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  چكيده 
و بررسي انتقادي پايه  اهميت پژوهش در حوزة واژگان تأكيد برهدف مقالة حاضر 

  طرح ملي شناسايي واژگان پايـه  وواژگان پاية فارسي از زبان كودكان ايراني كتاب 
در ابتـدا   .استشناسي و آموزشي ششناختي، روشناختي، زباناز منظر روان فارسي

سـپس  . شـود و تاريخچة تـدوين كتـاب اشـاره مـي     اهميت موضوع واژگان پايهبه 
هـاي  فصـل به اين ترتيب، پس از مروري بر . شودمحتواي اثر توصيف و تحليل مي

بـه عبـارت    . هاي مختلف ارائه خواهـد شـد  ز بخش، نقدي اجمالي امختلف كتاب
شناسي طرح ملي شناسايي واژگـان پايـه   ، روش»مقدمهيب«ديگر، پس از نقد بخش 

آوري داده در طـرح ملـي   شود با اشـاره بـه ابزارهـاي گـرد    سعي ميو  شودنقد مي
بندي شده در شناسايي واژگان پايه، تصويري انتقادي از روال استخراج واژگانِ طبقه

ي و هـاي موضـوع  جـدول (در ادامه دو بخـش اصـلي كتـاب    . گرددكتاب ارائه مي
  . شوندتر نقد و تحليل ميدقيق) ايپلكاني و پايه

  .آموزاندانش، بررسي انتقادي، يفارسزبان ه، يواژگان پا: ها كليدواژه
  
 مقدمه .1

هـاي  توان از رويكردها و پيكرهو تخمين واژگان پايه، مي هاي زبانيبراي استخراج داده
نظير واژگان پاية گفتـاري، واژگـان   ي هايبنديطبقهدرنتيجه، . زباني متنوعي استفاده كرد
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اهل زبـان  اگر . خواهيم داشت... پاية نوشتاري، واژگان پاية بياني، واژگان پاية ادراكي و
را در ) واژگان پايه( هاي قابل فهم براي يك گروه سني خاصاين مجموعه ميانگين واژه
تـوان از  نـد، مـي  هاي اجتماعي متفاوت به كار ببردر موقعيتو برقراري ارتباط متعارف 

صحبت كـرد و در صـورتي كـه ايـن      )general core vocabulary( واژگان پاية عمومي
واژگـان   گيـرد، اي در امور آموزشي مورد استفاده قرار بندي شده و حوزههاي طبقهواژه

). 6: 2003كـارتي و كـارتر،   و مـك  1380مندان، عالقه( شوندخوانده ميپايه آموزشي  
تـر بـا سـطح تـوانش     اي واژگاني متناسـب هتواند شبكهمي تخمين فهرست واژگان پايه

نياز توليد مواد آموزشـي متناسـب بـا    آموزان را ارائه كند كه در حقيقت پيشزباني دانش
متناسب در هاي نابه اين ترتيب ممكن است از واژه. آموزان استسطح رشد زباني دانش

بـا دامنـة    هـاي آموزشـي متناسـب   تأليف و آموزش كمتر استفاده شود و در نتيجه مـتن 
هـاي حـوزة   هـاي پـژوهش  يكي ديگـر از كاربسـت  . آموزان طراحي شودواژگاني دانش

هـاي  هاي آموزش مفـاهيم پايـه، برنامـه   واژگان پايه، استفاده از نتايج براي تدوين برنامه
  . هاي حمايت زباني از كودكان داراي نقص زباني استاي و بستهمداخله

در سـازمان  » شناسـايي واژگـان پايـه   «طرح ملي  1384تا  1380هاي در فاصلة سال
زاده ريزي آموزشي توسط استاد محترم سركار خانم دكتر شهين نعمـت پژوهش و برنامه

آموز، هفتصـد  هزار دانشدر اين طرح ملي بسيار بزرگ بيست. و همكارانشان انجام شد
. ن مشاركت داشتندو پنجاه معلم ابتدايي از يكصد و هفتاد و پنج مدرسه از سرتاسر ايرا
مجريان پـژوهش  اما . گزارش كامل طرح در بيش از هزار صفحه و پنج مجلد تنظيم شد

طرح ديگري بـا  تصميم گرفتند، » شناسايي واژگان پايه«براي كاربردي كردن نتايج طرح 
در نهايـت بـا انجـام طـرح     . پيشـنهاد دهنـد  » هاي طرح واژگان پايـه كاربست يافته«نام 

تر شدن بـه كاربسـت   هاي طرح واژگان پايه به هدف نزديكآمد و دادهموافقت به عمل 
شود موضوع واژگان پايه و كتاب در اين جستار تالش مي. بندي شدنداستخراج و طبقه

  . مورد بررسي انتقادي قرار گيرد» واژگان پاية فارسي از زبان كودكان ايراني«
  

  اثرف يتوص .2
جملـه  از آن. انـد پايه در زبان فارسي انجام شـده هاي بسياري در حوزة واژگان پژوهش

، سيف نراقي، كزازي، صدقي و شاكري يكتـا  )1357(، ايمن )1352( اي بدرهتوان به مي
 ،)1373( شـكري ، )1371(، ضـرغاميان  )1370(، مهـديزاده  ) 1370( ، صـفارپور )1363(

، )1381(نيـا  ، سعيد)1381(، اعاليي )1380(، غفاري )1376(، شبيري )1376(صفرزاده 
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-و نعمـت ) 1384(زاده و همكاران ، نعمت)1387(، )1379(زاده ، نعمت)1382(فكري 
، )1390(، نوري )1387(، علوي مقدم )1385(،  محمدي رفيع )1390(زاده و همكاران 

، )1391(، دادرس )1391(، عـامري و ذوالفقـاري   )1390(رجائي، فضـلعلي و عليـزاده   
-مقـدم و خيـر  ، علوي)1391(، صناعتي )1391(ي كاظمي ، دستجرد)1391(زاده نعمت

از ميــان . اشــاره كــرد) 1393(، و رمضــاني )1392(، كــوكبي و چراغــي )1393(آبــادي 
توان به آگدن ايراني حوزة واژگان پايه ميهاي غيرهاي خارجي از ميان پژوهشپژوهش

)C. K. Ogden, 1930(   بريـد ،)Breed, 1931(    شـامباو و شـامباو ،)Shambaugh & 

Shambaugh, 1928(  و)Shambaugh & Shambaugh, 1929(  هـورن ،)Horn, 1929( ،
، )Stone, 1939(، اســــتون  )Seegers, 1939(، ســــيگرز )Hebel, 1938(هبــــل 

 ، برگالنـد )Betts, 1939(، بتـز  )Hockett, 1938(، هاكـت  )Curtis H, 1938(كـورتيس 

)Berglund, 1937( دارل و ســاليوان ،)Durrell & Helen, 1938( ــرِي و همكــاران گ ،
)Gray et al., 1940( ثورندايك و لورج ،)Thorndike & Lorge, 1944( آگدن ،)Charles 

Kay Ogden, 1944( رينزلند ،)Rinsland, 1945(كـارتي  ، مك)J. J. McCarthy, 1964( ،
، )Charles Kay Ogden, 1968(، آگـدن  )Russell, 1954(، راسـل  )Dolch, 1951(دولچ 

، Smith & Ingersoll, 1984()1984(، اسـميت و اينگرسـول   )Hillerich, 1978(هيلريچ 
و فـار،   )R. Farr, Kelleher, Lee, & Beverstock, 1989(فـار، كلهـر، لـي و بورسـتوك     

 .I. S. P(يشـن  ، ن)R Farr, Hughes, Robbins, & Greene, 1990(هوگز، رابينز و گرين 

Nation, 1990( گراهام، هريس و لويناچان ،)Graham, Harris, & Loynachan, 1994(  ،
 .M(كارتي ، مك)P. Nation & Waring, 1997(، نيشن و وارينگ )Saarela 1997(سارِال 

J. McCarthy, 1998(  و)Michael McCarthy, 1999( لي ،)Lee, 2001( كـارتي و  ، مك
اشـاره كـرد   ... و )Allman, 2005(، آلمن )Michael  McCarthy & Carter, 2003(كارتر 

در ايـن ميـان يكـي از آثـار      .متنوعي از واژگان پايه را تخمين زدند كه هر يك فهرست
در اين مجال به بررسي اين اثـر  . است) 1390(زاده و همكاران كاربردي پژوهش نعمت

   . پردازيممي
زاده، مهـدي  به قلـم شـهين نعمـت    واژگان پايه فارسي از زبان كودكان ايراني كتاب

در  1390تنظيم شده و در سال زاده كاظمي و محرم منصوريادرس، مهدي دستجردي د
م يدر چهـار بخـش تنظـ   اثـر  اين . صفحه توسط انتشارات مدرسه چاپ شده است 432

 ين مـاجرا يدلنشـ  يبه صـورت  يشناسو حق يادآوريبا عنوان  بخش نخست: شده است
سسات، همكـاران و مـدارس   كند و سپس از مويت ميطرح را روا يو اجرا يريگشكل
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كار  يدهندة سترگشود كه خود نشانيارائه م يه فهرستيكننده در طرح واژگان پاشركت
مشـتمل بـر ضـرورت،    ه يواژگان پا يطرح پژوهشمسائل مرتبط با  در بخش دوم. است

ش يه، نمـا يـ كاربست واژگـان پا  يه، طرح پژوهشيواژگان پا ييشناسا ينه، طرح مليشيپ
ه و سـاختار  يـ ، كـاربرد واژگـان پا  يش پلكـان ي، نمايش موضوعيه، نمايپا واژگان يينها

و  يه، مبـان يـ واژگـان پا  يبنـد طبقـه  يدر بخش سـوم بـا عنـوان مبـان    . كتاب آمده است
ها بـه موضـوع،   ص واژهيتخص يارهاين موضوع، معيي، تعيموضوع يبندطبقه يارهايمع

 يپلكـان  يهـا جدول يو راهنما يپلكان يبندطبقه ي، مبانيموضوع يهاجدول يراهنما
بخش چهارم كه در . م شده استيتنظصفحه  58در  نخست كتابسه بخش . آمده است

بـه صـورت    يلية تحصيه در هر پنچ پايواژگان پا يهااست، فهرست كتاببخش اعظم 
  . به صورت جداگانه آمده است يپلكان يهاو جدول يموضوع يهاجدول
  

  اثر ييمحتوال يتحل .3
  مالينقد اج. 1,3

. آمـده اسـت  » مقدمـه بـي «عنوان  ذيلِنخستين بخش كتاب مقدمة آن است كه در واقع  
هاي اين بخش كافي است كه خواننده حس كند با متني متفـاوت  عنوان و نخستين واژه

. اي روايـي اسـت  ايـن بخـش داراي شـيوه   . هـاي علمـي رو بـه رو اسـت    از ديگر متن
انـد و  آمدههاي علمي بيرون هاي رايج مقالهاز قفس تنگ قالبنويسندگان در اين بخش 

نويسـندگان كتـاب بـه چنـين     . اندي صميمي بيان كردهمفاهيم و مقاصد علمي را به زبان
البته ممكن است به همـين   .اندحركتي همت كرده و به راستي خوب از عهدة آن برآمده

پـژوهش  روش اضر در كتاب ح. نباشنددر امان دليل از نيش و طعن منتقدان افراطي نيز 
بـراي   به همـين دليـل  . تصريح نشده است و اصول به كار رفتهها و شيوة استخراج داده

به روند كار در همان مقدمه البته . اي نداريمسنجهدقت و صحت كار انجام شده ارزيابي 
دانيم واژگان تهيه شده با چه دقتي به دسـت مـا رسـيده    نمياما بيان شده است  اختصار
اند اما آمدهكاربست  طرحاي و اين موارد در گزارش هزار صفحهاست كه  روشن. است

در مورد را تواند شك خود هاي مفصل دسترسي ندارد، نمياي كه به آن گزارشخواننده
به نظر تكـرار روال تخمـين   . ها برطرف نمايدوجود يا عدم فهرست شدن برخي از واژه

در  ادامـه در تـر شـدن مطلـب،    براي روشن. در كتاب حاضر ضروري بودهاي پايه واژه
نكـاتي مطـرح   هاي زباني پژوهش اصلي آوري دادههاي گردآزمونها يا خردهمورد ابزار

  .شودمي
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كه تصـويري خـاص، بـر     تصميم گرفته شدچگونه  آزمون واژگان ادراكيخرده در
، »دهان«، »لب«، »صورت«تصويرهاي مربوط به  ،براي نمونه داللت دارد مفهومي خاصي

تصويري يكسـان در   ؛هاي متفاوتي را برانگيزدتواند پاسخمي» پيشاني«، »ريش«، »دندان«
ـ   ،»پتـو «به كار رفته و ديگـري بـراي   » كاشي«دو جا آمده كه يكي براي  كـه  نجالـب اي

. انـد ها چندين بار تكرار شـده بسياري از تصويرها و مفهوم ؛كدام هم نيستتصوير هيچ
پـردازي  هاي متفـاوتي بدهـد، ثبـت پاسـخ و داده    هاي مختلف پاسخاگر كودك در مورد

ها خواسته شده كه براي از آزمودني ،آزمون واژگان توليديخردهدر  ؟ه استچگونه بود
هاي زباني وابسـته بـه   اين امر منجر به توليد داده. ها قصه بنويسنداي از تصويرمجموعه

هاي مشخص، ها و موضوعگزينش تصويربه اين معني كه با . شودموضوع و تصوير مي
هـاي  در صورتي كه بـراي تخمـين واژه   .هاي متنوع بسته شده استبراي توليد داده راه

هاي متفاوت طراحي شود هاي زباني بزرگ با موضوعات متنوع و از متنپايه، بايد پيكره
ي و اكلمـه  5000واژگـاني   مشـكل فهرسـت  . و از دل آن واژگان پايه شناسـايي گـردد  

آموزان اين است كه معلمان معياري عينـي  از دانش زباني ميانگينِ دانشمعلمان  قضاوت
هـاي ايـن فهرسـت    تـك واژه نظـر در مـورد تـك   براي قضاوت ندارند و در عمل اظهار

بـه آن   يافتهشرايط اجراي آزمون و زمان اختصاصنكتة ديگر . طوالني كار آساني نيست
آمـوز و آزمـونگر كـاري    اي مختلف آزمون براي دانشهگمان حتي تورق برگبي. است

ايـن نوشـتار   ). 1384زاده و همكـاران،  نگاه كنيد به نعمت( بر استبسيار سخت و زمان
ها بـه خـوبي و   جايي براي مشروح مشكالت ابزار ندارد ولي در مجموع مشاهدة آزمون

سـنجش و  هـاي  دهد كه فرايندهاي سـاخت آزمـون و احـراز ويژگـي    سادگي نشان مي
-بـي «عالوه بر اين، در بخشـي از  . نشده است به درستي انجام هاگيري دربارة آناندازه
ها و منـاطق پـيش از آغـاز كـار،     در مرحلة اجرا در برخي استان«عنوان شده كه » مقدمه

اند و مجريان با كمبود دفترچـه رو  ها را برداشته بودهها آزمونمعلمان و كاركنان مدرسه
-آيا آشنايي ممكن اسـت در پاسـخ  ). 21: 1390زاده و همكاران، نعمت(» اندبه رو شده
ابزارهـا   ،بـود پـيش از اجـراي اصـلي    آموزان تأثير بگذارد؟ به نظر ضروري گويي دانش

براي رسـيدن  تري دقيقشد و اجراي مقدماتي سازي بازبيني ميتوسط متخصصان آزمون
د نـ تواناستفاده شده نمـي هاي ز آنجا كه ابزارا. شدهاي اعتبار و روايي انجام ميبه مالك

تـر  راحـت  كمـي اجرا نيز به دقت گزارش نشده است، فرايند اعتبار خود را ثابت كند و 
  . توان شك كردميها يافتهبه اعتبار 
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بـراي نمـايش   «شـود كـه   هاي موضوعي واژگان پايه، اظهـار مـي  در تدوين جدول
: همـان (» بندي خاصي ابداع شـد ها طبقهوزشي آنها با توجه به كاربرد آمموضوعي واژه

ايـن ابـداع بـر چـه اساسـي      . بيست و چهار موضوع به اين نيت فراهم شده است). 45
هـا  صورت گرفته است؟ چون تصريح شده است كه كار بر اساس كاربرد آموزشي واژه

يا كـاهش   بندي بر اساس كدام منبع ارائه شده و اگر تغيير و تبديلبوده است، اين طبقه
و افزايشي اعمال شده در كجا و به چه علت بوده است؟ آيا اين بيست و چهار موضوع 

هـا را بـه هـم    توان برخـي از موضـوع  كامل است و چيزي از قلم نيفتاده است؟ آيا نمي
هاي بيست و چهارگانـه  ها در اين حوزهبندي واژهها كاست؟ طبقهآميخت و از تعداد آن
چنـان كـه   . هاي مختلف آمده استها در طبقهت؟ بسياري از واژهبر چه اساس بوده اس

نخست آن كه در برخـي مـوارد نسـبت    : شودخواهيم ديد، دو نكته در اين كار ديده مي
دوم، اگـر بنـا هسـت بـا توجيـه و      . كنددادن واژه به يك حوزه چندان ما را مجاب نمي

كار را شايد بتوان براي اغلـب   هاي مختلف نسبت دهيم، اينها را به موضوعتأويل واژه
بنـدي و  در ايـن صـورت علـت آغـازين طبقـه     . ها انجام دادها و در اغلب موضوعواژه

  .ها مورد ترديد واقع خواهد شدتدوين موضوعي واژه
اگـر بپـذيريم كـه    . دهـد در بخش كاربرد واژگان پايه چند موضوع ذهن را آزار مي

در واقع آشناي بيشترِ كودكان ما باشد، كـاربرد  آنچه در طرح واژگان پايه به دست آمده 
براي نوشتن متني براي كودكان يك گروه سني خاص . آن اما و اگرهايي را با خود دارد

هـاي  ها هسـتيم؟ واژه حصر به همين واژها منچگونه بايد از واژگان پايه استفاده كرد؟ آي
هـا  معيـار انتخـاب آن   ،اسـت  ها نيـاز غيرپايه هم داريم كه براي انتقال يك مفهوم به آن

در  ،خواهيم براي كودكان اول دبستان متني دربارة بدن بنويسـيم چيست؟ فرض كنيد مي
كه نخستين جدول موضوعي است، چهارده واژه آمده كـه  ) 62: همان(» 1-1-م«جدول 

هايي كـه  هايي از بدن انسان است و هفت واژه اسمهفت واژه بخش. هستندهمگي اسم 
از سـوي  ). گرچه جاي بحث محفوظ است(با موضوع بدن در ارتباط هستند پذيريم مي

. براي پلة اول در پاية اول ارائه شـده اسـت   اسمسي و يك » 1-1-پ«در جدول  ،ديگر
هـاي  هـايي و چـه واژه  نويسـنده از چـه فعـل   هاي واژگاني چيست؟ تكليف ساير مقوله

توانـد  ميبراي كودكان اول دبستان چند جمله دربارة بدن  د؛استفاده كن دتوانديگري مي
كودك تـا پايـان سـال نخسـت     . را داريم» بازي كردن«در پلة دوم هم تنها فعل . بنويسد

. فعل ديگري را نبايد يـاد بگيـرد  » جارو كردن«و » نقاشي كردن«هاي دبستان به جز فعل
 چاره چيست؟ در كاربردهاي ديگري كه پژوهشگران محترم براي دسـتاورد خـود قائـل   
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زبـان، كودكـان بـا نيازهـاي ويـژه و      اند، اسـتفاده بـراي ديگـر كشـورهاي فارسـي     شده
ن پـژوهش بـه   هاي ايدربارة تعميم يافته). 47: همان(آمده است سوادآموزي بزرگساالن 

 سـخنان  در مـورد  )26و  25: 1370(شـفيعي كـدكني   . وجـود دارد ترديد  جامعة هدف
براي بزرگساالن ايرانـي   مكن است اين سخنانم ند كهكمي بيانكودكان خردسال افغاني 

بـه  . بـه كـار بـرده نشـود    و به هيچ عنوان در گفتار روزمرة  باشدگونه كامالً ادبي و شعر
در  .كمي جـاي تأمـل دارد  واژگان پايه در كشورهاي ديگر همين دليل تعميم استفاده از 

و مفـاهيمي كـه    هاواژهكه توان به اين نكته اشاره كرد نيز ميآموز ساالن سوادمورد بزرگ
-آيا يك فرد سي سالة بي. تر از كودك استبه مراتب گسترده ،كنندساالن درك ميبزرگ

سواد و يك كودك شش ساله كه تازه پا به مدرسه گذاشـته،  سواد و يك فرد ده سالة بي
  ؟ مسلط هستنديكساني بر مفاهيم هر سه 

شده است، چيزي فراتر از همان لوح فشرده تصويري نيز كه به همراه كتاب عرضه 
 مقايسه نيست، ولي دهد و گرچه به لحاظ ماهيت قابلبه مخاطب نمي» مقدمهبي«روايت

در اين فيلم مستند تنها چيزي كـه بـه   . تر از فيلم مستند استساختمقدمه بسيار خوش
-ميها چنان بوده است كه در اين تصويرها آيد، آن است كه اگر اجراي آزمونچشم مي

بينيم، عالوه بر مشكالتي كه براي ابزار قائل هستيم، اجـرا نيـز خـالي از مشـكل نبـوده      
مانند اجراي گروهي در كالسي پر همهمه و يا ضبط صداي آزمودني در حضـور  . است

  . كودكان ديگر
  

  نقد تفصيلي. 2,3
  يموضوع يهاجدول ينقد و بررس. 1,2,3

هـا بـه   رتبـاط دادن آن رسـد، ا يبـه نظـر مـ    كه شوندمطرح مي ييهاواژهاين قسمت، در 
نـام   ييهـا ن موضـوع، واژه يا يشود برايم يسع. نيستاز اشكال  يموضوع جدول خال

. نيسـتند ر يپذهيتوجبه نظر با موضوع به آنها داد و  يگونه ارتباطچيكه نتوان ه برده شود
  :مشاهده شدر ينه به موارد زين زميدر ا
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  هاوعي واژهبندي موضبررسي طبقه. 1جدول 
ــه -طبق
  توضيحات  واژه  بندي

  1-2-م

  كيف
شايد جاي اين واژه در بخش . نه پوشيدني است نه لوازم آرايش و زينت

در . فناوري باشد كه در هيچ يك نيامده اسـت /حمل و نقل و وسيله/سفر
  .تربيت و تحصيل آمده كه درست است

  مو و چشم

پوشاك و آرايـش بيايـد    هايي چون اين دو زير عنواناگر بنا هست واژه
تا همين جا هسـتيم، چـرا صـورت در    . چرا دست و پا  و صورت نيايد

-جدول بدن نيامده است؟ يعني كودكان پاية اول دبستان صورت را نمي
اند، ولـي  ها بر اساس بسامد تنظيم شدهدرست است كه جدول. شناسند

را  توان پذيرفت كه تعداد كمي از كودكان شـش سـاله واژة صـورت   مي
بشناسند؟ يا مشكل در نسبت دادن واژه به تصويري است كه مـا انتظـار   

گره كار را بايد در . داريم براي كودكان شش ساله صورت را تداعي كند
 .تصوير و آزمون باز جست

  دكتر  1-3-م

به لحاظ نقش تربيتي ايشان در اين » پدر«و » مادر«هاي ادعا شده كه واژه
هم نقش تربيتي دارد؟ كـاش مولفـان محتـرم     آيا دكتر. جدول آمده است

  .كردندمي تبيينرا در اين جدول » دكتر«به جاي پدر و مادر وجود واژة 
 

يـا كودكـان شـش سـاله      ،به جانوران ارتباط نـدارد » ماست«و » شير«آيا   گوشت/پنير  1-4-م
  شناسند؟را نمي» ماست«و » شير«شناسند وليرا مي»گوشت«و»پنير«

نيسـت؟  » مامـان «ولي  ند،در پاية اول هست» بابا«و » پدر«چگونه است كه   درما  1-5-م
  شناسند؟مي» مامان«را بهتر از»مادر«ها واژةيعني بچه

  برگ  1-7-م
مصرف ديگري هم داريـم  » دلمة برگ مو«در جدول خوراك؟ به غير از 

توانـد  ر براي كودك شش ساله مي؟ و اين چقد»برگ كاهو«يا در نهايت 
  بسامد، آشنا و يك مفهوم و واژة پايه باشد؟پر

  1-9-م

پرچم، نماز، 
پنجره، پرده، 
كــــــالس، 
سياه، خرمـا  

  ...و 

 انـد بنـدي شـده  طبقـه » ارتبـاط /رابطـة اجتمـاعي  «ها در موضوع اين واژه
 .جالب توجه است »در«و » پنجره«، »پرده«مانند ي يهاواژه فهرست شدن

در مراسم ختم جايگـاهي  » خرما«چون . پذيرفتني نيست» خرما«توضيح 
اگـر  . هـم هسـت   »حلوا«و  »چاي«دارد، يك مفهوم ارتباطي است؟ خب 

هـاي شـش سـاله    نگوييد بچه. هم هست» تلويزيون«هست پس » راديو«
در بسـياري از   1380يا اين وسـيله در سـال    ،شناسندرا نمي »تلويزيون«

 .جاهاي كشور وجود نداشته است
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ــه -طبق
  توضيحات  واژه  بندي

-10-م
1  

ــدول  جــــ
  رخدادها

هاي اين حـوزه جاهـاي   مفهوم ؟!داريماي در كل نيازي به چنين طبقه ياآ
  .اندآمدهديگر هم 

 

-12-م
1  

انار، پرتقال، 
ــاز،  پيــــــ
خرما،گردو، 

  دود

ها با رنگ در ارتباط هستند، مفهوم مجردشان هم براي كودك شـش  اين
ولي مفهوم رنگ پرتقالي، دودي، خرمايي، پوست پيازي،  ،ساله آشناست

ي هم با همان بسامد براي ايشان مانوس است؟ از سـوي ديگـر   آب انار
-شناسند؟ امروزه بيشتر بچهرا نمي »زرد«و  »قرمز«آيا كودكان شش ساله 

، »صـورتي «، »بـنفش «، »نـارنجي «ها خيلي زودتر از شش سـالگي حتـي   
 .شناسندرا مي»)طوسي(خاكستري«

-13-م
  خر، اسب  1

ايي در حـوزة حمـل و نقـل داراي    هبه عنوان مفهوم »اسب«و  »خر«اگر 
، »)ســيكلت(موتــور «، »دوچرخــه«، »گــاري«بســامدي فــراوان هســتند؟ 

  چنين جايگاهي را ندارند؟ »بوسميني«و،»اتوبوس«،»وانت«،»كاميون«

-17-م
1  

ــدول  جــــ
ــت : كميــــ
  .خالي است

، »پـر «، »كوتـاه «، »بلند«، »پايين«، »باال«، »زياد«، »كم«هايي مانند واژه؟ چرا
مربـوط بـه كميـت    » كوتـاه «، »)بلنـد (دراز «، »كوچك«، »بزرگ«، »يخال«

ها در شناسد؟ برخي از اين واژهها را نمييا كودك شش ساله ايننيستند 
، »بلندتر«،»بيشتر«، »كمتر«اهيمي نظي پاية دوم آمده است، در حالي كه مف

  .آيدحتي پيش از دبستان در كودك پديد مي»تركوتاه«و

-18-م
1  

ــدول  جــــ
  كيفيت

به لحاظ موضوعي چه مقولـة  به راستي چه نيازي به اين جدول هست؟ 
-هاي آن را در مقولـه اغلب واژه. آوردخاصي را براي آموزش فراهم مي

هايي كه در توضيح پس از جدول آمده واژه. توان گذاشتهاي ديگر مي
هاي مخـالف  طبع واژهبه. »سوراخ«و » بد«، »قشنگ«، »كثيف«است، مانند 

  ست؟ا آشناساله نا ها به راستي براي كودكان ششاين
 

-20-م
1  

ــدول  جــــ
  مفاهيم

در حـوزة مفـاهيم پايـه هـم كـه      . ها به نـوعي مفهـوم هسـتند   همة واژه
 ،از سـويي ديگـر   .اندآمدهها مطالعاتي صورت گرفته، در واقع همين واژه

 هاي بعدي همانتزاعي هستند؟ در جدوليمي هامف »خانه«و  »ساعت«آيا 
نيازي به اين شايد و  ندديگر هست هايدر جدول تكرار شده كههايي واژه

 .مقولة تازه نيست
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  يپلكان يهاجدول ينقد و بررس. 2,2,3
-هاي چهارم و پنجم جزو واژگان پايه گزارش شدهدر پايه»انگشت«كتاب، واژة در اين  

چـرا در واژگـان   . ه استجزو واژگان پايه در هر پنج پاي» انگشتر«اند، در حالي كه واژة 
 در اين را نداريم؟ مواردي از اين قبيل ما را به كنكاش» چپ«را داريم ولي » راست«پايه 

  . بيشتر واداشت
ن يـ بـه ا . اسـت  يمنطقـ  يطـول  يتوال يارائه شده در نگاه اول دارا يفهرست واژگان

ز بـه  يـ ه دوم نيـ شـوند در پا يه در نظر گرفته ميسال اول پا يكه برا ييهاب كه واژهيترت
ه سال دوم دبسـتان  يپا يهاگر، فهرست واژهيبه عبارت د. ه هستنديفرض پاشيصورت پ

ة دوم دبستان يه مختص پايپا يهاه اول دبستان به عالوة واژهيپا يهاعبارت است از واژه
: كتاب آمده است 46در صفحة ). ه در نظر گرفته نشده استيها پاياول دبستان يكه برا(
اول تـا   يهـا ا چـارك يـ هـا  ب در پلـه ين به ترتيتربسامدن تا كميترها از پربسامدواژه...«

-توان در بخـش يتر را منييپا يهاپله يهااست كه واژه يهيبد . ...اندم شدهيچهارم تنظ
سـطح   يجيش تـدر يبر اساس افـزا  يپلكان يهاهواژ... ز به كار برديو باالتر ن يبعد يها

ن گفته شـد  يش از ايهمانطور كه پ. اندم شدهيها تنظو آموزش يدرس يهاكتاب يدشوار
آمـوزان و  زان كاربرد آنها توسط دانشيم يعنيها بر اساس بسامد واژه يب پلكانين ترتيا

  . ». ...اندم شدهيشان بر آنها تنظيتسلط ا
  

  هاي پايه به تفكيك پايه و پلهاژهتعداد و. 2جدول 
  پله چهارم پله سوم پله دوم پله اول پله/هيپا
  31 42 33 31 ه اوليپا
  51 72 59 56 ه دوميپا
  51 86 77 73 ه سوميپا
  76 127 126 96 ه چهارميپا
  103 139 128 127 ه پنجميپا

-شود و اگر پلهحدود ميها مرسد كه رعايت اين توالي طولي صرفاً به پايهاما به نظر مي
آنگونه كه در كتـاب بـر آن تأكيـد شـده     (ها را نيز مهم بدانيم هاي ارائة واژهها يا چارك

در ادامه پس از اشاره بـه تعـداد   . ها ترديد كردتوان در منطقي بودن پله، آنگاه مي)است
ايـه بـه   هاي ارائه شـده بـه ترتيـب هـر پ    فهرست واژه، )2جدول (ها در پايه و پله واژه
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موارد مغايرت بـا ايـن   . شودتر ميآيد و سپس موارد گريز از هنجار مشخصتفكيك مي
  1.شوداصل در زير به ترتيب پايه تذكر داده مي

همانگونه كه نويسندگان به درستي اشاره كردند  :هادر پلهواژگان پايه  يدهيجا يبررس
را در خود جاي  »ها رترين واژهترين و پلة چهارم دشوا پلة اول ساده« اصل اين است كه

آموز پايه اول در پله اول قرار دارد براي اي كه براي دانشواژه به اين ترتيب. باشند داده
اي تواند از درجه سـختي بـاالتري برخـوردار باشـد و در پلـه     هاي دوم تا پنجم نميپايه

آموز كـالس اول  انشاي خاص براي داگر واژه ،به عبارت ديگر. تر قرار داده شوددشوار
هاي باالتر سطح دشواري باالتري آموزان پايهتواند براي دانشدارد نمي 1سطح دشواري 

به اين دليل كه . دهي شودتر جاياي پايينيعني واژه بايد در همان پله يا پله. داشته باشد
نچـه در  آ. سطح دشواري واژه با افزايش پايه به لحاظ منطقي بايد كاهش يابد نه افزايش

هايي است كـه از ايـن   شود صرفاً واژههاي مختلف نمايش داده ميادامه در قالب جدول
  .ايمآورده »يت سطح دشواريعدم رعا«ن اصل را با عنوان يا .اندكرده يتخطاصل 
ابتـدا بـه توضـيح     :5تـا   1 يهـا هيـ پا يهـا ة اول در پلـه يـ پا يهاواژه يدهيجا يبررس

را  هاي مختلفهاي پايهها در پلهدهي واژهكنيم و سپس جاينويسندگان كتاب اشاره مي
  .دهيممورد بررسي قرار مي

واژه وجود دارد كـه در چهـار    137در جدول پلكانيِ پاية اول، در مجموع، «
چهـارم اول كتـاب    مناسب براي يـك ( واژه 31در پله اول اند؛  پله قرار گرفته
واژه  31واژه و  42واژه، پله سـوم   33، پله دوم )آموزان پاية اول درسي دانش

توان گفت كه محاسـبة ايـن    البته مي .در پله چهارمِ پايه اول قرار گرفته است
هـا بـر اسـاس     ها و چينش اين واژه ها با هدف آموزش واژه تعداد واژه در پله

تـرين و پلـة چهـارم     از اين رو، پلة اول سـاده . ميزان دشواري آنها بوده است
هـا در   اما اگر هـدف، اسـتفاده از واژه  . دهند ها را تشكيل مي دشوارترين واژه

ها و مفاهيم ديگـر باشـد، در پايـة     هاي درسي و با هدف آموزش درس كتاب
از رديـف  ( واژه 64دوم  ةپل در ،)31تا  1از رديف ( واژه 31اول  ةدر پلاول، 

 137 چهـارم  ةو در پلـ  )106تا  1از رديف ( واژه 106سوم  ةپلدر ، )64تا  1
  )1390زاده و همكاران، نعمت(».قرار گرفته است )137تا  1از ( واژه

هـاي  ها را از جدولها را مبنا قرار داديم و شماره پله و پايهواژه ،3براي طراحي جدول 
. شـود  تـر ها آورديم تا كار مقايسه كمي آسانمختلف كتاب استخراج كرديم و در ستون

هـا  هيـ همـة پا  يعنيمشترك هستند،  5تا  1 يهاهيها در پان واژهياهمانگونه كه ذكر شد 
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توضيح اينكه در هر ستون دو عدد  .مشترك خود دارند يهاها را به عنوان واژهن واژهيا
عدد سمت راست هر ستون مربوط به پله است و عدد سـمت چـپ سـتون    . آمده است

رويم عـدد سـمت چـپ    چه به سمت چپ جدول پيش مي هر. مربوط به پايه تحصيلي
تـا مغـايرتي    سير صعودي دارد و عدد سمت راست بايد سير نزولي يا ثابت داشته باشد

را در سـتون  ) هـا مغايرت(موارد عدم رعايت سطح منطقي دشواري واژه . گزارش نشود
  . ايممالحظات آورده
  5تا  1هاي پايهية مشترك واژگان پاعدم رعايت سطح دشواري واژه در . 3جدول 

 واژه فيرد
پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

  مالحظات

 1/1 2/1 3/2 4/2 5/2 بچه .1

ه اول و دوم در پله اول قرار ين واژه در پايا
سوم تـا پـنجم در پلـه     يهاهيدارد، اما در پا

 .دوم

 1/1 2/4 3/2 4/2 5/2 برگ .2

اول قـرار دارد،   ه اول در پلـه ين واژه در پايا
هـاي  دوم در پله چهارم و در پايه هياما در پا

 .سوم تا پنجم در پله دومپ

 1/1 2/1 3/2 4/2 5/1 بشقاب .3
سـوم و   يهاهينامناسب واژه در پا يدهيجا

 چهارم

 1/1 2/2 3/2 4/2 5/2 پدر .4
دوم تـا   يهاهينامناسب واژه در پا يدهيجا

 پنجم

 سوم هينامناسب واژه در پا يدهيجا 1/1 2/1 3/2 4/1 5/1 پنجره .5

 1/1 2/3 3/2 4/1 5/1 خانه .6
دوم و  يهـا هينامناسب واژه در پا يدهيجا

 سوم

 1/1 2/2 3/2 4/1 5/1 دست .7
دوم و  يهـا هينامناسب واژه در پا يدهيجا

 سوم

 دوم هينامناسب واژه در پا يدهيجا 1/1 2/2 3/1 4/1 5/1 سيب .8

 1/1 2/3 3/2 4/2 5/1 عكس .9
دوم تـا   يهاهينامناسب واژه در پا يدهيجا

 چهارم

 دوم هينامناسب واژه در پا يدهيجا 1/1 2/2 3/1 4/1 5/1 كتاب .10

 نامناسب واژه يدهيجا 1/1 2/2 3/2 4/2 5/2 گردو .11

 دهي نامناسب واژهجاي 1/1 2/3 3/2 4/2 5/2 مادر .12

 1/1 2/2 3/2 4/1 5/2 ماشين .13
هـاي اول و  در پايـه  دهي نامناسب واژهجاي

 چهارم 
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 واژه فيرد
پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

  مالحظات

 دوم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/1 2/3 3/1 4/1 5/1 مدرسه .14

 دهي نامناسب واژه در پايه چهارمجاي 1/2 2/1 3/1 4/2 5/1 اسب .15

 دهي نامناسب واژه در پايه چهارمجاي 1/2 2/1 3/1 4/3 5/1 آتش .16

 اژه در پايه اولدهي نامناسب وجاي 1/2 2/3 3/3 4/2 5/2 بازي .17

18. 
بـــــازي 

 كردن
 دهي نامناسب واژه در پايه دومجاي 1/2 2/4 3/2 4/2 5/2

 چهارم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/2 2/1 3/1 4/3 5/1 خروس .19

 دهي نامناسب واژه در پايه سومجاي 1/2 2/1 3/2 4/1 5/1 صندلي .20

 1/2 2/3 3/3 4/2 5/2 كوه .21
هـاي دوم و  ر پايهدهي نامناسب واژه دجاي
 سوم

 دهي نامناسب واژه در پايه چهارمجاي 1/2 2/1 3/1 4/2 5/1 گوش .22

 دوم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/2 2/2 3/1 4/1 5/1 مداد .23

 دهي نامناسب واژه در پايه سومجاي 1/2 2/1 3/3 4/1 5/1 مسواك .24

 1/2 2/4 3/2 4/1 5/2 نامه .25
ــاي ــب واژه دج ــي نامناس ــهده دوم و  ر پاي
 چهارم

 چهارم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/2 2/1 3/1 4/3 5/1 نوشابه .26

 دوم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/3 2/1 3/3 4/4 5/1 انار .27

 چهارم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/3 2/1 3/1 4/3 5/1 چاي .28

 1/3 2/2 3/1 4/2 5/2 دكتر .29
چهـارم و   در پايـه دهي نامناسـب واژه  جاي
 پنجم

 دهي نامناسب واژه در پايه دومجاي 1/3 2/4 3/2 4/2 5/2 دود .30

 چهارم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/3 2/1 3/1 4/4 5/1 زبان .31

 1/3 2/2 3/1 4/3 5/3 سبزي .32
چهـارم و   دهي نامناسـب واژه در پايـه  جاي
 پنجم

 پنجم واژه در پايهدهي نامناسب جاي 1/3 2/2 3/1 4/1 5/3 سگ .33

 چهارم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/3 2/2 3/2 4/4 5/1 شيريني .34

 1/3 2/4 3/4 4/3 5/3 عروس .35
هـاي دوم و  دهي نامناسب واژه در پايهجاي
 سوم

 دوم دهي نامناسب واژه در پايهجاي 1/3 2/4 3/2 4/2 5/2 غذا .36

هاي چهـارم  ب واژه در پايهدهي نامناسجاي 1/3 2/2 3/2 4/4 5/4 قندان .37
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 واژه فيرد
پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

  مالحظات

 و پنجم

 1/3 2/3 3/3 4/4 5/4 مشق .38
هاي چهـارم  دهي نامناسب واژه در پايهجاي

 و پنجم

 چهارم دهي نامناسب واژه در پايةجاي 1/3 2/1 3/1 4/3 5/1 مو .39

40. 
نقاشـــي 

 كردن
 عدم رعايت سطح دشواري 1/3 2/4 3/4 4/3 5/3

 نامناسب واژه در پاية سومدهي جاي 1/3 2/2 3/3 4/1 5/1 نماز .41

 دهي نامناسب واژه در پاية سومجاي 1/4 2/2 3/3 4/2 5/1 انگشتر .42

 1/4 2/1 3/2 4/2 5/2 پرده .43
هاي سوم تـا  دهي نامناسب واژه در پايهجاي
 پنجم

 دهي نامناسب واژه در پاية چهارمجاي 1/4 2/3 3/2 4/3 5/1 پفك .44

 ي نامناسب واژه در پاية دومدهجاي 1/4 2/2 3/3 4/3 5/3 شير آب .45

 دهي نامناسب واژهجاي 1/4 2/1 3/4 4/2 5/2 طناب .46

 دهي نامناسب واژه در پاية سومجاي 1/4 2/2 3/3 4/1 5/1 كبريت .47

48. 
ــداد  مـــ

 رنگي
 دهي نامناسب واژه در پاية سومجاي 1/4 2/1 3/3 4/1 5/1

 چهارم دهي نامناسب واژه در پايةجاي 1/4 2/2 3/1 4/3 5/1 موش .49

  
هـاي  واژه در پايه 137واژه از مجموع  49همانگونه كه در جدول نشان داده شده است 

  . اندمختلف سطح دشواري غلطي گرفته
مشـترك   5تـا   2هـاي  هـا در پايـه  ايـن واژه  :ة دوميـ در پا هيپا گانواژ يدهيجا يبررس

در ايـن  . ك خـود دارنـد  هاي مشترها را به عنوان واژهها اين واژههستند، يعني همة پايه
  :پردازيممي 5تا  2هاي هاي مختلف پايهها در پلهدهي واژهبخش به بررسي جاي

: انـد  واژه وجود دارد كه در چهار پله قرار گرفتـه  238در جدول پلكانيِ پاية دوم، «
. واژه 51 واژه و در پلـه چهـارم   72واژه، پله سـوم   59پله دوم  واژه، 56 با پله اول
و زبـان   بـا هـدف آمـوزش واژه      ت كه محاسبة اين تعداد واژه در هـر پلـه  بايد گف

از . ها بر اساس ميزان دشواري آنها صورت گرفتـه اسـت   آموزي و چينش اين واژه
. ها هستند واژة پلة چهارم دشوارترين واژه 51ترين و  واژة پلة اول ساده 56اين رو، 

درسي و آموزش مفاهيم ديگر باشـد،   هاي ها در كتاب اما اگر هدف، استفاده از واژه
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داريم اما از پلة دوم به بعد ) 56تا  1از رديف ( واژه 56همچنان اول  ةدر پلاگر چه 
توان با اين شـكل از   بنابرين مي. شود هاي قبلي نيز به هر پله اضافه مي هاي پله واژه

از ( هواژ 187سـوم   ة، پلـ )115تـا   1از رديـف  ( واژه115دوم  ةپل محاسبه گفت كه
زاده و نعمـت ( ».دارنـد  )238تـا   1از ( واژه 238 چهـارم  ةو پلـ  )187تـا   1رديف 

  )1390همكاران، 
                    

  5تا  2هاي پايهواژگان پاية مشترك عدم رعايت سطح دشواري واژه در . 4جدول 

 واژه فيرد
پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

پا/پله
 هي

  مالحظات

 نامناسب واژه  يدهيجا 2/1 3/3 4/4 5/1 ميخ .1

 ة چهارمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/2 3/1 4/3 5/1 آموزدانش .2

 سوم و چهارم يهاهينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/2 3/4 4/3 5/1 روسري .3

 ة پنجمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/2 3/1 4/1 5/4 سوزن .4

 ة سوميپا نامناسب واژه در يدهيجا 2/2 3/3 4/1 5/1 شامپو .5

 ة دومينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/2 3/3 4/3 5/3 قورباغه .6

 ة چهارمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/2 3/1 4/4 5/1 گندم .7

 ة پنجمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/2 3/1 4/1 5/2 مسجد .8

 ة دومينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/2 3/3 4/3 5/1 ناخن .9

 ة چهارمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/2 3/1 4/3 5/1 هندوانه .10

 ة چهارم و پنجمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/3 3/3 4/4 5/4 برق .11

 ة چهارمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/3 3/3 4/4 5/3 پروانه .12

 ة چهارمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/3 3/2 4/4 5/1 صورت .13

 ة سومينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/3 3/4 4/2 5/2 فرش .14

 ة سومينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/3 3/1 4/3 5/3 گريه .15

 ة پنجمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/4 3/3 4/2 5/3 آش .16

 ة چهارمينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/4 3/2 4/3 5/2 علف .17

 ة سومينامناسب واژه در پا يدهيجا 2/4 3/4 4/2 5/2 قالي .18

  
نقاشـي  «در پلـة دوم،  » بـازي كـردن  «:  شـود واژة پايه تنها سه فعل ديده مي 186ين در ب
ها تا پلة جالب اينجاست كه اين فعل.  در پلة چهارم» جارو كردن«در پلة سوم و » كردن

. آيـد كنند كه خود تخطي سطح دشواري واژه به شمار ميچهارم پاية دوم ظهور پيدا نمي
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بـراي تـدوين كتـاب     ،ه فهرست واژگان پايه رجوع كرده استاي كه براستي نويسندهبه
تـوان متنـي آموزشـي    پايه اول و سه چهارم نخست پاية دوم چه بايد بكند؟ چگونه مـي 

پيشـنهاد  . اگر بخواهيم از واژگـان پايـه اسـتفاده كنـيم     ،هاي اول و دوم نوشتبراي پايه
اين نكته . خيص داده شدندفهرست واژگان پايه چيست؟ چرا صرفاً اين سه فعل پايه تش

گيرد كه تعميم نتـايج طـرح واژگـان پايـه كـار درسـتي       به اين دليل مورد تأكيد قرار مي
  . نيست
 5همانگونـه كـه در جـدول    : 5تـا   3 يهاهيپا يِهادر پله واژگان پايه يدهيجا يبررس

ن بـدي . دهـي نامناسـبي دارد  در پاية چهـارم جـاي  » شكالت«نشان داده شده است واژة 
نخست قرار داد ولـي در پايـة چهـارم در پلـة       ژه در پلة صورت كه در پاية سوم اين وا

  :توضيحات بيشتر در مورد جدول پلكاني پاية سوم به شرح زير است. چهارم
: انـد  واژه وجود دارد كه در چهار پله قرار گرفتـه  287در جدول پلكانيِ پاية سوم، «

. واژه 51 پله سوم و در پلـه چهـارم  در واژه  86واژه،  77پله دوم  واژه، 73پله اول 
آموزي معين شده است و چينش آنها  ها در هر پله با توجه به هدف زبان تعداد واژه

ترين  واژة پلة اول ساده 73از اين رو، . بر اساس ميزان دشواري صورت گرفته است
آمـوزش  امـا بـا توجـه بـه هـدف      . ها هستند واژة پلة چهارم دشوارترين واژه 51و 

از ( واژه 73همچنـان اول  ةدر پلـ بايد گفت اگـر چـه    ،هاي درسي مفاهيم در كتاب
هاي قبلي نيـز بـه هـر پلـه      هاي پله داريم اما از پلة دوم به بعد واژه) 73تا  1رديف 

 واژه 150دوم  ةپلـ توان با اين شكل از محاسبه گفت كـه   شود بنابرين مي اضافه مي
 287 چهـارم  ةو پلـ  )236تـا   1از رديف ( واژه 236سوم  ة، پل)150تا  1از رديف (

  )1390زاده و همكاران، نعمت(» .دارند )287تا  1از ( واژه
  

  5تا  3هاي مشترك پايه واژگان پايةعدم رعايت سطح دشواري واژه در . 5جدول 
هيپا/پله واژه يه ايپا هيپا/پله  هيپا/پله   مالحظات 
چهارمپايةنامناسب واژه در  يدهيجا 3/1 4/4 5/1 شكالت 5تا 3  

  
هـاي  در بـين واژه  :5چهارم تا  يهاهيپا يهاچهارم در پله واژگان پاية يدهيجا يبررس

، »كليـد «، »قفـل «، »فوتبال«، »آشپز« انددهي شدهصورت نامناسب جايكه به اين فهرست
  ).6نگاه كنيد به جدول ( خوردبه چشم مي» انگشت«و ، »مسواك زدن«، »كمد«
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هاي چهـار پلـة    تعداد واژه. واژه وجود دارد 425هاي پلكانيِ پاية چهارم  در جدول
واژه و  127واژه، پله سوم  126پله دوم  واژه، 96اول  ةپل: ها چنين است اين جدول
آموزي معين شده  ها در هر پله با توجه به هدف زبان تعداد واژه. واژه 76 پله چهارم

 96از ايـن رو،  . ان دشواري صورت گرفتـه اسـت  است و چينش آنها بر اساس ميز
اما با توجه . ها هستند واژة پلة چهارم دشوارترين واژه 76ترين و  واژة پلة اول ساده

همچنان اول  ةدر پلهاي درسي بايد گفت اگر چه  به هدف آموزش مفاهيم در كتاب
هاي قبلـي نيـز    ههاي پل داريم اما از پلة دوم به بعد واژه) 96تا  1از رديف ( واژه 96

دوم  ةپلـ توان با اين شكل از محاسبه گفت كـه   شود بنابرين مي به هر پله اضافه مي
 ةو پلـ  )349تـا   1از رديـف  ( واژه 349سـوم   ة، پلـ )222تا  1از رديف ( واژه 222

  دارد )425تا  1از ( واژه 425 چهارم
  5تا  4هاي پايهواژگان پاية مشترك عدم رعايت سطح دشواري واژه در . 6جدول 

 واژه يه ايپا
پـا /پله
 هي

پـا /پله
  مالحظات هي

 ة پنجمينامناسب واژه در پايدهيجا 4/1 5/3 آشپز 5تا4

 ة پنجمينامناسب واژه در پايدهيجا 4/1 5/3 فوتبال 5تا4

 ة پنجمينامناسب واژه در پايدهيجا 4/1 5/3 قفل 5تا4

 ة پنجميژه در پانامناسب وايدهيجا 4/1 5/3 كليد 5تا4

 ة پنجمينامناسب واژه در پايدهيجا 4/1 5/3 كمد 5تا4

ــواك  5تا  4 مسـ
 زدن

 ة پنجمينامناسب واژه در پا يدهيجا 4/1 5/4

 ة چهارمينامناسب واژه در پايدهيجا 4/4 5/1 انگشت 5تا4

  
انيِ پايـة پـنجم،   هاي پلكـ در جدول: پنجم يهاهيپا يهادر پله واژگان پايه يدهيجا يبررس
 139واژه، پلـة سـوم    128دوم  ةواژه، پل 127اول داراي  ةپل ،پايهاين در . واژه وجود دارد 497

آموزي و  ها در هر پله با توجه به هدف زبان تعداد واژه. واژه است 103واژه و پلة چهارم داراي 
از . گرفته اسـت  ها معين شده است و چينش آنها بر اساس ميزان دشواري صورت آموزش واژه

از سوي . ها هستند واژة پلة چهارم دشوارترين واژه 103ترين و  واژة پلة اول ساده 127اين رو، 
هـا در تـأليف    هاي درسـي و كـاربرد ايـن واژه    ديگر با توجه به هدف آموزش مفاهيم در كتاب

داريـم  ) 127تـا   1از رديف ( واژه 127همچنان اول  ةدر پلهاي درسي بايد گفت اگر چه  كتاب
توان بـا ايـن    شود بنابرين مي هاي قبلي نيز به هر پله اضافه مي هاي پله اما از پلة دوم به بعد واژه



 ية فارسيبر واژگان پا يليتحل   192

از ( واژه 394سـوم   ة، پلـ )255تـا   1از رديـف  ( واژه 255دوم  ةپلـ شكل از محاسبه گفت كـه  
  1390همكاران، زاده و نعمت(  .دارد )497تا  1از ( واژه 497 چهارم ةو پل )394تا  1رديف 

واژه تنهـا يـك    هايي كه صرفاً به فهرست واژگان پايه در پاية پنجم قرار دارداز بين واژه
، و سي و يك واژه به پلة سوم و )فكر كردن(و يك واژه در پله دوم ) خون(اول  در پله

هـاي  ها در پلـه واژهرسد توزيع به نظر مي. سي و نه واژه به پلة چهارم اختصاص دارند
  . ختلف چندان مطلوب نيستم
  
  يريگجهينت.4

ل يـ ن دليشود، به هم به صورت رسمي با كتاب درسي تجربه مي )literacy( آموزيسواد
آمـوزان  دانـش  )productive( و توليـديِ  )perceptive( هاي زبانيِ ادراكـي  بايد با مهارت

و سـاختار   )vocabulary( هـا از واژه يدرسـ  يهـا اگـر در كتـاب  . داشته باشد يهمخوان
ن اسـتفاده شـود و سـطح مفـاهيم     آمـوزا دانـش  يمتناسب برا )Syntax( )نحو(دستوري 

كـودك تناسـب داشـته باشـد،      )cognitive development( آموزشي بـا رشـد شـناختيِ   
 دهي اثربخشهاي آموزشي و در نتيجه يادگيري و ياد كتاب )intelligibility( پذيري فهم

 ييو محتـوا  يشد نقـاط قـوت و ضـعف شـكل     ين مقاله سعيدر ا .افتيتحقق خواهد 
يدن به اين مقال، با توجـه  به منظور پايان بخش. كتاب به صورت مختصر نشان داده شود

به هدف كتاب كه به دست دادن منبعي براي نويسندگان كتاب كودك چـه درسـي چـه    
تواند ذهن فـرد ناآشـنا بـه فضـاي     درسي است، بايد گفت كه جدول فراهم شده ميغير

ولي اگر بنا بـر آن باشـد كـه اسـاس و محـور       .كالمي كودكان را تا حدودي به كار آيد
شـود كـه نويسـنده بـه شـدت محـدود       كان اين كتاب باشد، تصور مينوشتن براي كود

-ها، به ويـژه در سـال  ها و صفتاي از موارد مانند حروف، فعلخواهد بود زيرا در پاره
واژگان پايه، هاي تخمين در ابزارمشكل . شودمي گميدرهاي نخست دبستان، دچار سر

ف بـيش از حـد، مسـامحه و نبـود     كنـد و انعطـا  فهرست به دست آمده را ترديدآميز مي
ها با ها و ناقص بودن بسياري از جدولبندي واژهاساس و منطق اصولي و ثابت در طبقه

شود اين كتاب براي نويسندة كـودك كـافي و كارآمـد    توجه به سن كودكان، موجب مي
-توان گفت كه بر خالف زحمت گزافي كه به عمل آمده است، نمـي بنابراين مي. نباشد
كتابي براي كودكان كه نوشـت و آنچـه بـر ايـن اسـاس       ،با مجموعة حاصل صرفاً توان

  .باشدنبراي همة مناطق كشور قابل استفاده  ممكن استنوشته شود، 
  



 193   و ساسان اسدپوراحمدرمضاني 

  نوشت پي
گو با نگارندگان مقالـه تـذكر دادنـد كـه فهرسـت      ويكي از نويسندگان كتاب حاضر در گفت.1

هاي مشاهده شده به مغايرت. واژگان پايه براي هر پايه به صورت جداگانه تخمين زده شد
به هـر روي، وجـود   . ط نويسندگان استها توسعلت عدم دستكاري نتايج پژوهش و يافته

ها اطمينان توان به اين فهرست و اين واژهدهد كه نميها نشان ميها و مغايرتاين اختالف
كرد و آن را مبنايي براي تدوين متن در نظر گرفت و سردرگمي نويسندگان متون آموزشي 

 .بيني استقابل پيش
  

 منابع
بـه منظـور   ) مقطع ابتدايي(هاي تخمين واژگان پايه در ايران بررسي و نقد روش). 1381. (اعاليي، مريم

شناسي همگاني به راهنمـايي  چاپ نشده زباننامة كارشناسي ارشد نپايا .هاي مناسبپيشنهاد روش
 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي: تهران. زادهشهين نعمت

شـوراي كتـاب   : تهـران  ).سال 12تا  6(هاي خردساالن ترين  واژهبسامدفهرست پر). 1357. (ايمن، ليلي
  .كودك
بـه راهنمـايي   . آموزان دختر مقطـع راهنمـايي تحصـيلي   پاية دانشواژگانِ گفتاري ). 1380. (باستان، آذر
  .دانشگاه شيراز. كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسينامة پايان. اهللا يارمحمديلطف

  . ايران  زبان  فرهنگستان: تهران .ايران  دبستاني  كودكان  نوشتاري  واژگان ). 1352(  ، فريدون اي بدره
فصـلنامة مطالعـات برنامـه    . بندي چندگانة موضوعي واژگان پايه فارسـي قهطب). 1391. (دادرس، محمد
  . 66-33، 27شماره . سال هفتم. درسي ايران

هاي آزمودن واژگان پايه و طرح پژوهشـي شناسـايي واژگـان    روش). 1391. (دستجردي كاظمي، مهدي
  .32-5، 27، سال هفتم، شمارة فصلنامة مطالعات برنامه درسي ايرانپاية فارسي، 

هاي خبري  تعيين واژگان پربسامد در رسانه). 1390. (و عليزاده، علي. مرواريد، فضلعلي. ، حسينرجائي
چكيـده مقـاالت همـايش آمـوزش زبـان فارسـي بـه        در  ،زبان براي آمـوزش زبـان فارسـي   فارسي

  . شوراي گسترش فارسي: تهران. قسمت دوم زبانانغيرفارسي
طـرح  (پذير شـهر تهـران   توان ذهني آموزشواژگان ادراكي كودكان كمبررسي ). 1393. (رمضاني، احمد
  .پژهشكدة كودكان استثنايي: تهران ،)پژوهشي

زبـان از ديـدگاه   هاي درسي دورة ابتدايي آلمـاني تحليل واژگاني كتاب). 1381. (الساداتنيا، گلرخسعيد
ناسي همگاني به راهنمايي شهين شچاپ نشده زباننامة كارشناسي ارشد پايان. شناسي واژگانيمعني
  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي. زادهنعمت
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دفتـر  ). 1363. (، شاكري يكتا، محمد علـي .، صدقي، ناهيد.، كزازي، مير جالل الدين.سيف نراقي، مريم
مجتمـع دانشـگاهي ادبيـات  و علـوم     (ريزي آموزشي دانشـگاه عالمـه طباطبـايي    مطالعات و برنامه

  ).انيانس
هاي سوم، چهارم، و پنجم ابتـدايي   آموزان كالس واژگان پاية ادراكي دانش). 1376. (شبيري، علي محمد

. چاپ نشده آموزش زبان فارسي به راهنمايي مصطفي عاصينامة كارشناسي ارشد پايان .شهر تهران
  .دانشگاه عالمه طباطبايي
  . موسسة انتشارات آگاه. تهران. موسيقي شعر). 1370. (شفيعي كدكني، محمد رضا

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران . فرهنگ دبستاني). 1373. (شكري، گيتي
و   پـژوهش   سازمان:  تهران .دبستان  تا پنجم  اول  هاي كالس  پاية  واژگان  ).1370(  پور، عبدالرحمنصفار

  .  آموزشي  كمك  ، دفترانتشارات آموزشي  ريزي  برنامه
هـاي سـوم، چهـارم و پـنجم     پايه: واژگان گفتاري پاية كودكان دبستاني ايران). 1376(صفرزاده، فرامرز 

 كارشناسـي ارشـد  نامـة  پايـان . به راهنمايي سيد علي ميرعمادي. ابتدايي در مدارس منطقة دو تهران
  . آموزش زبان فارسي، دانشگاه عالمه طباطبايي

فصـلنامه  . اربرد واژگـان پايـه در چنـد فرهنـگ فارسـي دبسـتاني      بررسي كـ ). 1391. (صناعتي، مرضيه
  .158-135، 27سال هفتم، شماره . مطالعات برنامه درسي ايران

-زبـان نامة كارشناسي ارشـد  پايان. واژگان خوانداري كودكان دبستاني ايران). 1371. (ضرغاميان، مهدي
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. شناسي
. نگـاري كـودك در زبـان فارسـي    واژگـان پايـه و واژگـان   ). 1391. (يات و ذوالفقاري، حسنعامري، ح

  . 174-159. ، صص27سال هفتم، شماره  .فصلنامة مطالعات برنامه درسي ايران
كتـاب مـاه   در . درسـي   ريـزي   كودك و برنامه  ادبيات  درخدمت  پايه  واژگان). 1380. (عالقمندان، جعفر

  . 84-80. صص. كودك و نوجوان
زبانـه مقطـع   هـاي اشـتقاقي در كودكـان دو   ميزان يادگيري و گسـترش واژه ). 1387. (علوي مقدم، بهنام

 . دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران نامة دكترا،پايانابتدايي بر اساس پيكره طرح واژگان پايه، 

هـاي داسـتاني و    در مـتن  ررسـي واژگـان پايـه   ب). 1393. (آبادي، معصومهعلوي مقدم، سيد بهنام و خير
  .160-139، صفحه )18پياپي ( 2، شماره 5دوره . جستارهاي زبانيدر  .شعرهاي مجلة رشد نوآموز

هاي آموزش واژگان پايه به منظور پيشنهاد طراحي بـراي آمـوزش   تحليل روش). 1380. (غفاري، مهران
-زبـان  كارشناسي ارشدنامة پايانن، به راهنمايي جليل بانان صادقيا. واژگان پاية فارسي دورة ابتدايي

 .شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي
ي ارسـالي  اهـ تحليل واژگان نوشتاري كودكان دبستاني براسـاس نامـه   شناسايي و). 1382( .فكري، ناديا

اپ چـ  نامة كارشناسـي ارشـد  پايان . 81ـ80هايآموز درسالآنها به مجالت رشدنوآموزورشد دانش
 . دانشگاه شهيد چمران: اهواز. نشده
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بررسي واژگان خوانداري كودكان دبستاني و مقايسة آنها بـا  ). 1392. (و چراغي، زهره. كوكبي، مرتضي
  .148-127، 2، سال چهارم، شمارة مجلة مطالعات ادبيات كودك. واژگان نوشتاري آنان

، نامة كارشناسـي ارشـد  پايان .در شعر كودكبررسي و تحليل واژگان پايه ). 1385. (محمدي رفيع، شايا
 . تربيت مدرس: تهران

. شناسـي زبـان  نامة كارشناسـي ارشـد  پايان. و رشد واژگان كودك يآموززبان). 1370. (، جميلهزادهيمهد
  .دانشگاه فردوسي مشهد

هاي پلكاني پايةاول، ضميمة گزارش پژوهشـي  واژگان پايه، واژه). 1387. (زاده، شهين و همكاراننعمت
 تهـران . )پژوهشي طرح(هاي طرح واژگان پاية فارسي كاربست يافته وزارت آمـوزش و پـرورش،   :

 .ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه
 .دبسـتاني و ابتـدايي  آموزان ايراني در دوره پـيش شناسايي واژگان پايه دانش). 1379. (زاده، شهينتنعم

 .هاي آموزشيريزي درسي و نوآوريموسسه پژوهشي برنامه: تهران
عـات  فصـلنامه مطال . واژگان پايه در خدمت تأليف كتـاب رياضـي پايـه اول   ). 1391. (زاده، شهيننعمت

 . 84-67، 27، سال هفتم، شماره برنامه درسي

آموزان ايرانـي در دورة  طرح شناسايي واژگان پاية فارسي دانش). 1384. (و همكاران. زاده، شهيننعمت
ريزي وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه: جلد اول، تهران. )ش نهاييگزار( ابتدايي
 .آموزشي

واژگـان  ). 1390. (زاده، محـرم ، منصوري.، دستجردي كاظمي، مهدي.، دادرس، محمد.شهين زاده،نعمت
 .مدرسه: تهران.پايه فارسي از زبان كودكان ايراني

 ةتـوان ذهنـي هشـت تـا ده سـال      ژگان پايه در كودكـان كـم  استخراج و بررسي وا). 1390. (نوري، ساناز
 . اد واحد تهران مركزيزدانشگاه آ ،شناسي همگاني كارشناسي ارشد زبانمة ا ن ان اي پ .پذير تربيت
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