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 چکیده 

های این زبان در گذر زمان، فراز و نشیب فارسی زبانی است که معرف فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان است.

توان در زیادی را طی کرده، اما همچنان جاویدان و پا برجا مانده است. راز جاودانگی زبان فارسی را می

داشتن یک پشتوانه ی فرهنگی غنی دانست؛ فرهنگی که شاعران و نویسندگان بزرگی را پرورش داده تا 

آموزش زبان به پررنگ ترین نقش را معلم در  .ن فارسی را تشکیل دهندهای استوار و ناگسستنی زبازنجیره

، میزان آشنایی او به روانشناسی کودک، اجرا میکند. در وهله اول تسلط و تلفظ هایی که معلم دارد  کودک

جوان و شاداب بودن او و مطلع بودن از جدید ترین روشهای تدریس آموزش کودکان همه و همه در میزان 

دی کودک به زبان تاثیر مستقیمی میگذارد. بنابراین معلم این حوزه باید بسیار با دقت انتخاب شود عالقمن

موضوعاتی  هدف از تحقیق حاضر بررسی. و بتواند کالس را با ایجاد محیطی شاد و پرهیجان مدیریت کند

ت تلفیقی ازروش روش جمع آوری اطالعاکه بیشتر در حوزه ی آموزش زبان فارسی می گنجد ، می باشد. 

مطالعاتی کتابخانه ای و دیگر منابع اطالعاتی است بدین صورت که ابتدا مطالب جمع آوری شده اند و مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و سپس در ساختار مقاله به کار رفته اند .  مقاله ی حاضر به صورت توصیفی 

 تحلیلی می باشد. –

 

 .یت، معلم، کودک، روش های تدریسزبان فارسی، هوواژگان کلیدی: 



 

 

                                                                                                                                                                      مقدمه 

پذیر است. تنها زبان و خط فارسی نیست که باا گذشات زماان دگرگاون از آنجا که زبان حالتی پویا دارد نه ایستا، ناگزیر تحول

تاوان از جملاه علال تحاول در زباان و خاط پذیری دارند. عوامل زیار را میها و خطوط دنیا ویژگی تحویلی زبانشود. همهمی

 فارسی امروز برشمرد:

است ایرانیان به ویژه تحصیل کردگان و ی جهانی اینترنت، موجب شده گسترش وسایل ارتباط جمعی به ویژه شبکه -۱

های علمی و دانشمندان و دانشجویان خارجی ارتباط برقرار نمایند. این ارتباط که به زبان و خط انگلیسی جوانان، با انجمن

هنگام گردد که آنان، دهد و موجب میانگلیسی افزایش می زبانان جوان را بر حروفشود، خود به خود تسلط فارسیبرقرار می

 زبانان نیز، فارسی را با الفبای انگلیسی بنویسند.ارتباط با فارسی

بنا به دالیل سیاسی و اجتماعی پس از پیروزی انقالب اسالمی که این مقاله جای بحث درباره آنها نیست، ایرانیان بیش از  -۲

اند . این پراکندگی و ان پراکنده شدهدر نقاط مختلف جه( …های صاحب فرهنگ کهن دیگر )چین، ژاپن، یونان، مصر و ملت

ی زبان فارسی، پیامدهایی را برای این زبان به همراه داشته است. بسیاری از کودکان این ایرانیان در آمریکا، دور بودن از حوزه

کنند و یدا نمییابند بنابراین، فرصتی برای آشنایی با خط فارسی پخوانند و پرورش میدر مدارس غیر ایرانی درس می …اروپا و

گیرند. این گروه از ایرانیان نیز به دلیل نا آشنایی با خط ی استعمال در جمع خانواده فرا میتنها، زبان فارسی را به واسطه

رسانند. از طرف دیگر؛ ها به ظهور میهای اینترنتی، نشریات و کتابفارسی، مطالب فارسی خود را به خط انگلیسی در پایگاه

زبان به صورتی طبیعی و غیر محسوس برای خودشان و بسیار محسوس برای ما تحول ه دلیل مجاورت با غیر فارسیزبان آنها ب

 یابد.می

پذیری زبان فارسی است. بسیاری از اصطالحات انگلیسی و فرانسوی از طریق ترجمه به ها یکی دیگر از عوامل تحولترجمه -۳

 اند .از زبان فارسی شدهاند و امروزه جزیی زبان فارسی وارد شده

ی مشخص خط فارسی ی نشریات و انتشارات را به استفاده از یک شیوهمتاسفانه در کشور ما جای یک نهاد نظارتی که همه -۴

کند. فرهنگستان ادب فارسی، علی رغم الخطی خاص پیشه میی رسمای برای خود یک شیوهملزم کند، خالی است. هر نشریه

 دار نشده است. ی نظارتی را عهدهچند ساله خود هرگز این وظیفه ی هفتاد وسابقه

ی فرهنگی خود، بنا به هر دلیلی که باشد زبان و خط فارسی را به ضعف و انحطاط گسستگی ایرانیان از تمدن و پیشینه -۵

غنی فرهنگی و باستانی بر  یکشاند . زبان فارسی، بیانگر یک فرهنگ است علت جاودانگی این زبان نیز به همان پشتوانهمی

ریزد که های آن هستند این خیمه زمانی فرو میماند که فرهنگ و هویت ایرانی، ستونای میگردد این زبان به خیمهمی

 هایش را از دست بدهد.ستون

ن و ملیت یکی از اند تا فرهنگ ایرانی را که به دلیل آمیختگی دیهای اخیر، بیگانگان تالش فراوان نمودهمتاسفانه در سال

های جهان است، وارونه جلوه دهند و ما را قومی بدوی معرفی نمایند. اما آنچه بیشتر جای تاسف دارد، ترین فرهنگغنی

ی ی دانش آموزان ما در دورهتوجهی خود ایرانیان به فرهنگ و تمدن باستانی و هویت ملی است. به راستی، بر ذهن کودکانهبی

های تلویزیونی چقدر شود(. در برنامهبندد؟ )جز داستان تولد زال داستان دیگری دیده نمیملی نقش میدبستان چند داستان 

تواند حامی زبانی باشد که ایم؟ آیا ملتی که گذشته باستانی خود را به فراموش بسپارد، میبه فرهنگ باستانی خود پرداخته

های گذشته زبان ما را از نابودی نجات داده است؟ مسلما آنچه قرنجزئی جدانشدنی از آن فرهنگ است؟ کدام فرهنگستان در 

این زبان را محفوظ نگه داشته، دلبستگی ایرانیان به فرهنگ باستان و ملی در کنار فرهنگ دینی بوده 

 (1373است.)ابوالقاسمی،



 

 

 روش تحقیق 
العات گردآوری شده را بصورت روش جمع آوری اطالعات بصورت کتابخانه ای و دیگر منابع اطالعاتی است که اط

 توصیفی،تحلیل  و تفسیر می کند.

 

 

  يافته ها
 ويژگی های عمومی زبان

  نطق و زبان قوه.1

  .الَْبیَانَ’ بِسْمِ اٌهلل الرَحمن الرحیم. عَلم الْقُرانَ.خَلَقَ اإلنْسانَ. عَلَمَه

قوه »ومردم شناختی ازتوانایی ویژه به نام  دیگر تفاوت های زیست محیطی همه انسان هاصرف نظرازجنسیت ونژاد،رنگ و

آیات آغازین سوره الرحمن ازاعطای این قوه به انسان اشاره فرموده اند  در برخوردارند.وخداوندمتعال نیز «قوه بیان»یا«نطق

ی اصلی ترین همان سالهای اولیه کودک در .انسان با دارا بودن این ویژگی بعد از تولد می تواند با ورودش به جوامع مختلف،

 تسلط آن ادراک و کاربرد به شود می دیده نظام این در که  هایی با همه پیچیدگی نظام ارتباطی همان جامعه را بیاموزد و

 (1393)زندی،.یابد

 

 طرح مندی زبان.2

وان یک کل در مطالعات قدیم زبانشناسی این حقیقت کامال درک شده بود که زبان شبکه ی بهم بافته ای است که باید به عن

هیچگاه از  و از این رو توصیف های زبانی که در دستور های سنتی دیده می شود بریده بریده وجزئی است در نظر گرفته شود.

سوسور تالش کرد تا نشان دهد هر زبان مجموعه ای از صداها و واژه ها . تصویری یکجا وکلی به دست نمی دهد ،دستگاه زبان

زبان به عنوان نظام طرح داری   .ی را بوجود می آورد«سیستم»یا «نظام »روابط که بر روی هم بلکه شبکه ای است از، نیست

شاید چشم گیر ترین جنبه ی زبان همین طرح مندی آن  تعریف شده است که حاوی عالئم قراردادی صوتی می باشد.

خود  ناگون بطور تصادفی در مغزباشد.انسان به لحاظ محدودیت های زیست شناختی قادر نیست هزاران ترکیب صوتی گو

با این محدودیت روبه رو شویم این است که زبان در ساختهای آوایی،صرفی  انبارکند. یکی از چیزهایی که مارا قادر می سازد

 .داری برخوردار است طرح بسیار منسجم و از قواعد  ونحوی خود

.طبعا با پذیرش نظام  ونوشته های ما را تشکیل میدهد متشکل از عناصر وقواعد که زیر بنای گفته هااست نظامی  ، زبان

مندبودن زبان لزوم رعایت نکاتی مانند گزینش عناصر به صورت هدفمند،درجه بندی محتوا،دقت در تقسیم زمان کافی برای 

یگر بر ما ی تدریس مناسب از یک سوی دش هاانتخاب رو آموزش هر دسته از قواعد زبانی و...در تدوین کتب درسی ازیک سو و

 (1373)ابوالقاسمی،.واجب می شود
 

 مکانن و عدم وابستگی به زما .3

نظامهای ارتباطی ویژه جانوران فقط در زمان خاص  زبانهای انسانی،آزاد بودن از قید زمان و مکان است. ازویژگیهای دیگر

ر نوردند و درباره ی گذشته و حال و آینده و کارآیی دارند ؛ولی انسانها با استفاده از زبان خود می توانند زمان و مکان را د

حتی درباره ی آنچه وجود خارجی ندارد به گفتگو بپردازد. این ویژگی  همچنین درباره ی مکان حاضر یا دورترین نقاط جهان و

وسعه تمدن ت در نتیجه به فرهنگ سازی و بقا و اطالعات به آیندگان و گذشتگان ،انتقال تجارب و بزبان به استفاده از تجار

 وحی،م بشری انجامیده است.حتی خداوند رحمان نیز به علت همین ویژگی عدم وابستگی به زمان و مکان زبان است که پیا

همه مکانهای جهان در قالب عناصر زبانی  خصوص معجزه جاوید پیامبر عظیم الشان اسالم )ص(را برای هدایت همه اعصار وب

  .فرستاده است
 



 

 

  خالقیت زبان.4

 «تولید»توانایی است. همین خصوصیت ویژه زبان بشری که عبارت از «ویژگی خالقیت آن»ی از امتیازات بسیار مهم بشری یک

انده می خو «تولیدی»یا «زایایی» و«خالقیت»جمله: نامحدودی از جمالت تازه وبدیع است به نامهای مختلفی از تعداد «درک»و

 وهر مکان  ر ارتباط بادی هر چه که بخواهد و  را می دهد تا به طور طبیعی دربارهبه انسان این امکان  «خالقیت»ویژگی  شود.

اورد ر زبان بیبت خود بمسلسل وار به گونه ای بدیع ومتناسب با زمینه ی صح عباراتی را ،کرده هر زمانی ساعتها جمله پردازی

زبان بدین معنی  خالقیت به عبارت دیگر، .کند بدون اینکه برای خود یا شنونده کوچک ترین مشکل زبانی و ارتباطی ایجاد

 ر فرصتهایعدها دباست که انسان برای فراگرفتن زبانی ،یک رشته جمله ها وگفتارهایی را در مغز خود انبار نمی کند تا 

 و قواعداز  اد مشخصیفطری اوست،تعد بلکه تنها با استعدادی که ذاتی و، مناسب از میان آنها انتخاب کرده بر زبان بیاورد

یی با در رویارو ازه وهرموقعیت ت بتواند در د و همین امر موجب می شود تا اوآموز می را زبان آن واژگان همراه به  قوانین

ای ند گفتارهمی توا .همچنین بر زبان بیاورد هرمورد جدیدی مطابق آن آموخته های ذهنی خود عباراتی تازه و مناسب بسازد و

 .یص بدهدحتی اگر هرگز آنها را نشنیده باشد،تشخ که مطابق الگوهای زبانی او نیستند،غیردستوری و نادرست را 

دارد در  ه امکانکمنظور این نیست که وی تمامی جمله های آن زبان را  وقتی گفته می شود که کسی زبانی را آموخته است،

ته اعده آموخاژه و قون است که او تعداد محدود بلکه منظور ای موقعیت های گوناگون به کار روند در ذهن خود انباشته است.

 جمالت محدود،  یعنی شخص می تواند با استفاده از آن قوانین و واژگان است که این قواعد خود جنبه ی زایشی دارند.

 .بسازد نامحدود

ا روشهای وان بت در آموزش زبان فارسی بخصوص در درسهای جمله نویسی و انشا که فرایند تولیدی سخن نوشتاری هستند می

ق ویسی و خلح جمله نآنان را در سط با پرورش قوه خالقیت دانش آموزان با آموزش های الزم و انجام تمرینات کافی، علمی و

 .ی یابدعلمی م اهداف آموزش دبستانی تحقق ند. دراین صورت است که یکی از مهمترینامتون نوشتاری به حد خودکفایی رس
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 بانتسلط بر ز

ر دکان عادی مه کودبا وجود این که زبان یکی از پیچیده ترین انواع دانش است که ما تا به حال به آن دست یافته ایم، ه

ع به صحبت روند، شروراه ب سالهای اولیه زندگی در آن مهارت می یابند. در واقع، بسیاری از نوزادان حتی قبل از اینکه بتوانند

بان بت است. زؤال مثع آیا می توان تصور کرد که زبان تا این اندازه پیچیده است؟ جواب این سکردن می کنند، با این اوضا

رها نمی ز کامپیوتیاری اشناسان هنوز در حال تشریح قواعد زبان انگلیسی ) و یا دیگر زبانها ( هستند، این درحالی است که بس

اسان، زبان را به انواع زبانشن وظیفه زبان آموزان جوان چیست ؟  ساله گفتار را درک کنند. واقعاً ۵توانند به خوبی یک کودک 

وند و یا شوف می یک سیستم ارتباطی که شامل تعداد مشخصی نشانه است، تعریف می کنند. این نشانه ها شامل صداها یا حر

را تولید  نامحدودی شمار وشوند  اشاراتی که توسط افراد در زبان اشاره ای بکار می رود. این نشانه ها می توانند با هم ترکیاب

یک  ی و همکنند. همانطور که ویگوتسکی تصدیق می کند هر زبانی بطور شگفت آوری هم وسیله ای جهت ارتباط اجتماع

د سد و بدانا بشناوسیله الزم جهت تفکر می باشد. جهت مهارت یابی در یک زبان مثل زبان فارسی، کودک باید حروف اصلی ر

ل ی را تشکیبا معن شده و یک کلمه می سازند و اینکه چگونه کلمات با هم ترکیب می شوند تا یک جمله  کیبچگونه با هم تر

، بنابراین تفاده کندبان اسدهند، او باید معنی کلمات و جمله ها را بفهمد و بداند چگونه در تعامالت اجتماعی بطور مؤثری از ز

لم عالئم و اصطالحات . ع5.علم معانی 4. نحو، 3. ساخت کلمات، 2صداشناسی،  .1: زمینه زیر مهارت یابد ۵یک کودک باید در 

  .زبانی



 

 

یک سیستم صدا در زبان است و واحدهای پایه صدا در هر زبانی بخشهای آن هستند.کودک باید  1صداشناسی :.صداشناسی1

کودکان باید یاد بگیرند که صدای زبان خود را  بداند کدامیک از آنان میتوانند باهم ترکیب شوند و کدامیک از آنان نمی توانند.

  .شنیده و تلفظ کنند تا سخنانی را که میشنوند برایشان آشنا باشد و آنرا متوجه شوند

قواعدی هستند که برای شکل دهی کلمات از صداها به کار می روند، برای مثال این  2قواعد ساخت کلمه :.ساخت کلمات2

ها ، ان و...(می شود. موارد استثناء این قواعد هم (قواعد شامل قاعده ساخت افعال گذشته  و قاعده جمع بستن با اضافه کردن

  .باید به خوبی فراگرفته شود

  :هت تشکیل جمله ها از کلمات بکار می روند. این سه جمله را در نظر بگیریدقواعدی هستند که ج 3قواعد علم نحو : .نحو3

 .فااااارد مااااار نیااش زد

 مااااار فارد را نیااش زد.

 .فارد مااااار را نیااش زد

ند. کقض می ندر زبان فارسی اولین جمله همانطور که کودکان کم سن و سال هم تشخیص می دهند، قواعد جمله سازی را 

هارت مواعد نحو د در قمین و سومین جمله از لحاظ قواعد زبانی درست هستند، اما در معنی با هم تفاوت دارند. کودکان بایدو

  .یابند تا بتوانند زبان را متوجه شوند و آن را به کار گیرد

نده چیزها هستند و کودک حیطه ای از زبان است که بر معانی تمرکز دارد. این کلمات نشان ده 4علم معانی : . علم معانی4

باید روابط بین کلمات و چیزها را تشخیص دهد. علم معانی همچنین برای تفسیر کامل جمله یا پاراگراف الزم و ضروری است. 

  .روشن است که فهم معانی بسته به درک کلمات و بنابراین بسته به رشد شناختی است

مهارت یابند. قواعدی که تعیین  5فت که زبان آموزان باید در علم عالئمدر پایان باید گ.علم عالئم و اصطالحات زبانی:  5

میکنند چگونه زبان، در بافتهای مختلف اجتماع به کار میرود. این بدین معنی است که کودکان باید یاد بگیرند که کی، چه 

طلب که چه کسی شنونده است، چه چیزی را، به چه کسی بگویند. آنها باید بیاموزند که چگونه میتوانند با فهمیدن این م

اون سیب را به  "چیزی از قبل میداند و چه چیزی نیاز دارد یا دوست دارد بشنود، به صورت مؤثرتری ارتباط برقرار کنند. جمله

 . از لحاظ قواعد، جمله درستی است اما کودک با این جمله نمیتواند روی مادربزرگ تأثیر بگذارد در حالیکه میتواند"من بده

 (1393) زندی،  " مادر بزرگ، ممکنه لطفاً یکی از سیب های خوشمزه را به من بدهید؟ "بگوید :

لم ، نحو و عت کلمهبطور خالصه، مهارت یابی در زبان یک مبارزه باور نکردنی است، زیرا الزم است صداشناسی ، معنی، ساخ

ا، ه، تُن صدالت چهرارتباط غیر کالمی هم مدنظر است )حاعالئم آموخته شود.ارتباط انسانها تنها شامل زبان نمیشود بلکه 

 حرکات سر و دست و غیره (.

 

                                                             
1  Phonology 
2 Morphology 
3 Syntax 
4 Semantic 
5 Pragmatic 



 

 

 رشد زبان در کودکان دبستانی

واژگان و دستور زبان به رشد خود در اواسط کودکی ادامه می دهند اما در سنین قبل ، کمتر واضح هستند. بعالوه نگرش 

اسی می شود. آنها آگاهی از زبان را پرورش می دهند. تحصیالت به این کودکان دبستانی نسبت به زبان دست خوش تغییر اس

توانایی های زبان کمک می کند. فکر کردن به زبان در طول دستوالعمل روخوانی بسیار و شایع می شود و روخوانی روان منبع 

ل و به مهارت های زبان کمک می جدید یادگیری زبان است. چگونگی توانایی بیشتر در فکر کردن به زبان از سواد آموزی حاص

  کند.

هزار کلمه فراتر می رود. بطور متوسط روزی 40در طول سالهای دبستانی واژگان به چهار برابر افزایش می یابد و سرانجام از 

رای کلمه جدید یاد می گیرند. کودکان دبستانی با تحلیل کردن ساختار کلمات دشوار ، واژگان خود را افزایش می دهند. ب 20

 (1393)سیف،.مثال آنها از کلمه شاد و تصمیم فوراً معانی شادی و تصمیم گیری را بدست می آورند

 هدف های زبان آموزی در دوره دوم دبستان

مهم ترین هدف های زبان آموزی در دبستان و در دوره ی دوم رشد کالمی و زبان آموزی کودک، می تواند در محدوده ی 

 اشد:هدف های پیشنهادی زیر ب

  .ایجاد شرایط مناسب برای تقویت مهارت های گوش دادن و سخن گفتن در کودکان است .1

  .آموزش رمزهای نوشتاری )بصری( زبان یا حروف الفبا و کلمات یعنی خواندن و نوشتن است .2

المی و گفتاری ایجاد نظم و تسلسل فکری در ارتباط های کالمی کودکان است کودک در این مرحله باید به بافت ک .3

  .بزرگساالن نزدیک شود

خوب خواندن و سریع خواندن است. منظور از خوب خواندن این است که کودک متن را درست بخواند و معنای آن را کامال  .4

  .بفهمد. و منظور از تند خواندن این است که دانش آموز باید به تدریج سریع خوانی را یاد بگیرد و به آن عادت کند

 .وسعه ی مهارت های نوشتاری است، که در سال های آخر دبستان و نیز مقاطع باالتر باید بصورت جدی مورد توجه باشدت  .5

  ..آشنایی علمی دانش آموزان با ساختار زبان و قواعد حاکم بر آن است6

لطیف انسانی است.  آشنایی دانش آموزان با زیبایی های زبان کالمی و توانایی در بیان احساسات دقیق و عواطف .7

 (1393)زندی،

 اصول آموزش زبان فارسی به کودکان دبستانی

 .بدانید فارسی زبان یادگیری برای را آموزانفارسی انگیزۀ -1

 برای  آموزانآموزان خود بپرسید که چرا میخواهند زبان فارسی را یاد بگیرند. زیرا دانستن عالقه و انگیزۀ فارسیاز فارسی

آوردن فرصتهای یادگیری خارج از کالس کمک زیادی موزشی و تهیۀ محتوای آموزشی مناسب و نیز فراهمریزی آبرنامه

کرد. وقتی انگیزۀ فارسی آموز را مانند انگیزۀ شغلی، آموزشی شخصی و اجتماعی بدانید، بهتر می توانید فارسی آموزان را خواهد

قرار دهید تا آنها با گفت و گو در مورد اشتراکات یکدیگر، ارتباط های مشابه در گروههای آموزشی مناسب  بر اساس انگیزه

 .بهتری برقرار کرده و در یادگیری زبان فارسی پیشرفت کنند



 

 

 .بشناسید را آموزفارسی هر یادگیری شیوۀ و سبک -2

فردی است و  ، ریهای مختلف یادگیری را همواره مدّنظر داشته باشید. سبک یادگیچرخۀ یادگیری، هرم یادگیری و شیوه

گیرند( و گروهی به آموزان به صورت دیداری )کسانی که با دیدن بهتر یاد می معموالً با دیگری متفاوت است. گروهی از فارسی

توانید حتی با دانستن همین دو سبک، گیرند( توان یادگیری دارند. شما میصورت کالمی )کسانی که با شنیدن بهتر یاد می

بندی کنید و مناسب با شیوه یادگیری او درسها را عرضه کنید تا سرعت و کیفیت  گروههای مشخص تقسیم آموز را در فارسی

 .تان بیشتر شود آموزش

 .سی استفار یادگیری برای آموزانزبان انگیزۀ تقویت و ایجاد زبان، مدرّس وظیفه مهمترین و نخستین-3

توان ادعا کرد که بخش مهمی از کار مدرّس طول دوره تقویت گردد، می چنانکه این انگیزه در ابتدا به خوبی صورت گیرد و در

 .زبان فارسی به درستی صورت گرفته است

 !بزنید لبخند کالس در همیشه -4

 تدریس هنگام و کالس در را مثبت انرژی و بخندید بلند. کنند  راحتی  آموزان در کالس فارسی باید احساس آرامش وفارسی

 ."ببرند لذت فارسی کالس از باید"  آموزانفارسی که است این معلم اریک اصل. کنید جاری

 .کنید صحبت آموزان زبان با فارسی زبان ویژگیهای دربارۀ -5

 زبان آموزان با نیز آن هایویژگی و فارسی زبان دربارۀ متوالی فرصتهای در بایدمی  مدرّس زبان فارسی، عالوه بر آموزش زبان،

 .دهد توضیح آنها برای تدریج به را فارسی زبان ساخت و کند صحبت

 مرور شیوۀ از  آموزان فرصت مطالعه و تکرار در خارج از کالس را نداشته باشند،که ممکن است برخی از فارسی از آنجایی -6

 کنید. استفاده بسیار گذشته مطالب یادآوری برای

 باید فارسی آموزان  .را در فعّالیّتهای کالسی مشارکت دهید آموزان در طول کالس سؤال بپرسید و همهاز تمامی فارسی -7

های خود در تمامی فعّالیّتها شرکت فعّال دارند. در ی ه در طول یک جلسۀ آموزشی، همواره در کنار مدرّس و همکالسک بدانند

های مختلف روش ند. از تمرینآموز خود دائماَ در ارتباط باشهای یکسانی را فراهم کنید تا با شریک زبانبخش گفتگو، فرصت

آموزان را در توان استفاده کرد تا همه فارسیگفتاری که بر تکرار و تمرین و مشارکت همگانی است به خوبی می -شنیداری

 .فعّالیّت کالسی مشارکت داد

 .موانع روانی یادگیری فارسی را کاهش داده و )حدامکان( از میان ببرید -8

ع است. با ایجاد جم در گفتن سخن  مشکل دریادگیری هر زبان، ترس از اشتباه کردن و ترس ازاز لحاظ روانی، مهمترین 

 .ببرید بین از را  فضای دوستانه، این ترس

 !از فیلم و موسیقی در آموزش فارسی غافل نباشید -9

 .کنید  فارسی آموزان کار حتماً در طول یک دوره آموزش، حداقل یک فیلم را در کالس نمایش دهید و بخشهایی از آن را با



 

 

 ارتباط قصه و زبان

زبان در حقیقت دو نقش عمده دارد از طرفی ابزاری برای ایجاد ارتباط بین افراد یک جامعه زبانی می باشد و از طرفی 

جاد ارتباط دیگر،تکیه گاه فرهنگ است که به معنای وسیع آن در کنار عناصر دیگر، ادبیات را نیز در بر دارد. زبانی که برای ای

به کار می رود زبانی ساده از لحاظ زیبایی شناختی  و به دور از هر گونه پیرایه است. اما زبان ادبی با تغییراتی در ساخت های 

اوایی ،صرفی و نحوی و معنایی زبان ،آن را طوری سازمان میدهند که حس زیبایی شناختی انسان و طبع هنری او را تحت 

ای از زبان را به کودک و گویی نوعی ادبیات شفاهی است. آشنایی با نوع شفاهی ادبیات درک تازههتاثیر قرار می دهد .قص

شود دانش زبانی آنها را غنی ها و حکایات که در قالب قصه برای کودکان و نوجوانان بیان میها، متلبخشد. افسانهنوجوان می

ای مواجه ان آن استفاده نکنند زبان قصه را تجربه کرده و با دنیای زبانی تازهکارنگیرند و از واژگسازد. حتی اگر آن زبان را بهمی

ها، جمالت کوتاه و مرکب، لحن و کالم گیرد و اولین برخورد کودک با قصه با شنیدن واژهشوند. قصه در قالب کالم جان میمی

گیری ادبیات گفتاری گویی، در شکلاثر قصه اولین»بیند. طور غیرمستقیم آموزش میاست. به این طریق کودک زبان را به

 «آموزد.ها و مفاهیم ادبی را از طریق احساس خود درک کرده و کاربرد صحیح آن را میکودکان است. بسیاری از کلمات، واژه

حساسیت گویی با روشی کامال طبیعی و عاطفی زبان مادری را آموزش و قواعد آن را منتقل می کند. ناظمی با اشاره به قصه

تواند مهارت خوب گوش کردن و مهارت زبانی می گوی خوب دوره ابتدایی در آموزش زبان معتقد است معلم در نقش یک قصه

های زبانی، کودکان را باال برده و با خوب تلفظ کردن، استفاده از عبارات صحیح و اصولی و خوب بیان کردن و دیگر تکنیک

 (1386و تاثیرگذار باشد. )ناظمی، الگویی صحیح در اختیار قرار داده

                                                                                                                    اهداف قصه در آموزش زبان فارسی دوره ابتدايی

 کمک به پرورش قدرت بیان و عواطف و افکار کودکان  -1

 نیروی تخیل در کودکان  تقویت و پرورش -2

 تحریک قوه ی ابتکار و ابداع در کودکان -3

 ایجاد عشق و عالقه به ادبیات در کودکان -4

 رشد اعتماد به نفس کودک و عالقمند ساختن او به آزادی و عدالت اجتماعی  -5

 (1386)ناظمی،نی و شهروندیبرآوردن نیازهای عاطفی کودک و آماده ساختن او برای دریافت پیام های اخالقی و انسا -6

 

 پاسداری از زبان فارسی

تواند بیش از فرهنگستان در پاس داشت زبان و خط فارسی تاثیرگذار باشد آموزش و پرورش است. یکی از نهادهایی که می

وزش و های یکنواخت و منطقی زبان  فارسی از وظایف آمریزی مناسب آموزشی در جهت شناساندن هویت ملی و آموزشبرنامه

ریزی درسی خود به این نکته توجه کند که دانش آموزان این سرزمین، دانش پرورش است. آموزش و پرورش ما باید در برنامه

تر زبان و خط، زیربنای فراگیری دانش و مهارت است. در گیرند بنابراین آموزش هر چه دقیقرا از طریق زبان  فارسی فرا می

های مستقل و اجباری شمرده شود. متن )روانخوانی( و امال )درست نویسی( به عنوان درس این زمینه باید روخوانی درست

نظران زبان و ها و مراکز آموزش عالی هستند؛ متاسفانه صاحبسومین نهاد موثر در پاسداشت زبان و ادب فارسی دانشگاه

ی خاص خود اتفاق نظر ندارند و هرکدام بر شیوهسازی خط تاثیر بسیاری داشته باشند، توانند بر همساننگارش فارسی که می



 

 

تواند در ی زبان فارسی و حمایت از آن است. این نهاد عالوه بر آن که میفشارند. صدا و سیما نهاد موثر دیگر در اشاعهپای می

ی زبان فارسی نهتواند در شناساندن هویت ملی که همانا پشتواسازی زبان و خط فارسی ایفای نقش کند، میگسترش و یکسان

است نیز موثر واقع شود. به هر حال هماهنگی بین چهار نهاد یاد شده به صاحبان زبان یک شیوه مشخص در خط و عشق به 

 (1378کند.)خلخالی،زبان فارسی به عنوان یک عامل وحدت ملی را القا می

 

 گیریبحث و نتیجه

 نهاداتی مطرح می گردد:پیش در پایان برای توسعه ی واژگان و مهارت های زبانی

.گفتگو با بزرگساالن به مهارت های زبان مقدماتی کمک می کند. برخورد بزرگساالن با اشتباهات باید اصالح شود.بزرگساالن 1

در برخورد با اشتباهات دستوری نباید به عیب جویی کودکان بپردازند این باعث می شود کودکان آزادانه به کسب مهارتهای 

 . ته و مایوس شوندجدید نپرداخ

 وجود محبت و پذیرش و امنیت و روابط سالم خانوادگی . .2

 ارائه آزادی به کودک و تشویق او به انجام فعالیت هایی در خور استعداد . .3

  . عدم ایجاد فشار برای یادگیری و انتظار پیشرفت متناسب با سن و استعداد .4 

 ابراز احساسات و عقاید شخصی. . وقت کافی، امکانات مناسب و تشویق به 5 

 . محیط شوق برانگیز و تجربه های غنی و معیارها و عادت های سخن گفتن خوب در خانه.6  

 

                                                                                                                                                                         منابع
 ( . تاریخ زبان فارسی.تهران: انتشارات سمت.1373ابوالقاسمی، محسن.) -

 (.روش تدریس زبان فارسی.تهران: انتشارات سمت.1393زندی، بهمن.) -

 ز.(.درسهای زبان شناسی همگانی. مترجم نازیال خلخالی. تهران: انتشارات فروزان رو1378سوسور، فردیناند دو.)-

 ( . روانشناسی یادگیری و آموزش ، تهران : انتشارات دوران1393سیف ، علی اکبر. ) -

 .تهران: انتشارات چاپار .گویی و نمایش خالقادبیات کودکان رویکردی بر قصه (.1386ظمی، یحیی.)نا -

 مرکز یادگیری سایت تبیان -

 


