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 چکیده
هاي مختلف و اي یا پایه در زبانبررسی فهرست واژگان هسته

منظور اهداف آموزشی از دیرباز مورد توجه بوده است عمدتاً به
اي زبان انگلیسی بههاي متعددي از واژگان پایهو فهرست

المللی که در تمام جهان تدریس ترین زبان بینعنوان مهم
- پژوهش حاضر به بررسی واژهگردد فراهم آمده است. در می

شده در کتاب زبان انگلیسی سال اول هاي آموزش داده
ي کوشیم به شیوهپردازیم و میراهنمایی تحصیلی سابق می

تطبیقی به این پرسش پاسخ دهیم که واژگان کتاب مذکور تا 
چه میزان با فهرست واژگان پایه زبان انگلیسی و فارسی 

آموز ایرانی با آموختن این ر دانشدیگعبارتانطباق دارد و به
- شود. دادهاي آشنا میکتاب با چه میزانی از این واژگان هسته

هاي هاي معتبر واژگان پایه زبانهاي پژوهش از فهرست
فارسی و انگلیسی و متن کتاب مورد بحث انتخاب گردیده و 

تحلیلی و از طریق تحلیل تطبیقی -ي توصیفیپژوهش به شیوه
هاي مذکور انجام شده است. نتایج این پژوهش ستمتن با فهر

 فعلی نظام راهنمایی اول سال درسی نشان داد که کتاب
 پایه واژگان هايفهرست با انطباق نظر از کشورمان آموزشی

تواند براي این یافته می .دارد قبولیقابل انطباق انگلیسی زبان
- آسیبگذاران علمی کشور در ریزان آموزشی و سیاستبرنامه

ها مفید واقع شناسی کتب درسی و بهبود کیفیت علمی آن
  گردد.

واژگان پایه، بررسی تطبیقی، زبان انگلیسی، زبان ها: واژهکلید
 فارسی، کتاب درسی.

Abstract 

The study of core vocabulary has rich and 
considerable literature and numerous lists of 
atomic vocabulary of English language as the 
most prevalent international lingua franca   have 
been proposed especially for the sake of 
educational purposes. The main objective of this 
paper is to comparatively study the 1st grade 
English textbook of official educational system of 
Iran within the frame work of core vocabulary 
lists of Persian and English to find out how 
relevant the lexicon taught in this book are with 
the concepts of the core vocabularies. The data is 
gathered from the textbook and the most well-
known core vocabulary lists. The methodology is 
descriptive-analytical one and the textbook words 
are comparatively analyzed with the lexicon 
mentioned in the selected lists. The findings of 
this article have shown that the before mentioned 
book covers a fairly good number of the words 
listed in the core vocabulary lists of both Persian 
and English. The curriculum designers and 
educational policy makers may find the results to 
find the shortcomings of the book and improve its 
scientific quality. 

Key Words: core vocabulary, comparative Study, 
English language, Persian Language, English 
textbooks. 
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1. مقدمه
از دیرباز مورد توجه زبانشناسان  بوده است. عمدهترین  بررسی واژگان پربسامد در زبانهاي مختلف 
هدف از شناسایی واژگان پر بسامد هر زبان، تسهیل در روند آموزش آن به غیر گویشوران، و یا بهینه 
سازي فرآیند ارتباط میان فردي گویشوران آن زبان بوده است. بسامد1 به معناي میزان کاربرد و تکرار 
اما  نمیگردد؛  محسوب  واژه  یک  ذاتی  ویژگیهاي  از  اگرچه  متون  از  پیکرهاي  یا  متن  در  واژه  یک 
بسامد  میزان  تعیین  البته  نماید.  ایفا  واژه  آن  کاربردي  نقش مهمی در شناسایی ظرفیتهاي  میتواند 
تعبیر  به  و  است  متون  از  قابلتوجه  پیکرهــاي  آماري  تحلیل  و  بررسی  مستلزم  واژه  یک  کاربرد 
این  به  میبایست  واژه  ویژگیهاي  دیگر  با  بسامد  عامل  همبستگی  تعریف  هنگام  در   )9691( هردن2 
این  در  انجامگرفته  تالشهاي  زمانی  در  بررسی  با  نمود.  توجه  محوربودن  آمار  و  نسبیبودن  ماهیت 
عناوینی  با  تحقیق  ادبیات  در  که  زبان  یک  بسامد  پر  واژگان  فهرست  تهیه  میرسد  نظر  به  زمینه، 
همچون واژگان پایه3 و یا واژگان هستهاي شناخته میشوند، بیشتر با اهداف آموزشی به انجام رسیده 
از  متن  در  واژگان  بسامد   تاریخی، شمارش  منظر  "از  )9002( مینویسند:  و همکاران  پوپسکو  است. 
قرن هفدهم میالدي و با آثار پژوهشگرانی همچون بث4 و کامینسکی5 به ما رسیده است. پژوهشهایی 
از این دست عمدتاً به دلیل یک منظور کاربردشناختی انجام شدهاند تا یک تحلیل نظري صرف. هدف 
اولیه از انجام این کار که بهبود فرآیند آموزش زبان خارجی بود در قرن بیستم هم کماکان هدف اصلی 
این پرسش میپردازد که واژههاي آموزش دادهشده در کتاب زبان  تلقی میگردد." پژوهش حاضر به 
با واژگان هستهاي زبان انگلیسی و فارسی  انگلیسی سال اول راهنمایی تحصیلی پیشین تا چه میزان 
که  است  تحصیلی  پایهي  نخستین  در  آموزش  مورد  واژگان  نوع  بررسی  آن  از  هدف  دارد؟  انطباق 
اختیار  در  مناسبی  ارزیابی  مالك  هستهاي  واژگان  میشوند.  آشنا  زبانخارجی  یک  با  دانشآموزان 
پژوهشگر قرار میدهد تا در مورد کیفیت و تناسب واژگان به کار رفته در متون آموزشی قضاوت کند. 
ما  آموزش کشور  نظام رسمی  در  انگلیسی  زبان  آموزش  است که  نکته  این  در  پژوهش حاضر  اهمیت 

همواره با انتقادهاي فراوان روبهرو بوده و در کارایی آن از منظرهاي مختلف تردیدهایی وجود دارد.   

1. frequency
2. Herdan 
3. Core vocabulary
4. W. Bathe 
5. J.A. Komensky
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  پژوهش يپیشینه .2
در  1قدمت بسیاري برخوردار است. ثورندایکتهیه فهرست واژگان پایه زبان انگلیسی از  يپیشینه

از آغازگران این مسیر بود. وي این فهرست  2اي معلمکتاب ده هزار واژهمیالدي با انتشار  1921سال 
سیاه «ده هزار واژگانی را از چهل و یک منبع نوشتاري مانند انجیل، متون کالسیک ادبی همچون 

ها انتخاب هاي دبستان و روزنامهمچنین برخی کتابو ه »ظهور و سقوط امپراطوري روم«و  »قشنگ
اي که ثورندایک براي تهیه فهرست واژگانش مورد استفاده قرار داد به سه میلیون واژه کرد. پیکره

شر نمود تر منتهاي جدید و کاملهاي بعد هم با نسخههاي معلمش را در سالرسید. او کتاب واژهمی
اي اي پنج میلیون کلمهمنتشر شد که از پیکره 1932ال ساش در یه کتاب بیست هزار واژگانجملاز

 ،آواريبه چاپ رسید. (پی 1944اش هم در سال برد و فهرست سی هزار واژگانیبهره می
نهاد و اعتبار واژه بنیان 3) فهرست واژگان خود را حول مفهوم اعتبار3:1927). ثورندایک (15:1997

  در متن یا پیکره نامید.واژه را میزان بسامد و تنوع وقوع 
از  4عنوان زبان خارجی و زبان دوم فهرست دویست واژگانی وستآموزش انگلیسی به يدر زمینه    

آید. وست از جمله افرادي بود که به موضوع نگارش ها به حساب میترین تالششدهاولین و شناخته
د که هر فراگیر زبان انگلیسی با دانستن تعداد و بر این باور بو مندموزشی زبان انگلیسی عالقهمواد آ

محدودي از واژگان قادر خواهد بود متون نوشتاري این زبان را درك کند. به نظر وست دانستن این 
سازد فراگیر زبان انگلیسی را قادر می ،هستندهاي زبان انگلیسی ترین واژهبسامدپر واژگان که تبعاً

فهرستی از دو  1936به همین منظور وي در سال  ،درك کندکه هر متن غیرتخصصی را خوانده و 
ن فهرست تهیه نمود که ای اياي پنج میلیون واژهبر مبناي پیکره زبان انگلیسی را ايپایه ةهزار واژ
فهرست واژگان عمومی «). او فهرست واژگانش را  19:1997آواري،(پی منتشر گردید 1953در سال 

اما تحقیقات اخیر  ؛گذردون بیش از نیم قرن از انتشار این فهرست مینامید و اگرچه اکن »5ابزاري
هاي آن است که هنوز هم واژگان پیشنهادي در این فهرست به وسعت در کتاب ينشان دهنده

 گیرد.فاده قرار میعنوان زبان خارجی و زبان دوم مورد استآموزش زبان انگلیسی به
  )22:1990ن،(نیش
هایی قابل هاي مذکور بر استفاده از پیکرهد است تهیه و تنظیم فهرستطور که مشهوهمان    

هاي زبان انگلیسی تا کنون پیکره ياستناد و به حد کافی بزرگ از واژگان استوار است. در زمینه
وسط تموسوم به براون که  يوان به پیکرهتها میمناسبی تهیه گردیده است که از نخستین آن

خود را  يتهیه گردید اشاره کرد. این دو محقق پیکره »هنري کوچارا«و  »نسیسویلیام نیلسون فرا«

                                                        
1. Thorndike 
2. The teacher’s work book of 10000 words 
3. credit 
4. Michael West 
5. The general service list (GSL) 
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انسانی  در اختیار دیگر پژوهشگران و زبانشناسان قرار دادند و در سال 1977 مرکز رایانهاي علوم 
نروژ مسؤولیت به روزرسانی و خدماتدهی این پیکره را پذیرا شد  و وبه این شکل »آرشیو بینالمللی 
رایانهاي انگلیسی مدرن1« تأسیس گردید. اگرچه مرکز این پیکره ب ردرگن نروژ است، اما زبانشناسانی 
از  براون  یافته  گسترش  بیپ رکرهی  عالوه  هماکنون  پیکره  این  دارند.  همکاري  آن  با  دنیا  سراسر  از 
استفاده  هلسینکی  پیکرهی  کولهاپ 4روو  پیکرهی  لندن/لوند3،  پیکرهی  لنکستر/اسلو-برگن2،  پیکرهی 
میکند که پیکرههاي براون، لنکستر و کولهاپور متون مکتوب انگل یسیآمریکایی، بریتانیایی و هندي 
مدرن، پیکرهی لندن/لوند متون گفتاري بریتانیایی مدرن و پیکره هلسینکی متون انگلیسی قدیمی تر 
را در خود جاي داده اند (پیآواري، 7991:52) از دیگر فهرستهاي ارائه شده در زمینهي واژگان پایه 

زبان انگلیسی بهمنظور آموزش میتوان به 
بر جاي  انگلیسی  زبان  آموزش خواندن  بر  تأثیري شگرف  که  کرد  اشاره  دولچ5  پایه  واژگان  فهرست 
تشکیل  واژگان  از  محدودي  تعداد  را  انگلیسی  متون  اعظم  بخش  که  یافته  این  براساس  دولچ  نهاد. 
معروف  کتاب  در  وي  یافت.  بسیار شهرت  که  نمود  ارایه  زبان  این  پایه  واژگان  از  فهرستی  میدهند، 
»مشکالت خواندن6« این واژگان را از آن جا که ظاهر نوشتاريشان با نمود آواییشان در اکثر موارد 
نامید. فهرست  از برکردنی7«  متفاوت است و فراگیر زبان میبایست آنها را بهخاطر بسپارد »واژگان 

220 واژهاي دولچ به این ترتیب است: الف( غیراسمها8  
     در این گروه واحدهاي نحوي غیراسمی پایه اعم از ضمایر، صفات، افعال و حروف اضافه و ربط در 

چند سطح )پیش مقدماتی، مقدماتی، سطح یک الی سطح سه(  قرار میگیرند.  
 Pre-primer: a, and, away, big, blue, can, come, down, find, for, funny, go, help, here,, 
 I  ,in, is, it, jump, little, look, make, me, my, not, one, play, red, run, said, see, the, three,
to  two, up, we, where, yellow, you
 Primer: all, am, are, at, ate, be, black, brown, but, came, did, do, eat, four, get,, 
 good  ,have, he, into, like, must, new, no, now, on, our, out, please, pretty, ran, ride, saw,
 say  ,she, so, soon, that, there, they, this, too, under, want, was, well, went, what, white,
who  will, with, yes
 1st Grade: after, again, an, any, as, ask, by, could, every, fly, from, give, giving,, 
 had  ,has, her, him, his, how, just, know, let, live, may, of, old, once, open, over, put,
round  some, stop, take, thank, them, then, think, walk, were, when
 2nd Grade: always, around, because, been, before, best, both, buy, call, cold, does,, 
 don't  ,fast, first, five, found, gave, goes, green, its, made, many, off, or, pull, read, right,
sing

1International Computer Archive of Modern English (ICAME) 
2Lancaster/Oslo-Bergen (LOB) 
3 London/Lund 
4Kolhapur 
5E. W. Dolch 
6Problems in reading 
7Sight words 
8Non-nouns 
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sit, sleep, tell, their, these, those, upon, us, use, very, wash, which, why, wish, work, 
would, write, your 
3rd Grade: about, better, bring, carry, clean, cut, done, draw, drink, eight, fall, far, full, 
got, grow, hold, hot, hurt, if, keep, kind, laugh, light, long, much, myself, never, only, 
own, pick, seven, shall, show, six, small, start, ten, today, together, try, warm 

  1هاب) اسم
  اند.اسم، فهرست گردیده 95هاي پایه زبان انگلیسی شامل در این بخش اسم

apple, baby, back, ball, bear, bed, bell, bird, birthday, boat, box, boy, bread, brother, 
cake, car, cat, chair, chicken, children, Christmas, coat, corn, cow, day, dog, doll, door, 
duck, egg, eye, farm, farmer, father, feet, fire, fish, floor, flower, game, garden, girl, 
good-bye, grass, ground, hand, head, hill, home, horse, house, kitty, leg, letter, man, 
men, milk, money, morning, mother, name, nest, night, paper, party, picture, pig, rabbit, 
rain, ring, robin, Santa Claus, school, seed, sheep, shoe, sister, snow, song, squirrel, 
stick, street, sun, table, thing, time, top, toy, tree, watch, water, way, wind, window, 
wood 

  )1948 ،(دولچ
دستاوردهاي پژوهش دولچ بسیار زیاد بود و محققان بسیاري از کار او الهام گرفتند که از آن     

با به روز رساندن فهرست دولچ،  1990 ياشاره کرد که در دهه 2توان به  ادوارد بی فريجمله می
واژگان با «نمود و عنوان  هاي صد تایی ارایهبنديهزار واژه پایه زبان انگلیسی را در قالب دسته

  .)2006؛1999 ،(فري را جایگزین عنوان پیشنهادي دولچ براي این دسته از واژگان نمود »3ثبات
مورد استناد قرار می هاي آموزشیهاي واژگان پایه زبان انگلیسی که در محیطاز دیگر فهرست    

اره کرد که توسط بنیاد فرهنگ لغت توان به فهرست یکصد واژه پر بسامد زبان انگلیسی اشرند مییگ
 فرهنگ لغت آکسفوردتهیه و منتشر گردیده است. این یک صد واژه از پیکره  4آکسفورد

)http://oxforddictionaries.com/words/the-oxford-english-corpus(  
 همچنیناست.  تخاب گردیده که بنابر ادعاي متولیان آن از حدود یک میلیارد واژه تشکیل شدهان    

 و نوجوان و کودك ادبیات در فارسی زبان پایه واژگان کاربرد موضوع با توجهیقابل تحقیقات
 فریدون« توسط فارسی زبان پایه واژگان درباره تحقیق اولین. است شده انجام درسی ریزيبرنامه

 منتشر کتاب صورتهب 1352 سال در ایران زبان فرهنگستان توسط که شده انجام) 1350( »ايدرهب
 پایه واژگان عنوانبه واژه 775 مطالعه، مورد واژه 98769 بین از تحقیق، این در. است گردیده
   .اندگردیده معرفی

 اشاره) 1357( ایمن حقیقیت طرح به توانمی موضوع این يدرباره شدهانجام تحقیقات دیگر از    
 میلیون چهار حدود ساله، 12 تا 6 سنی هايگروه در ایرانی کودکان نوشتار و گفتار تحلیل با که کرد

                                                        
1. nouns 
2. E.B. Fry 
3. Instant words 
4. Oxford English Dictionary (OED) 
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واژگان   )1370( صفارپور  همچنین  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  آماري  جامعه  بهعنوان  را  واژه 
استفادهشده در کتابهاي درسی پایههاي اول تا پنجم دبستان و نهضت سوادآموزي ار به تفکیک پایه 
از  فهرسلا تفبایی  و  بررسی  را  کلمهاي   000،62 واژگانی  فهرست  و  بررسی  درسی  ماده  و  تحصیلی 
تحقیق  واژ ناگپایه  زمینهي  در  که  است  دیگري  فرد   )1731( نیز  کردهاست. ضرغامیان  ارائه  آنها 
این  است.  بررسرک یده  را  دهه شصت  ایرانی  کودکان  خوانداري  واژگان  از  مجموعهاي  و  داده  انجام 
واژهها از 78 عنوان کتاب، 9 عنوان مقاله و قصه منتشر شده در مجالت کودکان هورگهاي سنی »ب« 
و »ج« گردآوري شده است. وي دو فهرست الفبایی و بسامدي از 93031 مدخل واژگ یناارائه نموده 
است. صفرزاده )6731( در پژوهشی دیگر، گفتوگوهاي دانشآموزان دبستانی پایههس ياوم تا پنجم 
را ضبط و تحلیل کرده است. صفرزاده با استفاده از نرمافزار تحلیلگر متن، بمش اارش تک تک کلمات 
کرده  تفکیک جنسیم )تشخص  )به  پسران  و  در دختران  را  واژه  هر  کاربرد  میزان  متن،  در  موجود 
نامکرر  و  پربسامد  واژگان  از  بوده، فهرستی  پایه گفتاري متمرکز  واژگان  بر  این تحقیق که  است. در 
ایران  دبستانی  کودکان  نوشتاري  واژگان  تحلیل  و  شناسایی  به   )2831( است.فکري  گردیده  ارایه 
پرداخته و با بررسی نامههاي ارسالی کودکان دبستانی سراسر کشور به دفتر مج« تالرشد نوآموز«  و 
»رشد دانشآموز« در سالهاي تحصیلی 18- 08 ، 68065 واژه و 4574 واژه غیرتکر يرارا استخراج 
بسا يدمشامل  یک جدول  واژه،   68065 شامل  الفبایی  یک جدول  تحقیق،  این  است. حاصل  کرده 
4574 واژه و یک جدول واژگان پایه شامل 167 واژهی پایه بوده است. طیبی )31 )85براي شناسایی 
واژگان پایه، از دستآوردهاي معناشناسی و ردهشناسی زبان بهره گرفته و الگور ییا ارایهکرده است 
که در آن کوشیده ضمن برطرفکردن مشکالت فهرستهاي پیشین، دو هدف قابلیت بهکاریگري الگو 
در سراسر کشور و سهولت استفاده از آن و سهولت طبقهبندي و امکان بازنگري دههداا را هم فراهم 
کند. براي این منظور در مرحلهي اول پایه تحصیلی، مرحلهي دوم منبع واژگان،حرم لهي سوم نوع 
واژگان، مرحلهي چهارم حالت دستوري و مرحلهي پنجم حوزهی معنایی واژه را تع نییکرده است. 
به  داستانهم ياتعلق  داده،  انجام  کودکانه  کتابهاي  روي  بر  که  تحقیقی  در  هم   )7831( سیفی 
گروههاي سنی »الف« و »الف و ب« را از سال 0031 به لحاظ دامنه واژگانی تحلک لیرده است. در 

این تحقیق بر مبناي دیدگاه ساختگرایی و کاربردگرایی به بررسی سبک کتابهاي نوشتهشده براي 

 است. پرداخته ذکرشده گروه دو در کودکان

  شناسی پژوهش. روش3
 سابق در واژگان آموزش داده شده در کتاب سال اول راهنماییپژوهش حاضر به شیوه تطبیقی، 

را با واژگان پایه دو فهرست  باشندیکصد واژه می که از نظر تعداد تقریباً نگلیسی ایراندرس زبان ا
مقایسه نماید و به این  همپوشی این واژگان را با یکدیگر کند تا میزانفري و آکسفورد مقایسه می
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آموزش زبان در کشورمان چه میزان   اول ياژگان تدریس شده در پایهپرسش پاسخ دهد که و
راهنمایی  انگلیسی است. به این منظور واژگان کتاب انگلیسی سال اولزبان يمنطبق بر واژگان پایه

 يبا صد واژه نخست فهرست واژگان پایه سال در نظام آموزشی ایران تدریس شد، 20که بیش از 
نتایج پژوهش حاضر در شرایطی  شوند.آکسفورد انطباق داده میي پایه يهژصد وایکفري و فهرست 

هاي درسی زبان انگلیسی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته که تغییر محتواي کتاب
در ادامه فهرست  هاي درسی قرار گیرد.لفان کتابؤتواند مورد استفاده کارشناسان و ماست می

گردد و سپس به فهرست فري و فهرست صد واژه پر بسامد آکسفورد ذکر می اول يیکصد واژه
دهنده فهرست واژگان پایه جدول شماره یک نشان پردازیم.هاي پژوهش میتحلیل دادهوتجزیه

آکسفورد و فري، همچنین واژگان آموزش داده شده در کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی ایران 
اما واژگان کتاب  ،اندشدهارایه فورد و فري به ترتیب اولویت و اهمیت هاي آکساست. واژگان فهرست

زبان اول راهنمایی بر حسب حروف الفبا در جدول آمده است. همچنین در این جدول، رتبه واژگان 
فري و آکسفورد در مقابل هر واژه ذکر گردیده است. خط  يهاي واژگان پایهکتاب درسی از فهرست

البته توجه داشته باشید که فهرست  باشد.ها میوجود واژه موردنظر در فهرستتیره به معناي عدم
جا که تعداد واژگان کتاب انگلیسی اول راهنمایی حدود اما از آن ،شودفري هزار واژه را شامل می

یکصد واژه است و فهرست آکسفورد هم یکصد واژه اول زبان انگلیسی را معرفی کرده است، در 
  ه و با واژگان کتاب درسی تطبیق داده شده است:اول فهرست فري ارائ يا یکصد واژهتنهجدول زیر 

  
  اول راهنمایی  انگلیسی هاي آکسفورد، فري و کتاب واژگان پایه فهرست :1جدول 

رتبه واژه 
در 

فهرست 
 فري

رتبه واژه در 
فهرست 
 آکسفورد

فهرست واژگان  اول 
 راهنمایی

فهرست واژگان 
 پایه فري

فهرست واژگان پایه 
 ردیف آکسفورد

4 6 A The the 1 
88 - Am Of Be 2 
43 32 An And To 3 
3 5 And A Of 4 
- - Apple To And 5 

15 - Are In A 6 
- - Arm Is In 7 
- - Bag You That 8 
- - Ball That Have 9 
- - Basket It I 10 
- - Bell He It 11 
- - Bicycle Was For 12 
- - Blackboard For Not 13 
- - Book On On 14 
- - Box Are With 15 
- - Boy As He 16 
- - Brother With As 17 
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- - Bus His You 18 
- - Car They Do 19 
- - Cat I At 20 
- - Chair At This 21 
- - Classroom Be But 22 
- - Computer This His 23 
- - Cup Have By 24 
- - Dentist from From 25 
- - Desk Or They 26 
- - Doctor One We 27 
- - Dog Had Say 28 
- - Door By Her 29 
- - Dress Word She 30 
- - Ear But Or 31 
- - Egg Not An 32 
- - Eight What Will 33 
- - Eleven All My 34 
- - English Were One 35 
- - Eye We All 36 
- - Fan When Would 37 
- - Fifteen Your There 38 
- - Fine Can Their 39 
- - Fish Said What 40 
- - Five There So 41 
- - Four Use Up 42 
- - Fourteen An Out 43 
- - Girl Each If 44 
- - Glass Which About 45 
- 65 Good She Who 46 
- - Hand Do Get 47 

69 - Has How Which 48 
- - Hat Their Go 49 

24 9 Have If Me 50 
11 16 He Will When 51 
- - Hello Up Make 52 
- - Hen Other Can 53 
- - House About Like 54 

48 85 How Out Time 55 
20 10 I Many No 56 
10 11 It Then Just 57 
- - Ok Them Him 58 
- - Jacket These Know 59 
- 57 Just So Take 60 
- - Map Some People 61 
- - Morning Her Into 62 
- - Mosque would Year 63 
- - Miss Make Your 64 
- - Mr. Like Good 65 
- - Mrs. Him Some 66 
- - Nine Into Could 67 

77 56 No Time Them 68 
32 13 Not Has See 69 
- - Notebook Look Other 70 
- - Nurse Two Than 71 

27 35 One More Then 72 
- - Orange Write Now 73 



               9                                  ...بررسی تطبیقی واژگان کتاب انگلیسی اول راهنمایی 

- - Pen Go Look 74 
- - Pencil See Only 75 
- - Plate Number Come 76 
- - Radio No Its 77 
- - Ruler Way Over 78 
- - Scarf Could Think 79 
- - School People Also 80 
- - Seven My Back 81 

46 30 She Than After 82 
- - Shirt First Use 83 
- - Sister Water Two 84 
- - Six Been How 85 
- - Student Call Our 86 
- - Table Who Work 87 
- - Teacher Am First 88 
- - Ten Its Well 89 
- - Thank Now Way 90 
9 8 That Find Even 91 
59 96 These Long New 92 
19 26 They Down Want 93 
- - Thirteen Day Because 94 

23 21 This Did Any 95 
- - Those Get These 96 
- - three Come Give 97 
- - Today Made Day 98 
- - Too May Most 99 
- - TV part Us 100 
- - Twelve   101 

71 84 Two   102 
- - Umbrella   103 
- - Very   104 
- - Wall   105 
 - Watch   106 

36 27 We   107 
- 89 well   108 

33 40 What   109 
- - Window   110 
- - Yes   111 
8 18 you   112 

  
  . بررسی و تحلیل واژگان کتاب انگلیسی اول راهنمایی4

شده در کتاب زبان واژه آموزش داده 112گردد از طور که در جدول شماره یک مشاهده میهمان
اول و پربسامد  يصد واژهیکواژه) در فهرست  26ها (آن انگلیسی سال اول راهنمایی تعداد کمی از

از  پیشین اما این به آن معنا نیست که کتاب زبان سال اول راهنمایی ،اندآکسفورد و فري قرار گرفته
طور چرا که همان ،زبان انگلیسی ندارد يهفی با فهرست واژگان پاینظر محتواي واژگانی انطباق کا

به مقوالتی مانند حروف  هاي مذکور عمدتاًاول فهرست يهصد واژیککه در جدول مشهود است 
اند در لفان کوشیدهؤاضافه و حروف اشاره اختصاص یافته است، حال آن که در کتاب سال اول، م

از اسامی  وزش دهند و در این بین غالباًان انگلیسی را به نوآموزان آمزب چهار درس اول حروف الفباي



 10                          دوفصلنامۀ پژوهش هاى زبان شناسى: نظریه و کاربرد، شمارة اول- پاییز و زمستان 1401

اشیاء موجود در محیط کالس درس یا اسامی و حیوانات و اعضاي بدن انسان کمک گرفتهاند. البته به 
نظر میرسد مؤلفان میتوانستند به جاي استفاده از واژههایی مانند از واژههاي پربسامد دیگري براي 
الفبا استفاده کنند. آموزش اعداد یک تا بیست هم در برنامهي درسی سال اول قرار  آموزش حروف 
داشته که از بین این اعداد فقط عدد دو در فهرستهاي مذکور قرار گرفته است. بهطور نسبی به نظر 
استفاده  کتاب  این  در  که  کلماتی  و  کرده  عمل  مناسب  واژگان  انتخاب  در  اول  سال  کتاب  میرسد 
شدهاند از نظر محتوا تعارض چندانی با واژگان فهرستهاي موردنظر تحقیق ندارد. البته به نظر می 
رسد این کتاب از نظر معرفی حروف اضافه و کلمات پرسشی که بخش عمده فهرست یکصد واژهی 
از  نوع  این  آموزش  به  که  آن  از  بیش  و  نیست  غنی  چندان  میدهند  اختصاص  خود  به  را  پربسامد 
پایهي  واژگان  به  با مراجعه  یا صفت توجه داشته است.  واژگان مقوله اسم  به معرفی  بپردازد  واژگان 
بخش اسم از فهرست دولچ که در بخش اول تحقیق معرفی گردیدند، میتوان میزان انطباق اسمهاي 
نمود.  بررسی  را  دولچ  نظر  مورد  زبانانگلیسی  پایهي  واژگان  با  راهنمایی  اول  در کتاب سال  بکاررفته 
نشان  را  دولچ  فهرست  در  آنها  رفتن  بهکار  و  کتاب  در  استفاده  مورد  اسمهاي  دو  شمارهی  جدول 

میدهد:  

 ها در فهرست دولچو حضور آن کار رفته در کتاب اول راهنماییهاسامی ب :2جدول 
اسم به کار رفته در کتاب سال اول راهنمایی حضور در فهرست دولچ ردیف

هبل  Apple 1
خیر Arm 2
خیر Bag 3
Ball 4 بله
خیر Basket 5
خیر Bell 6 

خیر Bicycle 7
خیر Blackboard 8
Book 9 خیر
 Box 10 بله

 Boy 11 بله

 Brother 12 بله

خیر Bus 13 

 Car 14 بله

 Cat 15 بله

 Chair 16 بله

خیر Classroom 17 

خیر Computer 18 
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 Cup 19 خیر

 Dentist 20 خیر

 Desk 21 خیر

 Doctor 22 خیر

 Dog 23 بله

 Door 24 بله

 Dress 25 خیر

 Ear 26 خیر

 Egg 27 بله

 English 28 خیر

 Eye 29 بله

 Fan 30 خیر

 Fish 31 بله

 Girl 32 بله
 Glass 33 خیر
 Hand 34 بله
 Hat 35 خیر
 Hen 36 خیر
 House 37 بله
 Jacket 38 خیر
 Map 39 خیر
 Morning 40 بله
 Mosque 41 خیر
 Notebook 42 خیر
 Nurse 43 خیر
 Orange 44 خیر
 Pen 45 خیر
 Pencil 46 خیر
 Plate 47 خیر
 Radio 48 خیر
 Ruler 49 خیر
 Scarf 50 خیر
 School 51 بله
 Shirt 52 خیر
 Sister 53 بله
 Student 54 خیر
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خیر Table 55 
خیر Teacher 56 
خیر Thank 57 
خیر TV 58 
خیر Umbrella 59 
خیر Wall 60 
Watch 61 بله
 Window 62 بله

بیست و یک مورد از شست و دو مورد اسم آموزش  ،شودطور که در جدول مشاهده میهمان    
باشد که میزان منطبق با واژگان فهرست دولچ می اول راهنمایی زبان انگلیسی داده شده در کتاب

بعضی از اسامی ذکر شده در فهرست دولچ مانند بابانوئل، خوك، سینه اي است. قاعدتاًمالحظهلقاب
هاي سرخ و سنجاب با عناصر مذهبی و فرهنگی کشور ما تناسبی ندارد و طبیعی است که در کتاب

فهرست  هاي پس از تنظیمها مانند رایانه نیز در سالها پرداخته نشود بعضی اسمدرسی ما نیز به آن
 ها طبیعی است.عدم حضور آناند و دولچ وارد دامنه واژگانی انگلیسی زبانان گردیده

  زبان فارسی  يواژگان کتاب زبان اول راهنمایی و واژگان پایه .1,4
شود که میزان انطباق واژگان آموزش داده شده در کتاب سال اول مطرح می پرسشاکنون این 

ثیر واژگان ت تأاین واژگان تحگزینش ان فارسی به چه اندازه است؟ و آیا زب ۀراهنمایی با واژگان پای
منظور پاسخ زبان فارسی که در شم زبانی نویسندگان کتاب درسی وجود دارد نبوده است؟ به يپایه

 پایه اول دبستان را با فهرست واژگان پایه زبان فارسی 3به این پرسش شست و دو اسم جدول 
ها به از آن سی و هفت عدد ) سنجیدیم که از میان این شست و دو اسم1387و1384زاده،(نعت

 شرح زیر، در جدول واژگان پایه زبان فارسی قرار داشت:

 ها در زبان فارسیکار رفته در کتاب اول راهنمایی و حضور آنهفهرست اسامی ب :3جدول 

 مالحظات
حضور در فهرست واژگان 
 پایه زبان فارسی سال اول

 دبستان

 ترجمه
کار رفته در اسم به

کتاب سال اول 
 راهنمایی

 ردیف

- Apple 1 سیب بله
- خیر Arm 2 بازو
- کیف بله Bag 3
- Ball 4 توپ بله
- Basket 5 سبد بله
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 Bell 6 زنگ بله -

 به معنی دوچرخه در فهرست
 Bicycle 7 چرخ بله نیست

 Blackboard 8 تخته سیاه خیر -

 Book 9 کتاب بله -

 Box 10 جعبه خیر -

 Boy 11 پسر خیر -

 Brother 12 برادر بله -

 Bus 13 اتوبوس خیر -

 Car 14 ماشین خیر -

 Cat 15 گربه بله -

 Chair 16 صندلی خیر -

 Classroom 17 کالس بله -

 Computer 18 کامپیوتر خیر -

 به معنی فنجان در فهرست
 Cup 19 استکان بله نیست

ان در فهرست وجود واژه دند
 دارد

 Dentist 20 دندانپزشک خیر

 Desk 21 نیمکت بله -

 Doctor 22 دکتر خیر -

 Dog 23 سگ بله -

 Door 24 در بله -

 Dress 25 لباس بله -

واژه خرگوش در فهرست 
 وجود دارد

 Ear 26 گوش خیر

 Egg 27 تخم مرغ خیر -

 English 28 انگلیسی خیر -

Eye 92 چشم بله -  

 Fan 30 پنکه خیر -

 Fish 31 ماهی بله -

 Girl 32 دختر بله -
 Glass 33 شیشه بله -
 Hand 34 دست بله -
 Hat 35 کاله بله -

به معناي جوجه و مرغابی در 
 Hen 36 مرغ خیر فهرست وجود دارد
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-  House 37 خانه بله
-  Jacket 38 ژاکت بله
- خیر  Map 39 نقشه
-  Morning 40 صبح بله
- مسجد بله Mosque 41 
-  Notebook 42 دفتر بله
- خیر پرستار Nurse 43 
- خیر پرتقال Orange 44 
- خودکار بله Pen 45 
- مداد بله Pencil 46 
-  Plate 47 بشقاب بله
-  Radio 48 رادیو بله
- خیر  Ruler 49 خط کش
- خیر  Scarf 50 روسري
- مدرسه بله School 51 
- خیر پیراهن Shirt 52 
- خواهر بله Sister 53 
- آموزدانش بله  Student 54 
-  Table 55 نیمکت بله
- معلم بله Teacher 56 

به معناي سپاسگزار هم در
تشکر بله فهرست وجود دارد Thank 57 

- خیر زیونیتلو TV 58 
- خیر  Umbrella 59 چتر

خیر  Wall 60 دیوار
- خیر  Watch 61 ساعت
- پنجره بله Window 62 

  گیرينتیجه
اول با  يانگلیسی پایههدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق کتاب درسی زبان

ها مشخص گردید که زبان انگلیسی و فارسی بود و پس از بررسی داده يفهرست واژگان پایه
فارسی و  يمذکور و فهرست واژگان پایههاي تدریس شده در کتاب توجهی بین واژههمپوشی قابل

رسد کتاب درسی سال اول راهنمایی نظام فعلی به نظر میدیگر بیانانگلیسی مشاهده می شود به
قبولی دارد. اما هاي واژگان پایه زبان انگلیسی انطباق قابلآموزشی کشورمان از نظر انطباق با فهرست
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که به این کتاب هاي اول تا چهارم فته شده در درسکار گرهاي بهخصوص واژهها بهبعضی واژه
هاي پربسامدتري توان با واژهآموزش حروف الفباي زبان انگلیسی اختصاص یافته است را می

 لفانؤباشد که ماول می يماهیت کتاب پایه يها نیز به واسطههمپوشیبرخی از عدم .جایگزین نمود
 نوآموزان به را انگلیسیزبان الفباي بیست و شش حرف دروس نخست، در اندلیف آن کوشیدهدر تأ

 کالس محیط در موجود اشیاء اسامی از به منظور آموزش الفبا غالباً بین این در و دهند آموزش
 لفانؤم رسدمی نظربه البته. اندگرفته کمک انسان بدن اعضاي و حیوانات اسامی یا درس

 الفبا حروف آموزش براي دیگري بسامدپر هايواژه از مانند هاییواژه از استفاده جايبه توانستندمی
 بین از که داشته قرار اول سال محتواي آموزشی در هم بیست تا یک اعداد آموزش. کنند استفاده

  .است گرفته قرار واژگان پایه هايفهرست در دو عدد فقط اعداد این
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 فارسی منابع
کمیته ملی پیکار  تهران: .سال) 13تا  6هاي خردساالن (فهرست پربسامدترین واژه ).1357( .ایمن، لیلی

  سوادي. جهانی با بی
ي بسامدي معیارالعقول ابننامهآورده)، واژه). پیشگفتاري در: محمد بدیع (فراهم1350اي، فریدون (بدره

  سینا، تهران: فرهنگستان زبان ایران. 
 .سادهدوست پیرامون فرهنگوگو با مصطفی رحماننو: گفتام). گ1374( .رحماندوست، مصطفی

  . 60- 72. 2، شماره ادبیات کودك و نوجوان ينامهپژوهش
 تا کنون (گروه سنی الف و ب). 1300هاي کودك از سال بررسی دامنه واژگانی کتاب). 1387( .سیفی، بهاره

  . 129و  128کتاب ماه کودك و نوجوان، شماره 
ارشد، دانشگاه عالمه ي کارشناسینامهپایان واژگان گفتاري کودکان دبستانی.). 1376( .مرزصفرزاده، فرا

  طباطبایی. 
- ارشد زباني کارشناسینامه. پایانواژگان خوانداري کودکان دبستانی ایران). 1371( .ضرغامیان، مهدي

شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
  . 4 يههاي آموزشی، شمارتهران: نوآوري ها.اي براي واژهشناسنامه. )1382( .طیبی، اکرم

گوید خورشید آقا، خانم کالغه؟ (مفهوم و مرز شعر ). چهره به چهره: چرا کسی نمی1375( .کشاورز، ناصر
  . 35-43. 7، شماره ي ادبیات کودك و نوجواننامهپژوهشکودك) گفتگو با ناصر کشاورز. 

اي و هاي ترجمهبررسی کاربرد واژگان پایه فارسی در کتاب). 1389و زندیان، سمانه (عاصی، سید مصطفی 
  . مطالعات ترجمه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. اي کودکانغیرترجمه

 هاي مربوط به واژگان نوشتاري، گفتاري یا خوانداري کودکانبررسی و مقایسه پژوهش). 1383( .فکري، نادیا
 54-61صص. )، 27 مسلسل( 3شماره  7، جلد رسانیکتابداري و اطالعدبستانی ایران از ابتدا تاکنون.

 پاییز.
  . تهران: کتاب ماه کودك و نوجوان. اهمیت واژگان پایه در شعر کودك). 1385( .محمدي رفیع، شایا

اي ابط معنایی بین گزاره). بررسی توانش معنایی کودکان در سطح رو1392( .ایرجی، مریم؛ مقدمی، نرگس
  173-194. صص. 4ي ، شماره4ي دوره جستارهاي زبانی. يدوماهنامهنماي هر. حاوي کمیت

واژگان پایه ). 1390زاده، محرم (منصوري و کاظمی، مهديدستجردي ؛دادرس، محمد زاده، شهین؛نعمت
  . تهران: انتشارات مدرسه. فارسی از زبان کودکان ایرانی

سطوح پیچیدگی بندهاي ). 1391( .روشن، بلقیس. غیاثیان، مریم السادات. غفاري، مهران ؛، شهینزادهنعمت
جستارهاي زبانی.  يدوماهنامه. ساله6تا  3موصولی فاعل. فاعل و فاعل. مفعول در کودکان فارسی زبان 

 . زمستان221-244. صص. 4ي ، شماره4ي دوره
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