
 

 

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 
 

 دانشگاه بین المللي امام خمیني )ره(

 علوم انسانيادبیات و دانشكده 

 گروه زبان انگلیسي

 

 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته آموزش زبان انگلیسي

 

 عنوان :

 خارجه: قبل، بعد، و یازمان مطلوب برای آموزش متسقیم واژگان زبان 

 محور؟-در حین تجربه معنا
 

 نگارش :

 یوسفم.  قتیبه

 

 استاد راهنما :

 دکتر علی مالمیر
 

 استاد مشاور :

 محمدباقرشعبانیدکتر 

 

 

 1398 شهريور



 

 

 

 چکیده

صريح پیشنهاد داده است كه برای يادگیری  آموزشمحور ضمني و -معنا تجربه دروندادتركیبي از  تحقیقات اخیر،

از طريق مطالعات تجربي به طور مناسب  چنین تلفیقيتوالي زماني برای  ،با اين حال .واژگان زبان دوم بسیار موثر است

ضمني و صريح واژگان  آموزشدر صدد يافتن زمان بهینه برای تركیب  مطالعهاين لذا،  مورد بررسي قرار گرفته است.

انگلیسي به عنوان زبان زبان آموز سطح متوسط  62بان دوم است كه از روش طرح تركیبي توصیفي استفاده میكند.ز

( كه لیستي A. آزمون لیست كلمات دانشگاهي )نسخه داشتندشركت  آزمايشي  به عنوان نمونه مطالعهدر اين خارجه 

تمركز "وان پیش آزمون اجرا شد.خواندن كتاب (را ارزيابي مي كند ، به عن2000) Coxheadاز كلمات دانشگاهي

درونداد تجربه جهت ارائه  طراحي شده است، AWL(كه بر اساس  Focus on Vocabulary 2) 2برواژگان 

خواندن متون هدف كه دربرگیرنده لغات  قبل از  Aكلمات مورد نظر صريحا در كالس  كارگرفته شد. محور-معنا

درمواجهه با آنها آموزش داده و حین خواندن   Bنفر(، دركالس 22ه شده بود )آموزش دادمورد نظر مطالعه بود،

به عنوان پس آزمون و پس از گذشت  AWLاز آزمون  Bنسخه  نفر(.22) پس ازتدريس C نفر( و در كالس22شد)

 درمورد شفاهي طوربه آموزان زبان از ٪25استفاده شد. سپس ،  یآزمون تأخیر( به عنوان پسRI) آزمايشروز از  14

تجزيه و تحلیل داده های  .انجام شد متمركز-مصاحبه نیمه كردند، دريافت كه روش تدريس به نسبت خود نگرش

يک طرفه نشان داد كه تدريس صريح در حین خواندن، زمان بهینه بوده و مي تواند  ANCOVAكمي با استفاده از 

به طور قابل مالحظه ای افزايش دهد كه به  ،یی و تاخیرزبان آموزان را در پس آزمون های فورواژگاني عملكرد 

. تجزيه و تحلیل كیفي همچنین نتايج كمي به دست پیش از خواند واژگان چشمگیرتری اثر را داشتدنبال آن آموزش 

يافته های اين مطالعه نشان مي دهد كه آموزش صريح واژگان در حین خواندن بايد توسط  آمده را تأيید مي كند.

 واژگان انجام شود.و به خاطر سپاری برای تقويت پیشرفت  زبان خارجهمعلمان و زبان آموزان 

 

، واژگانبه خاطر سپاری  ، توسعه واژگان، )ضمني( غیرمستقیمآموزش ، )صريح( مستقیمآموزش  ها:کلید واژه

 .محور-تجربه معنا

 


