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Abstract 

The close relationship between spelling and writing has led us to study Mahvash Ghavimi’s 

works as a part of studies done at the Institute for Humanities and Cultural Studies, and we 

review and criticize two educational and academic works entitled "The French Spelling 

Guide" and "The French Writing Guidelines", published by the University Publication 

Center. The present article has tried to take a brief look at the emergence and evolution of 

spelling before paying attention to the role of dictation in learning French language spelling 

and its connection with writing skill.The study of the content and especially the exercises 

that the authors have included in these two books has allowed this research to reveal the 

approach of the authors of the books in language teaching by determining the type of 

exercises, and also there are some strategies suggested in order to correct, improve and 

update them. The main goal of the authors in these two books is to teach the basics of 

French spelling in a very prescriptive way in the first book, and in the second one, it refers 

to sentence construction and its constituent elements to be learned by bachelor students of 

French language and literature and French language translation. 
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فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه،انسانیعلومهایبرنامهومتونانتقادینامۀپژوهش
999–9911،19آبان،هشتمپژوهشی(،سالبيستم،شمارةـعلمیۀ)مقالعلمینامۀماه

  کتاب دو نقد و یبررس

 فرانسه نگارش نییآ و فرانسه یامال ینما راه

*زختارههيسم

 چكیده

 اثار  دو نقاد  و یبررسا  با   تاا  است شده موجب نگارش و امال انیم تنگاتنگ وندیپ وجود
کا    میبپارداز  نگارش فرانسا   نییآ و فرانس  یامال ینما راه یها  نام با یدانشگاه و یآموزش

 از پا   تاا  اسات  دهیکوشا  رو شیپا را چاپ کرده است. جستار  ها  آن یمرکز نشر دانشگاه
آن  وناد یفرانسا  و پ  یامال یریادگیدر  کت یب  نقش د امال تحول و شیدایپ ب  یکوتاه نگاه

 دو نیا ا در ساندگان ینو کا   ییها  نیتمر ژهیو  محتوا و ب  یبپردازد. بررس یبا مهارت نوشتار
 کارد یهام رو  هاا   نیتمار  ناو   نییتع با تا است داده اجازه پژوهش نیا ب  اند  گنجانده کتاب

 ح،اصاالا  یرا بارا  ییهاا کار راهو هام   ساازد  آشاکار  را زبان آموزش ب  ها  کتاب سندگانینو
اسات   نیا در دو کتاب ا سندگانینو یدهد. هدف اصل نهاد شیپ ها  آن یروزرسان  و ب  ،بهبود

فرانسا  را، و در   یاماال  یدر کتاب اول، نکات اساسا  ،یزیتجو کامالا یا  وهیش  ک  نخست ب 
 اتیا ادب و زباان  یکارشناسا  انیدانشاجو  ب  را آن سازندة عناصر و یسینو  کتاب دوم، جمل 

 کتااب،  دو نیا ا کا   دهناد   یما  نشاان  یها  یبررس. دهند آموزش فرانس  یمترجم و فرانس 
 و یای امال نیقاوان  اناد   توانست  ند،ندار یجذاب ظاهرو  محورند  اتیو ادب یمیقد ک  نیباوجودا
 ساندگان ینو ینهااد  شیپنظم  براساس و مشکل، ب  ساده از گام،  ب   گام یا  وهیش با را ینگارش

 آموزش دهند. انیب  دانشجو

 .ینوشتار زبان ،ینوشتار مهارت کت ،ید امال، فرانس ، زبان آموزش ،یمیقو :ها دواژهیکل
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 مقدمه. 1

 ةبا  اساتداد   کا   دارد را خود ب  مختص یقراردادها یا ینقوان یک  هر نوشتار دانیم  می خوب
 بسانده  کلای  امار  این ب  چندان توان  نمی فرانس  زبان در ،اینوجود. باانجامد می آن از تر آسان
آوا  دیگار  ازساوی  و وجود دارد ینگارش و زبان شداه ینب یادیتداوت ز سو یکاز یراز ؛کرد

 :شوند  یتلدظ نم اصالا ها  حرف از برخی حتی و ندارند خوانی  و حرف با هم هم

گرفتا   « داشتن»و « بودن» ینمع های  فعل با مدعولی های  از تطابق اسم مولیر زبان یادگیری
 کا   اسات  وخام  یچپارپ  یراه (نثؤم و)مذکر  کلم  نو  و گزینش و ها  تا کاربرد اکسان

 (. Develey:2016 1) برگزید را راه بهترین حداقل یا و یافت را آن کلید باید

خوانادن و نوشاتن    یارا ز ؛شاده اسات   تر بیشبا گذشت  هم  یس از نوشتار در مقا استداده
 کا   بگیاریم  نظار  در بایاد  گونا    ین. پ  ارود می شمار ب  یاجتماع یثیتاز ح ینماد نوعیب 

 است. یدر روابط اجتماع یچون مالک ؛است برخوردار توجهی قابل اهمیت از نگاشتن درست
 آماوزان   زباان  اغلاب   و رود  مای  شامار   ب  ها زبان ینتر  یچیدهک  فرانس  از پ یستن تردیدی

 ایان  شامار   بای  هاای  کااری   ریازه  آموز  زبان ک  مادامی. گیرند  فرامی را زبان این یامال سختی ب 
 نوشاتاری،  مهاارت  حاوزة  در کام   دست زبان، اینتسلط او ب   از توان نمی نیاموزد را مهارت
 با   بایاد  نخسات  مشاکل  این برای مناسب حلی راه یافتن ی. روشن است ک  براگدت سخن
 .  پرداخت آن خاستگاه بررسی
 نوشاتاری،  مهاارت  باا  آن تنگاتناگ  پیوناد  و فرانس  زبان یادگیری در امال اهمیت ب  نظر
و  فرانسا   اماالی  ینماا  راهبا عنوان  یدو کتاب دانشگاه روپیش جستار در تا کنیم  می تالش
 نخسات  آموزشای،  کتااب  دو ایان  بهتر بررسی منظور  . ب یمکن یرا بررس نگارش فرانس  آیین
 اجاازه  ماا  با   تااریخی  رویکرد این. کنیم اشاره امال پیدایش تاریخچة ب  کوتاه ک  است الزم
در  یکتا  و د ییقواعد امال یتزبان ب  اهم یخیتحول تار یرنقش امال در س بر افزونتا  دهد  می

و  یکتا  دو مدهوم امال و د یادینب  تداوت بن یدک  با یستن یدی. تردیمبپرداز یزآموزش زبان ن
 دو بررسای  و نقد ب  ضروری، و ابتدایی های  بحث یناشاره کرد. پ  از ا یزن ها  آن یانم یوندپ

 بار  آن، ظااهری  شاکل  و کتااب  دو کوتاه معرفی از پ  سنجش، این در. رسیم  می باال کتاب
تاا   دهاد   مای  امکان ما ب  امر این. شویم  می متمرکز کتاب دو های  تمرین ویژه  ب  و محتوا روی

 .ببریم پیکتاب در حوزة آموزش زبان  یسندگاننو یکردب  رو ین( تمریگون )ها یافتنضمن 
 کارشناسای  مقطا   در گذشت  در کتاب دو این ک  بگوییم باید نوشت  دو این پیوند دربارة

 هاا   آن از هاا   دانشاگاه  یدر برخا  چناان  هم یدو شا شد  می تدری  فرانس  ادبیات و زبان رشتة
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 رویکاردی  از و گیرناد   یما  یجاا  یدو کتااب در حاوزة مهاارت نوشاتار     استداده کنند. هار 
چاون دربردارنادة    ؛رود  مای  شامار   ب  دوم کتاب نیاز  پیش اول کتاب. کنند  می پیروی تجویزی

نگااارش اساات. اگار باا  سرف اال دروس مقطاا    یاادگیری  یباارا یالزم و ضاارور یمطاالب 
 دیکتا   مقدماتی، دیکتة چون هایی  درس ،یندازیمب ینگاه یزفرانس  ن یاتزبان و ادب یکارشناس

. بینایم   مای  را ادبای  تدسایر  و نگااری   وقاای    ،پیشرفتساده، نگارش  یانشا نگارش، گرامر، و
 سارانجام  .اسات  کارده  توجی  را یادشده کتاب دو چاپ هایی  درس چنین بینی  پیش تردید، بی
   .است کتاب دو هر نویسندگان از نیز قویمی مهوش ک  این

 

 امال ۀتاریخچ. 2

 یااز و ن نوشتاریارتباط  دربارة یپرشمار های  بحث همواره سو، این ب  اراز زمان اخترا  نوشت
عالئام   ثبات  باا است ک   یارتباط ای  یلنوشتن وس حقیقت،. دراست شده انجام شدندرکب  

 کا   اسات  درست. گذارد  می نمایشب مختلف زبان را  رهای  ابزا بر هاانسان یسو از نظرمورد
 و ،زباان  دساتور  همان واژگان،)همان  شداهی /گدتاری ساختارهای همان بر نوشتاری ارتباط
. شاود مای  افازوده  آن با   نیاز  فرهناگ  هر مختص الزامات برخی اما د،شو  می بنا( معنا همان
مجموعا    یاا خاود نمااد    یات منظور و ن فهماندن یمجبور است برا یکاربر زبان هر، ینبنابرا

 کا   اسات  گونا    یان القا کناد. ا  یا یمهمان معنا را ترس یرندهک  در ذهن گ برد کارب  یینمادها
 هرچا   انطباا   منظاور   ب  و مند  قاعده و اصولیمختلف در اشکال  ینوشتار های  نظام رفت   رفت 
 یمعناا با   امالیای ل اشاک ا یناولا  ترتیاب، بادین . اناد   گرفتا   شاکل  ها  مدلول با ها  دال تر بیش

 .شد اخترا  همگان برای فهم قابل های  نشان  پذیرکردن  شکل ونوشتن  درست
کا    یالدیتاا نهام ما    هشاتم  قارن در  ینالتا  ناماة   واژه و نام   دانش اولین پیدایش زمان از

 ساال  در فرانسا   آکاادمی  نامة دانشانتشار  ینبود تا زمان ششم مقدس کتاب یدنهدفش فهم
 روز با   روززباان گدتاار و نوشاتار     ةو فاصال  یچیاده پ پیش از بیش فرانس  زبان امالی، 9101
آن  یمنطباق باا زباان شاداه     کاامالا و  ییاز نظر آوا تر بیش هاکتاب این رونوشت. شد تر بیش

 پای در چناین  هام و  یدولت حاتالاص و پیشرفت اثربرسو،  ینب  ا سیزدهم قرندوران بود. از 
 ای  گونا   و شاد  تار   رنگ  زبان کم یینقش آوا ،پذیرفت صورت دیگر هایزبان از ک  اقتباساتی

چهااردهم و   قارن  در خطای  هاای   نساخ   کاتباان . یافت افزایش فرانس  نوشتار در طلبیتنو 
در شاناخت   هاا   آن نااتوانی  کا  چرا ؛اناد   داشات   پدیده این گسترش در ییسزا ب سهم  پانزدهم

. آورد پدیاد  فرانسا   نوشاتاری  زباان  در را هایی  یطافراط و تدر یندرست و کامل از زبان الت
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 ی(، زباان نوشاتار  Betreaud 1978: 12) برتارو  گدتاة با   مدت،کوتاه در تا شد موجب امر این
 سارانجام  و پاذیرفت  صاورت  حاتیاصالشود. بعدها  غریبو عجیبفرانس  پر از اشتباهات 

 نداوذ  درراساتای  9101 ساال  با   را آن (Richelieu) یشاولیو کا  ر  ،فرانسا   یفرهنگستان ملا 
 در واحاد  اماالی  اقتبااس  و خلاق  ب  ،بنا نهاد یاتو ادب ،هنر زبان، در گراییوحدت سیاست

 فرانسا   یاماال  زباان  ناماة   داناش  ینبا چاپ ششم ترتیبینگرفت و بد یمت م فرانس  زبان
 کا   خاوانیم   یما  فرانسا   فرهنگساتان  نامة  آیینو  نام اساس 72شد. در مادة  ینتدو و یفتعر

اسات   یحف  و ناب زبانی ایجاد و فرانس زبان  برای قطعی ینخلق قوان نهاد این یاصل وظیدة
فرهنگ لغات،   یکهدف، هم  ینب  ا یلن یعلوم را داشت  باشد. برا وها   رتوان پردازش هن ک 

 بارای  امالیای  قاوانین  از ای  مجموعا   هام  و شاد  نگاشات  بالغت و شعر  کتابدستور زبان، 
 .شد وض  عموم استدادة

 تکارار،  مادد   با   توانند  می آموزان  زبان ک  بودند باور این بر زبان آموزش سنتی های  روش
 مطالاب  از خاار   هاایی   یکتا  نوشاتن د  چناین  هام و  ،ترجما   دستوری، صریح نکات حدظ

 برتاری  نوشاتن  و دیکت  ب  ها  روش ین. درواق ، چون ایاموزندرا ب ییامال ینقوان شدهتدری 
 منظاور  و محتاوا  از برخیک   کردند  می هایی  صدح  رونویسی ب  وادار را آموزان  زبان دادند  می
 نظریاة  در بایاد  را امالیای  تکاراری  هاای   فعالیات  ایان  خاستگاه. آوردند  سردرنمی چیزی آن

 کا   دانسات   مای  هایی  ماهیچ  از متشکل را انسان مغز ک  جست شناسی  روان کالسیک مکتب
 .  شوند  می دیدهآب تکرار و تمرین با

 بااور  اصال  ایان  بار  ک ( méthode directe) یممستق   روش یدایشبا پ یستم،ب قرن یلاوا در
 گرایای   شااهد واپا    ،خودش آماوزش داد  یو برا خودش با را خارجی زبان باید ک  داشت

 سامت   فشرده فاصل  گرفت  و با   یککالس یهایکت . درست است ک  از دیمآموزش امال هست
زباان   یاادگیری درطاول   چناان  هام  یولا  ،اسات  کرده پیدا گرایش تر  آسانو   رایج یهاینتمر

   .اند  داشت  خودرا درمقابل  یمطلب نوشتار آموزان  دانش یخارج
 هاای   اندیشا   براسااس  و( méthode audiovisuelle) یداریو شان  یاداری د روش ظهور با

 چنادانی  توجا   زباان  نوشاتار  و اماال  یادگیری ب  زبان آموزش های  روش دیگر رفتارگرایان،
در  (voix et images de France) یو ب ار  یکتاب روش سمع یناول انتشار. با دادند  نمی نشان

کاالس   های یتاز فعال یطور کل ب  ارینوشت عملهرگون   ینچن همش ت، امال و  ةاواخر ده
 قرار گرفت. یدشد یها  مجازاتموردک  استداده از نوشتار ییتاجا ،خار  شد

 و اماال  آماوزش  از دیگار (، méthode communicative) یگدتاار  روش کارآمادن   روی باا 
و  یات بار تقو  تار  بایش روش  یان ا یارا ز ؛نباود  خباری  مند  اصول و مداوم صورت  ب  نگارش
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تاا با  اماروز از     چناان  همداشت و امال  تأکید آموزان  زبان شداهی گدتاری زبان سازیمند توان
 .است هخار  شد یآموزش یندفراقلب 

زباان  عناوان   با  رس در قرن ناوزدهم، آماوزش زباان فرانسا      امد اجباری شرو از زمان 
روش  ینو خوانادن باود. هما    ،، نوشاتن یای متراکم و منظم امال ینبر تمر یمبتناساساا  یمادر
 اداما   نیز یزبان خارج یهادر کالس بعدهاو  شدمنتقل  نیززبان دوم  یها  کالس در یماامستق
 کرد. پیدا

 یاروی پ یمنطقا  یچفرانسا  از ها   یک  زباان نوشاتار   داشت اذعان (Freinet 1968) فرنت
 ایان  تاوان   نمای  درحقیقات، . برد کار  ب  بخواهی  دل و ت ادفی طور  ب  را آن توان  می و کند ینم

 شامار   با   قاانون  و قواعاد  گیرناد،   می دربر را زیادی استثنائات ک  رو  ازآن را، قواعد و قوانین
در بطن و متن آموختا    یدبلک  با ،نیستند آموزش قابل مرده و انتزاعی قواعد»او،  باورب . آورد
 .(ibid.: 120) «شوند

 ةنتیجا  کا   هشاد یدرون یعیروند طب یکناخودآگاه است،  یسممکان یک یادگیری، واق در
 .شود می منجر آن از یعیب  تسلط مؤثر و استداده طب و است زبان مستمر ینتمر

اماال ساخن    یاز آماوزش منطقا   یساتم ب قارن  در (Catach 1982) کاتااش  نیناا  درمقابال، 
 بارای  آن کاردن سااده  امکاان  فرانسا ،  زباان  امالی استثنائات ب باتوج  ،اینوجودبا. گوید یم

 و صاریح  آماوزش  کا   کنایم  بااور  ک  است سخت. رسد  می نظر  ب  ناممکن تقریباا ها  خارجی
و  یچیاده نظاام چناان پ   ینا یراز ؛بینجامد فرانس  امالیی نظام یادگیری ب  تنهاییب  امال آگاهانة

 آن آگاهاناة  یاادگیری  و ساازی   مدهاوم  با   تواناد   نمی آموزی  زبان یچه تقریباادشوار است ک  
 در ماداوم  و مادت طاوالنی  حضور و آن با مستمر کردننرم وپنج دست با شاید. بزند دست
فرانسا  کساب کارد و ساپ       یدر اماال  ینساب  پیشرفتنخست بتوان  آموزشی های  کالس

 .یافتنظام دست  ینب  شناخت ا امالیی قواعد تجربی و استقرایی آموزش مدد ب 
 آماوزان   زبان ،نوشتن وخواندن  یها مهارت یادگیری ییابتدا مراحل در ک  دانیم  می خوب

 یهاا   تاا بتوانناد آموختا     ناد باره انجام ده  یندرا یو چ  اقدامات یسندک  چگون  بنو آموزند  می
کا    ای یدرسا  ةمااد  ینتار  مهام بتوان گدت ک   شاید. بگیرند کار  ب  یتیرا در هر موقع یشخو

 است. دیکت را برعهده دارد  ای  ید وظ چنین
. باا  دهاد   یما  یگدتا  گاواه   ینبر ا ،شود  می برگزار حوزه این درک   ای  ساالن  کنکورهای

کلماات ناآشانا کا      مخ وصاا ،دارند نوشتن کلمات رآموزان د  ک  زبان ییها  و ضعف یکاست
بارآورده   یمتنا  یات در هار موقع  هاا   آن یحکااربرد صاح   یبرا اتانتظار ،ندیدند متنی هیچ در
و  یاابی  ارزش ؛کارد  دنباال  را گوناگونی اهداف توان  یم یکت آموزش امال و د با اما ،دشو ینم
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نوشاتن   راو د ییتوانا یصتشخ ،خت وخود آم یدرس یها  کتاب در آموز  زبانک   چ  آن ینتمر
 ،نگاارش  یاین آ آماوزش  ،زباان اماروز   رد یااز و موردن یجرا یها  آموختن کلم  ،ها  آن یحصح

 لغاوی  ةدامنا  یشافازا  ،ها  آن و موارد کاربرد یدجد های   کلم یمو مداه ،یمعن ،شکل یادگیری
 .  یرهو غ ،آموز  زبان
 

 امال و دیكته. 3

 محساوب  زباانی  هار  یستون اصل چون ؛است یو ضرور یهیبد یامال امر یادگیری ،امروزه
 هاا   آن میاان  تداوت هم تا کنیم تعریف را دیکت  و امال مدهوم دو نخست است بهتر و شود  می

 قاوانین  از ای  مجموعا   با   اماال . نکنایم  اساتداده  انگاره دو این از اشتباهروشن شود و هم ب 
 تاا  دهاد   مای  اجاازه  ماا  با   مجموعا   این. گیریم  می بهره آن از نوشتار در ک  شود  می اطال 
 واژگاانی  قوانین این بر تسلط ک  نیست تردیدی. کنیم ارزیابی را واژه یک نادرستی یا درستی

فرهناگ   یناز رنسان  و زمان انتشار اول درحقیقت،. سازد  می آسان رااستدادة آن  دستوری و
زباان   یاک  هاای    کلما  نوشاتن  یاستاندارد برا یو کاربردها ینقوان از ای  مجموع  ب ، واژگان
 باا  شخ ی آن طیاست ک  در یتیو فعال یاتعمل یکت د ک آنحال ،شود  می گدت  امال یگدتار
کا  آن  دهد  یمرا  فرصت ینو ب  شنوندگان ا خواند  یمنسجم را م یمتن یاواژگان  بلند صدای

 زباان  با   شاداهی  زباان  از گاذر  هماان  دیکتا   دیگرسخن،ب . بنویسندمکتوب صورت ب را 
 سانت  آغااز  و شاداهی  سانت  تسالط  پایاان  بار  یگواه تواند  می و رود  می شمار  ب  نوشتاری
آماوزش آن   ةاماال و نحاو   بررسای باا   یکتا  د یمطالع  و بررسا  ترتیب،بدین. باشد نوشتاری

و  مهام  فعالیات  تنهاا  یکتا  ، دسو این ب  یالدیهددهم م قرنتنگاتنگ دارد. از  بسیار یارتباط
 بوده است. ها مهارت یابی ارزشتنها ابزار  یحت یدشا

 اماال باوده   تار  بایش  هرچا   تقویت برای تمرینی مثابة  ب  یکت د یستم،ب قرندهة هشتاد  در
 یان انجاام ا  یهمة توجا  و قادرت حافظا  خاود را بارا      آموزان  زبان و آموزان  و دانش است
 هاایی   کا  ماتن   یدندرس یج نت ینمتخ  ان آموزش زبان ب  ا ،بعدها. کردند  می بسیج تمرین

 نادیاده  را مهم و مدید رایج های  جمل  امالی شود  یاستداده م ها  آن از ها  تمرین نو  این در ک 
برتار و   را نگاارش  فعالیت و کردندمینگاه  یکت ب  د یدبا نگاه ترد کم،  کم درنتیج ،. گیرند  می
کاربسات درسات    با   ینتمار  این حیندر آموزان  آموزان و زبان  دانش یراز ؛دانستند  یم تر مهم

 ینتار  مهام خاود با     آماوزان   زباان  ترتیب، این . ب کردند  می توج  دستوری قوانینواژگان و 
ب  آماوزش زباان    یکردیرو ینمهم چن آمد پی. شوند  می بدل زبان یادگیری روند در بازیگران
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 زباانی  هاای   یات فعال یگار و د دها دباعتبار خود را از دست  یسنت یکتةد رفت   بود ک  رفت  ینا
 .بگیرند را آن جای

 بودناد  باور این بر دیکت  اندار طرف سویکاز ک  ای گون  ب  ،یافتادام   چنان همروند  این
 یبرخا  دیگار ساوی و از نیاموزناد  را اماال  آماوزان   زباان  شاود   مای  موجاب  نگداتن دیکت  ک 

 رابازا  یکتا  ک  گرچ  د اند  گدت  (،Jean-Pierre Jaffré) ژافره پیرا   ژان مخ وصاا ،ها شناس زبان
، یکتا  د یات . هنگاام فعال وخات آن اماال را آم  مادد   با   تاوان   نمای  ،است یابیارز یبرا یخوب
 اصطالح صاداها بار  ب  یعنی ؛کند یلتبد نوشتاری عن ریرا ب   ییآوا عن ری یدآموز با زبان

 یسانده با  نو  تواناد   نمای اماا   ،خاص است یاربس ینیتمر فعالیتی چنیند. نحروف منطبق شو
شاد کا  در    موجاب  مساائل  یان . ایابد دست ییب  مهارت امال یدهنگام تول در تاکمک کند 

 ازبلکا    ،دیکتا   از نا  آماوزان    زباان  ارزیاابی  بارای  زبان آموزش امر متخ  ان 7333 سال
 .کنند استداده متن نگارش

 بااور با   یراز ؛شد گنجاده درسی های  در برنام  7391در سال  دیکت  دوباره ،اینباوجود
 دیکتا  . شاود   مای  منجر امالیی مسائل دربارة وگو گدتو  بحث ب  دیکت  متخ  ان برخی

 دوبااره  شاد،  اجرا 7391-7392 یلی، ک  از آغاز سال تح 7392سال  درسی یها  در برنام 
 درروزانا  و   صاورت   با   یکتا  کا  د  کنناد   یم ی توص. متخ  ان یافتباز را خود جایگاه
 یها مهارتبر  چنین هم و امالیی یتدکر منطق بر آن روند در و شود گدت  گوناگوناشکال 
 ایان . هادف از  کناد   مای مشاخص و اعاالم    پیش از را آن آموزگارک   تمرکز شود یخاص
 یاادگیری  مرکاز در  آماوز   زبانروزان  است تا  ییامال یتب  فعال کردنعادتروزمره  ینتمر
 .  بماندو فعال  گیردقرار 

اسات کا  اگار     آمیختا  هام    با  یجمعا  ذهان در  یقادر ب  یکت و د امال درحقیقت،
 بااوجود . اسات  نکردهاست ک  امال کار  یمعن ینب  ا ،نگوید دیگت  کالس در آموزگاری

 ییامال وگو گدت وبحث  ب  را آموز  ک  زبان داد اهمیت ییها  یکت ب  د یدبا ها،  دیدگاه این
 آنبلناد   یک  شخص ثالث با صدا یاز متن یقدق یسیرونو همان یا دیکت . اگر دارد  وامی

بار   یا  و باا تک  ،ینجاماد ب تأمال با  تدکار و    ،ندرا برآورده ک امالییاهداف  ،خواند  می را
 از جازوی  کا   شاود   یما  هاا   آن نوشتار یتموجب تقو شودانجام  آموزان  اشتباهات زبان

انجاام   یو الزم را برا یکاف های  دانست  آموزان  زبان اگر البت . است نحوی و لغوی امالی
درک  بارای  یابازار عاال   یاک تواند ب    یم یکت د گاه آنداشت  باشند،  اختیار در حاتاصال
 شود. لعملکرد زبان بد گیچگون
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 بررسی و قدن .4

کتابدویمعرف9.1

 فرانسه امالی ینما راه 1.1.1

 زیرنظار  و 9011 ساال  در باار ینرا نخسات  فرانس  امالی ینما راهکتاب  ینشر دانشگاه مرکز
 و قاویمی  مهاوش  قلام ب  نوشت  این. است کرده چاپ فرانس  ادبیات و زبان تخ  ی گروه

 نشاده  تجدیدچاپ دیگر آناز پ و  گردد  برمی 9011 سال ب  آن بازنشر. است موثقی آنماری
 زباان  با   و درآغااز  فارسی زبان ب  گدتاری  پیش بر مشتمل ،دارد صدح  073 کتاب این. است

 بخاش  چهاار  درپایاان،  مشاروح  فهرسات  و درابتدا اجمالی مطالب فهرست درپایان، فرانس 
و  ،اضاافات  یراماون پ یبخشا  یکتا ، و د ،هاا   تمارین  ها،  ف ل از است متشکل خود ک  اصلی

 .  یرانموجود در ا های  کتاب و کلی خذشناسیأسرانجام م
 عالئام  ،گاذاری  نقطا   های  عنوان با اصلی ف ل س  ب  متن اصلی پیکرة از نخست بخش

دربردارندة مطالب ماوردنظر   ف ل هر و شود  یم یمو حروف بزرگ تقس ،فرانس  زبان خاص
متنو  ب  زباان فرانسا  اسات. بخاش دوم      هایی  تمرین و ها  مثال و فارسی زبان ب  ها نویسنده

 اول هجای امالی مشکالت: است زیر های  ف ل شامل «متداول لغات امالی»کتاب، با عنوان 
 هاای  کلما  متدااوت   یاماال  ها،  کلم  آخر صامت حروف ها،  کلم  آخر هجای امالی ها،  کلم 
 .مشکل حروف از بعضی کاربرد موارد آخرو در ،واژگانی درون یناخوانا های  حرف ،آوا هم

 ینهااد  پایش  ةدیکت یک و دستوری حوزة همان در هایی  ینشاهد تمر ،ف ل هر پایان در
. اسات  شاده  مشخص ستاره عالمت با ک  هستیم یادآوری بخش و مربوط  موضو  همان با

 قاوانین  تکمیلای  قواعاد  دربرگیرندة ک  دارد وجود بخش این در نیز هایی  جدول براین،عالوه
جادول   قالاب بار مطالاب در  ینک  ا است یدستور آواهای  هم سوم بخش. است شدهمعرفی
 یکتااب باا عناوان اماال دساتور      یانی. بخش پایکت و د ،ها  تمرین جدول، ن : است شده ارائ 

 کا   اسات  هاایی   یرف ال ز یدارا یو افعال است. هر ف ل اصل ،قیدها صدات، ها،  شامل اسم
 هاا   تمرین پیشین، های  ف ل مانند ازآن،پ  و کند  می یادآوری را سرف ل هر ب  مربوط قواعد

 شده است.   نهاد پیش ای  دیکت  و

 فرانسه نگارش آیین 4.1.1

گاروه   زیرنظار  قبلای  کتاب همانند و است فاطمی ژیلبرت و قویمی مهوش قلمب  کتاب این
چاپ شاده اسات.    یدر مرکز نشر دانشگاه 9012فرانس  و در سال  یاتزبان و ادب یتخ  
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 کا   اسات  شاده  بازنشار  باار  پانج  ،فرانس  امالی ینما راهصدح ، برعک   917کتاب با  ینا
 هجاده  شاامل  شاود،   مای  آغااز  نویسندگان گدتار  پیش با. گردد  برمی 9013 سال ب  آن آخرین
فهرسات   ین. ارسد  می پایان ب مطالب  یو فهرست اجمال خذشناسیأم با و است اصلی بخش

 و بار  زماان مطالب کتاب را  یوجو جست یمطالب تنها شامل سرف ل هر بخش است و کم
 .  کند میدشوار 

نگارش ب  زبان فرانس  در هر هجده بخش گنجاناده شاده    آیین دربارة یگوناگون مطالب
 یمشاو  یاادآور قرار گرفت  است. « نگارش»با عنوان  یانیقسمت پا ها  تمرین آناز پ است ک  

 کا   دهناد مای  نشاان  و دارناد  یسانده و ناام نو  منبا   ینبخش تمر های  مثال یتمام تقریبااک  
 .اند کردهگوناگون انتخاب  یبا ژانرها یادب های  را از متن ها  آن نویسندگان

 و اناد  نگاشت کتاب را  ینا گدتار  یشپ یانتقاد یکردیبا رو فرانس  نگارش آیین نویسندگان
 گدتاة با   کا   اسات  آموزان زبان ینوشتار های  دانست  تقویت کتاب این نگارش از آنان هدف

 .  شود  می مشخص موضوعات با هاییوگو گدتو  ها  جمل محدود ب  تک ها  آن
 گاذاری   شاماره  از و هاا   بخاش  ترتیاب  کردنمشخص برای الدبایی حروف از نویسندگان

 و جملا   میاان  پیوناد  با   نخسات  بخاش . اناد   کارده  اساتداده  بخش هر مطالب ترتیب برای
بحاث شاده و    یاز ن فرانسا   امالی ینما راهمبحث در کتاب  یناخت اص دارد. ا گذاری نقط 

 Bبخاش   یناات مطالب، ب  تمر یحاتقواعد و توض درادامة .است یافت  تغییر آن های  تنها مثال
و وجا    ،زماان  درسات  انتخاب فعل، ب  دوم بخش. است نگارش ب  مربوط ک  خوریم  یبرم

 از اساتداده  مبحاث  با   ساوم  بخاش  ابتادای  در. Bو بخش  ها  تمرین درادام  و پردازد  یآن م
 قارار  موردبررسای  مبساوط  نحاو   با   نگاارش  و ها  تمرین درپایان، و شود  می پرداخت  ها  کلم 
قارار   مادنظر  را آن انوا  و صدات ک  است جمل  ساختار مبحث ادامة چهارم بخش. گیرد می
 تاا  ترتیاب،  هماین  ب . آیند  می آن پی از نگارش و ها  ینتمر قبلی های  بخش همانند و دهد می

و از هماان نظام    پردازد  می آن ب  مربوط مطالب و جمل  ساختار ب  نویسنده شانزدهم، بخش
 نویسای داساتان  و نویسی خالص  دربارة هایی  بحث. کند  یم یرویپ ها  آن در پیشین های بخش

 .  دهند میاخت اص  خود ب و هجدهم را  هددهم های بخش ترتیب ب 
 

کتابدویظاهرشکل4.1
 ادبای،  گارایش  سا   در کارشناسای  مقطا   درسای  هاای   کتااب  جزو هردو ک  گدتیم تر  پیش

 سااختاری  و ظااهری  هاای   ویژگای . هار دو کتااب   روند  می شمار  ب  معلمیتو ترب ،مترجمی
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 و اهاداف  شاامل  کا   گدتاار   پایش  انتشاراتی، شناسة عنوان،: دارند ها قسمت ینا در سانی یک
. اسات  آموزشای  کتب ب  مربوط ک  خذشناسیأو م ،مطالب فهرست است، موردنظر مخاطب

 پیشارفت  ب باتوج  و( 9022 و 9011) ها  کتاب این قدمت ب باتوج  نوشتاری، شکل لحاظ از
 هاای   ت اویر  وجاود . ندارناد  یمناساب و خاوب   شاکل )اندازه و شاکل(،   آرایی  فنون صدح 

 .کاهد می ها کتاب ینا یتاز جذاب یزن سدید و سیاه
 تاا  شاود  مای امر هم موجب  ینبا حروف پررنگ نوشت  شده است ک  ا یهر مبحث عنوان

 جلاد  طرح. کاهد  می صدح  نواختییک از هم و کرد پیدا یتر بیشبتوان مطالب را با سرعت 
. افازود   می آن جذابیت بر ت ویری یا عک  وجود شاید و است ساده بسیار نیز کتاب دو هر
 فاقاد  شاده ارائا   علمای  مطالاب  و اسات  شده داده ارجا  مناب  ب  ها  تمرین و ها  مثال در تنها

 .اند مرجعیو  خذأم هرگون 
 

ییمحتوایبررس9.1
 یدر حاوزة اماال   یمقطا  کارشناسا   آماوزان زبان موردنیاز و ینکات اساس ب  نخست کتاب

 درسای  یهاا   واحاد  یازان حجام آن مناساب باا م   رساد  ینظر مب و  است کرده اشارهفرانس  
 یاماال آماوزش   کا  هرچند ؛( اسات 0و گرامار   یکتا  ، د7و گرامر  یکت ، د9و گرامر  یکت )د

 خاصای  منطاق  از فرانسا   امالیک   یمگدت تر پیشست. ها  ن درسایاز  یفرانس  بخش کوچک
 در امار  ایان  کا   آیناد  مای  نیاز  زیاادی  اساتثنائات  قواعاد  و قوانین پ  از و کند  نمی پیروی

   .است مشهود کامالا کتاب دو هر در شدهارائ  توضیحات
د. شاون   یمحساوب ما   یجاامع  نبا  م خودک   کنند  می مطرحرا  ییعد امالواق ها  بکتا ینا

 یال تکم یای هادف خاود را آماوزش قواعاد امال     هاا   کتااب  ایان  گدتاار  پیشدر  نویسندگان
 آماوزان   زباان  یای کاردن مشاکالت امال  و برطارف  ها  آن ب  یدنبخشناقص و نظم یها دانست 
 و صاریح  دهناد   مای  ارائا   فرانسا   امالی قواعد درمورد ها  کتاب ک  توضیحاتی. شمرند  برمی
 صاورت   درایان  چاون  ؛باشد نداشت  سودی هیچ امالیی قواعد مستقیم ارائة شاید. هستند رسا

 فعاالیتی  با   ،رسااند  یااری  فرانسا   زباان  آماوزش  پیشارفت  با   ک آن از بیش امال یادگیری
 .دشو  می بدل آور  کسالت و کننده اذیت
هاای    از کتااب  رامطالاب   یآموزشا  های  کتاب از دست ینا نویسندگانِ ک  رسد می نظر ب 
 از انمؤلدا . ساهم  اند  برگردانده فارسی ب  را ویفرانس های  مثال و ها   و جمل برداشت  سویفران
 ةاسات. بقیا   تادوین ک  آن نیز ترجما  و   باشدقواعد  ةصرفاا در بخش ارائ یدشا ها  کتاب این
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. اسات  نشاده  ای  اشااره  ها  آن ب  ک  ستا ختلفاز مناب  م یآوری و گردآور  مطالب هم جم 
 بارای   کا چرا ؛ارجاعاات بپردازناد   یقدرست و دق ةارائ ب  ها  کتاب این در است بهتر درواق ،
 اتبادون ارجاعا   و باشاد  مشخص باید است شده ارائ  ک  روشی منب  آموزشی کتاب چنین
 .  رود  می الؤزیرس آن آموزشی ارزش معتبر

. شاوند   مای  خاتم  موجزجمالت کوتاه و  ب ها   و ترجم  یحاتتوض ها  کتاب این دراغلب 
 از پا   حتای  و کنناد   نمای  پیاروی  فرانسا   زباان  یناز اصول ناو  یینکات امال براین،افزون

 و آشادتگی  ناوعی  کا   گدات  بتاوان  شاید درمجمو ،. اند  نشده روزرسانی  ب  هم تجدیدچاپ
. نادارد  وجاود  آن در ای  ناوآوری  هایچ  و آیاد   مای  چشام با   مطالب ارائة شیوة در پراکندگی
 اول، چااپ  اشاکاالت  هماان  باا  و شکل همان ب  ویرایشی، هیچ بدون کتاب، همان درواق ،

نوشات  با     یان بعاد از ا  یاز ن یگاری د هاای   ک  کتااب ییجا  شده است. ازآن تجدیدچاپ بارها
 اناد،   فاراوان باوده   یخود موضو  نقاد و بررسا   یزن ها  آن و اند  پرداخت  فرانس  امالیموضو  

 یعاال  یاهاداف شاورا   مطاابق را  هاا   آن تاا  اسات  رسایده  فارا  آن زماان  کا   رسد  می نظر ب 
 کرد.   روزرسانی  ب  یزیر برنام 

 اول ساال  آموزان  زبان دارند،  می اذعان آن گدتار  پیش در کتاب این نویسندگان طورک   همان
و باا   نیاموختناد زباان فرانسا  را    فرانسا   مترجمای  یاا  ادبیاات  هاای   رشت  کارشناسی مقط 
 زباان  ایان  باا  (méthodes semi-audiovisuelles) ب ری سمعینیم  یا ب ریسمعی های روش
 روش براسااس  تجاویزی  هاای   تمارین  تماامی  کا   گدات  تاوان   می ،رو ازاین. شوند  می آشنا

 یهاا   و هام روش  یشاداه  ا  یداریشان  های  روش هم درحقیقت،. اند  شده گزینش ساختاری
 یکاار  دسات  طریاق  از را یزباان خاارج   بایاد  کا   کنند  می توصی ک   ای یریو ت و یصوت
 جاای  یساختار یها  در مقولة روش آموخت آموز  زبان ب  یتدر موقع ها  وگو گدت یا ها  جمل
 و دارد ییآکاار  زناده  یها  آموزش زبان در (méthode structurale) ی. روش ساختارگیرند  می

روش  یان دارد در ا تأکیداز متن  جداشده کلمات در یکار دست ب ک   یبرخالف روش سنت
 ةاولیا  الگاوی  برطباق  جماالت  ینحاو  سااختار خ وصااا   ،سااختارها  ییرو تغ جایی  جاب ب 

 .یلو تبد ،یبترک نی،گزی جایاز نو   تمریناتی :داده شده است یتاهم ،شده ارائ 
 

آنیهاگونهوهانیتمریبررس1.1
 شاوند   مای  طراحای ( تغییر، تکرار، نیگزی جای) یروش ساختار براساس ک  هایی  تمرین

سااختار در   یان ا مناد   نظاام  یکاار  دسات  با ،زبان یتسلط ساختار ب  ییاب دست باهدف»
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 کا  قابالا  « ییالگو» یامدل واحد  یکو مطابق  ،شده ساخت ازپیش های  ل جم یسر یک
 اولیا   ةعناصر جمل برخی تغییر یا نیگزی یجاشامل  یکار دست ین. ااستشده  مطرح

 «شاود   یمعلام حاصال ما   آموز با  محارک     و از پاسخ دانش است کلمات توسط مدل یا
(Galisson and Coste 1976: 519.) 

، انتخااب  یکیمکاان  یات مرباوط با  ماه   شاود،  میوارد  یروش ینک  ب  چن یانتقاد اولین
اسات کا     موقعیات  از خاار  محدود ب  جملا  و   هایی  ینتمر و ،یرممکنغالباا غ ییها  نمون 

مشاکل   های  نمون  ب  ساده های  مثال از حرکت نظم. خورد  می چشمب  ها  کتاب این در وفور ب 
 اسات  ممکان  ک  ،فرانس  امالی ینما راهدر کتاب  نمون ، براینشده است.  یتچندان رعا یزن

 هاای  واژهکتااب باا    یاة در هماان مباحاث اول   آموز  زبان ،کرد استداده آن از امال تدری  برای
 کا   خاورد   برمای  پیچیاده  ساختارهای با هایی  جمل  یو حت ،فعل گوناگون های  وج  سخت،

صادحة   اول ف ال  در زیر مثال دو ب  نمون  برای. باشد دشوار او برای آن فهم رسد  می نظر ب 
 :کنیمتوج   نُ 

- Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s’appelait la mer 
  .(1: 9011 موثقیو  یمی)قو

- Je crains que la pluie, qui commence à tomber, ne nous retienne longtemps à la 

maison .(همان)   

 وجا   دو از کا   باود  بهتر اما پردازد  می گذاری  نقط  مبحث ب  اول ف ل ک  است درست
 آموزناد   یرا ما  هاا   آن 7 یکتاة در درس گرامار و د  بعاداا  آموزان  زبان ک  بعید ماضی و التزامی
 .شد  می دوری
 :  کند  می صد  نیز ف ل این تمرین اولین درخ وص موضو  این

- Dans le calme et le demi-jour d’une petite chambre un bon vieux à pommettes roses 

ridé jusqu’au bout des doigts dormait au fond d’un fauteuil […] .(99: همان)  

 در کا   هاایی   ماتن  و محورناد  نوشت  هایی  کتاب ها  کتاب این ک  گدت توان  می درمجمو ،
 بارای  هاایی   ماتن  چناین (. documents autenthiques) اند  یگنجانده شده است اسناد اصل ها  آن

 تئا جرب  شاید. است دشوار آموزان  زبان یبرا ها  آن و لذا درک اند  نشده تهی  آموزشی اهداف
 یباا هادف آموزشا    ینای و تمر یسااختگ  هاای   دو کتاب با متن یندر ا تقریباابتوان گدت ک  

 ندارناد  تناسبی آموزان زباناست ک  با سطح  ینا یاسناد اصل کاستی دیگر. شویم نمی رو روب 
 اجاازه  آماوز   زباان  ب  اسناد این درحقیقت،. شود  می آنان سرخوردگی و سردرگمی موجب و



 919 (  سميه زختاره) فرانسه نگارش نیيآ و فرانسه یامال ینما راه کتاب دو نقد و یبررس

 از اسات  بهتار  بناابراین، خواهد داشات.   یازن یندهک  در آ آشنا شود موضوعاتی با تا دهد  نمی
 بارای  ابتادایی  ساطوح  در هاا   ینتمر ینا یراز ؛کرد استداده نیز ساختگی های  تمرین و ها  مثال
از هرگونا    یکتااب اول عاار   یاز ن یاجتمااع  ا  فرهنگای  نظر از. دارند آموزشی بار آموز  زبان

 است.   أو مسائل مربوط ب  فرهنگ زبان مبد یمطب فرهنگ
 رکنیاد پُ نو  از ها  آن اکثر ک  گدت توان  می آموزشی کتاب دو این های  تمرین پیرامون

 :هستند
 .Complétez les phrases suivantes à l’aide des mots ci-dessus ـ

a. Il a été … par ses grands-parents. […]. .(92: همان)  

 .Complétez par b ou bb ـ

1) a ... oyer 

a. 4) une a ...essse […]. .(01: همان)  

 Complétez les phrases suivantes de façon à montrer les sentiments ressentis ـ

(n’utilisez as le verbe devenir). 

1) Quand on veut caresser leurs petits, les chattes ... […].   (91: 9022 فاطمی و یمی)قو 

 جاذب  بارای  را متدااوتی  هاای   روش توان  می شده،ارائ  امالهای و ها  تمرین این کمکب 
ارزش  یکا  دارا  را هاایی    کلما  شاده یا  ته های  داد و از متن نهاد پیشب  نگارش  آموزان  زبان
 تاوان   مای  کا   است این هایی  ینتمر چنین یایمزا یگرکار برد. از د  و ب  کرد انتخاب اند  ییامال
تعاداد   یاابی  ارزشبا    کارد،  یحت اح  یات، پرجمع یهاا   کالس رد یژهو  ب  ،سرعترا ب  ها  آن
و  جاویی   پرداخت، ب  کلمات سخت توج  نشاان داد، در وقات صارف     ها  درساز  یتر یشب
 کا   گدات  بایاد  آن هاای   کاساتی  دربارة اما ،کرد توج  آموزان  زبان ییامال یتوضع ب  تر یشب
 استداده کرد. ییامالها چنیناز  توان  ینم مستمرصورت   ب

روش،  یان ا در. گرفات  بهاره اماال   ینتمار  یبارا  نیز یشداه یا یریاز روش تقر توان  می
خواناد    می آموزان  زبان یکامل برا صورت ب  بار  یکآماده کرده است  پیش ازرا ک   یاستاد متن

 آماوزان   زباان  ازو  خواناد   مای  تادریج   ب استاد همان متن را  ،سپ . شوند آشنا متن با ها  آن تا
 موجاب  ،دادنمهارت گاوش  تقویت بر افزون هایی،  ینتمر چنین. یسندتا آن را بنو خواهد می
  دقات و حافظا   باراین، عالوه. دوش یمها   ها و جمل   کلم  درستبا تلدظ  آموزان  زبان ییآشنا

 بادل  نوشاتار  با   را گدتار آموز  زبان گون ،  بدین. شوند  یها بهتر درک م  یدهو شن یتتقو تر یشب
 و شانیداری مشاکالت   تواند  می استاد براین،افزون. یابد  یم یداکار مهارت پ یند و در اساز  یم

 .کند ییشناسا یزرا ن ها  آن یتلدظ



 9966آبان سال بيستم، شمارة هشتم،  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   919

 با   نظار . باشاند  آماوزان   زباان  ینگارش یتفعال درخدمت باید دیکت  بخش های  تمرین
 دسات  اسات،  امالیای  گوناگونا   هاای   دربردارندة متن فرانس  امالی آموزشکتاب  ک  این

 هاا   آن در گون   بدین و کنند ینشگز آموزان  زبان سطح براساس را ها  متن تا است باز استادان
 یکا  زباان نوشاتار    دهد  می نشان آموزان  زبان یتعدم موفق ،کنند. البت  یجادو ذو  ا یزهانگ

 مطالاب  و هاا   یافتا   از استادان ک  شود  یم نهاد پیشنکرده است و لذا  گیریچشم پیشرفت
 آماوزان   ب  نگاارش را در زباان   یلتا عالق  و م یرندبگ آموزش نگارش بهره ةدرحوز جدید
 .دهند افزایش
 یب  داناش جاامع   هم یراز ؛دشوارتر از امالست سیک  مسئلة نگارش ب یمنبر یاداز  ،البت 
 ،سائل  م ی ،ساخت پالن اول یرا برا شگردهایی بایست  می هم و دارد یازنموضو   یک دربارة

 درراساتای  بایاد باشد و اطالعاات   یمنطق کامالا یدبا یزچ. درواق ، هم بست کار  ب  کار گرهِو 
 .  ندشوارائ   یپرسش اصل یکپاسخ ب  
امار   یان ا یالزم بارا  یو کلا  یا  ب  نکات، اصول، قواعاد اول  فرانس  نگارش آیین کتاب

را  آموز  زبان امر همین ک  دارد وجود ها  ینتمر یدر تمام تقریباا ییو موضو  چرا پردازد یم
 تار  بایش  یوجاو  جستو ب  پژوهش و  دده توضیح را خود انتخاب های  دلیل تا دارد  وامی

 هاا   بخاش  طیک  در را یکند تا قواعد  یکمک م آموز  زبان ب « ها  ینتمر» قسمت دست بزند.
 بااالی  حجم ،اینباوجود. سازدبرطرف  یزرا ن یو ابهامات احتمال گیردکار   ب  است آموخت 
 دیگار ساوی از یب  نکاات دساتور   یادز و توج  نسبتاا سو یکاز ها  آن گوناگونی و ها  تمرین

 هاا   ینتمر یگوناگون یلدل ،شود. البت  منجر آموزان  زبان خستگی و زدگیدل ب ممکن است 
 یحاتبهتر مطالاب و ارائاة توضا    ساختنروشن کتاب این نویسندگان نظرنقط  از ها  مثال و

 زباانی  سطح براساس توانند  می استادها کتاب، نویسندگان باورب  براین،است. افزون تر بیش
ماوردنظر خاود را    یو اهاداف آموزشا   دهند انجام تری  درست ینشگز آموزان  زبان زمان و

 محقق سازند.
 گاذاری   پایا   یاادین دو اصل بن اساسبر را نوشتاری یها مهارت اصوالا ک  نکنیم فراموش

 رمزگاان با    یشاداه  هاای   نشاان  عباور از   ،)امال دستوری عدقوا با آشنایی نخست،: کنند  می
کلماات در جملا     یحصاح  یبفرانس  و ترت زبان نوشتاری نظامهدف آن دانش  ک  ینوشتار
، پاارچگی یاک )انساجام،   (organisation textuelle) یمتن دهی  سازمان شناخت ،دومو  ،است(

 زباان  یاک  آماوزش  ک  آموزی  زبان هر(. ها  اندیش  یمنطق ترتیبو نظمو  ،یموضوع رفتیشپ
 کلای  فهم ب  تا دارد احتیا  متن درست درک برای نیازهایی  پیش ب  کند  می شرو  را خارجی

 بسایار  آماوزان   زباان  از دسات  ایان  بارای  شناساایی  هاای   ینتمار  ،رو  ازایان . یابد دست متن
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 یهاا   ، نشاان وانمانناد عنا   یعناصر متنا  ییبا شناسا تا کنند  یکمک م ها  آن ب  زیرا اند؛ مناسب
 ماتن  فهام  با   یسااختار کلا   نهایتو در ،ها  بخش پایانها، آغاز و   یت، شخ یزمان ا  یمکان

 :یابند دست

  :Lisez le texte suivant et répondez aux questions proposées ـ

1) Relevez les termes qui permettent à l’auteur de ne pas répéter le mot enfant. 

2) relevez un adjectif évitant la répétition de «grand» […].   (03: 9022 فاطمی و یمی)قو

 با   خوانشای  چناین . است متن برتمرکز  و یلیتد  یا یانتخاب شخوان بعدی مرحلة
 آن باازبینی بزنناد، با     دستکاوش کامل در متن  ب  تا دهد  می را امکان این آموزان زبان

 اناد   رسایده  نتیجا   این ب  گرانپژوهش ،البت . باشند داشت  آن از عمیقیو درک  ،بپردازند
 گدتااری  ساطح  از بااالتر  بایاد  نوشاتاری  هاای   تمارین  ساختی  میازان  مرحل  این در ک 

   :باشد آموزان  زبان

 Dans le texte suivant, Théophile Gauthier décrit le silence dans la forêt. Tout ـ

d’abord, il signale le silence profond puis mille petits bruits qui montrent la 

profondeur de ce silence. Il utilise des phrases courtes et simples aux verbes 

expressifs.  

Lisez attentivement ce texte, puis en un paragraphe décrivez le silence dans l’un des 

cas suivants:  

 ,Un lieu désertique ـ

 .La campagne sous la neige ـ

(19: همان). Une nuit d’été ـ  

و واضاح   یسااختار نحاو   یاک خاود را در   یاد تول آماوز   زباان  اسات  بهتر، یاز نظر عمل
، یسای بازنو هاای   یند. تمار کنا  خلاق را  یدیهر بار متن جد ک ینا در  کند تا موجود ازپیش

مجادد   یبازخوان یا(، دادنرشگستوبسط/ خالص  یا کردن،یچیده/ پیساز  )ساده یمتن تغییرات
 ازپایش  یدساتور  یهاا   داده یاا  ،شاگرد  عملکارد،  یک روی بردهد تا   یاجازه م آموز  ب  زبان

 (.Vigner 1984: 84تمرکز کند ) تر بیش شده تعیین 
 ابتادایی  آماوزش  مناد   روش هاای   شایوه  اناوا   از دیگار  یکی نیز نیگزی جای های  تمرین

 نوشاتار  تقویات  با   هاا   تمارین  ایان  گماان،   بای . پرشامارند  کتااب  این در ک  است نگارش
 ثابات ساختار جمل   ینبخش مع یک درعن ر  یک تغییر یا یضبا تعو درحقیقت،. انجامد می
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 یهاا   بخاش  ییربخش ب  تغ یک یضتعو معموالا ؛کند  یم ییرتغ آن ییمعنا یاما محتوا ،ماند  می
 شود.  یم منجر نیز یگرد

 آن دنباال با   و نوشاتاری  هاای   تکنیاک  و سابک  باا  آشنایی باعث نیز تقلیدی های  تمرین
 تواناد   یما  نوشاتن  باار  هار  در یپارداز   دهیا تیتقو. شود  می آموز  زبان یسطح نوشتار یارتقا

 .شود یغن یمحتوا دیتول و ینیبازآفر موجب

 دهنادة   نشاان  امار  همین ک  شده گنجانده یاز آثار ادب گوناگونی یفط کتاب، این در
 یحصاح  یدر کااربرد درسات و اماال    یزبینیدقت و ت با ک  است ییها  یکها و تکن سبک

 را آماوز   زباان  یتوان نوشتار امر این ضمن،رساند. در یاری آموز  زبانتواند ب    یواژگان م
 فرهنگای  عن ار  از نمونا   چناد  حاداقل  تا اند  کوشیده حتی نویسندگان. کند می تقویت
 انقالب درراستای نیز را مق د زبان فرهنگ زا هایی  بخش و بگنجانند کتاب در را ایرانی

 مناساک  و نمااز  برپاایی  ناوروز،  جشن ب  توان  می ،نمون  برای. اند  کرده حذف فرهنگی
. کارد  اشااره ...  و طباطباایی  عالم  همانند مذهبی های  شخ یت حتی و ،اسالمی مذهبی

 زباان  ب  نوشتاری بیان در فرهنگی مختلف های  جنب  با را آموز  زبان تواند  می موضو  این
 :  کند آشنا خارجی

 Regardez la gravure suivante : donnez deux phrases pour décrire la mosquée et es ـ

minarets […] .(01: 9022 فاطمی و یمی)قو  

 :Regardez la gravure suivante ـ

1) En une phrase, dites ce que fait cet homme […] .(01: همان)  

 Driss Chraïbi, écrivain algérien décrit la façon dont en Algérie, on fait le thé; après ـ

avoir lu le texte suivant décrivez, en un seul paragraphe, comment on fait le thé en 

Iran, et comment on le sert […] .(22: همان)  

در  تار  بیش یقاتو ب  تحق زدبرانگی را آموز  زبان خالقیت تواند  می دست این از های  تمرین
 .  ینجامدب ها  حوزه ینا

اسات.   نوشاتن درسات  بارای  دادنیازه انگ ناد انجام ده ندتوان  یم استادانک   یاقدام یناول
 با   غیاره  و ،یار فراگ یات عادم احسااس امن   ،بودن ماتن یطوالن ،آموزانان  زبان یخستگ یگاه

را  هاا   آن هاای   یااز ، نآموزان  زبان ییب  اشکاالت امالباتوج  ،باید استاد. شود  می منجر شکست
دهاد   نهااد  یشپ ها  آن ب  آموز  زبانحد و توان  متناسب در ینچند تمر یا یکو  هدد یصتشخ

 یاادگیری  رفتیشپ درمهم  یخود عامل ک  کند یرا بادقت بررس ها  آن یف و پ  از انجام تکال
 .رود شمار  ب  آموزان  زبان امالیزبان و 
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را  یمتنا  اساتاد کا    صاورت  دینبا  شود،  می گدت  دیکت  یمیب  روش قد چنان هم یزن امروزه
و  کناد   مای  ت احیح  را هاا   برگا   اساتاد  ،ساپ  د. یسان نو  یآماوزان آن را ما    خواند و زبان یم

 با  تار   کام  یتیفعاال  چنین. کنند بازنویسیدرس  یاز رو را درست های  کلم  یدآموزان با زبان
 ین. با  هما  دارد توجا   ،آماوز   زباان ب  نقاط ضعف توج اب ،نکات الزم یحآموزش امال و توض

 دیکتاة . شاود   مای مشاب   یا یقبل های  مرتکب همان اشتباه یبعد های  دیکت در  آموز  زبان یل،دل
 آماوزان   زباان  یراز ؛انجامد  نمی یو جامع یقدق یابی ارزشب   ییربدون تغ یها  ها و عبارت  جمل 
صاورت    با   اغلاب ، کا   ماتن  یو تکرار در نوشاتن از رو  ینو تمر یب ر ةبر حافظ ی با تک
اناد. تنهاا     خااطر ساپرده    کلمات را با   یی، مشکل امالاند  کنندهخست  و یتکرار یها  یسیرونو

 بتوانناد کا    شاود   می آشکاراند   ک  آموخت  ییها  کلم  یحدر نوشتن صح ها  آن ییتوانا هنگامی
 .  یسندبنو یحرا صح یدجد یها  متن و جمل 

انتخاب شاوند کا  موجاب     یو جالب یحف  یها  از نوشت  یدتاحد امکان با دیکت  یها  متن
را  هاا   آن شود و عالقا  و رغبات   آموزان  زبان یو عموم واژگانیاطالعات  ب  بخشیدنوسعت

 یتواناد کامال و کااف     ینم ییتنها  ب  زبان آموزش در روش یک از پیروی. یزاندب  نوشتن برانگ
هار روش   زیارا  ؛کاسات  تجاویزی  مطالب حجم از و کرد یقتلد را ها  روش است بهترباشد. 
 یبا  بررسا   یدبا و یستن یکاف ییتنهاب کردن اشتباهات خود را دارد. مشخص یبو معا مزایا
الزم را  یهاا  مهاارت جاا    مخ اوص و با    یهاا   یننقاط ضعف پرداخت و با دادن تمر یقدق
 .کرد یتتقو

 با   توج  با هم آن زبان، آموزش نوین های  روش در امالیی عناصر نبود ک  نیست تردیدی
در اماال و نگاارش باشاد.     آموزان  زبان شکست دالیل از یکی تواند  می امالیی، نظام پیچیدگی

 و علاوم  وزارت ینهااد  پایش است ب  سرف ل  یوجود دارد. کاف یزمشکل در کشور ما ن ینا
 جاای  تاا  بیندازیم نگاهی( یمترجم ی،ادب یش)گرا فرانس  زبان رشتة برای( 9012) تحقیقات

 دیکتا   و گرامار  ناام  با درسی ک  کنیم  نمی فراموش. ببینیم را دیکت  نام با مستقل درسی خالی
درس بار آماوزش دساتور زباان      یان اکثر استادان در ا تقریباااما  ،دارد وجود سرف ل این در

 فرانسا   زباان  دستور اصول با دانشجویان کردنآشنا درس این هدف درواق ،. کنند  یتمرکز م
هادف، از   یان با  ا  یال ن یاسات. بارا   ،دروس دساتوری  مطالاب  با  توج با ،امالیی قواعد و

 بارای  ای  فایاده  کمای  و کیدای  نظر از ک  شود  می استداده درسی کتاب در موجود های ینتمر
خااص و سااعت    یاعاداد و اساام   یامال ةحوز ب  تر بیشندارد و  آموزان  زبان امالی تقویت
 .شوند  می مربوط
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 و آماوزان  زباان  موردعالقة و روز ب  های  موضو  و جالب های  متن گدت توان  یم ،درواق 
. باشاند  فرانسا   زباان  اماالی  ثرؤما  آماوزش  ضامن تنها توانند  می جذاب و متنو  های  تمرین
 وجاود  صاورت در یاا  نادارد  وجاود  کتااب  دو ایان  در ماواردی  چنین ک  گدت بتوان شاید

 .شمارند  انگشت
 ةجنبا  یاد نبا ،گویناد   مای  ساخن  نوشاتار  یاا  اماال  آموزش اهمیت از هم  ک  هرچند

 صاورتی   ب  تواند  می زمانی تنها فرانس  زبان دانشجوی. گرفت نادیده نیز امال را یداریشن
آن تسلط داشت  باشاد. انساجام و    یکند ک  ب  امال پیشرفتدر نگارش فرانس   مندروش
. شاد  نخواهاد  محقاق  امالست همان ک  اصلی و اولی  ابزار بر تسلط بدون ها  متن یتوال

خواهاد شاد. جساتار     یسار م مندروش و درست امالی آموزشبا  یزمق ود ن ینب  ا یلن
 نیای آو  فرانسا   یاماال  ینماا  راهدو کتااب   یسندگانب  ما نشان داده است ک  نو یکنون

 نوشات   دو ایان  در را مطالاب  از ای  یحجم مناسب و کااف  اند  شده موفقنگارش فرانس  
 بار  و آشنایی مطالب این با باید دانشجویی یا آموز  زبان هر ک  رسد  می نظر  ب . دهند جای
 آن مطالاب  توانستند  می کتاب دو این نویسندگان اگر ،اینوجودتسط داشت  باشد. با ها  آن
 استداده برای یتر بیش یزةانگ آموزان  استادان و زبان یدشا گاه آنکنند،  تر  منظم و روز  ب  را
 داشتند. ها  آن از

 توجا   کا   گنجاناد  ها  کتاب از دست این در را هایی  ینتمر تر بیش یدک  با رسد  می نظر  ب 
 کلماات،  با بازی چون هایی  تمرین از توان  یم ،نمون  برای. کند جلب نوشتار ب  را آموزان  زبان

و  ،پاازل  ت ویرساازی،  کلماات،  اماالی  بر چیستان و معما گذاری،  نقط  ی،تأکید های  تمرین
با  اماال و نگاارش     تار  بیش آموزان  زبان شود  می موجب هایی  ینتمر ینبهره گرفت. چن یرهغ

توجا    یعنی یامروز یالتبا تما یادیموضو  فاصلة ز ینهرچند ا ؛نشان دهند یلتوج  و تما
 چناین  تاداوم  کا   نیسات  تردیادی . دارد شنیداری و گدتاری یها مهارتب  مکالم  و  تر بیش

 یهاا  مهارت یتو نهدت ، ب  تقو یالبت  با روش ضمن ی،مختلف زبان های  سطح در های  تمرین
 در ثرؤما  ابازاری  شاود،  انجام درستی روش ب  امال آموزش اگر گمان،  بی. انجامد  می نگارشی

 خواهد بود. یو واژگان ،نوشتاری مهارت زبان، دستور بهبود
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