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Abstract 

General French (1991-1994) is one of the important textbooks in the teaching / learning of 

FFL in Iran.  This work aims to evaluate the objectives of book and the properties of its texts 

according to their degree of specialization and the methodology of the work in relation to the 

teaching of understanding of the writings. First, we have shown that the objectives of the 

committee in question are slammed on those of the structure-global-audio-visual methods 

and that the General French content does not correspond to these. Secondly, using the 

Coupe’s (1986) analysis model, we have shown that all the texts contained in the book, 

except one of them, are popular, informative and limited to a small number of 

communication situation. In this part, we have noted that the process of presenting from easy 

to difficult and from popularized to specific, proposed by the committee, is not followed in 

the book. And finally, in a third step, relying on the Global Approach of Moirand (1979), we 

noted that the method of the book to teach reading understanding is bottom-up. In general, 

the failure to take into account various communication situations, such as various conceptual 

domains and psycho-cognitive learning, means that General French is already outdated at its 

first publication in bookshops. 
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 چكيده

( کتابی دانشگاهی در حوزۀ آمووز  زبواف فرانسور در    0737-0731) عمومی فرانسۀ کتاب
جستار نقدی است بور اهودا    این ایراف است و انتشار مجدد آف نشانۀ استقبال از آف است. 

بوودف و ناایتوار رویدورد اثور در      آف از نظر تخصصی و غیرتخصصی یحتومتوف، ماثر، نوع 
 ۀپورو  »گاف  کنند یم کر تدوینا هابتدا نشاف دادآموز  درک مطلب نوشتاری. در این تحقیق، 
و   کلوی و   ، اهودا  شویوۀ سواختار   «های خارجی تدوین کتب دانشگاهی برای آموز  زباف

و   سواختار اما رویدرد آموزشی اثور بوا رویدورد     ،اند برداری کرده شینداری را گرترو   دیداری
ر بور اگگووی تحلیوو کوو      با تدی ،شنیداری مطابقت ندارد. در بخش دومو   دیداری و یکل
فاوم، اغلوب    یک متن، همگواف جز  رب ،اند برگزیدهگفاف کر مؤ ییم کر متونا ه( نشاف داد0891)

ند. در ایون بخوش دیوده شود کور رونود       ا تنوع و از نظر موقعیت ارتباطی بسیار کم ،اطالعی
رعایت اثر این تخصصی در  فام بر نیمر مدنظر کمیتۀ تدوین، یعنی آساف بر سخت و همگاف

( مشوخ  کورد کور    0838بر اگگوی کلی موراند ) نشده است. در بخش سوم، بررسی مبتنی
کلوی،   طوور  باالسوت. بور  و   رویدرد آموزشی اثر برای درک مطلب نوشتاری مستقیم و پایین
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هوای مفاوومی گونواگوف و     های ارتباطی گوناگوف، بور حووزه   گفاف بر موقعیتؤم یتوجا بی
باعث روزآمودنبودف   ،تر از آف اثر و حتی قدیمیاین عصر با  ی همشناختوردهای ادستویژه  رب

 آف در سال انتشار  شده است.

 .نوع متن، رویدرد کلی مطلب نوشتاری،  فرانسۀ عمومی، درک ها: واژهکليد
 

 . مقدمه1

انتشوارا    رازبواف فرانسور    ، نوشتۀ ماو  قویمی و آنماری مووثقی بور  عمومی فرانسۀ کتاب
ده کور نسوخر منتشور    هوزار  سور  در ، و هربوار 0737و  0731های در سالسمت در دو نوبت، 

مقدمۀ فارسوی   .0شارا  سمت؛ وی انتومقدمۀ فارس .0 :تشدیو شده است از کتاب است. این
های مختلو    تخصصی آموز  زباف خارجی برای رشتر های نیمر تدوین کتاببر نیاز  بارۀدر

 (،authenique)سی فصو کر هریوک حواوی متنوی اصولی      .4فارست مطاگب؛  .7دانشگاهی؛ 
هوایی براسوام موتن پایور بورای       تی با اششدال مختل  برای سنجش درک متن، تمورین سؤاال

هوای متناسوب بوا ندوا       سازی، توضویحا  دسوتوری و تمورین    تقویت وا گاف برای جملر
ایوی. مجمووع    صفحر زبانۀ پنجاه نامۀ تک هوا  .5و هایی برای خواندف؛  دستوری و ناایتار تمرین

 صفحر است. 498های فارسی  صفحا  کتاب بدوف احتساب مقدمر
. اسوت  شده تدوین صفارزاده طاهره خانم نمایی راه ملی تحت یک پرو ۀ قاگب در اثر این
 و خوانودف  ماوار   تقویت» را کتاب هد  است، فارسی زباف بر کر عمومی مقدمۀ در ایشاف
 نوشوتاری  درک حووزۀ  تور بور   بیش هم ما بررسی ،دگیو  همین بر. کند می یمعرف «مطلب درک
 محتواهوا  رویدردی چر با کتاباین  نویسندگاف بفامیم کرد خواهیم تال  و شود می محدود
 رویدوردی  چور  را بوا  نوشوتاری  مطلب درک ۀارزیابی سازند و آموز  و اند کرده انتخاب را

 کور  اصووگی  و رویدرد بارۀدر گفافؤم و است زباف فرانسر بر مقدمۀ فاقد اثراین . دهند می انجام
ایون  گفواف  ؤقوویمی، یدوی از م   خوانم  اگبتر. دهند نمیتوضیحی  هیچ است استوار آف بر کتاب
 گی أتو  و ریوزی  برنامور  دفتور  گی أتو  بور  نظوار   و محتووا  ریزی برنامر شورای عضو کتاب،
 دبیرسوتاف  7 و 0 ،0 فرانسوۀ  کتواب  گو  ؤم فواطمی   یلبور   راه هوم  بور  درسوی،  هوای  کتاب
 از کور ( 0780) 7 و 0 ،0 فرانسوۀ کتاب  پنجم چا  مقدمۀ در. هست نیز( ها رشتر ۀکلی برای)
 شوده  گفتور  ،است شبیر ها دانشگاه دانشجویاف برای عمومی فرانسۀ کتاب بر بسیار محتوا نظر
 رو  از اسوتفاده  بوا  فرانسور  زبواف  درسوی  هوای  کتواب  سوایر  همانند کتاب» کر است
 و( نوشوتن  و خوانودف  بور  گفتن سخن و فامیدف دادف، گو  امر تقدم) بصری و سمعی نیمر
 رو  و تربیوت  و تعلویم  هوای  یافتور  از و شوده  گی أتو  کواربردی  شناسی رواف اصول ۀپای بر
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 «شناسوی کواربردی   اصوول رواف »و  «بصریو   سمعی نیمر»اصطالحا  . «گیرد می باره مستقیم
 و دبیرسوتاف  بورای  شوده  تودوین  های کتاب ،ما اند. از نظر فوق تشریح نشدهجای آثار  در هیچ
 نقوش  دگیوو  بور  جوا صورفار   ما در این و دارند نیاز جداگانر های بررسی بر دانشگاهی پیش دورۀ
 رویدورد  بوارۀ در عموومی  فرانسوۀ کتواب   گفواف ؤم کور  ایون  و هوا  آف تودوین  در قویمی خانم

ابتودا هود     ،در این نقد .کردیم اشاره ها کتاب مقدمۀ این بر ،اند ی ندادهتوضیح شاف آموزشی
را کنیم تا بتوانیم میزاف مطابقوت اثور    بررسی میکمیتۀ تدوین کتاب را از دیدگاه این از انتشار 
 ویوژه آمووز  درک   رب ،آموز  شیوۀما سپس  .بسنجیم کرده است ترسیمکمیتر کر  یبا اهداف
 را بررسی خواهیم کرد.   ،اثر نوشتاری مطلب

 

 شده یابی به اهداف ترسيم ميزان موفقيت اثر در دست .2

هوای مشوابر براسوام یوک نیازسونجی و بوا نظرسونجی از         ظاهرار تدوین این کتاب و کتواب 
نظوراف، اسوتاداف زبواف،     ریزی سوتاد انقوالب فرهنگوی، صواحب     گروهای تخصصی و برنامر»

زبواف و ادبیوا    »در حووزۀ  « متخصصاف و کارشناساف مربوطر در وزار  آموز  و پورور  
های مختلو    آموز  زباف خارجی برای رشتر»و در حوزۀ « خارجی، مترجمی و تربیت دبیر

گفتوۀ خوانم صوفارزاده،     . بور (Ghavimi & Movassaghi 1994)انجوام شوده اسوت    « دانشگاهی
کتواب بورای مرحلوۀ اول     هوای خوارجی، ایون    ریوزی زبواف   یتۀ طور  و برنامور  سرپرست کم

چور دانشوجو در دورۀ    شوامو آمووز  زبواف پایور و مورور کاموو بور آف       »آمووزی، کور    زباف
 تودوین « زبواف  ۀهای چاارگان چنین تقویت ماار  دانشگاهی در دبیرستاف فراگرفتر و هم پیش
شوامو  »ده اسوت: مرحلوۀ دوم   کور بینوی   پیش همرا دو مرحلۀ دیگر کمیتۀ مذکور است.  شده

بر تقویت ماوار  خوانودف و    تخصصی ]است[ کر دانشجو ضمن آف عالوه آموز  زباف نیمر
هوای متنووع، وا گواف مشوترک بوین       تمریندادف  درک مطلب، از طریق متوف متناسب و انجام

یی حاصوو  تدریج با وا گاف رشتۀ تخصصوی خوود آشونا    آموزد و بر های متجانس را می رشتر
 ،؛ و مرحلۀ سوم«کند می

باشود. دانشوجو متووف پیشورفتر را      شامو متوف صرفار تخصصی و مربوط بر یک رشتر می
مطاگعر و اسوتفاده از منوابو و مذخوذ و نشوریا       ۀتناایی از عاد گیرد تاحدی کر بر فرامی

 تخصصی مربوط بر رشتۀ تحصیلی خود برآید. بورای آمووز  اصوطالحا  و وا گواف     
حال با ساخت زبواف خوارجی    مربوطر کر درعین ۀتخصصی، همداری استاداف رشت کامالر

 .(.ibid) هم آشنایی داشتر باشند توصیر شده است
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و   دیوداری و   سواختاری و   های کلی گذاری برگرفتر از رو  رسد این نوع هد  نظر می بر
بوا عنوواف فرانسوۀ    مویالدی   0831است کر در دهۀ  (structuro-global-audio-visuel)شنیداری 

شود. انگوارۀ آموزشوی رو      ف علمی و دانشوگاهی منتشور موی   اکاربردی و فنی برای مخاطب
هسوتۀ مشوترک علموی یوا      .0 سوطح های زباف پرکاربرد؛  پایر .0 سطحمذکور سر سطح دارد: 

 ؛(vocabulaire général d’orientation scientifique/ VGOS)وا گاف عمومی با گورایش علموی   
وا گانی، مثالر وا گواف   تدامو در رشتۀ ]تخصصی[ مربوطر، براسام یک مجموعۀ .7 سطحو 

یوا   (vocabulaire général d’orientation scientifique/ VGOM) عموومی بوا گورایش پزشودی    
 /vocabulaire d’initiation aux études agronomiques)وا گاف آشنایی با مطاگعوا  کشواورزی   

VIEA) (Carras, Tolas, Kohler, & Szilagyi 2007 .)برناموۀ آموزشوی بلندمود  و عاموو      این
« زباف پایور »دانیم منظور از  حال، ما دقیقار نمی کنندۀ محاسبۀ محتوای وا گانی است. بااین تعیین
 بور  کاموو  مورور  و پایور  زبواف » از صفارزاده خانم منظور عمومی چیست؟ احتماالر فرانسۀ در
 معنوای  بور  0 و 0 پایر نر فرانسۀ «فراگرفتر دبیرستاف در دانشگاهی پیش رۀدو در دانشجو چر آف

 فرانسوۀ  محتووای  زیرا سوطح  ،(A1, A2) مقدماتی فرانسۀ نر احتماالر زباف و است آف فرانسوی
 قورار  آف از بواالتر  و B2 محودودۀ  در و اسوت  (A1, A2) مقودماتی  سوطح  از بواالتر  عموومی 
 بورای  مطاگعوا   و تحقیقا  مرکز محصول اوگین( 0854-0850) 0 و 0 ۀپای ۀفرانس .گیرد می
 .اسوت  شوناختی  اصوال   و شوناختی  وا ه یک جریواف  حاصو ،CREDIF)) فرانسر زباف ۀاشاع
 فعوو،  011 ذا ، اسم 791 دستوری، ۀوا  031 از متشدو ای هزارکلمر فارستی 0 پایۀ فرانسۀ
 مشوترک  زبوانی  عناصور  تورین  رایج عنواف بر را مختل  انواع از کلمر 51 و ،کیفی صفت 011

 هووای بررسووی محصووول کوور ،0 پایووۀ فرانسووۀ .کنوود مووی معرفووی هووا فرانسوووی ۀمورداسووتفاد
 زبوانی  عناصور  تورین  رایوج  عنوواف  بور  را کلمور  0311 ،است دستورشناساف و شناساف آموز 
 وا گواف  نوام  بور  دیگوری  اثور  ،0830 سال در. کند می معرفی ها فرانسوی ۀمورداستفاد مشترک
 اثور . پایور اسوت   فرانسوۀ  مدموو  نوعی بر کر دش منتشر   (Phal 1972)علمی گرایش با عمومی
 یا علمی های رشتر خارجی  دانشجویاف نیاز کردف برطر  برای کر بود وا گانی مجموعر جدید
 .بدهند ادامر خود تحصیال  بر کشور فرانسر در خواستند می کر بود شده تدوین غیرزبانی
[ کتواب ]مطاگوب   شوروع » کور  کند می صراحت اعالم بر صفارزاده خانم مقدمر، پایاف در
 تخصصوی  نیمور  زبواف  هوای  کتواب  براسوام  [آف] پایاف و دبیرستاف های کتاب براسام باید
 «رود پیش مشدو بر آساف از درمجموع کر شود انتخاب طوری باید نیز درسی متوف. باشد

(Ghavimi & Movassaghi 1994). مطابقوت  یعنوی  اول، هود   یوابی بور   میزاف دسوت  بررسی 
 بررسوی  بور  و اسوت  مقاگور  ایون  توواف  از خارج دبیرستانی های کتاب مطاگب با کتاب مطاگب
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فاوم   اما درخصوص تحقق هد  دوم، یعنی حرکوت از متووف همگواف    دارد. نیاز ای جداگانر
در کتواب محقوق   دهد کر چنین چیزی  نشاف می ما  نتایج بررسی تخصصی، سوی متوف نیمر بر

تخصصوی در وسوط اثور     فقط یک موتن نیمور   ،طورکر در زیر اشاره خواهد شد نشده و هماف
درخصوص ترتیب آساف بر سخت مدنظر خانم صفارزاده نیز باید گفوت   .گنجانده شده است

هوای وا گوانی، وجوود     ارتبواطی و پیییودگی  وو   کر حتی بدوف درنظرگرفتن اهدا  کاربردی
اسوت.   یتناسوب  بوی گر این  ر شرطی و وجر اگتزامی در درم اول بیافساده، وج ۀساخت آیند

گفواف بور   ؤکند، م میاگقا  ای کمیتۀ تدوین مرحلر گذاری سر چر شدو هد  وانگای برخال  آف
 یکلو  رو  کیود أزیرا ت ،پایبند نیستند شنیداریو   دیداریو  ساختاریو  کلی رو  بردهای راه

 را خوانودف  و اسوت  شونیداری  زبواف  بر آموز  ابتدای در یداریو شن  یداریو د  یو ساختار
های فرانسوۀ   کر کتاب کند، درحاگی می اضافر ها فعاگیت بر آموزی زباف ساعت 31 تا 11 از پس

 ،هاسوت  اداموۀ آف  عموومی  فرانسوۀ  کور کتواب   ،دانشوگاهی  دبیرستاف و پیش و نمایی مقطو راه
 محورند.   عمدتار متن

 

اثرتویمحنوعمتون9.2

واقعوی   موتن  هویچ  و هستند (authentique)اصلی  عمومی فرانسۀ کتاب در موجود متوف کلیۀ
(réel) ساختگی یا  صافی و  (texte-filtre) کتواب  نیز فرهنگی نظر از. است نشده استفاده آف در 

 از ( فرهنگوی اگزاموار  نر) عناصری و کند نمی معرفیرا  فرانسر کشور با مرتبط های پدیده صرفار
 بور  تور  کم و کنند می معرفیرا  ها پدیده صرفار متوف اکثر. کند هم معرفی می را دیگر کشورهای
 و غیوره  ،فنوی  ای، حرفور  اقتصوادی،  سیاسوی،  اجتمواعی،  خانوادگی، فردی، روابط چگونگی

 بصوری و   سمعی نیمر رو  از استفاده»بر  7 و0 ،0 فرانسۀهای  گفاف کتابؤکید مأت. پردازند می
 ۀپایو  بور »تدوین ایون آثوار    و «(نوشتن و خواندف بر گفتن سخن و فامیدف دادف، گو  تقدم)

و   کلوی شویوۀ   ۀاگقاکننود « مسوتقیم  رو  و تریبوت  و تعلویم  و کواربردی  شناسوی  رواف اصول
 دنبوال  بور  و میالدی، 0831 دهۀ طول در متوف گونر است. این شنیداریو   دیداریو   ساختاری

 0 سوطح  شونیداری و   دیوداری و   سواختاری و   کلوی  رو  بر بخشیدف تداوم برای کر مالتیأت
و   دیوداری و   سواختاری و   کلوی  رو . شودند  خوارجی  هوای  زبواف  آمووز   وارد شد، انجام

 0811 دهوۀ  در را زبواف  آمووز   دنیای نظریر، با کالسی های فعاگیت کردف سو هم با شنیداری
 بواالتر  سوطو   بر نوعی بر و بود یادگیری ابتدای روی تمرکز  همۀ اما کرد، متحول میالدی
 سواختگی  گوهوای و گفوت  یوا  متوف معموالر آموزاف زباف کتاب محتوای. پرداخت نمی یادگیری
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 هوا  وگوو  گفوت  و متووف  این. بودند مشخ  پرورشیو   آموزشی اهدا  با زباف آموز  برای
 سواختارهای  ،درحقیقت ،باشند موقعیت در گفتار بازنمایی نظری گحاظ خواستند بر می هرچند
 ایون  از بازاسوتفاده . بودنود  شده نااد پیش 0 ۀپای فرانسۀ در کر بودند زبانی ۀشد ساده و محدود
 رخ تنووع  بوی  و غیرواقعوی  و ای کلیشور  بسویار  اجتماعی و  فرهنگی محیطی در رشدهیفق زباف
 شودند  باعوث  هوا  ضع  این. کرد می خارج ا  واقعی حاگت از را زباف تمدنی بُعد کر داد می
 هوای  وگوو  گفوت  و ،متووف  متنووع،  هوای  موقعیت سمت بر آموزشی های کتاب گراف تدوین کر

 ازجملور  مختلفوی  اهد  با قاعدتار است، رایج نیز امروزه کر کار، این. کنند پیدا گرایش اصلی
 در ،ترتیوب  ایون  شود. بور   می اجتماعی انجامو  فرهنگی های ماار  و زبانی های دانش یاددادف
 زبواف  آمووز   ۀتجربو  بور  اتدوا  بوا  و شناسوی  جامعرو  زباف های آورده بر اتدا با م 0831 دهۀ
 و زبواف  بوا  تور  بویش  هرچر را آموز زباف شد تا ریختر 0 سطح زباف آموز  های پایر ،0 سطح
 0 سوطح  نوواق   توانستند می و داشتند را ویژگی چنین اصلی اسناد. کنند درگیر اصلی تمدف
 ،کردنود  موی  برطور   را اصولی  فرهنو   و زبواف  مشدو مواد این هرچند اما. کنند برطر  را

 توانسوتند  نموی  را تودریجی  پیشورفت  ۀمسئل و   خود باقی بودبر قوّ آموز زباف زبانی ناتوانی
 اهودا   ساختگی بوا  یا صافی متوف درسی مواد کنندگاف تدوین علت،  همین  بر ،بگیرند نادیده
 سواختاری  نظر از دبای صافی متوف. کردند درست اصلی متوف کردف فام قابو را برای آموزشی

 بوا  ها دانستر تقویت و زبانی های یادگیری معموالر. باشند موضوع هم اصلی متوف با فرهنگی و
د. رونود گوذر از   نباشو  اصولی  متووف  از گیری باره برای ای مقدمر تا شد می انجام صافی متوف

و کتواب   7و  0، 0 فرانسور هوای   متوف ساختگی و واقعی بر متووف اصولی در تودوین کتواب    
 شود. دیده نمی عمومی ۀفرانس
 آموزشوی  اهودا   با کر نوشتاری یا صوتی سند هر بر را «اصلی» صفت زباف، آموز  در
 دنیوو  مقاگوۀ  عنواف در 0831 سال در بار نخستین مفاوم این. دهند نسبت میباشند  نشده تایر

 037 شومارۀ  در کور  شود  ظواهر  ،«0 سوطح  در اصلی اسناد و متوف» ،(Daniel Coste)کوست 
 تبلیغوا   شوود،  موی  انجوام  رادیوو  بورای  کر هایی مصاحبر. چا  رسید بر دنیا در فرانسر مجلۀ

 ای، روزنامور  هوای  مقاگور  ویزیوت،  کار  تقویم، قطارها، زمانی جدول شعر، ترانر، تلویزیونی،
 اسوناد  و متووف  مقابو در. هستند اصلی متوف و اسناد از هایی نمونر و غیره ،رماف یک از برشی
 بورای  درسوی  کتواب  ۀکننود  تودوین  یوا  معلوم  ساختۀ کر گیرند می قرار ساختگی اسناد اصلی،

 و صوور   اموا  ،نود ا سواختگی  کور  دارنود  وجود هم اسنادی و متوف. است استفاده در کالم
 ماننود  شود، می گفتر واقعی متوف ها آف بر معموالر و دارند را اصلی اسناد و متوف باگقوۀ کارکرد
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خوارجی   وجوود  کور  برنودی  بورای  تبلیغواتی  گایآ یا خیاگی ۀروزنام یک از برگرفتر ای مقاگر
 بوا  مقایسور  در ها آف مزیت و هاست آف زیاد اطالعاتی دقت اسناد این بودف واقعیعلت . ندارد
 .شوند نمی کر کانر است این اصلی متوف

 وA1  سوطح  بورای  مثوال،  برای. دارد بستگی آموز زباف سطح بر ساختگی متوف از استفاده
A2  ماننود  اصولی،  سند زبانی محتوای کر دیارمو در مگر شود، می استفاده ساختگی متوف از 
 سوطح  بورای  ،درعوو  . باشود  محدود کشور، یا شار ۀنقش شناسایی، کار  ویزیت، کار 

B1ترنود،  غنوی  زبوانی  نظور  از کر کوتاه عمدتار اصلی  متوف از ساختگی متوف کنار در ، معموالر 
 متووف  از دیگور  معمووالر  ،B2 سوطح  بورای . شوود  می مجال ، استفاده و روزنامر ۀگزید انندم

اصولی بوا حجموی غاگبوار بویش از یوک        متووف  ع مختلو  اانو از و شود نمی استفاده ساختگی
 ۀنامو  نامور،  دعوو   ،نامور  نموایش  ۀگزیود  رمواف،  ۀگزیود  شعر، ای، روزنامر مقاگۀ مانند صفحر،
 مصواحبر،  تحصویلی،  /کواری  سووابق  نامور،  انگیوزه  ،رنامو  درخواسوت  دعوو ،  ردّ یوا  پذیر 

 اعتقواد  هوم  ای عوده  ،در ایون میواف   (Robert 2008). شود می استفاده غیره و نامر، زندگی(خود)
 مقصود  فرهنو   و زباف با آموز زباف یادگیری زباف، باید تمام یاز هماف ابتدا کر داشتند
 ایون  از خووبی  نمونوۀ  (BELC)بلوک   تیم باشد. شده سازی شبیر واسطر و بدوف مستقیم
 آمووز   ابتودای  هماف متوف اصلی را از ارتباطی رویدرد ،0831 دهۀ اواخر در. است افراد
 متودهای  اوگوین  از( Archipel 1982-1987) ارشویپو  کتواب . گنجانود  آموز می زباف کتاب در

. شده اسوت  استفاده تصویری و نوشتاری عمدتار اما ،واقعی متوف در آف از کر است ارتباطی
 هوای  جنبور  درمعور   آمووز  زبواف  قوراردادف  زبافْ آموز  در اصلی اسناداز کاربرد  هد 
 شووند  داده آمووز   بایود  اما ،شوند نمی داده توضیح جا هیچ کر است زباف کاربرد مختل 

(Coste cité par Bérard 191)، تظواهرا   از یدی کر ،بازار و روزمرۀ کوچر زباف عنواف مثال، بر 
 نظور  از. آموزشی متدهای در تا شود می دیده اصلی اسناد در تر بیش ،است فرانسر زباف عمدۀ
 Bérard 1991; Barrière 2003; Cuq & Gruca 2003; Lemeunier-Quéré 2006 ماننود  گفوانی ؤم

 زبواف ) شوفاهی  فرانسور  تدثور  و غنوا  باشوند،  آمووز  زباف سطح با متناسب است باتر اصلی اسناد
 آمووز  کر زباف آف بی کنند، منعدس را روزمره کاربردی های بافت در( ادبی و رایج، بازار، و کوچر
 عجیوب  دیگر فرهن  در است عادی امری فرهن  یک در کر چیزی غاگبار چوف)شوکر کنند  را
 کاربسوت  بور  را آمووز  زبواف  کننود،  ترغیوب  مقصد زباف فرهن  شناختن بر را او (رسد می نظر بر
 معیوار  سور . بپردازند روزمره زندگی  و روز مسائو بر و کنند ترغیب مقصد زباف های مدنی جنبر
 رفتوار  رسووم،  ها، موقعیت با دهند می اجازه آموز زباف بر زیرا ،هستند معیار نخست از تر مام آخر
  بشناسد. رسمیت بر و بشناسد بگیرد یاد و شود آشنا مقصد کشور های ویژگی و ،افراد
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دهد کور در ایون    نشاف می عمومی فرانسر نوع متوف محتوای کتاب بارۀنتایج بررسی ما در
کوتواه   اند عمودتار  گفاف اثر انتخاب کردهؤکر م متونی است. شده استفاده اصلی متوف از اثر فقط
 کتواب  در ادبوی  متووف  از حوداقلی  استفادۀ .ندا ساف یک شدو نظر از تر از یک صفحر( و )کم
اما وجود متوف صورفار   است، غیرسنتی آموزشی های جریاف بر آف تعلق گر بیاف عمومی فرانسۀ
شوود،   باعث شده اسوت کور آمووز  اثور بور وا گواف و دسوتور محودود         ییروا و اطالعی
 یهوا و اجوزا   پدیوده  بوارۀ کر هد  آموز  درک مطلب نوشتاری فراتر از دانستن در درحاگی

 و عموومی  زبواف  یارتقوا  عمومی فرانسر کتاب هد  ،دیدیم تر پیش کر گونر زباف است. هماف
 هود  اوگیور   چر چناف پس. بود ها رشتر ۀکلی برای تخصصی نیمر متوف بر شدف نزدیک سپس
 بوود هوم متوونی    باتور  اسوت،  علموی  خواص  مفاهیم با آشنایی سپس و عمومی زباف یارتقا
 و ،سیاسوی  حقووقی،  پزشدی، رفاهی، اجتماعی، خانوادگی، های نظام معرفی مثالر، بر، مربوط
 توصویر،  توضیح، نگاری، نامر مانند مختل ، ارتباطی های موقعیت مربوط بر متونی هم غیره و
 اگزاموا   آمووز بوا   زبواف  کردف آشنا سنتز، برای نقد، گو،و گفت استفاده، طرز تایر، طرز توجیر،
 .گیرد قرار او اختیار در فرانسر زباف موقعیتی  و ،اجتماعی ،فرهنگی

 

عمومیۀفرانسساختاریمتوندرکتابـهایواژگانیویژگی2.2
هاسوت.   های وا گانی و سواختاری آف  مسئلۀ دیگری کر در انتخاب متوف مطر  است ویژگی

های متوف موجود در اثر مورد بررسوی از انگوارۀ تحلیوو موتن کوو        ویژگیبررسی  ما برای
(Coupe 1986) ؛تخصصوی  نیمور  .0فام؛  همگاف .0بر سر دستۀ کنیم کر در آف متوف  استفاده می 

 شوند.   تخصصی تقسیم می .7و 

 متموایز  هوای  تخصو   نامیودف  برای فراوانی های عنوافاز  فرانسر زباف آموز  حوزۀ در
 آموزشوی،  بافوت  تقاضوا،  مخاطبواف،  برحسوب  و نود ا موبام  همگوی  اموا  ،اسوت  شده استفاده
 فرانسوۀ  ابوزاری،  فرانسوۀ . کننود  می تغییر یادگیری زماف و نیازها تحصیلی، یا کاری های حوزه

 هود   بوا  فرانسر ویژه، اهدا  با فرانسر تخصصی، فرانسۀ ای، حرفر ارتباط فرانسۀ کارکردی،
 کادمیوک آ اهودا   بوا  فرانسور  و ،دانشگاهی اهدا  با فرانسر ای، حرفر زباف ۀفرانس ای، حرفر
 کور  انود  یافتور  اختصواص  گفتمانی مختل  های حوزه در فرانسر زباف بر کر هستند های عنواف
. متموایز  هوای  ویژگوی  بوا  متوونی  بور  نور  و شوند می اطالق خاصی آموزشی رویدرد بر اغلب

 کوامالر  زیرا ممدن است چنین اگقا کند کر زبوانی  ،اشدال نیست بی «زباف تخصصی»اصطال  
هوای   بر جایگاه اجتمواعی و توانوایی   زباف بودف ویژه کر رسد می نظر بر است. متفاو  و مجزا
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 چاوارچوب  در هوای زیوادی، اغلوب    بررسوی . کننود  موی  تدلّوم آف بر کسانی بستگی دارد کر 
انجوام شوده   اند  کرده توگیدهای مختل   ف حوزهامتخصص ی کرمتون گفتماف، روی شناسی زباف

 آف اسوت  کننودۀ  تعیین دانند کر کنش اجتماعیْ متن را تظاهر گفتمانی می است کر براسام آف
(Rastier, Cavazza, & Abeille 1995)جوای  بر «تخصصی گفتماف» اصطال  از است . پس باتر 

 راسوتی نموود   نامنود بور   موی  تخصصی چر زباف استفاده شود، زیرا آف تخصصی زباف اصطال 
 ،درنتیجور  و اسوت  وابسوتر  موجوود  ازپویش  زبوانی  بور  و است موجود ازپیش یک زباف تحقق
 رو کور  ازآف .زبواف اسوت   تحقق یا گفتماف تعری ، از آف نیست، بنابراین، طبق مجزا و مستقو
 گفتمواف  درنتیجر تشخی  ،نیز هست گویشور سخن از دیدگاه ،است گفتماف سخن از هرجا

 ممدون  زموین  کرۀ روی گویشوراف تعداد بر چوف شود، می دشوار غیرتخصصی از تخصصی
 دیودگاه  گفتماف نوع مند بر این رعالق گراف پژوهش ،حال بااین. باشد داشتر وجود دیدگاه است
 اگور  دیگور،   بیوانی  بر .کنند می تلقی گفتمانشاف بارزۀ عنواف بر را مشابر نسبتار توانایی دارای افراد
 مشوترکی  زبوانی  عملدورد  بوا  نر و توانش با باید قاعدتار دارد، وجود مشترکی شناختی توانش
 و عموومی  زباف توانش زماف هم هم توانش این .(Condamines & Rebeyrolle 1999)یابد  بروز
. سوازند  موی  را زبانی زیرنظام یا نظام کر عنصری یعنی دو تخصصی است، وا گاف توانش هم
تخصصوی،   گفتمواف  در عموومی  زبواف  توواف گفوت کور    گیوری موی   نتیجور  نخسوتین  در پس
 شوناختی  بافوت  در گفتمواف  کور ایون  جا ازآف و یابود  موی  تحقوق  فام تخصصی یا همگاف نیمر

 آف بور  کور  شوود  موی  منجور  سوازگاری  زبوانی  نظام گیری شدو بر ،شود می استفاده مشخصی
 تحقوق  بوارۀ در دیودگاه  دو. زننود  می یا غیرتخصصی ،تخصصی تخصصی، نیمر برچسب زباف

 در تعبیوری  یوا  شناسوانر  اصوطال   دیودگاه  .0: دارد وجوود  تخصصوی  گفتمواف  شدو بر زباف
 رایوج  مدنظر حوزۀ در کر برداشتی یعنی خاص، خاطر پیوند  با برداشتی سطح بر ترین عاگی
 گویشووری  برحسوب  گفتمواف،  قاگوب  در تخصصوی  زبواف  تحقق بر مربوط دیدگاه .0 است؛
 اسوت،  زبوانی  انتخواب  یوک  گر بیاف صرفار بلدر ،نیست شناخت یک دیدگاه بازنمایی. خاص
 یوک  بور  همواره دیدگاه پس. خاص گویشوری گفتماف بر عمومی زباف از گذر مانند درست
هوم   و باشود  مربووط  فورد  یوک  بور  فقط و شخصی تواند می انتخاب این .است بستر انتخاب
 یوا  شناسوی  اصطال  موردتوجر تر بیش کر باشد مربوط گروه یک بر و باشد گروهی تواند می

 .است شناسی تخصصی وا گاف
و  ،تخصصوی  دسوتۀ تخصصوی، نیمور    توواف بور سور    هم میرا چر گفتر شد، متوف  طبق آف
توانود   موی  فارسوی، زبواف   موثالر  ،(langue)زبواف   شناسوی،  زباف منظر . ازکردفام تقسیم  همگاف
 چنوین  اموا . اسوت  خواص  اغلوب  کور گیورد   قرار گفتماف مقابو در عام  باگقوه امدانی عنواف بر
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 موا  بر نتواند شاید و استاز زباف اجتماعی  (parole)متمایزکردف گفتار  دنبال تر بر تعریفی بیش
 یک شوخ   گفتار آیا ببینیم و گفتار باشیم بندی دستر دنبال بر ما است باتر پس ،بدند کمدی
 هوای  بررسوی  باشود؟ معمووالر   دو این میاف چیزی یا ،غیرتخصصی تخصصی، تواند می خاص
 توصوی   را خاص اجتماعی های گروه گفتماف متمایزکنندۀ های ویژگی شناختی جامعرو  زباف
بورای   خواص  مووقعیتی  در گویشوور  کور  است اعماگی  مجموعر حاصو گفتمانی هر. کنند می

 افوراد  مختلو   هوای  طیو   فاوم  همگواف  علمی متوف مخاطب .دهد خاص انجام می مخاطباف
 مخاطبواف  از تخصصوی  نیمور  متووف  مخاطبواف . هستند مطروحر موضوعا  با آشنا کم یا ناآشنا
 متوووف  پرورشوویو   کننوودگاف آموزشووی توودوین معموووالر. ترنوود نامشووخ  تخصصوویْ متوووف
 مطروحور  موضووعا   متخصو   مخاطبانشواف  بر این ندتر توجور دارنود کور    تخصصی نیمر
 کسوانی  معموالر فام همگاف متوف مخاطباف. هستند علمی قوی فرهن  دارای اغلب اما ،نیستند
 و ،تخصصوی  نیمر تخصصی، گفتماف پس. دارند موردبحث موضوعبا  کمی آشنایی کر هستند
گفتمواف   هور  هسوتند و قاعودتار   مختلفوی  ارتبواطی  هوای  موقعیت محصول هریک فام همگاف

 بردهوای  راه اهودافش  بور  یوابی  دست برای و کند می دنبال را خود خاص نوشتاری نیز اهدا 
 .را دارد خود خاص ئۀارا

سووی   تور بور   طبیعوی بویش   طوور  ذهون انسواف بور    ،  است« خصصیت   متن»وقتی سخن از 
یک بین وا گاف و حوزۀ کاری یوا تحصویلی    بر ها و رابطۀ یک های وا گانی این گفتماف ویژگی
هوای   تموایز گفتمواف   دهند کور نخسوتین وجور    شناختی هم نشاف می های زباف رود. بررسی می

مطاگعوا    ( بور برخوی از ایون   0891. کوو  ) (Phillips 1983) هاست وا گاف آف تخصصیْ
 انگلیسوی  در معرفور  تعریو   حر  مختل  کارکردهای لر بررسیاشاره کرده است، ازجم

 توسوط  انگلیسوی  علموی  متوف در عینیت با صرفی های صور  رابطۀ و ای رایانر تخصصی
 اسوتدالل  و اسوتنتاج  (، بررسوی ابزارهوای  Lattes 1983گیتز ) و (Pradeilles 1981پرادیلز )

 بررسوی  (،Danon-Boileau 1975بواگوو )  توسوط دانووف   علموی  نوشتاری قیاسی انگلیسی
 اسوتریونس  و مدینتوا   هاگیودی،  توسط بینافردی و متنی اندیشگانی، های بافتو   کالف
(Halliday, Mcintosh et Strevens 1964 ،) و تعواملی  سواختاردهی  مووازی  هوای  طر  بررسی 

 .(Sinclair et Coulthard 1975کوگتارد ) و سندلر توسط مستقو
 داشوتر  خاصوی  شوناختی  زبواف  های ویژگی است ممدن تخصصی متوف دستوری، نظر از
نتوواف گفوت چگونور باعوث تموایز موتن        هوا  های آف ویژگی کردف شاید با فارست اما ،باشند
شواید بتوواف گفوت     ،شووند  بررسوی  معنایی منظر از اگر ساختارهای دستوری حال. شوند می

 متموایز  دیگور  متووف  از ستورید نظر از است ممدن مختل  های حوزه در متوف این چگونر
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 هوای  بوارزه  تواند از دستوری می های ساخت برخی توزیو بسامد .(Wilkins 1976) باشند
زمواف   بوی  حوال  زمواف  دسوتوری، موثالر   هوای  از نظر ویژگی. باشد ها گفتماف متمایزکنندۀ

(présent atemporel)، گوینوده   مفورد  شخ  اول ضمیر جای بر «ما» جمو  شخ  اول ضمیر
 و کوارام . کالمی هستند ارتباط سازی مجاول، ابزارهای خنثی و غیرشخصی عناصر بسامد و

هوا   ایون بررسوی   کور  بر ایون دگیوو   ،نامند می شناسانر کاربرد را هایی بررسی چنین همدارانش
 هوای  اسوتفاده  بور  اسوت،  زبوانی  بروف ینااد کر علمی، نااد دهند چگونر نشاف کنند می تال 
 گونوۀ  و جونس  ۀمسوئل  . (Carras, Tolas, Kohler, & Szilagyi 2007)گوذارد  موی  ثیرأتو  زبوانی 
 ایون . است دهکر بررسی کلی شدلی بر متن شناسی نیز زبافرا  تخصصی نوشتاری های گفتماف
 و متووف  حوداقلی  واحودهای  بوین  روابوط  و موتن  جنس و نوع زماف هم شناسی زباف گرایش
 و گیرنود،  موی  قورار  جملر ابتدای در اغلب کر ای، جملر بین عناصر ربطی قبیو از ها را، جملر
 کنود  موی  بررسی دروف سازند، از می ارجاع هم های زنجیره کر گزینی جای های پدیده چنین هم

(Adam 2001).  
 منتاوی  ارائور  گوناگوف بردهایراه بر گوناگوف اهدا  کر است باور این بر( 0891) کو 
 بررسوی  هوا آف بوودف تخصصی میزاف اساممتوف را بر ۀارائ یوۀش ،اسام همین بر و شوند می
در بررسی نحوۀ ارائوۀ یوک موتن تخصصوی )مربووط بور اعتیواد دارویوی: نووع           وی. کند می
رونود   .0 ؛زمواف  گسوترده از حوال بوی    ۀاستفاد .0شود:  خوابی( متوجر خصوصیا  زیر می بی
ارجاع مداوم جوزء   .7 ؛دارد کننده کر جزء همیشر ارز  کلی تشریح جزء، درحاگی  بر  کو ۀارائ

. «مون »یوا   «موا »ندردف از ضمیر شخصوی   گرایش بر استفاده .4 ؛بودف آف شمول بر کو و جااف
هوای نحووی    از صوور   ،افزاید کر در فرایند حرکت از کو بر جوزء  گیری می کو  در نتیجر

تخصصوی   نیمور کر تفاو  متوف تخصصوی و   جا ازآفاین، شود. باوجود خاصی نیز استفاده می
 گیوری آموزشوی،   باوره  نیز کار آسانی نیست. از نظور دیگر  یک ها از تشخی  آف ،زیاد نیست
 هوای  صوور   بوین  رابطوۀ  بور  دائموار  بایود  تخصصوی  در آموز  متوف کر است معتقد کو 

 کیود أت ها آف در شده استفاده « علّیت» و ،«مقدار یا تناسب» ،«ساختار» مانند مفاهیمی و دستوری
 در موجوود  سوازی  گفتور  های عمودۀ  شیوه تا کرد کمک دانشجویاف بر باید براین، فزوفا. شود
 .فراهم کرد را ناشناختر بر شناختر از سفر امداف ها آف برای ناایتار و کنند شناسایی را متن

کنود کور آف را    بررسوی موی  « ها خاستگاه خورشید و سیاره»با عنواف  را کو  متن دیگری
دهد. حاصوو بررسوی    تخصصی قرار می متوف نیمر ۀمخاطبانش در دستخاطر محدودنبودف  بر

بودف آشودار ایون موتن آف را از متووف      پرورشی  و وی از این متن بر شر  زیر است: آموزشی
های پلیسی است؛ هسوتۀ معنوایی    شیوۀ رماف مطاگب آف بر ۀکند؛ سبک ارائ تخصصی متمایز می
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 موتن   خال ِتفسویر اسوت. بور    + معنوایی  ۀهست متنشده و فرمول ساختار   با دو عبار  ارائر
تخصصوی   زمواف اسوت، بوارزۀ متووف نیمور      تخصصی کر بارزۀ اصلی آف استفاده از حوال بوی  

خورد و از نظر کوو  صوراحتار    چشم می است کر از هماف ابتدا در متن بر« باید»نمای  وجر .0
شودف بور    متوسوو  .0؛ هاسوت  نشانۀ درگیرشدف نویسنده در ساختاردهی بر حقایق و واقعیوت 

کردف از طریوق گوذر از قیوام صووری بوزر  بور        استدالل .7منطقی بیرونی برای استدالل؛ 
کوم در دو سوطح موضوعی بوا      تخصصی از نظر کو  دسوت  گیری. متن نیمر کوچک و نتیجر
تری از گحاظ منطقی، و نر از گحواظ نحووی، بوا     و در سطح وسیو« باید»نمای  استفاده از وجر

دهود   دهد. بررسی کو  نشاف می بر فرایند استنباط قیاسی بر واقعیت ساختار می شدف متوسو
دهود و کوامالر    را تغییر موی « باید»نمای  های وجر زیادی ارز  کر ساختار استدالگی متن تاحد

، «بایود »نموای   وجور  ،رود. اما در بخش قیام صوری بوزر   کار می بودف بر معنای مفرو  بر
کنود کور    اضوافر موی   کوار رفتور اسوت. او    بر «نیاز مطلق»معنای  تر بر بیشکر ناپدید شود،  آف بی

دهود و   نویسنده موثقیت عینی می گیری  نوعی بر نتیجر استفاده از زماف گذشتر در پایاف متن بر
کوردف حضوور نویسونده از موتن.      زماف تالشوی اسوت بورای پواک     درادامر استفاده از حال بی

و در سطح استدالگی با قیوام،  « باید»نمای  موضعی با وجرگونر ساختاردهی در دو سطح  این
هوای   زمواف بایود ارز    از نظر کو ، دارای اهدا  آموزشوی اسوت، یعنوی دانشوجویاف هوم     

نماهوای موجوود در موتن و سواختارهای منطوق اسوتدالگی را شناسوایی کننود.          مختل  وجر
 شوند.   علمی آشنا می« واقعیت»های ساخت  ها با شیوه آف ،ترتیب این بر

 اوگیور  معنوایی   هسوتۀ  ،تخصصوی  نیمور  و تخصصوی  متووف  هماننود  ،فام همگاف متوف در
 تنواظر  و حشوو  یوا  افزونگوی  متوونی  چنوین  هوای  بوارزه  از. شود می نمایاف متن در بالفاصلر
 بوا  تخصصوی  خیلوی  وا گواف  بازگویی فام همگاف متوف های ویژگی دیگر از. است استعاری
یوک   از هوا  آف در کر بینم می تخصصی متوف در چر آف برعدس است، زدفمثال و دادفتوضیح
 اگبتور . شوود  موی  اسوتفاده  موضووع  بوا  آشونا  فامخاطبو  از کموی  تعوداد  بورای  صرفار اصطال 
 متووف  در موثالر  موتن،  یوک  در زمواف  هم توانند می و نیستند ثابت متن نوع سر این های ویژگی
 .شوند نمایاف تبلیغاتی،

 متووف  کلیوۀ  کور  اسوت  ذکر شایاف عمومی فرانسۀبودف متوف  درخصوص میزاف تخصصی
بررسی ما براسوام مودل    ۀاند. نتیج های غیرتخصصی گرفتر شده برگزیده از نشریا  و کتاب
موتن چاوارم    جوز  بور هوای موجوود در کتواب،     دهود کور کلیوۀ موتن     تحلیو کو  نشواف موی  

فام و تناوا موتن    متوف همگاف نتایج بررسی یک نمونر از ،ند. در زیرا فام (، همگاف57 )صفحۀ
 کنیم.   تخصصی موجود در کتاب را ذکر می نیمر
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فام است و جزو متوف توضویحی یوا خبوری اسوت. سور       ، همگاف00 - 8 متن اول، صفحۀ
 :مدانی مانند  و های زمانی کنند. وجود نشانر جملۀ ابتدایی متن هستۀ معنایی اصلی را منتقو می

 «sur la terre» ،«en 1970» ،«vers l’an 2005» ،«dans le monde» ،«dans 30 ans»،«aux 

pays déjà riches»،«dans beaucoup de pays pauvres (en Afrique, Asie, Amérique latine)»، 
از  «مدوانی  بوی »و  «زموانی  بوی »شوود کور عمودتار     تمایز این متن از متوف تخصصی موی  باعث
 :کردف عامو، برای مثال معلوم و مشخ هاست. استفاده از جمال   های آف بارزه
 «nous étions» ،«nous serons» ،«… ne profitent pas à tous les hommes» ،«les 

hommes n’ont déjà pas assez à manger» فاوم  همگواف  متووف  و متن این های ویژگی دیگر از 
هوای آف معنوای    خاگی از اصطالحا  تخصصی است و همۀ وا ه متنْ ،است. از نظر وا گانی

ای است کر در متن توضیح داده شوده   تناا وا ه (croissance)« رشد»غیرتخصصی دارند. وا ۀ 
 تور  کر صفتی بور آف چسوبده باشود، بویش     آف وجود این وا ه در عنواف مقاگر بی ،است. درواقو

بور  « اقتصوادی »صوفت   ،ت. در موتن مقاگور  اس خواننده جذب نگاری برای طبق سنت روزنامر
تور بورای محودودکردف گسوترۀ معنوایی       رسد بیش نظر می اضافر شده است کر بر «رشد»وا ۀ 
 است نر توضیح آف. «رشد» ۀوا 

کنود و اثوری از    های مجاول و غیرشخصی پرهیز موی  از نظر ساختاری نیز متن از ساخت
های متوف تخصصی هستند کر بورای   بارزهاستدالل قیاسی در آف نیست. دو ویژگی اول جزو 
شوند و ویژگی سوم از خصوصویا  متووف    تعدیو دیدگاه فردی نویسنده در متن استفاده می

 شود. شدف متن می پرورشیو  تخصصی است کر باعث آموزشی نیمر
گیورد و سواخت غیرشخصوی بوا      بر خود می (injonctif)متن در پایاف گحن دستوراگعملی 

خبواری و در وجور شورطی نووعی     تنواوب در زمواف حوال اِ    بور « بایود »نموای   استفاده از وجر
 دهد. ها می شموگیت و احتیاط بر دستوراگعمو   فجاا

هوای   تخصصی است. این متن، همانند رمواف  ( توضیحی و نیمر54 - 57 متن چاارم )ص
تودایی  اب سووم   مسئلر کند. تقریبار یوک  درپی طر   های پی کمک پرسش کند بر پلیسی، سعی می

هوای پیواپی اختصواص یافتور اسوت. وجوود وا گواف فنوی ابرقواره           متن بر طر  پرسش
(pangée) کره  ، سن(lithosphère)کره  ، سست(asthénosphère) هوا  اصطال  انحرا  قاره 
(la dérive des continents) هوای  بوا مثوال   و« بشوقاب »ها با وا گاف غیرفنی مانند  و توضیح آف 

گور   خووبی بیواف   بور « کنود  جا موی  رها را جاب های غیرموتوری کر باد آف قایق»فام مانند  همگاف
توز   بندی توز و آنتوی   بودف متن است. جملۀ پایانی با جمو پرورشیو   تخصصی و آموزشی نیمر

 های متوف تخصصی است. گفرؤکر از مدهد  نشاف می را موجود در متن بر خوبی فرایند سنتر
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 شيوةآموزشاثر9.2

ای  مجموعور  بر ها تمرین معموالر است. پنااف ها آف ساخت ۀپییید های ویژگی ها تمرین پشت
 هوایی  فعاگیوت  زبواف  آموز  کتاب هر. استوارند پرورشیو   آموزشی و شناختی زباف اصولاز 
 ای مداخلور  هوای  فعواگیتی  یوا  فنوی  الیوۀ  را هوا  آف کور  کند می نااد پیش آموز زباف یا معلم بر را
 کورد  بررسوی  خصووص  ایون  در تواف می کر مواردی . ازجملر(Cuq & Gruca 2005) نامند می
 آمووز   ۀگرایانو  مداخلور  برداشوت  در. هاست تمرین و ،تمرین عنواف زباف، فرا سنجش، نحوۀ
 بورای  کور  هوا  تمورین  ایون . بدهنود  آموز زباف بر فرازبانی تداگی  مجازند معلم و گ ؤم زباف،
 قورار  سوازی  فشورده  عملیوا   چاوارچوب  در شوند می طراحی زباف یادگیری بر کردف کمک
 فنوی،  نظور  از. کننود  می دنبال را مختلفی اهدا  و جایگاه معموالر ها تدلی  این اما. گیرند می

 «تمورین » کلوی  عنوواف  با معموالر کر هستند تفاوتیم مفاهیم یکهر ،تدلی  و فعاگیت تمرین،
 از نقوو  بور )کنود   موی  تقسویم  ردسوت  سر بر را ها ( آفBouchard 1989) بوشارد کر شوند می ذکر
 برقرارکوردف  ارتبواط  درسوت  بورای  فعاگیت زباف، اصال  برای تمرین(: 0115 گروکا و کوک
واقعوی.   هوای  موقعیوت  در توگیدشوده  بر متووف  بخشی تناسب برای تدلی  و ،شده سازی شبیر
 زبوانی  فعاگیوت  هور  اموا  است، زبانی فعاگیت تمرینی هر کر است معتقد (Vigner 1984) وینیر
 و کووک  از نقوو  نباشد )بور  خاصی چیز یاددادف دنبال بر اگزامار است ممدن چوف ،نیست تمرین
 بوشوارد  نظور  از تدلیو ، . خوورد  می گره زباف یادگیری بر تمرین مفاوم . پس(0115 گروکا
 زبوانی  فعاگیوت  یوک  وینیور  بورای  کور  درحواگی  است واقعی اجتماعی فعاگیت یک دادف انجام

 کور  است فعاگیتی وینیر، نظر از تدلی ،. است آف اششدال از یدی تمرین است کر محدودشده
 حوو  وینیور . شوود  می انجام مشخصی حاگت در و کند می مشخ  را چاارچوبش آف عنواف
 ۀهمو  بسویج  نیازمنود  غاگبار کر است موقعیتی مسئلر حو. کند می متمایز تمرین از نیز را مسئلر
 خودکارشوده  هوای  حوو  راه و هوا  عاد  با را تمرین ما کر درحاگی ،هاست ظرفیت و ها آموختر
 .است دومی از تر کم تدرار اوگی در ،درنتیجر ،دهیم می انجام

 صورفار  زبواف  صوور   کور  دارد بسوتگی  زیادی پارامترهای بر زبانی ارتباط ماار  کسب
 پوشوش  را هوا  فعاگیوت  و هوا  شتووانِ  همۀ ها تمرین داشت انتظار نباید اگبتر. هاست آف از یدی
 نیواز  براسوام  تواننود  می کر را اصلی های برخی از فعاگیت( Pendanx 1998) پانداکس. بدهند

 کرده است. بندی هم بشوند دستر تر پیییده ترکیب یا

 :نددارها چاار کارکرد  فعاگیت ،از نظر ایشاف

   ؛(ناشناختر زبانی امر یا مسئلر یک با آشناکردف) گیری بارهو  آشنایی کارکردو 
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 ؛(گیرد می بر در هم را سازی مفاوم کر کارکردی) ساختاردهی ارکردو ک

؛(هاست پاسخ خودکارشدف و کردف حفظ برای تر بیش کر) تمرینی کارکردو 

 .(یابی ارز و  خود) یابی ارز  ارکردک و

 کور  ،مطلوب  درک بورای  ،عموومی  فرانسوۀ  کتواب  یناواد  پویش  های تمرین بررسی در ما
 اسوتفاده  (Moirand 1979)کلوی موارانود    رویدورد  اگگووی  از ،است کتاب رساگت ترین اصلی
 در نوشوتاری  توگیود  و درک آمووز   اگگوهوای  ثیرگوذارترین أت و ترین معرو  از کر کنیم می
 فرانسر کتاب انتشار از پیش سال یک یعنی ،0880 سال از پیش تا فرانسر زباف آموز  حوزۀ
 از اما شده،گرفتر  کار بر ها تمرین مختل  انواع تقریبار عمومی فرانسۀ کتاب در. است ،عمومی
 فرانسوۀ ی کتواب  ناواد  پویش هوای   فعاگیوت . است نشده استفاده ها درم همۀ در ثابتی اگگوی
و  ،ترتیب از نوع درک مطلب، وا گاف، گرامر، درک مطلب )دوبواره(  آموزاف بر بر زباف عمومی
شود کر اساسوار توجور    محتوای آف مطر  می دربارۀهایی  ند. پس از متن اصلی، پرسشا تحقیق
و   هوا بور اشودال انتخوابی     کند. ایون پرسوش   آموز را بر موضوعا  غیرزبانی معطو  می زباف

 هستند. نادرست  /درستای  چاارجوابی، بازیابی پاسخ یا پرسش در متن یا دوگزینر

 خواهود  می خود  یا خواننده روزمره زندگی در گوید، می( 0838) مواراند کر گونر هماف
 معمووالر  ،آموزشوی  فضوای  در اموا . کنود  موی  جوذب  را نظور   ای نوشتر یا بخواند را چیزی
 از هود   اموا . بخوانود  را چیزی کر شود می فراگیر خواستر از و تحمیلی است امری خواندف
 پوس . اسوت  زمواف  و مداف از غیر چیزی از یافتن آگاهی یا یابی مداف یابی، زماف ناایتار خواندف
 هود   باید کر است معتقد ،دیگر بسیاری مانند( 0838) مواراند. هدفمند است امری خواندف
 آمووز   در ماوم  مسوائو  از یدی. کرد مشخ  آموز زباف برای را خواندف چگونر و خواندف
 خوانودف  بورای  ثریؤم بردهای راه آموز زباف آیا. است خواندف چگونر مطلب درک و خواندف
 خوانودف  از هود   کور  اسوت  آشودار  خواند؟ مشابر بردهای راه با باید را متوف ۀهم آیا دارد؟
 و خوانودف  چگونور  ماوار   کسوب  بلدور  ،نیسوت  دستوری ندا  و وا گاف با آشنایی صرفار
 عموومی  فرانسۀ کتاب هد  رسد می نظر بر ،ها تمرین نوع بر باتوجر .هست نیز نوشتن چگونر
 هوا  و عنوواف تمورین   ،ها نوع متوف، نوع موقعیت زیرا ،باشد دستوری و وا گانی یارتقا تر بیش

 ۀدغو  دغور  های مختل ْ متناسب با موقعیت بردهای ارتباطی  راه شناساندف کنند کر چنین اگقا می
 طورز  توجیر، توضیح، نگاری، نامر) نوشتاری ارتباطی های تنوع در موقعیت نبود. نیست کتاب
 ،بورآف  افوزوف . ماسوت  برداشوت  یود ؤم کتواب  در( سونتز  نقود،  گو،و گفت استفاده، طرز تایر،
. شوود  نموی  نااد پیش آموزاف زباف بر ها درم از یک هیچ صریحی در برد خوانشی  راه گونر هیچ
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 عنوواف  بور  و نور  اند شده طراحی آزموف اال ؤس مانند عمدتار عمومی فرانسۀکتاب  های تمرین
 ،دیگور  بیواف  بور . و ساختماف موتن  اآموز در بازسازی معن قدم زباف بر قدم هدایت برای ابزاری
هوای   هد  سنجش توانوایی  ،در ارزیابی تلخیصی. دارند تلخیصی ارزیابی ماهیت ها تمرین

 یوا  هوا  پرسوش  از یک هیچ در تالشی هیچ ،طبیعی طور و بر آموز است ارتباطی و زبانی زباف
ال  آزمووف  اؤیک نمونور از سو   ،در زیر. شود نمی دهنده امتحاف هدایت برای ها درخواست

B1 DELF کنیم. را مشاهده می 

 (نگارنده ۀترجم)دهید  پاسخ و بخوانید را سند
 چیست؟ مقاگر موضوع. 0

 زفو  مرد برابری (اگ 

 ها رسانر استقالل (ب

 مطبوعا  در بیاف آزادی (ج

 :کر است دشوار کشور فرانسر، در مقاگر، این طبق. 0
 .ندنک حفاظت شاف خصوصی زندگی از سیاسی افراد (اگ 
 .دنباش داشتر عاشقانر های انتخاب نگاراف روزنامر (ب
 .(Dollez & Sylvie 2013: 81-82) کند حفظ ازدواج از بعد را شغلش زف یک (ج

دنبال یواددهی هسوتند معمووالر از     هایی کر بر طلب، فعاگیتماما در حوزۀ خواندف و درک 
یوابی بور    کند کر بور دسوت   ها هدفی را دنبال می یک از آفهرشوند کر  هایی تشدیو می تمرین

هوا و   کند. ترتیوب ایون تمورین    و سازماف متن، کمک می اتر، یعنی بازسازی معن هد  کلی
و برداشوت   کنندگاف تدوینگر رویدرد آموزشی  آموز، بیاف توجر زباف ها برای جلب روند آف
های خوانوداری کتواب    فعاگیت از نمونر یک ،دگرفتن است. در زیرها از مفاوم چگونر یا آف

Alter ego+ (A2)  گور دیودگاه گشوتاگتی و شوناختی از یوادگیری       کنیم کر بیواف  می مشاهده را
هوای مدورر    دیدگاهی کر در آف یادگیری فرایندی تدریجی است کر در خالل دریافت ؛است

 :دهد و مداوم رخ می

 .بخوانید )ترجمۀ نگارنده( را روزنامر صفحۀ . این0
 :کنید انتخاب را مربوطر ستوف. 0
 جامعر □     گوناگوف □     سرگرمی □     اقتصاد □
 کنید.   نااد پیشها  یک از مقاگرهرتر دیگری برای  عنواف واضح .0
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 .شوند می ظاهر متن در ترتیبی چر بر زیر اتفاقا  بگویید و بخوانید دوباره را ها . مقاگر7
 .(مقاگر أمنش) اصلی رخدادو 

 .رخداد شرایط /بافتو 

 .از رخداد بعد یماجراها /مدهاآ یپ و

 رخداد. توضیح /علو یا علتو 

 تموام  سپس و کنید شناسایی را بخش هر اصلی شخصیت. بخوانید دیگر بار را ها . مقاگر4
 .کنید شناسایی دهند می شخصیت اصلی ارجاع بر کررا  اصالحاتی
 ...  ←ساگر  شصت زنی: «سیزدهم ۀجمع »مقاگۀ 
 را بخوانید. «باراف یورو روی اتوباف». دوباره مقاگۀ 5

 . تصاویر زیر را مشاهده کنید و ترتیب اتفاقا  را )در واقعیت( پیدا کنید.0
انوود.  داده  . پیشوورفت قصوور را مشوواهده کنیوود: بگوییوود ایوون اتفاقووا  بوور چوور ترتیبووی رخ0
 ,Berthet, Emmanuelle) بندی قصر را توضویح دهیود   اتفاقا  و زمافبندی  های بین زماف تفاو 

Hugot, & Monique 2012: 78). 
آموز را  تناا زباف نر  این تداگی   بینیم کر عنواف باال می ۀبرخال  ارزیابی تلخیصی، در نمون

و دهوی   کشو  سوازماف  قودم بورای    بور  بلدر او را قدم ،کنند سوی درک پیام متن هدایت می بر
شوود کور آمووز  درک مطلوب بوا       جوا دیوده موی    کنند. در ایون  می نمایی راهانسجام متن نیز 

ی پایواف  ئو توجر وی بر ندوا  جز  شود و با جلب آموز بر ندا  کلی آغاز می توجر زباف جلب
یابد: تشخی  حوزۀ مقاگر، توضیح عنواف مقاگر، شناسایی واقعۀ اصلی، شناسایی علوت آف،   می

 دهوی  نحوۀ سازمافهای اصلی. برای شناساندف  اف آف، شناسایی شخصیتشناسایی محو و زم
(، سپس بور رابطوۀ   endophoriquesمتنی ) بر عناصر ارجاعی دروف آموز زباف متن نیز ابتدا توجر

 ها جلب شده است.   متنی و زماف آف زبانی و ترتیب اتفاقا  دروف بروف ترتیب اتفاقا  میاف

شوبیر   عمومی فرانسۀتداگی  درک مطلب موجود در کتاب در زیر خواهیم دید کر عنواف 
   آزموف تلخیصی است.  سؤاالعنواف 

 بوا  و  ”?La terre vit-elle toujours“عنوواف  بوا  ای مقاگور  دنبوال  بور  51و  55در صوفحا   
 آمووز  زباف از کر چیزی اوگین ،deux sortes de réponses و une grande question های زیرعنواف
   است: زیر قرار بر شود می خواستر

1. Choisissez le groupe de mots qui complète le mieux les phrases inachevées ci-

dessous. 
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 ترند. های ناتمام زیر مناسب کردف جملر کلماتی را انتخاب کنید کر برای کامو مجموعر
1. Le dos rond du Brésil et le creux du golfe de Guinée ... 

a) sont deux pièces d’un puzzle. 

b) suivent la même ligne droite. 

c) ressemblent à deux pièces d’un puzzle. 

2. Les autruches vivent … 

a) Uniquement en Afrique du nord et en Afrique du Sud 

b) Parfois en Australie, parfois en Amérique du sud. 

c) En Afrique, en amérique et en australie. 

3. Wegener pensait que la terre … 

a) S’était autrefois brisée en morceaux. 

b) Avait toujours été cassée en plusieurs morceaux. 

c) N’a pas beaucoup changé depuis des millénaires.  

4. Tous les continents ont bougé … 

a) Mais tous ont suivi la même direction. 

b) Comme des bateaux poussés par le vent. 

c) Et ont constitué la Pangée. 

5. Le sol du fond des océans … 

a) Est tout à fait immobile mais presque liquide. 

b) Bouge sans que les continents modifient leur position. 

c) Bouge lui aussi en même temps que les continents.  

6. L’«atmosphère» se trouve … 

a) Sur la lithosphère. 

b) Dans la lithosphère. 

c) Sous la lithosphère. 

 اسوت حاوی اطالعواتی   یک از جمال هر درک پیام کلی متن نیست و هد  این تمرین
شواختی کورۀ زموین،     تحوال  زموین موضوع اصلی متن، یعنی  کمدی بر درک اه فآکر درک 
 آموز را سردرگم کنود.  تواند زباف می« کنند ها در ... زندگی می شترمرغ» 0 ۀکند. حتی جمل نمی
دنبال ارزیابی محفوظا  دانشوجو   کر گویی بر است تلخیصی ارزیابی چنین تمرینیْ ،نظر ما بر
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نی و زبوانی  از یک محتووای خواص اسوت و نور حتوی ارزیوابی تووانش ارتبواطی، گفتموا         
 شونیداری  و   دیوداری و   کلوی و   سواختار  یادگیری اگگوی برعدس تمرینی، چنین. آموز زباف
 از  پویش  را آموز زباف توجر شناختی، اگگوی و گرایی سازنده اگگوی گشتاگتی، نظریۀ بر مبتنی
 تحقیقوا   ۀواسوط  بور  0841 سوال  از ما کر درحاگی. کند می جلب محتوا جزئیا  چیز بر هر

 هوا  آف دنبوال  بور  و( 0841) هوا  گشتاگتیست ،(Tolman 1959) توگمن ،(Gibson 1940) گیبسوف
و   سواختاری وو   کلوی  متودهای  دنبوال  بور  آموز  حوزۀ در و سازاگراها و جامعر و سازاگراها
 بوافتی  هوای  داده پیشوین و  هوای  دانسوتر  کور  دانویم  می Renard 1965-1976)) بصری و  سمعی
 از تور  آسواف  کوو  دانیم کور درک  چنین می هم کنند. کمک متن جدید عناصر درک بر توانند می
 از همیشور  مجموعور  کو ارز  ،گشتاگت نظریر طبق است و دهندۀ آف تشدیو جزئیا  درک

 کتواب  های درک مطلب روند پیشرفت تمرین این،باوجود. است تر یشب جزئیا  ارز  جمو
 بازسوازی  و کلوی  معنای بازسازیبر  کمک جای بر از جزء بر کو است، یعنی عمومی فرانسۀ
 تور  بویش  کور  کنند می معطو  هایی داده بر ابتدا در را یادگیرنده توجر متن، مطاگب بین ارتباط
 حتوی  و خطوی  خووانش  ۀکننود  هوایی مونعدس   چنین تمرین .کنند می کمک جزئیا  درک بر

 جوزء  از حرکوت  همین ۀکنند منعدس (51ۀ زیر )صفح های تمرین. وا ه هستند بر وا ه ۀترجم
 .هستند کو بر

II. traduisez les phrases suivantes. 
 جمال  زیر را ترجمر کنید.

1. Comment les autruches sont-elles passées d’un de ces continents à l’autre?  

2. . …  

Exprimez en d’autres termes les mots en caractères gras. 

1. Le dos du Brésil: … 

2. … 

 اصولی  موضووع  بواال  جمال  از یک طورکر در بررسی تمرین قبلی نیز دیدیم، هیچ هماف
از  اصولی  موضوع بسط و طر  برای مقاگر نویسندۀ کر هستند هایی نمونر صرفار و نیستند متن
 .است کرده استفاده ها آف

 کلوی  ایودۀ  شود توا  آموز خواستر می زباف ( از51 ۀ)صفح چاار خیلی دیرهنگام در تمرین
 .دهد توضیحش جملر دو یا یک با و بیابد را متن

IV. Trouvez l’idée générale du texte et exprimez-la en une ou deux phrases 
 موضوع کلی متن را پیدا کنید و آف را با یک یا دو جملر توضیح دهید.
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 و ،خوط  بور  خوط  وا ه، بور  وا ه رمزگشوایی  آموزشوی  بورد  راه دهنودۀ  بازتواب  روندی چنین
 نواممدن  جزئیوا   درک بدوف کو درک آف براسام کر دیدگاهی ؛است پاراگرا  بر پاراگرا 
مبام،  ندا  مقابو در تسامح کر شود می باعث و است صریح معموالر رویدردی چنین. است
 . برود بین از حتی یا شود کم است، )زباف( یادگیری اثربخشی در کننده تعیین عوامو از کر

 است.  کلی متن پالف بازشناساندف پی در ،عنواف آخرین تدلی  درک مطلب زیر بر تمرین
V. Retrouvez le plan du passage en signalant l’introduction (comment débute le 

texte? Par quel genre de phrases?), le développement (sur quels éléments se base-t-il? De 

qui parle-t-on? Pourquoi?) et la brève conclusion. 
شوود؟ بوا چور نووع جمالتوی؟(،       ن شروع میپالف متن را با تشخی  مقدمر )چگونر مت

شوود؟ چورا؟( و    بخش شر  و بسط )بر چر عناصری مبتنی است؟ از چر کسانی صحبت می
 بندی پیدا کنید.   بخش جمو
بایود شناسواندف ابوزار     ،بندی موتن  بر شناساندف بخش هد  چنین تمرینی عالوه ،درواقو

گیری نیز باشد. اما عنواف ایون   نتیجرزبانی ورود بر موضوع، شر  و بسط موضوع، استدالل و 
بورای  آموز  بر زبافکمک چندانی  فقط نر ،چندوجای است سئلۀمنوعی حو یک  کر بر ،تمرین

 :تی ماننود سوؤاال بدند.  همراه  بلدر حتی ممدن است او را گم ،کند نمی ذکرشدهکش  موارد 
 کورد آموز کموک   تواف بر زباف ای؟ چگونر می شود؟ یا با چر نوع جملر متن چگونر شروع می
هوای موتن تشوخی      دهنودۀ دیگور بخوش    دهندۀ مقدمر را از عناصر تشدیو تا عناصر تشدیو

آمووز بور بسوط و شور       عنواف تدلی ، سعی شده است توجور زبواف   ،در قسمت دوم دهد؟
از » سوؤال مثالر  .ندا کننده راه هد  و حتی گم بی  ْسؤاالجا هم  اما در آف ،موضوع جلب شود
 ،کند کر موضوع متن معرفوی فورد یوا افوراد اسوت      میاگقا  چنین «شود؟ چر کسی صحبت می

کر موضوع متن سرنوشتی است کر کرۀ زموین داشوتر و خواهود داشوت و نویسونده       حاگیدر
آمووز   زبواف آمووز، مخصوصوار    چور زبواف   شناساف را در آف گنجانوده اسوت. آف   صرفار نظر زمین

آمیز این تدلی  بر آف نیواز دارد شوناخت ابزارهوای     فقیتسال و دانشجو، برای حو مو بزر 
 .شوود  موتن موی   رونودگی  باعوث پویش   وگر ارتباط ترتیبی و منطقی است  بیافاست کر  زبانی 

 سوؤال شوده در   هگنجانود  ۀآمیز خواهد بود کر عناصر ناشوناخت  ارزیابی تدوینی زمانی موفقیت
یوک از   هویچ خوبی برجستر شده باشوند.   و بر باشند ، در حوزۀ گیرایی فردشده باشند محدود

 است.  موارد باال در عنواف این تدلی  رعایت نشده
 شوده  وا گاف گنجانده تمرین ،مطلب درک های تمرین از پس درست ،عمومی فرانسۀدر 
 صور   آمووز   نووعی  بور  کوار  این. است نشده ارائر زمینر این در واضحی تقریبار آموز  و
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 اسوتنتاجی و   اسوتقرایی  یوادگیری  بور  معمووالر  کور  اسوت  ضومنی  یوا  ناگفتور  شدو بر وا گانی
 و «تثبیوت . »شوود  موی  دیده طبیعی آموزشی های شیوه در معموالر آموز  نوع این. انجامد می
در ایون  . نود دبر کوار  بور  مسوتقیم  کنندگاف شویوۀ  تدوین بار اوگین کر هستند ای وا ه دو «ادغام»

 بلدور  نیسوت،  فامیودف  صورفار  درم هود ِ  ،عموومی  فرانسوۀ چنوین در کتواب    شیوه و هوم 
 (.0899 پورف بر بنگریدتر،  برای آگاهی بیش) هست نیز سپاری حافظر   رب

 را زبواف  دسوتور   ، ا وا گوانی  آمووز   رویدورد  بورخال   درست عمومی فرانسۀ کتاب
 دسوتوری  قواعد از بخشی ابتدا یعنی دهد، می آموز  استنتاجیو   ای مقایسر و واضح شدو بر

 شوده  تشریح قواعد کاربستن بر برای را هایی تمرین سپس و دهد می توضیح را متن در موجود
 بور  مبتنوی  و مسوتقیم  عموومی  فرانسور دسوتور در کتواب    آمووز   نحووۀ . کنود  موی  نااد پیش
. گیرنود  موی  مودنظر  مسوتقیمار  را متن در موجود شناختی زباف های پدیده کر است هایی تمرین
 مشواهدۀ  .0 :نود ا منطبوق  مختلو   فعاگیت نوع سر با کر دارد مجزا مرحلۀ سر رویدردی چنین
 بوارۀ در هوایی  پرسوش  قاگوب  در تحلیلوی  هوای  تمورین  .0 ؛قواعد تشریح و تعاری  ها، نمونر
 اگگوهوا،  کواری  دسوت   تمورین  .7 ؛دسوتوری  سوازکارهای  و کلموا   مختل  های بندی دستر

 ارز » (07 )صوفحۀ  4 تمورین  موثالر . غیوره  و گزینوی  جای ترکیب، خالقانر، تغییر جانشینی،
( 04 صوفحۀ ) 5 تمورین  ،«بگوییود  را شوده  کشویده  خوط  ها آف زیر کر هایی فعو زماف خاص
 چو   سومت  سوتوف  افعال» (00 )صفحۀ 0 تمرین ،«بدشید خط نادرست های صور  روی»
 بور  کور  هوایی  فعوو  زیر» (00 )صفحۀ 0 تمرین ،«کنید صر  مناسب اخباری حال زماف بر را
 ،«بدشوید  خوط  دو هسوتند  آینوده  زمواف  بور  کور  هوایی  فعو زیر و خط یک هستند حال زماف
 .«کنید انتخاب را فعو درست شدو» (00 )صفحۀ 7 تمرین
 هوا  آف درک سونجش  برای هایی پرسش و دیگر کوتاه متن دو دستوری های تمرین از پس
 هوای  تمورین  و موتن  بوا  چنودانی  تفواو   کور  است شده تعبیر «خواندف تمرین» عنواف تحت
 موتن  موضووع  بوا  سوو  هم پژوهشی سؤال سر هم درم هر پایاف در. ندارند درم هر ابتدای
 کور  گونور  همواف  و تمورین  نر ندا تدلی  تر بیش کر شود می نااد پیش آموز زباف بر درم اصلی
 یهوا  تووانش  ۀهمو  آمووز  زبواف آف است کر  مستلزمها[  دادف آف ]انجام ،گوید ( می0101) وینیر

 .کند بسیجخود را 
 

 گيری . نتيجه3

گفتر شد، این  عمومی فرانسر کتاب بخش تحلیو اهدا  کمیتۀ تدوین در چر آف بر توجر با
 رسود از  نظور موی   ای و بلندمد  کر بر اثر بخشی است از یک برنامۀ آموزشی چندمرحلر
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 شنیداری اگاام گرفتر باشد. محتوای اثر، طبق محتوایو   دیداریو   ساختاریو   کلی رو 
شنیداری، از بوین  و   دیداریو   ساختاریو   بر رو  کلی مبتنی مرحلۀ دوم برنامۀ آموزشی 

خرتر مانند أهای مت متوف اصلی برگزیده شده است کر هم در رو  سنتی و هم در رو 
بووده و   شنیداری، ارتباطی و کنشی مرسووم و   دیداریو   ساختاریو   رو  مستقیم، کلی

ایون اثور    خووانی دارد.  هوم  مستقیم متدهای درد اوگینهست. رویۀ آموزشی کتاب با روی
 تمرکوز  موتن  بور  ،دسوتوری  اگگوهوای  و قواعد بر تمرکز جای  بر سنتی متدهای برخال 
 یعنی از آموز  قیاسی بر آموز  استقرایی، گذر ۀدور در شناختی رو  نظر از و کند می
 اثور بور   یناواد  پویش  هوای  فعاگیوت . گیورد  موی  بیستم، قرار قرف اویو و نوزده قرف اواخر
 حوو  ابتودا : شووند  موی  تقسویم  بخش دو بر رو  مستقیم، های همانند فعاگیت آموز، زباف
 قواعد تا کند می کمک آموز زباف بر دستور تمرین. وا گاف و دستور نیتمر سپس و مسئلر
 موتن  بور  آمووز  زباف مدرر ارجاع با مسئلر حو و بسپارد حافظر بر و بشناسد را دستوری
 کور  بفامود  توا  کنود  می کمک او بر . این کارکند مرور را درم کند می وادار را او درم
 نووع  از عمومی فرانسۀ کتاب آموزشی شیوۀ. خیر یا اند شده آموختر شدهْ تدریس وا گاف
 و کنود  موی  اسوتفاده  فرانسور  زبواف  آمووز   بورای  فرانسور  زبواف  از یعنی است، مستقیم
 شود. درک می انجام واضح و ضمنی صور  دو بر کتاب این در زباف نظام بر رسی دست
 حوو  تعریو ،  طبق. شده است چندوجای تلقی کلی  ۀمسئل یک حو ،اثر این نیز در متن
 و اگزامار بازنمایی اگبتر. ها آف بر حاکم روابط و سازندۀ مسئلر عناصر یعنی بازنمایی مسئلر
بر اششدال  مدن استاین بازنمایی م .ندارد مطابقت مسئلر آف غیرشناختی واقعیت با غاگبار

پورداز   از بواال بور پوایین و    پورداز   مخلت  صور  بگیرد: پرداز  از پایین بر باال، 
نشواف   عموومی  فرانسوۀ تعاملی. نتایج توصی  و تحلیو ما از تداگی  درک مطلب کتاب 

اند، گذا  باال، را برگزیدهو   اگگوی نخست، یعنی پرداز  پایین کنندگافْ دهند کر تدوین می
 رابطوۀ  بازسازی بدوف اغلب و تشخی  درک موضوعا  جزئی متن بر ،درک متن برای
 کنند. می  کیدأت ،کلی موضوع با ها آف
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