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  چكيده
آموزشي از اهميت بسزايي برخوردار است و  شناسي در آفرينش آثار ادبي، آموزشي و كمك مخاطب

متخصصان ادبيات و . كند اين موضوع به هنگام نگارش متون ويژة كودكان اهميت بيشتري پيدا مي
آموزش كودكان و نوجوانان به اين موضوع واقف هستند كه كاربرد واژگان و ساختارهاي دشوار در 

بنابراين در نگارش . برد تن، آموزش را مختل كرده و احساس لذت خواندن را در كودكان از بين ميم
آموزشي توجه به گروه سني مخاطبان براي استفاده از واژگان پايه، يعني  متون آموزشي و كمك

در اين . دارد برند، اهميت زيادي مي كار  ها را فهميده و به واژگاني كه بيشتر افراد در يك گروه سني آن
، ميزان كاربرد اين واژگان )1390(زاده و همكاران  از نعمت طرح واژگان پايهتحقيق، با در نظر گرفتن 

. ايم را بررسي كرده 1390سال » رشد نوآموز«منتخب از مجلة ) شعر  10داستان و  10(اثر  20در 
هدف از انجام . نتايج اين تحقيق در نگارش و نيز بازبيني آثار ويژة كودكان مقطع ابتدايي كاربرد دارد

فهمند تا  ها را مي سايي واژگاني است كه كودكان ايراني در تمام نقاط كشور آنچنين تحقيقاتي، شنا
  . هنگام تهية محتواي آموزشي از واژگان نامفهوم و دشوار استفاده نشود

  

  .هاي كودكانه، محتواي آموزشي كودك و نوجوان، متنواژگان پايه، رشد نوآموز، ادبيات  :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
گزينش واژگان و ايجاد ساختارهاي مناسب توسط نويسندگان، در برقراري ارتباط مؤثر با 

تنها ارتباط را مختل  كاربرد واژگان نامأنوس و دشوار در متن، نه. توجهي دارد مخاطبان نقش قابل 
 اين موضوع به هنگام نگارش متون ويژة. كند  كند، بلكه ممكن است اشتياق خواندن را هم سلب مي

اگرچه به . كند كودكان كه از دايرة واژگاني محدودتري برخوردار هستند، اهميت بيشتري پيدا مي
توان انتظار داشت كه همة كودكان از دايرة  هاي شناختي و فرهنگي نمي داليلي همچون تفاوت

واژگاني ثابتي برخوردار باشند، اما همواره تعدادي واژه وجود دارند كه براي كودكان در يك 
» واژگان پايه«به اين تعداد واژه، اصطالح . گروه سني، مأنوس و از نظر معنايي قابل فهم هستند

  . شود ها در متون كودكانه توصيه مي اطالق و استفاده از آن
زاده و  شده توسط نعمت در اين تحقيق درصدديم ازطريق مقايسة واژگان پاية معرفي

ها را در اين  ها و شعرهاي مجلة رشد نوآموز، ميزان كاربرد آن با داستان) 1390(همكاران 
عمومي و   اي است كه با هدف افزايش اطالعات ، ماهنامهرشد نوآموزمجلة . كنيم متون بررسي

از آنجا . شود آموزان مقاطع دوم و سوم ابتدايي منتشر مي دن، ويژة دانشتقويت مهارت خوان
هاي متفاوت  كه مخاطبان مجالت رشد را تمامي كودكان و نوجوانان ايراني با ويژگي

دهند،  مي تشكيل ... زبان و زبان و غير فارسي شناختي، اعم از روستايي و شهري، فارسي
مواردي مانند سن، ميزان برخورداري از امكانات و دارد هنگام گزينش واژگان به   ضرورت
رسد در نگارش متون داستاني و اشعار اين  نظر مي به . شود  هاي فرهنگي نيز توجه تفاوت

مطالعة واژگان رشد نوآموز در يك بافت . شود هاي دشوار استفاده مي مجله، گاهي از واژه
. ارتباط مؤثر با مخاطبان كمك كند تواند به پديدآورندگان آثار براي ايجاد آموزشي، مي
كه در نگارش متون مجلة رشد نوآموز تا چه اندازه از  پرسشمنظور بررسي اين  بنابراين، به

هاي نويسندگان  شود، تعدادي از شعرها و داستان فهم استفاده مي  واژگان مأنوس و قابل
  . ايم يه بررسي كردهمختلف را انتخاب كرده و به روش توصيفي از نظر كاربرد واژگان پا

  
  پيشينة تحقيق . 2

شناسي كاربردي و آموزش زبان، كاربرد ساختارها و واژگان مناسب از اهميت زيادي  در زبان
. شود فهم استفاده مي در ادبيات كودك و نوجوان از ساختارهاي ساده و قابل . برخوردار است
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ورد توجه بوده و تحقيقات زيادي مقولة واژگان پايه نيز همواره توسط كارشناسان آموزشي م
هاي واژگان بوده  ها ارائة فهرست شده كه نتيجة آن هاي مختلف انجام  روي واژگان پركاربرد زبان

، در . م1904هاي منظم براي شناسايي واژگان پايه، در زبان انگليسي به سال  اولين تالش. است
نصاب كتاب . گردد باز مي. م1897و در زبان آلماني به سال . م1924زبان فرانسه به سال 

نيز در قالب شعر توسط ابونصر فراهي بجستاني در قرن هفتم، براي يادگيري واژگان  الصبيان
  ). 41: 1390زاده و همكاران،  نعمت(زبان عربي به نگارش در آمده است 

 ن ازتوا اند، مي از صاحبنظراني كه در حوزة واژگان پاية زبان انگليسي به مطالعه پرداخته
) 1997( 4كارتي  ، اسميت و مك)1988( 3كارتي تر و مك  ، كار)1987( 2كارتر، )1953( 1وست

پيكرة واژگان ملي «اساس  نيز در تحقيقي كه بر) 2001( 6لي. نام برد) 2000( 5و اسميت
به مقايسة توزيع واژگان پايه در گفتن و نوشتن به زبان انگليسي  انجام داده، »7انگليسي

هاي واژگان پايه در زبان  ترين فهرست شده كه يكي از معروف پيكرة ذكر. پرداخته است
باشد كه از گفتار گويشوران زبان انگليسي در  انگليسي است، مشتمل بر صد ميليون واژه مي

آموزاني كه به دانش  زبان 8كارتي  به اعتقاد مك. تاس تمامي طبقات اجتماعي گردآوري شده 
 MC)(واژگان پايه مجهز باشند، لوازم كافي براي برقراري ارتباط در هر موقعيتي را دارند 

)Carthy, 1990: 49( .گيرد كه تمامي  هم واژگان پايه را مجموعه لغاتي در نظر مي 9استابز
توانند با يكديگر ارتباط  ها نمي انستن آنها تسلط دارند و بدون د گويشوران بومي به آن

  . Stubbs, 2002: 41)(موفقي برقرار كنند 
عنوان مثال  بوده است؛ به »10بسامد«در بيشتر اين مطالعات، مبناي تعيين واژگان پايه 

عنوان عامل و عنصر اصلي  در نگارش فهرست واژگان پايه، بسامد را به) 2000( 11هيوز
تر به خاطر سپرده شده و  ، واژگان پربسامد آسان12به اعتقاد پالگ. استمورد نظر قرار داده 

نيز با اين  13آرونوف و فودمن. Plug, 2003: 49)(افتد  تر اتفاق مي ها سريع دسترسي به آن
شوند، نظر پالگ را تأييد  تر بازيابي مي استدالل كه واژگان پربسامد به هنگام استفاده، سريع

شناختي زبان قادر به اثبات  مطالعات روان. (Aronoff & Fudeman, 2005: 225)كنند  مي
تر به ذهن خطور  ها سريع اين فرضيه هستند كه به هنگام سخن گفتن، پربسامدترين واژه

  . كنند مي
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توجهي با موضوع كاربرد واژگان پاية زبان فارسي در ادبيات  همچنين تحقيقات قابل 
اولين تحقيق دربارة واژگان پايه . نجام شده استريزي درسي ا كودك و نوجوان و برنامه

انجام شده كه توسط فرهنگستان زبان ايران در ) 1350( اي فريدون بدرهزبان فارسي توسط 
واژة مورد  98769در اين تحقيق، از بين . به صورت كتاب منتشر شده است. ش1352سال 

  . اند عنوان واژگان پايه معرفي شده واژه، به 775مطالعه، 
) 1357(توان به طرح تحقيقي ايمن  شده دربارة اين موضوع مي از ديگر تحقيقات انجام

ساله،  12تا  6هاي سني  اشاره كرد كه با تحليل گفتار و نوشتار كودكان ايراني در گروه
همچنين . عنوان جامعة آماري مورد بررسي قرار داده است حدود چهار ميليون واژه را به

هاي اول تا پنجم دبستان و  هاي درسي پايه شده در كتاب ان استفادهواژگ) 1370(صفارپور 
 26نهضت سوادآموزي را به تفكيك پاية تحصيلي و مادة درسي، بررسي و فهرست واژگاني 

نيز در زمينة ) 1371(ضرغاميان . است ها ارائه كرده اي را بررسي و فهرست الفبايي از آن كلمه
اي از واژگان خوانداري كودكان ايراني دهة شصت  و مجموعه واژگان پايه، تحقيقي انجام داده

شده در  عنوان مقاله و قصة منتشر 9عنوان كتاب و  87ها از  ه اين واژ. را بررسي كرده است
وي دو فهرست الفبايي و . گردآوري شده است »ج«و  »ب«هاي سني  مجالت كودكان گروه

در تحقيقي ديگر، ) 1376(صفرزاده . تمدخل واژگاني ارائه نموده اس 13039بسامدي از 
وي . هاي سوم تا پنجم را ضبط و تحليل كرده است آموزان دبستاني پايه هاي دانش وگو گفت

تك كلمات موجود در متن، ميزان كاربرد  افزار تحليلگر متن، با شمارش تك با استفاده از نرم
در اين تحقيق كه بر . استمشخص كرده ) به تفكيك جنسيت(هر واژه را در دختران و پسران 

  . واژگان پاية گفتاري متمركز بوده، فهرستي از واژگان پربسامد و نامكرر ارائه شده است
به شناسايي و تحليل واژگان نوشتاري كودكان دبستاني ايران پرداخته و ) 1383(فكري 

 »14موزرشد نوآ«هاي ارسالي كودكان دبستاني سراسر كشور به دفتر مجالت  با بررسي نامه
واژة غير تكراري  4754واژه و  56086،  81- 80هاي تحصيلي  در سال »15آموز رشد دانش«و 

واژه، يك جدول  56086حاصل اين تحقيق، يك جدول الفبايي شامل . را استخراج كرده است
طيبي . واژة پايه بوده است 761واژه و يك جدول واژگان پايه شامل  4754بسامدي شامل 

  شناسي زبان بهره سايي واژگان پايه، از دستاوردهاي معناشناسي و ردهبراي شنا) 1382(
كرده كه در آن كوشيده است ضمن برطرف كردن مشكالت  گرفته و الگويي را ارائه 

 
14

ن ويژه كودكان پايه    هاي دوم و سوم دبستا
15

يه   ن ويژه كودكان پا چهارم و پنجم دبستا   هاي 
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كارگيري الگو  قابليت به: اند از هاي پيشين، به دو هدف ديگر نيز دست يابد كه عبارت فهرست
. ها بندي و امكان بازنگري داده همچنين سهولت طبقهدر سراسر كشور و تسهيل كاربرد آن و 

براي اين منظور در مرحلة اول، پاية تحصيلي؛ مرحلة دوم، منبع واژگان؛ مرحلة سوم، نوع 
واژگان؛ مرحلة چهارم، حالت دستوري و مرحلة پنجم، حوزة معنايي واژه را تعيين كرده 

هاي  كودكانه انجام داده، داستانهاي  هم در تحقيقي كه دربارة كتاب) 1387(سيفي . است
لحاظ دامنة واژگاني تحليل  ، به1300را از سال  »الف و ب«و  »الف«هاي سني  متعلق به گروه

شده براي  هاي نوشته كرده و بر مبناي ديدگاه ساختگرايي و كاربردگرايي، سبك كتاب
  . است  كودكان در دو گروه ذكرشده را بررسي نموده

) ب و ج1384الف؛ 1380(زاده و همكاران  شده، طرح تحقيقي نعمت ت ذكراما از ميان تحقيقا
كه از مدارس سراسر ايران، حتي مناطق روستايي  طوري گيرد؛ به مي بر تري را در گسترة وسيع

ها  در اين تحقيق، براي گردآوري داده. گيري انجام شده است و عشايري و محروم نيز نمونه
روش اول شامل نظرخواهي از بزرگترها دربارة كلماتي كه از دو روش استفاده شده است؛ 

 ها براي دانستن اينكه چه كلماتي را برند و روش دوم زير نظر گرفتن بچه كار مي ها به  بچه
براي اين كار از سه آزمون استفاده شده است؛ يكي مشتمل بر . برند، بوده است ميكار   به

 آموزان هايي كه دانش ها، افعال و صفت دربارة اسمواژه براي معلمان دورة ابتدايي كه  5000
دو آزمون ديگر هم به صورت گفتاري و نوشتاري براي . شود برند، نظرخواهي ميكار   به

آموز به دو آزمون توليدي و ادراكي و  بيست هزار دانش. آموزان طراحي شده است دانش
. معلمان پاسخ دادندمعلم مقطع ابتدايي همان مدارس نيز به آزمون واژگاني  750

با اين . اند بندي شده ها، استخراج شده و براساس محدودة معنايي مقوله پربسامدترين واژه
تر است، دادگان واژگاني توليدي از دادگان واژگاني ادراكي،   استدالل كه توليد از درك مهم

توليد و كاربرد . ندا تر در نظر گرفته شده  تر و دادگان واژگاني معلمان به واقعيت نزديك مهم
كالمي گوناگون را نيز  هاي يك واژه، عالوه بر درك، توانايي استفاده و كاربرد آن در موقعيت

هاي واژگاني معلمان نيز  تنها از واژگان ادراكي، بلكه از يافته واژگان توليدي نه. دهد نشان مي
، نظر و قضاوت معلمان را شوند چرا كه واژگان معلمان تر در نظر گرفته مي  به واقعيت نزديك

. دهد مي آموزانشان، براساس شم و استنباط شخصي نشان  دربارة دانش واژگاني دانش
شدند   ايراني در دورة ابتدايي معرفي آموزان  فارسي دانش عنوان واژگان پاية زبان هايي به واژه
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سرانجام با . دندكه در هر سه نوع يافتة واژگاني توليدي، ادراكي و معلمان، تأييد شده بو
آموزان ابتدايي ايران در پنج پايه  توجه به هدف اين تحقيق، واژگان پاية فارسي دانش

واژه، پاية  238واژه، پاية دوم  137ها براي پاية اول  اين واژه. تفكيك، استخراج و ارائه شد به
واژگان به  اين. واژه بوده است 497واژه و در پاية پنجم  425واژه، پاية چهارم  287سوم 

و  »موضوعي«، »بسامدي مرجع«، »الفبايي مرجع«چهار شكل و در قالب چهار نوع جدول 
  ). 1390زاده و همكاران،  نعمت(ارائه شده است  »پلكاني«

ساله از بندهاي  6تا  3در تحقيق ديگري ميزان درك كودكان ) 1392(زاده و همكاران  نعمت
نيز به بررسي ميزان فهم ) 1392(مقدمي و ايرجي  .اند كرده موصولي زبان فارسي را بررسي

دهندة اهميت استفاده از  اند كه نشان پرداخته »هر«نماي جهاني  هاي معنايي كميت كودكان از نقش
از . دهند فهم در متوني است كه مخاطبان آن را كودكان و نوجوانان تشكيل مي  ساختارهاي قابل

  . شود است، به مقوالت ساختاري پرداخته نمي آنجا كه موضوع اين تحقيق بررسي واژگان
  

  اصول نظري . 3
عنوان مبناي مقايسه  زاده و همكاران، به شده توسط نعمت در اين تحقيق پيكرة واژگان معرفي

 1380در قالب يك طرح ملي از سال  »طرح واژگان پايه«اجراي .  مورد توجه قرار گرفته است
ترين تحقيقي  شده، گسترده دليل اينكه طرح ياد به. منتشر شد 1390آغاز و نتايج آن در سال 

آمده از آن   دست   است كه تاكنون روي واژگان پاية زبان فارسي انجام شده، پيكرة واژگان به
رح واژگان پايه، وزارت آموزش و متولي ط. عنوان معيار مورد استناد قرار گرفته است نيز به

باشد كه مسئول انتشار مجلة رشد نوآموز نيز هست، بنابراين ازطريق مقايسة  پرورش مي
هاي  كارگيري يافته شده با فهرست واژگان پايه، ميزان به رفته در متون توليد كار واژگان به

  . شود آموزشي مشخص مي زاده و همكاران در توليد متون كمك پژوهش نعمت

كارگيري واژگان پربسامد در متون آموزشي كاربرد دارد  بررسي واژگان پايه با هدف به
هاي واژگان پايه با  با اين وجود فهرست. شود هاي واژگان منجر مي و به ارائة فهرست

هايي دارند و براي متمايز كردن واژگان  هاي لغات تفاوت شده در فرهنگ هاي ارائه فهرست
ها،  ترين آن شود كه مهم مي  هايي در نظر گرفته ، ويژگي17»اي حاشيه«ن از واژگا 16»پايه«

 
16

 Core Vocabulary 
17

 Fringe Vocabulary  
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هاي آماري دقيق استفاده  معموالً براي تعيين بسامد واژگان، از روش. بسامد باال است
قابليت كاربرد در تمامي . گيرد اي مورد بررسي قرار مي شود و پيكرة واژگان گسترده مي

هاي ديگري هستند  ن مقوالت دستوري متفاوت، از ويژگيها، تنوع بيشتر و در برداشت محيط
تر، قابليت  اي داراي بسامد پايين در مقابل، واژگان حاشيه. كنند مي كه واژگان پايه را مشخص

فهرست . هاي محدود و تنوع كمتر هستند و بيشتر به مقولة اسم تعلق دارند كاربرد در محيط
هايي است كه مجموعة لغات  ، يكي از نمونه)1994( 18شده توسط ماروين و همكاران ارائه

اين . كند مي را ارائه ) واژه 333متشكل از (زبان  دبستاني انگليسي پربسامد كودكان پيش
  : ترتيب حروف الفبا مرتب شده و عبارت است از فهرست به

About, after, again, ah, all, almost, already, also, am, an,  and, another, ant, any, 

are aren’t, around, as, at, away, baby, back, bad, ball, bathroom, be, bean, because, 

bed, before, begin, bet, better, big, bird, birds, bite, black, blue, both, box, boy, bogs, 

but, buy, by, bye, call, came, can, can’t, candy, car, catch, cause, chair, come, 

comes, cookie, corn, could, couldn’t, cup, cut, day, did, didn’t, different, do, doctor, 

does, doesn’t, dog, doing, don’t, done, door, down, drink, duck, eat, eating, else, 

even, everybody, everything, face, fall, find, finger, fire, first, five, fixed, fly, foot, 

for, found, from, get, gets, getting, girl, girls, give, go, goes, going, gonna, good, 

great, green, guys, had, hair, hand, hands, has, have, haven’t, he he’s, head, hear, 

hello, help, her, here, here’s, hi, high, hill, him, his, hold, home, horse, hot, house, 

how, huh, hum, I, I’ll, I’m, if, in, inside, is, isn’t, it, it’s, juice, jump, jumped, 

jumping, just, kind, know, last, leaves, let, let’s, lift, like, little, long, look, looking, 

lot, lunch, made, make, man, many, may, maybe, me, mean, messy, middle, mine, 

mom, mommy, more, most, move, much, must, my, myself, name, named, need, 

never, new, next, nice, no, not, of, off, oh, ok, old, on, one, only, open, or, other, our, 

ours, out, over, paint, people, pet name, pick, piece, play, please, push, put, ready, 

really, read, remember, ride, right, room, run, said, same, saw, say, see, she, she’s, 

show, shut, side, sit, so, some, somebody, someone, something, sometimes, 

somewhere, still, stop, stuff, swing, tape, tell, than, that, that’s, the, their, them, then, 

there, there’s, these, they, they’ll, they’re, thing, things, this, those, three, threw, 

through, time, to, today, together, too, top, toys, trees, try, trying, turn, turtles, two, 

up, us, use, used, very, wait, want, wanted, was, wasn’t, watch, water, way, we, 

we’ll, we’re, well, went, were, what, what’s, when, where, where’s, which, while, 

who, whole, why, will, with, won’t, would, ya, yes, yet, you, you’ll, you’re, your, 

yours, um.  
 

 

 
18

 Marvin, C.A . Beukelman, D.R.  Bilyeu,D (1994) 
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  روش تحقيق . 4
دهد  جامعة آماري را واژگاني تشكيل مي. تطبيقي انجام شده است - اين تحقيق به شيوة توصيفي

مند از بيست متن متعلق به مجلة رشد نوآموز گردآوري  ها را به روش تصادفي نظام كه آن
تطبيق داده و ميزان  زاده نعمتشده را با فهرست واژگان پاية  هاي ذكر واژه. ايم نموده
هاي مورد  مشخصات داستان 1در جدول . ايم كرده  ها را مشخص واژگان پايه در آنكارگيري  به

  : ايم مشخصات شعرهاي مورد مطالعه را نشان داده 2بررسي و در جدول 
  

  هاي مورد مطالعه در تحقيق داستان 1جدول
  

 شمارة مجله نويسنده عنوان

هاي رنگي نقل  238 بهاره نيكخواه آزاد 
پيرترهخاله پيره و خاله   239 طاهره ايبد 

 240 سوسن طاقديس من هميشه هستم
پشت آرزوي الك  240 مژگان كلهر 

 241 طاهره ايبد ننه سرما و ننه صحرا
آيد كمان مي رنگين  242 سرور كتبي 

ها چكمه  242 افسانه موسوي گرمارودي 
 243 سرور كتبي آقاي ديوار
 244 طاهره ايبد چالة بيكار

 245 جعفر توزنده جاني هاجستم، واجستم

  
  شعرهاي مورد مطالعه در تحقيق 2جدول

  

 شمارة مجله شاعر عنوان

نژاد افسانه شعبان غول  238 
اهللا اسحاقي اسد پول نان  239 
 240 طيبه شاماني نذري

پور مريم هاشم مثل بال يك فرشته  240 
نژاد افسانه شعبان كالغه  241 
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  2ادامة جدول
 

مجلهشمارة  شاعر عنوان  

 242 ناصر كشاورز بين دو درياي آبي
 243 كبري بابايي مرغ حنايي
بازي سرسره نژاد افسانه شعبان   243 
اي نداشت باد خانه نژاد افسانه شعبان   244 

 245 ناصر كشاورز پيتزاي گنجشك
  

  بحث و بررسي . 5
ها را  ايم كه آن كردهها و شعرهاي مورد مطالعه را استخراج  واژه از داستان 543در مجموع، 
  : ايم نشان داده 3  در جدول

  
  هاي مورد مطالعه شده از متن هاي استخراج واژه 3جدول 

  

  الف

، آن، *، آقابزرگ، آمدن*، آفتاب*، آرام، آرزو، آسمان*جان، آخر، آدم ، آجيل، آخ، آخ*، آتش*، آبي*آب
، *اجاق، ادب، از، ازبس، اسفند، اشك، اصالً، االغ، اتفاق، *، اتاق*، ابر*، آهسته، انگار، آينه*ور، آوردن آن

  . ور، الكي، اين، او ، ايستادن، اين*اي كاش، ايران افتادن، اگر، اما، امسال، االن، انبار، انجير، انداختن، اول، 
  ب

، *اال، باشد، باشكوه، باغبان، باغچه، بافتن، ب*، بازار، بازي*، باريدن، باز*، بادام، باران*، باد*با، بابا
، *، بزرگ*، بز*، برگ*، برف*، بخشيدن، بدجوري، براي، برآوردن، برداشتن، بردن*باالخره، بامزه، بايد، بچه

دل و  حوصله، بي ، به، بي*، بو، بوته، بودن، بوسيدن* )كفش(، بله، بند *، بعد، بغل، بقيه، بلد، بلند*بستن، بستني
  . دماغ، بيچاره، بيرون، بيكار، بند آمدن، بين

  پ

، *، پخش كردن، پر*، پاييز، پايين)ميز(، پرانتز، پاره، پاشيدن، پايه *، پارچه*، پاپيوني، پادشاه، پرچم*پا
، پونز، *، پشت، پلو، پرسيدن، پوسيده، پوشيدن، پول*، پوشاندن، پريدن، پس، پسته، پسر*پرت، پرنده

  . ، پيش*، پيتزا، پيچيدن، پيدا، پير*شدن پياده
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  ت

، تصدق، تعجب، تق، *تاريكي، تازه، تپلي، تپه، ترسيدن، تشريف، تشك، تشكچه، تشكر، تشنهتا، تابستان، 
 *.، توانستن، توپ)ي(، تمرين، تند، ترمز، تنه، تنها، تو، تو *تكان، تكه، تكيه، تگرگ، تلوتلو، تلويزيون

  ج

  . ، جوراجور، جوي*جا، جاگذاشتن، جان، جديد، جلو، جمع، جمله، جوراب 

  چ

، چشمه، چكمه، چكيدن، چالق، چند، *، چرخيدن، چشم*چاره، چاله، چانه، چپه، چتر، چرا، چراغ چارقد،
  . قدر، چي، چيدن، چيز لباسي، چون، چه حيف، چه  ، چوب*چوب

  ح

  . ، حس، حسابي، حلزون، حنايي، حوصله، حوض*حال، حاال، حتماً، حتي، حرص، حرف زدن
  خ

، خسته، *، خبر، خراب، خرده، خرگوش*بزرگ، خانواده، خانه خانمانداز، خاكستر، خاله،  ، خاك*خاك
، خود، خوراكي، *، خوب*، خواهر*خشك، خشكاندن، خم، خميازه، خنديدن، خوابيدن، خواستن، خواندن

  . ، خيس، خار، خيلي*، خوشبخت، خوشحالي، خيابان)آمدن(، خوش، خوش *خوردن

  د

، درخشيدن، درد، دررفتن، *، دراز، درخت*، در*، دختر*نهداد، دادن، داشتن، داغ، داماد، دانستن، دا
قروچه، دنيا،  ، دنبال، دندان*، دكمه، دكه، دل، دم*، دستكش، دشت، دفعه، دكتر*، دست*، درسته، دريا*درست

، ديروز، *، ديدن*، دور و بر، دويدن، دهان*، دودل، دور*، دوختن، دود*دو، دوا، دواندن، دوباره، دوچرخه
  *.ديوارديگر، 

  ر

، *كمان، رو، رود، رودخانه، روز ، رنگ، رنگين*برق، رفتن و ، رساندن، رسيدن، رعد*را، راحت، راضي، راه
  . فروشي، روييدن، ريختن، ريز، ريشه روزنامه، روزنامه

  ز

  . ، زندان، زود، زور، زيبا، زير*، زن*، زخم، زدن، زمين*زانو، زبان

  س

، سرد، سرعت، سرك، سفر، سالم كردن، سنگين، *سخت، سر ، سپردن،*سال، سايه، سبد، سبز
  . ، سير، سيراب، سيني*، سوهان، سياه*سوتي، سوختن، سوراخ، سوزن سوت

  ش

، شبيه، شتر، شدن، شرط، شرمنده، شروع، شستن، شكستن، *گردن، شام، شب شاخ، شاخه، شاد، شال
  *.، شير، شيريني)زدن(شكم، شنيدن، شوت، شور 

  ص

  *.صبر، صدا، صف، صورت ،*صاف، صبح
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  ظ/ ط

  . طرف، ظهر

  ع

  . ، عوض*، عروسي، عسلي، عصا، عصازنان، عصباني، عكس*عاشق، عاشورا، عالم، عجيب، عروس

  غ

  . غروب، غريدن، غم، غول، غيب

  ف

  . اي ، فرشته، فرمودن، فروختن، فرياد، فشار، فقط، فكر، فوت، فهميدن، فيروزه*فرار، فردا، فرش

  ق

  . پاتي، قالپاق، قايم، قبول، قد، قرار، قربان، قرص، قرمز، قشنگ، قصر، قل خوردن، قول، قيمه قاطيقاپيدن، 

  ك

، كالفه، *، كل، كالغ*كشان، كشاندن، كشيدن، كف، كفش ، كاش، كجا، كدام، كردن، كسي، كشان*كاركردن
  . كه، كهنه، كي ،*، كودك، كوه*، كوچه*، كمان، كمد، كمر، كمرنگ، كمك، كنار، كنجد، كوچك*كم

  گ

شدن،  ، گشتن، گفتن، گلدان، گم*، گرد، گرسنه، گرفتن، گرم، گرما، گره، گريه*، گذاشتن، گذشتن، گربه*گاو
  . گنده، گوشه، گون

  ل

  . پشت، النه، لب، لبخند، لرزيدن، لطيف، لغزيدن، لك، له، ليز خوردن ال، الغر، الك به ال

  م

، *، مرغ*، مدت، مرد*، مثل، محكم، مداد*مامان، ماندن، مانده، مانند، ماهي، مال، ماليدن، *، ماشين*مادر
  . دار ، ميوه*، ميمون، ميوه*، ميز*، مهربان، مهمان*مطمئن، معطل، ملكه، من، منتظر، موج، مورچه

  ن

  دادن، نشستن، نفس، نقره، نقشه، نقل، نگاه ، نذري، نرم، نشان*، نجات، نخ*نارگيل، ناف، ناگهان، نان
  . ، نوك، ني*، نوشتن*، ننه سرما، ننه صحرا، نور*، نگه، نمكدان*كردن

  ه

  . وقت، هيچي هدر، هرچي، هم، همان، همه، هميشه، همين، هنوز، هوس، هيئت، هيچ

  و

  . وانت، ورپريده، وسط، وقت، وقتي، ول

  ي

  . يكي دفعه، يكي ، يك، يك*ياد، يخچال
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واژه در  17واژه در قالب دستوري اسم، 
 1در نمودار . است واژه نيز به صورت صفت استفاده شده

  : ايم داده

  
  هاي دستوري مختلف

هاي معنايي مختلفي  هند، در محدوده
  : ايم هاي معنايي نشان داده
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هاي مورد مطالعه، با واژگان پاية سطح سوم  واژه از متن 114بينيد،  گونه كه مي
از بين واژه. تطبيق داشته است) 1387و  1384(زاده و همكاران 

واژه در قالب دستوري اسم،  80زاده و همكاران،  واژگان پاية مورد نظر نعمت
واژه نيز به صورت صفت استفاده شده 16و ) يصورت مصدر(

داده  هاي دستوري نشان ميزان وقوع واژگان پايه را در هريك از مقوله

  

هاي دستوري مختلف ميزان وقوع واژگان پايه در مقوله 1نمودار

هند، در محدودهد ها كه بخش عمدة اين واژگان را تشكيل مي
هاي معنايي نشان داده فهرست اين واژگان را در محدوده 4در جدول . 

71%

15%

14%

دستوريقالبدرواژه

اسم فعل صفت

71% 

14% 
15% 

سيدبهنام علوي مقدم

گونه كه مي همان
زاده و همكاران  نعمت

واژگان پاية مورد نظر نعمت
(قالب فعل 

ميزان وقوع واژگان پايه را در هريك از مقوله
  

  
ها كه بخش عمدة اين واژگان را تشكيل مي اسم
. قراردارند
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جدول 
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رفته در متون مورد مطالعه 
اسم  10اسم به اشياء تعلق دارند، 

 7اسم براي ناميدن محيط زندگي، 
اسم براي  3ها و  اسم براي رنگ

 :  

  

رفته در مجلة رشد نوآموز، مطابق با واژگان پاية 

عنوان واژگان پاية مقطع سوم ابتدايي در چهار پله، 
 73اند كه پلة اول شامل 

: 1390همو، . (واژه هستند
واژة متعلق به اين فهرست 

واژه به پلة سوم  24واژه به پلة دوم، 

محيط زندگي
9%

اعضاي بدن
9%

ها خوراكي
5%

ها رنگ
4%
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رفته در متون مورد مطالعه  كار  بهاسم  74ايم، از  نشان داده 4گونه كه در جدول 
اسم به اشياء تعلق دارند،  14اسم در محدودة معنايي طبيعت قرار دارند،  17

اسم براي ناميدن محيط زندگي،  7اسم براي ناميدن اعضاي خانواده،  9براي ناميدن پرندگان، 
اسم براي رنگ 3ها،  اسم براي خوراكي 4اسم براي ناميدن اعضاي بدن، 

: ايم اين نسبت را نشان داده 2در نمودار . اند رفته كار  اشاره به پوشاك به

  

رفته در مجلة رشد نوآموز، مطابق با واژگان پاية  كار  هاي به محدودة معنايي اسم 2نمودار 
  زاده و همكاران نعمت

عنوان واژگان پاية مقطع سوم ابتدايي در چهار پله،  زاده و همكاران واژه را به
اند كه پلة اول شامل  كرده  ترتيب از آسان به دشوار و با در نظر گرفتن بسامد معرفي

واژه هستند 51و  86، 77ترتيب شامل  هاي دوم تا چهارم به واژه و پله
واژة متعلق به اين فهرست  111شده از مجلة رشد نوآموز  در متون انتخاب. )287و 

واژه به پلة دوم،  37واژه به پلة اول،  28ترتيب  را مشاهده نموديم كه به

طبيعت
21%

اشياء
جانوران17%

12%
خانواده
11%

خوراكي

رنگ
4 پوشاك

4%

ساير
8%

رفته در  كار محدودة معنايي اسم هاي به
متون مجلة رشد نوآموز

سيدبهنام علوي مقدم

گونه كه در جدول  همان
17ترتيب،  به

براي ناميدن پرندگان، 
اسم براي ناميدن اعضاي بدن، 

اشاره به پوشاك به
  

نمودار 

  
زاده و همكاران واژه را به نعمت

ترتيب از آسان به دشوار و با در نظر گرفتن بسامد معرفي به
واژه و پله
و  207،220

را مشاهده نموديم كه به

محدودة معنايي اسم هاي به
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  : ايم اين نسبت را نشان داده

  

  نسبت وقوع واژگان پايه در متون مجلة رشد نوآموز

ها و  ايم، بيشترين ميزان گزينش واژگان در داستان
شعرهاي مورد مطالعه، با واژگان پايه در پلة دوم هماهنگ بوده و انتخاب واژگان پلة چهارم 

زاده و همكاران در  درصد از واژگان پاية مورد نظر نعمت
  . توجهي است

پايه   واژه با واژگان 114
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اين نسبت را نشان داده 3در نمودار . اند واژه به پلة چهارم تعلق داشته

  

نسبت وقوع واژگان پايه در متون مجلة رشد نوآموز 3نمودار 
  

ايم، بيشترين ميزان گزينش واژگان در داستان داده نشان  3كه در نمودار  طوري
شعرهاي مورد مطالعه، با واژگان پايه در پلة دوم هماهنگ بوده و انتخاب واژگان پلة چهارم 

درصد از واژگان پاية مورد نظر نعمت 4/61. كمتر از ساير موارد است
توجهي است رشد نوآموز هم مورد استفاده قرار نگرفته كه آمار قابل متون مجلة 

  گيري  نتيجه
114هاي مورد مطالعه،  واژة موجود در متن 543طبق نتايج تحقيق، از 

پله دومپله سومپله چهارمپله

77
86

51

28
37

24 20

نسبت وقوع واژگان پايه در متون مجله رشد نوآموز

واژگانتعداد موردبررسيمتوندربكاررفتهواژگانتعداد رفته در متون موردبررسي ارك تعداد واژگان به

نسبت وقوع واژگان پايه در متون مجلة رشد نوآموز

جستارهاي زباني

واژه به پلة چهارم تعلق داشته 20و 
  

طوري به
شعرهاي مورد مطالعه، با واژگان پايه در پلة دوم هماهنگ بوده و انتخاب واژگان پلة چهارم 

كمتر از ساير موارد است
متون مجلة 

  

نتيجه. 6
طبق نتايج تحقيق، از 
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درصد از اين واژگان به مقولة  70. دارد مطابقت) 1390(زاده و همكاران  مورد نظر نعمت
از آنجا كه وجود يك فعل در . درصد فعل هم وجود دارد 16اند،  تعلق داشتهدستوري اسم 

كند،  براي تشكيل جمله كفايت مي) اسم، صفت و قيد(مقابل چندين صورت واژگاني ديگر 
درصد از واژگان نيز به  14. ها كمتر باشد طبيعي است كه تعداد افعال، در مقايسه با اسم

رفته در  كار  درصد از واژگان به 99/20در مجموع . ندا مقولة دستوري صفت تعلق داشته
زاده و  هاي داستاني و شعرهاي مجلة رشد نوآموز در فهرست واژگان پاية نعمت متن

درصد از واژگان مورد استفاده توسط  1/79به عبارت ديگر، . همكاران قرار داشته است
در عين حال از . است  نبوده نويسندگان و شاعران مجلة رشد نوآموز با واژگان پايه منطبق

درصد توسط نويسندگان و  6/38زاده و همكاران،  شده توسط نعمت فهرست واژگان معرفي
 4/61شاعران براي نگارش متون داستاني و شعرهاي مجلة رشد نوآموز استفاده شده و 

كاربرد واژگاني مانند . درصد از اين فهرست واژگان مورد استفاده قرار نگرفته است
ها در واژگان پايه  كه معادل آن »مادربزرگ«و  »پدربزرگ«جاي   به »بزرگ خانم«و  »قابزرگآ«

و  »تصدق«، »تشكچه«، »انبار«، »اجاق«وجوددارد يا استفاده از واژگان مهجوري مانند 
رسد  نظر مي  به. كند هاي مورد مطالعه جلب نظر مي هم از مواردي است كه در متن »چارقد«

نيز براي  »لغزيدن«و  »كشاندن«، »خشكاندن«، »باشكوه«، »اتفاق«درك بعضي واژگان مانند 
رو الزم است در  اين حدودي دشوار باشد؛ از هاي دوم و سوم ابتدايي تا آموزان كالس دانش

  . بيشتري شودانتخاب واژگان دقت 
توان فهرستي از واژگان پايه را به صورت  اگرچه براي نگارش آثار كودك و نوجوان، نمي

تجويزي ارائه كرد؛ اما مطالعاتي از اين دست، محدودة اختيارات شاعر و نويسندة كودك و 
همچنين بايد بين واژگان پاية گفتاري با . كند نوجوان را در استفاده از كلمات معرفي مي

هاي كودكان  شتاري تمايز قايل شد؛ زيرا ممكن است بعضي كلمات در نوشتهواژگان پاية نو
ها بروز نداشته باشند و  كه در زندگي روزمره و گفتار آن  حالي شوند، در پربسامد تلقي

مثالً (ازطرف ديگر، تعدادي از واژگان در بعضي از مناطق جغرافيايي و فرهنگي . برعكس
براي . آنكه ممكن است در ساير مناطق ناشناخته باشند  لپركاربرد هستند؛ حا) مناطق شهري

كنيم ازطريق مطالعة فراگير  ايجاد هماهنگي در نگارش متون ادبي و آموزشي پيشنهاد مي
هاي تلويزيوني، پيكرة واحدي از واژگان پايه، اعم از نوشتاري و  ها، مجالت و برنامه كتاب
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  . زبان ايجاد شده و به نويسندگان معرفي شود گفتاري در ادبيات كودكان و نوجوانان فارسي
  

     ها نوشت پي. 7
1. West 

2. Carter 

3. Carter and Mc Carthy 

4. Schmitt and Mc Carthy 

5. Schmitt 

6. Lee, David Y. W.  

7. british national corpus (BNC) 

8. Mc Carthy 

9. Stubb’s 

10. frequency 

11. Hughes 

12. Plag 

13. Aronof and Fudeman 

  . هاي دوم و سوم دبستان ويژة كودكان پايه .14
  . هاي چهارم و پنجم دبستان ويژة كودكان پايه .15

16. core vocabulary 

17. fringe vocabulary 

18. Marvin, C. A. Beukelman, D. R. Bilyeu,D  

  
  منابع. 8
 ةكميت .»)سال 13تا  6(هاي خردساالن  فهرست پربسامدترين واژه« .)1357(ايمن، ليلي  •

 . ملي پيكار جهاني با بيسوادي

با  .سينا بسامدي معيارالعقول ابن ةنام واژهپيشگفتار در  ).1350(اي، فريدون  بدره •
 . فرهنگستان زبان ايران :تهران .محمد بديعگردآوري 

تاكنون  1300هاي كودك از سال  واژگاني كتاب ةبررسي دامن« .)1387(سيفي، بهاره  •
 . 43- 31صص .129و  128ش  .ماه كودك و نوجوان كتاب .»)گروه سني الف و ب(

سازمان . »هاي اول تا پنجم دبستان واژگان پاية كالس«). 1370(صفارپور، عبدالرحمن  •

 . آموزشي دفتر انتشارات كمك .ريزي آموزشي پژوهش و برنامه

 .ارشد كارشناسي نامة پايان .واژگان گفتاري كودكان دبستاني .)1376(صفرزاده، فرامرز  •
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 . تهران. طباطبايي  دانشگاه عالمه

 نامة پايان .واژگان خوانداري كودكان دبستاني ايران .)1371(ضرغاميان، مهدي  •
 . تهران. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .شناسي كارشناسي ارشد زبان

صص . 4ش .هاي آموزشي نوآوري .»ها اي براي واژه شناسنامه« .)1382(طيبي، اكرم  •
65-80 . 

كالغه؟  آقا، خانم گويد خورشيد چرا كسي نمي: چهره به چهره« .)1375(كشاورز، ناصر  •
ادبيات كودك و  ةنام پژوهش .»وگو با ناصر كشاورز گفت ؛)مفهوم و مرز شعر كودك(

 . 43 -35صص . 7ش .نوجوان

هاي مربوط به واژگان نوشتاري، گفتاري  پژوهش ةبررسي و مقايس« .)1383(فكري، ناديا  •
 .رساني كتابداري و اطالعمجلة  .»يا خوانداري كودكان دبستاني ايران از ابتدا تاكنون

 . 61 -54صص . 27ش

كتاب ماه كودك و  .»اهميت واژگان پايه در شعر كودك« .)1385(رفيع، شايا   محمدي •

 . 180 -175صص . 103 - 101ش. نوجوان

بررسي توانش معنايي كودكان در سطح روابط « .)1392(مريم ايرجي  و نرگسمقدمي،  •
پياپي ( 4ش. 4 .د .جستارهاي زباني ةمجل .»نماي هر اي حاوي كميت گزاره معنايي بين

 .194- 173 ص، ص)16
آموزان  گزارش نهايي طرح شناسايي واژگان پاية دانش ).الف 1380( زاده، شهين نعمت •

ريزي  سازمان پژوهش و برنامه: تهران. گزارش كلي: يي، جلد اولايراني در دورة ابتدا
 . آموزشي

آموزان  گزارش نهايي طرح شناسايي واژگان پاية دانش ).ب 1384( -----------  •

سازمان پژوهش و : تهران. هاي واژگاني آزمون: ايراني در دورة ابتدايي، جلد دوم
 . ريزي آموزشي برنامه

آموزان  گزارش نهايي طرح شناسايي واژگان پاية دانش ).ج 1384( ------------  •

سازمان پژوهش و : تهران. المللي دستاوردهاي بين: ايراني در دورة ابتدايي، جلد پنجم
 . ريزي آموزشي برنامه

 .)1387(زاده  محرم منصوري و كاظمي  مهدي دستجردي ؛محمد دادرس ؛زاده، شهين نعمت •
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سازمان پژوهش : تهران. ح واژگان پاية فارسيهاي طر گزارش پژوهشي كاربست يافته
 . ريزي آموزشي و برنامه

 . انتشارات مدرسه :تهران .فارسي از زبان كودكان ايراني ةواژگان پاي .)1390( -------  •

سطوح « .)1392(مهران غفاري  و السادات غياثيان مريم ؛بلقيس روشن ؛زاده، شهين نعمت •
تا  3زبان  مفعول در كودكان فارسي -فاعل و فاعل -پيچيدگي بندهاي موصولي فاعل

 صص .)16پياپي ( 4.ش. 4.د .انتشار ةمقاالت آماد .جستارهاي زباني ةمجل .»ساله 6
221 -244. 
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