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Abstract 

This paper is an introduction to and a critical assessment of “Marugoto” course-books 

comprised of 9 volumes for elementary and intermediate education of Japanese language 

which is provided by “The Japan Foundation” based on the standards of this foundation, 

split into (Starter, Elementary, Pre-intermediate, and Intermediate) levels. This study is an 

attempt to identify the strengths and weaknesses of this series. This critical assessment is 

carried out from visual and content-based aspects using Razi’s (2009) evaluation criteria. 

The results suggested that while having their strengths and advantages, the books suffer 

from a few shortcomings, which can be eliminated in future editions to achieve better 

results and to secure a spot as a relatively new textbook for teaching the Japanese language. 

However, the overall conclusion from the analysis is that despite a few problems, the 

strengths of the book exceed its weaknesses, and in conclusion, it can be used as a reliable 

source where the main aim of learning the Japanese language is acquiring speaking skills. 
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
973–9911،951آبان،هشتمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 بونکاماروگوتو، نیهونُ کُتُبا تو  ۀبررسی و نقد مجموع

 (فرهنگ ژاپن زبان وکل و مجموع، )

*فرزانهمرادی

 چکیده

 باا  زباا  اپنیای   ۀمتوسط جلدی آموزش مقدماتی و هنُ ۀمجموعنقد معرفی و حاضر ۀ مقال
 در چهاار ساط    خود پساس پستاندپردهای ربآ  رپ  «بییاد اپنن» که پست ماروگوتوعیوپ  

 در جستار حاضر تالش شاده  ده پست.کر ( تهیهو متوسطه متوسطه، نیش مقدماتی، نایه،)
. بررسای و نقاد پیان    شودپین مجموعه آشکار  های و قوت ها ها و ضعف ویژگی تا پست

( و پز میظر صاوری و متتاوپیی   8811های پرزیابی رضی ) مجموعه با نگاهی به شاخصه
نقاا  قاوت و    درکیاار کاه  شاد  نتایج پین بررسای مخا      پساس برپنجام شده پست. 

باه نتاایج    یاابی  دسات کاه جاا دپرد بارپی    دپرد   ییاها  ها، پین مجموعه ضعف  شایستگی
یک پثر نسبتاً جدیاد  میزلۀ  های بعدی پین نقای  رفع شود تا بتوپند به  تر در چاپ  مطلوب

گیاری کلای پز     نتیجاه  میزلاۀ  پما به، آموزش زبا  اپنیی نیدپ کید ۀجایگاه خود رپ در عرص
 نقا  پز بیش پثر مثبت وجود برخی مخکالت، نقا باکه  توپ  گفت  وپکاوی مجموعه می

 بارپی  مطمانن  نسابتاً  آموزشای  میباع  میزلاۀ  باه  وپناد ت مای  مجماو   در و پست آ  ضعف
 باه  یاابی  دسات  اپنیای  زباا   فرپگیری پز ها آ  پصلی هدف که شود پستفاده آموزپنی زبا 

 پست. توپنایی گفتاری

 .گفتاری، مقدماتی، متوسطهمهارت اپنیی،  آموز،    زباها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

 هاا و  ساا   طای تادریج   هآغاز شد و با  دوم قر  شانزدهم میالدی ۀنیمپز  آموزش زبا  اپنیی
 پسااس  بر و حاضر حا  ردگیری گسترش یافت.  چخم طرز به پقتصادی اپنن ۀزما  با توسع  هم

مرپکااز و  تعاادپد تهیااه شااده پساات، 1581سااا   کااه در ،«اپناان بییاااد»جدیاادترین گاازپرش 
باا     زآماوزپ   تعادپد زباا    و رکاز م 81051 نردپزند  هایی که به آموزش زبا  اپنیی می   هدپنخگا

توساعه و       پیان ر د عوپمال مارثر   پز یکای  پسات.    کل دنیا رسایده ر د نفر 8110888اپنیی به 
پسات کاه    «اپنان  بییااد »جملاه   پزپنادرکار    دنیا فعالیت نهادهاای دسات  ر د آموز زبا پفزپیش 

تهیاه و   چیاین  هام مدرسا  زبا  اپنیی به ساایر کخاورها و    تربیت و پعزپم درقالبساله  همه
کرده پسات.   بسیاری کمک به پین پمر ها آ کرد   روز بهو  ،آموزشیی ها  چاپ کتب، مجموعه
 (Sanshūsha) شاوو شاا   پنتخارپت سا که  پست ماروگوتوای آموزشی ه   هیکی پز پین مجموع

هاای جدیاد     و یکای پز مجموعاه   پسات  کارده آغااز  رپ ( چاپ آ  8811) 1588پز سا  
 ماروگوتو، زباا  و فرهیاژ اپنان    آ  د. عیوپ  کاملشو زبا  اپنیی متسوب می آموزشی

(まるごと日本のことばと文化 ) و  ،کل، تمام»معیای  بهدر زبا  اپنیی « ماروگوتو»پست؛
رسد پنت اب پین نام به پین مفهوم باشد که پیان مجموعاه حااوی      نظر می بهپست و « مجمو 

حاا  در مرپکاز    باه  تاا  مااروگوتو تمامی نکات مهم در پرتبا  با زبا  و فرهیگی اپنیی پسات.  
 Kuroshima, Shibahara, Hatta) ه پسات شدکخور پستفاده سی آموزشی زبا  اپنیی نزدیک به 

هاای   زباا   ۀدپنخاکد  های آزپد زباا  اپنیای    کالس درمدتی برپی  پیرپ  نیزر دو  (116 :2014
شایاخت   در پیارپ ،  آ    پساتفاده پز  وتااه ر کبه عما  توجه با. شد خارجی دپنخگاه تهرپ  پستفاده

 ۀمقالا  بیاابرپین  وجود نادپرد.  ،  زبا  اپنییاآموزپ  و چه مدرس  زبا  دربینآ ، چه  پزچیدپنی 
 .  دکیرپ بررسی  ها و نقا  ضعف و قوت آ   ویژگیپثر،      ینپ معرفی ضمن تا کوشد  میر حاض
 

 کلی . معرفی2

اثرهایتوصيفییویژگ9.1
ه جلاد  نُا ر د   متوساطه( و و متوساطه،    سط  )نایه، مقدماتی، نیشر چهار د ماروگوتو ۀمجموع

 1و  8 ۀو متوساط  1و  8آ  شاامل مقادماتی    ۀساط  مقادماتی و متوساط    تهیه شاده پسات.  
و « (活動) فعالیات »جلاد باا عیااوین     دو، به دومقدماتی  نایه تا های  پز سط  یک هرشود.    می
درک و »و « فعالیات » هاا  آ )درپدپمه پز نام فارسای   شوند  تقسیم می« (理解)درک و شیاخت »

با رنژ سافید  « فعالیت»جلدی پست. جلدهای  یکو باقی سطوح  شود(  پستفاده می« شیاخت
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ناه جلاد پیان    ر پناد. ها    و خاکستری تفکیک شاده  ،نارنجی، زردهای صورتی،  و بقیه با رنژ
میاابع آموزشای    شده پست که نسابت باه ساایر   ر ( میتخ11×18) A4 قطع کاغذر مجموعه د

 میتخار  B5قطع کاغاذ   که عمدتاَ در ،«学ぼう日本語»و « みんなの日本語»جمله  پز اپنیی
پنتخاارپت   و ،رلاف عطف و جلدها، عیوپ ، ساط ، م  روی د.نتری دپر بزرگ ۀپندپز ،شوند  می

ناام   چیاین  هام ؛ شاود   باالی جلد مخاهده مای  ۀصفت   نیم در کتاب درج شده پست. عیوپ  پثر
گیجاناده شاده   « ماا »یعیای   مااروگوتو  ۀپولین هجای کلما  دپخل ب خی پز کتاب به التین در

کاه قابالً پشااره     گوناه   هما  نباشد؛ با نام پثر پرتبا  بیرسد پنت اب طرح دپیره   نظر می بهپست. 
آ  کلماه   و ب خی پز پست« و مجمو  ،کل، تمام»معیای  بهزبا  اپنیی  در« ماروگوتو»کردیم، 
های روی جلد هام پشااره باه پیان       دپیره معیای حلقه و دپیره پست که پحتماالً به« مارو»یعیی 

 هاا  آ میدرجات  ۀبقی ، پماها حذف شده پست  پین دپیره 1و  8 ۀجلد متوسطر موضو  دپرد. د
مجماو    درو  آموزشی حاصل کار گروهی پسات  ۀپین مجموع پست. سا  یکجلدها  با سایر

. قیمات جلادها پز   پناد  آ  رپ نگاشاته پز مت صصا  و کارشیاسا  آموزش زباا  اپنیای    نفر ده
   آمریکا(ست.ر دال 885ین )حدود  81055قیمت مجمو  آ   ین متغیر و 8555تا  8055

 

اثرساختاریهاییویژگ1.1
اپنیی و  زبا  به گفتار  نیش سپس و عیوپ  ۀصفتمجموعه، یک  کتب پبتدپی تمامی در

 پشاره اپنن بییاد های  فعالیت به گفتارها  نیش پین در. پست آمده اپنن بییاد پمضای با پنگلیسی
 پلمللی  بین متقابل درک برد نیش چیین هم و اپنن فرهیژ درک تعمیق هدف با که شود  می

 جهتدر نیز رپ حاضر کتاب ۀتهی و شوند  می پنجام فرهیگی تبادالت های  نرواه پنجام درقالب
 و اپنن بییاد رپ ماروگوتو ۀمجموع که شود  می بیا  سپس. دکی  می معرفی مذکور پهدپف

CEFR پرونایی پستاندپرد ۀنای بر
 ب ش در که، JF اپنیی زبا  آموزش پستاندپرد پساس برو  8

 1 و 8 ۀمتوسط جلد دو در گفتار نیشمتتوپی . پست دهکر تهیه شد، خوپهد دپده توضی  بعد
 جهانی ۀتوسع ۀوپسط به که شود  می پشاره پست و در آ  متفاوت قبل کمی جلدهای با

 نیز اپنن فرهیژ و زبا  به میدپ  هعالق تعدپد و شده تر  ملموس دنیا مردم برپی اپنن پییترنت،
 چیین در .پست شده تر  متیو  نیز اپنیی زبا  آموختن پز هدف آ  تبع به و یافته پفزپیش
 و تیو  پین گوی ناسخ و پستفاده قابل همه برپی که پست نیاز آموزشی ارچوبهچ شرپیطی
 تهیه رپ JF اپنیی زبا  آموزش پستاندپرد اپنن بییاد نیازها پین به گویی ناسخ برپی .باشد نیازها
 طریق پز پرتبا  برقرپری توپنایی به رسید  هدف با اپنیی زبا  آموزش آ  مبیای که کرده
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 و پست خود فرهیژ با متفاوت های  فرهیژ به متقابل پحترپم و درک به رسید  و زبا  پین
 .پست «ماروگوتو» پست، شده تهیه JF پستاندپرد پساس بر که ،آموزشی میابع پز یکی

فهرست متتوپ و مطالاب  » و «کتاب روند و ها  ویژگی» گفتار  نیش پز بعد جلدها تمامی در
 زماا   مادت  و جلادها  هاای   ویژگای    ساایر . پسات  آمده پنگلیسی و اپنیی زبا  دو به «کتاب

 باه  ،پسات  شاده  نهاد نیش مجموعه پین پختصاصی سایت وب در که ،درس هر برپی ت مییی
 پست. زیر جدو  شرح

تخمينیبرایتدریسهردرسهایصوریهرجلدومدتزمانیویژگ.9جدول

مدتزمانتخمينیدصفحاتتعدموضوعتعداددرسودسطحهرجل

 دقیقه 815تا  15درس هر 810 موضو  1درس،  81 نایه )فعالیت(

 هقیقد 815هر درس  811 موضو  1درس،  81 نایه )درک و شیاخت(

 دقیقه 815تا 815 درس هر 811 موضو  1درس،  81 )فعالیت( 8دماتی قم

 دقیقه 815تا 815 درس هر 151 موضو  1درس،  81 )درک و شیاخت( 8مقدماتی 

 دقیقه 815تا 815 درس هر 811 موضو  1درس،  81 )فعالیت( 1مقدماتی 

 دقیقه 815تا 815 درس هر 155 موضو  1درس،  81 )درک و شیاخت( 1مقدماتی 

 ساعت 1تا  0موضو   هر 800 موضو  1 متوسطه نیش

 ساعت 88تا  1موضو   هر 185 موضو  1 8 ۀمتوسط

 ساعت 88تا  1موضو   هر 110 موضو  1 1 ۀمتوسط

 مثاا  درس  برپیصورت مجزپ عیوپنی دپرد که با موضو  پصلی مرتبط پست؛  به درس هر
شامار   باه « هاا   خورپکی»موضو   ۀسط  نایه زیرمجموع درک و شیاختکتاب  شخمو  نیجم
ر شاما د » شخمو عیوپ  درس « کی دوست دپرید؟رپشما چه خو» نیجم، عیوپ  درس رود می

موضو  پنجاام شاده    پساس بربیدی فقط  تقسیم، رسه جلد آخ در .پست« خورید؟ یکجا غذپ م
نرسای آغااز    ترتیب پز مسائل ساده و روزمره مثل سالم و پحوپ  بهمتتوپی موضوعات پست. 

 .یابد میپرتقا  ها آ  مرحله سط  به و مرحله شود می
 ۀآغازین آ  با زمییا  ۀو صفت پست گرفته شده نظر موضو  یک رنژ خاص در برپی هر

بازرگ   ۀپنادپز عیوپ  نیز باا   آرپیی شده و  های مرتبط با موضو  صفته  عکسو رنژ مربوطه 
در ناایین   .سمت رپست ناایین صافته آماده پسات     در موضو  ۀدر سمت چپ باال و شمار

آ  درطاو  دو درس  باارۀ  موضاو  و مساائلی کاه در    ۀمجموع زیردرس  دوها عیوپ    عکس
گفتاار هار درس متساوب      پی نیش  گونه بهصورت خالصه آورده شده و  به شود،  میصتبت 
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درخال  نردپختن باه موضاوعات ماذکور نکاات دساتوری،       و پز دروس یک هر در شود.  می
موضاو  هار    هاایی متیاساب باا     تمرین آموزش دپده شده و سپس و عبارپت کاربردی ،لغات

جلاد آخار   ساه  جلد پو  باا   ششبود  ساختار  متفاوت به توجه بادرس آورده شده پست که 
تفصایل   باه هاا    چیایش تمارین   ۀشیوو  متتوپ خصوصتفکیک در به ومس مجموعه، در ب ش
متتاوپی   بار  ماروری م تصار   شاامل هر جلد، ضامائم کتااب   ی پنتها در خوپهیم نردپخت.

بیادی موضاوعات،     های صوتی، جماع   تمرییات، متن فایل ۀنام دروس، نکات دستوری، ناسخ
 و غیره آمده پست. ،ت پمتتانیسرپال ۀنمون

 JFهای استاندارد    ویژگی 2.1.1

 مااروگوتو  ۀمجموعا  ۀتهی ، که درJFپستاندپرد آموزش زبا  اپنییتر گفتیم،     که نیش گونه  هما
آماوزش زباا  اپنیای،     ۀنتاو  خصاوص در برپی تفکر پست آ  تبعیت شده پست، معیاری پز

 CEFR پساتاندپرد پروناایی   ۀبییاد اپنن برنای پرزیابی نتایج یادگیری که ۀنتو و ،یادگیری ۀنتو
ساطوح   کارد   رپهی بارپی پساتاندپرد   میزلۀ بهرپ  CEFRپرونا  ۀشورپی پتتادیپست. کردهتهیه 

 آماوزپ  در   زباا  کید کاه   میاطق م تلف ساخته پست. پین مرجع توصیف می پمتتا  زبا  در
عباارتی معیااری بارپی شایاخت ساط        بهمرپحل م تلف یادگیری خود چه مهارتی دپرند و 

 دپردپین پستاندپرد شاش ساط  پرزیاابی    ست. یادگیری یک زبا  خارجی پ موفقیت پفرپد در
.شود متسوب می الترین سطوحبا 1Cو ترین     ننایی 8Aه ک

 در زباا  اپنیای پسات.    درت بیدی میزپ  مهاار  سط نیز  JFد های پستاندپر  ویژگی پز یکی
 8A و 1A زباا  اپنیای باه شاش ساط       مهاارت در ، CEFRن گرفت قرپر مالکا ب JFپستاندپرد 

پی   )کاربری حرفاه  8C و 1C و ،کاربری زبا (ر )پستقال  د 8B و 1B )کاربری مقدماتی زبا (،
 توپناایی  گار  بیاا  عباارت   پساتفاده پز هاای آ     ویژگی پز زبا ( تقسیم شده پست. یکی دیگر

«Can-do»  توپناد پنجاام     حدی مای  و تا چه چه کاری رپ»به زبا  اپنیی  آموز زبا که  پست. پین
نخاا    Can-doبا عباارت پنگلیسای    گرفته شده و نظر  سط  در هر شاخ  در میزلۀ به« دهد

یادگیری زبا  اپنیی کماک  پهدپف  پست که به درک سط  مهارت و مالکیو  دپده شده پست
 نگاار   نکات دستوری، لغات یاا وپاه   سط  چه مقدپر هر آموز در  بدین معیا که زبا ، نه کید    یم

مهاارت   هار مرحلاه بتوپناد توپناایی و     آماوز در   دپند، بلکه به پین معیاست که زبا   کانجی می
تعیاین     درسر آظا ن پهادپف ماورد   میزلاۀ  درس باه  هر در Can-do. زبانی خود رپ بروز دهد

 Can-do 8موضاو   متوساطه،   نایش کتااب   پز 0 ۀموضاو  شامار   در ،مثاا   رپیبا  ؛شاود     می
جلاد   0درس  یاا در  «هاای خاارجی    مورد لاذت آماوختن زباا     درکالس  کرد  در صتبت»
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ماورد پتفاقاات پخیار و درک     درهای دوستی   شیید  صتبت» ،Can-do 18 ۀ، شمار8 ۀمتوسط
آموز بایاد توپناایی     زبا  ،پنتهای درس نظرگرفته شده پست و در  در «ها نسبی متتوپی صتبت

 موضاو   ناانزده  تعیاین  JFپساتاندپرد   ویژگای دیگار   شده رپ دپشته باشد. تعیینپنجام پهدپف 
متایط زنادگی، پوقاات فرپغات،      خانوپده، متل و درسی پست که شامل موپردی نظیر فرد و

مبیاای موضاوعات    ربا  نیاز  مااروگوتو  موضاوعات . پسات  غیره و ،نقل، خرید و حملوسایل 
 پند.   هپین پستاندپرد تعیین شد میدرج در

 

هاچينشتمرینةمحتوایدروسوشيو9.1

 1 و 2گروه پایه و مقدماتی  2.3.1

پناد.    تفکیاک شاده   یات فعال و تو شایاخ  درکباا عیااوین    پین گروه در دو جلدهای   کتاب
ساو دپرناد،    و رویکردی هم پند مخترک هم باموضوعات و نکات پصلی آموزشی پین دو جلد 

 و ،تعباارپ  آماوزش نکاات دساتوری، لغاات و     بر شا تمرکز درک و شیاختهای   کتابپما 
   .پستی گفتار توپنایی یپرتقامکالمه و  شا  بر  تأکید یتفعالهای   جلد

پز  پین جلدها، غیار  در :درکوشناختهایکتابرهادتمرینچينشدروسوالف:
پختصااص  « کاتاکاناا »و « هیرپگاناا » زبا  اپنیی، گروه هجانگارو به آموزش دکه موضو  پو ، 

 هاای هار درس    متتوپ و تمارین و  رنددپ یسان یکساختار  دروس تقریباً ۀبقی دپده شده پست،
درس،  پبتادپی هار   موضاو  دوم در  پز. پسات    بیادی شاده    صورتی میظم و میسجم تقسیم به

 نظار  باه مرتبط با عیوپ  درس آماده پسات کاه     سرپ  دوطرح  با «پز شرو  درس قبل»ب ش 
آماوز باشاد.    زباا  ذهن  کرد  سازی موضو  درس و آماده  شفاف ها آ رسد هدف پز طرح   می

درک »و  ،«مکالماه و دساتور  » ،«ها و لغاات   وپاه»های   دروس زوج پز ب ش مطالب پصلی در
ساازی و   جمله»تر تتت عیوپ    دروس فرد، یک ب ش پضافه و درپست تخکیل شده « مطلب
 وجود دپرد. نیز« پنخا

 دو پبتادپی هار  هاا در    پین جلد در :فعاليتهایکتابرهادتمریندروسوچينش:ب
هاای مارتبط باا      باا عکاس   رپه هم Can-doی پهدپف یادگیر چیین همدرس، معرفی موضو  و 

ر ها باا   رتبط، به لغات م«بگوییم بخیویم و»موضو  درس آمده پست. ب ش ن ست با عیوپ  
 چهاار ، «بخایویم » یعیای  ،بعادی  ب اش ر د. پسات  یافتاه پختصاص  تصویر رپه هم به موضو 
ی پ  مکالماه  و سااختار پسات   Can-doعملای   ۀمتیو  گیجانده شاده پسات کاه نمونا     ۀمکالم
پی   در مکالمه پشااره  به نکات دستوری ،«پکتخاف کییم» یعیی ،بعد در قسمت ی دپرند.سان یک
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باین سااختار و    ۀمکالمه شییده پست، رپبط جمالتی که در به توجه با آموز  زبا  د تاشو  گذرپ می
دپد   قارپر  آموزپ  با نموناه   نام دپرد و زبا « دو صتبت کییم به دو»ب ش بعدی  معیا رپ دریابد.

با عیااوین   دو ب ش دیگرسپس  ید.کی  میتمرین دیگر مکالمه  با یک« بخیویم»قسمت  ۀمکالم
 پست.     پضافه شده نیز« بیویسیم»و « ب وپنیم»

 متوسطه پیش 1.3.1

 یجلاد  یاک صورت  به یتفعال و شیاخت درک وجلدهای  با پدغام متوسطه نیشسط   کتاب
 ،«ساازی    آمااده »ب ش پصلی  سه موضو  پزر ه و موضو نه کتاب شامل ر ه شده پست. پرپئه
، «ساازی   آمااده »ب ش  در .تخکیل شده پست« ب وپنیم و بفهمیم» و ،«بخیویم و صتبت کییم»

بخایویم و  »ب اش   . درآمده پسات  موضو مرتبط با  های  و کانجی ،لغات، سرپالت، ها  عکس
نکاات   وهاای مهام     عباارت  و گاو  و گفات  ۀنتو که وجود دپردمکالمه  چهار« صتبت کییم

 زباا  و »بعادی یعیای    قسامت  درشاود.    می آموزش دپده ها  مکالمه کاربرد در مورددستوری 
، در ب ش بعاد د. نشو  ها آشیا می  همکالم   تپعبار با خصوصیات فرهیگیآموزپ    زبا  «فرهیژ
همانیاد قسامت قبال نکاات      آ پز شایید   آموزپ  بعد   و زبا پست آمده تری   طوالنی ۀمکالم

 هاای  هبا پین تفااوت کاه مکالما    ،یدکی  مکالمه میو  آموزند میرپ دستوری و ساختار جمالت 
اه کوتا  متیای  پبتادپ  ،« وپنیم و بفهمایم ب» یعیی ،بعدیقسمت  در ر پست.ت  پین قسمت طوالنی

هاای    عکاس  با تمارین و  رپه همپلگوهای جمالت  و دستورزبا  سپسآمده و  سرپ با  رپه هم
با سارپالتی آماده پسات     رپه هم متیی مرتبط با موضو  مجددپً بعدپزآ پست. پرپئه شده متیو  

ماتن ماذکور بیاا  کیاد.      خصاوص خود رپ در ۀکه دیدگاه یا تجرب خوپهد  می آموز   زبا  پز که
پی بار دو    شاود کاه تأکیاد ویاژه      بیدی مطالب در پین جلد مخ   می  تقسیم ۀنتو به توجه با
   .کرد  پنجام شده پست صتبتآموز به   فهم متتوپ و ترغیب زبا درک و ۀقولم

 1و  2 ۀمتوسطروه گ 3.3.1

 هاا و   سط  دشوپری متنر د ها آ ی دپرند و تیها تفاوت سان یکساختار  هر دو جلد پین گروه
پیان   در پًمتوسطه حذف شده بود، مجدد جلد نیش که در ،معرفی عیوپ  ۀست. صفتها تمرین
 ۀپنادپز پست. عیاوپ  نیاز باا       آرپیی شده  های مرتبط با موضو  صفته  پستفاده و با عکس جلد

 در .سمت رپست بااالی صافته آماده پسات     در موضو  ۀسمت چپ باال و شمار بزرگ در
پیان دو  ر کرد  ذهن م اطب آماده پسات. د   آمادهبرپی  مرتبط با موضو  سرپ  دوعیوپ  ر زی

هاای    مهاارت  پسااس  بار که پست نیج ب ش پصلی تخکیل شده  موضوعات پز پز یک هرجلد 
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 صاورت  باه هاا    ها عیاوین پین ب اش   عکس عیوپ  در زیر ۀصفت پند و در  زبانی تفکیک شده
بااالی تماامی صافتات درج     ۀحاشای  ب ش در عیوپ  هر ،چیین هم مجزپ معرفی شده پست.

« ساازی   آمااده »ب خی با عیاوپ   پبتدپ با  درپین نیج ب ش تمامی موضوعات  پز غیر شده پست.
یابید. نایج ب اش     خاتمه می« کالس خارج پز»و با ب ش دیگری تتت عیوپ   پند شرو  شده

، «طاوالنی صاتبت کیایم   »، «مکالماه کیایم  »، «بفهمیم بخیویم و» ند پزپ ترتیب عبارت بهپصلی 
  درهاایی     همکالم ، واه  متن ،ها  متیاسب با هر ب ش تمرینکه « بیویسیم»و ، «بفهمیم ب وپنیم و»

 د.نو رویکردی مخابه با جلدهای قبلی دپرپند  نظر گرفته شده
 
 نگاریفحرو2.1

ロتاین ) الوف یعیی حر نو  حروف زبا  اپنیی، چهار هر لد پین مجموعه پزج نهی تمامر د

ーマ字 ،)هیرپگاناااهااای رهجانگا (ひらがな،) کاتاکانااا (カタカナ ،) ر نگاوف وپاهحرو
حاروف   ۀپنادپز کیفیت چاپ عالی پسات و ناو  قلام و     ت.اسشده پ پستفاده( 漢字) کانجی

و پسات  نقا     بی ها  وپاه ۀو فاصل چییی  حروفو  خوبی پنت اب شده بهسط   متیاسب با هر
 کید.    متن کمک می تر  کیفیت باو  تر  خوپند  سااریع آموزپ  در  به زبا
 

 . نقد و ارزیابی اثر3

هاهاوقوتینوآور9.9
 نکاات  و پنت ااب  و کااربردی  جذپب های  متن که پست شده سعی ماروگوتو ۀمجموع. در 8

 هاای   تمارین  و ها  فعالیت .دنشو گیجانده در مجموعه هر سط  با متیاسب مطالب و دستوری
 هاای   ب اش  میاا   کاه پسات   شده پنجام پی  گونه به ها آ  تیظیم و طرپحی و متیو  پست کتاب

 ۀرپبطا  بعادپزآ   های  تمرین و درس میا  و شود  می دیده قبولی قابل پنسجام درس م تلف هر
 وجاود  باا  کاه  دریافت توپ   ها می  درس ۀدهید تخکیل های  ب ش به توجه باوجود دپرد.  میطقی
 توجاه  نیاز  دیگر زبانی مهارت سه به گفتاری های  مهارت و مکالمه بر مجموعه تر بیش تأکید
 و متیاساب باا هار    ،تیظایم  ،طرپحای  مید هدف صورتی به مطالب خصوصو در پین  شود می

 .  شود  می دپشته  وپ چالش به خوبی به آموز  زبا  وپست  شده پرپئه تمرین زبانی مهارت چهار
و  ،هاا  نقخه، هاا  و جدهاا،  شکل، هاا یرب خی پز متتاوپی میاابع آموزشای رپ تصاو    . 1
به  و کییااد یفای پنقش مرثرنید پتو  مفاهیم می  نتقاپ درکه د یااده   تخااکیل ماای  دپرهااانمو
یک د  بو پنتزپعای پ  میز پز پ تومای  یرتصااو کماک   بهکمک کیید. تر   عمیق و بهتری گیردیا
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تار    رپحت ی رپ برپی پوگیردم اطب یاپی بر  موضود  کر پبجذبر  عالوه و م کاستمفهو
کیفیات،   باا پساتفاده پز کاغاذ بسایار     درکیاار پین مجموعه  های مثبت  شاخصه یکی پز کرد.

های جذپب پست کاه تاأثیر بصاری     و رنژ ،متیو  ،های دقیق  عکس گیری تصاویر ورکا هب
رفتاه بارپی جلادهای مجموعاه      کار هبهای   رنژ چیین هم کرده پست. نانذیر  رپ پنکار پین پثر
نیاز متیاساب باا ناام کتااب پسات.        ها آ شده برپی  پنت ابنذیر و شادند و طرح  د  بسیار
و پیان همااهیگی و   دپرد هاا همااهیگی     های درس  شده برپی جلد با رنژ پستفادههای   رنژ
ین رباارزت  پز ،ترتیاب  بادین  شاود.   می شد  مجموعه برپی کاربرپ  تر  جذپب سبب گونی هم

میاساب و   ۀبیادی و پساتفاد    مفهاوم رناژ   وری پز تصاویر و  های پین مجموعه بهره  ویژگی
و پشاتیا    نخا د لتاظ پیجا  پز نظیر کمپی که پثری   گونه به ،جا پز پمکانات گرپفیکی پست هب

 آموز خلق کرده پست.  زبا  در
پستفاده پز قطع رحلی کوچاک )قطاع    مجموعهپین  خوب های  یویژگ پز یکی دیگر. 8

هاای    معماو  بارپی کتااب    طاور  باه جای قطع وزیری پسات کاه    همیاسب برپی مجالت( ب
هاای آموزشای زباا       کتااب  دربین ماروگوتوبیابرپین  د،شو  می آموزشی زبا  اپنیی پستفاده

 سات پ پی  گوناه  باه  ها  کتاب پبعاد .فرد پست هقطع میتصرب پین نو  حیث پستفاده پز  پزاپنیی 
هاا و    دپد  عکاس  جاای هاای متیاو  و فارپوپ  رپ درکیاار       مطالب و تمارین  ۀپرپئ پمکا  که

تار و درک    نتیجه باه پنتقاا  رپحات    درو  کرده فرپهم وپض  و میاسب های  تصاویر با پندپزه
 بهتر مفاهیم کمک کرده پست.

صورت مخ   و صری  در ب ش مقدمه یاا   به. در هر کتاب آموزشی باید پهدپف آ  1
رو خوپهاد   نایش پی رپ کاه    که م اطب پهمیت مطالعاه  پی  گونه به ؛شود آوردهگفتار کتاب   نیش

ت ئا جر باه پسات و   شاده  رعایات  خاوبی  به بتث مورد ۀمجموع در نکته دپشت دریابد. پین
نظیار پسات.     پز پین حیث درمیا  سایر میابع آموزشی زبا  اپنیی بای  ماروگوتوتوپ  گفت   می
کاه پطالعاات دقیقای     دپردو جاامع   مفصال پی   پز جلادهای پیان مجموعاه مقدماه     یاک  هر
و  ،پسااتفادهروش متتاوپی هار درس،    ،، فهرسات دروس هااا  ویژگای  پهادپف،  خصاوص در

 متتاوپ  با پستفاده پز جادو   های م تلف کتاب دهد. قسمت  پرپئه می   دهیده تخکیلهای   ب ش
گارفتن مطالاب دروس رپ    قارپر متل  هایی در پبعاد کوچک پز صفتات پصلی کتاب  و عکس

پنگلیسای   به دو زبا  اپنیای و ها در دو ب ش مجزپ   روشیی مخ   کرده پست. پین مقدمه به
متتاوپ و مطالاب هام باه مادرس و هام باه         پزآ  نگرشی جامع  ۀمطالع شده پست کهپرپئه 
رپحتای   باه کیاد،    طریق مقدمه کساب مای    پزپطالعاتی که  به توجه باتا بتوپند  دهد  میآموز   زبا 
 گیری کید.  میبع تصمیم میزلۀ پنت اب پین کتاب به خصوصدر
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چییای و    دقت کافی در حاروف  در تألیف کتب آموزشییکی پز نکات حائز پهمیت . 0
ه نُا  کلِ  و در پست خوبی رعایت شده بهسبک نگارش پست. پین موضو  در پین مجموعه 
تاوپ  گفات     خاورد و مای    چخم نمی بهجلد آ  حتی یک مورد هم غلط چانی یا متتوپیی 

نق  دپرد. در تماامی جلادها پز حاروف      کیفیتی مطلوب و بیویرپیش لتاظ   پز ماروگوتو
و حروف التین  ،نگار کانجی  کاتاکانا، وپاه ،یعیی هجانگارهای هیرپگانا زبا  اپنیی ۀچهارگان

 شده ترپستفاده  درشتۀ پندپز پز 1 و 8 مقدماتی و نایه سط  جلدهای پستفاده شده پست. در
پسات   شاده  گذپشاته  فاصله کلمات بین اپنیی پل ط رسم در معمو  روپ  برخالف و پست

 و 8 مقدماتی جلدهای باشد. پز رپحت دیگر یک پز کلمات تفکیک مبتدی آموز زبا  برپی تا
 ۀپنادپز  با ،شود می گفته «فوریگانا» ها آ  به که ،کانجی نگارهای   وپاه تلفظ جلد، آخرین تا 1

 آماوزش  مارور  باه  که هایی کانجی برپی فوریگاناها پین پما ،پست آمده کلمات باالی در ریز
 در روپ  پیان  شاوند و  مای  حاذف  پدپماه  در ،گیرد می یاد رپ ها آ  آموز زبا  و شوند  می دپده

آموز  زبا پین رویکرد پز وپبستگی . یابد می پدپمه نیز 1 و 8 متوسطۀ و متوسطه نیش جلدهای
پو باا تکیاه بار دپناش ذهیای خاود        کاه  شود  می سببو کید  میها جلوگیری   به پین تلفظ

نیاز جلاوگیری    هاا  آ هاا و تلفاظ     شاد  کاانجی   فرپموشنتیجه پز  ها رپ ب وپند و در  کانجی
 جلادهای  در اپنیای،  نوشتار با تقریبی گرفتن پنس و آموز زبا  تدریجی نیخرفت . باشود می
 پماا  ،شاود  مای  تار  کوچاک  کمی پستفاده موردحروف  ۀپندپز 1 و 8 ۀمتوسط و متوسطه نیش

 و خستگی سبب که پی گونه به ،پست شده پنجام میاسب میزپ  به حروف ۀپندپز شد  کوچک
 .شود نمی آموز زبا  چخم به آسیب

 ردر آغااز ها   یمباحث مقادمات  ۀحاضر رپ پرپئ ۀمجموع مثبت نقا  پز یکی بتوپ  دی. شا0
 زمییاه   نایش مقدماه و   ۀدپنست. تمامی موضوعات با پرپئ دستوری نکات ۀساد ا یموضو  و ب

 ابا  و تصااویر مارتبط   تسارپال پز طارح  ه پستفاد باد که نشو  برپی ورود به موضو  شرو  می
کارد    گیار ردبا  و دیکی می کییده خارج  آور و خسته  رپ پز حالتی مال  موضو  شرو  هر درس

پو بارپی آغااز    ۀکاه توجاه و عالقا    دنشو سبب میو د ندپر میوپآموز پو رپ به تفکر  زبا ذهن 
 بار  مااروگوتو  ۀمجموعا  تار  بیشتر پشاره شد، تأکید  که نیش گونه هما  درس برپنگی ته شود.

پیان   پسااس  برمهارت گفتاری و کسب توپنایی در برقرپری پرتبا  پز طریق زبا  اپنیی پست. 
پز  هاا  آ طور معمو  آموزش نکات دساتوری در   که به ،ویژگی، برخالف کتب آموزشی زبا 

ساطوح نیخارفته و پز آساا  باه      تدریج تا رسید  به بهو پست ترین سط  شرو  شده   پبتدپیی
شاود و آماوزش دساتور ناه       یابد، در پین مجموعه پز پین ترتیب تبعیت نمای   دشوپر پدپمه می

نیااز بارپی برقارپری پرتباا       ماورد ماوپرد و نکاات    پساس بربلکه  ،مرحله به مرحلهصورت  به
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هاا و    ر  تاشاود و سااخ    شود. توضی  دستور تا حاد پمکاا  سااده پنجاام مای       آموزش دپده می
و  ،هاا   در چیدین درس با موضاوعات، موقعیات   ها ههای بیانی مهم و مرثر برپی مکالم  کلیخه
که برخی ساختارهای دساتوری ممکان پسات در     جا آ  شود. پز  های متفاوت تکرپر می  تمرین

رپ در چید مرحله و  ها آ آموز   یک جلسه و با یک درس جذب ذهن نخود، با پین روش زبا 
 یاد پلگوهای دستوری رپ مرور ک تا یابد  آموزد و با کمک تکرپر فرصت می  با فوپصل زمانی می

 ویژگی خوب مجموعه دپنست. پین رپ توپ   می ور پین پز .و مطالب در ذهن پو تثبیت شود
شده ها   ها و تمرین  موضو  برپی متن دقت خاصی به پنت اب ماروگوتو ۀمجموع . در8
 دربار  رپ م تلاف  مساائل  پز وسیعی طیف و ندبرخوردپر باالیی بسیار تیو  پز ها  متن پست.
 موضاوعات  پنت ااب  و ،فرهیگای  ،سیتی مسائل به توجه درکیار مجموعه پین در. گیرند  می

 گفات  تاوپ    مای  و پسات  شاده  خاصی توجه نیز مدر  و پمروزی مسائل به ها آ  با مرتبط
 میاابع  بهترین پز اپنن مردم زندگی مسائل روز با خوپنی هم و روزآمدی لتاظ  پز ماروگوتو

کاه باه   یک،  ۀپز جلد متوسطه نُشود. موضو     می متسوب اپنیی زبا  آموزش حاضر حا 
یاا   ناردپزد،  مای و مکالماه     تمارین  درقالاب های سیتی اپنن پز زوپیای م تلاف و    فستیوپ 
که به موضو  رایام الغاری، تاأثیر     ،زندگی سالمبا عیوپ  دو  ۀپز جلد متوسط سهموضو  

های   ، پز نمونهپست و قوپنین سالمتی در کخورهای م تلف نردپخته ،ر سالمتیدروی   نیاده
 .روند شمار می بهآ  

پی   هاای دوره   هاا و آزماو     تمارین  ۀتوجاه مجموعاه پرپئا    های درخور  یکی پز ویژگی. 1
جلاد   هفات متوساطه، یعیای    جلدهای نایه تا نیشصورت میظم در کل مجموعه پست. در  به

، آزماو   0تاا   8پی آمده پست. برپی موضوعات    هپو ، در هر جلد دو بار آزمو  و تمرین دور
گرفتاه   نظار   در دوپی  دوره، آزمو  و تمرین 1تا  0و برپی موضوعات  یکپی  دورهو تمرین 

ی متفاوت پسات، در پیان دو   کم 1و  8 ۀشده پست. روپ  کار در دو جلد آخر شامل متوسط
ت متیاو  و  سارپال که شاامل  پست  گرفته شده نظر  موضو  یک آزمو  در سه جلد برپی هر

پی موجاود در    هاای دوره   آزمو  ۀوپقع هدف پز پرپئ مرتبط با هر چهار مهارت زبانی پست. در
 ۀو نکتا شده در دروس قبال پسات    آموزپ  پز مطالب پرپئه  مجموعه، سیجید  میزپ  درک زبا 

در پنتهاا  صاورت کاه     بادین  ؛هاسات  آزماو   ۀآموز در پرزیابی نتیجا   مثبت آ  مخارکت زبا 
هاایی    شود که تا زما  پنجام آزماو  چاه مهاارت     و متوجه می یدک میهای خود رپ چک   ناسخ

 کسب کرده و قادر به پنجام چه کارهایی پست یا در چه موپردی ضعف و پیرپد دپرد.
دپده شااده پساات.  یااابی پرزشپی بااه فاااکتور   پهمیاات ویااژه وگوتومااار ۀ. در مجموعاا1
مادرس یاا    ساوی  پزآموزشای پسات کاه     ۀبرناما  هار  مهم دری فاکتورها یکی پز یابی پرزش
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« یاابی  پرزش خاود » پنجاام دهاد   خود فرد رپ یابی پرزشکه  صورتی در شود.  فرپگیرنده پنجام می
 توجاه « یابی پرزش خود»شکل دوم یعیی  پین فاکتور مهم به به مجموعهر پین شود. د  نامیده می

 نظار   در «Can do Check» ب خای تتات عیاوپ     تماامی جلادها   که در پی  گونه به ؛ه پستشد
 مساتقیم  طاور  هبتوپند خودش ب پین فرصت رپ مهیا کرده پست تا آموز  زبا و برپی گرفته شده 
باه پهادپف    پسات  و دریاباد کاه آیاا توپنساته     یاد رپ پرزیابی ک خود ی و نیخرفتمیزپ  توپنای

 هایی دپشته پست.    فپین مورد ضع یا در یابددست  Can-do های ب ش شده برپی تعیین
های فرهیگای    آموزه ۀمثبت مجموعه تلفیق ماهرپن های  بارزترین ویژگی دیگر پز یکی. 85

هاای زباانی،     برپی برقرپری پرتباا  کالمای میاساب، غیار پز صاورت      آموزش زبا  پست.با 
جملاه   و ساایر پبزپرهاا پز   ،بمی صدپ، سرعت و مکاث  و جمله آهیژ، زیر های دیگری پز  مرلفه
نظار    نیاز در  (Politeness) جاناب پدب رپ گارفتن   ، وها، حاالت صورت، بلیدی صادپ    است

سازپیی دپرد.   هتاأثیر با   هاا  آ گاونگی کااربرد   هاای فرهیگای در چ    شود که تفااوت   گرفته می
هاای    تناوری  آموزش زباا  نظریاات و   ۀمقول جایگاه و میزپ  پهمیت فرهیژ در خصوصدر

توپ  به پین نتیجه رسید که یاادگیری صاورت     پین نظریات می ۀ. برنایفرپوپنی پرپئه شده پست
 ،و آوپها شر  الزم برپی یادگیری یک زبا  پسات  ،آرپیی کلمات  زبانی یعیی آوپها، کلمات، وپج

مساتلزم  خاارجی  زباا    یاک  آموزش و یادگیری موفاق  حقیقت رد زیرپپما شر  کافی نیست، 
ر اا مگ یابیاد، ل اا تسلط کامتوپنیاد بار زباانی      نمیپ  آموز   باپست. ز آ  درک متتوپی فرهیگی

کاافی   لطاا تس ،دواا یشاا م دهتفااا سپ  اابزآ   پز ها آ  درکه  هم، فرهیگی های ه بافتاب که پین
 (.National Standards in Foreign Language Education Project 1996: 27) یداباشته اشدپ

زبانی هدف خوپهیاد   ۀجامعآموزپ  درصورتی قادر به تعامل صتی  با  زبا  ،بر پین پساس
هاایی    یکای پز دغدغاه   پما ،فرهیژ هدف رپ نیز آموخته باشید زما  با آموزش زبا   بود که هم

آماوزش زباا  و فرهیاژ وجاود دپشاته پسات، چگاونگی         ۀلنمسا خصاوص  که هموپره در
کارهاایی   های آموزش زبا  بوده پست. یکی پز رپه  گیجاند  و پدغام آموزش فرهیژ در برنامه

و  تصااویر، متاو ،   ۀکه برپی آموزش فرهیژ پرپئاه شاده پسات، آماوزش آ  پز طریاق تهیا      
زباا  هادف پسات )رساتم      ۀدپد  فرهیاژ جامعا   نخاا  تصاویری بارپی    نوپرهای صوتی و

خاوبی   باه  مااروگوتو  ۀ(. پین روش در مجموع88: 8818 ییوپسوکالتفرشی و رمضانی  بیک
 تاا  پسات  شاده   ساعی شاده   پنت ابهای صوتی   و فایل ،ها، تصاویر  عملی شده پست، در متن

وپسات، تخاکر، موپفقات یاا     درخ ۀکارد  پفارپد، نتاو    خطابمیاسب  ۀچو  شیو مسائلی هم
کلی پبعاد وسایعی    طور بهو سایر پلگوهای رفتاری و لتن کالمی و  ،م الفت، تبریک، تسلیت

آماوزپ     و نیاز پست که زبا  باشدها متفاوت   که ممکن پست با سایر فرهیژ ،پز فرهیژ اپنیی
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 شاش  ۀنموناه، در موضاو  شامار    بارپی خوبی میعکس شود.  به ،آگاهی دپشته باشید ها آ پز 
الی مطالاب باه تماامی مرپحال      همتوساطه باه موضاو  پزدوپج نردپختاه و در البا       جلد نیش

آشایایی طارفین تاا برگازپری مرپسام       ۀاپنن یعیی پز نتاو  ۀگیری یک پزدوپج در جامع  شکل
مکالماه و فایال    درقالاب غیاره   و ،گفاتن، هادپیا   تبریاک پزدوپج، طرز لباس نوشید ، روش 

آماوز قارپر     شود و تصویری روشن درمقابل چخما  زبا   و عکس معرفی می ،تی، تمرینصو
رساوم و فرهیاژ زباا  هادف آشایا       و آدپبزماا  کاه باا      آموز هم  دهد. با پین روش زبا   می
. با نگاهی پجمالی، پین نتیجه حاصال  خوپهد بودتر   شود، متتوپی درس نیز برپیش جذپب  می
موضاوعات متیاو  و نزدیاک باه      ساودمید و  عه حاوی مطالب بسایار پین مجموشود که   می

 کاه بارپی   پی  گوناه  باه پسات،   ساین ماردم اپنان    و آدپبزندگی، فرهیژ و وپقعیات جامعه و 
نردپزناد، ماردم اپنان و      اپنیی مای  متیطی خارج پز اپنن به آموختن زبا  آموزپنی که در  زبا 
 ۀپین مجموعه دو مقولا در  که وپ  گفتت میو  کید  تر می  رپ ملموس ها آ سیا  زندگی  و سبک

 .پند  پی پستادپنه و دقیق تلفیق شده   گونه بهآموزش فرهیژ و آموزش زبا  
توجاه   باه آ   یک پثر با م اطب خاارجی   میزلۀ . یکی پز نکاتی که در پین مجموعه به88
هاای پصالی     ش صایت  میزلاۀ  هاای م تلاف باه     ه پست، پساتفاده پز پفارپد و ملیات   شد ویژه
 شاود:  مای  نفر سیزده شامل پین پفرپد تعدپد نایه جلد دو آفرین در پین مجموعه پست. در   نقش
 و ،مالزیاایی  پساترپلیایی،  مکزیکای،  هیادی،  پی،  کره های  ملیت با خارجی شش و اپنیی هفت

 و رسایده  نفار  چهاارده  باه  تعادپد  متوساطه  نایش  تاا  یاک  مقادماتی  جلدهای در. فرپنسوی
 روسای،  برزیلای،  نظیار  هاایی   ملیات  پز و پسات  یافتاه  تغییار  کمای  هاا   ملیت و ها  ش صیت
 دلیال  باه  ،1 و 8 ۀمتوساط  یعیای  آخر، جلد دو در. شود  می پستفاده نیز پنگلیسی و ،پندونزیایی

شاود. حضاور     می تر بیشنیز  ها  مکالمه ۀکیید  شرکت پفرپد تعدپد کتاب، آموزشی سط  یپرتقا
نتیجاه جاذپبیت    هاا و در   آماوزپ  باا ش صایت     نیدپری زباا    ذپت  هم سببهای م تلف   ملیت
 شود.   می ها آ پثر برپی  تر بیش

آماوز    کخید  زبا  چالش . یکی پز رویکردهای مفید در روش آموزشی پین مجموعه به81
 باه  هاای قبال    قسمت در که ،ها  مکالمه و دستوری نکات ۀپرپئ و چییش ۀنتو به توجه باپست. 

 طرپحای  کخاف  رویکارد  پسااس  بار  مجموعاه  گرپماری  نکاات  گفت توپ   می شد، پشاره آ 
نکاات دساتوری و حال     ۀکه برخالف برخی میابع آموزشی فقط باه پرپئا   معیا بدین. پند  ه  شد

   پی پنجاام شاده    گوناه  هاا باه    ، بلکه طرپحی نکات دستوری و تمرینپست تمرین بسیده نخده
کیاد کاه فرپگرفتاه پسات.       کارگیری مفاهیم آموزشی مای  هیر بآموز رپ درگ  پست که ذهن زبا 

 کخاف  کتااب  های  مکالمه دپخل در رپ ها آ  بعد و توجه دستوری نکات به ن ست آموز  زبا 
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گاو و   و بارپی گفات   هاا  آ پز  و یاباد  می در متاوره در رپ ها آ  پز پستفاده ۀنتو سپس کید،  می
 کید.     پستفاده می کالمی پرتبا  برقرپری
خاوبی پساتفاده    پین مجموعه، پز ظرفیت زباا  پنگلیسای باه    ۀهای سطوح نای  . در جلد88

طور کامل به دو زباا  اپنیای و پنگلیسای پرپئاه شاده       هشده پست. در تمامی جلدها، مقدمه ب
کاه شارو     که قبل پز پین دهد پمکا  میزبا  آموز به ویژه در سط  نایه  هپست و پین ویژگی ب

متتوپ و رویکارد کتااب وپقاف شاود. در جلادهای نایاه، در        پززبا  اپنیی کید، به خوپند  
و کلماات و    بر زبا  اپنیی به پنگلیسی نیز نوشته شاده  ها عالوه  تمامی دروس، عیاوین تمرین

کاه   ،آماوز ساط  مبتادی     . پین ویژگی به زبا پند آمده ها آ پنگلیسی  ۀبا ترجم رپه همعبارپت 
 پنگلیسای  ۀترجما  خوپناد   دهد که با  دپند، پین پمکا  رپ می  نمی رپ اپنیی عبارپت مفهوم هیوز

 کاری باید پنجام دهد. چه تمرین هر در که دهد رپ دریابد و تخ ی  ها آ معانی 
 

هاضعفوهاکاستی1.9
 بعضای  کاه  شاود   مای  دیاده  گاهی که که بر پین مجموعه وپرد پست پینهایی . یکی پز پیرپد8

 جماالت  آموزش مثا ، رپیب. پند  شده حذف آگاهانه یا پفتاده قلم پز دستوری مطالب و نکات
 رپ کاار  پیان  خاوپهم   مای » یا «دپرم تصمیم» ۀقاعد یا مجهو  و سببی جمالت ترکیب یا سببی
هاای آموزشای زباا       مجموعاه  سایر در که( つもりだ～) و (たいと思う～) «دهم پنجام

 Minnano Nihongo) دوم سط  مقدماتی جلد 88 ، در درس«みんなの日本語»اپنیی مانید 

 :Manabō Nihongo 2005)ساط  مقادماتی    18 در درس« 学ぼう日本語»و  (44-51 :1998

 حاذف  علات  مجموعاه  نویسایدگا  . پند  شده حذف مجموعه پین در شوند،  می پرپئه( 27-34
 بارپی  نباود   ضاروری  متوساطه،  و مقادماتی  ساط   باا  نبود  متیاسب رپ قبیل پین پز موپردی
 کااربرد  باا  متفاوت دستوری نکات پز پستفاده یا مقدماتی سطوح در مکالمه و پرتبا  برقرپری
 باشاد،  میطقای  توجیاه  توپند  نمی پخیر مورد در ویژه هب نگارنده دید پز که کیید  می عیوپ  مخابه
 آماوزش  حاذف  برپی موجهی دلیل توپند  نمی زبا  یک در مخابه دستوری نکات وجود زیرپ

 عباارپت  هرگوناه  پز پست ممکن آموز  زبا  با موپجهه در زبا  ور گویش .شود ها آ  پز بعضی
 پنت ااب  و باشاد  دپشته رپ ها آ  دریافت دپنش باید آموز  زبا  و کید پستفاده دستوری نکات و

 .کید وپرد لطمه لهنمس پین به توپند   می دستوری نکات گزییخی
 ویااژه هباا آموزشای  میااابع و هااا  مجموعاه  پز یااک هاای  در کاه  هااایی  ویژگاای پز یکای . 1

 شااید  و شود  نمی دیده «学ぼう日本語» و «みんなの日本語» مانید نرکابرد های   همجموع
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 و ،کلماات  حاروف،  التاین  تلفاظ  پز پستفاده دپنست، ماروگوتو ۀمجموع م ت  رپ آ  بتوپ 
 بب خاد  تسریع رپ آموزش روند پبتدپ در شاید ویژگی پست. پین مقدماتی جلدهای در عبارپت

 زماا   باه  نیااز  کاتاکاناا  و هیرپگانا هجانگارهای یادگیری برپی که آموزپنی  زبا  برپی ویژه هب و
 شاده فرپگیاری   پرپئاه  هاای   تلفاظ  بر تکیه با نگرپنی و دغدغه بدو  که کید مهیا فرصتی دپرند،
 پیان  به آموز  زبا  جلسه چیدین طی شود  می سبب موضو  همین پما کیید، آغاز رپ اپنیی زبا 
 باا  کماکاا   نیاز  کاتاکانا و هیرپگانا هجانگارهای فرپگیری پز بعد حتی و یابد وپبستگی ها  تلفظ
 پز پساتفاده  باه  تاری  کام  تمایال  و بپاردپزد  هاا   متن و جمالت خوپند  به ها  تلفظ پین به تکیه

 مهاارت  در نیخارفت  روناد  در خلل سبب خود پین که دهد نخا  خود پز کاتاکانا و هیرپگانا
 در کاه  پین پست وپرد ویژگی پین بر که دیگری پیرپد. شود  می نایه سط  در کم دست خوپند 
 ترکیبای  هجاهاای  ویژه هب اپنیی، ی  هجاها خوپنش و فظلت ۀنتو به پی  پشاره هی  مقدمه ب ش

 آشایا  هاا  آ تلفاظ   ۀنتو با آموز زبا  تا پست نیاز زما  مقدپری و پست نخده ،التین حروف با
 تلفاظ  نماای  رپه وجاود . شود  می دپده نخا « oo» با «کخیده پُوی» مثا  رپیب که دریابد و شود

 .کید رفع رپ پیرپد پین توپنست    می مقدمه ب ش در التین حروف
به  پست شده سعی که پست پین ماروگوتو ۀمجموع خوب های  شاخصه پز یکی .8
 ،ماروگوتو کییدگا  یهته ۀگفت طبق حا  پین با د،شو توجه تلفیقی صورت به ها  مهارت تمامی
 آ  به ها  مهارت سایر پز تر بیش و پست گفتاری های  مهارت بر تر بیش مجموعه پین تأکید

 در نقایصی پیجاد سبب گاهی گفتاری مهارت بر تر بیش تأکید همین پما شود،  می نردپخته
 که هایی  نق  پز یکی ،مثا  برپی. پست شده های زبانی  مهارت سایر به کافی نردپختن

 تر نیش که گونه  هما . پست نوشتن و خوپند  مهارت دو با مرتبط کرد، پشاره آ  به توپ   می
 کاتاکانا، هیرپگانا، هجانگارهای شامل حروف دسته چهار دپرپی اپنیی زبا  ،شد پشاره
 برپی تقریباً که ،التین حروف پز غیر که پست( التین حروف) روماجی و ،کانجی نگار  وپاه
 و پصو  پساس بر باید دیگر ۀدست سه تلفظ و پل ط  رسم پست، شده شیاخته آموزپ   زبا  ۀهم

، کاتاکانا و هیرپگانا حروف اپنیی زبا  آموزش پز مرحله پولین در. شوند دپده آموزش قاعده
 تعدپد کثرت علت به نیز نگارها وپاه و شوند  می دپده آموزش دپرند، حرف 10 یک هر که

 مرور به ،پست (Taniguchi 2014: 390) کانجی 1880 که ،روزمره زندگی برپی نیاز مورد
 ها آ  ترکیبات و ،تلفظ پل ط،  رسم شامل کاتاکانا، و هیرپگانا آموزش. شوند  می دپده آموزش

 نیز کانجی آموزش برپی و دستور گیجانده آموزش های  کتاب پبتدپی در معمو  طور به
 به نایه جلد دو پبتدپی در نیز ماروگوتو ۀمجموع در. دنشو  می گرفته نظر  در مجزپ های  کتاب

 و حروف پین پز کاملی جدو  ۀپرپئ به تیها پما ،پست شده نردپخته کاتاکانا و هیرپگانا آموزش
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 شده بسیده کلمه درقالب هایی  مثا  پز پستفاده و تلفظ صوتی فایل با رپه هم ها آ  ترکیبات
 و حروف نوشتن در حرکات ترتیب رعایت پهمیت باوجود حروف، پین پل ط رسم و پست
 خود پین که پست نخده پی  پشاره آ  به و شده گرفته نادیده اپنیی، زبا  در نگارها  وپاه
 یا پست مدرس ۀعهد به یا ضعف پین جبرپ  و شود متسوب مجموعه ضعف نقطه توپند  می
 پین مربو  های  برنامه و ها  پنلیکیخن یا میابع سایر به مرپجعه با شود  می ناچار آموز  زبا 

 با حتی ضعف پین نیز کانجی نگارهای  وپاه خصوصدر. کید جبرپ  رپ ضعف و کاستی
 دپشتن پز غیر ،کانجی هر اپنیی زبا  در زیرپ ،ستپ باقی خود قوت به ی  تر بیش شدت
 تر بیش در و دپرد( 音読み) چییی و (訓読み) اپنیی تلفظ نو  دو تر،  نیچیده پل ط مرس

 کانجی یک وقتی پوقات پکثر. دپرد چییی و اپنیی تلفظ سه یا دو پز تر بیش کانجی هر موپرد
 پز ،رود کار هب مختقات و شیاسه رپه هم به و باشد فعل و صفت نقش در یا رود کار هب تیهایی به

 دیگر های  کانجی با رپه هم پگر غیرپستثیا موپرد در و شود  می پستفاده آ  برپی اپنیی تلفظ
 در کانجی پهمیت و نقش و مذکور موپرد به توجه با. شود  می پستفاده آ  چییی تلفظ پز ،باشد
 هایی  کتاب آ  آموزش برپی که پست نیاز زبا ، پین نانذیر  جدپیی ب ش میزلۀ به ،اپنیی زبا 
 ماروگوتو ۀمجموع در مهم ۀلنمس پین که شود گرفته نظر  در سط  هر با متیاسب و مجزپ
 و شده دپده پختصاص کانجی به م تصری بسیار ب ش درس هر در و شده گرفته نادیده
 رپه هم تلفظ، یک فقط آورد  و درس موضو  با مرتبط ۀکلم و کانجی تعدپدی ۀپرپئ به فقط

 ۀنتو کانجی، های  تلفظ سایر به پی  پشاره هی  وپست  شده بسیده ،ها آ  صوتی با فایل
 و درک» جلد نیجم درس در ،مثا  برپی. شود  نمی ها آ  پل ط  رسم و ،ها  تلفظ تفکیک
 معیای به水 (mizu ) کانجی پست شده معرفی که هایی    یکانج پز یکی نایه، سط  «شیاخت

 های کانجی با رپه هم که صورتی در و (mizu) باشد تیها که صورتی در کانجی پین. پست آب
 و آمده (mizu) تلفظ فقط کتاب پین کانجی ب ش در. شود می خوپنده( sui) باشد دیگر
دیگری  ۀکلم در رپ کانجی پین آموز زبا  پگر مثالً ؛پست نخده دیگر آ  تلفظ به پی پشاره
 تلفظی چه با باید رپ آ  که دپند  نمی ،ببیید چهارشیبه معیای به 水曜日 (sui yō bi) مانید

 اپنیی تلفظ با رپ آ  پشتباه به پست ممکن ،پست نگرفته یاد رپ آ  چییی تلفظ چو  یا ب وپند
 ،دلیل همین به. یابد  می پدپمه تغییر بدو  نیز مجموعه جلد آخرین تا رویکرد پین. ب وپند
 پساس بر که دپنید  و نمی شوند می سردرگمی دچار کانجی ب ش با موپجهه در آموزپ   زبا 
 برپی شکل  بدین کانجی تدریس ،پین بر عالوه. بیاموزند رپ ها آ  باید پی  قاعده و پصو  چه

 پز م تصر پی  پشاره با کتاب روند طبق پگر زیرپ دپرد، رپه هم به رپ هایی  دشوپری نیز مدرس
 و ماند  می باقی آموز  زبا  ذهن در زیادی مبهم نکات و سرپالت ،کید عبور کانجی مبتث
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 درس، هر های  کانجی تدریس برپی پست ناچار موضو  مدرس پین پز جلوگیری برپی
 آموزپ   زبا  برپی مجزپ صورت به رپ کانجی هر به مربو  موپرد سایر و ،پل ط  رسم تلفظ،
 کانجی های  کتاب سایر پز پستفاده. پست زیادی وقت صرف مستلزم خود که کید آماده

 و ترتیب زیرپ پست، دشوپر ،مجموعه پین برپی مکمل میزلۀ به ،دیگر آموزشی میابع به مربو 
 و متتوپ با و پست متفاوت ،ها آ  ۀتهی هدف به بسته ،یک هر در ها  کانجی بیدی  پولویت
 نگارنده پعتقاد به بیابرپین،. نیست سو هم مجموعه پین در رفته کار هب های  کانجی ترتیب

 پین نوشی  چخم غیرقابل نقای  پز یکی مکمل ۀکتابچ کم دست یا کانجی کتاب ندپد  هپرپئ
های جدیدتر مجموعه   برپی حل پین مخکل بهتر پست در چاپ ،بیابرپین .پست مجموعه
ها   مجزپیی برپی ب ش کانجی کتاب تهیه شود و تمام نکات الزم در پرتبا  با کانجی ۀکتابچ

کم ب ش کانجی کتاب کمی   بر بگیرد یا دست درو مثا  رپ  ،ها  پل ط، تلفظ  شامل رسم
 شکل کیونی پرپئه و موپرد مذکور در آ  گیجانده شود. تر پز   مفصل
 دساتوری،  مطالاب  ۀسااد  دپشاتن ویژگای مثبات بیاا      باوجود ماروگوتو ۀ. در مجموع1
 خاورد   مای  چخام  بهپین مطالب ۀ پرپئ در میطقی نظم و توپلی به توجهی  بی و ها  کاستی بعضی

 مجموعاه  پین در شد، پشاره آ  به تر  نیش که ،دستور متفاوت ۀپرپئ ۀنتو هما  ۀنتیج شاید که
 پسات  پشاره ضمایر بتث زبا ، آموزش در دستوری مباحث ترین  پبتدپیی پز مثا ، رپیب. باشد
 پز و پسات  گیجاناده شاده   پبتدپیی دروس در اپنیی زبا  آموزشی کتب در معمو  طور به که

 درس در بتاث  پیان  پیان مجموعاه   در پما ند،شو  می پستفاده م تلف جمالت در پبتدپ هما 
 تار  نایش  کاه  ستپ حالی در پین و شده مطرح نایه سط  «شیاخت و درک» جلد پز شانزدهم

 بچاه  نسار  پیان » عباارت  در هاا   مکالماه  پز یکی در کتاب، هما  چهارم درس در یعیی آ  پز
 بادو   ،پسات  شاده  پساتفاده  پشااره  ضمیر پز( このおとこのこはだれですか) «کیست؟

 مطالاب  میطقای  سایر  کاه  صورتی در ،باشد شده ها آ  کاربرد ۀنتو به پی  پشاره گونه  هی  که آ 
 پساتفاده  ها آ  با مرتبط جمالت بعد و دپده آموزش دستوری نکات ن ست که کید  می پیجاب

 پز هاا  آ  طرپحای  و رعایت تر بیش دستوری نکات و مطالب بین نیوستگی قدر هچ هر. ندشو
 پیان  نکارد   رعایات . شاد  خوپهاد  تار   عمیاق  و تر  آسا  یادگیری ،شود پنجام دشوپر به آسا 

 پیان  در دساتوری  متتوپی دهی ساما  در که پست آ  گر بیا  ماروگوتو ۀمجموع در موضو 
 پصاالح  و باازبییی  آ  جدیادتر  هاای   نسا ه  در پسات  نیااز  که دپرد وجود نقایصی مجموعه

 آ  نیااز  نایش  بایاد  و ناد پ قبلای  ۀزمییا  و دپنش نیازمید کتاب دستوری نکات پز برخی. ندشو
 نخاده  رعایات  مجموعاه  پین در موپرد بعضی در موضو  پین که صورتی در باشد، شده فرپهم
 بیاا   ۀنتاو  آماوزش  باه  نایاه  سط  «شیاخت و درک» جلدِ پز نه درس در ،مثا  رپیب. پست
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 باشاد،  آشایا  پعادپد  با آموز زبا  که پست نیاز ساعت بیا  برپی طبع به و شود  می پشاره ساعت
 درس پیان  شرو  با و پست نخده پعدپد آموزش به پی  پشاره درس پین پز قبل تا که صورتی در

 ،سااعت  درقالاب  هاا  آ  بیاا   ساپس  و پعادپد  خود یادگیری ن ست چالش، دو با آموز  زبا 
 .شود   می موپجه
 روزماره  زندگی در نیاز مورد وپاگا   و    نربسامد لغاتپست  شده سعی مجموعه کلِ . در0
 در چیاد  هار  نادپرد،  وجاود  وپاگا  و لغات ۀپرپئ برپی معییی مید قانو  روند پما شوند، معرفی

 و لغاات  عیاوپ    تتات  ب خای  ،1 و 8 مقادماتی  و نایاه  ساط   «شیاخت و درک» جلدهای
 دپده نخاا   تصاویر  و ،شاکل  صاوت،  رپه هم به لغات موپقع تر بیش در که دپرد وجود وپاگا 

 کال  در موردکااربرد  لغاات  تماام  شاامل  و پست متدود ب ش پین لغات تعدپد ، پماشوند  می
 موپجاه  جدید وپاگا  و لغات پز زیادی حجم با درس هر درطو  آموز  زبا  و شود  نمی درس
 ،1 و 8 ۀمتوساط  متوساطه،   یعیی نیش بعدی در جلدهای .ندپ نرپکیده درس کل در که شود  می

 های   آماوز   زباا   و شاده  حاذف  ها آ  در وپاگا  و لغات ب ش زیرپ ،شود  می تر بیش مخکل
 شااید . ندپرد درس های تمرین و متن به مرپجعه پز غیر جدید لغات به رسی دست برپی رپهی
 لغاات  برپی مکمل ۀکتابچ ۀتهی به زیرپ ند،پ وپقف مخکل پین به نیز خود مجموعه کییدگا   تهیه
و  پسات  مقادماتی  و نایه جلدهای لغات ۀبرگیرند در فقط حاضر حا  در پلبته که پند  هکرد پقدپم
 لغات  ۀکتابچا  1 و 8 ۀمتوسط و متوسطه  نیش جلدهای برپی هیوز و شود   می لغت هزپر شامل
 .پست نخده تهیه
هاای    ها و نقا  قوت پشاره شد که یکای پز ویژگای    پز ب ش نوآوری یازده. در قسمت 0
پی کاه    متیو  در پین مجموعه پست، پما نکته های  ش صیت ها و  توجه به ملیت ماروگوتوبارز 

پهمیات   بااوجود حتای یاک ش صایت پز خاورمیاناه پسات.       نبوددر پین مورد وجود دپرد 
هاای    وجاود مرپکاز و دپنخاگاه    چیین همویژه اپنن و  هخاورمیانه برپی کخورها و ب ۀ  پلعاد  فو 

حتی یاک ش صایت پز    ،شود  زبا  اپنیی آموزش دپده می ها آ که در  ،م تلف در پین میطقه
توپناد پیارپدی هرچیاد      شود و پیان مای    آفرییا  پین مجموعه دیده نمی  خاورمیانه درمیا  نقش

 کوچک برپی مجموعه متسوب شود.
 

 گیری   . نتیجه4

، مااروگوتو  ۀارچوب کلای مجموعا  ها در ب ش ن ست پین تتقیق به بررسی و توصایف چ 
هاا    چیایش دروس و تمارین   ۀو نتاو  ،نگااری   حروفهای ظاهری و متتوپیی،   شامل ویژگی
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پی   آ  سعی شد قضااوت میصافانه   های و قوت ها ، سپس با بررسی ضعفشده پست نردپخته
جاا پز پمکاناات گرپفیکای و     هصتی  و ب ۀد. موپردی نظیر پستفادگیردر نقد مجموعه صورت 

نگااری و    مع، حاروف کامال و جاا   ۀمقدما  ۀبیدی میاساب، پرپئا    گیری پز تصاویر و رنژ بهره
بر مهارت گفتاری،  تر بیشتمرکز  درکیارنق ، نردپختن به چهار مهارت زبانی   ویرپستاری بی

هاای باارز مجموعاه دپنسات.       وپ  پز ویژگیت میهای فرهیگی رپ   تلفیق آموزش زبا  با آموزه
 هاای  طرپحی تمارین ، چیین همروز و کارآمد و  هب های هگسترده پز مکالم ۀ، پستفادپین بر عالوه

کیاد،    مای  وپدپر آموز رپ به صاتبت و پساتفاده پز دپناش زباانی خاود       که زبا  ،متیو  و دقیق
تاوپ     مای  .پستبسیار مرثر  ،مهارت گفتاری پست یکه پرتقا ،نیل به هدف مجموعه جهتدر

آموزشی مجموعه قادر خوپهد بود که پز طریق زبا  اپنیای باا    ۀآموز در پنتهای دور  گفت زبا 
ب ش  میزلۀ به ،نگارهای کانجی وپاهها پرتبا  برقرپر کید. درمقابل نپردپختن کافی به   زبا   اپنیی

بعضای مطالاب    ۀپرپئا    و نظام میطقای در   ،توپلی ،ترتیب نکرد  بسیار مهم زبا  اپنیی، رعایت
پیجااد ساردرگمی    سابب و در موپقعی  پستز نقا  ضعف پثر نامه پ دستوری و ندپشتن لغت

 های بعدی پین نقای  رفع شوند.  شود و جا دپرد که در چاپ  آموز می  برپی زبا 
توپ  به پین نتیجه رسید که نقا  مثبت پثر بایش پز    حا  در وپکاوی کلی مجموعه می پین با

یک میباع آموزشای نسابتاً مطمانن بارپی       میزلۀ توپند به  مجمو  می و در پستنقا  ضعف آ  
باه توپناایی گفتااری     یاابی  دسات پز فرپگیری زبا  اپنیای،   ها آ آموزپنی که هدف پصلی  زبا 

 د.شوپست، پستفاده 
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