان رویکرد زبانان؛ غیرفارسی به فارسی زبان آموزش و فارسی زبان ةشد قالبی گفتارهای

 هاشمی افتخارسادات

 مهی  اجتمهاعی  شناسهی  زبهان  دی گاه از فارسی زبان ش ة قالبی گفتارهای کاربرد بر اجتماعی عوامل تأثچر بررسی به رو، پچش مقالة

 ایهن  بهه  آینه    می نظر به ش ه ساخته ازپچش که هستن  واژگان دنبالة بی یا و دار دنباله های توالی شه ه، قالبی گفتارهای. پردازد

 شه ه،  قهالبی  گفتارهای مانن  بومی، کاربرد که جا آن از. شون  می فراخوان ه و ذخچره ذهن در کامل، طور به ها توالی این که معنی

 آیی باههم با نچز پچشرفهته سطح در دوم زبان آموزان زبان چشترب حتی که دریافتن  محققان است، زبان ماهرانة کاربرد عوامل از یکی

 به یههن  اسههت   بهوده  ای خانهه  کتهاب  و مچهه انی  شهچوة  به پژوههش، این انجهام روش. دارن  مشهکل شه ه قالبی عبارات و واژگان

 در زبانهان  فارسهی  مچهان  رایهج  قالبی های ساخت پربسام ترین از که ه ش ه قالبهی گفتار 111 حهاوی ای نامه پرسهش که صهورت

 سهاخت  کهاربرد  و گهزینش  در تحصچالت و جنس سن، اجتماعیِ عوامل تأثچر مچزان آزمون منظور به. ش  طراحی اخچرن ه های سا 

 و دیههپلم  تحصچلی گروه دو مرد، و زن جنسی گروه دو سا ، 51-35 و 35-21 سنی گروه دو به شون گان پرسش ش ه، قالبی های

 کهه  داد نشهان  تحلچل این نتایج. ش ن  تحلچل لچکرت مقچاس اساس بر آم ه دست به های داده و تقسچم باالتر و ناسیکارش و تر کم

 دیگهر،  تحصهچالتی  گروه از بچش باال، تحصچالت با افراد و سا  35 باالی سنی گروه از بچش تر جوان سنی گروه مردان، از بچش زنان

  .کنن  می استفاده پژوهش، این در آزمون مورد ش ة قالبی های ساخت از

 بهه  فارسهی  زبهان  آمهوزش  دوم، زبهان  آمهوزش  تحصهچالت،  جنسهچت،  سهن،  اجتمهاعی،  شناسی زبان ش ه، قالبی گفتار: ها کلچ واژه

 .زبانان غچرفارسی
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 هماراه  هاای  تلفان  بساتر  بار  ،...(و پاا   ترانه، تصنیف، آواز،) کالمی موسیقی طریق از فارسی ادبیات و زبان آموزش

 ها تبلت و شمندهو

 یچالقی مه ی

 و کننه ه  کسهل  ای شهچوه  آنهها،  مطالب با مرتب  آموزشی افزارهای نرم و نوشتاری درسی مواد و کتب طریق از ج ی ، زبانی آموختن

 آمهوز  زبهان  در انگچزه ایجاد ضمن که هایی روش است  ضروری زبان، آموزش در نوین های شچوه کارگچری به بنابراین. است بر زمان

 بهه  کهه  زبهانی  فرهنهگ  بطهن  در مسهتقچم  را آموز زبان و کن  تب یل مفرّح فعالچتی به را زبان یادگچری ج ی ، مطالب آموختن برای

 همهة  در شعری زبان گسترش نچز و فارسی  زبان در موسچقی و شعر مچان عمچق پچون  به توجه با. ده  قرار  پردازد، می آن آموختن

 یکی توان  می فارسی ادبچات خصوص به و زبان آموزش در...( و ترانه تصنچف، آواز،) کالمی موسچقی از استفاده ایرانی، جامعة سطوح

 .رود شمار به کمکی ابزارهای این از

 .تبلت همراه، تلفن ادبچات، کالمی، موسچقی فارسی، زبان آموزش: ها کلچ واژه
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 به کوشش: دکتر رضا مراد صحرایی

 

 دکتر عباسعلی وفایی:  رئچس همایش

 

 دکتر رضامراد صحرایی:  دبچر علمی همایش

 

 حمچ رضا مرادی:  دبچر اجرایی همایش

 

 

 : دیگر همکاران

 ویراستاران: کتایون اسفن یاری ه سمچه گنجی

 گلشاهی ناهچ : آرایی حروفچچنی و صفحه

 پهلوان گردآوری مقاالت: دیانا ثمره

 ناظر فنی چاپ: کامل کریمی راد


