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 چکیده

برانگیــز در زبـان فرانســه اســون در رونــد یــاد یر  یکــی از موعــوعات  ــال آرتیکـ  

یکــی از مشــکلات اساســی  عنوانبــهزبــان فرانســه، ایــ  عنصــر پویــا و پی یــد  

بـه همـان  ،در زبـان فارسـیهـا آرتیکـ  ـرا  ،شـودزبـان مطـرم مـیان فارسـیآموززبان

بنــابرای  بــا اســ زاد  از روی ت ربــی،  .وجــود ندارنــدشــک  و ســای ار  زبــان فرانســه 

ــ  ــهنامهپرس ــایی هایی ب ــابی توان ــور ارزی ــانمنظ ــاربرد آموززب ــی در ر ــ  ان ایران آرتیک

ــدماتی،فرانســ ــطد مت ــه س ــه  ه، در س ــرف ه ت ی ــطه و پیش ــارم وس ــان و در ای ی ان آموززب

تـری  مـوارد یطـا در اسـ زاد  از ؤال پاسـ  داد رـه م ـ تا ب ـوان بـه ایـ  سـ قرار  رفو

نشـان  ایـ  تقتیـ  ن ـای   یسـو  یطاهـاهـا  متابلـه بـا ایـ  را  و انـدردام هاآرتیک 

ثیر منزــی زبــان أناشــی از تــ هــاآرتیک رد مــوارد یطــا در رــارب تــری بی دهــد رــه مــی

هم نـی   ناسـو مادر  و  ـا  ناشـی از تـدای  زبـان مـادر  بـا زبـان یـارجی متصـد

اطلـاعی از بریـی نکـات آشـنا نوـودن بـا قواعـد یـا بـی دلی بـه آموززبـان ،ممک  اسـو

 ندس ور  مرتکب یطا شود

ــان :هاکلیدددوا ه ــا  زب ــ  یط ــه، تقلی ــان فرانس ــ ، زب ــان، آرتیک ــوزی زب آموزان، آم

 شناسیزبان
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 . مقدمه۱

زبـان  ،در ایـراندومـی  زبـان مـدرن دنیاسـون و هـا  رومـی زبـان جملـهزبان فرانسـه از

در صـزویه فرانسه بعد از زبان انگلیسـی دومـی  زبـان مقوـوت اسـون زبـان فرانسـه از ع ـد 

ــ ــرار  رف ــه ق ــورد توج ــران م ــانای ــ  زب ــه ،ون ای ــویژ  در دورة ب ــ  ترجم ــار از طری  ةقاج

فـو و بـر اثـر اییـا  رالزنـون رـه در اصـ  بـه فرانسـه بـود، رونـ   رهـا  درسـی دار ات

 ،شـدندبیشـ ر بـه فرانسـه اعـزام مـی دانشـ ویانپ  سـ ری یافـون از آن ـا رـه اصنعو  

   ن(14 ، صن 6911 برازی،) و  س ری پیدا ررد شد زبان فرانسه در رشور رای 

آمـوزی دانشـگاهی و ریـر دانشـگاهی  طیـ  قابـ  توجـه با توجـه بـه ،در ای  پژوه  

ــران، ــان فرانســه در ای ــ زب ــا  ب ــو یطاه ــزان و عل ــانه می ــهآموززب ــد ب ــار یر  ان در رون ر

 ،ایـ  زبـان اسـو شناسـیزبانتـری  و در عـی  یـال پویـاتری  عنصـر ره اب دایی 6هاآرتیک 

 ای ن پردای ه

یــاری از آن اســو  ان ــام شــد فرا یــر  زبــان دوم  هــایی رــه تــارنون در زمینــةپژوه 

رـه بـه زبـان   ویشـورانیهـا  لـازم را هـ  سـطد بـا توانند م ارتان نمیآموززبانره بیش ر 

ه عناصـر ی، تشـاان ـام شـد  هـا پژوه رننـد، رسـب نماینـدن بـر اسـا  مـی مادر  تکلـ 

ــان دوم أتوانــد نتــ  تم مــیدر ســای ار زبــان مــادر  و زبــان دو ثیر ــرار  در فرا یــر  زب

 (ن7 ، صن6936 پرویز ،) داش ه باشد

ــای ار ا ــاس س ــاییتزاوت،ز لق ــ ه ــان فرانس ــان زب ــی  می ــود داردن  ن ــی وج ه و فارس

ــاوت ــ تز ــای ار  باع ــا  س ــی  ه ــر  نهن ــاندر ی ــی از آموززب ــون یک ــد  اس ان  ردی

ــا تزاوت ــر  ه ــه ار  ــای ار  ر ــانس ــی ن را ازاآموززب ــک  م ــار مش ــدا د  ــان اب  ــدهم  ،رن

ــاآرتیک  ــوة  ه ــهو نق ــورار یر  آنب ــی نهاس ــان فارس ــومی  ،در زب ــهمز  ــ   عنوانب آرتیک

وجــود نــدارد و همــی  تزــاوت ســای ار  میــان زبــان مــادر  و زبــان دوم باعــ  در یــر  

هـا  ی  مز ـومی اسـو رـه در بریـی از زبـانمعـی  و نـامعآرتیکـ   ـرددن ان مـیآموززبان

                                         
اما از آن ایی ره یروف تعری  در زبان  همان یرف تعری  اسو، article ةمناسب برا  رلم در زبان فارسی ترجمة ن 6

 آرتیک  اس زاد  رنی ن ةترجید دادی  از همان واژ ،از بق  مورد نظر ماسو ا  اسو ره فراترفرانسه موق   س رد 
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ــارج ــود دارد و ی ــر  وج ــیانیایی و ری ــانی، اس ــد آلم ــانی مانن ــر  آموززب ــد فرا ی ان در رون

شـوندن تقتیتـاتی رـه مواجـه مـیآرتیکـ   رار یر هـا نیـز بـا مشـک   گـونگی بـهای  زبان

ــدز ــان ( 6336) فرنان ــانمی ــرتآموززب ــی و ع ــانی، ژاپن ــو ، آلم ــان فرانس ــان در زمین  ةزب

ان ـام داد  اسـو، بیـانگر همـی  مطلـب اسـون ن ی ـه  معـی  اسـیانیاییآرتیکـ  رـار یر  به

ــ  ــ  تقتی ــه  ،ای ــو ر ــب اس ــ  مطل ــانگر ای ــری بی بی ــرو   ت ــه   ــور ب ــا مرب ــد یط درص

ان بـدیگـر هم ـون ز هـا زبانزبـان ژاپنـی نیـز هماننـد بریـی از در   رارـههاسـو، ژاپنی

 نوجود نداردآرتیک  معادل با  شناسیزبانفارسی عنصر 

ثیر قابـ  تـوج ی ان تـأآموززبـانبنابرای  باید  زـو وجـود یـن عنصـر مشـابه در نهـ  

ان ایرانــی نیــز در رونــد یــاد یر  زبــان آموززبــانرــاه  درصــد یطــا یواهــد داشــون  بــر

بـا تمـام رلمـات آن ع ـی  اسـو، د ـار یطـا آرتیکـ  زبانی ره عنصر  هم ـون  ،فرانسه 

ــک   ــوندمیو مش ــا  ش ــا  یط ــد بال ــانن درص ــوززب ــاربرد آم ــاآرتیک ان در ر ــان    ه زب

دو  ،را در ایـ  زمینـه ان ـام دهـی ن در ایـ  پـژوه  یفرانسه ما را بر آن داشـو تـا پژوهشـ

ــال  ــی را دنو ــدف اساس ــیه ــا  رنی م ــایی یطاه ــال شناس ــه دنو ــو ب ــانن نخس ان در آموززب

یطاهـا را و سـی  یـاف   علـ  بـروز ایـ  دسـ ه از  ای بـود فرانسـه   هاآرتیک رار یر  به

ــرار  ــ داد در دســ ور رــار یــود ق ــارنون  نای ــه نرراســو رــه ت ــازم ب توســ   هــاییپژوه ل

 هـاآرتیک رـار یر  زبـان در بـهان فارسـیآموززبـانتقلیـ  یطاهـا  بـارة مقتتان ایرانی در

 ،میــانر ایــ  د اســون شــد ن ــام ایــارجی بــه ریــر از زبــان فرانســه  هــا زبانبریــی از در 

ــوانمی ــ ت ــه متال ــوان  ةب ــا عن ــز  ب ــر پروی ــ »در  ــی عل ــا   بررس ــانیطاه در  انآموززب

ــه ــان اســب ــ« یانیاییرــار یر  یــروف تعریــ  زب ــوان  ةمتال ــا عن ــوران جمشــیدیان ب ــر ت در 

 اشار  رردن «ان یارجیآموززبانراربرد یرف تعری  توس  »

 روش پژوهش. ۲

 رار یر بـهان در آموززبـانمنظـور بررسـی علـ  پدیـد آمـدن یطـا  بـه ،ر ای  تقتیـ د

آمـار  مـورد  جامعـةزبان فرانسـه از روی تقتیتـی علّـی اسـ زاد  شـد  اسـون   هاآرتیک 

ة نیــاز، نمونــ مــورد هــا داد آور   ــردن بــرا  انــدایرانیان آموززبــان ،نظــر در ایــ  تقتیــ 

ــا اســ زاد  از روی نمونــهشــد  از جامعــان خــات ــه) ا ســ میه یر  ة آمــار  ب یــن  عنوانب
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ــطد روی   ــرد( و س ــیو )زن و م ــات جنس ــا مل ــادفی( و ب ــانریرتص ــدماتی، آموززب ان )مت

م وس  و پیشـرف ه( ان خـات شـد  اسـون تقلیـ  آمـار  صـورت  رف ـه نیـز بـا اسـ زاد  از 

ت یـه شـد  اسـون  هانامهپرسـ آور  اطلاعـات یاصـ  از آمار اسـ نواطی، بـر اسـا  جمـ 

 هــاآنالاتی رـه بــرا  ارزیـابی ؤشــد تـا بـه ســ ان یواسـ هآموززبــاناز  هانامهپرسـ در ایـ  

بـا توجـه بـه  بایسـومیان آموززبـان، پاسـ  دهنـدن اندشـد طرایـی  هاآرتیک راربرد  ةدربار

 ،  صــقیقی رــه از جملــات دارنــدمعنــاقواعــد دســ ور  ار ســابی و نیــز بــا تعویــر و درت 

ان آموززبــانشــد  توســ  تکمیــ  ها نامهپرســ ســی   نرــار  یرنــدمناســب را بــه آرتیکــ 

بررسـی شـد و  ،آرتیکـ درسـو و نادرسـو  رار یر بـهدر هر ین از سه سـطد، بـا معیـار 

ن شــدارائــه  ا و نمودارهــا  جدا انــه هاجــدولدســو آمــد  در ن ــای  اطلاعــات آمــار  بــه

را  هـاآنای  ن ای  و اطلاعـات، امکـان شناسـایی یطاهـا و نیـز بررسـی علـ  بـروز  ةم موع

 رد  اسون فراه  آو

در ایـ   نبـود  اسـو سـؤال 14شـام   ،شـد  بـرا  پـژوه  یاعـرت یـه ها نامهرس پ

ــانات از ســؤال ــاآرتیک مناســب را شــام  آرتیکــ  ان یواســ ه شــد آموززب معــی ،   ه

رــار برنــدن م ناســب بــا ســای ار و معنــا  جملــه بــه را هــانمــا و مشــ تات آننــامعی ، بخ 

ان دانشـگا  فردوسـی آموززبـانایرانـی اسـون  آموززبـان 34آمار  مـورد نظـر شـام   ةجامع

ــوم و  ــال دوم، س ــ ویان س ــرف ه )دانش ــ  و پیش ــدایی، م وس ــطد اب  ــه س ــه در س ــ د ر مش

را بـه ایـ  علـو در  دانشـ ویان سـال دوم) انـدبود   ارم( مشغول یـاد یر  زبـان فرانسـه 

نیـاز نـدن درو  پـی زبـان فرانسـه بـه  ررا رـه سـال اول رشـ ة ایـ داد اب دایی جـا   ردة

ــیر   ــودمیس ــ  ورود جــد   ش ــرادو در واق ــه درو   اف ــر، از  دانشــگاهیب ــه  رام از جمل

طــور رــه  ز ــه شــد، ابــزار  ــردآور  یطاهــا در ایــ  پــژوه ، ن همــان(باشــدمیســال دوم 

ــانپاســ   ــه آموززب ــ  از بررســی  ها نامهپرســ ات ســؤالان ب ــود  اســون پ ــورد نظــر ب م

نشــانگر ســطد  شــدند رــهت یــه و تنظــی   هاییجــدولدارهــا و نمو ،نمـرات ســطوم مخ لــ 

 نباشندمیزبان فرانسه   هاآرتیک  رار یر بهان در آموززبانعلمی 
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 ابتدایی سطح نمرات نظر از هاآزمودنی درصد و تعداد. ۱جدول

 

 

 94تــا  04بــی   و درصــد 9/79 هــاآزمودنی رالــبســطد اب ــدایی  ةنمــر ،6طوــ  جــدول 

 نباشدمی

 آموزان سطح ابتدایی. زبان۱نمودار 

 

انی رـه آموززبـان ان سـطد اب ـدایی ت یـه شـد  اسـونآموززبـانرـه بـرا   6طو  نمودار 

انی بـا ام یـاز بـی  آموززبـان، اندشـد در سـطد عـعی  تعریـ   اندداشـ هیـا رم ـر  64 ةنمر

در ســطد یــوت و در  94تــا  04انی بــا ام یــاز بــی  آموززبــاندر ســطد م وســ ،  04تــا  64

ن طوـ  انـد رف هدر سـطد ییلـی یـوت قـرار  14تـا  94انی بـا ام یـاز بـی  آموززبـانن ایو 

یـا رم ـر وجـود نداشـ ه  64 ةنمـر ،ان سـطد اب ـداییآموززبـانمیـان  ، درآمد دسوجدول به

 اسون

 درصد فراوانی نمره

 4 4 (ععی ) 64 رم ر و 64

 7/61 4 (م وس ) 04 تا 64 بی 

 9/79 00 (یوت)  94 تا 04 بی 

 64 9 (یوت ییلی) 14 تا 94بی 
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 . نمرات سطح متوسط۲جدول  

 درصد فراوانی نمره

 0/1 6 (ععی ) 64 رم ر و  64

 7/11 63 (م وس ) 04 تا 64 بی 

 0/03 64 (یوت) 94 تا 04 بی 

 4 4 (یوت ییلی) 14 تا 94بی 

 644 94 م موع

 

ــ  جــدول  ــا م وســ  بیشــ ر آزمودنی نمــرة ســطد 0طو ــی  7/11ه ــا 64درصــد و ب  04ت

 باشدنمی
 

 
 آموزان سطح متوسط. زبان۲نمودار 

 

انی رـه آموززبـانان سـطد م وسـ  ت یـه شـد  اسـو، آموززبـانرـه بـرا   0نمودار طو  

ــر  64 ةنمــر ــا رم  ــاندر ســطد عــعی ،  اندداشــ هی ــا آموززب ــی   ةنمــرانی ب ــا  64ب در  04ت

ــانســطد م وســ ،  ــا آموززب ــی   ةنمــرانی ب ــا  04ب ــاندر ســطد یــوت و  94ت ــا آموززب انی ب

ــی   ــاز ب ــا  94ام ی ــرار  14ت ــی یــوت ق ــد رف هدر ســطد ییل ــه مشــاهد  ان ن همــان طــور ر
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 ،اسـون بنـابرای رسـب نشـد   14تـا  94بی  ام یـازان سـطد م وسـ  آموززبـانمیان  شودمی

 به شک  زیر اسون  آمد دسوبهنمودار 
 

 پیشرفته سطح نمرات نظر از هاآزمودنی درصد و تعداد. 3 جدول

 درصد فراوانی نمره

 4 4 (ععی ) 64 رم ر و 64

 0/11 61 (م وس ) 04 تا 64 بی 

 1/49 61 (یوت) 94 تا 04 بی 

 4 4 (یوت ییلی) 14 تا 94بی 

 644 94 م موع

 

ــی درصــد  1/49 هــاآزمودنیبیشــ ر  ةســطد پیشــرف  نمــرة 9 طوــ  جــدول ــا  04 ب  94ت

 ناسو
 

 
 آموزان سطح پیشرفته. زبان3نمودار 

 

یــا  64ام یــاز  اســو، ان ســطد پیشــرف ه ت یــه شــد آموززبــانرــه بــرا   9نمــودار طوــ  

 04نشـانگر سـطد م وسـ ، ام یـاز بـی   04تـا  64رم ر، نشانگر سـطد عـعی ، ام یـاز بـی  



 سوم شمارة    (                  دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                        644 

 

ــا  ــوت و  94ت ــطد ی ــانگر س ــاز نش ــا  94ام ی ــ 14ت ــی ی ــطد ییل ــانگر س ــرا  نش وت ب

 ان اسون آموززبان

یــا رم ــر  64ان ســطد پیشــرف ه ام یــاز آموززبــانمیــان  شــودمیطــور رــه ملایظــه همــان

هـ  وجـود نداشـ ه  14تـا  94ام یـاز بـی   هـاآناز سـو  دیگـر میـان  نوجود نداشـ ه اسـو

 ن  اسوتن ا در دو سطد م وس  و یوت تعری   آمد دسوبهبنابرای  نمودار  ناسو

ــازنگر  تمــامی نمودارهــا و  شــام   جــامعی نمــودار ،آمد دســوبه ها جــدولپــ  از ب

ــدایی، م وســ  و پیشــرف ه ــای  هــر ســه ســطد اب  ــ   ن  ــی ای ــای  رل ــه و تصــویر  از ن  ت ی

 آمد  اسون داد  آزمون 
 

 
 . نتایج سه سطح ابتدایی، متوسط و پیشرفته۴نمودار 

 

ــا  در  ــد یط ــژوه  درص ــ  پ ــ  از ای ــای  یاص ــانن  ــاربرد آموززب ــاآرتیک ان در ر  ه

طــور مزصــ  بــه آن یــواهی  قابــ  توجــه و تأمــ  اســو رــه در بخــ  بقــ  و بررســی بــه

 پردایون 

 بحث و بررسی .3

 در زبان فرانسه  هاآرتیکلجایگاه 

 هـاآرتیک در زبـان فرانسـه   رارـه ،رننـد  اسـوان  ـی آموززبـانبـرا   ـاهی  آرتیک  

در زبـان  ،از سـو  دیگـر نهمخـوانی داشـ ه باشـد ،آیـدمی هـاآنباید بـا اسـمی رـه پـ  از 
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ــه همــان شــک فارســی  ــان فرانســه وجــود دارد مز ــوم و ســای ار  ،آرتیکــ  ب ــه در زب  ،ر

مگـر آنکـه  آینـدمیآرتیکـ  در زبـان فرانسـه بـا  هااسـ  ةهمـرلـی،  ا  قاعـد طوـ نداری ن 

 صــزو اشــار  ،ماننــد صــزو ملکــی( déterminant) دیگــر  ها رننــد تعیــی  هــاآنقوــ  از 

یـرف  ،بیاید یـا اینکـه در مـوارد  یـاص رـه طوـ  قواعـد دسـ ور  زبـان فرانسـهیا ریر  

 الزامی اسون آرتیک  

 :شوندمیتتسی   انواع زیر به هاآرتیک در زبان فرانسه 

 معی  آرتیک   ن6

 نامعی  آرتیک   ن0

   نمابخ آرتیک   ن9

 آرتیک  معی  ترریوی ن 1

 معین آرتیکل 

 معی  داری ن آرتیک  شک   1در زبان فرانسه  

Le  برا  اس  مزرد مررر وLa  مؤن برا  اس  مزرد   
 Le livre   مرررار ات رلمه
 La table مؤن ا  میز رلمه

 

Les   در یالو جم   مؤن مررر و  ها اس برا 
 Les hommes مــردان
 Les femmes زنـــان

 

توـدی  یواهـد  ’Lبـه Laو  Leصـدا شـروع شـود بـی hیـا ف صـداداروا ر اسـ  بـا یـر

 شدن 
 L’école (مؤن مدرسه )

 L’hôtel ه   )مررر(
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در زبــان فرانســه بســ ه بــه جنســیو، شــمار و یــرف اول اســ  آرتیکــ  بنــابرای  شــک  

 (ن91، صن 0464، 6ر ور)  م زاوت اسو

یصــوص )بــه عوــارت دیگــر معرفــه( اشــار  معــی  بــه یــن اســ  بــهآرتیکــ  در واقــ  

 ن  رندمی
Je vais à la banque. 

 نروممیبه بانن 

 نبانن در این ا اس  معرفه اسو
J’ai lu le livre que j’avais acheté. 

 ر ابی را ره یرید  بودم، یواندمن 
J’aime le café. 

 م  ق و  دوسو دارمن

ــا هــ  ماننــد  ةنمونــدر  ــبال بانــن، ق ــو  یــن اســ  شــنای ه شــد  )معرفــه( بــرا   ةنمون

  ویند  و مخاطب اسون

 نامعین آرتیکل 

آرتیکــ  و « یــن ننن »یــا « یــن» هــا عوارتنــامعی  مزــرد در زبــان فرانســه بــا آرتیکــ  

ــا  ،نــامعی  جمــ  در زبــان فرانســه در زبــان فارســی همخــوانی داردن ســه  «تعــداد » ةرلمــب

 نامعی  در زبان فرانسه وجود داردن آرتیک  شک  

 برا  اس  مزرد مررر  unن 6

   مؤن برا  اس  مزرد  uneن 0

   مؤن برا  اسامی جم  در یالو مررر و  desن 9

ــه  هــاآرتیک  ــامعی  ب ــز نامشخصــی اشــار  ن ــا  ی ــه شــخ  ی ــدمیطــور معمــول ب  رن

 ن  (666، صن 6331، 0)دلاتور

J’ai trouvé un livre.  

 پیدا رردمنر ابی را 

Il veut une pomme. 

                                         
1. Grégoire 

2. Delatour 
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 ن  یواهدمیاو ین سیب 

امـا مشـخ  نیسـو رـه  ،اسـو« یـن سـیب»و « یـن ر ـات»بالا سخنی از  ها م الدر 

 اسون هاییویژ یآن ر ات  ه ر ابی اسو یا آن سیب دارا   ه 

ا  نیسـو بلکـه رلمـه 6عـدد « یـن»بالـا منظـور از  هـا م اللازم به نرر اسـو رـه در   

 ن  سازدمیه از اس  یالو نکر  اسو ر

 اسون «  ندتایی»یا « تعداد »نامعی  جم  به معنی آرتیک    
J’ai acheté des livres. 

  ندتایی ر ات یریدمن

 نما بخشآرتیکل 

ــان فارســی بخــ آرتیکــ    ــوانمینمــا را در زب ــه در  «یــن متــدار » ت معنــی رــردن الو 

 ن رودنمیرار زبان فارسی  نی  عواراتی در  ز گوها  روزمر  به

 در زبان فرانسه وجود داردن  نمابخ آرتیک  شک     ار

 برا   اس  مزرد مررر  duن 6

   مؤن برا  اس  مزرد   de laن0

9de l’   رـه بـا یـرف صـدادار یـا  مؤنـ برا  اس  مزرد مررر یـاh صـدا شـروع بـی

 شودن 

   مؤن برا   اسامی جم  در یالو مررر یا  desن 1

نمــا در زبــان فرانسـه بســ ه بــه جنسـیو، شــمار و یــرف بخـ آرتیکــ  بنـابرای  شــک  

 اول اس  م زاوت اسون 

، 6914 پارســایار،) رنــدمینمــا بــه یــن متــدار نــامعلوم از  یــز  اشــار  بخــ آرتیکــ  

 ن(67 صن
Vous buvez du thé?  

 یور     ا  می

J’ai mangé de la saladeن 

 متدار  سالاد یوردمن
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معــی ، نــامعی  و آرتیکــ   عنوانبــهدر زبــان فارســی مز ــومی  ،شــد بیــانطــور رــه همــان

نما وجود نـداردن یـال بـه بررسـی  گـونگی مز ـوم یـرف تعریـ  در زبـان فارسـی بخ 

 توانــدمیادر  و زبـان دوم تشــابه عناصـر دســ ور  در سـای ار زبـان مــ  رارـه ؛پـردازی می

 نت  بسزایی در فرا یر  زبان دوم داش ه باشدن 

پیشــی  اســ  تلتــی شــد  و  دســ ورها  ســن ی زبــان فارســی وابســ ة رف تعریــ  دریــ 

 ن(14 ، صن6919، معی ) ند ای ، آن، همی ، همان وننن اسوشام  عناصر  مان

در واق  در بسیار  از مناب  دسـ ور زبـان فارسـی، معـی  یـا نـامعی  بـودن مرجـ  را بـه  

 و زمـانی رـه در  ـرو  اسـمی نشـانة داننـدمینکـر  )یـن/  ( وابسـ ه  ةنشـانبودن یا نوودن 

 ،معــی  ؛01-01 ، صن6911)قریــب، بــودن مرجــ  اســو معــی  نکــر  هــاهر نشــود، دال بــر 

ــاو  ن(10 ، صن6919 ــر، عل ــر  بریــی دیگ ــات  ةنشــانب ــار  و بریــی رلم نکــر ، صــزات اش

ــز ــز ج ــ ز ام را نی ــمی  واس ــرو  اس ــانگرها    ــدمینش ــب، ) دانن  ن(99-90، صن 6911قری

هـر یـن از ایـ   رار یر بـهن شـودیمـتعیـی    ةبـودن مرجـ  بـدون نشـان اهی نیز معی 

 نرنندیممعی  بودن مرج  را تعیی   ةنشانگرها درج

 «ری  ین صندلی، ینن »6م ال: 

 «ردام لوا ، ردام   « »آن دسو، آن دریو»ن 0

 «ر ات را به علی دادم »ن 9

ــه شــد، از آن ــا رــه   ــر آن ــه  ز  ــانعلــاو  ب ــی در طــول دوران تقصــی  آموززب ان ایران

ر رونـد یـاد یر  ایـ  د رننـدیمـیود با زبان انگلیسی و عربـی نیـز تـا یـد  آشـنایی پیـدا 

طـور همـان دلـیل  سـازندیمـ، تعری  و تصویر  از یـرف تعریـ  در نهـ  یـود هازبان

ان ایرانــی، عنصــر  آموززبــاندر زبــان فارســی، زبــان مــادر   بیــان شــد  آن اســو رــهرــه 

زبانـان بـا یـرف تعریـ  ، آشـنایی فارسـیفرانسـه وجـود نـدارد و در واقـ آرتیکـ  همانند 

 از طری  زبان عربی و انگلیسی بود  اسون 

 ف تعریف در زبان انگلیسیحر

ــان انگلیســی یــروف تعریــ  ــ انداشــار از دســ ه صــزات  در زب دو  ــرو ، یــرف  هو ب

ایــ  زبــان ا ــر  ن درشــوندیمــتتســی   anیــا  aو یــرف تعریــ  نــامعی   theتعریــ  معــی  
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ن برنـدمیرـار بـه theقوـ  از آن اسـ ، یـرف تعریـ  معـی   رننـدمعرفـه بخواهند اسـمی را 

مـورد نظـر  وینـد ، بـرا  شـنوند  معلـوم باشـد  وینـد  از    یـا شـی در واق  ا ـر شـخ

هنگـامی رـه بـرا   anو  a ن یـرف تعریـ  نـامعی رنـدیمـای  نوع یرف تعریـ  اسـ زاد  

 (ن  14، صن 6979 آژنگ،) شودیمرار برد  به ، یرنیمبار به رسی یا  یز  اشار  اولی 

شـدن اسـ  نکـر  باعـ  معرفـه در زبان عربی نیـز الـ  و لـام یـرف تعریـ  اسـو رـه

ــ ــرددیم ــ    ــود ای ــدم وج ــورت ع ــانهن در ص ــ  در  ،هانش ــوداس ــد ب ــاقی یواه ــر  ب  نک

 ن(61صن  ،6910 الک ابی،اشرف)

مز ـوم یـرف تعریـ  در زبـان انگلیسـی و عربـی نیـز تـا یـدود   د رـهیرنیمملایظه 

 م زاوت اسونن  ، یری یمدر زبان فرانسه در نظر آرتیک   عنوانبهبا آن ه ما 

ــژوه  ان ــام ة ــین  ــشــد  نشــان یاصــ  از پ ــدیم ــا   ده ــاندرصــد یطاه ان آموززب

نمـا در زبـان فرانسـه بسـیار معـی ، نـامعی  و بخـ   هـاآرتیک  رار یر بـهزبان در فارسی

شـــام   هـــا،آرتیک  رار یر بـــهان ایرانـــی در آموززبــانقابــ  توجـــه اســـون یطاهـــا  

  آموزشــی بنــامر ــب و  ار ــرن هر نــد در شــودیمــیطاهــا  دســ ور  و یطاهــا  معنــایی 

توعــید  هـاآرتیک درسـو و مناسـب  رار یر بـه وـه قواعـد دسـ ور  مربوط ،زبـان فرانسـه

ــر نداد  شــد  اســو ــی  و  ،از ســو  دیگ ــرم  اول ــ  یت ــه  ةنک  ــ ور  ر ــاندس ان در آموززب

ان آموززبـانامـا  ،اسـوآرتیکـ  مز ـوم  شـوندیمـج ـه روند یـاد یر  ایـ  زبـان بـا آن موا

ــ ور  در  ــر دس ــان از نظ ــههم ن ــاآرتیک  رار یر ب ــار  ه ــک د  ــرا ن اندمش ــال ب در  ،م 

در  ،تمامی مناب  آموزشی ایـ  نک ـه نرـر شـد  اسـو رـه بعـد از بریـی از افعـال فرانسـو 

نمونـه  بـرا ناپـریر و الزامـی اسـون معـی  اج نـاتآرتیکـ  رـاربرد  ،صورت اس زاد  از اس 

بـا ایـ  اشـار  رـردن  هـاآنو مشـ تات  préférer، aimer ،détesterبـه افعـالی ماننـد  توانیم

ــه، ــا  هم ــنب ــر   یتررو  ــان ،تغیی ــخی   آموززب ــه تش ــادر ب ــر ق ــ  دیگ ــقید آرتیک ص

 ن  باشدینم

 J’aime la musique classique م ال:

ــال   ــ  م  ــاندر ای ــدن فعــ   آموززب ــا دی ــر   و aimerب ــرن اینکــه از اصــول  رام ــا ف ب

ان نایودآ ـا  آموززبـانامـا  ،رنـدمعـی  اسـ زاد  آرتیکـ  از  بایـد ،مربور آ اهی داش ه باشـد
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  هـاآرتیک   دیگـر  ریـر از هـاآرتیک و  ا  از طری  ترجمـه بـه زبـان فارسـی بـه سـرا  

 نروندیممعی  

ــ   ــر   ةنک  ــ ورات  رام ــامی دس ــه در تم ــ  ر ــر ای ــاندیگ ــر آموززب ــه ب ــ  نک  ــه ای ان ب

مـورد اسـ زاد  مربـور بـه اسـ   نان ـه  Faireرـه بعـد از فعلـی هم ـون فعـ   یوردندیم

نـام آلـو موسـیتی اسـ   نتقصـیلی باشـد، یـا اینکـه آ ةرشـ فعالیو ورزشـی، فرهنگـی یـا 

بـا رمـی تغییـر در امـا  ،اسـ زاد  رـردظـر مـورد ن ةرلمـنمـا بـرا  بخ آرتیک  باید از  ،باشد

بـاز هـ  در ایـ  مـورد یـاص یطـا دیـد   ،انآموززبـان  بـه شدداد   هانامهات پرس سؤال

 ن  شودیم

 زیر توجه رنید:  هانمونهبه 

 ن  رندیماو تنی  باز  

  Je fais le tennis :آرتیک  راربرد نادرسو

  Je fais du tennis           راربرد صقید:

بــه  آموززبــان، آمد دســوبه هــانامهپرســ رــه پــ  از بررســی  بالــا  هانمونــهدر تمــام 

 ن  سواس زاد  ررد  ا نمابخ آرتیک  جا  به را معی آرتیک  رل  از 

نشـانگر  ،آرتیکـ  ة ونـنمـا  ز ـه شـد رـه ایـ  بخـ آرتیک  در توعید  ،از سو  دیگر

نمـا تـا یـدود  بـه معنـا  بخـ آرتیکـ   اسـ زاد  از متدار نـامعی  اسـون الو ـه تشـخی 

ان بایـد هـ  آموززبـان نمـابخ آرتیکـ  بـرا  تشـخی   ،ن در واقـ  ـرددیمـبـاز  نیز رلمه

 به سای ار جمله توجه داش ه باشند و ه  به مز وم آنن 

 زیر توجه رنید:  ةنمونبه 

 ن  یورمیممتدار  نان 

 Je mange du painراربرد صقید:     

ا  اسـو رـه بـرا  نـان واژ  ةرلمـبایـد بـه یـاد داشـ ه باشـد رـه  آموززبان ،در ای  م ال

طــور رــه زیــرا همــان ؛اســ زاد  رــرد نمــابخ آرتیکــ  اســ زاد  از آن در ایــ  جملــه بایــد از 

ن در ایـ  رودیمـرـار ن متـدار و رمیـو نامشـخ  بـهبـرا  بیـا نمـابخ آرتیک   ، ز ه شد

آرتیکــ  نـان  نان ـه بـدون  ةرلمــجملـه نیـز متـدار نـان مشــخ  نیسـون از سـو  دیگـر 
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ــهبخ  ــار رودنمــا ب ــه ،ر ــی ب ــام و رل ــان در مز ــوم ع ــا  ن ، صن 0441، 6اســو )میکــ معن

 (ن (ن61

 J’aime le painمانند ای  جمله: م  نان دوسو دارم 

بخـــ  رـــاربرد  دشـــوارتری  نمـــابخ آرتیکـــ  رـــاربرد و مز ـــوم  ،در واقـــ 

و  اندنداشـ ه یی ـا  بـا  نـی  مز ـومی آشـناان ایرانـی هـی آموززبـانسو،  رارـه هاآرتیک 

ــوع  ــ  ن ــاآرتیک ای ــومی  ه ــب مز  ــ  رری ــوآندر نه ــرهاس ــو  دیگ ــد  ،ن از س در رون

ــان،  ــانیــاد یر  زب ــان مــادر  آموززب ــا را ان همــوار  زب ــان یــارجی مــد نظــر متایســه ب زب

هـا بـا زبـان مـادر ، سـاز  آنمزـاهی  و معـادل ةترجمـسعی دارنـد از طریـ   هاآنن رنندمی

ــی  مســ له در  ــد و هم ــن رنن ــان دوم نزدی ــاهی  زب ــه مز ــیزمیــود را ب ــاآرتیک  ةن بســیار  ه

ــاز  نســاز اســومشک  ــار دیگــر ب ــب ــان  ی ــردیم ــال ن ــر در م  ــی، ا  ــال قول ــه همــان م   ،ب

بخواهد از زبـان مـادر  یعنـی زبـان فارسـی رمـن بگیـرد، د ـار مشـک  یواهـد  آموززبان

هر نـد رـه در مـورد  ؛«یـورمنـان می»  یی ـویمـدر زبـان فارسـی روزمـر  مـا   راره ؛شد

قابـ  درت اسـون مشـک   آموززبـانایـ  مسـ له تـا یـد  بـرا   هـاییـورارمواد ررایی و 

ــ ــاهی  نی ــان بریــی از مز ــرا  بی ــد از اصــلی آن اســو رــه ب ــان فرانســه بای آرتیکــ  ز در زب

 اس زاد  شودن  نمابخ 

 به م ال زیر دقو رنید:

 م  شان  دارمن

  J ai la chance  راربرد نادرسو یرف تعری :

 J’ ai de la chance  :یرف تعری  راربرد صقید

بخواهـد از زبـان مـادر  یـود رمـن بگیـرد د ـار مشـک   آموززبـانا ـر  ،در ای  م ال

بـردار  رنـد بـاز هـ  یواهد شدن ی ی ا ـر بخواهـد از زبـان انگلسـی یـا عربـی هـ   رتـه

انگلیسـی  نـه در زبـانآرتیکـ   ةنـیزم نـی  مز ـومی در   رارـه ؛د ار مشـک  یواهـد شـد

                                         
1. Miquel 
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بـان فرانسـه بسـیار در ز نمـابخ آرتیکـ  ن در واقـ  رـاربرد وجود دارد و نه در زبـان عربـی

 نشودینماشار  شد مقدود  هاآنطور مخ صر به  ید  اسو و تن ا به موارد  ره بهپی

ان در آموززبـــانو یطاهـــا   هانامـــهرـــه پـــ  از بررســـی پرســـ    دیگـــر نک ـــة

ـــه ـــاآرتیک  رار یر ب ـــه  شـــ   ه ـــب ـــان، یطـــا  یـــوردیم ـــهان در آموززب  رار یر ب

  de ةاعـافترریوـی از ترریـب یـروف   معـی  هـاآرتیک ترریوـی سـون   معـی  هاآرتیک 

دارا  یکـی از یـروف  هنگـامی رـه فعـ  جلمـه ننـدیآیمـدسـو معی  به  هاآرتیک با  à و

در آرتـیکل  ، دیـآیمـ، اسـمی رـه بعـد از یکـی از ایـ  یـروف اعـافه باشد de یا à ةاعاف

ترریوـی را   هـاآرتیک و  شـودیمـبـا ایـ  یـروف ادرـام  ،معـی  باشـدآرتیک  صورتی ره 

 نسازدیم
à+le=au 

à+la=à la 

à+l’=à l’ 

à+les=aux 

de+le=du 

de+la=de la 

de+l’=de l’ 

de+les=des 

رــه در رــاربرد  یاصــ  شــدان ایــ  ن ی ــه آموززبــان  از بررســی یطاهــا  پــ

ــاآرتیک  ــه   ه ــی  نان  ــانترریو ــد آموززب ــ  ان ب وانن ــوردآرتیک ــرف  م ــر و ی ــافنظ  ةاع

ــی  ــا  àمناســب یعن ــدانی در  deی ــد، مشــک   ن ــهرا تشــخی  ده ــ ه از  رار یر ب ــ  دس ای

را آرتیکــ  بخواهــد هــ   آموززبــانامــا در صــورتی رــه  ؛یــروف تعریــ  نخواهنــد داشــو

 با مشک  مواج ه یواهد شدن  ،نظر را مورد ةاعافتشخی  دهد و ه  یرف 

 زیر توجه رنیدن  ةجملبه دو 
1. Il est sorti d’une librairie 

 او از ین ر ات فروشی بیرون آمدن 
2. Il est sorti de la librairie de monsieur Martin 

 او از ر ات فروشی آقا  مارت  بیرون آمدن 

بــه رــار  deهمــرا  بــا یـرف اعــافه  sortirبایــد بدانــد رـه فعــ   آموززبــانر م ـال اول د

ــ ــرا  رودیم ــه ب ــد تشــخی  دهــد ر ــ  بای ــر ای ــاو  ب ــد از  librairie ةرلمــن عل آرتیکــ  بای
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ر ابخانــه در دســو نیســون در   هــایژ ــیوا  از هــی  نشــانه  رارــهنــامعی  اســ زاد  رنــد، 

بــرا   بایــد بدانــد رــه آموززبــان sortirفعــ   ةاعــافم ــال دوم علــاو  بــر تشــخی  یــرف 

ــ ــه ةرلم ــه ب ــطر ابخان ــد از  ةواس ــد  اســو بای ــ  از آن آم ــه پ ــی  آرتیکــ  توعــیقی ر مع

شـود مواجـه   هـاآرتیک  ابـفرا یـر رـه  شـودیمـتـر ای  موعوع زمانی سخو رندن اس زاد 

عـدم  دلی بـهدر واقـ   را اسـ زاد  رنـدناعـافه  فبـا یـرو هـاآرتیک ترریب ای   باشد و نیاز

ــای ارها  در  ــی  س ــود  ن ــازبانوج ــر،  ه ــارجی دیگ ــان ی ــوع  آموززب ــ  ن ــاربرد ای در ر

علاو  بـر مـوارد نرـر شـد  بایـد  زـو رـه قواعـد دسـ ور  ن شودیمد ار مشک   هاآرتیک 

هنگـام بـه آموززبـان، بلکـه شـودینمـتن ـا بـه آن ـه  ز ـه شـد مقـدود  هاآرتیک در راربرد 

 ماننـد نکـاتیاطر داشـ ه باشـدن بایـد نکـات دیگـر  را نیـز بـه هـاآرتیک فرا یر  موقـ  

ــ ور ــات دس ــه نک ــان  ر ــاربرد  آموززب ــام ر ــاآرتیک هنگ ــ ه ــه ســویبایم ــی از ب دنوال بری

هنگـامی رـه فعـ  جملـه در یالـو  ،را رعایـو رنـدن بـرا  م ـال هـاآن تغییرات در جملـه،

ــان ردیــ یمــمنزــی قــرار  ــازم را در مــورد  آموززب ــامعی  جمــ  و آرتیکــ  بایــد تغییــرات ل ن

ــاآرتیک  ــابخ   ه ــ  از  نم ــه قو ــامی ر ــا هنگ ــد ی ــام ده ــان  ــی از  ةرلم ــر یک ــورد نظ م

  هـاآرتیک جمـ  و نیـز  نـامعی ِآرتیکـ  رار رف ه باشـد بـاز هـ  بایـد ی ی بهاصطلایات رم

ن امـا دهـدیمـان را افـزای  آموززبـانرا تغییر دادن ایـ  مـوارد نیـز میـزان یطاهـا   نمابخ 

 را بقــ  و بررســی مســ تلی بــا توجــه بــه ورود بــه دیگــر موایــ  دســ ور ، ایــ  موقــ ،

 ن   ن دینمره در ای  پژوه   طلودیم

 گیرینتیجه. ۴

ــان  ــژوه  نش ــ  پ ــه  دادای ــانر ــی در آموززب ــهان ایران ــاآرتیک  رار یر ب ــان   ه زب

و نمودارهـا دیـد  شـد،  هاجـدولطـور رـه در ن همـانانـدمواجها  فرانسه با مشکلات عمـد 

ــان ــه آموززب ــوو ب ــر  نس ــرد ب   ــدایی عملک ــطد اب  ــانان س ــ  و آموززب ــطد م وس ان س

انی رـه قصـد فرا یـر  زبـان فرانسـه دارنـد، در آموززبـانن از آن ـایی رـه اندداشـ هپیشـرف ه 

موایـ    یتراف ـاد و پـی  پـا   یترسـاد هـاهر یکـی از رـه بـه هاآرتیک  ام اول با موق  

در اب ـدا  را  عملکـرد ب  ـر  در  تواننـدیمـ، شـوندیمـدس ور  ایـ  زبـان اسـو مواج ـه 

تــر  مرور زمــان بــا موایــ  پی یــد دهنــدن امــا بــه از یــود نشــان هــاآرتیک رــاربرد  ةنــیزم
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 هــاآرتیک  رار یر بــهدر  هــاآنترتیــب اشــکالات و یطاهــا  همــی و بــه شــوندیمــمواجــه 

را  هـاآرتیک ان سـطد پیشـرف ه دیگـر تصـویر اب ـدایی آموززبـانتـا آن ـا رـه  شـودیم بیش ر

رــه بــی  از  اندشــد زبــانی  ةدیــ یپقــدر در یــر موایــ  ای صاصــی و و آن انــدبرد از یــاد 

 نشوندیمان سطد اب دایی و م وس  د ار یطا آموززبان

زبـان عـی  یـال پویـا در  ز ـار و نوشـ ار  عنصـر  بسـیار پی یـد  و درآرتیک  در واق  

ــه  ــ  رو فرانس ــون از ای ــاناس ــ  و آموززب ــ ، روش ــویر  دقی ــدا تص ــان اب  ــد از هم ان بای

در زبــان  هـاآرتیک امــا از آن ـایی رـه مز ـوم  ؛نددر نهـ  یـود بسـاز هـاآرتیک صـقید از 

زبـان  زیـرا ؛شـودیمـد ـار مشـک   آموززبـانوجـود نـدارد،  ،مادر  ما یعنـی زبـان فارسـی

ــا ایــ  یــال ا ــر رنــدیمــیــارجی ایزــا   هــازبانا  در یــاد یر  مــادر  نتــ  عمــد  ن ب

ــان ــداآموززب ــان اب  ــا ، ان از هم ــی یل ــن مدرس ــا رم ــ  و  و ب ــو از نت ــویر  درس تص

ایـ  عناصـر  رار یر بـهدریافـو رننـد و سـی  بـا تمـری  و ممارسـو در آرتیکـ  جایگا  

بــا یطاهــا و اشــکالات رم ــر   ،رننــد ت ویــوزبــانی ب واننــد ایــ  مزــاهی  را در نهــ  یــود 

ــان  ــ  می ــز در ای ــاب  آموزشــی را نی ــد نتــ  من ــد شــدن از ســو  دیگــر نوای ــه یواهن مواج 

ان فرانسـه بـه توعـیقات و آموززبـاندر واقـ  منـاب  آموزشـی موجـود بـرا   نادید   رفون

ان آموززبــانن از ایـ  رو شـوندیمـمقـدود  هـاآرتیک  ةنـیزما  در هتمرینـاتی سـاد  و یاشـی

  رارــه ؛دســ ور  برســانند ةنــیزما  در ایــ  یــود را بــه ســطد قابــ  ملایظــه تواننــدینمــ

مــوارد یطــا   ی رشــیبن در پایــان بایــد  زــو رــه انــدررد سـطقی از مز ــومی پی یــد   ــرر 

ثیر منزـی زبـان مـادر  اسـو و  ـا  ناشـی از تـدای  ناشـی از تـأ هاآرتیک راربرد  ةنیزمدر 

ــا زبــان یــارجی متصــد ــهان آموززبــانهم نــی  ممکــ  اســو  نزبــان مــادر  ب آشــنا  دلی ب

رـاربرد  ةنـیمزمرتکـب یطـا در  ،اطلـاعی از بریـی نکـات دسـ ور نوودن بـا قواعـد یـا بـی

 شوندن  هاآرتیک 
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