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 با متفاوت و مشابه معادل، انگليسي اصطالحات سهولت يادگيري يمطالعه

 آموزان دبيرستاندانش ميان در اول زبان
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  چكيده

- را در يادگيري دچار چالش مي انآموزبه دليل داشتن دو يا چند معني دانشانگليسي  واژگان زباناز تعداد زيادي 

 صحيح براي گيرند يافتن معنيقرار استفاده مورد اصطالحات يا عبارات قالب ها درزماني كه اين دسته از واژه. نمايند

 اصطالح نوع سه يادگيري عهمطال اين در موثر، تدريس ترتيب و روش يافتن منظور به. گرددمي دشوارتر آموزاندانش

در  آموزدانش 28انگليسي كه شامل  زبان متوسط و پيشرفته آموز سطحدانش 54 انگليسي تعداد متفاوت مشابه، معادل،

 سطح هر آموزاندانش منظور اين به. است گرفته قرار مطالعه مورد در سطح متوسط بودند آموزدانش 26سطح پيشرفته و 

 شامل كه آزمونپيش تست يك گروه چهار هر از ابتدا در. شدند تقسيم شاهد و آزمايشي گروه دو به تصادفي صورت به

 هايگروه ولي دريافت كوتاه هايمكالمه به شكل را هاييتمرين آزمايشي هايگروه سپس،. شد گرفته بود اصطالحات

 بعد و شد گرفته گروه هر چهار از ريفو آزمونپس تست يك مجددا پاياني جلسة در. نكردند دريافت تمريني هيچ شاهد

 آماري هايروش از استفاده با آمده بدست هايداده. تكرار شد تاخيري آزمونآزمون به صورت پس همان ماه يك از

 هر در كه داد نشان آمده بدست نتايج. گرفتند قرار تحليل مورد جفتي تي آزمون و تكراري گيرياندازه با واريانس تحليل

 به متعلق يادگيري بيشترين شده، برگزار سه آزمون هر در و ترجمه و مطلب درك تست دو هر در و چهارگروه

 عالوه، به. بودند يادگيري براي دشوارترين متفاوت اصطالحات و بود مشابه اصطالحات آن دنبال به و معادل اصطالحات

  .كردند عمل آنها بيان و ترجمه از بهتر مفهوم اصطالحات درك در هاگروه و هاآزمون كلية در آموزاندانش
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  مقدمه

و به ويژه زبان جديد  زبان يادگيري توانايي و كندميزبان نقش حياتي را در زندگي بشر ايفا 

 از تواندجديد مي زبان اين كه با. است بوده انسان رواني و شناختي دستاوردهاي ترينعالي از يكي

دشوار  همواره بيگانه يا دوم زبان يادگيري موثر روش يافتن اما شود، گرفته ياد هاي مختلفروش

مي توجه ديگر هايبخش ساير از واژگان كمتر به دوم هاي يادگيري زبانپژوهش در. است بوده

ترين و واژگان مهم واقع، در). 2001 ،1نيشن( است تغيير حال در روند ست، كه اليته اينا شده

 درك قابل جمالت بود نخواهند قادر آموزانزبان آن بدون كه هست زبان بخشترين ضروري

ان به دليل اين كه بسياري از واژگان انگليسي داراي دو يا چند معني هستند آموزدانش. كنند توليد

 و عبارات قالب واژگان در اين كه يابدشوند و اين مشكل زماني شدت ميمي مواجهكل با مش

  سازند. مي مشكل آنان براي را دقيق معني تعيين نتيجه در كه شوند برده كار به اصطالحات

 برده كار به كلمه هر براي مختلف معاني تمامي ميان از بر اين عقيده است كه) 1998( 2كارتر

 به كه باشدمي نظر واژة مورد مكرر يا اصلي معناي داراي آنها از يكي معموال حاتاصطال در شده

 يادگيري در رسدمي نظر به معتقد است كه) 2000( 3اشميت. شودمي گفته ايهسته معناي آن

 معناي از واژگان قبل اصلي معناي يادگيري به بيشتري تمايل آموزانزبان دوم، واژگان زبان

 به نسبت واژگان هستند اصلي معني شامل كه اصطالحاتي كه است اين جالب و ددارن آن مجازي

 از طرفي، اين واقعيت كه  .شوندمي 4اول زبان از انتقال دچار بيشتر مجازي معناي با اصطالحات

 مشكالتي با را آموزاندانش و معلمان كرد،تعريف جامع و واضح طور به تواننمي را صطالحاتا

 طور به اصطالحات مشكل، الزم است اين با مقابله براي .)2004 ،5بائور و گرنت( يدنمامي مواجه
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 ديگر در زبان اصطالحات ترجمة در متعددي عوامل. شوند داده آموزش و تبيين مشخص و واضح

 واژگاني اجزاي اهميت هدف، زبان در مشابه معناي بودن دسترس در به توانمي كه دارند وجود

 دوم و اول زبان بين فاصلة هرچه طرفي، از. كرد اشاره اصطالح آن از تفادهاس تناسب و خاص،

 اصطالحات يادگيري به همين دليل،. بود خواهد دشوارتر نيز آن معني انتقال بيشترباشد آموززبان

و آنان را  است آموزاندانش اول زبان از انتقال مستعد بيشتر بوده و زبان يادگيري بخش ترينسخت

  .كندبه چالش وادار مي اصطالحي عبارات رييادگي در

 اساس بر كه دارد مجازي ساختارهاي خود ورانگويش فرهنگ و باورها تناسب به زبان هر

 زبان يمقوله به اصطالحات. اندشده جاودانه آن زباني ينامهواژه و فرهنگ در نياز و ضرورت

 بيان را اللفظي تحت معناي زباني هايصورت اين چون و دارند تعلق اللفظيغيرتحت و مجازي

 استفادة توانايي و اصطالحي هايعبارت با آشنايي است. دشوار يادگيري آنها و فهم كنندنمي

 از آنها آموختن و است زبان بر فرد تسلط هاينشانه از مناسب هايموقعيت در آنها از درست

 دانستن يادگيري اصطالحاتدر  است. خارجي زبان در واژگان يادگيري جدانشدني هايبخش

 نيست و الزم است هنگامي كافي اصطالح آن كل معني فهم براي آن هايواژه تكتك معناي

 هاييعبارت صورت به نيز هااصطالح به روش خاصي شودمي داده آموزش جديدي زبان كه

 گاهي.كندنمي صدق اندازه يك به اصطالحات همة مورد در نكته اين البته شوند. آموخته مستقل

 درك قابل مقصد فرهنگ در سازدمي را اصطالح اساس كه اياستعاره فرهنگي يا تجربي مبناي

 مقصد فرهنگ در مبنا اين وقتي اما .نيست دشوار زياد اصطالح معني فهم صورت اين در است،

 به تواننمي معني درك براي موارد اين در شود.مي دشوار اصطالح معني فهم نيست، درك قابل

 مفهوم صحيح و وجوجست لغت فرهنگ در را آن معناي بايد بلكه كرد استدالل تكيه و حدس

 از استفاده بسامد كه جايي آن از. آن را بدون توجه به كلمات تشكيل دهنده ياد گرفت

 با را آموزانزبان ترجمه اصطالحات و درك است، متون نوشتاري و گفتاري زياد در اصطالحات

 روزمره هايموقعيت از وسيعي دامنة در اصطالحات سازد.مي مواجه يادگيري در ايويژه مشكل
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 به را آموزاندانش ارتباط، برقراري در اصطالحات رواج اين و گيرندمي قرار استفاده مورد

رساند مي دوم زبان در سالست و رواني از باالتري سطوح به حداقل يا دوم زبان در مهارت

  ).2012 كيانفر، و ميردهقان(

 عنوانبه  را زباني كه كساني براي اصطالحي عبارات يادگيري كه داشت عقيده) 1980( 1فيير

 اين اللفظيتحت يترجمه براي تالش كه چرا نيست، ايساده كار هرگز گيرند،مي ياد دوم زبان

 از .است كنندهگيج او براي معموالَ و نبوده كارساز اصالَ يادگيرنده، مادري زبان به عبارات

 كمك آموزانزبان به اصطالحات از قوي دانش است، مهم بسيار ارتباط برقراري كه آنجايي

 زيادي اهميت از اصطالحات يادگيري و آموزش باشند. از اين رو، كاربران بهتري تا كندمي

  . است برخوردار

 رايي بود،نگاه به زبان ساختارگ كه زماني درگذشته، كه كندمي استدالل ،)2004( 2تيالمان

 عبارات عنوان به اصطالحات. شدمي شكل و و اجزاي تشكيل دهنده مطالعه پاية بر اصطالحات

 اصطالحات. نداشتند ساختاري تنوع گونههيچ كه آمدندمي حساب به ايكلمه چند و منجمد

 از دبع اما. شدنمي ديده آنها ريشة و معنا بين ايرابطه هيچ كه بودند اي مرده عبارات همچنين

 شد و برداشته اصطالحات ساختار روي ازتمركز  زبان، مطالعة در 3كاركردي گرامر رويكرد ظهور

 زبان آموزش و يادگيري واژگان در اخير، دهة دو طول در. يافت تغيير اصطالحات سمت معاني به

 به ها واژه تك از اهميت و تمركز نود، دهه طول در اگرچه. اند بوده برخوردار زيادي اهميت از

 از تنها نه واژگان كه است اين بر اعتقاد. كرد تغيير اصطالحات و اصطالحي عبارات كلمات، رشته

شده تشكيل اصطالحات و زبان عبارات مانند بزرگتر واژگاني اجزاي از همچنين بلكه هاواژه تك

 اهميت از نيز بانز معلمان براي بلكه شناسان،زبان و محققان براي تنها نه اصطالحات بنابراين. اند

                                                                                                                            
1. Feare 
2. Mantyla 
3. Functional Grammar 



  آموزان...ي سهولت يادگيري اصطالحات انگليسي معادل، مشابه و متفاوت با زبان اول در ميان دانشمطالعه

72 

  .هستند برخوردار بااليي

 مكالمات، از عبارتند سخن هايصورت تمام در عام طورهببا وجود اين كه اصطالحات 

 موثر طور به آموزاندانش براي سختي به شوند؛مي استفاده تلويزيوني هايبرنامه و هافيلم ها،سخنراني

 كه كندمي بيان) 1989( 2گيبز مطالعات ).2012 خاكي، و 1فوتوواتنيا( هستند ترجمه و درك قبل

 هستند؛ خاصي فرهنگ مختص آن هايگونه از بعضي و دارند حضور هانزبا تمامي در اصطالحات

 آنها از استفاده ينحوه ولي كنندمي بيان را معني همان دقيقا اصطالحات از گونه اين كه معني اين به

  .است متفاوت ديگر فرهنگ به فرهنگ يك از شوندمي گنجانده آنها در كه كلماتي و

 آنها ولي شوندمي استفاده رسمي غير زبان در اصطالحات كه كه دارند باور مردم بيشتر اگرچه

بر اين  )1978(  3موردي مك و سيدل. گيرندمي قرار استفاده مورد نيز نوشتاري و گفتاري زبان در

 آنها بدون ونوشتار گفتار و بوده مرسوم يانگليس زبان در اصطالحي جمالت عقيده هستند كه

اي به طور گسترده نوشتاري و گفتاري انگليسي در اصطالحات كه جاييآن از. بود خواهد مشكل

الزم است روش و ترتيب درست يادگيري را محققان مشخص نمايند  گيرند،مي قرار استفاده مورد

  .داشته باشند اصطالحات يادگيري در بيشتري را تالش آموزانو  دانش

 دوم زبان يادگيري در اصطالحات اهميت بر) 1999( 5كوپر و) 1977( 4فاين و بارلو، پوليو،

 10 از ساله، 60 زندگي حدود دوره طول در زبانانانگليسي اكثر كه دارند باور و كنندمي تاكييد

 تمام در روزانه ما براساس نظر آنها،. كنندمي استفاده اصطالح ميليون 20 و استعاره ميليون

 روروبه اللفظي تحت زبان با تلويزيوني هايبرنامه و هارمان سي،شناروان متون سياسي، هايبحث

 را تركيبي عبارات نصف از بيش هستند كه باور اين بر) 1993( 6ويكفيلد و ميلر، آنگلين، .شويممي
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 را آن تا افزايندمي خنس به را ظرافت و تنوع نوعي به اصطالحات. دهندمي تشكيل اصطالحات

  .كنند ترنزديك بومي زبان به و ترغني

 تقسيم دسته سه به آموزاندانش اول و مادري زبان به پذيريميزان ترجمه حسب بر اصطالحات

 به اصطالحات كلمه به كلمه ترجمه كه شوندمي ناميده معادل اصطالحات اول، نوع. شوندمي

 ”he is only skin and bone“ هستند، مانند اصطالح آموزاندانش اول و مادري زبان اصطالحات

 از كه نامندمي مشابه اصطالحاترا  دوم نوع. باشدمي» ستاو پوست و استخوان ا«كه به معني 

 جزيي هايتفاوت از برخي داراي ولي يكسان اول زبان اصطالحات با معنايي و دستوري لحاظ

 متفاوت اصطالحاتنوع سوم . هست» ادروز مبا«ه معني كه ب ”rainy day“هستند، مانند اصطالح 

هستند، مانند  مادري زبان در معادل اصطالحات از متفاوت هستند گه از نظر معنايي كامال

“pulling his leg”   است» انداختن دست را او«كه به معني. 

بر روي اهميت  انجام گرفته كهاول زبان از هاي اخير مطالعات زيادي در زمينه انتقال در سال

از زبان  انتقال نقش روي بر كمي تحقيقات ولي داشتهانتقال در فرآيند يادگيري زبان دوم تاكيد 

 گرفته انجام ايران در بخصوص آموزاندانش توسط انگليسي زبان اصطالحات يادگيري اول در

از زبان اول و مادري در تواند با در نظر گرفتن تاثير انتقال زير مي مطالعة هاييافته بنابراين. است

 ي،طور كل به. معرفي يك روش و ترتيب تدريس موثرتر اصطالحات گام مهمي برداشته باشد

در  اصطالحات از نوع كدام دريابند تا كندمي كمك زبان معلمان و زبانشناسانمطالعه به  ينا يجنتا

 معلمان ند و در نتيجه بهگيرقرار مي منفي نوع آنها در معرض انتقال كدام و مثبت معرض انتقال

 .رساندمي ياري مختلف هاي سطح در آموزان زبان به اصطالحات مختلف انواع تدريس در زبان

 انگليسي اصطالحات گونه سه از نوع قصد دارد دريابد كه كداممطالعه بر اين اساس، اين 

شوند و اين يمه مآموزان درك و ترجتر توسط دانشآسان يو متفاوت با زبان مادر مشابه معادل،

عملكرد  اصطالحات كنند يا در ترجمهاصطالحات بهتر عمل مي درك در آموزاندانش كه آيا

  مناسبتري دارند.
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  روش

  باشد.آزمايشي ميپژوهش حاضر از نوع نيمه

 درآموز دانش 54روش اين پژوهش به اين صورت بود كه  گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

 انتخاب، متوسط آموزدانش 26 و پيشرفته آموزدانش 28 شامل انگليسي زبان متوسط و پيشرفته سطح

  جهت گردآوري اطالعات از ابزار زير استفاده شد: .گروه تقسيم شدند 4 به تصادفي طور به و

 و فوري، آزمونپس يك آزمون،پيش يك عبارت هستند از مطالعه نابزار مورد استفاده در اي

 مربوط از مكالمات اصطالح اصطالح مورد مطالعه و 60 اميتم. تاخيري آزمونپس يك

ايزدپناه  و American English Idioms Speak English Like an American 101هايكتاب

 ترجمه سوال 15 و مطلب درك ايسوال چهارگزينه 15زمون شامل آپيش. شدند انتخاب) 1996(

 به مطلب درك سوال 30 يبودند دارا سانيك يكه شامل محتوا يريو تاخ يفور آزمونپس. بود

انتخاب ) 1996(از ايزدپناه كه سوال ترجمه به شكل جاي خالي بودند  30اي و گزينه چهار شكل

  شده بودند.

 بخش درك دو شامل كه آزمونپيش. بود جلسه 10 حدود عهطول مدت اين مطال روش اجرا:

 تا سوم جلسات از سپس. شد گرفته روهگ هر چهار از دوم و اول جلسات در بود ترجمه و مطلب

 اصطالحات از نوع سه شامل كه كوتاه مكالمات صورت به را تمريناتي آزمايشي گروه دو دهم

 براي را مكالمات معلم بود كه روش كار به اين ترتيب. كردند دريافت بود، شده ذكر

 تا كردمي بحث انآموزدانش مادري زبان به هاآن معاني دربارة و خواندمي آموزاندانش

 شاهد هايگروه. دهد معادل، مشابه و متفاوت قرار اصطالح نوع 3 معرض در را آموزاندانش

 اصطالحات كل تعداد. ها تمرين كردندتمرين ويژة اصطالحات دريافت نكردند و فقط با مكالمه

 هاآن از عدد هفت تا شش حدود جلسه هر در آموزاندانش كه بود نوع سه از عدد 60 مطالعه اين

 يك ماه يك از بعد و فوري آزمونپس يك هاگروه تمامي از دهم جلسه در. گرفتندمي ياد را

تي و آزمون . روش آماري استفاده شده آزمون تحليل واريانس شد گرفتهتاخيري آزمونپس
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  .گرفت انجام spssافزار با استفاده از نرمجفتي بود كه 

  نتايج

كولموگروف از آزمون  ها،داده بودن نرمال اثبات براي ابتدا در االت،سو به گوييپاسخ از قبل

   .را دارند بودن ها شرط نرمالهمة آزمون كه داد نشان شد و نتايجاستفاده  ـ اسميرنوف
    

 و ترجمه آزمون درك مطلبسه  اصطالحات در  يادگيري انواع ة.آزمون مقايس1جدول

 SS df MS F P  متغير نام آزمون نوع آزمون

 آزمونپيش

 درك مطلب

 000/0 211/34 963/26 1 963/26 نوع اصطالح

 860/0 251/0 198/0 3 593/0 آموزاننوع اصطالح و سطح زبان

   788/0 50 407/39 خطا

 ترجمه

 000/0 613/55 904/20 1 904/20 نوع اصطالح

 126/0 997/1 751/0 3 252/2 آموزاننوع اصطالح و سطح زبان

   376/0 50 794/18 خطا

 آزمونپس

 درك مطلب

 000/0 812/23 103/52 1 103/52 نوع اصطالح

 611/0 611/0 337/1 3 010/4 آموزاننوع اصطالح و سطح زبان

   188/2 50 407/109 خطا

 ترجمه

 000/0 755/175 286/279 1 286/279 نوع اصطالح

 136/0 933/1 071/3 3 213/9 آموزاننوع اصطالح و سطح زبان

   589/1 50 453/79 خطا

 آزمون تاخيري

 درك مطلب

 000/0 361/64 172/138 1 172/138 نوع اصطالح

 835/0 286/0 615/0 3 845/1 آموزاننوع اصطالح و سطح زبان

   147/2 50 341/107 خطا

 ترجمه

 000/0 225/184 636/205 1 636/205 نوع اصطالح

 005/0 762/4 315/5 3 946/15 آموزانو سطح زبان نوع اصطالح

   116/1 49 695/54 خطا
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سه نوع از اصطالحات انگليسي معادل، ميزان سهولت يادگيري اولين سوال اين پژوهش بررسي 

  .فوري و تاخيري بود پيش و پسهاي آزمونمشابه، و متفاوت در هر يك از 
  

 و ترجمه درك مطلبهاي آزموناصطالحات در  ي انواعيادگير ةمقايس تعقيبي. آزمون 2جدول

 نام آزمون  نوع آزمون
نوع 

  اصطالح

 نوع

 اصطالح 
 SE P تفاوت ميانگين

  %95فاصله در دامنه 

 حد باال حد پايين

 آزمونپيش

 درك مطلب

1 
2 214/0 183/0 745/0  240/0- 669/0 

3 000/1* 171/0 000/0 576/0 424/1 

2 
1 214/0- 183/0 745/0 669/0- 240/0 

3 786/0* 175/0 000/0 351/0 220/1 

3 
1 000/1-* 171/0 000/0 424/1- 576/0- 

2 786/0* 175/0 000/0 220/1- 351/0- 

 ترجمه

1 
2 489/0* 139/0 003/0 144/0 834/0 

3 88/0* 118/0 000/0 588/0 173/1 

2 
1 489/0-* 139/0 003/0 834/0- 144/0- 

3 391/0* 171/0 000/0 216/0 567/0 

3 
1 880/0-* 118/0 000/0 173/1- 588/0- 

2 391/0-* 071/0 000/0 567/0- 216/0- 

 آزمونپس

 درك مطلب

1 
2 538/0 234/0 076/0 041/0 118/1 

3 390/1* 285/0 000/0 684/0 096/2 

2 
1 538/0- 234/0 076/0 118/1- 041/0 

3 852/0* 236/0 002/0 266/0 437/1 

3 
1 390/1-* 285/0 000/0 096/2- 684/0- 

2 852/0-* 236/0 002/0 437/1- 266/0- 

 ترجمه
1 

2 049/1* 206/0 000/0 539/0 559/1 

3 218/3* 243/0 000/0 617/2 820/3 

2 1 049/1-* 206/0 000/0 559/1- 539/0- 
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3 169/2* 284/0 000/0 465/1 873/2 

3 
1 218/3-* 243/0 000/0 820/3- 617/2- 

2 169/2-* 284/0 000/0 873/2- 465/1- 

آزمون 

 تاخيري

 درك مطلب

1 
2 122/1* 203/0 000/0 619/0 626/1 

3 264/2* 282/0 000/0 565/1 963/2 

2 
1 122/1-* 203/0 000/0 626/1- 619/0- 

3 141/1* 225/0 000/0 583/0 700/1 

3 
1 262/2-* 282/0 000/0 963/2- 565/1- 

2 141/1-* 225/0 000/0 700/1- 583/0- 

 ترجمه

1 
2 148/1* 183/0 000/0 695/0 602/1 

3 787/2* 205/0 000/0 278/2 296/3 

2 
1 148/1-* 183/0 000/0 602/1- 695/0-  

3 639/1* 163/0 000/0 234/1 043/2 

3 
1 787/2-* 205/0 000/0 296/3- 278/2- 

2 639/1-* 163/0 000/0 043/2- 234/1- 

  = اصطالحات متفاوت3= اصطالحات مشابه     2= اصطالحات معادل     1

  

آزمون تعقيبي گويي به اين سوال از روش آماري تحليل واريانس و به دنبال آن از براي پاسخ

باال   2و  1كه نتايج آن در جداول  اصطالحات استفاده شديادگيري يافتن ترتيب سهولت براي 

آمده  است. بر اساس نتايج فوق، ميزان سهولت يادگيري سه نوع اصطالح در هر سه آزمون به طور 

داري متفاوت هست و نوع معادل آسانترين و نوع متفاوت دشوارترين اصطالحات براي معني

  باشد.ها ميميان گروه يادگيري در ميان هر دو سطح و در

 درك در آموزاندانش آيا كه سوال بود اين به گوييپاسخ پژوهش اين دوم سوال هدف

آمار . تري دارنددر ترجمه كردن عملكرد مناسب كنند يامي عمل بهتر انگليسي اصطالحات

  زير آمده است. 3توصيفي در جدول 
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  و ترجمه آزمون درك مطلب مقايسة براي توصيفي آمار. 3 جدول

 نام جفت  نام آزمون ميانگين  تعداد  انحراف معيار  خطاي معيار ميانگين

 پيش آزمون درك مطلب  44/8 54 538/2 345/0
 1جفت 

 پيش آزمون ترجمه 37/1 54 293/1 176/0

 پس آزمون درك مطلب 07/20 54 428/5 739/0
 2جفت 

 پس آزمون ترجمه 00/11 54 121/6 833/0

 تاخيري درك مطلب 96/17 54 194/5 707/0
 3جفت 

 تاخيري ترجمه 96/9 54 828/5 793/0

  

آزمون تي جفتي نتايج  .شد استفاده جفتي تي آزمون آماري روش از سوال اين به پاسخ براي

، هاي مختلفبرگزار شده در زمان آزمون سهگروه و در هر  چهارنشان داد كه در هر ) 4(جدول 

در  يتفاوت معنادار يگر،ند. به عبارت داههتر از ترجمه عمل كرددر درك مطلب ب آموزاندانش

 مختلف وجود هاينوع اصطالحات در آزموندر هر سه  ترجمه و مطلب نتايج آزمون درك

  .داشت
  درك مطلب و ترجمهآموزان در عملكرد دانش يسةمقا يجفت يت آزمون. 4 جدول

 M SD SEM هاي مقايسه شدهآزمون

 %95فاصله در دامنه 
t df sig 

 حد باال حد پايين

 000/0 53 697/18 833/7 315/6 378/0 78/2 074/7 آزموندرك مطلب و ترجمه پيش

 000/0 53 294/10 842/10 306/7 881/0 477/6 074/9 آزموندرك مطلب و ترجمه پس

 000/0 53 733/10 495/9 505/6 745/0 477/5 8 درك مطلب و ترجمه آزمون تاخيري

  گيريبحث و نتيجه

واژه  واژه به در واقع ترجمه كه اين دليل به معادل دهد اصطالحاتنتايج اين پژوهش نشان مي

 دنبال به و ترين،آسان ترجمه و درك براي هستند آموزاناول و يا مادري دانش زبان اصطالحات

 آموزاندانش مادري ابا زبان اول و ي اصطالحات با واژگان  از بعضي در كه معادل اصطالحات آن
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 مادري زبان اصطالحات از متفاوت كلي طور به كه متفاوت اصطالحات آخر در و دارند تشابه

  .بودند ترجمه و منظور درك به خاطرسپاري به براي دشوارترين است، آموزاندانش

 اصطالحات به نسبت ترجمه و دركآزمون  دو در مشابه و معادل اصطالحات كه حقيقت اين

از زبان  انتقال معني اصطالحي مثبت اثر به توانمي را بودند صحيح پاسخ بيشترين داراي تمتفاو

 دهدمي نشان پژوهش اين بر همين اساس است كه نتايج. داد نسبت آموزاندانش مادري اول و 

 استفاده انگليسي اصطالحات درك اول و يا مادري خود براي زبان از مستمر طور به آموزاندانش

  .اندكرده

 توضيح) 1984 ، 1سلينكر گس و(زبان  انتقال تئوري پرتو در توانمي را پژوهش اين هاييافته

مداخله اتفاق  آموزاندانش دوم زبان و مادري زبان بين دوم، زبان آيندفر در كندمي ادعا كه داد

 داراي انگليسي اصطالحات كه دهدروي مي زماني مثبت انتقال حاضر، مطالعة به توجه با. افتدمي

 كمترين داراي كه متفاوت اصطالحات برعكس و باشند فارسي زبان در معادل و مشابه همتاي

  .دهندمي نشان را منفي انتقال اثر بودندآزمون  دو در صحيح پاسخ

 ايمقابله تحليل و تجزيه فرضية اساس بر توانمي همچنين توانمي را پژوهش اين هاييافته

 دوم زبان و اول زبان بين هايتفاوت و هاشباهت يمقايسه با خطاها كه داد يحتوض) 1957 ،2الدو(

 اصطالحات مشابه بين زبان مطالعه اين طور كه قبال توضيح داده شد درهمان. هستند بينيپيش قابل

 دستة در زبان دو اصطالحات متفاوت اين و جاسازي معادل اصطالحات دستة در انگليسي و فارسي

 از بهتر اصطالحات درك در آموزاندانشاز طرف ديگر،  .اندقرار گرفته متفاوت اصطالحات

 را آن و متوجه را الزم بود معني درك در آموزاندانش كه دليل اين به كردند؛ عمل آن يترجمه

 باشد قادر بايد آموزدانش ترجمه در ولي دهند ربط مادري خود زبان در موجود اصطالح به

  .كند توليد جديد واژگان  از استفاده اب را جديد عبارات

                                                                                                                            
1. Gass & Selinker 
2. Lado 



  آموزان...ي سهولت يادگيري اصطالحات انگليسي معادل، مشابه و متفاوت با زبان اول در ميان دانشمطالعه

80 

 تعميم اصطالحات آموزش براي توانمي را نتيجه و كاربرد چندين پژوهش، اين نتايج براساس

 محققان و درسي، برنامه طراحان معلمان، آموزان،دانش براي كاربردهايي تواندمي مطالعه اين. داد

 جزء اصلي عنوان به اصطالحات كه كنندمي ررسي) ب1996( ايزدپناه و) 2013( 1ياگيز . باشد داشته

 هدف زبان گويندگان عقيدة و عواطف، افكار، تا سازندمي قادر را آموزاندانش بومي، ارتباطات

 دانش تنها نه آموزاندانش هدف، زبان اصطالحات دانستن و يادگيري با بنابراين. كنند درك را

 افزايش را دوم گويشوران زبان فرهنگي هنجارهاي و ها،دانش ها،ارزش از درك خود لغوي بلكه

 مند ونظام روش الزم است بهآموزان دانش يدانش اصطالح يآموزش و بنا دليل، اين به .دهند

 گرفتن نظر در با اصطالحات آموزش منظم را براي ايهبرنام يدزبان با معلمان. شود انجام مداوم

  . كنند طراحي آموزاندانش سطح و سن

 به آسان از آموزش در را الزم است اصطالحات درسي برنامه طراحان و نويسندگان ن،معلما

 زبان در دقيق همتاي داراي كه معادل اصطالحات با ابتدا در است بهتر. كنند بندي تقسيم دشوار

كردن توجه  جلب با را مشابه اصطالحات توانندمي سپس. آغاز كنند هست آموزاندانش اول

 كه حقيقت اين به كردن آگاه با و دوم زبان و اول زبان بين هايتفاوت آموزان بهدانش

 كار ينكنند. ا يشوند معرف سپرده خاطر به عبارت يك عنوان الزم است به مشابه اصطالحات

آموزان به حساب دانش يچالش برا يناصطالحات متفاوت كه بزرگتر يآنها را براتواند مي

  آماده كند.  آيد،يم

در زبان  ييگونه همتايچه يآگاه شوند كه اصطالحات متفاوت داراان بهتر است آموزدانش

آنها اختصاص داده شود.  يحفظ كردن معنا يبرا يشتريزمان و تالش ب يدرو با ينو از ا يستنداول ن

 قادر را آموزاندانش كه است بيشتري توجه نيازمندترجمه اصطالحات به زبان دوم  يگر،از طرف د

به  .كنند استفاده بومي زبان به شدن شبيه براي روزانة خود گويش در اصطالحات از ات سازدمي

 اين در انآموزسن و جنسيت دانشعنوان محدوديت اين پژوهش الزم است توجه داشت كه 

                                                                                                                            
1. Yağiz 
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 بودند. آموزدانش 54 پژوهش فقط اين در كنندگان بود و شركت نگرفته قرار هدف مورد پژوهش

  .شود انجام احتياط با نتايج دادن وميتبهتر است عم بنابراين
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A study of learning compositional, semi-compositional, and 
non-compositional idioms among high school students  

R. Abdi1 & G. Farangizade2 
 

Abstract 
      Second language learners have difficulty in vocabulary learning since many 
English words have two or more meanings especially when they occur in idioms or 
expressions and deciding the correct meaning is demanding for EFL learners. So, 
this study aimed at investiating how 54 Persian students of English at intermediate 
and advanced levels which included 28 advanced students and 26 intermediate 
students, used their first language knowledge to comprehend and produce 3 types 
of English idioms, namely compositional, semi-compositional, and non-
compositional ones. Compositional idioms, which are totally word for word 
translation of English idioms in learners mother tongue, like: Be on the tip of one’s 
tongue. Semi-compositional idioms which are syntactically or semantically similar 
but differ in one or more words, such as: for a rainy day. Non-compositional 
idioms which are totally different in translation from learners mother tongue, for 
example, drive someone up the heel. The students were divided into 4 groups; 2 

experimentals and 2 controls. A pretest which included both comprehension and 
production tests was administered to each group. Then, the experimental groups 
received the treatment in the form of small conversations, but the control groups 
did not receive any treatment. In the last session all groups received an immediate 
posttest. After one month, a delayed posttest was adminstered. For the analysis of 
the data, a t-test and ANOVA were employed. Results in the four groups showed 
that compositional idioms had the highest correct responses, followed by semi-
compositional idioms, and non-compositional idioms were the most difficult to 
comprehend and produce. In addition, in all groups students performed better in 
comprehension rather than production test.   

Keywords: idiomatic expressions, idiom comprehension, idiom production, 
compositional, semi-compositional, non-compositional idioms 

                                                                                                                            
1. Associate Professor of English Language Teaching, University of Mohaghegh Ardabili 
2. Corrresponding Author: M.A. student English Language Teaching, University of Mohaghegh Ardabili. 
(ghazalfarangizade@yahoo.com) 


