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 چکیده 

در زبااان  سااالانبزرگگیر  واژه توساا  ون مطالعااات بااایار  باار چیااو ی  یااادکنتااا

یااادگیر  واژه در باای   ااان معد   اا  اساا ب بااایار  از م  ّبااه ا جااام رساای ه دوم 

رو  »، ما ناا  هااا  ج یاا  شمااوز  زبااانردسااام مدواااوت بااوده و شاایوهگیااران  ُفرا

بارا  ایا  افاراد مناسا   ،دار ا  تأکیا  که بار اسادواده و تولیا  زباان دوم «م ورتکلیف

م اور داد  تطبی ا  دو  اور رو  تا رید )درونحاضار، بررسا ۀها   مطالعا یادن ب 

میااان ساارار  واژگااان ا یلیااا  در یاد( باار یااادگیر  و بااهم ااوردادم ابااب باارون در

، گااروه کنداارم 3 بااهساااله  7 تااا 6 شمااوززبااان 01 باساا ردسااام ایرا اا  فراگیااران  ُ

 لغااات ماا م ااور، دادت ااایش شاا   ب در رو  باارون دادم ااورو باارون دادم ااوردرون

ا در امّا؛ کننا گان شماوز  داده شا باه شارک  م اوردادبا اسدواده از تکاالیف بارون ظر 

بااه ش هااا ارا ااه  م ااوردادتکااالیف درون صااورتبهلغااات ماا   ظاار  ،دادم ااوررو  درون

هوداه تا رید، دو  0ز ب پاد اگو اه تولیا  زباا   از ش هاا در واسا   یردیا و هیچ ش 

شزمااون و شزمااون، پاادپاای  عنوانبااه ااور شزمااون واژگااا   )درا شاانی ار  و تولیاا ( 

 میااا یی کااه   شااان داد هااات لیااب داده ب  دااای  شزمااون تااأ یر  از ش ااان گرفدااه شااپااد

 و داددرون گااروه تولیاا  درا شاانی ار  و تااأ یر شزمااون و پااد شزمااونپااد  ماارات

و  شزمااونپااد  ماارات میااا یی  از معنااادار  طااوربااه اامّاا، یکاااان باااهش دادباارون

تاوان باه بار اسااا ایا   داای  م  بناابرای ؛ اسا  بیشادر کندرم گروه تأ یر شزمون پد

و تولیا    ، شانی ار درکا  دا ا هار دو رو  منجار باه افازای  کاه  رسی  دیجه  ای 

 ظاار لا اا   کنناا ۀتأیی ،  دااای   طورکلّبااهب ه اساا فراگیااران گردیاا در  ظر واژگااان ماا 
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هاا  شماوز  زباان   ااف ضاعف یا  از رو  ( مبن  بر ای   کده اسا  کاه هار1101)

بااه  یاااز و  توجّااهبااا  ،هااارو  ۀ ااود را دار اا  و ترکیاا  مناسااب  از هماا تقااوّو 

 بتوا    دای  مثبد  در پ  داشده باش شموزان م مشخصات زبان

رو   م ااور،تاا رید تکلیااف رو ، م ااوردادونباارتاا رید   رو هددا کلیدددواژه

 فراگیر  واژگان، ایرا   یرانفراگ، م وردادت رید درون

 مهمقدّ. 1

واژه در فرایناا  شمااوز  و یااادگیر  زبااان دوم، رویکردهااا  مخدلااف  اهمّیّاا  ظاار بااه 

شماوز  واژه مطار  و چیاو ی   اهمّیّا  ۀهاا  مدوااوت  را درباارشموز  زبان  یاز دیا گاه

ما نااا   ،رویکردهاااا  کلاسااای  در ،مثامعنوانباااه ب(1110ساااودمن  افشاااار، ) ا ااا کااارده

فاا  از طریاام معرّو  1 ااارا از بافاا  صااورتبهشمااوز  واژه ر بااتأکیاا   ،0ترجمااه-دساادور

 هااا  شاانا د  ورویکرد) رویکردهااا  ا یاار از منظاار کااه درحالب اساا م معااادم زبااان اوّ

 شناساادواده از فااراهش شوردن فرصاا  جهاا  یااادگیر  واژه در بافاا  و  ،یااا ارتباااط (

 بگرددم منجر  به یادگیر  و دارد اهمّیّ 

در یااادگیر  زبااان دوم دریافاا   مااوده،   اا  و  را   اصااّ  توجّااهاز مباااحث  کااه یکاا  

ا  مخدلااف زبااا   اساا ب باار یااادگیر  اجااز 0م ااوردادو باارون 3دادتااأریر تکااالیف درون

ا  ، امّاادهااا در معاارز زبااان دوم قاارار م شمااوزان رزبااان ، اگرچااهم ااورداددرون رو 

م ااور دادباارونشااودب در م ابااب، رو  هااا  م اجبااار باارا  تولیاا  زبااان دوم در ش منجاار بااه 

(ب 1101، 1الااید مایاا  )م ترغیاا  تولیاا  و اساادواده از زبااان دوم  زبااان شمااوزان را بااه

بار رویکارد منااب  شماوز  زباان، ضام  تأکیا  هاا و کداا  طورهمی  ی  و ایار  از م  ّب

کاه یاادگیر  زباان اسا   م اورداد ا  کاه تنهاا باا ا جاام تکاالیف برونمعد  دادم ور برون

(ب 1101، 6لا ااا ؛ 1113الاااید، گاااردد )  تولیااا  و اسااادواده از شن حاصاااب مااا و توا اااای

                                                           
1. grammar translation 

2. context 

3. input-based 

4. output-based 

5. Ellis 

6. Long 
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باار ایاا   (1100، 1؛ شاایندا  1102و الااید،  0)الاارام پژوهشاایرانتعاا اد  از  ،وجودی باااا

رتر ربهدار و ما  ردساامبارا  زباان شماوزان  ُ م اوردادرو  درونباور   کاه ممکا  اسا  

 م ااوردادم از طریاام رو  دروندگیر  زبااان اوّکااه یاااباشاا ب یکاا  از دلایااب ایاا  اساا  

م و دوم، فرایناا  یااادگیر  یااادگیر  زبااان اوّ میااانکااش    فاصاالۀعلّااافداا  و بااه وااام م اتّ

 ی اات حاام، مدأساوا ه ت باای (ب 1100)شایندا  ،  اسا م باه زباان دوم قاباب ا د اام زبان اوّ

ردسااام ایرا اا  صااورت شمااوزان  ُدر مااورد زبااان  صوصاااً ،موضااورایاا   دربااارۀکاااف  

 ها  زیر پاسخ ده :پرس پژوه  حاضر قص  دارد تا به  بنابرای ،؛  یرفده اس 

فراگیاااران م اااور یاااادگیر  واژگاااان زباااان دوم را بااارا  دادشیاااا رو  درون ب0

 کن ؟ردسام ایرا   تاهیب م  ُ

فراگیااران م ااور یااادگیر  واژگااان زبااان دوم را باارا  دادشیااا رو  باارون ب1

 کن ؟ردسام ایرا   تاهیب م  ُ

یر  واژگااان زبااان دوم را یااادگ دادم ااورداد و بااروندرون دو رو  هاار اگاار ب3

تر  واها  ما ررردساام ایرا ا  شماوزان  ُزباانبارا   یا کا ام ،کنن تاهیب م 

 بود؟

 طااورهمی  و ااور مدادداد و بااروندرونهااا  در ابداا ا هاار کاا ام از رو  ،در ایاا  راساادا

رو  ت  یاام و  دااای  بااه ب ااب دربااارۀ  ه،در اداماا شااودبت  یاام توضااید داده ماا  ۀپیشااین

 ب واه  ش  پردا دهحاصب از ا جام پژوه  

 و چارچوب نظری پژوهش پیشینۀ. 2

طریاام اساادواده از شمااوز  زبااان دوم از از تمرکااز پژوهشاایران  ،میلاااد  0991از سااام 

 بیشادر یاا من صاراً اسادوادۀباه  ،صاورت ج اگا اهو یاادگیر  عناصار زباا   باه ادر زبان م

باار  .اساا  یافدااهتغییاار  و در بافاا  زبااان م صاا  و یااادگیر  عناصاار زبااا   در کنااار هااشاز 

 مطاار  شاا    0«داددرون» و 3«توجّااه» ۀهااا  ج یاا   ما ناا   ظریّاا ظریّااه ،ایاا  اساااا

                                                           
1. Erlam 

2. Shintani 

3. noticing hypothesis 

4. input hypothesis 
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بااه عناصاار زبااا    توجّااه یااادگیر  شگاها ااه، هااا باار ظریّااهایاا   (ب1107)غلااام  و فااروردی ،

داد  یااز از جملااه رو  شمااوز  درون کنناا بکیاا  ماا أو یااادگیر  در درون بافاا  تم صاا  

عناصار زباا   در درون بافا   از درا عمیام و توجّاههای  اسا  کاه باعاب افازای  رو 

داد کناا  دروندر یاا  بافاا  ارتباااط  دریافاا  ماا  کااه فراگیاار  بااه عناصاار زبااا شااودب ماا 

بار  ب(1117، 0گاد و مکا  ؛1109دوسا ، صاابر  دهکارد  و شاویع ،  مااز ) گوینا م 

م ااور روشاا  اساا  دادرو  تاا رید درون ،(121، صب 1101) 1اساااا تعریااف الااید

ایاا  کااه در معاارز شن  مهااای  م داده 0و پاارداز  3شمااوزان را درگیاار دساادکار زبااان»کااه 

زباان باه عناصار ج اگا اه  ،ایا  رو  در .ا    ش هاا شا هو یاا ملازم باه پارداز قرار گرفداه

 «شو  بدر درون باف  ارزیاب  م  و بلکه عناصر زبا   در کنار هش ،شودت ایش  م 

 اای  بااوده اساا ب م  ّ توجّااهداد در یااادگیر  زبااان همااواره ماورد و   اا  درون اهمّیّا 

بیااان  مااود کااه  ،داددرون ۀبااا ارا ااۀ فرضاایّ (0992و  0921 ،0921) 1کرشاا  ،مثامعنوانبااه

ماااد یش باار  واقعاا  و  ریرز تکااالیو  کااه باار تولیاا  زبااان تأکیاا  دار اا ، تااأاساادواده ا

منجاار بااه یااادگیر  زبااان  6داد قابااب توهاایشپاارداز  درون شمااوز    ار اا  و تنهااازبااان

 هایچ ماادن ات و شاواه   -0   اود دلایاب زیار را بیاان  ماود: عااو  بارا  ادّگرددب م 

ردن امکااان بااه دساا  شو -1 اا ارد؛  وجااود دادیااادگیر  زبااان از طریاام باارون مبناا  باار

( بااا تکیااه 1101) لا اا  ،داد وجااود داردب در هماای  راسااداتااوا   بالااا  زبااا   باا ون باارون

بیاان  ماود کاه تنهاا شارای   اود  7تئاور  تعامابضام  ارایاۀ داد کرشا ، ۀ درونبر فرضایّ

داد ساااده و قابااب فهااش و تعامااب و همکااار  در لااازم باارا  یااادگیر  زبااان دوم، درون

ماا ه باارا  اساادواده ( دو دلیااب ع1102) 2همچناای  ارلااام و الاایداساا ب داد پاارداز  درون

بار اسااا  ظار  -0شامرد  : تاأریر شن بار یاادگیر  زباان دوم برم اور و داداز تکالیف درون

                                                           
1. Gass & Mackey 

2. Ellis 

3. manipulation 

4. processing 

5. Krashen 

6. comprehensible input 

7. interaction hypothesis 

8. Erlam & Ellis 
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زودتاار  ،در مااورد یااادگیر  واژگااان زبااان دوم (، دا اا  ادراکاا   صوصااا1110ً) 0اشاامی 

سازای  ها  کرشا    ا  باه ظریّاهبار اسااا  1توجّاه -1شیا ؛ دس  م  از دا   تولی   به

 توجّاااهدادم اااور باعاااب م دارد و اسااادواده از تکاااالیف دروندر یاااادگیر  زباااان دو

 گرددبشموزان به اجزا  زبا   م زبان

اف و ا د ااام پیااام از طریاام برقاارار  ارتباا، دادم ااورهاا   از شمااوز  باارون بااب،در م ا

 پنااه، علاو  و راو ا  ،کیاواناسا  )ما نا  صا ب  کاردن و  وشاد  هاا  تولیا   فعّالیّ 

زبااا   ما ناا  شمااوز  عناصاار  ،در ایاا  رو  (ب1100 ،و ساالیما    م مودشباااد ؛1111

پااریردب ا جااام م صااورت گودااار  یااا  وشاادار  هااا  تولیاا   و بااهفعّالیّاا در قالاا   ،واژه

  زبااان دوم از  دااای  گیرشن در یاااد اهمّیّاا م ااور و دادبااه رو  باارون توجّااه درواقاا 

شموزان بااه دادن زبااان تنهااا در معاارز قاارار  شااان داد اا ت گرفاا  کااه ت  ی ااات   شااأ

زباان دوم را توساعه دها ب  3  و درساد توا ا  صا ّداد قابب فهاش کااف   باوده و  م درون

شموزان در چناای  شاارایط  فرصاا  کاااف  اساا  کااه زبااان بااه ایاا   اااطرایاا  اماار  درواقاا 

 زبااا   را   ار اا  بااه اجاازا  توجّااه یجااهدر دباارا  تولیاا  زبااان دوم و دریافاا  باااز ورد و 

 (ب1101، 0) ااج  و تینا

تولیاا   اولاااً اساا بکااارکرد مهااش سااه داد دارا  باارون ،(1111, 0991) 1از  ظاار سااویی 

منجاار کناا  داد  ااود دریافاا  ماا شموز در مااورد باارونو باااز ورد  کااه زبااانداد باارون

زباان  وکنا  کاه او اسادواده م  صاورت  باه ،موجاود بای  زباان دوم و  به فاصلۀ تا شودم 

کاه  زماا   ،درواقا ب پا  ببارد، کننا وران زباان دوم اسادواده م گاوی به صورت  کاه  ،دوم

یابناا  کااه قااادر بااه شااو  ، درم ترغیاا  م شمااوزان بااه تولیاا  و اساادواده از زبااان دوم زبااان

 در ایاا  زمینااه برطاار  کااردن مشااکلات  ااود درصاا د بااوده و اساادوادۀ درساا  از شن 

شمااوز از وقداا  زبااان ،درواقاا  ه اساا بداد شزمااودن فرضاایّدوماای    اا  باارون واهناا  بااودب 

باه درساد  یاا  ادرساد  درا و تولیا  ، کنا  اود بااز ورد دریافا  ما  معلّش  یا کلاسهش

                                                           
1. Schmitt 

2. noticing 

3. accuracy 

4. Nassaji & Tian 

5. Swain 
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 ااود  زبااا  دا اا   0شاا گ یبفااز  ترتی ی ابااهباارد و پاا  ماا  زبااان دوم ااود از 

ر ش  اا   اا  (ب1107، 1رسااای  ؛در دساا  چااا ، یرشااعج فااا ر ) کناا جلااوگیر  ماا 

شموزان بااه اساادواده از زبااان دوم، موجاا    شن اساا ؛ ترغیاا  زبااانزبااا فرا  اا   ،دادباارون

ه باا چاه کاا  چاه هاکاه در چاه زماا   و در مواج شاودم  امارایا   هاا باهبیشدر ش  توجّه

 ب(1101) ااج  و تینا،  بیوین  و از چه سا دارهای  اسدواده  ماین 

بااان مااادر  قبااب از تولیاا  معد اا  اساا  کااه کودکااان در یااادگیر  ز( 1100شاایندا   )

هاا پیراماون  اود و لغاات مرباوف باه ش  د  از اشایا ها  مدعا ّبن  توا نا  دسادهلغات، م 

ا زباان ماادر  و با ون تولیا  بناابرای  باا کمداری  تمااا با را در ذه   ود ایجااد  ماینا ؛

یاادگیر  زباان  میاان کمدار باه فاصالۀ توجّاهباا  گیر  ب لارا توا ن  لغات بایار  را فراشن م 

شیااا  کاااه رو  ، باااه  ظااار م ساااالانبزرگم و دوم در کودکاااان در م ایااااه باااا اوّ

در ایاا   ت  ی ااات بااایار کماا حااام مدأسااوا ه باشاا ب باای تر ررم ااور بااایار ماا داددرون

 (ب1100؛ شیندا  ، 1102)ارلام و الید،  صورت گرفده اس  زمینه

دو رو  تاااأریر ۀ ( در پژوهشااا  تجربااا  باااه م ایاااا1100شااایندا   ) ،اممثعنوانباااه

ردسااام شمااوزان  ُزبااانتوساا  یااادگیر  واژگااان  باار دادم ااورباارون داد وشمااوز  درون

در  تمااری  و تولیاا ( و، د  )ارا ااهاز رو  ساانّ دادردا اا ب ایاا  پژوهشاایر در گااروه باارونپ

لغاا  زبااان  10شمااوز  باارا  « 3گااو  باا ه و ا جااام باا ه» داد از تکااالیفگااروه درون

شماوزان هار دو گاروه  داای  یکااا   در شزماون تولیا  زباان کاهینبا اب  موداسدواده ا یلیا  

دسا   هداد در شزماون درا واژگاان  داای  بهدار  باگاروه درون ،دسا  شورد ا  هواژگان با

بااردار    شااه ،شمااوزان  ردسااامهااا  زبااانیکاا  از ویژگاا  ،(1100) شوردب از  ظاار شاایندا  

 ۀطریاام در معاارز قاارار گاارفد  و مشاااه شمااوزان از زبااان بااه بیااا   دییاار، سااری  اساا ؛

طاور م باهزباان دوم ما نا  زباان اوّ ،در ایا  رو  درواقا  گیر ا برا یااد ما  واژگاان ،اشیاء

ا ایا  ت  یام امّا؛ شاودگرفداه ما  شماوزان یاادو دییار زباان معلّشطریم تعامب با  طبیع  و از

                                                           
1. fossilization 

2. Rassaei 

3. Listen & do 
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م رسااۀ  و در یاا  0کاساا وکشهااا  با در کلااشموزان ژاپناا ، نزباا ود  از معااباا تعاا اد 

بنااابرای  سااطد زبااا   ش هااا قابااب کنداارم  بااودب همچناای  ایاا   صوصاا  ا جااام گرفاا ؛ 

اساا  تااا  ضاارور لاارا  م اا ود  از واژگااان صااورت گرفاا بهااا  ر رو  دساادهت  یاام باا

 هااا  یااادگیر  گو اااگون ا جااام پااریردت  ی ااات مشااابه  در شاارای  مدواااوت و در م ی 

 گیر  درسد  ا جام دادبها  دیجهریر هر ی  از ای  رو تا بدوان در مورد چیو ی  تأ

ور را باار یااادگیر  م ااداد( در ت  یاام  ااود تااأریر رو  درون1102ام و الااید )ارلاا

ساااله باارا   03شموزان حاا وداً دو گااروه از زبااانرو   هااا  جماا  باارواژگااان و  شااا ه

 واار( از  09م ) ب در گااروه اوّداد ااقاارار  شزمااای لغاا  زبااان فرا اااه مااورد  03شمااوز  

را ا جااام دهناا ب  دارهاا  داد ساار  تکلیااف درونشمااوزان  واسااده شاا  تااا ی زبااان

علااا ش  د  جهاا  شمااوز  لغااات وهااا  ساانّ واار( از رو  01کااه در گااروه دوم )حااال در

دا اا   ،ب  دااای  ت  یاام  شااان داد کااه گااروه شزمااای شاا جماا  در زبااان فرا اااه اساادواده 

دساا   هااا  جماا  در م ایاااه بااا گااروه شاااه  بااهبهداار  را از واژگااان و  شااا ه ادراکاا 

ریر ایا  ر رو  تاأت  ی اات باایار کما  باشا ، گو اه کاه اشااره سوا ه هماانا مدأامّ ؛شورد  

دوم در میااان کودکااان صااورت گرفدااه اساا ب لاارا پااژوه  دو رو  باار یااادگیر  زبااان 

( از پژوهشاایران جهاا  1102)ما ناا  ارلااام و الااید   یناا م  ّحاضاار در پاسااخ بااه دعااوت 

 .ها  شموزش  و فرهنی  مخدلف صورت گرف ریر ای  دو رو  در م ی بررس  تأ

 پژوهش روش. 3

گااروه دو  و مدشاکب از «شزماونپاد»و  «شزماونپاای »بار مبناا   تجربا  حاضار ۀمطالعا

 شموززبااان 01 ،کنناا گان در پااژوه  حاضاارشاارک  باساا شزمااای  و یاا  گااروه کنداارم 

در  شمااوز  زبااان ا یلیااا  ها ساااه میکاا  از از  سااام و 7تااا  6باای   ردسااام د داار ُ

 شمااوزانایاا  زبااان با دخااا  شاا    1«گیار  در دساادرا مو ااه»کااه باار اساااا  بود اا  ایاران

ب وز  داشادن  و در  اارا از شموزشایاه هایچ شموزشا    یا ه بود ا شمازباانسه مااه  تجربۀ

                                                           
1. intact class 

2. convenient sampling 
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کننا گان در ایا  پاژوه  بار اسااا شزماون تعیای  ساطد شموزشایاه و سطد زبا   شارک 

 همچنی   مرات ترم قبب ش ها بررس  و کندرم گردی ب

باه هار ساه گاروه  ،ماا باا رو  شموزشا  مدوااوتاّ ،های  مشاابهج ی  در درا ۀاژو 31

  ا دخااا  علّاا باژه صااو  بود اا و 0و اژه اسااش و 12، اژهو 31 از ایاا  شمااوز  داده شاا ب

 اسا  ردساام ُ شماوزان اور واژگاان بارا  زباان ایا  ترشساان یاادگیر  ،هااها و صو اسش

کاه  0نلای  دوسادااوّا یلیاا  شمریکاای   هاا از کداا هاا و صاو اساش ۀکلیا (ب1113)الید، 

 .، ا دخااا  گردی  اا شاا هباارا  کودکااان در ایاا  ساا  چااا  توساا  ا دشااارات شکاااوورد 

 یام، ج یا  باودن قباب از شارور ت  با ا شا هارا اه  (0) در جا ومش ه دادهواژگان شموز 

 شزمون مورد بررس  قرار گرف بلغات از طریم پی 
 

 . لغات مورد استفاده در تحقیق حاضر1جدول 

 
ب ساارد افااراد دااه قبااب از شاارور پااژوه  ا جااام شاا هو شزمااون یاا پاای  ۀمرحلاا

 01) داد وار(، بارون 01داد )وه درونطاور تصاادف  باه ساه گارباه ،نا ه در ت  یامنکشرک 

باا شارور تارم ج یا   زماانهششارور پاژوه   ت اایش شا   ب ( ور 01) کندرم( و گروه  ور

 ۀمطااابم بااا بر اماا  را ما ناا  قبااب و زبااان شمااوزان واژگااان ج یاا ،بااودب در گااروه کنداارم

شماااوز  واژگاااان در قالااا   ،دادشموزشااا  شموزشااایاه یااااد گرفدنااا ب در گاااروه بااارون

م اور دادا در رو  درونامّا؛ شا شماوزان شماوز  داده دادم اور باه زباانها  بارونفعّالیّ 

                                                           
1. First Friends 
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شا  و ضارورت  بار تولیا  گوداار  واژگاان  باودب در هار دادم ور اسادواده از تکالیف درون

 ۀمرحلاا هودااه شمااوز ، چهااار پااد ازب برگاازار شاا ه کلاااا شمااوز  زبااان جلااا دوهودااه 

شزمااون پااد ۀاز مرحلاا پااددو هودااه   یااز یر أشزمااون بااا تااب پاادشزمااون برگاازار شاا پااد

 بشاا دو شزمااون درا شاانی ار  و تولیاا  گودااار  برگاازار  ،در هاار مرحلااه ببرگاازار شاا 

موزان ش( زباانداده شا هشماوز  سانج  دا ا  واژگاا   )واژگاان  ،هااه   از ای  شزماون

 بودب

 محورداددرون گروه در استفاده مورد تکالیف. 1. 3

 م ااورداددرون تکااالیف ا جااام طریاام از واژگااان یااادگیر  و شمااوز  رو ، ایاا  در

 کااه «باا ه ا جااام و کاا  گااو » داددرون تکااالیف ازحاضاار،  پااژوه  در بصااورت گرفاا 

 و زباا   هاا واکن  تکاالیف ایا ب شا  اسادواده اسا ، کودکاان در زباان یاادگیر  مناس 

 از پاد کاه اسا  فیزیکا  واکان  یا  شاامب زباا   غیار قام ب گرددم منجر  زبا  غیر

ب گیاااردم  ا جاااام هاااادن ا یلیاااا   زباااان باااه کاااه ی هاالعمبدسااادور باااه دادن گاااو 

 مدعلام کاارت لطوااً» :گویا م  شماوززباان باه ا یلیاا  زباان به معلّش که زما   ،مثامعنوانبه

کاه پیاراه  را  هاا  موجاود، کاارت بایاا  بای  کاارتشماوز ما زبان ،«!بردار را پیراه  به

 اهمّیّا واکان  زباا    ادر ایا  گاروه، تولیا  یا  شاان دها ب معلّشده  بردارد و به  شان م 

الیف باه زباان فارسا  بارا  ا جاام تکا ۀ  او ،اسا  کاه در ابدا ا یاادشور   اش ب شاایان 

باارا  اجاارا  تکلیااف از زبااان ا یلیااا  اساادواده  ،ولاا  در ادامااهبیااان شاا ؛ شمااوزان زبااان

 بگردی 

 خود کمک کن ل  به اعضای خانوادۀتکلیف اوّ. 1. 1. 3

 واسااده شاا  تااا بااا ا دخااا  کااارت صاا ید از باای   شمااوزان، از زباااندر ایاا  تکلیااف

ارت کاه اساام  و صاوات کا 31ها  موجود باه اعااا   اا وادۀ  اود کما  کننا ب کارت

شموزان داد باه هار یا  از زباانر  شاان ما مصاوّ صاورتبه  ت  یام را مورد اسدواده در ایا

هاا باه ش  ،مثامعنوانباهدادب شماوزان ما دسادورالعمب لاازم را باه زباان معلّاش ،داده ش ب سارد

بایااا  بااه ترتیاا  شمااوزان م زبااان ب«ن هاااد هااا  عمااو کوچاا کو » شاا :گودااه م 
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داد اا ب ا  شااان م هااا  مدعلاام بااه عمااو، کواا  و کوچاا  را ا دخااا  و بااه ماا رّکااارت

ماورد شامار  قارار گرفدنا ب جها  پایاان  شموزان ربا  شا    و دردرس  زباان ها پاسخ

قااادر بااه در کلاااا قاارار گرفدااه بود اا  کااه    ااو شمااوزان بااه جلااوگیر  از ت لاا ، زبااان

هااا  از ش هااا  واسااده شاا  تااا کااارت چناای هم  بود اا ب یکاا ییرحرکااات  بااردار  ازکر 

 رو  میز بیرار  ب ها راش  بارهی به ،ا دخاب  را با دس   ود پوشا  ه و سرد همه

 تکلیف دوم  حیوان خانگی خود را رنگ کن .2. 1. 3

شماوزان بای  زباانو تصااویر مرباوف باه حیوا اات  اا ی    ما اد ر یا، در ای  تکلیاف

شاا ب هااا داده ماا هااا  لااازم بااه ش العمبااا ، دساادورتوزیاا  شاا ب ساارد بااه زبااان ا یلی

شماوزان بایا  ابدا ا بانو  کننا ب زباانشا  را پ واس  تاا لاااها م از ش  معلّش، مثامعنوانبه

بانو    ما اد ر یاکرد ا  و سارد باا پیا ا م پشا  رو  شن باود که تصویر لااا را کارت 

 بکرد  م را ر    شن

 تکلیف سوم  مهمانی. 3. 1. 3

باه  ،هاا  مربوطاه واساده شا  تاا باا پیا ا کاردن کاارتشماوزان از زبان ،در ای  تکلیف

شموزان ها  لااازم را بااه زباااندساادورالعمب معلّااشمهمااا    ااا وادگ   ااود کماا  کنناا ب 

هاااا باااادن  بیاور ااا ب سااارد بااارا  مهمان واسااا  هاااا م ، از ش مثامعنوانباااهدادب مااا 

تصاویر باادن  رو  شن باود کاه  را ، کاارت موجاودهاا  کاارت در میاانشماوزان بایا  زبان

 بداد  م  شان  معلّشو به  کرد  م پی ا 

 تکلیف چهارم  ترسیم اعضای بدن. 4. 1. 3

شماوزان قارار گرفا  و از قصا  از با ن ا ااان در ا دیاار زباانتصاویر  ا ،در ای  تکلیف

اجاازا  مربوطااه را کامااب کنناا ب  ،معلّااش ها دساادورالعمبش هااا  واسااده شاا  تااا باار اساااا 

ا یشادان دسا  را بکشان ب سارد   واسا  تااما از ش هاا  باه ا یلیاا  معلّاش ،مثامعنوانبه

گرفدنا ب جها  بررسا  درا ش هاا امدیااز لاازم را م  ،شموزان با هار باار ترسایش درسا زبان

باار کاارد و شموزان را بررساا  ماا ا در پایااان برگااۀ زبااانمااورد مطالعااه، ماا رّ از صااوات
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ا ، ما رّمثامعنوانباهدادب ج یا   باه ش هاا ما  ها دسادورالعمب، شا هیشترساساا شاکب 

 ب«بکشن  ن ب ا یشدان را بزرگهاد کوچ  ،ا یشدان دس » :کردبیان م 

 محوردادد استفاده در گروه برونتکالیف مور. 2. 3

بیشاادر از تکااالیف و  معلّااشو  تمرکااز باار تولیاا  واژگااان بااود، م ااورداددر رو  باارون

بااه زبااان فارساا ،  در ابداا ا، کااردباساادواده ماا  «تولیاا « »تکاارار« »ارا ااه»ا  هااتمااری 

سااه  ااور تکلیااف باارا  ایاا   ،داده شاا  و در ادامااهشموزان ها  لااازم بااه زبااانالعمبدساادور

گودنا  گروه در  ظر گرفده شا ب تمرکاز ایا  تکاالیف بار تولیا  واژگاان ماورد مطالعاه باودب 

، تکارار جاوا  درسا  صاورتبهاز بااز ورد اصالاح  اسادواده  ،در صاورت  یاازاس  که 

 گرف بدر دسدور کار قرار م شموزان جه  اصلا  اشدباهات زبان

 ل  گوش دادن و تکرار کردنتکلیف اوّ. 1. 2. 3

شموزان قاارار کااارت در ا دیااار زبااان، لغااات از طریاام اساادواده از فل در ایاا  تکلیااف

گروهاا  و تکاا  ش هااا را  صااورتبهشاا  تااا شموزان  واسااده ماا از زبااانگرفاا ب ساارد م 

 تکرار  ماین ب

 تکلیف دوم  ببین و بگو. 2. 2. 3

کرد اا ب یکاا  از کااار م  باااهشهااا  دو  وااره گروه درزبااان شمااوزان  ،در ایاا  تکلیااف

 لغدا  را کاه کاارت ما  بایاا م او داد و ان کارت  ود را باه دییار   شاان ما شموززبان

ان را شمااوزا اشاادباهات زبااان، ماا رّب در صااورت  یاااز مااود متکاارار داد  شااان ماا  ظاار 

 بکرداصلا  م 

 سوم  حدس زدن یفتکل. 3. 2. 3

 ،(یاا  مااورد جزبااهت مربااوف بااه هاار گااروه ما ناا  مهمااا   )لغااا ،در ایاا  تکلیااف

تااا  شاا م هااا در واساا  ش  شاا  و ازشموزان  شااان داده ماا یکاا  بااه زبااانیک  صااورتبه

 را بیان کنن ب را ح ا بز ن  و شن ش هحر  لغ 
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 پژوهش ابزار. 3. 3

شزماااون درا شااانی ار  و  شماااوزان، از دوسااانج  دا ااا  واژگاااا   زباااان منظورباااه

اسادواده  شموزشایاه زباا   کاه ت  یام حاضار در شن ا جاام شا ، شا ه از جا ا هتهیّتولی   

ا ابداا ا از چناا  ماا رّ هااا  مااورد اساادواده،شزمااونروایاا   گردیاا ب باارا  بررساا  پایااای  و

هاا را ماورد بررسا  قارار تاا ایا  شزماون شا  در واسا شماوز  زباان  باساب ه در حاوزۀ

هاار دو شزمااون درا شاانی ار  و تولیاا   باار رو  گروهاا  از زبااان شمااوزان دهناا ب ساارد 

و  مات  شموزشاایاه کااه در ا جااام پااژوه  شاارک    اشاادن  شزمااای  شاا   سااطد م اا ّ

و  77/1 ا شاانی ار  و تولیاا   بااه ترتیاا هااا  درباارا  شزمااون «شلوااا  کرو بااا » ی ضاار

 ب هااا اسااایاا  شزماون پایااای  و همباادی  مااورد اطمیناانشما  کااه بیاا یر  باه دساا  70/1

 و «شزمااونپااد»، «شزمااونپاای » ۀدرا شاانی ار  و تولیاا   در سااه مرحلااهااا  شزمااون

 ،از  ظار ساا دار هااهر  و ساخد  مشاابه بود ا ب در هار دو شزماون ،« یرأشزمون باا تاپد»

 هاااقبااب از برگاازار  شزمااون مااورد ارزیاااب  قاارار گرفاا ب شمااوز  داده شاا ه ۀواژ 31ۀ هماا

 بتوضید داده ش  شموزاننبرا  زبا الات به فارس  ده  به سرو  پاسخ یز، 

 ی پژوهشهایافته. 4

، داد و کندارمداد، درون  پاژوه  ساه گاروه بارونه شا ، در ایااشاار طور که قبلااًهمان

را هااا  د، در شزمااون یرشزمااون بااا تااأشزمااون و پدشزمااون، پددر سااه مرحلااۀ پی 

 شزماااون طریاام از هااااداده بااودن  رماااام شاانی ار  و تولیااا   شاارک  کرد ااا ب ابداا ا،

 از ،هاااگااروه م ایاااۀ باارا  مااورد حااا  ساارد و بررساا  0«اساامیر و -کولمااوگرو »

 ب  رمااام و یااا  ا رمااام بااودن اساادواده گردیاا « اپارامدریاا » و یااا «پارامدریاا » هااا شزمااون

پاسااخ بااه  منظوربااهاساا ب  شاا هدر جاا وم  دااای  مشااخص  «سااداره»هااا بااا علاماا  داده

داد باار یااادگیر  درون داد وهااا  بااروناز رو  کاا امو بررساا  تااأریر هاار  1و  0  هاساا ام

ابداا ا میااا یی  ردسااام ایرا اا ، شمااوزان  ُساارار  واژگااان ا یلیااا  توساا  زبااانیادو به

در هاار   یرشزماون بااا تااأشزمااون و پدشزمااون، پدشم ه در سااه مرحلاۀ پی دساا  مارات به

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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 3«فریا  ما »و  1«تا  وابااده»، 0«ویلکاکااون»هاا  باا اسادواده از شزماونهاا کا ام از گاروه

 ج اگا ه م ایاه گردی ب صورتبه

داد و کنداارم باارونداد،  ماارات سااه گااروه درون میااا یی  و ا  اارا  اساادا  ارد 1جا وم 

، همااراه  یرشزمااون بااا تااأشزمااون و پدشزمااون، پدشزمااون تولیاا ، در سااه سااطد پی  را در

 داای  ت لیاب شماار   شاان داد کاه بارا  هار ساه گاروه دها ب با م ایاۀ سه سطد ارا اه م 

و ساااطد  69/10داد )شمااااره بااارون (،11/1و ساااطد معناااادار   01/13شمااااره )داد درون

برابااار   ،(11/1و ساااطد معناااادار   10/13ه ( و گاااروه کندااارم )شماااار11/1معناااادار  

شااودب  یر رد ماا شزمااون بااا تااأشزمااون و پدپدشزمااون، میااا یی   ماارات سااه سااطد پی 

(،  شاان داد کاه میاا یی   مارات 1بارا  هار ساه گاروه )جا وم  0ها  تع یبا  دای  شزمون

معناادار   طورباهو    ادار  دارتوااوت معناا بااهش هااشن یر شزماون باا تاأشزمون و پدپد

 س بشزمون بیشدر اا یی   مرات پی از می
 

 هاو نتیجۀ مقایسۀ سه سطح آزمون تولید در گروه میانگین و انحراف از معیار .2 ولجد

 

                                                           
1. Wilcoxon test 

2. Dependent T-Test 

3. Friedman test 

4. Post hoc tests 
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میااا یی  و ا  اارا  اساادا  ارد  ماارات سااه گااروه در شزمااون درا شاانی ار   3جاا وم 

ساه گاروه  ۀهماراه باا م ایاا را  یرشزماون باا تاأشزماون و پدشزمون، پدپی در سه سطد 

کاه در هار  ار   شاان داددها ب بارا  شزماون درا شانی ار   یاز  داای  ت لیاب شماارا ه م 

و  13/11داد )شماااره (، باارون11/1سااطد معنااادار  و  21/13داد )شماااره سااه گااروه درون

برابااار   ،(11/1و ساااطد معناااادار   01/13( و کندااارم )شمااااره 11/1ساااطد معناااادار  

شااودب شزمااون بااا تااأ یر رد م شزمااون و پدشزمااون، پدسااه سااطد پی میااا یی   ماارات 

ات (  شاان داد کاه میاا یی   مار3ها  تالاال  بارا  هار ساه گاروه )جا وم  دای  شزمون

ر طاوو باه   ار ا توااوت معناادار   بااهشهار ساه گاروه   یرشزمون باا تاأشزمون و پدپد

 شزمون بیشدر اس بمعنادار  از میا یی   مرات پی 
 

 هاسه سطح آزمون درک شنیداری در گروه انگین و انحراف استاندارد و نتیجۀ مقایسۀمی .3جدول

 
 

 ااه  دیجااه گوتااوان ایاا م  ،ت  یاام حاضاار 1و  0 ها ساا امدر پاسااخ بااه  ،بنااابرای 

ساارار  یاد  باار یااادگیر  و بهریر مثبدااداد تااأداد و باارونگرفاا  کااه هاار دو رو  درون

 ردسام ایرا   دار  بواژگان ا یلیا  توس  فراگیران  ُ
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میااا یی   ماارات سااه گااروه در مراحااب  و م ایاااۀ 3 ساا امپاسااخ بااه  منظوربااه

 0«کراسااکام والااید»هااا  شزمون از ، یربااا تااأشزمااون شزمااون و پدشزمااون، پدپاای 

باه  توجّاهدها ب باا م   شاانساه گاروه را  ،  داای  م ایااۀ(0)ج وم شمارۀ  بگردی  اسدواده

 یااز  باه شزماون بارا   شماوزان در ایا  مرحلاهشزماون تماام زباانباودن  مارات پی  صور

برابار  میاا یی  ساه گاروه  ،شزماون تولیا برابار  ساه گاروه وجاود  ا اردب در پد م ایاۀ

 ؛شااودرد ماا  11/1و سااطد معنااادار   37/09 داد و کنداارم بااا شمااارۀداد و بااروندرون

هاا   داای  شزماون دار ا ب بااهشادار  شزماون تولیا  ساه گاروه توااوت معنا، در پدبنابرای 

داد داد و باارونشزمااون تولیاا  گااروه دروندهاا  کااه میااا یی   ماارات پااد شااان م  تع یباا 

شزماون تولیا  گاروه کندارم ور معناادار  از میاا یی   مارات پدطاباها امّ ،یکاان اس  شباه

داد و  یر تولیاا   یااز براباار  میااا یی  سااه گااروه درونشزمااون بااا تااأبیشاادر اساا ب در پد

، در بنااابرای  ؛شااودرد ماا  11/1و سااطد معنااادار   66/07 داد و کنداارم بااا شمااارۀباارون

هاا  دار ا ب  داای  شزماون بااهشناادار  ساه گاروه توااوت مع تولیا   یاز  یرشزمون با تأپد

داد و  یر تولیاا  گااروه درونشزمااون بااا تااأمشااخص  مااود کااه میااا یی   ماارات پد تع یباا 

شزمااون تولیاا  معنااادار  از میااا یی   ماارات پااد طوربااه اامّاا ،یکاااان اساا  باااهشداد باارون

 بیشدر اس بگروه کندرم 

 

                                                           
1. Kruskal–Wallis test 
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 در سه سطح آزمون تولید هانتایج مقایسۀ گروه .4جدول

 

شزماااون و شزماااون، پدساااه ساااطد پی  میاااا یی  و ا  ااارا  از معیاااار، (1) وم جااا

همااراه  را داد و کنداارمداد، باارون یر درا شاانی ار  در سااه گااروه درونشزمااون بااا تااأپد

داد، برابار  میاا یی  ساه گاروه درون ،شزماوندها ب در پای ارا اه م ساه گاروه  ۀبا م ایاا

، در بناابرای و  شاودپریرفداه ما  20/1  و ساطد معناادار 33/1 کندارم باا شماارۀداد و برون

برابار  میاا یی  ساه  ،شزماون  ار ا ب در پادتوااوت معناادار   بااهش سه گروه ،شزمونپی 

شااود و رد م  11/1و سااطد معنااادار   91/11 نداارم بااا شمااارۀداد و کداد، باارونگااروه درون

 تع یباا هااا  دار اا ب  دااای  شزمااون باااهشنااادار  سااه گااروه تواااوت مع ،شزمااوندر پااد

ور معناادار  بیشادر از طا، باهدادشزماون گاروه درونمشخص  مود کاه میاا یی   مارات پاد

شزمااون رات پدداد و گااروه کنداارم اساا  و میااا یی   مااشزمااون گااروه باارونمیااا یی  پااد

کنداارم بیشاادر مااون گااروه شزور معنااادار  از میااا یی   ماارات پاادطااداد  یااز بااهباارونگااروه 

داد و براباار  میااا یی  سااه گااروه درون ، یر درا شاانی ار   یاازشزمااون بااا تااأاساا ب در پد

شزمااون شااود و در پدرد م  11/1و سااطد معنااادار   03/11 داد و کنداارم بااا شمااارۀباارون

 تع یباا هااا  دار اا ب بااا اساادواده از شزمون باااهشسااه گااروه تواااوت معنااادار   ، یربااا تااأ

 بااهشداد داد و بارون یر گاروه درونشزماون باا تاأمشخص گردی  کاه میاا یی   مارات پد
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شزمااون گااروه کنداارم بیشاادر ور معنااادار  از میااا یی   ماارات پاادطااا بااه، امّاایکاااان اساا 

 هادن ب
 

 ها در سه سطح آزمون درک شنیداریگروه . نتایج مقایسۀ5جدول

 

 گیریبحث و نتیجه .5

،  دااای  بهداار  دادداد و درونگااروه باارون حاضاار  شااان داد کااه هاار دو دااای  پااژوه  

شزمااون شاانی ار  و تولیاا  و در دو سااطد پااد در دو شزمااون درا ، اااب  بااه گااروه کنداارم

کارد بیاان  گو اهی اتاوان ها ما بار اسااا ایا  یافداه ب لراکا  کرد   یر شزمون با تأپدو 

ساارار  واژگااان توساا  یادیااادگیر  و بااه  باار ریرات مثبدااتوا ناا  تااأکااه هاار دو رو  م 

 ( و1109الااید ) ارلااام و ااا   ما ناا   ظاار م  ّ باار اساااا ردسااام داشااده باشاان بفراگیااران  ُ

ور طاابااه ،گیر اا داد قاارار ماا شمااوزان در معاارز تکااالیف درونوقداا  زبااان ،(0921کرشا  )

بااه درا کامااب  کااه هنیامج یاا  پردا دااه و هااا  طبیعاا  بااه پاارداز  و ت لیااب واژه

کنناا ب از  ظاار واژگااان ج یاا  را تولیاا  ماا  ، ودکااار و باا ون اجبااار صااورتبه ،رساای   

در  درواقاا  .شن  یااادگیر  اساا   ااه علّاا ۀتوا ااای  تولیاا  زبااان دوم  دیجاا ،(0929) کرشاا 

باه کشاف قواعا   و یخداهشمدرهشهاا  زباا   را داده ،معلّاش رغیا باا ت شموززبان ،ای  رو 

باایار  از رویکردهاا   ،یابا ب در ایا  راسادااساد لام در یاادگیر  دسا  ما  به وپردا ده 
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نا  یاادگیر  کاردن فرایتااهیب  ،معلّاشیکا  از وهاایف مهاش کاه  کننا تأکی  م شنا د   یز 

کااه  معد   اا  (0921 ی  )سااو( و1101لا اا  )چناای  هااا اساا ب هااشو قابااب فهااش کااردن داده

داد باعاب کنا ب رو  بارونباان دوم را تااهیب ما یاادگیر  ز، دادداد همیاام باا درونبرون

داد باارون ،(1116) 0 ظاار کااو  ب از شااودحوااو واژگااان زبااان دوم ماا  و بازیاااب  ،توجّااه

داد باعااب باارون درواقاا معنااا  عناصاار زبااا   اساا ب و  صااورتبه توجّااهعامااب م اارا 

 ودکااار  صااورتبهدهاا  تااا زبااان شمااوزان اجااازه ماا  شااود و بااهتمااری  دا اا  زبااا   ماا 

 عناصر زبا   را تولی  کنن  و از دا   زبا    ود در م ی  واقع  اسدواده کنن ب

 1رابیناااون ( و1101ما ناا  لا اا  ) پژوهشاایرا   ۀتوا اا  از  ظریّاا دااای  ایاا  ت  یاام م 

ا  صااار  از یاا  رو  درساا   یااا ب هاار رو  حمایاا   مایاا  کااه اساادوادۀ  (0990)

ه شارای  م ای  با توجّاها باا بناابرای  ما رّت  اود را دارد؛ ش    ااف ضاعف و قاوّشموز

 هااا  مخدلااف را اعمااام  مایاا بشمااوزان بایاا  ترکیباا  از رو شموزشاا  و  یاااز زبااان

 ۀلاعاااات از حافظاااپااارداز  اطّکاااه  معد   ااا ( 0990) 3رابینااااونو  (1106) امیریوساااو 

ب در رو  ف اسا هاا  مخدلات ماادلزم تکارار تکاالیف باه صاورتما ّبلنا ت به م ّکوتاه

 و در ا ودشگاااه پاارداز  شاا ه  طوربااههااا  ج یاا  در قالاا  مااد  و بافاا  ، واژهداددرون

تثبیاا   و هااا  ج یاا  تکاارار، واژهداددر رو  باارون گیر اا بت جااا  ماا ماا ّحافظااۀ کوتاه

در ح ی اا ،  شااو  بت مند ااب ماا ت بااه حافظااۀ بلن ماا ّماا ّشاا ه و از حافظااۀ کوتاه

یاا  تمااری  و تول، بااه پاارداز  ،داد مخدلاافداد و درونتکااالیف باارونشمااوزان در قالاا  زباان

طاور باه و دهنا  ا ودشگااه دا ا  زباا    اود را ارت اا ما  طوربه پرداز  ؛عناصر زبا   م 

باا  داای  بر ا   ،ایا   دیجاه ببخشان ما  بهباود  یادگیر   اود را سرع  و کیویّ زمانهش

؛ شاایندا   و 1100؛ شاایندا  ، 1107رسااای ، ) همخااوا   دارد  یااز هااا  پیشاای از پااژوه 

( در پژوهشاااا  1101) هااااوی وزی ،مثامعنوانبااااهب (1101، 0زیوهااااوی ؛ 1103الااااید، 

دسدرساا  ، رباا  م ااور   اا  مهماا  دردادباارون داد ودریافاا  کااه هاار دو رو  درون

                                                           
1. Kwon 

2. Robinson 

3. Robinson 

4. Xiaohui 
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هشاایر اسااد لام کاارد کااه تکااالیف ایاا  پژو  ب ااهااا  ج یاا  دارسااری  و تشااخیص واژه

ت  اود ما ّهاا  ج یا  را در حافظاۀ کوتااهکنا  تاا واژهشموزان کما  م زباانداد به درون

زمیناه را  ،دادوگاو در حای  ا جاام تکاالیف درونتعاماب و گوا  ایا ، بارعلااوه  رب  کننا ب

 سازدببرا  پرداز  و درو   کردن واژگان ج ی  فراهش م 

  اور  شاان داد کاه هارمدادداد و باروندو گاروه درون ۀام ش ار، م ایاا در پاسخ به سا

ا در شزمااون امّاا؛ ا اا شورده بااه دساا ر شزمااون تولیاا  واژگااان  دااای  یکاااا   را ددو گااروه 

بیااا یر  پااژوه ایاا   ها یافدااه ا اا بداد عملکاارد بهداار  داشاادهدرا واژگااان، گااروه درون

 ایجاااد شگاااه ، داد زمینااه را باارا  پاارداز ،داد و باارونهاار دو رو  درونایاا  اساا  کااه 

 کیاا أت ،داددر رو  درون حااام،باااای ساااز  ب تولیاا  واژگااان ج یاا  فااراهش ماا  و توجّااه

شماوزان در قالا  تکاالیف زباان ،در ایا  رو ب هاا  زباا   اسا بار پارداز  داده بیشدر 

هااا  ج یاا  پردا دااه و پااد از بااه درا و پاارداز  واژه ،معلّااشبااه ت ریاا   داد ودرون

هاا  ج یا  را تولیا  واژه ،ادگ  کاماب رسای   و شگااه  و زماا   کاه باه شما توجّاهۀ مرحل

 قاارار توجّااهابداا ا تولیاا  واژگااان ج یاا  مااورد در همااان  ،دادا در رو  باارونامّاا؛ کنناا ماا 

و  شماوز در حای  تولیا کنایش و زبااناز صورت باه معناا حرکا  ما  در ای  رو  بگیردم 

واژگاان ج یا  دسا  شگااه  و سارا جام پارداز   ،توجّاه ۀباه مرحلا ،تکرار واژگان ج ی 

 ،دادداد ایاا  اساا  کااه در رو  درونداد و درونتواااوت رو  باارون درواقاا یاباا ب ماا 

 دیجااه و  ،پاارداز ، دادا در رو  باارونامّاا ؛ دیجااه و م صااوم پاارداز  اساا  ،تولیاا 

هااا در اولویاا  پاارداز  و درا واژه ،داددر رو  درون، بنااابرای ؛ م صااوم تولیاا  اساا 

یابنا  و  داای  بهدار  هاا دسا  ما تار باه درا و پارداز  دادهی شماوزان ساراس  و زبان

 شور  بدس  م  هها  ادراک  و دریافد  بدر شزمون

م ااور ما ناا  رو  تکلیاافی  هااارو  ت  یاام حاضاار  شااان داد کااه دااای   ، طورکلّبااه

  م بوبیّا ساالانبزرگو بارا  یاادگیر  زباان دوم در بای   کیا  دار ا که بر تولی  زباا   تأ

هاا باوده و در کناار دییار رو  گارارتأریرردساام شماوزان  ُبارا  زباانتوا نا  م  یز دار   

باا شماوز  واژگاان در  ،طراحاان کداا  ان ومعلّما، در ایا  راسادامورد اسدواده قرار گیر ا ب 

  و یااادگیر  توا ناا  فرایناا  شمااوزماا  ،م ااوردادداد ودرونقالاا  تکااالیف مخدلااف باارون
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 تعا اد، ،ها  ایا  پاژوه م ا ودی جملاه  از شماوزان تااهیب کننا بزباانواژگان را بارا  

تعاا اد بیشاادر و بااا تااوان هااا  شیناا ه را ماا شمااوزان بااودب پااژوه جنااای  زبااان سااطد و

بااا  رساا چناای  بااه  ظاار ماا هم شمااوزان بررساا  کااردبسااطو  مخدلااف زبااان و هاااجنااای 

دااای    ،مخدلااف ت لیااب دادههااا  و رو  تماا ّطولااا   کیواا  هااا پااژوه  اساادواده از

 شی بم  به دس تر  دقیم
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 هنویسند بارۀدر

باشاا ب وه زبااان و ادبیااات ا یلیااا  دا شاایاه اصااوهان م دا شاایار گاار محمددد امیریوسددفی

 م اااور، روا شناسااا هاااا  پژوهشااا  موردعلاقاااۀ ایشاااان، رو  تااا رید تکلیفحوزه

 شموزش  و اسدواده از فناور  ها   وی  در شموز  زبان اس ب

 


