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  مقدمه
گـر علـم   ي ديها  از شاخهياري با بس يكي نزد ةه رابط ك است   ييها  از رشته  يكي يشناس زبان

 يتوانـد بـرا    ينـد، و هـم مـ      ك كمـ كگـر   ي د يها شرفت رشته يتواند به پ   ين رشته، هم م   يا. دارد
 بـا  يـك ار نزدية بـس ه رابطـ  كـ  ييها  از شاخه  يكي. ردي بگ كمكگر  ي د يها شرفت خود از رشته   يپ

ع و  ياعـث تـسر   ه ب كـ  ياتكـ ، ن يدر آموزش زبـان خـارج      .، آموزش زبان است    دارد يشناس زبان
  .اند ار مورد توجهيشوند، بس يل آموزش زبان ميتسه

 ح دستور يها توض   از آن  يه در برخ  كاست   ه شده ي توص ي متفاوت يها در آموزش زبان، روش   
ز در يـ انگ  بحـث  از مـسائل يكـي شه يـ  همبـان، س دسـتور ز   يتدر .ار قرار دارد  كدر دستور   ،  زبان

رده كـ ر  ييان تغ ي در طول سال   س دستور يها دربارة تدر   هدگاي بوده است و د    يسيآموزش زبان انگل  
 ،ستيـ ردن دسـتور مطـرح ن     كـ س ن يا تدر يردن  كس  يمعتقدند امروزه موضوع تدر    ي برخ .است

متـر و  كدام كـ  و نـد از زبان آموزانيشتر مورد ني بيدام موارد دستوركه  كن است   يه موضوع ا  كبل
 ،يتـورنبر (س دسـتور بپردازنـد   يمـؤثرتر بـه تـدر   توانند بهتـر و   يه مدرسان زبان چطور م   ك نيا

شور مـا   كـ  دانـشگاه در     يرسـتان و حتـ    ي و دب  يي راهنما ي آموزش يها ه در نظام  ك يروش. )1999
 آمـوزش  ي تخصـص  يها السك در   ي و حت  پردازد يمح دستور   يتوضماً به   ي مستق شود، ياستفاده م 

نـه،  ين زم يـ  نـو در ا    يا وهين ابداع ش  يبنابرا. دشو يند دنبال م  ين فرا يم ا يرمستقيطور غ ز به   يزبان ن 
 در  يآمـوز  وة قاعـده  ي نو بـه نـام شـ       يا وهيان ش ين مقاله، به ب   ي ا  در .ار ساز باشد  كار  يتواند بس  يم
ار يآموزان بـس    زبان يه برا ك ي و منف  ي سؤال يها د صورت يو تول   مختلف فعل  يها غهيصموزش  آ

  .ميپرداز ي، مساز است لكمش
نة آموزش زبان بـه     يقات در زم  ي از نظرات و تحق    يا نهيشيان پ يبه ب ن مقاله،   يدر بخش اول ا   

 آمـوزش  يمي قـد ةويشـ م پرداخت؛ در بخش دوم، به يس دستور خواهي تدري آموزش وةيژه ش يو
 ي زبانـشناس  يهـا  افتـه ي اظهـارات و     ي به برخـ   يا ؛ در بخش سوم اشاره    ميپرداز ي م ن مقوالت يا

 ةويدر بخـش بعـد، شـ      . دن داشته باشـ   انندتو يم در آموزش زبان م    ير مستق يثأه ت كم داشت   يخواه
 ي بررس ي، برا پنجمم و در بخش     ينك ي م يمعرف يشناس  زبان يها افتهيه   را با استناد ب    يآموز قاعده

انجـام  آمـوزان     زبـان  يبر رو قرار است   ه  كرا   ييها ق آزمون يروش تحق د،  يجدة  ويشن  يا يياراك
 يم و پس از آن به بحـث و بررسـ          يپرداز يها م  در بخش ششم، به ارائة داده     . مينك يان م يبشود  

  .ان خواهد شديق بي تحقيلك يريگ جهيرداخت و در انتها، نتم پيج به دست آمده خواهينتا
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  نهيشيپ -1
 يسيـ ز در آموزش زبـان انگل     يانگ  بحث  از مسائل  يكيشه  يهم) گرامر( س دستور زبان  يتدر

)ELT (   رده اسـت  كـ ر  ييـ ان تغ ي در طـول سـال     نة آمـوزش دسـتور    يها در زم   هدگايبوده است و د .
ه ك ي در صورت  ،اند ردهكرد   دستور   يريدر فراگ وزش را    نقش آم  1راشنك همچون   ينظران صاحب

با وجود  ). 28 يمحراب( ثر است ؤ م دستور يريه آموزش در فراگ   ك معتقدند   2سي مانند ال  ،گرانيد
 ي را بـاز   ي نقش مهم  دستور يريه آموزش در فراگ   كن باورند   يثر صاحبنظران امروزه بر ا    كن، ا يا
  ). همان( ندك يم

 ياهـ   خـود را در برنامـه      يگاه واقعـ  ي جا دستور آموزشر،  ي اخ يها  معتقدند در سال   يبرخ
 مثـل  ، آمـوزش زبـان  ةگـستر ارشناسـان  ك). 18 گرانيزاده و د يبالغ( دست آورده است به   يزبان

ـ  )2009( 3سيباتستون و ال   نـون اعتقـاد دارنـد      كا) 2004( 4 و فوتـوس   ي، نـساج  )2006( سي، ال
، رشـد  ي دسـتور يافكـ  بـدون دانـش   ده گرفته شود و  يتواند ناد  يه نم كدستور آنقدر مهم است     

گـر  يامـروزه د  معتقدند  ) 1999 (يگر همچون تورنبر  ي د يبرخ. ماند يآموزان ناقص م    زبان يزبان
دام مـوارد   كـ ه  كـ ن اسـت    يـ  ا ه مهـم  كـ ست، بل يردن دستور مطرح ن   كنس  يا تدر يردن  كس  يتدر

مـؤثرتر بـه    ر و   توانند بهتـ   ي و مدرسان زبان چطور م     آموزان است  از زبان يشتر مورد ن  ي ب يدستور
 ابنـد مدرسـان   ي انجام دادند تـا در     يقيتحق )1388( گرانيزاده و د   يبالغ. س دستور بپردازند  يتدر

EFL5  معلم نـشان    117پاسخ  .  دارند يسيس زبان انگل  ي نقش دستور در تدر    بارة در يا دهي چه عق 
ن ينـد؛ همچنـ  دان يس زبان برجسته م  ي و نقش آن را در تدر      اند  دستور ارزش قائل   يها برا  داد آن 

ز يـ  خـاص ن   يهـا  ان معنـا در بافـت     يـ  ب يه بـرا  ك بل ، دارند 6 نه تنها صورت   ي دستور يساختارها
ـ   سـال س دسـتور بـه     يمعتقدنـد  تـدر    ) 2011 (گـران يزاده و د   يبـالغ  .شوند ياستفاده م  ش يهـا پ

ن يـ س زبـان دوم نقـش دارد و بـر ا      ي و تدر  يريادگي مهم است چون در      يگردد و موضوع   يبرم
انـد و    رگذار پرداختـه  يثأ مدرس دستور خوب و ت     يها يژگي و يبررسگر به   ي د يقيس در تحق  اسا
  .اند  او برشمردهي را برايادي زيها يژگيو

                                                           
1- Krashen  
2- Ellis 

3- Batstone & Ellis 
4- Nassaji & Fotos 

5- English as a foreign language  
6- Form 
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ــد يقــيتحق) 2012( گــراني و ديـرشتچــ ــ انجــام دادن ــهيه ك ــيهــا افت ــشان آن  ،ان دادـ ن
 ينـا نـد بهتـر بتواننـد مع      ك ي مـ  كمكزبان آموزان    در سطح جمله، به      ي دستور يها دستورالعمل

ها  آن. اد آورند يبهتر بتوانند واژگان را به      ند  ك ي م كمكن  يهمچن. نندك ناآشنا را استنتاج     يها واژه
آمـوزش زبـان،    ات مربـوط بـه      يبارة نظر ل عدم اتفاق نظر در    يدل به   يريگ جهين نت ياعتقاد دارند ا  

  .ت داردياهم
 در  ،اشـته اسـت   س دستور وجـود د    ي تدر بارة در ييشه اختالف نظرها  يه هم ك نيبر اساس ا  

 يها بارة آموزش جنبه ردند نظر مدرسان زبان را در     ك يسع) 2012( گرانيوان پناه و د   كي يقيتحق
ج يـ ها مطابق اصول را    ا آن ي آ هك ردندك يسرها بر  ن، آن يعالوه بر ا  . دست آورند  مختلف زبان به  

گـر   نيـي ، تع السكـ  يهـا  تيـ  واقع ،ج نـشان داد   ي نتـا  ؟ريـ ا خ يـ نند  ك يس م ي دستور، تدر  آموزش
  .نديمحتوا
 يدسـتور ات كـ تشريح ن از محققان، ياريبر اساس نظر بس   ه  كمعتقد است   ) 1390( يسيو

صـورت   ه بـه  كقوانيني را   آموز،   زبانه  كشود    مستقيم باعث مي   ةشيو تدريس آن به  الس و   كدر  
رده كـ  ي بررسـ  يتحقيقـ در   او. نـد ك و توليد    كگاه در آصورت ناخود   به ،گاه آموخته است  آخود

 مطلب فراگيران انگليسي    كثيري بر ارتقاء سطح در    أ مستقيم ت  ةشيو  به دستورا تدريس   آي«است  
 ةشـيو   بـه دسـتور تـدريس  ه كده است يجه رسين نتيا در انتها به     و. »ريا خ ي با اهداف ويژه دارد   

 انگليـسي بـا     ة مطلب فراگيـران زبـان انگليـسي در حـوز          كسزايي در افزايش در   ثير ب أمستقيم ت 
 .اهداف ويژه دارد

ن يـ شـمارد؛ از جملـه ا      يس بهتر دسـتور بـر مـ       ي تدر ي را برا  ييها يژگيو) 1991 (1هارمر
ن يـ ، مـؤثر بـودن، جالـب بـودن و مناسـب بـودن ا              يحات دستور يها، واضح بودن توض    يژگيو

ه كـ ن معنا   يا باشد، به ا   يد زا ي با يحات دستور ي معتقد است توض   ين، و يهمچن. حات است يتوض
ن اعتقـاد  يـ ز بـر ا يـ ن) 2006 (2سـاباتوا ). 50(جه حاصل شود   ين نت يشتريحات، ب ين توض يمتركبا  

 ةتـ ك ن ةح دربار يه معلم فقط خود را به توض      كن است   يس دستور ا  ي تدر يها ه جزء روش  كاست  
حات او،  يان بتوانند با توض   يه دانشجو ك باشد   يد طور يح او با  يه توض كند، بل ك محدود ن  يدستور

  ).13(ابند ي را خود دريات بعدكن

                                                           
1- Harmer 

2- Sabatova 
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  يسيافعال انگلغة يص آموزش يمي قدةويش -2
دستور زبـان،   ها    از آن  يه در برخ  كه شده است    ي توص ي متفاوت يها در آموزش زبان، روش   

رسـتان و  ي و دبييراهنمـا  يآموزشـ  يهـا  ه در نظامك ي روش.شود يح داده م يم توض يطور مستق  به
ـح دسـتور   يـ م بـه توض   يتقطور مـس   رد، به يگ يمـورد استفاده قرار م   ور ما   ـشكگاه در   ـ دانش يـحت
ن يـ م ا ير مـستق  يـ طـور غ   ، بـه  زي آموزش زبان ن   ي تخصص يها السك ي در برخ  يپردازد و حت   يم

  .نندك يند را دنبال ميفرا
 مختلـف  يهـا  غهيصـ ساز است،  لكار مشيآموزان، بس  زبانيه برا ك يات دستور ك از ن  يكي

ثـر  كدر ا .توان ساخت  يل م غة فع يصه با هر    ك است   ي متفاوت ي و منف  يالؤ س يها افعال و صورت  
چند ل، فقط شرح يدر ذ( خورد ي به چشم من شرح ي، ا ي دستور ةتكن ن يموزش ا  آ يها، برا  تابك

  ):نندك يت مين امر تبعيز از ايگر ني دياه  آورده شده است اما صورتنمونه
  
   حال سادهةغيص
  يصورت خبر -1

Subject+simple present verb+the rest of the sentence 

 sفعـل    مفرد باشد، به     اگر فاعل، سوم شخص    . صورت حال ساده فعل    ةعالو  فاعل به  يعني
  .شود يافزوده م
  
  يصورت پرسش -2

Do/does+subject+simple present verb+ the rest of the sentence 

 در do كيمكوگرنه از فعل does  كيمك اگر فاعل، سوم شخص مفرد باشد، از فعل يعني
 ي حتـ  s فعل را بـدون      ة، فاعل و بعد از آن صورت ساد       م و در ادامه   ينك يم جمله استفاده    يابتدا
  .ميآور ي فاعل سوم شخص مفرد ميبرا

  
 يصورت منف -3

Subject+don’t/doesn’t+simple present verb+the rest of the sentence 

ن يـ ر ايـ و در غ doesn’t ي منفـ كـي مك از فعـل  ،داشـ  اگر فاعل، سوم شخص مفرد بيعني
  .مينك ي بعد از فاعل استفاده م don’t كيمكفعل صورت از 
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  يغه حال استمراريص
  يصورت خبر -1

Subject+am/is/are+simple present verb+-ing+the rest of the sentence 

ه اگر فاعل كن اساس ي، بر اto beحال فعل غة يص يها  از صورتيكيعالوه   فاعل بهيعني
ا دوم شخص مفرد ي و اگر جمع  is از   ، مفرد بود  ، اگر سوم شخص   am از   ،اول شخص مفرد بود   

–آن پـسوند  شود و به  يورده مبعد از آن، صورت حال ساده فعل آ  .شود ياستفاده م  are از   ،بود

ingچسبد ي م.  
  
  يصورت پرسش -2

Am/is/are +subject+simple present verb+-ing+ the rest of the sentence 

 جملــه  ي به ابتداto be  كيمكشود و فعل  يعوض م مربوطه كيمك فاعل با فعل ي جايعني
  .شود ياضافه م ingعالوه  د و سپس صورت حال ساده فعل بهيآ يد، بعـد از آن فاعل ميآ يمـ

  
 يصورت منف -3

Subject+ am not/isn’t/aren’t +simple present verb+ing+the rest of the sentence 

 بـه  ي، ولــ هر نوع فاعل مربوط به to be كيمكم و سپس فعل يآور ياول فاعل را م يعني
آورده  ing– ةعـالو   سپس صورت حال سـاده فعــل بـه         .مينك ي اضافه م  not، پسوند   كيمكفعل  

  .شود يم
 يادآوريـ ه به ضرورت مجال، از      كشوند   يس م يل تدر كن ش يز به هم  يگر ن ي د يها صورت

  .شود ينظر م ها صرف  آنك تكت
ان يـ ه توسط هـارمر ب    كس بهتر   ي تدر يها يژگي از و  ييكه مشاهده شد، حداقل     كهمانطور  

ن معنـا   يا به ا  يزا. ت نشده است  يس، رعا ين روش تدر  ي، توسط ا  يياي زا يژگي و يعنيشده است،   
ـ  )50هـارمر   (جـه حاصـل شـود       ين نت يشتريـ حات، ب ين توضـ  يمتـر كه با   ك وه، ين شـ  يـ  در ا  ي؛ ول

ه كن اعتقاد است    يز بر ا  يتوا ن سابا. شود يغه داده م  ي هر صورت و هر ص     ي برا يحات فراوان يتوض
 ي دسـتور ةتك نةح درباريه معلم فقط خود را به توض     كن است   يس دستور ا  ي تدر يها جزء روش 

ات كـ حات او، نيان بتوانند بـا توضـ    يه دانشجو ك باشد   يد طور يح او با  يه توض كند، بل كمحدود ن 
ه ك مانده باشد   ي باق يا تهكرسد، ن  يوه، به نظر نم   ين ش ي؛ اما در ا   )13(نند  ك را خود استنتاج     يبعد

  .ندكدانشجو را به استنتاج وادار 
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  افعال ةغيص مرتبط با آموزش يشناخت م زبانيفاه م-3
 بـه  .موزش زبان بهـره جـست   د در آ  ي جد يا وهي در ابداع ش   يشناخت م زبان يتوان از مفاه   يم

قالبـي  ان ،1957هاي نحوي چامسكي در سـال   ساخت بسياري از صاحبنظران، ظهور كتاب   ةگفت
 ، قبـل از آن    ).4،  1383،  بيـر مقـدم    د :نقـل از  ، بـه    1980 نيوماير،( وجود آورد شناسي به    در زبان 

بـر نقـش تجربـه در       گرايـان،     تجربـه  .گرايـي بـود     ديـدگاه تجربـه    ،شناسي ديدگاه رايج در زبان   
د كـه   محوري بـو ، جامعهها، از ديدگاه آن .دادند آموزي اعتقاد داشتند و به ذهن اهميت نمي    زبان

هـاي   سـاخت ، با انتشار كتـاب  1957 چامسكي در سال   .حول آن در گردش بود     ،تحوالت زباني 
گرايـي از سـوي       احيـاء عقـل    .ديدگاهي متفاوت با ديـدگاه زمـان خـويش مطـرح كـرد             ينحو

 نـــة يزمارت در ـار افالطـون و دكـ  ـافكـ  بـازگشتـي بود به     ،20رن  ـشناسي ق  چامسكي در زبان  
 گرايـي  ردود دانستن ادعاهاي فلسفه تجربـه    العملي بود براي م    عكس ش و ـت دان ـاء و ماهي  ـمنش

اي ذهني است و دانش زبان در ذهن          زبان پديده  از نظر چامسكي،   ).10-12،  1383،  دبير مقدم (
تـوانش  بازتابي نـاقص از      ،بينيم  آنچه در جامعه مي    . اين دانش ذهني را توانش ناميد      يوماست  

نـام  » زايا گشتاري  «اي مطرح كرد كه اين نظريه،       وي نظريه  .شود ذهني است كه كنش ناميده مي     
اگرچه خـود   ؛توان جمالت نامحدود ايجاد كرد ز اين لحاظ كه با قواعد محدود مي      زايا ا  .گرفت

 و) 4(، نبوده اسـت     »روشن و صريح  «يزي جز   چ» زايشي« بعدها گفت كه منظور وي از واژة         او
ساخت و روسـاختي دارد كـه صـورت         ور دو سطح ژرف   ل كه معتقد بود دست    گشتاري بدين دلي  

ات يـ  سـپس نظر   يو .آيـد   مـي  با اعمال گشتار بر صورت ژرف سـاختي بـه وجـود            روساختي،
  .ردكان ي را بينگيمك و ينيگز ت و مرجعيمك همچون حايگريد

 اسـت  يافكـ ن معنا، فقـط رو سـاخت   يي تعيه براكن است  ي، اعتقاد بر ا   يات بعد يدر نظر 
 تمـام   ،هيـ ن نظر يـ در ا  .گذارنـد  ي مـ  يت داده شـده بـر جـا       كز عناصر حر   ا يدچون گشتارها ر  

رهـا  يهـا و متغ  ة اصـل ي را نظرينيگز ت و مرجعيمكاح. تكگشتارها حذف شدند جز گشتار حر   
ه باعـث   كـ  ييارهـ يم است و متغ   كها حا  ه در تمام زبان   ك است   ي اصول ةي چون بر پا   ،نامند يز م ين

، گـران ي و د  كوكـ ( ز محـدود اسـت    يـ ها ن  ن تفاوت ي ا ييز سو  ا ي ول ،شود يها م  ن زبان يتفاوت ب 
ه كـ ان شـده   يـ  ب ياتهـ يگوناگون، توج  ي اعمال نحو  ي، برا كيات چامس ي نظر در ادامه  ).2 ،1988

 ي بـرا يهـات يمثـال توج عنـوان  ، به   ارساز باشند ك آموزش زبان    اركتوانند در    يهات م ين توج يهم
د جملـه   يـ  تول ي بـرا  كـي مكت فعـل    كـ حر  مثال، يبرا. هسته آورده شده است   ت هسته به    كحر
ه در  كـ  يهيتـوج .  اسـت  كـي مكه جمله فاقد فعل     ك ي در زمان  do كيمكجاد فعل   يا ا ي و   يالؤس

ل داشتن مشخصه   ي به دل  cه چون هسته    كن است   يان شده است ا   يت ب كن حر ي ا ي برا يزبانشناس
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.  شـود  ك آن چـ   ي بچسبد تـا مشخـصة سـؤال       ي خاص ةواژد به   ي است، با  ي قو يا ستهه،  يسـؤال
 ه مشخـصات كـ do كـي مكا فعـل  ي ، باشدكيمكد فعل يا باي ريناگز ،چسبد يه به آن مك يا واژه

tense و agreementدر كيمكن فعل يا . دارد Iشود و به  ي ساخته مC رود يم.  
ه كـ  اسـت    يهـات ي توج ، آورده شده است   كير چامس يات اخ يه در نظر  ك يهاتيگر توج ياز د 

ان يـ  ابتـدا ب   ي شواهد ات، با ين نظر يدر ا  .آورده شده است   whatها مثل    operatorت  ك حر يبرا
ه يـ در توج  .انـد  ردهكـ ت  كـ حر SPEC/CP ه بـه  كاند   ها، متمم فعل بوده    operatorه  كشده است   

ه يـ گـر، توج يهـات د ياز توج .ان شده اسـت ي بيالؤ سة شدن مشخصكز چين operator تكحر
رو بـه   يـ ن ارتقاء فاعل از بنـد پ      يچنو هم  است   SPEC/IP به   SPEC/VPگاه  يت فاعل از جا   كحر
هـا    آنهمـة ح يان شـده اسـت و توضـ   ي مجهول شدن جمله ب    يه برا ك يهاتين توج يه و همچن  يپا

 .1)106-197 ،1997، ردفورد( ن بحث استيخارج از ا

  يسيافعال انگل ةغيص آموزش  دريآموز  قاعدهةوي ش-4
مـوزش   آ يتـر بـرا    دتر و سـاده   يـ  جد يتـوان روشـ    يشناسان، م   زبان يها افتهيبا استفاده از    

 چنـد  ،يآمـوز   با نام قاعده ديروش جد . داد ارائه   يسيها در زبان انگل    غهيص مختلف   يها صورت
  :مرحله دارد

  
  :1 ةمرحل

هـا   غهيصـ ه در تمام    كفعل   ي و منف  ي، پرسش ي خبر يها  صورت يلكل  كن مرحله، ش  يدر ا 
  :شود ي مين صورت معرفيصادق است، بد

  : مثبتيصورت خبر -1
آن فعـل بـه صـورت     جمله قـرار دارد و بعـد از        يه در آن، فاعل در ابتدا     ك است   يصورت

  .ديآ يم) ينه منف(مثبت 
  :يصورت پرسش -2

بـه   كـي مك فعـل    يعنـ يشود   ي با فاعل عوض م    كيمك فعل   يه در آن، جا   ك است   يصورت
  .رديگ ين قرار مد و فاعل بعد از آيآ ي جمله ميابتدا

  :ي منفيصورت خبر -3
                                                           

  .1997ردفورد، نه رجوع شود بهين زميشتر در اي بي آگاهيبرا -1
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، بـه  يدر صـورت منفـ   كـي مكه فعـل   كـ  ني جز ا  ، است ي همان صورت خبر   ق،ي دق طور به
  .شود ي مي، منفnot پسوند كمك

  : دوةمرحل
هـا را   ناز آيـ  مورد ن يها م و تفاوت  يپرداز ي م كيمك و   ي فعل اصل  يحله به معرف  ن مر يدر ا 

  :مينك ي بازگو مي و منفي، پرسشي خبريها صورتها را در ساختن  م و نقش آنينك يان ميب
 ي امـا گـاه     اسـت  ي فعل وجود داشـته باشـد، فعـل اصـل          يك فقط   يا اگـر در جمـله   -

 يـك  و   ي فعـل اصـل    يكها، وجود    ه از جملة آن   كز وجود دارد    ي ن يگري د يها حالت
ن يـ تـوان از ا    ي م ي پرسش يها  و ساختن صورت   ي ساز يه در منف  ك است   كيمكفعل  

  .ردك استفاده كيمكصورت 
ن ي آن انجـام داد؛ بـد      ي بـر رو   يرييچ تغ يتوان ه  ي نم هك است   ي قو ي، فعل يفعل اصل  -

 ي منفـ  يرد و بـرا   كـ عل عـوض     آن را با فا    يتوان جا  يردن، نم ك ي سؤال يه برا كمعنا  
 استفــاده   كـي مكن اهـداف، از فعـل       يال به   ي ن ي، برا  افزود notآن  توان به    يردن نم ك
  :ديآ ي مشيم، دو حالت پي داشتكيمكن اگر در خود جمله فعل يبنابرا. مينك يم

  .مينك ي استفـاده ميساز يردن و منفك يؤال سين فعل براياز ا: مي داشته باشكيمك فعل يك -1
 يسـاز  يردن و منفـ   كـ  يؤال س ي برا كيمكاز آن فعل    : مي داشته باش  كيمك فعل   يكش از   ـيب -2

  .تر است يكفاعل نزده به كم ينك ياستفاده م
ن يـ ت ا يخاص .مينك ي را وارد م   do كيمكعل   ف ،رونيم، از ب  ي نداشته باش  كيمكاما اگر فعل    

 ي فعـل اصـل  يبر رو  ed-اي es– يهاار چسبنده است و اگر پسونديه بسكن است ي اكيمكفعل 
ل يـ ن دل يهمـ نـد و بـه      ك ين پسوندها را به سمت خود جذب م       ي، به سرعت ا   وجود داشته باشد  

و ) does=do+es( دشـو  يم doesل به   يحال ساده تبد  غة  يص ةن پسوند درجمل  ي ا يه گاه كاست  
  .)did=do+ed(شود  يل ميبد تdidگذشته به غة يص ةدرجمل

ن معنـا  ي بـد ،ندك رفتار كيمكتواند در جمله مانند فعل  ي مTO BE يتنها فعل اصل :استثنا
 كـي مكآوردن فعـل  از بـه  يـ ردن نكـ  يا منفـ يـ  ي سؤاليبرام،  يه اگر آن را در جمله داشته باش       ك
  .ستين

 اسـت و    يافكـ  يسيـ در انگل فعـل    مختلف   يها غهيص موزش انواع  آ ين دو مرحله برا   يهم
 ك تـ  يمعرفبه  توان   يم ،ن مرحله يه درا ك .ردكا حذف   ي سوم را مد نظر قرار داد        ةتوان مرحل  يم
  .ردكزبان آموزان اقدام شتر مطلب به ي روشن شدن بيها برا  آنيها ها و صورت غه يص كت

  : سومةمرحل
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  غة حال سادهيص
  يصورت خبر -1

Subject+simple present verb+the rest of the sentence 

 esفعل  اگر فاعل، سوم شخص مفرد باشد، به    . فعل ةعالوه صورت حال ساد     فاعل به  يعني
  شود يافزوده م

  يصورت پرسش -2
 فعـل و  يد جـا يد، با گفته ش يك ة، بر اساس آنچه در مرحل     ي ساختن صورت پرسش   يبرا

ن فعـل، فعـل     يـ ن ا ي بنـابرا  ، فعـل دارد   يكجمله  . مينك ي نگاه م  هجملابتدا به   . فاعل عوض شود  
م و در ينـ ك يرا وارد مـ do  كيمك فعل پس.  آن انجام دادي بر روياركتوان  ي است و نميلاص

، نـد ك ي را جذب مـ  esرا ي ز،شود يل مي تبدdoes به doده است، ي چسبes-ه به فعل، ك يا جمله
  .رديپذ يم نes خودش ،كيمكفعل  به es پس از دادن يفعل اصلاما 

 يصورت منف -3
 صـورت  . افـزوده شـود  not فعـل، پـسوند  د به ي، باي سازي منف يم برا ي گفت يك ةدر مرحل 

 آن ي بـر رو ياركـ تـوان   ي است و نمـ ين فعل، فعل اصلي ان،ي بنابرا ،دارد فعل   يك فقط   يخبر
 do ده است، ي چسب es- فعل،ه به   ك يا م و در جمله   ينك يرا وارد م   do كيمك فعل   پس. انجام داد 

 ،كـي مكفعل  به es پس از دادن ي فعل اصل اما،دنك ي را جذب م esرايشود ز يل مي تبدdoesبه 
  .شوند يل مي تبدdoesn’t و don’tآنها، به به  not بعد از افزودن  . نخواهد داشتesخود 

  يغة حال استمراريص
  يصورت خبر -1

Subject+am/is/are+simple present verb+-ing+the rest of the sentenc 

ه اگـر  كـ ن اسـاس  يـ ، بر اto beحال فعل غة يص يها  صورت ازيكي ةعالو فاعل به يعني
ا دوم  يـ  و اگـر جمـع       is از   ،، اگر سـوم شـخص مفـرد بـود         am از   ،فاعل اول شخص مفرد بود    

و شـود   يورده مـ فعل آة بعد از آن، صورت حال ساد .شود ياستفاده مare  از ،شخص مفرد بود
  .چسبد ي مing–به آن پسوند 

  يصورت پرسش -2
 فعـل و  يد جـا يد، با گفته ش يك ة، بر اساس آنچه در مرحل     ي ساختن صورت پرسش   يبرا

 .اسـت  كـي مك فعـل    يكـي و  جمله دو فعل دارد     . مينك يه نگاه م  جملابتدا به   . فاعل عوض شود  
بـه   to beاع مختلف فعل ن انويبنابرا.  عمل را با خود داردي اصليه معناك، آن است يفعل اصل
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 مربوطـه را بـا فاعـل        كيمكل   فع يردن جا ك يالؤ س يشوند و برا   يه م  شناخت كيمكعنوان فعل   
  .مينك يعوض م

  يصورت منف -3
صـورت   . افـزوده شـود  not فعـل، پـسوند  د به ي، باي سازي منف يم برا ي گفت يك ةدر مرحل 

ه كـ ، آن اسـت     يفعـل اصـل    .ست ا يها، فعل اصل   ني از ا  يكي هك ،دو فعل دارد  غه  يصن  ي ا يخبر
 كـي مك بـه عنـوان فعـل    to beن انـواع مختلـف فعـل    يبنابرا . عمل را با خود داردي اصليمعنا

  .شود ي افزوده مnotآن ردن، به ك ي منفيشوند و برا يشناخته م
ه بـه ضـرورت     كـ س شـوند    يتوانند تدر  يل م كن ش يز به هم  يگر ن ي د يها ن صورت يهمچن
 .شود ي صرف نظر مها  آنك تكر تكمجال، از ذ
 يهـا  غهيصـ  مختلـف    يهـا   صـورت  يف دسـتور  يآنچه در باال مشاهده شد، در توص       بنابر

رار كـ ف بـاال ت   يه در تمام تعار   كن دو اصل بود     ي و دو استفاده شد و تنها ا       يكمختلف، از اصل    
از بـه   يـ هاسـت، ن    تمام صـورت   كه مشتر كن دو اصل    يرسد با آموزش ا    ين به نظر م   يبنابرا. شد
ند و ك يوتاه مك را يموزآ زمان زبان همن امر يست و ا  يطور مجزا ن  ها به     صورت ك ت ك ت حيتوض

ه هـارمر و سـاباتوا   كـ  اسـت  ين مطابق با اصول  يه ا ك؛  ندك يتر م   ساده آموزان  زبان يهم آن را برا   
ت شـده اسـت؛   يـ  مطرح شده توسـط هـارمر رعا  يياي زايژگين روش، هم ويدر ا  .اند ردهكان  يب
؛ هم معلم فقط خـود      )50هارمر  (جه حاصل شده است     ين نت يشتريحات، ب ين توض يمترك با   يعني

ه كـ  اسـت    يس طــور  يه تـدر  كـ رده است، بل  ك محدود ن  ي دستـور ةـتك ن ةح دربـار يرا بـه توض  
 ي؛ مـوارد  )13ساباتوا  (نند  ك را خود استنتاج     يات بعد كحات او، ن  يتوانند با توض   يآموزان م  زبان

  .ه بودت نشدين رعايشيه در روش پك
ه در كـ  انجام شده اسـت      يآزمون ،يآموز وة قاعده يز بودن ش  يآم تيزان موفق ي م ي بررس يبرا

  .مينك يان ميبخش بعد، آن را ب

  قي روش تحق-5
 از رشـتة  يانيل از دانـشجو كه متشكنالود مشهد ي بيرانتفاعي دانشگاه غيالس زبان عمومكدو  

ان تـرم دوم بودنـد و از هـر     يان، دانـشجو  ين دانـشجو  يـ ا.  بودند، انتخاب شـدند    يت بازرگان يريمد
رستان بالفاصله وارد دانشگاه شده بودنـد و بـه          يه پس از دب   كست دانشجو انتخاب شدند     يالس، ب ك

نمــرات درس زبـــان . م شــده بودنــديان، بــه دو گــروه تقــسياد بــودن تعــداد دانــشجويــعلــت ز
ده يها انتخاب شـد تـا سـنج    ن آنش آزمويه در ترم اول گذرانده بودند، به عنوان پ ك يدانشگاه شيپ
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 همگـن   يا به عبارت  ير،  يا خ ي قبل از آزمون داشته اند       يسانيك يان، دانش زبان  ين دانشجو يا ا يشود آ 
 قـرار داشـتند     يسانيكـ م  يهـا تحـت تعلـ      ن گـروه  ي ا يش، هر دو  يدر درس زبان پ   . ريا خ يبوده اند   

ـ  ). بودنـد  يم روش سـنت يس شده بود و تحت تعل     يها تدر  سان به آن  يكتاب  ك( آزمـون   شينمـرات پ
 در ارتقـاء سـطح      يگـر يه عوامل د  ك نينان از ا  ي اطم ين برا يهمچن. شود يان م يها در بخش بعد ب     آن
 خارج از دانـشگاه داشـته   يا آموزش زبانيده شد آيها پرس ل نبوده باشد از آن  يان دخ ي دانشجو يزبان
  . از دانشگاه قرار نگرفته بودند خارجيان تحت آموزش زبانيدام از دانشجوكچ يه هكر؟ يا خياند 

 قـرار  يـك الس تحـت آمـوزش روش     كـ  يـك ان  يدانشجو الس،ك ي ابتدا ةدر چهار جلس  
 را يـك ت روش يـ زان موفق يـ ن آزمون م  يا. عمل آمد ها به     از آن  يكگرفتند و بعد از آن، آزمون       

 ة در چهـار جلـس  . مختلـف فعـل اسـت   يهـا  غهي آموزش صيه همان روش سنت كدهد   ينشان م 
 اسـت،  يآمـوز  ه روش قاعـده كالس تحت آموزش روش دو     كان  يدانشجو گر،يالس د ك ياابتد

، توسط محققان آماده شده بود    آزمون .عمل آمد ها به     از آن  يكقرار گرفتند و بعد از آن، آزمون        
ن يـ د اسـتادان بـا تجربـه و متخـصص در ا      يي مورد تا  يي و محتوا  يصورت صور   آن به  يي روا و
 چهـار  در جـدول  ،الس دوكـ  و نمرات سه در جدول ،يكالس كنمرات  . بودهنه قرار گرفت  يزم

  .استدر بخش بعد آمده 

  يكآزمون 
 ي و منفـ يالؤد و صـورت سـ  يـ نك مناسـب پـر     ي و فعل اصـل    كيمك را با فعل     ي خال يجا

  .ديمناسب هر جمله را بساز
1-I go to school every day. 

يالؤس : …….you…….to school every day? 

2-She drinks tea every day. 

يمنف : She……..not………tea every day 

3-I am playing football now. 

……..you ………football now? 

4.She is eating breakfast now. 

She…….not………breakfast now. 

5.He went to school yesterday. 

…………he………….to school yesterday? 
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6.I played basketball last night. 
I……..not……..basketball last night. 
7.You were drinking tea. 
………….you………..tea? 
8.He was eating breakfast. 
He…….not………breakfast. 
9.She has played football since1980. 
……..she………football since1980. 
10.You have gone to school for two years. 
You ……..not………to school for two years. 
11.He had taught English. 
……..he……..English . 
12.We had played basketball. 
He ……not……….basketball. 
13.I will go to Tehran tomorrow. 
………you………to Tehran tomorrow? 
14.He will study tomorrow 
He……..not……..study tomorrow. 
15. We read newspaper every week. 
We……….not………newspaper every week.  
16. He writes a letter every year. 
……………he………….letter every day? 
17. He is listening to music now. 
…………he…………to music now? 
18. Maryam visited a famous building last year. 
Maryam……….not………..a famous building last year. 
19. My mother was washing the dishes. 
…………my mother……….the dishes? 
20. My friends and I will go to cinema tomorrow. 
My friends and I …………not……….to cinema tomorrow. 
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  ها  دادهة ارائ-6
ه در جـدول شـمارة      كـ  به دست آوردند     يان نمرات يش آزمون، دانشجو  ي پ يپس از برگزار  

  . و دو آمده استيك

  )انگر هر دانشجو استي ب20اعداد ا تا( 1 گروه ش آزمونينمرات پ: 1جدول

 1 شمارة 17 11 شمارة 8
 2 شمارة 7 12 شمارة 12
 3 شمارة 4,5 13 شمارة 15
 4 شمارة 15,5 14 شمارة 12

 5 شمارة 12 15 شمارة 13,5
 6 شمارة 16,5 16 شمارة 9
 7 شمارة 17 17 شمارة 17

 8 شمارة 11,5 18 شمارة 15,5
 9 شمارة 14 19 شمارة 14

 10 شمارة 9 20 شمارة 13,5

  12,67: السكن يانگيم

  )استانگر هر دانشجو يب20 تا اعداد ا( :2ش آزمون گروه ينمرات پ: 2جدول

 1شمارة  18 11شمارة  8
 2شمارة  14 12شمارة  15

 3شمارة  5 13شمارة  17,5
 4شمارة  9,5 14شمارة   9,5
 5شمارة  16 15شمارة  11
 6شمارة  14 16شمارة  16
 7شمارة  10 17شمارة  12

 8شمارة  18,5 18شمارة  10,5
 9شمارة  13 19شمارة  14

 10شمارة  13 20شمارة 10

  12,72:سالكن يانگيم
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ه در جـدول شـمارة سـه و         كردند  كسب  ك يان نمرات ي، دانشجو ييپس از انجام آزمون نها    
  :چهار خالصه شده است

  )باشد يانگر هر دانشجو مي ب20 تااعداد ا( 1نمرات آزمون گروه: 3جدول 

 1شمارة  12 11شمارة  14

 2شمارة  8 12شمارة  15

 3شمارة  9 13شمارة  10,5

 4مارة ش 17 14شمارة  12

 5شمارة  17,5 15شمارة  9

 6شمارة  15 16شمارة  10

 7شمارة  10 17شمارة  17

 8شمارة  11,5 18شمارة  15,5

 9شمارة  12,5 19شمارة  9

 10شمارة  9 20شمارة  11

  12,22:السكن يانگيم

  )استانگر هر دانشجو يب 20تا اعداد ا( 2نمرات آزمون گروه: 4جدول 

 1شمارة  16 11شمارة  14,5

 2شمارة  14 12شمارة  15,5

 3شمارة  18 13شمارة  17

 4شمارة  13,5 14شمارة  14,5

 5شمارة  16 15شمارة  16,5

 6شمارة  12 16شمارة  10

 7شمارة  17,5 17شمارة  14

 8شمارة  19 18شمارة  10

 9شمارة  19 19شمارة  15

 10شمارة  15 20شمارة  11
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  14,9:السكن يانگيم

  يريگ جهي بحث و نت-7
ـ   يسب شده توسـط دانـشجو     ك نمرات   يدار  سنجش معنا  يبرا آزمـون و آزمـون      شيان در پ

 ياسـتنباط هـا در سـطح       ل داده يه و تحل  يتجز شد و    ي بررس يها از نظر آمار    جة آزمون ي، نت ياصل
دست آمـده بـه شـرح     ج بهيه نتاك  صورت گرفتSPSS يبا استفاده از نرم افزار آمار   ) tآزمون  (
  :ر استيز

  آزمون شيانجام شده بر نمرات پ يج آزمون آمارينتا: 5 ةجدول شمار

Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

v1 12.6750 20 3.61020 .80727 
v2 12.7250 20 3.56694 .79759 

 
Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

v1 & v2 20 .259 .269 

Samples Test 
Paired Differences 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference t 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper  df 

Sig. 

(2-tailed) 

v3 - v4 -2.60000 4.65267 1.04037 -4.77752 -.42248 -2.499 19 .022 

جـه  ي در نت  يه تفاوت معنـادار   كن است   يدهندة ا  شانه ن ك sig=0.960زان  ين آزمون، م  يدر ا 
ان دو گـروه قبـل      ي دانشجو يزان دانش زبان  ين م يبنابرا. خورد يش آزمون دو گروه به چشم نم      يپ

  .سان استيكبا ياز آزمون، تقر
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  ي انجام شده بر نمرات آزمون اصليج آزمون آمارينتا: 6جدول شمارة 

Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

v3 12.3000 20 3.15561 .70562 
v4 14.9000 20 2.66853 .59670 

 
 
Samples Test 

Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) 

v3 - v4 -2.60000 4.65267 1.04037 -4.77752 -.42248 -2.499 19 .022 

  جة ي در نتيه تفاوت معناداركن است يدهندة ا ه نشانك sig=0.022زان ين آزمون، ميدر ا
  

Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

v3 & v4 20 -.271 .247 

س يج دو روش تـدر ين نتـا ي بين تفاوت معناداريبنابرا. خورد يآزمون دو گروه به چشم م  
  .وجود دارد

  جهينت -7-1
 مختلـف   يها موزش صورت  آ يبرا يآموز با نام روش قاعده    يديه، روش جد  ن مقال يدر ا 

ح ي توضـ  يجـا شناسان، به     زبان يها افتهياستفاده از   ن روش، با    يه در ا  كان شد   ي ب  فعل يها غهيص
هـا   توان آن را در تمام صـورت       يه م كشود   يان م ي ب يلك يا ها، قاعده  غهيص يها  صورت ك ت كت

ا يـ  مربوطـه را سـاخت       ي منفـ   و ي، صـورت پرسـش    يا غهيصهر   يار برد و از صورت خبر     كبه  
 يلـ كل كشـود؛ در مرحلـة اول، شـ    ي مـ ين روش دو مرحله طيه در اكن صورت   يس؛ بد كبالع
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 و در شـود  ي مـ يها صـادق اسـت، معرفـ    غهيصه در تمام ك ي و منفي، پرسش ي خبر يها صورت
 و  شـود  يان مـ  يبها   از آن ي مورد ن  يها شوند و تفاوت   ي م يمعرف كيمك و   يفعل اصل مرحلة دوم،   

  .شود يم بازگو ي و امري، پرسشي خبريها صورتها در ساختن  نقش آن
 آزمـون روش  يبـرا  .شـود  يل آن مـ يع روند آموزش زبان و تسه   ي باعث تسر  ين روش يچن
مورد آزمون ست دانشجو   يالس، ب كاز هر    و    انتخاب شدند  يالس زبان عموم  كدو   ،يآموز قاعده

ـ           ك يدانشگاه شيدرس زبان پ  نمرات  . قرار گرفتند  ش يه در ترم اول گذرانده بودند، بـه عنـوان پ
پـس از انجـام   . ريا خياند  ن دو گروه همگن بودهيا ايده شود، آيها انتخاب شد تا سنج آزمون آن 

ه كن است يدهندة ا ه نشانك باشد يم sig=0.960زان يم م يافتي در ي آمار يها يآزمون و بررس   شيپ
 يزان دانش زبـان ين ميبنابرا. خورد يش آزمون دو گروه به چشم نم     يجة پ يت در ن  يتفاوت معنادار 

  .سان استيكباً يان دو گروه قبل از آزمون، تقريدانشجو
 قـرار   ي سـنت  الس تحـت آمـوزش روش     ك يكان  يدانشجو الس،ك ي ابتدا ةدر چهار جلس  

 توسط  هك ي، آزمون سپسو   يآموز گر تحت آموزش روش قاعده    يالس د كان  يو دانشجو گرفتند  
د استادان با تجربه و ييأ مورد تيي و محتوا يصورت صور   آن به  يي روا محققان آماده شده بود و    

 يجة آزمون از نظـر آمـار      ينت. ، از هر دو گروه گرفته شد       بود هنه قرار گرفت  ين زم يمتخصص در ا  
 در  يه تفـاوت معنـادار    كـ ن است   يدهندة ا  ه نشان ك دست آمد به   sig=0.022زان  يم.  شد يبررس

س يج دو روش تـدر    ين نتا ي ب ين تفاوت معنادار  يبنابرا. خورد يجة آزمون دو گروه به چشم م      يتن
 به دسـت  يجة بهتريده بودند، نتي، آموزش د  يآموز ه با روش قاعده   ك يانيوجود دارد و دانشجو   

  .اند آورده
ـ      يس دروس مختلف دب   يه تدر ك يياز آنجا   و زبـان    يش دانـشگاه  يرستان و دروس زبـان پ

تـوان در    يق مـ  ين تحق يج ا يوة آموزش دستور است، از نتا     يها اغلب بر اساس ش     شگاه دان يعموم
ت يه محـدود كـ  ييهـا  السكـ رد و در    كـ  زبان استفاده    يها السكس دستور زبان در     يبهبود تدر 

 در ارتقـا دادن و بـا        يتـوان سـع    يدتر آموزش زبان وجود دارد، مـ      ي جد يها وهيس ش ي تدر يبرا
 .ردك ينت سيها ردن آموزشكتر  تيفكي
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