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سخن ناشر

بــا پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی و در عصــر جهانی شــدن ارتباطــات، پرســش ها و چالش هــای نوینــی در حــوزه 
کــه برخاســته از مســئولیت دشــوار حکومــت در ایــن عصــر  گرفــت  ــرار  ــراروی اندیشــمندان مســلمان ق علــوم انســانی ف
اســت؛ دورانــی کــه پای بنــدی بــه دیــن و ســنت در مدیریــت همه جانبه کشــورها بســیار چالش برانگیز می نمایــد. ازاین رو 
ــر اســاس معیارهــای معتبــر جهانــی و  ــردی در حــوزه دیــن، ب کارب ــه روز، جامــع، منســجم و  مطالعــات و پژوهش هــای ب
اندیشــه های نــاب و ژرف، بایســته و ضــروری اســت و جلوگیــری از انحرافــات فکــری و تربیتــی پژوهنــدگان حــوزه دیــن، 
مهــم و مــورد عنایــت بنیان گــذاران ایــن شــجره طّیبــه، به ویــژه معمــار بــزرگ انقــالب اســالمی، امــام خمینــی؟هر؟ و مقــام 

معظــم رهبــری؟دم؟ می باشــد.

کــه  دارد  اقتضــا  ارتباطــی  و  فرهنگــی  رســانه های  ســایه  در  غــرب  فرهنگــی   ســلطه  گســترش  و  جهانی شــدن 
ایــن  و  آشــنا شــوند  متعالــی  ارزش هــای  و  بلنــد  اندیشــه های  بــا  مباحــث،  ایــن  بــه  و عالقه منــدان  دانش پژوهــان 
گســترش دامنــه آمــوزش  و تربیــت ســازمان یافته  ــد و غنــی،  ــا ایجــاد رشــته های تخصصــی، تولیــد متــون جدی مهــم ب
گاه در پرداختــن بــه مباحــث بنیادیــن و تدویــن متــون تخصصــی  دانشــجویان بــه ســرانجام خواهــد رســید. ایــن فراینــد 
گاه در نــگارش بحث هــای  علمــی، امــا نه چنــدان پیچیــده و تخصصــی بــه ظهــور می رســد.  تعریــف می شــود و 
گــرو نظــام آموزشــی منســجم، قانونمنــد و پویاســت. بازنگــری در متن هــا و شــیوه های  کــز آموزشــی در  بالندگــی مرا
کــز آموزشــی و  کــردن آنهــا نیــز ایــن انســجام و پویایــی و در نتیجــه نشــاط علمــی مرا آموزشــی و پژوهشــی و بــه روز 

پژوهشــی را در پــی دارد.

کــه رســالت بــزرگ تعلیــم و تربیــت طــالب غیــر  »جامعــة المصطفــی؟ص؟ العالمیــة« بــه عنــوان بخشــی از ایــن مجموعــه 
ایرانــی را بــر عهــده دارد، تألیــف متــون درســی مناســب را ســرلوحه تــالش خــود قــرار داده و تدویــن و نشــر متــون درســی 

گــون علــوم دینــی، حاصــل ایــن فراینــد اســت. گونا در موضوعــات 
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پیشگفتار
ــارف  ــوم و مع ــان، عل ــوزش زب ــک مجموعــه پیشــتاز در عرصــه آم ــوان ی ــه، به عن 9 العالمی ــۀ المصطفــی جامعـ
اســامی، همیشــه بــر آن بــوده اســت تــا بــا اســتفاده از تجربه هــای آموزشــی، ظرفیت هــا و توانایــی علمــی خــود، 

ــه معــارف اســامی باشــد. ــد ب ــرای جــذب و آمــوزش دانش پژوهــان مشــتاق و عاقه من مرجعــی ب
9، از مّلیت هــای گوناگــون، متنــوع و متکثـّـر هســتند؛ ایــن تنــوع  مخاطبــان و جامعــه هــدف در جامعــۀ المصطفــی
موجــب شــده اســت کــه بــرای ارتبــاط بهتــر بــا مخاطبــان، زبــان فارســی بــا پیشــینه علمــی و فرهنگــی قــوی 
ــان علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی ایــن مجموعــه انتخــاب شــود؛ از ایــن رو، نخســتین  خــود، به عنــوان اولیــن زب
9، برنامه ریــزی دقیــق آموزشــی جهــت آمــوزش  ــرای فعالیت هــای علمــی و آموزشــی جامعــۀ المصطفــی گام ب

ــه غیــر فارســی زبانان تلقــی گردیــد. ــان فارســی ب زب
ــر  ــه غی ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــه در آم 9 العالمی ــی ــۀ المصطف ــی جامع ــه آموزش ــال ها تجرب ــت، س ــی اس گفتن
ــده اســت  ــان فارســی ش ــوزش زب ــای آم ــا و راهکاره ــی چشــمگیر در روش ه ــد کیف ــث رش فارســی زبانان، باع
ــه در حوزه هــای  ــار مطالعه هــای گوناگــون صــورت گرفت ــره، در کن ــاری اســتادهای خب ــا ی ــا ب ــن تجربه ه ــه ای ک
آموزشــی و نیــز آمــوزش زبــان، بــه یــک گنجینــه ارزشــمند در تولیــد محتــوا و روش هــای تدریــس تبدیــل شــده 

ــور گــردد. ــن دســتاوردها در محصول هــای آموزشــی متبل ــه ای ــده ک ــاش گردی اســت و ت
ــن  ــتفاده از جدیدتری ــی و اس ــاب آموزش ــل کت ــد نس ــف چن ــته، تألی ــای گذش ــری از تجربه ه ــا بهره گی ــک، ب این
شــیوه های آمــوزش زبــان، مجموعــه ای نــو در راســتای پیشــرفت کمــی و کیفــی آمــوزش زبــان فارســی بــه غیــر 
ــوب )شــامل  ــد، به صــورت مکت ــن بســته آموزشــی جدی ــه اســت. ای ــرار گرفت ــن ق فارســی زبانان در دســت تدوی
ــزار،  ــد رســانه ای )شــامل نرم اف ــای آموزشــی( و چن ــاب کار و کارت ه ــای اســتاد، کت ــاب فارســی آموز، راهنم کت
ــازی،  ــس از آماده س ــه پ ــد ک ــاه( می باش ــای کوت ــوت و قطعه فیلم ه ــراه، ص ــن هم ــژه تلف ــه وی ــگار، برنام پرده ن
به تدریــج عرضــه و از آن بهره بــرداری خواهــد شــد. شــایان توجــه اســت کــه کتــاب حاضــر بخشــی از ایــن بســته 
ــردد. ــم می گ ــای هم ســو تقدی ــه و دیگــر مرکزه ــن مجموع ــوزان ای ــه مشــتاقان و زبان آم ــه ب آموزشــی اســت ک

ــان  ــامی )ilis(، آقای ــارف اس ــان و مع ــوزش زب ــز آم ــرم مرک ــکاران محت ــتادان و هم ــئوان، اس ــا از مس در اینج
ــی  ــکندری، یحی ــن اس ــر بهاء الدی ــرآوران، دکت ــود مه ــر محم ــر، دکت حجــت اإســام والمســلین محمدرضــا کارگ
بابانــژاد، مجتبــی ابراهیمــی، محمدجــواد اکبرپــور، ســید محمــد جــواد تهرانــی، مهــدی پاکــدل، محســن جمشــیدی، 
ــی، ســعید شــعبانی، علیرضــا شــهریاری، حســین شــیرمحمدی،  منتظــر ربیعــی، عیســی روح اأمینــی، علــی زمان
ــی،  محمدحســین طالعــی، ســید اســماعیل فرجــی، رضــا قاســمی، ســید عبدالحامــد مســترحمی، علی اصغــر معین
عبدالرحیــم مفتــون و حســین موحدی فــر و دیگــر عزیزانــی کــه بــه نوعــی در تولیــد ایــن بســته آموزشــی بــه مــا 

ــم. ــی می کنی ــکر و قدردان ــد، تش ــان بوده ان ــانده و همراهم ــاری رس ی

پنج



مقدمه
 9 ــی ــۀ المصطف ــی1 جامع ــان فارس ــوزش زب ــطح بندی آم ــتاندارد س ــدول اس ــق »ج ــیآموز، مطاب ــاب فارس کت
العالمیــه« بــراي زبان آمــوزان ســطح پایــه تهیــه شــده  اســت. ایــن کتــاب مي توانــد نیــاز مخاطبــان را از زبان هــاي 
مختلــف، بــدون نیــاز بــه زبــان واســطه بــرآورده  ســازد. آنچــه ایــن کتــاب را میتوانــد نســبت بــه دیگــر محتواهای 

آموزشــی متمایــز نمایــد، ویژگیهایــی اســت کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه میشــود.
ایــن کتــاب بــرای مخاطبــان ســنین بیــن 1۸ تــا ۳۰ ســال تهیــه و تدویــن گردیــده و شــامل بیســت درس اســت؛ 
ــاب، مهارتهــای  ــن کت ــره اي دارد. در ای ــا درسهــای دیگــر رابطــه  زنجی ــواي آموزشــي آن در هــر درس، ب محت
شــنیدن، خوانــدن و نوشــتن در اولویــت قــرار گرفتــه و بــراي مهــارت شــنیدن و گفتــن، بهصــورت ویــژه، محتــوای 
ــن  ــن ای ــي در تدوی ــرد آموزش ــت. رویک ــده اس ــه ش ــشکارت تهی ــگار و فل ــم، پرده ن ــب قطعه فیل ــری در قال دیگ
ــز  ــاري نی ــنیداري ـ گفت ــتقیم و ش ــاي مس ــار آن، از روش ه ــد و در کن ــي میباش ــه  روش ارتباط ــر پای ــوا، ب محت

اســتفاده گردیــده  اســت.
ــي« و  ــان فارس ــا در واژگان زب ــرد آن ه ــامد کارب ــب بس ــه »ترتی ــویی ب ــا«، ازس ــا و آواه ــوزش حرفه در »آم
ازســوی دیگــر، بــه »میــزان ســادگی حرفهــا از لحــاظ نوشــتن و تلفــظ« توجــه شــده اســت. آمــوزش حرفهــا 
بهصــورت گام بــه گام انجــام گردیــده و در هــر جلســه آموزشــی، تنهــا دو یــا ســه حــرف آمــوزش داده میشــود 
ــش  ــه آن، از پی ــوط ب ــای مرب ــر حرفه ــه دیگ ــوند ک ــوزش داده میش ــی آم ــا واژگان ــتا، تنه ــن راس ــه در ای ک
آموختــه شــده باشــند. البتــه تــا جایــی کــه امــکان داشــت، در کنــار ویژگــی یادشــده، تــاش گردیــد کــه واژگان 

آموزشــی از میــان واژههــای پربســامد نوشــتاری و خوانــداری انتخــاب گــردد.
در آمــوزش هــر آوا و نمــود نوشــتاري آن )حــرف(، نهتنهــا بــه چگونگــي نــگارش آن توجــه شــده اســت، بلکــه 
چگونگــي تلفــظ هــر یــک و تفــاوت آوایــي هــر آوا بــا آواي مشــابه خــود )جفت هــاي کمینــه( نیــز مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه  اســت. نخســتین نمونه هایــي کــه بــراي آمــوزش هــر آوا/ حــرف ارائــه شــده، نمونه هایــي اســت کــه 
آوا/ حــرف مــورد نظــر، بهصــورت ســاکن )بــدون ترکیــب بــا واکــه( در واژه قــرار گرفتــه  اســت کــه ایــن ویژگــی، 

بــه زبانآمــوز ایــن امــکان را مي دهــد تــا بــا صــداي اصلــي آوا آشــنا شــود.
ــری از  ــا درك بهت ــد ت ــک مي کن ــوز کم ــه زبان آم ــی ب ــي و برعکسنویس ــر متصل نویس ــي نظی ــود تمرین های وج

چگونگــي متصــل شــدن یــا متصــل نشــدن حرفهــا داشــته باشــد. 
ارائــه مطلــب در ایــن کتــاب بــه گونــه اي طراحــي شــده  کــه هــدف آموزشــی تنهــا کاربــرد و صــورت زبانــي آوا/ 
حــرف یــا واژگان، جــداي از هــم یــا تنهــا بــه منظــور آشــنایي بــا ســاختار و واژه نباشــد، بلکــه هــدف ایــن بــوده 
ــه زبان آمــوز آمــوزش  ــا آمــوزش آوا/ حــرف، ســاخت دســتوري مناســب ســطح زبانــي نیــز ب اســت همزمــان ب

داده  شــود کــه نقــش کاربــردي و ارتباطــي آن در تمرین  هــا تبییــن گردیــده اســت.

شش

_____________________________________________________________________________________

1. اطاعات بیشتر در کتاب راهنمای استاد آمده است.



ــن  ــتوري ای ــاخت هاي دس ــه س ــرد ک ــرار مي گی ــتوري ق ــاخت هاي دس ــرض س ــوز در مع ــم، زبان آم از درس پنج
کتــاب از میــان پربســامدترین ســاخت هاي دســتوري زبــان فارســي میباشــد و متناســب بــا ســطح دانــش زبانــي 

زبان آمــوزان ســطح پایــه، انتخــاب شــده  اســت.
ــد و  ــد کن ــد جمله هــای بیشــتري تولی ــه،  مي توان ــه فراگرفت ــي ک ــردن واژه هــاي مختلف ــن ک ــا جایگزی ــوز ب زبان آم

ایــن امــر ســبب افزایــش انگیــزه و اعتمــاد بــه نفــس وي مي شــود. 
ــر و آســان تر  ــرای فارســی آموزان جذاب ت ــاب، آمــوزش را ب ــه در کت ــی اســت، تصویرهــای رنگــي به کاررفت گفتن

کرده اســت. 
ــري  ــم یادگی ــاي مه ــاب کار، از راهبرده ــاي کت ــور تمرین ه ــر درس و همینط ــاي ه ــوع تمرین ه ــن ن در تدوی
ــه حافظــه )ارتبــاط  ــوط ب ــان دوم/ خارجــي، ماننــد راهبــرد شــناختي )ترکیــب و بازســازي(، راهبرد هــاي مرب زب
میــان صــورت و معنــا(، راهبردهــاي عاطفــي و راهبردهــاي اجتماعــي )ســاخت جملــه و برقــراري ارتبــاط( بهــره 
 گرفتــه شــده  اســت؛ قابــل توجــه میباشــد کــه در میــان تمرین هــای ایــن کتــاب، مهارت هــاي خوانــدن، شــنیدن 

ــد.  ــرار مي گیرن ــي ق ــز مــورد ارزیاب و نوشــتن نی
ــه شــده  ــا پرداخت ــتار حرفه ــیوه نوش ــوزش ش ــه آم ــا، ب ــتار، در قســمتی از درسه ــارت نوش ــت مه ــرای تقوی ب
اســت؛ بــرای افزایــش مهــارت نوشــتاری از قلــم نزدیــک بــه نوشــتار و بــرای تقویــت بخــش خوانــداری، از قلــم 

رایانــهای کاربــردی اســتفاده شــده اســت.
در اینجــا از اســتادان ارجمنــد، خانــم دکتــر افتخارســادات هاشــمی، خانــم دکتــر زهــرا عباســی و ســرکار خانــم 
فاطمــه جعفــری  کــه بــا مطالعــه و بررســی ایــن کتــاب و ارائــه دیدگاه هــای ارزشــمند خــود مایــه پربــار شــدن 
ــزرگ  ــدای ب ــان را از خ ــتر آن ــق بیش ــم و توفی ــی می کنی ــگزاری و قدردان ــد، سپاس ــر گردیدن ــن اث ــای ای و ارتق

خواهانیــم.

هفت



معرفی کتـاب
کتابفارسیآموزسطحپایهشامل۲۰درساست.درهردرسبیندوتاسهحرف/آواآموزشدادهمیشودوبرای
تدریسهردرس۱۰۰دقیقهدرنظرگرفتهشدهکهمیتواندبهصورتپیوستهیادوجلسه۵۰دقیقهایبرگزارگردد.
۱۰۰دقیقهتدریسشاملاینموارداست:۱.بررسیتمرینهاوارزیابیدرسقبل؛۲.تدریسدرسجدیدبههمراه

تمرینوارزیابیهنگامدرسوپایانآن.
و صوتی فایلهای از استفاده با را مطالب بیشتر بتواند زبانآموز که است شده طراحی بهگونهای حاضر کتاب
تصویرهایموجودبفهمد،تمرینکندوفراگیرد؛بنابراینانتظارمیرودزبانآموزانباپیشمطالعه،درکاسحاضر

شوندواستاددرکاس،بیشتربهرفعإشکالهابپردازد.
در۱6درسکتاببیندوتاسهحرفدرقالبواژه،آموزشدادهمیشودوچهاردرسآخربهآموزشمواردیمانند

آواهایترکیبی،همزه،تنوینوموضوعهایزبانیاختصاصیافتهاست.
ترتیِب آموزش حروف)تصویر۱(

ترتیبآموزشحروفبراساسچهارعاملتنظیمشدهاستکهاینعاملهاعبارتنداز:
۱.ازپربسامدبهکمبسامد۱؛

۲.ازسادهبودنبهدشواریازلحاظنوشتاروتلفظ۲؛
۳.امکانساختبیشترینواژههادردرسهایآغازین؛

۴.امکانساختجملههایساده،کوتاهوکاربردیباکمترینحروفآموزشدادهشده)ازدرس۵بهبعد(.
ترتیب آموزش حروف در این کتاب
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معرفی بخش های مختلف هر درس
بهاختصاربخشهایگوناگونهردرسودرصورتنیاز،روشفعالیتکاسیآنبخشمعرفیمیگردد3.

تابلوی حروف زبان فارسی )به ترتیب ابتثی()تصویر۲(
حرف داخل حباب:نشاندهندهحرفآموزشیجدیداستکهبارنگقرمزمشخصشدهاستوموقعیتحرف

جدیدرادرجدول»ترتیبابتثِی«حروفنشانمیدهد.
حروف با رنگ مشکی:حروفیکهزبانآموزدردرسهایپیشینفراگرفتهاست.

حروف بی رنگ:حروفیکههنوزمعرفینشدهاست.
نکته مهم:

اینقسمتتنهابهعنوانتابلوینمایشیاست
ونیازیبهاشارهاستادیافعالیتخاصیندارد.

_______________________________________________________________________________________

۱.براساسپژوهشیکهازیکپیکره۲۰/۰۰۰واژهایصورتگرفتوآماربسامدحروفدراینپیکرهاستخراجشد.
۲.براساسنظرسنجیکهدرقالبدوفرماز۵۰فارسیآموزازملیتهایگوناگونبهدستآمد.

3.توضیحتفصیلیبخشهایگوناگونهردرسدرکتابراهنمایاستادآمدهاست.

تصویر۲

هشت

تصویر۱



تابلوی سیر آموزش حروف )تصویر3(
اینتابلومشخصکنندهسیرآموزشحروفازدرساولتاموقعیتفعلیآموزشی

میباشد.حرفجدیددرجدولبارنگقرمزنشاندادهشدهاست.
نکته مهم:اینتابلونیزنمایشیاستونیازیبهاشارهاستادیافعالیتخاصیندارد.

بخش آموزش حرف/ آوا)تصویر۴(

دراینقسمتباتوجهبهشکلهایمختلفحروف،ازدوتاچهارواژهباویژگیهای
زیرمثالآوردهشدهاست.

ماک های انتخاب واژه ها برای این قسمت:
۱.حـرفموردنظردرکلمهساکنوبدونترکیببامصوتهاباشـد.اینویژگیبهزبـانآموزاناینامکانرا

میدهدکهباصدایاصلیآواآشناشوند؛
۲.واژههاپرکاربردباشند؛

۳.حروفواژههایانتخابیمرکبازحروفآموزشدادهشدهدردرسهایگذشتهوحرفجدیدباشد؛
۴.واژههاقابلیتتصویرسازیداشتهباشندتابتوانمفهومآنرابهکمکتصویرمنتقلکرد.

گوش کنید و تکرار کنید )تصویر۵(
ایـنقسـمتبــرایتمـرینوتثـبیِتتلفـظو

خواندنحرف/آوایموردنظرطراحیشدهاست.
چینشواژههابهاینترتیباست:۱.حرفجدید

درپایانواژه؛۲.حرفجدیددروسطواژهوساکن؛
ا،ای،و(. ـُ ـِ  ـَ 3.حرفجدیدباترکیبمصوتهابهترتیب)
درانتخابواژههاسعیشدهازواژههایپربسامداستفادهشود.

برایآشناشدنذهنزبانآموزباآهنگوصرففعلها،دربرخیازدرسهایکیادوفعلماضییامضارعدر
پایاناینبخشآوردهشدهاست.دربرخیازمواردبرایعدماشتباهزبانآموز،برخیازحرکتهایحروفگذاشته

شدهاست.)برایاطاعاتبیشتربهکتابراهنمایاستادمراجعهکنید.(
دو نکته مهم: ۱.استادنبایدپیشازاطمینانازتلفظدرستتکتکزبانآموزان،واردبخشبعدیشود.

۲.دراینقسمتهدففقطتلفظصحیححرفجدیدوواژههااست؛بنابراینفارسیآموزانواستادانبایدروی
خواندندرستوصحیحکلماتتمرکزکنندوبههیچعنوانبهدنبالتفهیممعنانباشند؛لذااستادانگرامیدر

طراحیآزمونهانیزبایدبهایننکتهتوجهداشتهباشند.

تصویر۵

تصویر3

تصویر۴

نه



آموزش نوشتار حرف )تصویر7(
هدفازاینبخشآموزشدرستنوشتارحرفدرقالب

واژهاست.
انتخابواژههایاینبخشبراساسسهویژگیبودهاست:
۱.همهشکلهایحرفدرواژههایانتخابیوجودداشتهباشد؛

۲.زبانآموزمفهومومعنیواژهرابداند؛
۳.ازنظرنوشتاریپربسامدباشد.

نوشتن شیوة و جهت تابلو روی استاد ابتدا کار: روش 
حرفرابهتنهاییودرقالبکلمهآموزشمیدهد؛سپس

اززبانآموزانمیخواهدکههرواژهرا۵باربنویسند.
درهنگامتمرینزبانآموزان،استادبایدبرنوشتارتکتک
نوشتاری إشکالهای تا باشد، داشته کافی نظارت آنها
به بیشتر توضیح )برای گردد. برطرف کاس در آنها

کتابراهنمایاستادمراجعهکنید.(

قسمت تفهیم معنا )تصویر6(
دراینبخشتصویربرخیازواژههایپربسامدبخش
همراه به واژهها تلفظ بیشتر تثبیت هدف با قبلی
فارسیآموزان واژگانی دایره افزایش و معنا تفهیم

آمدهاست.

بخش نکات  و ساختارهای زبانی )تصویر8(
دستوری، ساختارهای زبانی، نکات آموزش هدف با
جملههایخبریوپرسشی،اینبخشازدرسپنجم
بهبعد،دردرسهاگنجاندهشدهاستوتاشگردیده

کهنکاتزبانیباکمکتصویرتفهیمشود.
اینبخش ازنکاتزبانی نکته:فارسیآموزانبرخی
رادرکاسمهارتشنیدنوگفتنبهصورتگفتاری
فراگرفتهاندودراینجاباشکلنوشتاریهماننکات
آشنامیشوندوبهنوعیتثبیتزبانیصورتمیگیرد.

تصویر6

تصویر8تصویر7

ده



تمرین برعکس نویسی و متصل نویسی )تصویر9(
دربخشپایانیهردرسباهدفتمرینوتثبیتیادگیری
و برعکسنویسی تمرین حروف، مختلف شکلهای

متصلنویسیآوردهشدهاست.

تمرین اما نویسی )تصویر۱۰(
ازآنجاکهتعدادواژههایبخـششنیداریزیاداست،
نیازینیستکهزبانآموزانامایهمهواژههایدرس

راتمرینکنند.
برخیازواژههایدرسباماکهایزیرانتخابگردیده
تازبـانآموزتنهاامـایهمینکلماتراتمرینکنـد؛
بنابرایناستادانمحترمدرارزیابیوگفتنامـابهاین

موضوعتوجهداشتهباشند.
ماک انتخاب واژه ها برای اما:
۱.واژهدرنوشتارپربسامدباشد؛

۲.همهشکلهایحروفتدریسشده،درواژههاوجودداشتهباشد؛
۳.زبانآموزمفهومواژههاراباکمکتصویرهاداخلکتابفراگرفتهباشد.

نکته:استادانبهزبانآموزانگوشزدکنندکههمهمتنبخشنکاتزبانی،بهویژهتماممتندرس۱7تا۲۰رابرایاماتمرینکنند.

تمرین تمایز بین برخی از آواها )تصویر۱۱(
باهدفشناختوتمایزبیشتربینبرخیازآواهادرپایاِنبعضی

ازدرسهااینبخشگنجاندهشدهاست.
نکته: زبـانآموزانیکـهمشـکلتمـایزآوایـیدارنـدمیتواننـدبا

استفادهازفایلصوتِیاینبخشبهتمرینبیشتربپردازند.

تصویر9

تصویر۱۰

تصویر۱۲

فایل صوتی )تصویر۱۲(
باهدفایجادزمینهبرایپیـشمطـالعهوتمرینبیـشتر،زبانآموزان
فایلهایصوتیهربخشکهدرکتابشمارهگذاری از میتوانـند

شده،استفادهکنند.
تصویر۱۱

یازده



برنامه درسی محتوای آموزشی سطح پایه برای چهار مهارت شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن
برایتدریسمحتوایآموزشیسطحپایه،برنامهزیربراساسچهارساعتآموزشیدرروزتنظیمشدهاست.1

فعالیت کاسی تدریس محتوای سطح پایه برای ۴ ساعت در روز
کتابوکاروکتابفارسیآموزپایهجلسه

۱۰۰دقیقه/دوجلسه۵۰دقیقهای
گفتگو۵۰دقیقه واژهآموزی۵۰دقیقه

درساول درساول درساول درساول ۱
درسدوم درسدوم درسدوم درسدوم ۲
درس... درس... درس... درس... ...
درسدهم درسدهم درسدهم درسدهم ۱۰

مرور مرور مرور مرور ۱۱
آزموننیمهمهارتخواندنونوشتن)۱۰۰دقیقه(م آزموننیمهمهارتشنیدنوگفتن)۱۰۰دقیقه(م ۱۲

درسیازدهم درسیازدهم درسیازدهم درسیازدهم ۱3
درس... درس... درس... درس... ...

درسبیستم درسبیستم درسبیستم درسبیستم ۲۲
مرور مرور مرور مرور ۲3

آزمونپایانیمهارتخواندنونوشتن)۱۰۰دقیقه(م آزمونپایانیمهارتشنیدنوگفتن)۱۰۰دقیقه(م ۲۴

دوازده

_____________________________________________________________________________________

1. توضیح بیشتر در کتاب راهنمای استاد آمده است.

نکتهمهم:
از بسیاری و ارائهمی گردد بهصورتچندرسانه ای پایه آموزشیسطح اینکهمحتوای به توجه با
مطالببااستفادهازرسانههایصوتی-تصویریقابلدرکوفهماست،ازفارسی آموزمی توانانتظار
داشتکهبتواندباکمکاینابزارها،7۰تا8۰درصدمحتوایآموزشیرابه صورتخودآموزفراگیرد
وبرایفراگیری۲۰یا3۰درصدباقیماندهونیزبرایرفعإشکال،درکاسحاضرشود؛دراین
صورت،برخیازمرکزهامی توانندبااستفادهازاینامکان،جدولوبرنامهکاسِیپیشنهادیباارا

از۴ساعتدرروزبه۲یا۱ساعتدرروزکاهشدهندوبرنامه ریزیکنند.
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