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  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  

رو  همراهي تفكر بشري با نقد نه يك نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين    
حتي در (نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر  ادي بالقوة انسان باقّقوة ن
است؛ » پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام

هاي ذهني در  ها و احياناً لذت گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي
اما نقد نه به عنوان يك حظّ . كنار يكديگرقراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در 
  1!كودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رود

ورزي را به نقد بدانيم، بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  چنانچه حيات انديشه
مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام

ادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر قّگيرد كه از سويي با ن شكل نمي ابعلمي ن
پس اگر در حوزة علمي ـ فردي نقّادي را از . يابد به پويايي بايستة خود دست مي

در حوزة علمي ـ اجتماعي نيز مي توان نقد  2هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم، ويژگي
استدالل ورزي،  4.ة آزاد انديش قلمداد كردرا از نشانه هاي پويش يك جامع 3اجتماعي

                                                            
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد : ك.ر. 2

جويي و  قاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه، كه در آن م1389، مهر 9پردازي، شماره   هاي نظريه علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
ني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و والزر، مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحرا: ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  و نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي تخصصي 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه وليد علم و كرسينهضت ت
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مندي، نظم منطقي، ادبيات تحقيقي و مسالة  گفتمان انتقادي، زبان ديالوگي، روش
كه انديشة انديشمند و پژوهشِ پژوهشگر و نقّاديِ  1هاست اي از آن نشانه محوري، پاره

  .منتقد را در مدخل فضاي بايسته و شايستة خود قرار مي دهد
هاي يك  تحليل امتيازات و كاستي«جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي در چنين 

بررسي، تحليل و ارزيابي «تر  ، و در يك فراگرد ديگر و در معنا و مفهومي نزديك2»ديدگاه
علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 

فرهنگ «و » سطح فرهنگ عمومي«توان در دو  مي، آنگاه 3بدانيم» علمي مورد نظر
هاي تودرتوي جامعة  از توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در اليه» علمي

چه اين كه در سطح نخست، سبب . هاي درهم تنيدة جامعه علمي فرهنگي و نيز در دامنه
ها، و پرهيز از  توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي، دوري از ظاهر بيني و سطحي نگري

چه اين (تواند عامل توليد علم باشد  هاست و در سطح دوم، اوالً مي تظاهرگرايي و چاپلوسي
هاي جديد علمي  كه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين، ابداع و توليد مكاتب و انديشه

و ثانياً بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه ) ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  در برابر تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد

علمي ناب با تقليد صرف و بدون نقد، ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به 
  . هاي دانش دروازه

لبته است و ا» آداب اخالقي«و » اصول علمي«ما نيازمند  با اين همه، نقد علمي در زمانة
و در آن منظومة متكثّر . نيز بيانديشيم» منظومة نقد پژوهي«سزاوار است از اين فراتر، به 

                                                            
كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب،  حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .1

  .1388پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، آذر 
كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: ك.ر .2

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي
كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  CD: ك.ر .3

  .1392خرداد 



  5پيشگفتار    

 
 

و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به 
هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود

هاي علوم  هاي گوناگون رشته ها و گرايش بت نقد با قلمرو تخصصتحليل و تبيين نس
ريزي  بندي آنها، بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي بندي و تقسيم انساني، اولويت

بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني  هاي آن در جامعة علمي ايراني اسالمي ما،  پايه
كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع نقد (نشوري نخستين انتظار از تنظيم چنين م. كند مي

آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني ) را دارد
ها با  دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در مرحلة ديگر، نسبت كلّ رشته

ي دانشگاهي، و و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهش) آنها   در تبادل و ترابط(يكديگر 
همچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و صاحبنظران را در يك مجموعة كالن، روشن خواهد 

  .كرد
سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي

اي كه سامانة نقد  ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي
ساز توليد  گذاري كند و در گام پسين، زمينه در بستر جامعة علمي كشور پايه پژوهشي را

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 1هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه
علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 

داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي  في نفسه موضوعيت داشته و) پژوهشي
صرفاً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام 

تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه
  .بومي و اسالمي قرار گيردهاي نويني در حوزه  پردازي اي جهت نظريه زمينه

                                                            
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  پردازي جمعي، همايش نظريه يني، سيدحسين، مقاله نظريهحس: ك.ر. 1

  .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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در اين ميان و به وِزان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه 
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 

دايي ناپذير هاي ج كمترين بها را به شكل و فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت
وي معتقد است براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر   بدانيم؟ در نگاه پوله

ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 
پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و 

آغازين و ناب  ها و ساختارها، آگاهي  هودي است و درصدد است با پس زدن شكلش
  1.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
مسأله به همين صورت تحليل ) در همة جايگاهان آن(هاي علوم انساني نيز  انديشه

  .شود مي
اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي 
ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد بود

علوم انساني، همدلي منتقد با مؤلف نه صرفاً   انديشه در حوزة دومين اين كه در دايرة نقد
اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است
ولي چنانچه تفكر انتزاعيِ به طريق اَ مادام كه صورت بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، 

ذهني، شكل و شمايل سخن، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي 
اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه

تحليل و بررسي شود تا  »شواهد و استدالل«بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه با 
                                                            

رات علمي شناسي ژرژپوله، تهران، شركت انتشا ها و روش بابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه: ك.ر. 1
  .5و151، ص 1389و فرهنگي، 
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بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرستي آن سخن گفت و به اين منظور 
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد با نقد شكلي آن همراه و عجين مينقد محتوايي يك انديشه 

شوراي «نه تنها براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

وري علمي پيرامون زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي دا
هاي گوناگوني در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ  مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13با در اختيار داشتن » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بر اين بنيان 

ها و حوزة وسيع علوم انساني، تنها مجموعة دانشگاهي و علمي  در تمامي رشته 1تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با مشاركت صاحبنظران و 
گاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب، اما نجيبانه به شبكة پوياي استادان حوزوي و دانش

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم 
د وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي دانشگاهي و انساني بدون توجه به نق

اما افزون بر اين، اهداف ديگري . منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي، تقويت جايگاه علوم انساني در : شد مانند نيز دنبال مي

                                                            
ــ علـوم   2علـوم سياسـي    -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«گروههاي تخصصي . 1

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
هـاي  و زبـان  شناسـي  ـ زبـان 11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13ـ اقتصاد و 12 خارجي
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بيني اسالمي،  ني با مباني فرهنگ و جهانسنجي سازواري توليدات علوم انساكشور، نسبت
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون دانشگاهي  ها و برنامه تدوين و اصالح سرفصل
  .با رويكرد اسالمي ـ ايراني
هاي بسياري وجود  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

يت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عالي و داشته اما با همة تنگناها و مشكالت، ن
هدفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري 
مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه شورا، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور 

اسب با شرايط، نقاط قوت و ضعف از هياهوهاي ظاهري كار خود را با اتقان پيش برد و متن
همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . خود را ارزيابي كند

دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  ها و برون ساختار شورا و كيفيت وكميت فعاليت
اديني دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير و تحوالت بني

هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  در اين رديف نقد و تحليل نظريه. ايم بوده
متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين طريق عالوه 

مند نظريات مطرح در  بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي، نقد علمي، جامع و نظام
انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ بوده و پياپي توليد علوم انسانيِ گسترة علوم 

. اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به سوي تحقّق بيابد
بندي ملّي و جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  انتخاب متون براساس تقسيم

رائة نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن محور، اي، و همچنين ا نه صرفاً متون ترجمه
  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است

اميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهنيت خلّاق و همياري مراكز و 
اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده



  9پيشگفتار    

 
 

در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين دستاوردهاي روز علوم  مراكز علمي و پژوهشي
   1.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه
هاي  هاي تخصصي حاوي داوري و نقد كتب ملي، ارائة نقدنامه ائة نقدنامهجلسات گروه، ار

متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 
هاي پژوهشي، طرح تأليف  ريزي درسي، طرح پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
هاي  برگزاري جلسات نقد نظريه  تخصصي، هاي كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...علمي، برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين و
هاي تخصصي در  هاي تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

. باشد حوزة رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي
هاي علمي انجام شده در خصوص كتب  نهايي داوري  بندي ه حاوي خالصة جمعهر نقدنام

منتخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران 
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  مرتبط با رشته

شوند و از لحاظ ساختار مديريتي، هر گروه  پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه ) عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

به عنوان بدنة اصلي علمي (و همچنين اعضاء گروه ) گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  روند اجمالي بررسي و نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب. است) مجموعه

متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي 
شوند و سپس براي  مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي دانشگاهها، در گروه

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
                                                            

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران، : ببينيد. 1
  .1390همن انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ب
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هاي متعدد و جامع  هاي نقد و بررسي كه حاوي پرسش منتقدين مورد نظر براساس فرم
هاي خود را  ر داده و پاسخشكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرا

ها در جلسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،  اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي
مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 

 بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و هاي مخصوص، جمع شده و نهايتاً در فرم
رسد تا در فرجام كار  سازي خواهد شد و به تائيد نهايي گروه مي نقاط قوت و ضعف، چكيده

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا  براي مولف، ) به فراخور حال و نظر گروه(
هاي ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  در نامه. ارسال و منعكس گردد

شود شركت جسته  كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي اي شود در جلسه مي
از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود

شود مجموعة ديدگاههاي انتقادي خود را  ديگر از منتقدين كتب و متون درخواست مي
» مقاله نقد«صورت يك  به 1هاديپيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشن

تنظيم كنند تا اين امكان نيز فراهم گردد كه مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق نشريات 
پژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي فرهيختگان كشور 

را تكميل و تواند اين فرايند  آنچه مي. قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد
است كه در پي هر نقدي، نقدي » سامانة نقد نقد«بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّق 

تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة نقد درسائقة جامعة علمي، پر تفطّن  تر و فربه ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به تحليل و تبيين  در حال حركت آمده و عالوه بر اين، اليه

  .هاي علمي الزم را ببرد زم درآيد، و جامعة نخبگاني نيز از اين پيكرة پردغدغه بهرهال
پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛ از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال 

مند است، اما آنچه براي گروههاي  بندي كار، روندي زمان آوري و جمع ها و جمع فرم
، دقت در افزايش كيفيت علمي نقدها و كم كردن يافته دوچندانتخصصي شورا اهميتي 

                                                            
  9، ص )كتب ملي(شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 1
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هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم
توان اذعان كرد كه در موقعيت  مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث مي

اما همچنان تا دربرداشتن تمامي هاي علمي برخوردار است،  خود از نصاب باالي مالك
  . شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شود

يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«با اين توضيحات مجموعة پيش رو تحت عنوان 
است كه » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«دستاوردها و محصوالت گروههاي 

و » گروه تخصصي«، »شوراي مركزي«ده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة برآم
است و بر اين پايه، بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين نكات توجه » دبيرخانه شورا«

  :كنند
تجربة نقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجربة نو و جديد است و از اين  -1

اي كه هنوز فرهنگ نقد جاي و  امري آن هم درجامعهرو بايد به لوازم و مقتضيات چنين 
گاه ضروري و الزم خود را نستانده، توجه درخور داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و 

 .اخالقي، و الزامات نقّادي علمي را مدنظر قرار داد

از چاپ و نشر » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانة نقد نقد«صاحبنظران و به خصوص مؤلفين محترم براي شركت در   همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني(زآمد جامعه حلّ و تحليل مسايل و معضالت رو

 .گردد

فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئوليت  نامه اگرچه براساس آيين. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
هاي گروه، به صورت  ها با رئيس گروه است اما با همة مراقبت بندي علمي نهايي جمع
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طبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد مؤلفين و يا حتّي مطالب منتقدين 
درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به اصل متن و يا  به
 .ل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيداص

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد  نقد، و گاه بين گروه

سبك و  ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص گروه يا تفاوت نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته

گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  13و سياق 
هاي  سازي كرد اما درصدد هستيم با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت يكديگر يكسان

 .ل برسانيمصوري را به حداق

، سعي بر آن 1390ها در سال  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه -5
بوده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال 

علوم انساني واجد آن بوده،   پيش ياد، همة آنچه الزم است يك نقدنامة تخصصي در حوزة
ها بتوانيم در منشورات واريم با همت مثال زدني رؤسا و دبيران محترم گروهاميد. دارا باشد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

انديشمندان، پژوهشگران و مؤلفين محترمي است كه كتب آنها   سخن آخر، دعوت از همة
د ما را در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خو

  .مفتخر به ياري رسانند
جناب آقاي دكتر » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 

اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  حميدرضا آيت
كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء  هاي مستمر خود تشكر  به پاس حمايت

پور،  مقيسه، نجف: اسماعيلي و محسني و آقايان: ها كوش دبيرخانه شورا خانم سخت
  .كران بفرستم نصيري و شهابي، درودي بي
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هاي ارزشمند استاد گرانمايه جناب آقاي  اري خالصانة خود را از تالشزگ همچنين سپاس
و نيز دبير  خارجيهاي شناسي و زبانرئيس محترم گروه زبان مطهر ياهللا كريم جاندكتر 

گروه جناب آقاي دكتر احمد رمضاني كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين 
اند، اعالم كرده و اميدوارم پس از اين شاهد به بار نشستن ساير  مجموعه را برعهده داشته

  .هاي چشمگير اين عزيزان باشيم فعاليت
  

  سيدحسين حسيني  
  وم انسانيدبير شوراي بررسي متون و كتب عل

5/5/1392  
  



 



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  هاي خارجي شناسي و زبان زبانمعرفي گروه 
  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

  
  )گروه يادداشت رئيس(

 مقدمه





 

 
  
  

 9با حضور  20/10/75هاي خارجي به صورت رسمي از تاريخ شناسي و زبانگروه زبان
هاي گذشته تالش شد در طول اين سال. نظر شروع به فعاليت كردتن از اساتيد صاحب

هاي  هاي مختلف زبانشي و پژوهشي رشتهكتب آموزگروه به عنوان يك مرجع نقد 
هاي نشر اين هاي كشور معرفي گردد و به صورت علمي تازهخارجي در سطح دانشگاه

هميشه تالش گرديد اين فكر در سطح جامعه . حوزه را مورد نقد و بررسي قرار دهد
هاي كتابكه  علمي و دانشگاهي كشور القاء گردد كه مرجعي در سطح كشور وجود دارد

شناسي و زبان و ادبيات خارجي را بالفاصله مورد نقد و بررسي قرار  مختلف حوزة زبان
  . دهد  مي

كه در پرداخته  ييها كتاب  بررسى نقد و براي رسيدن به اهداف خود به  گروه،
در . شوند مي تدريسو  ها معرفي به عنوان منابع اصلي و فرعي درس هاى كشور دانشگاه

  در  مندرج  معيارهاى داشتن   در نظراند با   كوشيده داوران  به طور كلى ها بررسىاين نقد و 
معرفي بهترين   در    و  نظر نمايند اظهار   ها كتاب ة دربار   سوى شورا،  شده از تهيه هايفرم

هاي زير را لحاظ كنند و  برخوردار بودن مĤخذ از مالك ها، دانشگاه  تدريس در براي منابع 
  :ها را از مؤلف كتاب انتظار داشته باشندآن

 معين؛با تعداد واحد درس  كتابتناسب حجم  .1

 و نكات  هماهنگ بودن عناوين كتاب با محتواى آن و رعايت قواعد زبان فارسى .2
  كتاب  تدوين  در  تحليلى  و  برهانى  توصيفى،  نقلى،  هاى شيوه  صحيح  كاربرد  و  بالغى 
 ؛ موضوع آن  با  تناسبدر   و

گيري از آخـرين دسـتاوردهاي دانـش    و بهره مطالب كتاب و غناي روز بودن  به .3
 بشري در حوزه مربوطه؛

هاي مقبول در حوزه تخصصي  استفاده از اصطالحات تخصصي مناسب و معادل .4
 اثر؛

 تناسب محتوايي اثر با تعداد واحدهاي درس معين  .5
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از حيـث علمـى و رعايـت    زآمـد  و رو د و معتبـر مؤلف از منـابع متعـد   ةاستفاد  .6
 ؛ تسلسل و انسجام منطقى مطالب در كل متن

،  اسالمى  هاى ارزش با  نبودن آثار  مغاير   و اخالقي   اصول دادن   قرار  نظر  مطمح .7
 ؛و بومي ايراني 

 دركه از سوى شوراى بررسى متون  نكات فني و ويرايشي رعايت ساير   .8
  را  موجود  هاى كتاب  تا  شده  تدوين ، نظران صاحبنظرخواهى از   به منظور اييه فرم
 . كنند  تدوين  ار  ر آثا  بررسى و بر اساس ضوابط علمى، محاسن و معايب  و  نقد

نامه مصوب شوراي بررسي متون، هر كتاب براي داوري براي دو تن بر اساس شيوه
حقيقاتي سراسر ها يا مؤسسات طراز اول تنظر هيئت علمي دانشگاهاز اعضاي صاحب
نظر بودن در حوزة براي انتخاب داوران نيز معيارهايي چون صاحب. شودكشور ارسال مي

هاي داوري را دو فرم. آن كتاب و تدريس درس در رابطة با كتاب مطمح نظر بوده است
هاي بازبيني براي ها را در قالب فرمنفر ديگر به عنوان بازبين مالحظه و نتيجة داوري

هاي شناسي و زبانگروه تخصصي زبان پس از آن. كنندجلسة گروه عرضه ميطرح در 
خارجي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني كه متشكل از اعضاي هيئت علمي 

ها و مؤسسات پژوهشي مختلف است نظر خود را به صورت نهايي دربارة كتاب دانشگاه
  . نماينداعالم مي

هاي خارجي نفر از اساتيد برجستة زبان 100سال گذشته حدود  16در طول 
اند و حاصل هاي مختلف كشور به عنوان اعضا و داوران اين گروه همكاري داشتهدانشگاه

 6همچنين گروه در طول اين مدت . باشدكتاب مي 123اين همكاري بررسي و نقد 
جهت استفادة بهتر از  .نشست تخصصي برگزار كرده است 15عنوان كتاب تأليف و 

هاي اساتيد محترم در قالب داوري هاي داوران محترم گروه مقرر گرديد ديدگاه
مندان اين نظران و عالقهبرداي گسترده صاحبهاي تخصصي چاپ و مورد بهره نقدنامه

مجموعة حاضر حاصل اين تعامالت فكري است كه ضمن قدرداني از . حوزه قرار گيرد
هدف گروه را ياري نموده و حاصل انديشه و  تمام عزيزاني كه در راستاي برآوردن اين

. شودنهادند، تقديم مي... تالش خود را در اختيار عالقمندان اعم از اساتيد، دانشجويان و 
اللهي، رياست محترم هاي مستمر جناب آقاي دكتر حميد رضا آيت همچنين حمايت

از مساعي . است خور تشكر و سپاس فراوان شوراي بررسي متون وكتب علوم انساني، در
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ارزندة دبير محترم شوراي بررسي متون آقاي دكتر سيد حسين حسيني، و همكاران 
  .ايشان به ويژة آقاي حسين مقيسه مسئول محترم دبيرخانه سپاسگزاريم

حوزة آموزش، ( هاي نقد شده در اين مجموعهشايان ذكر است كه برخي از كتاب
نويسندگان و مترجمان مورد بازنگري و ، توسط )مترجمي و زبان و ادبيات انگليسي

بنابراين حين خواندن متن نقد بايد به سال نشر اثر نيز توجه . اندويرايش قرار گرفته
هاي گذشته پرداخته هاي انجام شده در سالسازي نقددر حقيقت اين اثر به مستند. كرد
قد و بررسي قرار هاي مورد نكتاب يا مترجمان مولفاندر صورتي كه با اين حال،  .است

هاي در شماره ،هاي چاپ شده داشته باشندگرفته توضيح و يا پاسخي در مورد نقد
در ضمن گروه آمادگي دارد جلساتي را با . هاي گروه به چاپ خواهد رسيدنامهبعدي نقد

محترم اميد است خوانندگان . عالقمندان اين حوزه برگزار نمايدو داوران ، حضور مولفان
  اين  نقدهاى  شدن  پربارتر جهتخود را   پيشنهاد و ، نظرآن ةپس از مطالع مجموعه،اين 
گروه  .يندفرما  رسالعلوم انساني ا  كتب  و   متون  بررسى  شوراى  دبيرخانه  نشاني   به  گروه
همه همكاران و  پيشنهادهاي   و نقدها   هاي خارجي مشتاقانه پذيراي شناسي و زبانزبان

  . دگان عزيز خواهد بودخوانن 
  

یجان    اهّلل 

ی و زبانوه زبان ینا   ی خار

ی سا وم ا ب ع ون و  ی  ر ورای 
  
  
  
  



 



 

  
  
  
  
  
  

 نقد و بررسي كتب



 



 

  
  
  
  

  »)1( بررسي آثار ترجمه شده اسالمي«
  

  ساالر منافي اناركي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1379: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  223 : تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت
اي بسيار خوب به  هاي ترجمه در علوم قرآني چه در بحثاصطالحات تخصصي چه  �

  .كار رفته است
  .ها از نكات مثبت كتاب استالبالغه و محور بودن آن جامعيت كتاب و قرآن و نهج �
فرمان حضرت (البالغه  رواني و رسايي اثر در استفاده از متون قرآن كريم و نهج �

  .از منابع معتبري هستندهاي ارائه شده  همچنين ترجمه.  مناسب است) امير
آرايي تا حدودي خوب است، گرچه در نسخة موجود برخي صفحات برعكس  صفحه �

  .هم دو بار تكرار شده است 205اند و ص قرار گرفته
  .حجم اثر با توجه به نيمسال تحصيلي متناسب است �
  .هاي ارائه شده از كيفيت خوبي برخوردار است سازي معادل �
تشكيل شده ...) بندي، تمرين و آزمون مقدمه، جمع(هاي مختلف  كتاب از بخش �

  .كند است كه به تفهيم مطالب كمك مي
  .ريزي همخواني دارد هاي شوراي عالي برنامه كتاب با سرفصل �
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انگليسي كه قصد يادگيري متون ديني  اين اثر براي دانشجويان رشتة الهيات و زبان �
هاي مختلف به دانشجو  ترجمه و ترجمه را دارند بسيار مناسب است، چرا كه ارائه
  .دهد و اين نكتة مثبتي است فرصت فكر كردن براي انتخاب بهترين ترجمه را مي

چه در فهرست كتاب و چه در قسمت كتابشناسي و (تمام منابع مورد استفاده  �
در باالي هر صفحه ذكر شده است و در ذكر آيات، نام ) ها حتي در برخي مقايسه
  .آمده استسوره و شمارة آيه هم 

  .ارائة متون تخصصي ديني اسالم و شيعه از مزاياي اثر است �
  .افزايد توضيحاتي نيز در پانوشت آمده است كه بر غناي اثر مي �
  .كند استفاده از اعراب در متون عربي به بهتر خوانده شدن كتاب كمك مي �
  .قواعد ويرايش و نگارش رعايت شده است �
اه با ترجمه و شرح فارسي و سپس برابر آوردن قطعاتي از متون اسالمي همر �

  .نهادهاي انگليسي و عربي به غناي اثر افزوده است
  .اثر نظم منطقي دارد و منسجم است �
پردازد و از آن  هاي موجود از آيات قرآن كريم مي كتاب حاضر به ارزيابي ترجمه �

  .جايي كه رويكردي انتقادي دارد مفيد فايده است
  

  :نقاط ضعف
ها،  ها و تمرين نگين بودن مباحث و يكنواختي موجود در درسبا توجه به س �

  تدريس كتاب هم براي دانشجو و هم براي مدرس سخت است

 :پيشنهادها
تواند به غناي واژگان و  هاي تخصصي اديان و اسالم مي نامه استفاده از واژه �

  .اصطالحات تخصصي متن بيافزايد
ها،  نامه متون ديني مانند زيارتشايسته است در چنين آثاري از زيبايي تنوع  �

  .ها و كلمات قصار، مقاتل و مانند آن استفاده شود احاديث تربيتي، خطبه



  25   بررسي آثار ترجمه شده اسالمي 

 
 

در درجه اعالم، نمادهاي اجتماعي (نگاري استفاده شده  از آن جا كه مكرراً از حرف �
الزم است كه دانشجويان با اين فن كه از ) ها و ديني، مفاهيم اعتقادي و جز آن

  .ي ترجمه است هم آشنا شوندفنون جانب

  :توان گفت در كل مي
چنين كتابي جهت تدريس، درك و ترجمة متون قرآني به انگليسي در دو رشتة  �

مترجمي زبان انگليسي و نيز درس زبان تخصصي علوم قرآني رشتة الهيات بسيار 
  .مفيد است

آني و فرمان بنابراين اين كار و اين اثر يعني مقابلة چند ترجمة انگليسي آيات قر �
ها كامالً مفيد است و به مالك اشتر با ترجمه فارسي و نسخة عربي آن) ع(امام علي

عالوه بر اين كه به دانشجو مهارت تخصصي در زمينة ترجمة متون قرآني و 
. نمايد آموزد، او را وادار به ارائة دليل براي انتخاب ترجمة برتر مي اسالمي را مي

  .ايد به متن اصلي عربي مراجعه نمايدبرخي اوقات نيز دانشجو ب
دانشجو در كتاب به كمك استاد بايد بررسي كند كه كداميك از دو ترجمه به  �

تر است و به چه دليلي بر ترجمة ديگر اولويت و ترجيح  عربي و فارسي آن نزديك
  .دارد

اين اثر گردآوري است، بنابراين مولف دخل و تصرفي در اثر ندارد و چون از ترجمة  �
هاي معتبر است، به عنوان اصل و پايه استفاده  كه يكي از ترجمه آربريقرآن 

مسالة ديگر اين است كه . گرديده، حائز اهميت است و براي تدريس مناسب است
آموزد، ولي تبحر استاد در نحوة تدريس  اين كتاب واژگان قرآني را به دانشجو مي

نه كتاب حاضر در اين زمي. هفته نقش اساسي دارد 16يكنواخت دروس در طي 
  .نخستين اثر است، لذا ايراد كلي بر كتاب وارد نيست

  





 

  
  
  
  
  

  »هاي ترجمه تئوري«
  

  سيد علي ميرعمادي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1374: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  246:  تعداد صفحات
  

 
توسط انتشارات سمت به چاپ رسيده  هاي ترجمه تئورياين كتاب با عنوان  �

ها تغييراتي  چنين تعداد فصل است و نسبت به چاپ قبلي در عنوان كتاب و هم
  . اي كتاب تقويت شده است نامهكرده و به اين ترتيب جنبة آموزشي و درس

فصل دوم كتاب كه بيشتر به تاريخ آراي مترجمان در باب ماهيت ترجمه  �
  . دهد اختصاص دارد، بخش عمدة كتاب را تشكيل مي

هاي اصول و مباني  در مقدمة كتاب ذكر شده است كه اين كتاب براي درس �
متاسفانه . نظري ترجمه، مقدمات ترجمه و اصول ترجمه قابل استفاده است

اين . ها محل ترديد استودن اثر براي همة اين درسبايد گفت كه مناسب ب
بار به عنوان كتابي مستقل و   بار به عنوان گزارش سفر آموزشي، يك كتاب يك 

به . نامة آموزشي براي سمت به چاپ رسيده استبار هم به عنوان درس  يك
نامه گرچه مبنا تاليف انجام شدة ديگري باشد، بايد اصول منظور تاليف درس

  . ها و نيازهاي آموزشي در نظر گرفته شودنامه نويسي، هدفدرس خاص
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در دروس فوق دانشجويان با اصول كار عملي ترجمه از انگليسي به فارسي  �
هاي ترجمه يا اصول ترجمة ماشيني يا اصول  نه با تاريخ تئوري. شوند آشنا مي

تصاص تر ترجمه اخ تنها بخشي از كتاب كه به مسائل عملي. ترجمة همزمان
دارد فصل چهارم، پنجم و ششم است ولي اين فصول بسيار كوتاه هستند 

هاي آموزشي، كتاب  نامهو از آن گذشته برخالف درس) صفحه 30مجموعاً (
  . ها و تمرينات كافي است فاقد مثال

در . صفحه است 125ترين بخش كتاب، فصل دوم كتاب است كه حدود مفصل �
قبل از (ه پردازان ترجمه از دوران باستان اين فصل نويسنده بر آراي نظري

پردازان قرن  كند ولي از نظريه تا به امروز مروري اجمالي مي) ميالد مسيح
بحث . گذرد ها مي كند و بسيار مختصر از آن بيستم به ذكر چند نام اكتفا مي

گيرد، حال  را در بر مي) 143(فقط يك صفحه » نظرية ترجمه در قرن بيستم«
بع قرن آخر قرن بيستم حجم مطالب نوشته شده دربارة ترجمه آن كه در ر

بيش از حجم مطالبي است كه در طول تاريخ ترجمه تا آن زمان نوشته شده 
مقاالتي كه دربارة تاريخ ترجمه نوشته شده است كم نيست، برخي از . است

 در كتاب بحثي. اند اين مقاالت به جايگاه ترجمه در قرن بيستم هم اشاره كرده
هاي موجود در  از علم مطالعات ترجمه به ميان نيامده است و به گرايش

مباحث ترجمة همزمان و ترجمه . اي نشده است مطالعات ترجمه هم اشاره
-ماشيني در سطحي بسيار مقدماتي ارائه شده و هيچ ارتباطي با اهداف درس

. اب استنكتة ديگر، تفاوت عنوان فارسي و انگليسي كت. الذكر ندارد هاي فوق
هاي ترجمه است ولي عنوان انگليسي كتاب  عنوان فارسي كتاب تئوري

نظر نهايي گروه اين است كه  .مان است هاي ترجمه و ترجمة همز تئوري
نامه مشكالت موجود در كتاب اعتبار آن را براي استفاده در مقام يك درس

 . كند و نيازمند بررسي و بازنگري اساسي استمخدوش مي



 

  
  
  

  »)1(خواندن و درك مفاهيم «
  

  حسني اكبر مير  سيد : مؤلف
  سمت: ناشر

  1381: سال نشر
  مپنج: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  170:  تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت
 :شكلي
 روان و رسا بودن متن �
 رعايت قواعد ويرايش خوب  �
 هاي درسي واحدمتناسب بودن حجم با  �

  :محتوايي
 جامعيت موضوع و تنوع �
 هاي خوب در هر درس و ارزيابي درك خواننده  استفاده از تمرين �
 ارائة مطالب از ساده به دشوار  �
 ريزي هماهنگي با سرفصل هاي شوراي عالي برنامه �
 مناسب بودن محتواي متون ارائه شده �
  برخورداري از نظم منطقي و انسجام �
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 :نقاط ضعف
  :شكلي

 عدم تناسب در طراحي جلد  �
 نداشتن تنوع تصويري �
 هاي متعدد تكراري بودن شكل ظاهري در چاپ �
 كننده بودن شماره و نوع حروف چيني يكنواختي و خسته �
 وجود ايرادات سبكي در بخش منابع  �
  :محتوايي
  عدم درج الفباي آوانگار در ابتدا يا انتهاي متن �
 هاي درس متنهاي مناسب براي  عدم استفاده از عنوان �
 ها در تمرين Scanningو    Skimmingهاي  عدم استفاده از مهارت �
 هاي موجود  نبود ارجاع در متن �

 :پيشنهادات

  .ذكر منبع و نويسندة هر متن ضروري است �
كاغذ مورد استفاده در كتاب نازك اسـت و خطـوط مـتن از پشـت صـفحه       �

 .پيداست
 تر رنگ پرها از تمرينات با حروف ديگر و  تفكيك متن �

  
 : نقد تفصيلي

. اين اثر برگرفته و گزينشي از كتب تأليف شـده توسـط گويشـور بـومي زبـان اسـت       �
  . شود مشكالت دستوري و نگارشي در اثر ديده نمي. بنابراين كامالً روان و رساست

خصـوص كتـب    بـه (همانند بسياري از كتـب منتشـر شـده توسـط ناشـران داخلـي        �
باشـد، بـه    كيفيت چاپ در حـد مطلـوب نمـي   ) ت سمتدانشگاهي و از جمله انتشارا

چـاپ بـه انـدازة كـافي     . طوري كه خطوط پشت صفحه در صفحة ديگر انعكاس دارد
  . بهره است گونه تصويري ندارد و از تنوع بصري بي هيچ. پررنگ نيست

  . جلسة آموزشي متناسب است 14حجم كتاب با زمان  �
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نظر مـتن داراي تنـوع اسـت و گزينشـگر     گونه كه در پيشگفتار آمده، كتاب از  همان �
اي و علمـي و غيـره در    هاي مختلفي را چه ادبي چه روزنامـه  سعي كرده است، زمينه

اصـطالحات  . است و نـه تخصصـي  » زبان عمومي«كتاب بگنجاند چون كاربرد كتاب 
  . موجود در حد مطلوب است

هـا و تـا    واژه هايي كه در اين كتاب آمده اسـت، در راسـتاي تفهـيم و تمـرين     تمرين �
  . حدودي ارزيابي ميزان درك خواننده از متن تهيه شده است

توان مطالب مربوط بـه تقويـت    در ذيل مباحث مربوط به خواندن و درك مفاهيم مي �
هـاي مرسـوم در امـر درسـت و سـريع خوانـدن همچـون         خواندن و فراگيـري روش 

Skimming, Scanning  هـا در كتـاب    را مورد توجه قـرار داد كـه جـاي آن   ... و
  . حاضر خالي است

از دانشجوي ورودي مقطع كارشناسي زبان انگليسي انتظـار آشـنايي كلـي بـا زبـان       �
بدين ترتيب كتاب حاضر . يعني اين مقطع براي آموزش مقدمات زبان نيست .رود مي

  . ي زبان تناسب داردبا سطح قابل انتظار دانشجوي ورودي به مقطع كارشناس
روز اسـت و اطالعـات تـاريخ گذشـته در آن بـه چشـم        اطالعات موجود در كتاب بـه  �

  . خورد نمي
) مفهـومي (مولف سعي كرده است متون را از نظر سطح دشواري واژگاني و محتوايي  �

شـكل  . از ساده به دشوار سازماندهي كند و تا حدودي در اين كار موفق بـوده اسـت  
اراي نظمي واحد و مشخص است، ابتدا تمرين در باب مفاهيم و بعـد  ها د كلي تمرين

با اين وجود، در . در باب واژگان آمده است كه در سرتاسر كتاب به همين روال است
شناسي و هماننـد   خصوص فنون درست خواندن و شناخت واژگان و مشتقات و ريشه

هتمام كـافي نداشـته   ها كه عموماً براي درك مفاهيم ضروري است، كتاب حاضر اآن
  . است

مؤلف هيچ ذكري از منبع . هيچ كدام از متون برگزيده در اين كتاب شناسنامه ندارند �
  . و نويسنده متون مزبور به ميان نياورده است كه اين خود نقص بزرگي است

  . ها با حروف يا رنگ متمايز با تمرينات چاپ شود بهتر است متن �
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  . شود ستگي ندارد و به راحتي با چشم پيدا نميدر تمرينات كلمات معني شده برج �
. هاي به كار گرفته شده در كتاب يكنواخت و خسته كننده است نوع حروف و فونت �

  . ها استفادة بهينه شود هاي بعدي از تنوع در فونت شود كه  در چاپپيشنهاد مي
ي نه در هاي كتاب از الفباي آوانگار استفاده شده است ول در بخش مربوط به تمرين �

ابتدا و نه در انتهاي كتاب جدول الفباي آوانگار درج نشـده اسـت تـا ارزش آوايـي     
  . ها و الفبا مشخص شده باشد نشانه

و  inform, infer, persuade, attitudeتوضيحات كافي در بارة مواردي مانند  �
 ها سؤال شده شود در حالي كه در تمرينات در باب آن غيره در كل كتاب ديده نمي

  . شد بهتر بود با  ذكر شواهدي، اين نكات پيشاپيش توضيح داده مي. است
دهنـد،   هـا را تشـكيل مـي    اصـلي درس   هاي خواندني كه هستة بهتر بود براي متن �

شد تا عنوان گوياي فضاي كلـي بحـث    عناويني متناسب با محتوايشان انتخاب مي
  . باشد

. استفاده شده است reference براي فهرست منابع و مĤخذ استفاده شده از عنوان �
اسـتفاده   Works Consultedيـا     Bibliographyبهتر است به جـاي آن از  

هـا نقـل    بيشتر ناظر بر متوني اسـت كـه از آن    referenceشود، به اين دليل كه  
شده است، در حالي كه دو عنوان ديگر هم براي منابع نقل شـده هـم منـابع نقـل     

  . شوند در متن به كار گرفته مي) ولي استفاده شده(نشده 
بهتر بود كه . خورد هم ايرادات سبكي به چشم مي referencesدر همان فهرست  �

 . كردند نامه واحد عمل مي مولف محترم كتاب دقيقاً بر اساس يك شيوه

  



 

  
  
  

  »1راهنماي نگارش«
  

  پور بروجنيعلي اكبر جعفر: مؤلف
  سمت: ناشر

  1381: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  84:  تعداد صفحات
  

اين است كه  براي تدريس درس نگارش پايه  راهنماي نگارشفرض اصلي كتاب 
هاي زبان انگليسي در مقطع كارداني و كارشناسي به براي كليه گرايش) درس اصلي(

  : ساير منابع موجود عبارتند از. در نظر گرفته شود) فرعي(عنوان منبع 
  :منبع اصلي

   Paragraph Development, Martin L. Arnaudet, 2nd Edition 
 :منابع فرعي

1. Paragraph Writing: From Sentence to Paragraph, McMillan,  
2. Paragraph Writing, Mahdi Riyazi, Tehran, Rahnama Publication, 1384. 
3. Essentials of Basic Writing, Floresita v. Bustamante, Tehran, Samt, 2011.  
4. Advanced Writing, Floresita Bustamante, Tehran, Samt, 1380.   

  
  :بررسي شكلي

هر چند مواردي وجود دارد كه . ستندجمالت به لحاظ ساختار دستوري قابل فهم ه �
اند، يكي از داليل اين امر كوتاه بودن بعضي از تعاريف گنگ و نارسا بيان شده

باشد ها و تكرار يك مطلب با توضيحات كمي متفاوت در بيش از يك فصل مي فصل

                                                            
1. A Guide to Essentials of  Paragraph Writing 
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كه موجب شده است مطالب ضروري براي تعريف يك مفهوم در يك فصل ارائه 
  . نشود

به طور كلي به لحاظ رعايت قواعد نگارش و استفاده از عالئم سجاوندي در سطح  �
به عنوان مثالي از . مطلوبي است هر چند مواردي هست كه نياز به ويرايش دارد

در ابتداي جملة  whenكلمة  54اشكال در استفادة درست از قواعد، در صفحه 
اشكال . استفاده شود while استمراري آمده است در صورتي كه بهتر است از واژه

 63است و در صفحه   frightكه صورت صحيح آن feight( 55صفحه :  تايپي
 .تصحيح شود aboutبايد به صورت   a boutكلمة 

در شروع هر . باشددهندة موضوع كتاب نميطرح روي جلد بسيار ساده است و نشان �
كه در بعضي موارد بيشتر ها فاصلة بين خطوط بهتر است پاراگراف و بعد از عنوان

تر باشد و خط اول همة ها هم كمي بزرگبهتر است فونت زير عنوان. باشد
 . ها تورفتگي داشته باشدپاراگراف

ها كه حجم زيادي از اثر به ارائة مثالبه لحاظ تعداد صفحه و با توجه به اين �
تواند يرسد كه بسياري از مطالب و مفاهيم ضروري ماختصاص دارد به نظر مي

افزودن فصلي كه به آموزش و تمرين حروف ربط . كمي بيشتر توضيح داده شود
كتاب در . افزايدشدن مطالب ميها بپردازد به غنيها در انواع پاراگرافبين جمله

صفحه است و بعد از برطرف كردن نواقص و افزودن مطالب پيشنهادي  84مجموع 
 . اشدبواحدي مناسب مي 2براي تدريس در درس 

  بررسي محتوايي
اند، هر چند كه در بعضي موارد در اين كتاب بيشتر اصطالحات تخصصي ارائه شده

پر رنگ كردن اصطالحات در متن موجب جلب توجه . نياز به توضيح بيشتري دارند
 63شود كه در اين اثر استفاده نشده است مانند صفحه ها ميبيشتر و تاكيد بر آن

  . descending orderو   ascending order   70.، صchronologicalواژه 
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نويسنده از ارائة مثال و تمرين و آزمون تا حدي استفاده كرده است ولي ساير  �
بندي و بحث مقدماتي استفاده نشده ابزارها همانند جدول، تصوير، خالصه و جمع

 . است

ها در آن به مبحث حروف ربط و كاربرد. توضيحات برخي مطالب چندان رسا نيست �
 . ها اشاره نشده استانواع پاراگراف

 . هاي ارائه شده در فهرست انطباق داردمحتوا با عنوان و زير عنوان �

هاي افزودن مبحث حروف ربط و نكات دستوري مربوط به آن، اين اثر را با سرفصل �
 . كندتر ميشوراي عالي هماهنگ

 development  paragraphب گرفته از كتاكه بيشتر مطالب بربا توجه به اين �
تدريس . رسداست و در بيشتر موارد توضيحات چندان رسا و كافي به نظر نمي

اي است كه در واقع كتاب شبيه به جزوه. كتاب به عنوان منبع اصلي مناسب نيست
 . هاي ديگر استگرفته از كتاببر

سال است، در  paragraph developmentويرايش دوم منبع اصلي كتاب كه  �
بوده ارجاع  1981چاپ شده ولي نويسنده در منابع به چاپ اول كه در سال  1990

، 1970هاي ساير منابع مورد استفاده نيز جديد نيست و مربوط به دهه. داده است
 . خوردنوآوري در اين اثر به چشم نمي. است 1990و اوايل  1980

ها با تعداد صفحات فصل: بندي و ارائه مطالب نكاتي قابل ذكر استبه لحاظ فصل �
ادغام بعضي . به عنوان مثال، فصل اول تنها يك صفحه است. هم تناسبي ندارند

 . تر كندتواند درك مطالب را سادهها مانند فصل اول و دوم ميفصل

 paragraphهاي نمونه و مطالب عيناً از كتاب در اين اثر بسياري از پاراگراف �

development ها در متن مشخص باشدكه مرجع آنبدون آناند نقل شده . 

با فرهنگ و . گيري علمي، فلسفي و اخالقي خاصي در اثر وجود نداردجهت �
 . هاي اسالمي منافاتي ندارد ارزش
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  :نقد تفصيلي
شود و در واقع انگيزة نگارش و همچنين كاربرد و كتاب با پيشگفتار شروع مي

مولف در بخش مقدمة كتاب مطالبي را . ستشيوة تدريس كتاب به صورت مفصل آمده ا
در مورد دشواري تدريس نگارش زبان انگليسي ارائه كرده است و اهداف كتاب را مطرح 

كتاب در مجموع هفت فصل دارد كه با تعريف پاراگراف شروع مي شود و . نموده است
پاياني  پس از توضيح در مورد ساختار پاراگراف، جملة موضوعي، بدنة پاراگراف و جملة

هاي مختلف سازمان بندي پاراگراف و مشخصات يك پاراگراف خوب با توضيح شيوه
  . يابدپاراگراف پايان مي

كند كه در اين زمينة آموزش نگارش، كتاب گفتار نويسنده اشاره ميدر پيش
هاي جامعي در اين زمينه كاربردي و كاملي در ايران وجود ندارد، در صورتي كه كتاب

 paragraph development  2ndشود از جمله كتاب ها تدريس ميدانشگاهدر 
edition BY: Martin L Arnaudet  and Mary Ellen Barrett  كه خود

الزم . نويسنده در واقع به عنوان منبع اصلي در نگارش كتاب از آن استفاده كرده است
يسنده در قسمت منابع به به ذكر است كه ويرايش دوم در ايران افست شده است ولي نو

همچنين كتاب ديگري نيز توسط انتشارات دانشگاه . ارجاع داده است 1981چاپ سال 
نوشته مهدي رياضي چاپ شده است كه هر  paragraph writingشيراز با عنوان 

آيد ولي به لحاظ قابل درك بودن براي دانشجويان چند منبع جامعي به شمار نمي
شود در ادامه سعي مي. در كنار منابع ديگر بسيار سودمند باشدتواند فارسي زبان مي

  : موارد نقد با توجه به صفحات كتاب آورده شود
گيج كننده است با توجه   ideational ideaپاراگراف اول خط آخر  5در صفحه 

بهتر بود . به اين كه قبل از خط آخر و همچنين در پاراگراف دوم تعريفي ارائه شده است
اين كه بايد حاشيه داشته باشد و يا . رد شكل ظاهري پاراگراف هم صحبت مي شددر مو

خط دوم به لحاظ زمان  5در پاراگراف چهارم صفحة . يك خط نيست اين كه معموالً
 if Ali went to universityجمله (دستوري بهتر بود از آينده استفاده مي شد 

…. . (  
تر مطلب توان سادهست در حالي كه ميپاراگراف سوم كمي گيج كننده ا 5صفحه 
  .را بيان كرد
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ها شبيه به مثال مثال). يك صفحه و نيم(به طور كلي فصل اول بسيار كوتاه است 
براي تعاريف هم هيچ مرجعي در اين . است paragraph developmentهاي كتاب 

  . فصل نيامده است
خواسته شده است كه هاي فصل اول از دانشجو كتاب در بخش تمرين 8در صفحه 

topic sentence اي به اين مبحث نشده بنويسد در حالي كه در فصل اول اصالً اشاره
  .است

هم معني فرض كرده   topicرا با  controlling idea  در فصل اول نويسنده
كه واژة آشنايي براي دانشجويان است نكرده است، بهتر   topicاست، ولي اشاره اي به 

  .شدريح به اين موضوع اشاره ميبود به طور ص
آمده  9در فصل دوم، صفحه   controlling idea و   topicاشاره به يكي بودن 

همچنين شايد بهتر باشد كه نويسنده پاراگراف . است كه بهتر است در فصل اول باشد
اول را از فصل دوم كه به ساختار پاراگراف مربوط است، در فصل اول و در تعريف 

به اين ترتيب . پرداختمي  topic sentenceكرد و در فصل دوم به ارائه مي پاراگراف
  .انسجام مطالب بيشتر مي شد

رسد توجه به نظر مي. در فصل دوم هم ناكافي است topic sentenceتوضيحات 
هاي كتاب، از انسجام و كفايت مطالب كاسته و موجب بيش از اندازه به تفكيك فصل

  . روري در تعريف يك مفهوم در يك فصل ارائه نشودشده است كه مطالب ض
 main از اصطالح  2شماره  10در صفحه  topic sentenceدر بيان وظايف 

idea  تر اشارههاي پيشاستفاده شده است كه خود نياز به توضيح دارد ولي در صفحه-
تر رساتواند با كمي توضيح بيشتر مي 4در همين صفحه شماره . اي به آن نشده است

  .شود
ها دقيقاً و عيناً از كتاب  بسياري از عبارات و جمله 10در پاراگراف چهارم صفحة 
paragraph development   نقل شده است، بنابراين بهتر بود كه نويسندة  3صفحه

  .محترم به منبع اصلي ارجاع مي دادند
دارد كه هنوز خط چهارم پاراگراف اول به مبحث انسجام پاراگراف اشاره  11صفحة 

با توجه به اين كه اين پاراگراف به . مطرح نشده است و نياز به توضيحات بيشتر دارد
ارائه شده است، بهتر است اصالً  topic sentenceعنوان مثالي براي مبحث جايگاه 

  .اشاره اي به انسجام نشود
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به  كه  topic sentenceدر پاراگراف سوم، خواننده انتظار دارد كه  12صفحة 
كه در اين مثال صورت تلويحي بيان شده است، براي خواننده توضيح داده شود در حالي

-هاي پاراگراف جملة موضوعي نيست ولي اينتنها گفته شده است كه هيچ يك از جمله
  .ماندكه جملة موضوعي چيست، ناگفته مي

چنين ها به لحاظ حجم مطالب و همدر فصل دوم، ميان توضيحات مطالب و تمرين
اي به تحليل به عنوان مثال در فصل دوم اشاره. ها  تناسب وجود نداردمحتواي آن

topic sentence  نشده است، حال آن كه در تمرين B   رود كه انتظار مي 15صفحه
هايي كه در متن درس تنها مثال. كند) analyze(دانشجو جمالت موضوعي را تحليل 

هاي مختلف جملة موضوعي است، در حالي كه در يكي ارائه شده است مربوط به جايگاه
ها از دانشجويان خواسته شده است كه جملة موضوعي حذف شده را در ديگر از تمرين

اين كار نياز به مهارت و يادگيري دارد و هنوز به . ها پيدا كنندتعدادي از پاراگراف
ين تمرين، در متن درس بهتر بود حداقل پيش از ارائة ا. دانشجو آموزش داده نشده است

در حال حاضر . شداي از چنين تمريني به همراه شيوة رسيدن به پاسخ ارائه مينمونه
  .ها و توضيحات متن اصلي درس استها بسيار بيشتر از تنوع مطالب، مثالتعداد تمرين
 3صفحه   paragraph developmentپاراگراف دوم عين كتاب  19صفحه 

  .ارجاع داده نشده استباشد ولي به منبع مي
  . ها نيز محدود استو تمرين) يك صفحه(فصل سوم نيز بسيار كوتاه است 

   topicفرقي وجود ندارد و استفاده از اصطالح   Bو   Aبين تمرين  20صفحه 
  . تواند موجب سردرگمي دانشجو شودمي Bدر   idea و   Aدر 

به اين معني كه گويي هر . نداردها انسجام الزم وجود بين پاراگراف 21در صفحه 
كنند ولي بين اين سه يك به طور جداگانه و با كلماتي متفاوت يك مطلب را بيان مي

اشاره كرده   unityدر عين حال در پاراگراف دوم به . گيردپاراگراف ارتباطي شكل نمي
ط آخر در خ. است كه خود نيازمند بسط و توضيح است و بايد با تأكيد بيشتر بيان شود

مطرح شده است، از  sentence  supportingكه زير عنوان  21پاراگراف آخر صفحة 
استفاده شده است؛ بهتر بود كه اين اصطالح با عنوان  sentence supportاصطالح 

  .بودپاراگراف يكسان مي
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از  22و در صفحه   heart of the paragraphاز اصطالح  21در صفحه 
استفاده شده است كه به نظر   job of the supporting sentenceاصطالح 

  .رسد تحت تأثير زبان فارسي بوده است مي
ها جملة دوم پاراگراف دوم طوالني است و براي مرتبط كردن جمله 22در صفحه 

در جمله سوم موجب سنگين شدن  whichاز ويرگول استفاده شده است و حذف 
  .راگراف كمي گمراه كننده استدر عين حال خط آخر همين پا. جمله شده است
اي نه چندان به شيوه  supporting sentenceو   unityمجدداً  23در صفحه 

  .شدهاي بيشتري براي فصل چهارم ارائه ميبهتر بود مثال. شفاف مطرح شده است
، بهتر است كه كمي بيشتر مطالب )نيم صفحه(فصل پنجم نيز بسيار كوتاه است 

  .بسط داده شود
هاي كتاب دو پاراگراف نمونة مطرح شده، مشابه پاراگراف 34صفحه در 

paragraph development  با اين وجود . اندها فارسي شدههستند و فقط نام
  .نويسنده ارجاع به منبع اصلي نداده است

  paragraph developmentنيز عيناً از كتاب  36و  35هاي هاي صفحهتمرين
  . بدون ارجاع به آن گرفته شده است

به عنوان . داشتبهتر بود كمي تنوع بيشتري وجود مي  36صفحه  Cدر تمرين 
پاراگراف مربوط به اين تمرين فقط يك  10شد كه فقط در هر يك از مثال عنوان نمي

 .جمله نامربوط وجود دارد
  .نيستباز هم ارجاع تعاريف مشخص  40در صفحه  coherenceدر تعريف 

شد و تفاوت آن با نيز اشاره مي cohesionبه  41و  40بهتر بود در صفحه 
coherence شدبيان مي.  
 at last , orبايد بشود  the last، در ابتداي جمله به جاي  5شماره  41صفحه 

the last step is …  . به دو شيوه براي ايجاد يك  5در همين بخش يعني شمارة
اشاره شده است ولي در ادامه فقط يك شيوه توضيح داده شده  coherentپاراگراف 

هاي كليدي است، و در مورد دوم كه تكرار واژه) transitional signals(است 
از  43هاي صفحه اين در حالي است كه در ادامه در تمرين. توضيحي ارائه نشده است

  .رود كه به اين موضوع تسلط داشته باشددانشجو انتظار مي
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 in spiteبهتر بود كه توضيح داده شود كه منظور چيست كه   cبخش 42ة صفح
of, due to , because of به طور كلي با توجه به تمرين صفحة . حرف اضافه هستند

بهتر بود نويسندة محترم بيشتر به ارائة نمونه و توضيح دربارة شيوه بة كارگيري  44
transitionپرداختها مي.  

كه اشاره كرده است بدون آن process paragraphsده به نويسن 46در صفحه 
در همين صفحه در مبحث . گونه توضيحي داده باشددر مورد آن هيچ

chronological order  بهتر بود نويسنده تعدادي ازtransition  هاي مرتبط با
 دانشجو را از 47كرد سپس در تمرين هاي صفحه زمان و ترتيب را با نمونه معرفي مي

  . كرداين نظر ارزيابي مي
 paragraph developmentبرگرفته از كتاب  47هر دو پاراگراف نمونة صفحه 

  .است ولي به آن ارجاع داده نشده است 79و75و 18صفحه  
زيرا اصطالحات . نياز استB و   Aتوضيحات بيشتري براي  8شمارة  49صفحة 

  .آموزش داردتخصصي مطرح شده است و شيوة شناخت جمله نياز به 
توضيحات . توضيح داده نشده است  D  ،point of viewبخش  51در صفحة 

ارائه شده است ولي نويسنده به اين صفحه ارجاع  63مربوط به اين مبحث در صفحه 
  .نداده است

بهتر بود كه مطابق قواعد   complexبراي جملة  Aمثال بخش  54صفحة 
آورد نه در ابتداي داي جملة گذشتة ساده ميرا در ابت  whenآموزشي زبان انگليسي 

  .جملة استمراري
مثال  Aاست فقط براي بخش  53كه مربوط به صفحة  54در توضيحات صفحة 
در يادگيري دانش آموزان    WRITINGكه مثال در درس ارائه شده است، حال آن

  .سزايي داردتأثير به
الزم به نظر  inversion توصيحات بيشتري براي فرايند  Eبخش  55در صفحة 

شود و هاي آموزش نگارش اين نكات دستوري آموزش داده ميمعموالً در كتاب. رسدمي
  .كنندهايي در اين زمينه تسلط و مهارت الزم را كسب ميدانشجويان با تمرين

اشتباه است و   feightاشكال تايپي دارد،  2پايين صفحه شمارة  55در صفحة 
  . this styleبايد بشود   his styleو freight train بايد بشود 
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 nonrestrictive adjective clauseباالي صفحه براي  4شمارة  56صفحة 
  . هيج توضيحي ارائه نشده است و فقط مثال آمده است

 بايد بشود   a bout: پاراگراف اول خط چهارم اشكال تايپي دارد 63صفحه 
about  

 transitionها و كه شيوة نگارش و ساختار جملهبه طور كلي بهتر بود  7در فصل 
هايي در اين زمينه نيز شد و تمرينهاي مربوط به هر نوع پاراگراف نيز توضيح داده مي

  .شدبراي دانشجويان ارائه مي
 paragraphپاراگراف نمونة آخر صفحه مشابه پاراگراف كتاب  67صفحة 

development  24صفحة .  
 paragraphنة آخر صفحه مشابه پاراگراف كتاب پاراگراف نمو 69صفحة 

development  50صفحة.  
 paragraphپاراگراف نمونه عيناً مشابه پاراگراف كتاب  70صفحة 

development  62صفحة.  
  .95صفحة  paragraph developmentپاراگراف دوم عيناً از كتاب  72صفحة 
 paragraphكتاب پاراگراف نمونة آخر صفحه مشابه پاراگراف  74صفحة 

development  112صفحة.  
پاراگراف نمونة اول و پاراگراف نمونة آخر صفحه مشابه پاراگراف كتاب  76صفحة 

paragraph development  118صفحة.  
 paragraph developmentپاراگراف نمونه مشابه پاراگراف كتاب  78صفحة 

  .145صفحة 
 paragraphپاراگراف كتاب پاراگراف نمونة اول صفحه مشابه   80صفحة 

development  157صفحة.  
 paragraphپاراگراف نمونه اول مشابه پاراگراف كتاب  81صفحة 

development  79صفحة.  
 paragraph developmentپاراگراف نمونه مشابه پاراگراف كتاب  82صفحة 

  .75و  18صفحة 
  .  indexدارد و نه   bibliography اثر حاضر نه كتابنامه

  .تعريف اصطالحات تخصصي ارائه نشده است
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هايي كه زير يك عنوان نوشته شده است بهتر است فاصلة ميان خط اول پاراگراف
  .بيشتر باشد

به لحاظ . طور كلي در هيچ جايي از كتاب ارجاع به منبع اصلي داده نشده استبه
ن ساير خطوط ها بيشتر از فواصل بيآرايي بهتر است كه فواصل بين پاراگرافصفحه
  .باشد

  .ها به شيوة درستي صورت نگرفته استفصل بندي
  .حجم مطالب در فصول مختلف بسيار نامتناسب است

هاي آموزش نگارش انگليسي به به طور كلي نكات دستوري ضروري كه در كتاب
  .خورد در اين كتاب به صورت گذرا و سطحي مورد اشاره قرار گرفته استچشم مي

حتي در مبحث . هاي دستوري براي نگارش انواع جمله استتمرينكتاب فاقد 
transition از جدول و نمودار نيز استفاده . ها هم انواع آن آموزش داده نشده است
  .نشده است

اي است كه در آن ارجاع به متن اصلي كه كتاب بيشتر شبيه جزوهبا توجه به اين
  . اصلي تدريس شود تواند به عنوان منبعهم داده نشده است، نمي

طرح روي جلد ساده است و به غير از عنوان كتاب نشانة تصويري كه نشان دهنده 
  .خوردموضوع كتاب باشد به چشم نمي

  



 

  
  
  

  »1هاي دين ريشه«
  

  در راه حق هيأت تحريرية مؤسسة: مؤلف
  انتشارات در راه حق: ناشر

  1381: سال نشر
  مدو: نوبت چاپ
  قم: محل نشر

  248:  تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت

 : شكلي
ها و مستندات كامالً مناسب آرايي و طرح روي جلد مناسب است؛ مثال صفحه

نظر  اند؛ مطالب علمي جديد جهت استدالل و اثبات نكات مورد  انتخاب شده
  .است كه بر وقوف ايشان به مطالب و منابع داللت داردنويسندگان ارائه شده 

  :محتوايي
نظر مرتبط است؛  محتوا جامعيت دارد و موضوع اثر با اهداف درس تخصصي مورد

موقع استفاده شده است؛ جا و بهاز اصطالحات و مفاهيم تخصصي مربوط، به
وع خاصي محتواي اثر با عنوان انطباق دارد و فهرست هر درس مشخصاً به موض

نظم منطقي هر درس رعايت و . كه در عنوان آن ذكر شده، اختصاص يافته است
چنين، در براي تدوين هر درس، از منابع ديني معتبري استفاده شده است؛ هم

هاي دانشمندان علوم مختلف و مطالب  ضرورت شناخت و اثبات خداوند از نظر
  .عملي جديد بهره گرفته شده است

                                                            
1. Roots of religion 
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 :نقاط ضعف

  :شكلي
عدم رعايت قواعد نگارش تا حدي كه به يك ويرايش زبان انگليسي نياز هست؛ 

دست نبودن ترجمة برخي از ها و يك چنين وجود اشكال در ديكتة واژههم
  .آيات قرآن كريم

  :محتوايي
  عدم وجود تمرينات مربوط به زبان تخصصي الهيات

 :نقد تفصيلي
الهيات مورد استفاده قرار  تخصصي رشتةدرس زبان تواند براي تدريس اين كتاب مي �

ده درس اول كامالً با شناخت آثار خداوند و اثبات آن . درس دارد 30كتاب . گيرد
ده درس دوم در رابطه با اديان، عدالت خداوند و پيامبران است و ده . سر و كار دارد

معجزه،   ت كالم خداوند بودن قرآن،درس سوم در رابطه با معارف شيعه و قرآن، اثبا
توان گفت كتاب حاضر به در حالت كلي مي. باشدپيامبر و معاد و امانت و واليت مي

مباحث كلي ديني از جمله اثبات وجود خداوند، ضرورت ظهور پيامبران، راهنمايان 
حضرت موسي و (مذهبي براي انسان و مطالبي در مورد پيامبران قبل از اسالم 

م كتاب را موضوعاتي در مورد اصول دين اسالم قسمت اعظ. پرداخته است ))ع(عيسي
با استناد به آيات قرآن كريم، پيامبر گرامي اسالم و جانشينان آن حضرت تشكيل 

همچنين پيام مهم اسالم، واليت و خالفت در اين كتاب مطرح گرديده . دهدمي
  . است

ستناد به منابع متون به طور مرتب ذكر نگرديده است، ولي مطالبي از اصول كافي، ا �
طور كه از متون كتاب آن. آيات قرآن كريم و بعضاً منابع خارجي ذكر گرديده است

شود، مطالب را نويسنده يا نويسندگان محترم بر اساس موضوع درس استنباط مي
  . اندگردآوري كرده و تنظيم نموده

 ساختار جمالت در بسياري. رسدمتن عيناً ترجمه شده از متن فارسي به نظر مي �
موارد بيشتر فارسي است تا انگليسي، يعني در زبان انگليسي به اين صورت كه در 



  45هاي دين    ريشه

 
 

ضماير مجدداً تكرار شده يا برخي اوقات در جمله . شودكتاب آمده است، بيان نمي
اصلي متن فارسي  ةمتاسفانه نام نويسند. گرددمعلوم نيست كه به كدام فاعل برمي

حد كافي در اين كتاب رعايت گرديده به طور كلي قواعد نگارش به. مشخص نيست
  . است

هاي تايپي زيادي در آرايي خوب است ولي غلطنگاري اثر و صفحهكيفيت حروف �
  . متن وجود دارد

خصوص در به اند، جا و متناسب استفاده شدهاصطالحات و مفاهيم تخصصي مربوط به �
ها معادل و مفاهيم آنخوبي از لغات توانند بهترجمة آيات قرآني، دانشجويان مي

  . استفاده كنند
كتاب بدون تمرين و . بندي نهايي در اين كتاب وجود داردبحث مقدماتي و جمع �

  . شودگونه نمودار و جدولي در آن ديده نميآزمون نوشته شده و هيچ
. جامعيت محتوا و موضوع اثر با اهداف درس تخصصي مورد نظر بسيار خوب است �

  . انديز كامالً مناسب انتخاب شدهها و مستندات نمثال
مطالب مربوط به ضرورت . محتواي اثر با عنوان و فهرست كامالً مطابقت دارد �

طور مفصل در اين اثر تشريح ظهور انبيا، اعتقاد به قيامت و معاد به شناخت خداوند، 
  . هاي دين است كامالً همخواني داردشده است كه با عنوان كتاب كه ريشه

  .هاي مربوط استها و آزمونكتاب براي تدريس نبود تمرين نقص اصلي �
هاي كتاب استفاده از اطالعات علمي جديد جهت اثبات نكات مورد يكي از نوآوري �

  . پزشكي و غيره است  فيزيك، هاي دانشمندان علوم طبيعي، نظر مانند نظريه
اصي كه نظم منطقي در هر درس رعايت شده است و هر درس مشخصاً به موضوع خ �

  . در عنوان آن درس ذكر شده اختصاص يافته است
بحاراالنوار، الميزان و ساير منابع   البالغه، اصول كافي،از منابع معتبر مانند نهج �

استفاده شده است و البته استناد به آيات قرآن كريم با دقت بيشتري ارائه شده و 
  . قت انجام شده استكلية آيات با معاني و ذكر سوره و آية شريفه با كمال د

  . اندنظريات دانشمندان علوم طبيعي و پزشكي و غيره بدون ذكر منبع آمده �
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. هاي اسالمي استكتاب مجموعاً مربوط به خداشناسي و بيداري نسبت به ارزش �
  . هاي اسالمي اختصاص داردفرهنگ و ارزش  اي از كتاب به تاريخ،هاي عمدهقسمت

هايي كه جهت آشنايي با مفاهيم و انساني و ساير رشته هاي علوماين اثر براي رشته �
  . شوند، مناسب استهاي ديني در زبان انگليسي الزم تشخيص داده ميواژه

تصحيح اشتباهات چه از نظر امالئي و چه از نظر لغوي و مصطلح بودن بهتر است  �
كتاب  گذاري و همچنين مسائل اماليي بايستيدر مورد عالمات و نقطه. انجام شود

 :هاي اصالحي عبارتند ازبرخي پيشنهاد. ويرايش شود

  
نوشته  "excellences of life"عبارت » مواهب زندگي«در مورد  7. ص -1

-God"و يا  "gifts of life": شده كه چنين عبارتي بهتر است گفته شود

given benefits" . 

 intelligence or"بهتر است   "understanding"به جاي  8. ص -2

Knowledge" كار برده شودبه . 

دارد، بهتر  "irritation"كه اشاره به   "provoke"جاي كلمة به 7. در ص -3
 . كار برده شودبه "stimulate"است 

 take"بايد گفت  "pay care and attention" جاي  عبارت به 11. ص -4

care"   يا"pay attention" . 

-decision"احتماالً منظور   "determination"كلمة  15در صفحة  -5

making" بوده است . 

افتد و اي كه در آب ميجوجه (life)شايد در مورد زندگي  -15در صفحة  -6
تري استفاده شود، چون اهل فن از نظر ميرد بهتر باشد از استدالل مناسبمي

 . هاي متفاوتي ممكن است ارائه دهندشناسي و علم پزشكي جوابزيست

 "open thy heart's eye soul to see": شته شده استنو 16در صفحة  -7

 open thy heart's eye to" :شدطور نوشته ميكه احتماالً بايستي اين

see the soul" . 



  47هاي دين    ريشه

 
 

 ,regulation of the sun and the stars" ، به جاي عبارت18در صفحة  -8

به كار برده   "regular order"يا  "orderliness"بهتر است كلمة  "…
 . ودش

بهتر است به جاي  "… ,the earth in which we live" 19در صفحة  -9
"in"  از"on" استفاده شود . 

 losses of unacceptable dimensions …"به جاي  20در صفحة  -10

و يا  "unpredictable extreme losses"بهتر است كلمات   "…
"immense extreme losses " به كار برده شود . 

بهتر است گفته  "… their most difficult work …" 22در صفحة  -11
 .task … " "their most difficultشود

 "بهتر است گفته شود "… present-day …"به جاي  23در صفحة  -12

"modern cities   يا" technologically advanced countries"    

بهتر  "to examine them with specialists …"به جاي  32 در صفحة -13
يا   "to examine them employing specialists …"است گفته شود 

"… taking the advice of specialists …" 
 بند آخر ارتباط فاعل جمله تا حدودي نامعلوم است 142صفحة  -14

 . واضح نيست 2قسمت  141صفحة  -15

 Heو  He sendethدر آخر بعضي افعال مثل   ethدر كتاب مقدس  -16

willeth در اين كتاب در برخي آيات قرآني اين حروف . شودگذاشته مي
بهتر است اين موارد . 141آورده شده در بعضي ديگر وجود ندارد مثل صفحة 

 .يكسان شود

 . تصحيح شود sent downبايد به صورت  Sent sown 142 در صفحة -17

مسلماً تمرينات مختلف و سوال و جواب كه از ضروريات كتاب درسي است، بايستي  �
هبود كيفيت كتاب به آن اضافه شود تا هم براي دانشجويان و هم مدرسين جهت ب

  . تر مورد استفاده قرار گيردمحترم راحت
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 how theقسمت  3بنا به اظهار مدرسين، دروس نخست كتاب از جمله درس  �

authentic kitchen works  6يا درس Lavoisier's law and creation  يا
ها تدريس د يا بخش مربوط به برج ايفل، طي سالباشكه مبحث غدد مي 5درس 

، و 9، 8، 7در عوض دروس . ها دشوار بوده استمشاهده شده كه تدريس اين بخش
  . براي دانشجويان بسيار مناسب است 10
. در مجموع براي تدريس زبان انگليسي الهيات بسيار كتاب خوب و مناسبي است �

ها تجديدنظر صطالحات و برخي قسمتبندي انگليسي و افقط بايد از نظر جمله
  .    انجام شود

  



 

  
  
  

  »1ايشناسي مقابلهزبان«
  

  محمد حسين كشاورز: مؤلف
  رهنما: ناشر

  1378: سال نشر
  مسو: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  160:  تعداد صفحات
  

 شكليبررسي 
قلم زدن در اين حوزة . كتاب مورد بررسي اثري بسيار خوب و قابل تحسين است �

در . شناختي، گواه تسلط مولف بر مباحث مطروحه استهاي زبانجالب از پژوهش
  . چه جاي كار دارد، كاستن انتظارات مولف از دانشجويان استكنار اين محاسن آن

ها البته برخي از جمالت و عبارت. است قواعد ويرايش و نگارش در كتاب رعايت شده �
  .براي دانشجويان ثقيل است

كننده آرايي متن قدري خستهاز نظر صفحه. نواز نيستمتن تايپ شده چندان چشم �
يكي از ايرادات كتاب درج اصطالحات علمي هم با حروف ايرانيك هم با فونت . است

 . طرح جلد با محتواي كتاب همخواني ندارد. سياه است

كه كتاب مطالب زيادي را به جز آن. هاي درسي تناسب داردحجم اثر با تعداد واحد �
  .افزوده استگرفته و به دشواري كتاب  فرضنادرستي در اطالعات دانشجو پيش

اي براي چاپ دوم به فارسي به قلم مولف محترم وجود دارد كه در چاپ قبلي مقدمه �
وجود داشت كه در » بارة كتاب حاضرسخني چند در«پس از آن پيشگفتار و نيز 

                                                            
1. contrastive analysis and error analysis 
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داده است  (index)حذف شده و جاي خود را به دو نمايه ) 1999(ويراست جديد 
كه يكي مربوط به موضوعات مطروحه و ديگري مربوط به نويسندگاني است كه از 

اي بسيار كوتاه به انگليسي براي همچنين مقدمه. ها ذكري به ميان آمده استآن
چاپ جديد از . درج شده است (viii)در آغاز كتاب صفحة ) 1999(ويراست جديد 

هاي پيشين هاي قبلي رجحان دارد كه اغالط موجود در چاپاين جهت بر چاپ
از پايان كتاب به پشت صفحة  copyright pageتصحيح شده و صفحة حقوقي 

  . شناسي بيشتري را در بر گرفته استعنوان منتقل شده و جزئيات كتاب
چه مرسوم و متداول است به  حات علمي در اين اثر به خوبي و متناسب با آناصطال �

  . اندكار رفته
جامعيت محتوا و موضوع اثر با توجه به اهداف درس خوب و با عنوان و فهرست آن  �

  . منطبق است
ليكن اغلب دانشجويان دورة كارشناسي اظهار . اين كتاب براي تدريس مناسب است �

آن اندكي ثقيل است و اصوالً كتاب درسي به مفهوم يك دارند كه زبان مي
textbook استاندارد نيست هر چند كه مطالب مندرج در آن سودمند است .  

هاي نظري در آغاز هر فرضاي نسبتاً كوتاه ولي حاوي اهم پيششايد اگر مقدمه �
  . شدتر ميآمد، كتاب سودمندفصل مي

تنها ايراد كتاب . و در كل اثر خوب استنظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل  �
اي به سوي تجزيه و تحليل اين است كه چگونگي حركت از تجزيه و تحليل مقابله

  . خطاها براي دانشجويان چندان روشن نشده است
. از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث به قدر كفايت استفاده شده است �

هاي ايراني براي هاي زبان فارسي و يا گويشدهتوانست از داالبته مولف محترم مي
همچنين شايسته بود به مقاالتي كه در . هاي بيشتر كمك بگيردذكر شواهد و مثال

  . شدشود هم، اشاره ميچاپ مي language in contextمجلة 
 .نامة مختصري وجود دارددر پايان كتاب واژه �
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  بررسي محتوايي
اي و ديگري   يكي تجزيه و تحليل مقابله: شده استكتاب از دو بخش عمده تشكيل 

. از تناسب الزم با يكديگر برخوردار نيست اين دو قسمت. تجزيه و تحليل خطاهاي زباني
اين  .يعني تقريباً سه برابر بخش اول. صفحه دارد 92صفحه و بخش دوم  35بخش اول 

  :شود مي ها پرداختهآمدهايي نيز دارد كه ذيالً بدان عدم موازنه پي
به تجربه، . نيست –friendly userسبك و سياق انگليسي كتاب چندان  - 1 

، اغلب از )گرايش دبيري(چندين گروه از دانشجويان دوره كارشناسي زبان انگليسي 
  .بيان و عبارت پردازي كتاب گله داشتند) و نه غلط بودن(معلق بودن 

  مقدماتي، دانشجو را به بحث هاي فصل اول كتاب، ناگهاني و بدون درج برخي بحث
شايد بهتر بود كه از اصطالحات . دهد شناسي تاريخي سوق ميهاي زباني و زبان خانواده

و اساساً حركت » شناسي همزمانيزبان«در مقابل » شناسي در زمانيزبان«سوسوري 
خانواده هاي هم ان زبانهاي مشترك ميشناسي و سمت و سوي آنها به كشف ويژگي زبان

شناسي تاريخي تطبيقي و جز  آمد سپس به زبان خانواده صحبت به ميان ميو غير هم
كتاب آمده است، نشانگر نوعي تالش براي كشف  2آنچه در صفحة . شد آن پرداخته مي

هاي بشري است، در حالي كه همين موضوع و ها يا اصول جهاني حاكم بر زبانويژگي
  .ه صراحت و شفاف گفته نشده استاهميت نظري و كاربردهاي آموزشي آن ب

، از مقايسة فارسي باستان و فارسي نوين صحبت شده است، ولي 2در همان صفحة  -2
ها يا الاقل مقايسه ميان   اي به طور نمونه هم بر اساس اين داده ديگر هيچ مسئله

  .انگليسي و فارسي صورت نگرفته است
ها بود كه مثال تر مي هستند، شايسته از آن جا كه مخاطبان كتاب دانشجويان ايراني -3

مانند (هايي از گويش ايراني و خانواده هند و ايراني باشند  تا حد زيادي بر پايه داده
  ).كردي، مازندراني، گيلكي و جز آن فارسي،

بيني و  اي به دست دادن ابزاري براي پيش از آنجا كه هدف از تجزيه و تحليل مقابله -4
اتخاذ مبناي نظري معيني ضروري   هاست،هاي زبان و مشابهتتوضيح دادن تمايزات 

هاي دو زبان در سطوح گوناگون  چنين مبناي نظري كه بر اساس آن داده. نمايد مي
است،   ، به دست داده نشده)شناسي گرفته تا تجزيه و تحليل گفتماناز واج(تحليل شود 

مشخص نباشد، كاري بيهوده  اي كه در آن مبناي نظري مطالعه تجزيه و تحليل مقابله
هاي به ظاهر ناهماهنگ زباني در دو يا چند زبان است و فاقد توان توضيحي براي پديده
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شناسي ضرورت معرفي و اتخاذ هاي گوناگون زبان از اين رو تنوع و تأكيد نحله. است
  .نمايد دست كم يك مبناي تئوريك را اجتناب ناپذير مي

ذكر شده است ولي اصالً  (markedness)داري نشان كتاب، مفهوم 17در صفحة  - 5
يا به پيشينة اين  marked و  unmarkedبه مفهوم آن ولو در ذيل مفاهيمي همچون 

جا كه مفهوم از آن. شناسي پراگ اشاره نشده است مفهوم از زمان شكوفايي مكتب زبان
ة توجه بيشتري شناسي است، شايست داري يكي از مفاهيم مهم در مطالعات زباننشان
  .است

تنها يكي دو فصل آخر كتاب حاوي . هاي كتاب غالباً تمرين يا پرسش ندارند ـ فصل 6
هاي تئوريك عميقي  هايي كه از جنبه پرسش و تمرين است، در حالي كه براي فصل

  .برخوردار است، تمرين گنجانده نشده است
شناختي گنجانده  زبان ـ شايد بهتر بود كه در آغاز كتاب فصلي در خصوص مباني 7

هاي برجستة  اندازي تئوريك همراه با ذكر نام مكاتب و چهره شد يا با اتخاذ چشم مي
شد سپس دليل يا داليل اتخاذ يك يا چند  زبانشناسي، حوزة كار به بحث كشيده مي

براي نشان دادن مفاهيم مندرج در . شد نظريه به عنوان مسير حركت در كتاب آورده مي
هايي در نقل قول شده است، آوردن مثال praterاي كه از پريتر  صوصاً مرحله، خ2فصل 

شدن رسالت كتاب كمك   تواند بيشتر به شفاف سطح تحليل معنايي يا ساختواژي مي
هايي از آوردن مثال ،از آن جا كه مخاطبان اولية كتاب دانشجويان ايراني هستند. نمايد
افزايد و با اين روش، هم  ن به جذابيت كتاب ميهاي متداول در ايراها و لهجهزبان

هم با فنون تحليل  .كنند دانشجويان در عمل با سطوح مختلف زباني سر و كار پيدا مي
هاي  شناسي اگر به كار تحليل پديده اندوزند هم خواهند دانست كه دانش زبانتجربه مي

  .شناسي نيايد، اساساً علمي فراگرفته نشده است زبان
 



 

  
  
  

  » 1فنون يادگيري«
  

  رامين اكبري و سيد اكبر مير حسني: مؤلف
  سمت: ناشر

  1382: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  90:  تعداد صفحات
  

 : نقاط قوت
آن رعايت شده است و از قواعد ويرايش و نگارش در  . اثر روان و رسا است �

آرايي داراي كيفيت نگاري و صحافي، طرح جلد و همچنين صفحهلحاظ حروف
. حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي مورد نظر متناسب است. مناسبي است

سازي معادل. همچنين از اصطالحات تخصصي خوبي بهره برده است
  .بي انجام شده استاصطالحات تخصصي با كيفيت خو

جامعيت محتوا و موضوع با توجه به اهداف درس خوب است و از ابزارهاي  �
 .به خوبي استفاده كرده است... ) مقدمه، تمرين، نمودار، جدول و(آموزشي 

 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن مطابقت دارد �

 .نظم منطقي و انسجام مطالب خوب است �

دار است و صرفاً علمي ارزشي و سياسي جهتهاي غير اثر مذكور فاقد جنبه �
 .است

 

                                                            
1. study skills 
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  :نقاط ضعف
 : برخي از اشتباهات نگارشي عبارتند از �

o  گزينة 20شمارة  45ص ،d كلمه ،(forefront)  بدون»t « آخر
  . آمده است

o  امالي  5سطر  90ص»Illinois «صحيح است .  
o  امالي صحيح واژه   8خط  64صgeneration است. 

 .اي كتابخانه نشده است هاي جديد رايانه استفاده از سيستم اي به نحوة اشاره �

 .ها و اطالعات نياز به تجديد نظر دارد از نظر روزآمدي داده �

 .شود هاي بيشتري پيشنهاد مي ها و مثال ارائة تمرين �

 واژه سازي، توضيحي درباره انواع وندها الزم است  در بخش �

ولي به شماره يا نوبت ويراست نام فرهنگ لغت آمده است  16تا  12از صفحة  �
 .اي نشده است ها و نيز تاريخ چاپ اشاره آن

 .است مشخص نشده) آوانگاري(منبع تلفظ  23تا  21از صفحه  �

شود و فقط در پايان كتاب فهرستي از  در متن كتاب ارجاعي مشاهده نمي �
 .منابع آمده است

بگيرند و در كتاب  هاي فراواني وجود دارند كه الزم است دانشجويان ياد مهارت �
 :ها پرداخته نشده است مانند حاضر به آن

o نحوة استفاده از انواع فرهنگ لغت 

o هاي جديداالنتشار و شناسي، كتابها، كتاب نحوة استفاده از نمايه
 هاي علمي نشريه

o نحوة استفاده از اينترنت، موتورهاي جستجوگر و نيز آدرس  
 هاي عمدة علمي و انجمن هاي علمي سايت

o ظامهاي ارجاعي نMHRA, APA, MLA نيز بايد گنجانده شود. 



 

  
  
  

  »1شيوة استفاده از فرهنگ واژگان انگليسي«
  

  زهرا  اكبري: مؤلف
  سمت: ناشر

  1385: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  102:  تعداد صفحات
  

 نقاط قوت

نگاري استفادة از واژگان تخصصي در حوزة فرهنگكه مؤلف محترم با توجه به اين �
هاي متن براي دانشجويان دورة كارشناسي قابل فهم است زيادي نكرده است، جمله

  . و متن كتاب روان و رسا است
نگاري، قواعد ويرايش و نگارش در كتاب حاضر رعايت شده است و از لحاظ حروف �

  . آرايي، صحافي و طرح جلد كيفيت اثر خوب استصفحه
 16(درس تشكيل شده است كه متناسب با يك نيمسال تحصيلي  16كتاب از  �

  . است) جلسه
بندي نهايي، تمرين و مقدمه، جمع(گيري كتاب از ابزارهاي علمي مانند ميزان بهره �

  . خوب است... ) آزمون و 
كه زبان تعريف واژگان در توجه به اينبا . جامعيت محتوا و موضوع اثر خوب است �

و فرهنگ  (EFL/ESL)آموزان غير انگليسي زبان هاي لغت مخصوص زبانفرهنگ
 Concise Oxfordيا Random Houseلغت مخصوص اهل زبان مانند 
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Dictionary هاي هاي لغت انگليسي زبان مثالمتفاوت است، بهتر بود از فرهنگ
  . آوردبيشتري مي

  .با عنوان و فهرست آن به طور مستند و مستدل منطبق است محتواي اثر �
  . تواند مورد استفادة دانشجويان دورة كارشناسي قرار بگيرداثر حاضر مي �
  . ريزي مطابقت داردهاي شوراي عالي برنامهكتاب با سرفصل �
 . در هر فصل و در كل اثر، كتاب از نظم و انسجام برخوردار است �

  نقاط ضعف
ع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث به قدر كفايت استفاده كتاب از مناب �

هاي مثالً گونه. تر باشدتوانست بسيار پربارتر و مفصلاثر حاضر مي. نكرده است
هاي خاص تلفظ، اعالم جغرافيايي، فرهنگرا معرفي كند مانند  هافرهنگمختلف 
  . ها و غيرهشخصيت

زيرا نوبت چاپ . ده است، اما ناقص استاگر چه در كتاب حاضر منابع و مĤخذ آم �
ها نيز مشخص ها مشخص نيست و تقريباً در همة موارد محل نشر كتابكتاب
  . نيست

  . دقت در استنادات و ارجاعات كافي نيست و بايد بازنگري گردد �
بهتر بود كه به مقاالت  (synonymy)در باب ترادف  15در خصوص درس  �

ها وجود دارد، لغت در خصوص اختالف مترادفهاي كوتاهي كه در برخي فرهنگ
  .گزيني از نظر دور نماندشد تا اين جنبة مهم در واژهاشاره مي

مثالً فرهنگ لغت . شدهاي مرجع ذكر ميبهتر بود در پايان كتاب نوبت چاپ كتاب �
Oxford Advanced Learner’s بدون درج نوبت چاپ ذكر شده است .  

ها هم توضيحاتي درج افزارهاي آنالكترونيكي و يا نرم هايبهتر بود در باب فرهنگ �
  . شدمي

  



 

  
  
  
  

  »1فرهنگ ادبيات آمريكا«
  

  عباس كسرائيان و مريم بياد: مؤلف
  دانشگاه تهران: ناشر

  1378: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  143:  تعداد صفحات
  

تأليف دكتر كسرائيان و خانم دكتر بياد  فرهنگ ادبيات آمريكاكتاب مورد بحث و بررسي، 
 . چاپ دانشگاه تهران است

الذكر در پاسخ به نياز فوري دانشجويان ايراني به رسد كه كتاب فوقبه نظر مي
هم در روزگاري پيش از ورود ترين نويسندگان ادبيات آمريكا، آنكلياتي دربارة مهم

هر چند نفس اين اقدام كه مطالبي اوليه براي . پديدة اينترنت به ايران تدوين شده است
دانشجويان فراهم شود، در حد خود كاري ستودني است، اما ايراداتي به آن وارد است كه 

  . گرددها يادآوري ميذيالً برخي از آن

، دليل ناكافي اي درج شده در آغاز كتاب الزم ولي ناكافي استصفحهمقدمة پنج  �
بودن اين است كه براي دانشجوي ايراني پيشينة تاريخ آمريكا، ورود اقوام اروپايي و 

  . چگونگي سيطرة زبان انگليسي بايد توضيح داده شود

                                                            
1 . A Dictionary of American Literature 
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- ههاي غالب فكري در دورتوان بر پاية مكاتب، گرايشجا كه هر ادبياتي را مياز آن �
شايسته بود كه كتاب حاضر به جاي ، هاي زماني و مناطق جغرافيايي تقسيم كرد

اي ترتيب الفبايي نام برگزيدگان ادبيات آمريكايي باشد، داراي مقدمه به كهآن
ها و مكاتب آمريكايي باشد و در ذيل هر مكتبي به اهم مبسوط شامل گرايش

هايي كه به منظور معرفي ادبيات يك در كتاب. شدپديدآورندگان آن آثار اشاره مي
هايي از آثار ادبي مورد شود، معموالً رسم بر اين است كه نمونهر ميكشور منتش

از اين . آورندهاي مورد بحث را ميهايي از آثار شخصيتنظر در هر دوره و يا گزيده
چيزي كه در اين كتاب مشهود است، مرتب كردن . مهم در كتاب غفلت شده است

در اين كتاب مكاتب . است نام پديدآورندگان ادبيات آمريكا به صورت الفبايي
ادبيات آمريكايي به طور جداگانه بحث نشده و مشخصات هر مكتبي به صورت 

  . منسجم موشكافي نشده است
گردد اين است كه به احتمال قوي چه از نگاه عميق به كتاب به ذهن متبادر ميآن �

لي به هاي مرجع در ادبيات آمريكا گرفته شده است وهاي اين كتاب از كتابمدخل
منظور شناخت همه جانبه و عميق مكاتب فكري و انسجام بخشيدن به اطالعات 

 . اي كه گرد آمده تالشي نشده است پراكنده

شايد يكي از ايرادات وارد بر كتاب در نظر نگرفتن ديدگاه منتقدانه و مستقل در  �
 . برابر ادبيات آمريكا، مفاهيم و معارف مرتبط به آن باشد

ها مقالة ذيل برخي از مدخل. بايد از توازن نسبي برخوردار باشند هاي كتابمقاله �
 . نسبتاً بلند و برخي ديگر بسيار مختصر است

. ها را يافتپذيري ادبي از ديگر فرهنگهايي از الهامتوان نمونهدر ادبيات آمريكا مي �
يي از شد كه مثالً چه تعداد از اديبان آمريكاشايسته بود كه در اين كتاب درج مي

 . اندكشورهاي شرقي و به ويژه ايران تأثير پذيرفته

 . خورد كه شايستة يك متن درسي نيستاغالط تايپي در كتاب به چشم مي �

هايي كه ناظر به مفاهيم و يا نويسندگان برجسته شايسته بود كه در پايان مدخل �
 . شدشناسي مختصري براي مطالعة بيشتر درج ميباشد كتابمي
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 . تر شودة پاياني بايد منظم و كاملنامكتاب �

 . نامة مختصر پاياني ابتكار خوب و جالبي استواژه �

   تواند در دورة كارشناسي به عنوان منبع اصلي و مرجع در رشتة زباناين كتاب مي �
  . انگليسي مورد استفاده قرار بگيرد

  . نواز نيستنگاري چندان خوب و چشمحروف �
  . توانست بهتر از اين باشدآرايي ميصفحه �
  . صحافي و طرح جلد خوب است �
ميزان رعايت قواعد عمومي ويرايش و نگارش به طور كلي خوب است و ايرادي بر  �

  .آن وارد نيست
واحدي در دورة كارشناسي  2تناسب و جامعيت محتواي اين كتاب براي درس  �

  . مناسب است
  . هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابقت داردمطالب با سرفصل �
اغلب . ها با توجه به موضوع كتاب چندان مصداق ندارددر اين كتاب روزآمدي داده �

تري هستند و از هاي قديمينويسندگان ياد شده در اين كتاب متعلق به دوره
  . نويسندگان جديدتر ذكري نيامده است





 

  
  
  
  

  »1انگليسي هاي رمانمدخل«
  

  هوشنگ هنرور: مؤلف
  انتشارات دانشگاه تهران: ناشر

  1998: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  460:  تعداد صفحات
  

تواند شده است و مياساساً به زبان انگليسي تأليف انگليسي  هاي رمانمدخلكتاب 
به عنوان كتاب مرجع براي درس رمان در مقطع كارشناسي رشتة زبان و ادبيات 

  . انگليسي استفاده شود

  :بررسي شكلي
اي عالمانه و با قلمي شيوا و نثري ادبي و دلنشين به مرحوم دكتر هنرور مقدمه �

ين بخش به رسد تنها همبه نظر مي. اندزبان انگليسي در ابتداي كتاب نگاشته
هاي معروف انگليسي و آمريكايي قلم و تحرير ايشان است و مابقي همه از رمان

 . عيناً نقل قول شده است

از نظر رعايت قواعد ويرايش و نگارش ايرادي جدي بر آن وارد نيست، اما بهتر  �
ها نقل هاي انگليسي از آنهاي رمانخلبود كه فهرست منابع و مĤخذي كه مد

هاي نثر اين امر به دليل اين است كه برخي نمونه. شدخص مياند مششده
 . هايي داشته باشدهاي ناشران مختلف تفاوتممكن است در نسخه

                                                            
1 - Encyclopedia of the Openings of the Great English Novels 
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آرايي، صحافي و طرح جلد اين اثر بسيار خوب نگاري، صفحهاز لحاظ حروف �
 . است

 /هاي انگليسيهاي رمانهاي كارشناسي ارشد از مدخلچون در آزمون �
آوري ها را جمعهاي رمانشود، اين كتاب مدخلسؤاالتي طرح ميآمريكايي 

 . كرده است كه بسيار مفيد است

پيشگفتار، بيان هدف، فهرست اعالم، : هاي مختلف كتاب عبارتند ازبخش �
نامه در پايان كتاب نيامده اما تمرين و يا واژه. شناسيفهرست منابع و كتاب

 .ي استها در كتاب خالاست كه جاي اين بخش

  :بررسي محتوايي
 . اصطالحات تخصصي در اين كتاب نيامده است �

المعارفي درباره هر هاي جالب در آن گنجاندن اطالعاتي دايرهيكي از جنبه �
اي از شود و در پايان كتاب نيز نمايهاي است كه مطلبي از وي نقل مينويسنده

 . عنوان آثار نويسندگان درج شده است

 . ا و موضوع اثر بسيار خوب استميزان جامعيت محتو �

عنوان كتاب خود گوياي محتوا و هدف آن است و از اين لحاظ تطابق وجود  �
 . دارد

اين كتاب به طور مستقيم به هيچ واحد درسي و يا سرفصلي مربوط نشده  �
 . است و صرفاً يك كتاب مرجع است

ن جالب ها چندااين اثر بيشتر يك كار تحقيقي است و براي تدريس در كالس �
نيست، هر چند كه اين موارد چيزي از شأن و منزلت مؤلف محترم و كتاب 

 /هاي انگليسيهاي رماناين كتاب تنها مدخل. كاهدارزشمند ايشان نمي
اند براي كتاب ها ذكر نشدهجا كه مابقي داستانآمريكايي را آورده است و از آن

 . رسدنظر نميدرسي بودن مناسب به
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اند و اين كار بسيار در اين كتاب آورده شده 1980تا  1680هاي لسا هايرمان �
 . ارزشمند است

نظم منطقي و انسجام مطالب خوب است و قطعات به صورت الفبايي و بر  �
 . اندحسب نام نويسندگان مرتب شده

 .از منابع موجود به قدر كفايت استفاده شده است �

 





 

  
  
  
  

  »اي بر ادبيات انگليسيمقدمه«
  

  عباسعلي رضايي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1374: سال نشر
  مدو: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  681:  تعداد صفحات
  
 

تعداد سواالت در هر بخش از روند . حذف شود  Analysisبهتر است بخش  �
در آخر . برخي سواالت نيز از سطح پاييني برخوردارند. كندخاصي پيروي نمي

رسد به آن نيازي نباشد، ها آمده است كه به نظر ميهر داستان فهرست واژه
  .  كندها و اشعار كم ميچرا كه تالش دانشجو را براي درك و تفسير داستان

نگليسي بايد تغيير كند زيرا دقيقاً از فارسي به انگليسي ترجمه شده عنوان ا �
  . چند اشكال گرامري نيز در مقدمه وجود دارد كه بايد اصالح شوند. است

 ,Soundالبته كتاب . حجم اثر براي تدريس در دو ترم متناسب است �

Sense, Structure تواند جايگزيني براي اين كتاب باشد، چرا كه بخشمي-

نقل  Sound, Sense, Structureاي از كتاب حاضر از كتاب اي عمدهه
با توجه به وجود كتاب جايگزين با سطح علمي بهتر و باالتر شايد . شده است

  . نتوان از اين كتاب چندان استفاده كرد
  . ها ضعيف استكاربرد اصطالحات تخصصي كم و برخي از معادل سازي �
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  . سبك آنان در كتاب بيشتر توضيح داده شودبهتر است در مورد نويسندگان و  �
  . محتواي اثر با فهرست و عنوان اثر همخواني دارد �
ها و اشعار بسيار ضعيف است و در مورد علت انتخاب اشعار و انتخاب داستان �

  . ها توضيحي ارائه نشده استداستان
در  .هاي جديد بياوردتر با سبكهاي جديدتوانست داستاننويسندة محترم مي �

  . آوري اثر كم استكل بايد گفت نو
براي . كنندانسجام مطالب ضعيف بوده و سواالت از يك شيوة ثابت پيروي نمي �

 36مثال، براي داستان سوم سه سوال طرح شده است اما براي داستان صفحة 
پانزده سوال طرح شده است كه برخي از سواالت نيز از كيفيت پاييني 

  . برخوردارند
  . ها يك مقدمه خوب داشتند بسيار بهتر بودداستان اگر تمامي �
بسيار ضعيف است و مشخص نيست كه اثر ) ذكر مĤخذ(استنادات و ارجاعات  �

  . نويسنده از كجا آمده است
رسد كتاب كمي با سرعت تنظيم شده است كه در كيفيت كتاب به نظر مي �

 . تأثير منفي گذاشته است

  



 

  
  
  
  

  »نگارينامه«
  

  سيد هادي جاللي چيمه و عباس كسرائيان: مؤلف
  سمت: ناشر

  1383: سال نشر
  مپنج: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  106:  تعداد صفحات
  
 
نگاري در مقطع كارشناسي تواند براي تدريس درس نامهمي نگارينامهكتاب  �

  . كار رودمختلف رشتة زبان انگليسي به عنوان منبع اصلي بههاي گرايش
  . توانست بهتر از اين نيز باشدهر چند مي. نگارش كتاب روان و رساست �
  . قواعد ويرايش و نگارش رعايت شده است �
-البته بهتر است به جاي زرنگار از نرم. آرايي كتاب خوب استنگاري و صفحهحروف �

الزم به يادآوري است كه در برخي از صفحات برخي از . استفاده شود wordافزار 
تا  16: هايبرخي از اين موارد عبارتند از صفحه. شودها به راحتي خوانده نميفونت

  ... .، و 28، 27، 24، 23، 21
  . هاي درسي متناسب استحجم اثر با تعداد واحد �
  . كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي در اين اثر خوب است �
براي تفهيم موضوع استفاده ... اي مختلف مانند تمرين و آزمون و جدول و از ابزاره �

  . شده است
، اين كتاب نياز ...)پست الكترونيك و (با توجه به تحوالت جديد در عصر ارتباطات  �

  . اين كتاب نياز به روزآمد شدن دارد. به بازنگري جدي دارد
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  . عنوان با فهرست و محتوا همخواني دارد �
ريزي را برآورده هاي شوراي برنامهكه ذكر شد، كتاب حاضر نيازمندي گونههمان �

هاي مورد ريزي بايد در خصوص سرفصلسازد ولي در واقع شوراي عالي برنامهمي
نياز اين درس در شرايط جاري و با توجه به تحوالت جديد در عصر ارتباطات 

  . ماندتجديد نظر نمايد تا از قافلة علم و پژوهش در جهان عقب ن
از جمله در نحوة درج تاريخ نامه . رسندهاي كتاب عجيب به نظر ميبرخي از مثال �

هاي مورد ادعا در خصوص سبك درج تاريخ نامه آمده است، تفاوت 7كه در صفحة 
  . ميان گونة بريتانيايي و آمريكايي عمالً به اين صورت وجود ندارد

  . شودگيري در اين اثر ديده نمينوآوري چشم �
ميزان دقت در استنادات و . نظم و انسجام در هر فصل و كل اثر خوب است �

  . ارجاعات اثر خوب است
توان گفت كه اين كتاب نيازمند بازنگري جدي است، زيرا ابزار به طور خالصه مي �

گير و كند است و گرايش غالب فعلي به سوي ارتباط با پست نامه سنتي بسيار وقت
  . الكترونيك است

استفاده  P.C.Vاز ) Curriculum Vitaeمخفف ( C.V، به جاي 32 در صفحة �
شماري دو سبك كلي گاه C.Vاز سوي ديگر براي نوشتن . شده است

(chronological)  و نقشي يا كاركردي(functional)  وجود دارد كه تنها به
  . دومي اشاره شده است

  .  شدتقل ميبه آغاز كتاب من) 103. ص(هاي اختصاري بهتر بود كه صورت �
. پيش از فهرست منابع و مĤخذ آمده است 104و  103در صفحات  (index)نمايه  �

   . زبان ديده نشده استهاي متعارف انگليسيچنين چيزي در كتاب
  



 

  
  
  
  

  »1نثر پيشرفته«
  

  هوشنگ هنرور: مؤلف
  سمت: ناشر

  1992: سال نشر
  اول : نوبت چاپ

  تهران: نشرمحل 
  294:  تعداد صفحات

  
  : نقاط قوت

  : شكلي
 .آرايي مناسبنگاري و صفحهحروف. 2دارا بودن مقدمه و فهرست مطالب؛  .1

  : محتوايي
گانـه بعـد از هـر بخـش از كتـاب كـه موجـب ارتقـاي         هاي چهاركفايت تمرين .1

 اطالعات و معلومات دانشجو در هر بخش است؛ 
 گزينش مناسب متون؛  .2
 مطابقت عنوان و فهرست؛  .3
 ريزي؛ هاي شوراي عالي برنامهفصلمطابقت محتواي اثر با سر .4

  
  : نقاط ضعف

  : شكلي
 اشكال در صحافي و طرح روي جلد؛  .1

                                                            
1. Advanced prose appreciation 
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 هاي تخصصي، بدون توضيح؛ گيري اصطالحات و واژهكاربه .2
 ).شناسي استاثر فاقد كتاب(ها استفاده از منابع بدون ذكر مأخذ آن .3

  :محتوايي
 ها از آسان به مشكل؛بندي و مرتب نشدن سؤالدرجه .1
 روشن نبودن تمايز بين نثر پيشرفته و غير پيشرفته؛ .2
 پيچيدگي در مورد ترجمة متون ادبي؛  .3
 كافي نبودن حجم اثر براي تفهيم درس تاريخ ادبيات؛  .4
 . عدم استفاده از پانوشت براي تفهيم برخي از متون قديمي .5

  : هاپيشنهاد
 . تر استها به صورت پلكاني، از آسان به سخت، مناسبارائة تمرين .1
جسته در پنج گان برهايي از آثار نويسندهاي انتخاب شده، نمونهچه قطعهاگر .2

تر هاي نوين در امريكا مناسبقرن اخير است، استفاده از آثار مبتكران سبك
  .چنين تأليف كتاب راهنماي استاد براي كتاب فوق ضروري استهم. است

هاي اين فصلكه با سراثر حاضر براي تدريس نثر پيشرفته مناسب نيست، چرا .3
 . ها مطابقت ندارددرس

 glossaryصورت ها بهبهتر است كلمات و اصطالحات دشوار موجود در متن .4
 . در پايان كتاب افزوده شود

 .  هاي اشاره شده قابل استفاده استعنوان منبع فرعي در درساين اثر به .5
 
  

 : قد تفصيلين
مولف محترم در . هاي به كار رفته كامالً تخصصي و فني هستنداصطالحات و واژه �

هايي از آثار منثور در پنج قرن اخير در زبان انگليسي بوده كه غالباً صدد ارائة نمونه
از هاثورن  20قطعة (اند، جز در دو مورد از نويسندگان برجستة بريتانيا انتخاب شده

تر بود كه از مبتكران مناسب). از هاولز در قرن بيستم 22قطعة و  19در قرن 
  . هاي نوين در آمريكا بيشتر استفاده شودسبك
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هايي كه از ، بنا بر تاريخ)تا قرن بيستم 16از قرن (هاي نگارش قرون مختلف شيوه �
هاي منتخب به كار رفته كامالً فني و دوران حيات هر نويسنده در ابتداي قطعه

  . استمقبول 
كيفيت چاپ . آرايي وضعيت نسبتاً خوبي داردنگاري و صفحهكتاب از نظر حروف �

  . رسداما از نظر صحافي و طرح جلد چندان مطلوب به نظر نمي. مناسب است
البته در عنوان فهرست تنها نام . محتواي متن با فهرست مطابقت كامل دارد �

  . نويسنده و عنوان قطعة انتخاب شده آمده است
اشتباه ذكر شده  (Edward Gibbon)تاريخ تولد نويسندة قطعه  13قطعة  در �

  ).درج شده است 1728، 1737به جاي (است 
ترتيب از نظر تاريخي منطقي است و مولف محترم به همين ترتيب قطعاتي را  �

  . انتخاب نموده است
كرده تر اي پس از هر قطعه، جنبة آموزشي كتاب را قويهاي چهار گزينهتمرين �

اگر . ها درجة سختي و آساني رعايت نشده استالبته در ترتيب ارائة تمرين. است
ها به درستي انجام شود، اطالعات و معلومات هر قطعه چندبار خوانده شود و تمرين

ها براي تحليلي بودن پاسخ. دانشجو در مورد نثر و زبان انگليسي ارتقاء خواهد يافت
ها، تفسير تعبيرات و اصطالحات، انشاي بيوگرافي و سواالت مربوط به تطبيق سبك

  . هاي تمرينات استها از خصوصيات خوب پرسشارزيابي و نقد نوشته
اما در سرتاسر كتاب هيچ ارجاعي وجود . در نقل مطالب رعايت امانت شده است �

  . ندارد و هيچ منبعي ذكر نشده است
وم قرن بيستم است سال وفات هاي نيمة ددر دو قطعة آخر كه مربوط به نويسنده �

  . نويسندگان ذكر نشده است
هاي نثر مناسب اين كتاب به عنوان متن درسي زبان انگليسي براي آشنايي با نمونه �

توان چندان تاييد كرد و بودن كتاب را نمي» نثر پيشرفته«اما از نظر علمي . است
نويسندة محترم  مناسب بود كه. مشخص كرد» نثر غير پيشرفته«تمايز آن را با 

  . دادرا با غير آن توضيح مي» نثر پيشرفته«ضابطة شناسايي 
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هاي مثالً نوشته. شودسبك ادبي در نثر معموالً به دو نوع ساده و مشكل تقسيم مي �
نظران فن نويسندگي از نويسندة معروف بريتانيا فرانسيس بيكن، از نظر صاحب

ها را كوتاه و با وي جمله. استكند كه ساده، روشن و صريح سبكي پيروي مي
اي است كه در گيرد و شاهد مدعا قطعهصفات كمي در انشاي خود به كار مي

اما . آمده است» دربارة مطالعه« 50و  49در صفحات  4همين كتاب به شمارة 
كند كه اي مطرح ميذيل اين قطعه، سوال را به گونه Cمولف محترم در پرسش 

لذا الزم است منظور . چيدگي به انشاي نويسنده ببخشدخواهد نوعي عمق و پيمي
  . تعريف شود» نثر«در » پيشرفته«مولف محترم از معناي 

از طرف ديگر، نويسندة ديگري در همان قرن هفدهم در بريتانيا آثاري دارد كه  �
سر توماس «او كه » صاحب سبك نثر غني، باشكوه و پيچيده«معروف شده به 

  . كشيدهاي خود را آهنگين و شعرگونه به تحرير ميهنام دارد نوشت» براون
اي از كتاب ديني مسيحيان كه معروف به نسخة كينگ جيمز در زبان ترجمه �

اي از آن در مقدمة مولف محترم مورد بحث قرار گرفته انگليسي است و چند جمله
  .اي است از نثر ساده و پيچيدهو از آثار اوايل قرن هفدهم است، آميخته

قرن بيستم، اكثر نثرنويسان انگليسي زبان با سبكي روشن و مختصر و با استفاده در  �
داشتند كه بيشتر به صورت رمان از واژگان و سخنان معمولي آثار خود را عرضه مي
متاسفانه . هاي برتر اين امر استو داستان كوتاه بوده كه ارنست همينگوي از نمونه

  . است از اين موضوع در كتاب چيزي نيامده
تواند براي دانشجو شناسي و فهرست منابع در تدوين كتاب درسي، خود ميكتاب �

اين دو نكته . الگو و آموزنده باشد تا همواره در تحقيقات خود رعايت امانت را بنمايد
  . در كتاب مورد بررسي مالحظه نشد

ر يك مولف محترم بعد از مقدمة خود كه عمدتًا مصروف توضيح تمرينات گرديده، د �
صفحه مراجعي را ذكر نموده و از دانشجويان خواسته است كه براي پيشرفت 

اين نكته بسيار مفيد است ولي تهية برخي از . منابع را تهيه كنند مطالعاتشان آن
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تهيه چندين نسخه از مراجع مذكور توسط . مراجع مذكور در ايران مشكل است
  . دهند ضروري استه قرار ميهايي كه تدريس اين كتاب را مورد توجدانشكده

نثر پيشرفته،  توان از اين كتاب در درسگفتار كتاب آمده است كه ميدر پيش �
توان با توجه به اين كتاب را مي. استفاده كرد... ترجمة متون ادبي و تاريخ ادبيات و 

  :هاي مختلف درسي به شرح زير بررسي كردموضوع
ه هدف از ارائة اين درس آشنايي دانشجويان با كبا توجه به اين :نثر پيشرفته -الف

نثر زبان انگليسي است، مولف توانسته است با گلچين مناسبي از آثار نويسندگان 
اگر چه آوردن برخي . قرن شانزدهم تا قرن بيستم در اين راستا كمابيش موفق باشد

راي توانست ارزش اثر را هم براي اساتيد و هم بتوضيحات به صورت پانوشت مي
دانشجويان باال ببرد، مولف با آوردن تمرينات مفيد توانسته است اندكي بر اين 

ويژه در مورد متون كهن در مشكل فائق آيد چرا كه توضيح برخي عبارات مشكل به
  . هر كتاب درسي نه تنها مفيد بلكه الزم است

نگليسي هدف از ارائة چنين درسي در رشتة ادبيات ا :2و  1ترجمة متون ادبي  -ب
هاي اي كه ويژگيكسب مهارت در ترجمة متون ادبي نسبتاً ساده است، به گونه

با . االمكان حفظ گرددهاي ادبي اثر حتيزباني، سبكي، ساختاري و ساير ويژگي
رسد اثر مورد نظر منبع درسي مناسبي براي اين توجه به اين مطلب به نظر نمي

ه شده در اين اثر پيچيده و بسيار مشكل است زيرا اوالً متون نثر گنجاند. درس باشد
ثانياً مولف . رسدو اصوالً مناسب كار ترجمه آن هم در مقطع كارشناسي به نظر نمي

پذيري يا اي به امر ترجمه و مشكالت ترجمه و ترجمهدر هيچ جاي اثر اشاره
از  شكي نيست كه پرداختن به اين امور يكي. ناپذيري متون ادبي نكرده استترجمه

ثالثاً هدف ديگر ارائة ترجمه . است» ترجمه متون ادبي«اهداف الزم و ضروري درس 
متون ادبي، ترجمة شعر نيز هست اما اثر حاضر فقط محدود به متون نثر است و از 

  . تواند كتاب مناسبي براي درس مزبور به شمار رودرو نمياين 
رس، معرفي نويسندگان نظم و نثر به طور كلي هدف از ارائة اين د :تاريخ ادبيات -ج

انگليسي  -2، )هزارة اول بعد از ميالد مسيح(انگليسي باستان  -1: در دو دوره است
  ). به بعد 16از قرن (دوران جديد 

اثر مذكور اوالً فاقد مطالبي در مورد ادبيات دورة انگليسي باستان است و اصوالً  �
» تاريخ ادبيات«رو نيمي از هدف ين سخني در اين باره به ميان نيامده است و از ا
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ثانياً در مورد انگليسي دوران جديد نيز . شودبه طور كلي در اثر مذكور يافت نمي
توان صرفاً با معرفي چند نويسنده يا منتخبي از نويسندگان دانشجويان را با نمي

در اين خصوص مسلماً نياز به منابع ديگري احساس . تاريخ ادبيات آشنا ساخت
شود، بلكه شعر نيز بايد كه تاريخ ادبيات محدود به متون نثر نميسوم آن. شودمي

در تدريس اين درس لحاظ گردد و اصوالً كتاب مذكور فاقد اطالعاتي دربارة شعر 
  . انگليسي است

مناسب تشخيص » نثر پيشرفته«با توجه به مطالب ارائه شده اين كتاب براي درس  �
ترجمة متون ادبي و تاريخ ادبيات اصوالً كتاب مناسبي  شود اما براي دروسداده مي
 . نيست
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  بررسي شكلي
هاي كمكي بسياري در اثر از ابزار. از نظر رسا بودن نگارش اثر در حد مطلوبي است �

هاي متنوع ه تصوير، ارائة خالصه در پايان هر فصل، ارائة مثالاز جمل. استفاده شده است
همچنين قواعد ويرايش و . ها از زبان واقعي انتخاب شده استو در بسياري از موارد مثال

به ويژه از تغيير فونت و درشتي فونت در . نگارش در حد مطلوبي استفاده شده است
يداري توجه خواننده را به نكات مهم موارد گوناگون استفاده شده است كه به لحاظ د

 . كندجلب مي

به لحاظ . باشدطرح روي جلد خوب است، مرتبط با موضوع كتاب و جذاب مي �
در كنار هر عنوان يك . آرايي نيز اصول كلي رعايت شده استنگاري و صفحهحروف

 . كندخورد كه در جذابيت موضوع نقش بسيار مهمي ايفا ميتصوير مرتبط به چشم مي

صفحه است كه براي درس نگارش پايه با توجه به توان و معلومات  306حجم اثر  �
واحدي براي  2دانشجويان كمي زياد است و پوشش دادن همة مطالب براي درس 

 . مدرس دشوار خواهد بود

  بررسي محتوايي
كه  اند، هر چندبيشتر اصطالحات كليدي مربوط به نگارش در اثر معرفي شده �

تا پايان فصل اول به حيطة ادبيات و شناخت  10ائه شده از صفحه اصطالحات ار
كاربردهاي مختلف واژه مربوط است و براي دانشجويان مبتدي زبان انگليسي و درس 

 . باشندنگارش پايه چندان مناسب نمي

جا و متناسب ها بهگيري از ابزارهاي علمي در سطح بسيار عالي بوده و تمرينبهره �
هاي پايان هر بخش و هر فصل بسيار اند و خالصهكنندهمرتبط و تشويق هستند، تصاوير

 . از مقايسه و جدول نيز به جا استفاده شده است. باشندارزنده مي

در . دهدرسد اين كتاب تنها دانشجويان زبان انگليسي را هدف قرار نميبه نظر مي �
خواهند ساني كه ميكتاب اشاره شده است كه دانستن مطالب كتاب براي ك 10صفحه 

كه درس نگارش پايه قصد ندارد كه شوند ضروري است، حال آن writerنويسنده 
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دانشجويان را نويسنده كند، بلكه قرار است دانشجويان مهارت نگارش به زبان انگليسي 
ها با توجه شود كه ضرورت بيان آنبه اين ترتيب مطالبي در كتاب ديده مي. را بياموزند
پذير نيست و از سويي جاي برخي مطالب ضروري چنين رس چندان توجيهبه اهداف د

 . درسي همچون تدريس نكات گرامري در سطحي فراتر خالي است

در كل محتواي اثر با عنوان انطباق دارد و در همين راستا حذف و تعديل برخي مطالب 
 . تواند به غناي اثر بيفزايدو افزودن و بسط برخي ديگر از مطالب مي

ريزي مطابقت دارد، ولي پرداختن به چگونگي هاي شوراي عالي برنامهاثر با سرفصل �
نگارش جمالت مركب و بسط مبحث حروف ربط با توجه به نوع جملة حروف  مركب اثر 

 . بخشدرا در راستاي رسيدن به اهداف ارتقا مي

اثر براي هايي از اثر براي تدريس درس نگارش پايه، نگارش پيشرفته و حتي بخش �
تواند مورد استفاده قرار گيرد، ولي براي هيچ يك تدريس درس اصول و روش ترجمه مي

اگر قرار است منبع اصلي باشد حتماً . شودعنوان منبع اصلي پيشنهاد نمياز اين موارد به
هايي از كتاب نيز بايد در كنار آن منابع فرعي ديگري نيز بايد تدريس شود و بخش

 . تعديل شود

 . ه لحاظ روزآمدي اثر از سطح مطلوبي برخوردار استب �

خورد شروع كتاب با پرداختن به مبحث واژه نوآوري كه در اين اثر به چشم مي �
اين نوآوري از يك سو جالب توجه است ولي از سوي ديگر برخي موارد ارائه شده . است

 . در اين مبحث فراتر از نياز دانشجو است

 . ب بسيار عالي استنظم منطقي و انسجام مطال �

تنها يك نكته در مورد ارجاع به منابع . استفاده از منابع در سطح مطلوبي است �
نكتة مهم اين است كه در . بهتر است تعاريف ارائه شده با ذكر منبع باشد. وجود دارد

اند، نام اين افراد در متن كتاب ذكر هاي نمونه از افراد واقعي نقل شدهمواردي پاراگراف
 . است، اما منبع مطلب نه درون متن و نه در قسمت منابع نيامده است شده

 . طرح روي جلد خوب ، مرتبط و جذاب است �

 .كتاب مقدمه دارد و اهداف را توضيح داده است �
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 .اندها با اهداف و ضرورتشان معرفي شدهدر مقدمه همة فصل �

رتبط با موضوع نيز ها در كنار عنوان تصويري مها و بخشدر ابتداي هر يك از فصل �
 .ارائه شده است كه بر جذابيت موضوع مي افزايد

 .براي مقايسه و ارائه مثال از جدول استفاده شده است �

 . درون متن به متن اصلي با شمارة صفحه ارجاع داده شده است �

هاي افراد شناخته شده آورده است ها را از نوشتهنويسنده ذكر كرده است كه نمونه �
 .ها خود ساخته نيستندبنا بر اين مثال. ارجاع داده است و به شخص نيز

اي در كادر جداگانه و با فونت متفاوت آورده شده در پايان هر بخش و فصل خالصه �
 .كنداست كه به جمع بندي و درك خواننده بسيار كمك مي

 .هاي مرتبط ارائه شده استدر پايان بخش نيز تمرين �

ي موضوع مطرح شده در عنوان، منبعي داده نشده براي تعاريف ابتداي هر بخش برا �
 .است

 .ها و فصول عالي استساختار كلي بخش �

 .هاي بسيار مثبت كتاب استاز ويژگي glossaryو   indexوجود  �

 .هاي اضافي در پايان كتاب نيز خالقانه و جالب استارائة تمرين �

به . رار نداده استرسد كتاب فقط دانشجويان زبان انگليسي را مخاطب قبه نظر مي �
. دهدرا آموزش مي) become a writer(عبارتي كتاب مقدمات نويسندگي 

اين موضوع در . خواهد در اين راه گام بردارد بايد بداندضرورياتي كه فردي كه مي
 )10(مقدمة ابتداي كتاب نيز تلويحاً مطرح شده است 

به حيطة ادبيات و شوند، تا پايان فصل مطرح مي 10اصطالحاتي كه از صفحه  �
شناخت كاربردهاي مختلف واژه مربوط است و براي دانشجويان زبان انگليسي كه 

را به عنوان يك مهارت در كنار سه مهارت ديگر زباني   writingقصد دارند 
ها گيري آنكاربياموزند، چندان مناسب نيست، زيرا يادگيري اين اصطالحات و به

 .و نياز به آموزش دارد در زبان فارسي نيز دشوار است
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بخش خيلي خوبي است ولي  transition words ، 56نكات دستوري صفحه  �
نويسنده تنها طبقه بندي كرده است و از چگونگي كاربرد و عالئم سجاوندي مربوط 

 . به هر يك مطلبي نياورده است

كه به نكات دستوري مربوط به سوالي كردن جمالت  70و  69، 68هاي در صفحه �
 .مربوط است، تمرين هاي مناسبي ارائه شده است

بسيار   word orderو   sentenceبه طور كلي مباحث مطرح شده در بخش  �
 .مفيد است

وار طبقه بندي شده است، نيز فقط فهرست subordinationمبحث  100صفحه  �
 . داد بهتر بودها را توضيح ميآورد و عملكرد آناگر براي هر يك مثال مي

هاي گيري جمالت صحيح با ارائة مثالبهتر بود كه دربارة شكل 106حه در صف �
شد و فقط سازد، توضيح داده ميها را ممكن ميمختلف و شرايطي كه وقوع آن

 .شدهايي از موارد اشتباه بيان نميمثال

فقط به  106همانند صفحه  adverbial clauseنيز در مبحث  110در صفحه  �
problem كه در ابتدا طرز صحيح ساختن چنين ه است، به جاي اين ها اشاره كرد

 .بندهايي توضيح داده شود

نيز همانند دو مبحث پيشين فقط به   noun clauseمبحث 116صفحه  �
problem ها اشاره شده است. 

رسد مطالب ارائه شده در به نظر مي 120، صفحه  the paragraphدر فصل سوم  �
ها و واحدهاي مطالبي كه در دوره. ان استاين بخش بيشتر مناسب مدرسان زب
خورد، براي دانشجويان مبتدي زبان چندان مربوط به آموزش زبان به چشم مي

 .كارآمد نخواهد بود

در فصل سوم بهتر بود با توجه به عنوان فصل همانند جمله تعريفي براي  �
paragraph  شدنيز ارائه مي. 

هر چند بهتر بود كه جواب فصل چهارم كه تمرين است خيلي خوب است،  �
 .شدها نيز در پايان كتاب ارائه مي تمرين
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با توجه به سنگين بودن بعضي از مباحث براي دانشجويان مبتدي زبان انگليسي، به  �
باشد، كه به عنوان منبع اصلي معرفي شود مناسب نميرسد كتاب براي ايننظر مي

ها هاي خوب، خالصة بخشمثالاز طرفي با توجه به نكات بسيار مثبت كتاب نظير 
هاي مختلف استفاده ها، تعريف اصطالحات تخصصي در پايان كتاب و تمرينو فصل

 .شوداز آن در كنار ساير منابع توصيه مي

تواند الگوي مناسبي نقص ارائه مطالب و نگارش كتاب ميهمچنين شيوة تقريباً بي �
  .شدهاي آموزشي بابراي ساير متخصصان در نگارش كتاب

  : نقد تفصيلي
به گفتة ناشر، كتاب براي دانشجويان رشتة مترجمي، دبيري و ادبيات انگليسي در مقطع 
كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس نگارشِ پيشرفته به ارزش دو واحد تهيه شده 

  :آثار مشابه عبارتند از .است
 Paragraph Development  نوشتة Martin Arnaudet, 

The Practical Writer with Readings    نوشتة Edward  Bailey,  

ها به لحاظ دستوري و قواعد نگارش در حد نسبتاً مطلوبي است ولي نگارش جمله �
  . به لحاظ محتوا و اداي مطالب مواردي وجود دارد كه چندان گويا و رسا نيست

البته . استفاده از عالئم سجاوندي و اصول و قواعد نگارش در حد مطلوبي است �
جملة اول بهتر است  46صفحه : مواردي وجود دارد كه نيازمند ويرايش است، مانند

رسد به نظر مي 48در صفحه . قرار گيرد  outlineو پيش از نمونه  45در صفحه 
هاي ارائه شده در مثال 6در صفحه . كه دو نمونه پاراگراف ارائه شده يكسان هستند

 . …,If I’d known about you :انتهاي صفحه، كاما بعد از بند اول الزم است

شروع شده است، به لحاظ عالئم  ifپاراگراف دوم خط سوم كه با  86صفحه  
هاي همچنين در همان جا خط سوم نيز ميزان حذف. سجاوندي نيازمند تغيير است

  .كمي نارسا شده استجمله زياد است و 
يكسان بودن . طرح روي جلد ساده است و نشان دهندة محتواي كتاب نيست �

ها و فاصلة خطوط در بعضي از صفحات دنبال كردن مطلب را خسته كننده و فونت
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بهتر است فاصلة خطوط در بعضي . 57دشوار كرده است، به عنوان مثال صفحه 
ها اراگراف قبلي، خط اول بعد از عنوانموارد مانند خط اول پاراگراف جديد با پ

در بيشتر موارد كوچك )   98و  87مانند صفحه (ها فونت زير عنوان. بيشتر شود
  . است و به لحاظ ديداري مناسب نيست

به لحظ تعداد صفحه و مطالب مناسب تدريس درس مورد نظر هست ولي به لحاظ  �
  .محتوا نيازمند تغييراتي است

برخي اصطالحات معرفي . ت تخصصي در حد مطلوبي استاستفاده از اصطالحا �
با اين وجود در فصل پنجم در معرفي . اند و برايشان توضيح نيز ارائه شده استشده

انواع پاراگراف جاي معرفي بيشتر و بحث دربارة اصطالحاتي چون 
enumeration/ chronological order/ ascending & descending 

order/ ….  است نيز خالي .  
بهتر . اشاره شده است ولي نه با تأكيد  chronological orderبه 89در صفحة  �

كردن، اين اصطالحات مورد تأكيد قرار   boldاست با استفاده از فونت متفاوت و يا
  .گيرند

استفاده از بحث مقدماتي، تمرين و آزمون در حد مطلوبي است ولي استفاده از ارائة  �
مي توانست به غناي اثر و تسهيل ... مار، مقايسه و تصوير و خالصه، نمودار، جدول،آ

  .فرايند يادگيري كمك كند
مباحث ارائه شده در كتاب بيشتر مناسب درس نگارش پايه است و نه نگارش  �

ها يا حروف ربط و بيان  transitionالبته بخشي با محتواي معرفي . پيشرفته
به ويژه در . افزايداي مطالب مياصول نگارش فراتر از سطح يك پاراگراف به غن

  .نگارش پيشرفته آموزش اصول نگارش متني متشكل از چند پاراگراف ضروري است
رود كـه مطالـب از حـد    با توجه به عنوان اثـر يعنـي نگـارش پيشـرفته انتظـار مـي       �

با اين وجـود محتـوا بـا فهرسـت     . بيشتر باشد) يعني يك پاراگراف(نويسي پاراگراف
با  3شمارة  52ولي در صفحة . بتداي كتاب در اكثر موارد انطباق داردارائه شده در ا

رفـت كـه محتـوا    انتظـار مـي   organizing the paperتوجه به عنـوان مبحـث   
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به ايـن شـيوه كـه در ايـن      repetitionمبحث  81همچنين صفحة . متفاوت باشد
ز مشخص نيسـت چـه چيـ   . ذير نيستپكتاب توضيح داده شده است، چندان توجيه

 در عين حـال نـام گـذاري بخـش اول بـا عنـوان      . شود و با چه هدفي  repeatبايد
preliminaries و مطالب ارائه شده در آن متناسب با عنوان كتاب نيست .  

تر نيز مطرح شد در درس نگارش پيشرفته بهتر است كه به انواع كه پيشچنان �
...) مانند مقاله، گزارش علمي، (متون و ساختار متون چند پاراگرافي نيز اشاره شود 

  . تواند مفيد باشدها نيز مي  transitionهمچنين اشاره به انواع . 
عنوان منبع اصلي با توجه به كمبودهاي كتاب به لحاظ محتوا بهتر است از آن به  �

جا كه به مبحث حروف نگارش پيشرفته در مقطع كارشناسي استفاده نشود و از آن
ربط نيز اشاره نشده است براي دانشجويان مقطع كارداني و درس نگارش ساده نيز 

  .به عنوان منبع اصلي مناسب نيست
ه است استفاده كرد  Reader’s Digestبه غير از مواردي كه نويسنده از مقاالت  �

هاي مورد ، ساير مرجع1997در سال   timeاست و 1996كه مربوط به سال 
  . تعلق دارند 1990ميالدي و سه كتاب نيز به سال  80و  70استفاده به دهة 

  . موردي از نوآوري در اثر ديده نشد �
ارائة مبحثي جداگانه در بخش اول . بندي كتاب شايان ذكر استنكاتي دربارة فصل �

هم به لحاظ عنوان و هم محتوا مناسب   summary exercisesوان كتاب با عن
پذير بود ولي نه شد، توجيهاگر چنين فصلي در پايان همة بخش ها ارائه مي. نيست

بهتر بود در بخش اول مطالب ديگري ارائه ! فقط در پايان فصل دوم بخش اول
  . شد و مطالب بخش اول در بخش هاي بعدي قرار مي گرفت مي

ها را نقل قول كرده، تنها به نام فرد اشاره ي كه پاراگرافدنويسنده در بيشتر موار �
نويسنده در ارائة تعاريف يا . كرده و به كتاب يا مرجع آن اشارة دقيق نشده است

مواردي وجود دارد به عنوان مثال . ها نيز مرجع را مشخص نكرده استطبقه بندي
م نويسنده، سال و شمارة صفحه ذكر شده پاراگراف سوم خط اول كه نا 1صفحة 
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ها و اشعار نمونة فصل آخر بسياري از پاراگراف. است ولي در منابع نيامده است
  . اندبدون ذكر مرجع ارائه شده

طرح روي جلد كتاب ساده و به غير از عنوان كتاب طرحي كه نشان دهندة  �
 .خوردمحتواي كتاب باشد، به چشم نمي

تواند براي دانشجويان مفيد ي مرتبط به آن در فصل دوم ميهافصل اول و تمرين �
همچنين . رسد جايگاه اين مطالب در فصل اول نباشدبا اين وجود به نظر مي. باشد

بيشتر عالئم در (با توجه به اهميت و ضرورت اين عالئم حتي در نگارش جمالت 
نگارش پيشرفته رسد جايگاه ارائة آن در درس به نظر مي) كندسطح جمله عمل مي

به عنوان مثال اگر در درس نگارش پايه ارائة . نيست، بلكه مناسب نگارش پايه است
مطالب از انواع جمله آغاز شود، مبحث عالئم سجاوندي مي تواند بعد از آن ارائه 

 .شود

بندي نيز قرار دادن فصلي با عنوان تمرين كه تنها مربوط به فصل به لحاظ فصل �
بود شايد بهتر مي. رسدها چندان مناسب به نظر نميبا ساير فصلاول است، موازي 

آورد و مطالب هر دو فصل را در كه نويسنده اين فصل را در انتهاي بخش اول مي
 .دادآن مورد ارزيابي قرار مي

 topic sentenceبدون آن كه مفاهيم ضروري مرتبط همانند outlineارائة فصل  �

,major supporting sentence, and minor supporting sentence, 
بهتر بود ابتدا دانشجويان با اين مفاهيم . معرفي شوند، كمي جاي ترديد دارد ..…

هايي از يك پاراگراف را شدند، نمونهكه در فصل دوم ارائه شده است، آشنا مي
 . بنويسند  outlineآموختند كه چگونهكردند سپس ميتحليل مي

ارائه شده، قرار  outlineو پيش از نمونه  45بايد در صفحه  46اولين جملة صفحة  �
 ).اشكال چاپي(گيرد 

دو نمونه پاراگراف ارائه شده است  correct indentationمبحث  48در صفحه  �
 . رسد چنين نيستكه قرار است يكي اشتباه و ديگري صحيح باشد، ولي به نظر مي
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كه اگر بيشتر باشد، بهتر در حالي. است ها برابرها با ساير خطفاصله ميان پاراگراف �
 . است

هاي ارائه شده توسط نويسنده برگرفته از كتاب رسد بسياري از پاراگرافبه نظر مي �
در هر دو حالت چه برگرفته از منبع . يا منبع ديگري باشد و خود ساخته نباشند
شد يا در ميها در خود متن ارجاع داده ديگر چه خود ساخته، بهتر بود به منبع آن

 . ها نيز اشاره مي شدابتدا دربارة خودساخته بودن آن

 before limiting theخط دوم limiting the subjectبخش  62صفحه  �

subject into a workable topic is discussed  بهتر است با ساختاري
 beforeمتفاوت بيان شود كه موجب پيچيدگي متن نگردد، به عنوان مثال

discussing how to limit the subject into 
 .Guy De Maupassant, Miguel A 65هاي صفحة و ارجاع 64صفحه  �

Bernard, S. J.   و  66در بخش مراجع انتهاي كتاب نيامده است و نيز صفحات
ها را از افراد و بسياري از صفحات ديگر نيز كه نويسنده پاراگراف75و  74و 72

 .شودها در پايان كتاب ديده نميع كامل آنديگري نقل كرده است، ارجا

زيرا در كنار . بسيار نارسا است supporting sentence، تعريف  68صفحه  �
major and minor supporting sentence   در متن, details and 

example هاي  داشته باشد و در واقع وجود جمله تواند وجود هم ميirrelevant 
 .پاراگراف استهاي يك از ضعف

تر بيان تواند دقيقنيز مي minor supporting sentenceتعريف  69صفحة  �
 .شود

هاي يك پاراگراف خوب به عنوان يكي از ويژگي coherenceبه  71در صفحة  �
مورد بحث و بررسي قرار گرفته  cohesion 72اشاره شده است ولي در صفحة 

 .است

 .پذير نيستچندان توجيه  Bبخش  72استدالل صفحة  �
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دو شيوة مهم ارائة مطالب در پاراگراف بدون توضيح و تأكيد  Bدر بخش  73صفحة  �
 chronology andبهتر است كه اين دو موضوع يعني . كافي ارائه شده است

enumeration بيشتر بسط داده شود. 

 /In a variety of position. خط دوم اشكال گرامري دارد cبخش  74صفحه  �

it need not always be  
بيشتر . كننده استپرداخته كمي گيج emphasisكه به مبحث  78تا  75صفحات  �

هاي پاراگراف خوب مورد توجه قرار كه اين مبحث به عنوان يكي از ويژگياز آن
در عين حال توضيحات ارائه شده . هاي تأكيدي در پاراگراف آمده استگيرد، شيوه

 . در اين زمينه چندان شفاف ارائه نشده است

بهتر بود كه پيش از ارائة اولين شيوه براي نوشتن پاراگراف  5در شمارة  79صفحة  �
كه بر چه مبنايي داد و ايننويسنده توضيحي كلي درباره عنوان اصلي مبحث مي

در واقع در اين حالت منظور نويسنده از عنوان . اندي مختلف معرفي شدههاشيوه
 .  روشن نيست 5شماره 

يا توضيحات بيشتر و  83تا  75هاي نمونه صفحات بهتر بود نويسنده در پاراگراف �
داد يا نكات مورد نظر را در پاراگراف با ها ارائه ميتري را براي پاراگرافدقيق

 .دادمورد تأكيد قرار مي) كردن bold(تر اوت يا درشتاستفاده از فونت متف

 termاز   wordبهتر است كه به جاي استفاده از  1درتوضيحات بخش  86صفحة  �

 .استفاده شود  conceptيا  

يكنواخت بودن فونت و يكسان بودن فاصلة خطوط موجب شده است كه دنبال  �
 .ي خسته كننده باشدركردن مباحث به لحاظ ديدا

بهتر بود براي مطالب ارائه شده زير عنوان هم داده شود تا هم توجه  96فحة در ص �
 .جلب شود و هم نظم بيشتري داشته باشد

و برخي از . هاي ارائه شده هيچ ارجاعي داده نشده استبراي تعاريف و تقسيم بندي �
 .ها صريح و گويا نيستآن
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در مبحث مربوط به  معرفي شده است كه بهتر بود analogyانواع  107در صفحة  �
analogy ارائه مي شد 98. در ص . 

 . شدتوضيح داده مي  premiseبهتر بود ابتدا  109در صفحة  �

هم چنين به نظر . بهتر است تدقيق شود. گوياي محتواي آن نيست 7عنوان فصل  �
كند، رسد با توجه به اين كه نگارش خالصه از اصول كلي مشخصي تبعيت ميمي

اي از بخش عمده. ارائه شده در فصل هفتم چندان ضروري نباشد هايتقسيم بندي
 .نيز به ارائة مثال و تمرين اختصاص يافته است فصل هفتم

� Index  وGlossary  تواند به غناي كتاب بيافزايدمي. 

  



 

  
  
  
  

  »دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسيانگليسي براي «
  

  حسين كريمي دوستان غالم: مؤلف
  سمت: ناشر

  1390: سال نشر
  مپنج: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  128:  تعداد صفحات
  

حاوي سه بخش ) صفحه 2(و مقدمة مولف ) صفحه 1(كتاب حاضر عالوه بر مقدمة ناشر 
  :است

رودكي، فردوسي، خيام، : نامة شاعران ايرانيشاعران ايراني و تصوف شامل زندگي -1
و بحثي   Aryanpour (1973)سعدي، حافظ، رومي، موالنا، همگي به نقل از 

  ،(Chitick, 1983)در مورد تصوف 
)  زبان فارسي و زبان اوستايي(هاي ايراني شامل مبحث زبان: هاي ايرانيزبان -2

(Aryanpour, ibid) 
شناسي، نقد تفسير و تأويل؛ نشانهها و نقد ادبي شامل مبحث مكتب -3

 كاوي متن چيست؟شناختي و روانساختارگرايي، پساساختارگرايي، نقد روان

  :هر درس همراه است با تمرينات مختلف

هاي چهار آزمون -هاي صحيح و غلط، بآزمون -درك مفهوم متن شامل الف -1
  ،)براي تقويت مكالمه(پاسخ شفاهي به سواالت  -اي، جگزينه
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پر كردن جاي  -هاي مناسب، بتكميل جمله با گزينه -الف: تمرينات زباني شامل -2
پر كردن جاي  -، ج)اسم، فعل، صفت، قيد(خالي با شكل دستوري مناسب كلمه 

مرتب كردن جمالت براي  -، د)تمرين كاربرد واژگان(خالي با كلمات مناسب 
 نكات دستوري -، ه)تمرين انسجام متن(ساختن پاراگراف 

يابي براي واژگان معادل -ترجمه متن انتخابي، ب -هاي ترجمه شامل الففعاليت -3
  . انگليسي
توان به عنوان منبع اصلي براي درس زبان تخصصي رشته زبان و ادبيات اين كتاب را مي

حتي در صورتي كه . فارسي براي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به كار برد
ح علمي خوبي داشته باشند، براي دوره كارشناسي دانشجويان دروه كارشناسي سط

 . شود متناسب ارزيابي مي
  :بررسي شكلي

البته . متون كتاب حاضر روان و رسا هستند و از اين نظر مشكل خاصي وجود ندارد �
دليل اصلي اين است كه متون استفاده شده در اين دروس از منابع مناسب و معتبر 

 . اند انتخاب شده

طرح و رنگ . آرايي و صحافي اثر حاضر كيفيت قابل قبولي دارد صفحه  نگاري، حروف �
 . جلد اين كتاب با توجه به محتواي دروس و ماهيت اين درس بسيار مناسب است

تخصصي در مقطع كارشناسي ارشد طراحي شده است   اين كتاب براي درس زبان �
د موفق به كل كتاب براي يك نيمسال زياد است و استا. واحدي است 2كه درسي 

شود ولي اگر در دو قسمت هر نيمسال نصف حجم كتاب  تدريس همة كتاب نمي
 . تدريس شود، حجم مناسبي است

اي از متون مختلف است، ممكن است متون مختلف از نظر ميزان چون كتاب گزيده �
روان و رسا بودن تفاوت داشته باشند و به اين دليل كه دانشجويان ادبيات فارسي از 

 . آيندها ثقيل به نظر ميان خارجي ضعيف هستند بعضي از متننظر زب

كتاب فاقد . رسد در حالت كلي قواعد ويرايش و نگارش رعايت شده استبه نظر مي �
 هـاي  نگاري است و چون متون انتخابي از نويسندگان مختلف است آوانگـاري جدول آوا
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به » ق«حرق ) ودكير(شود، مثالً در درس اول  مختلف باعث سردرگمي دانشجو مي
، 6سـطر   chahar maghaleh. در يك صفحه آمده است "q"و "gh"دو صورت 

  qasida تر  و سه سطر پايين. 14همان صفحه سطر ) قصيده( ghasid'a 2صفحة 
كـه صـحيح    Jaffarبـه صـورت    2، صـفحه  1سـطر  ) جعفر(يا در مورد نام رودكي 

 . نيست

دف به صورت ضمني، فهرست اجمالي ، بيان ه)صفحه 2(كتاب داراي پيشگفتار  �
 . مطالب، جدول و فهرست منابع است

  
  :بررسي محتوايي

اند و در  اصطالحات تخصصي فراواني در متون دروس به زبان انگليسي به كار رفته �
اند و از دانشجويان  ي از اين اصطالحات آورده شدهدتمرين آخر هر درس تعدا

كيفيت . طالحات را در زبان فارسي بيابندخواسته شده است تا معادل فارسي اين اص
نظر و تخصص استاد درس و  سازي بستگي به دقت انجام اين كار و معادل

 . دانشجويان دارد

 . استفاده از جدول براي تفهيم موضوع از نكات مثبت كتاب است �

تاريخ ادبيات و   با توجه به اين كه در اين كتاب مباحثي دربارة مكاتب ادبي و نقد، �
هاي ايراني مطرح شده است، انطباق محتواي اثر با  همچنين توضيحاتي دربارة زبان

 . شود عنوان و فهرست آن مطلوب ارزيابي مي

رس مطابقت هاي شوراي عالي برنامه ريزي براي اين د مطالب اثر تقريباً با سرفصل �
 . دارد

با توجه به محتوا و موضوع دروس كه بيشتر دربارة تاريخ ادبيات ايران و مكاتب  �
ها و اطالعات چندان اهميت و موضوعيت  باشد جديد بودن داده ادبي و نقد مي

 . ندارد

ها  تمرين. شود هاي دروس ديده نمي خاصي از نوآوري در متون و يا تمرين نمونة �
 . اند هاي قديمي زبان انگليسي طراحي شده براساس الگوي كتاب
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نظم منطقي و انسجام مطالب در دروس هر سه قسمت و كل اثر مناسب ارزيابي  �
 . شود مي

دهد كه از  اب نشان ميمقدمة اثر و همچنين فهرست منابع ذكر شده در انتهاي كت �
 . ها استفاده شده استابع معتبري در تهيه متون و تمرينمن

منابع به نسبت جديد . اند منبع تمامي مطالب استفاده شده در اين كتاب ذكر شده �
دقت نويسنده در استنادات و ارجاعات بسيار ). 1970ترين منبع  قديمي(هستند 

 .خوب است

رودكي، (اند  با و مفاخر ادبيات فارسي معرفي شدهدر قسمت اول اثر حاضر بعضي اد �
هاي  از زبان) زبان(همچنين در قسمت دوم ). حافظ، مولوي، فردوسي خيام، سعدي،

توان رويكرد اثر را نسبت  لذا مي. اند معرفي شده) زبان فارسي و زبان اوستايي(ايراني 
رب سياسي يا ابعاد سازنده يا مخ. به فرهنگ و ادب فارسي مثبت ارزيابي كرد

اما معرفي چند تن از مفاخر ادبي ايران . شود اجتماعي در كتاب حاضر مشاهده نمي
توان به عنوان جنبة مثبت اثر نسبت به فرهنگ  هاي فارسي و اوستايي را مي و زبان

 . ايراني تلقي كرد

گاهي متناسب با فرهنگ ايراني ) ترجمه(تمرين . ها متنوع و مناسب هستندتمرين �
بخش  9درس : نمونه. نيست) دانشجويان ادبيات فارسي(هاي مخاطب ستهو دان

، در جملة آخر نمونة خوب براي يك اثر (allegory)سوم در بحث از تمثيل 
در حالي . داند كه دانشجو هيچ آشنايي با او ندارد تمثيلي را از ادموند اسپنسر مي

 26همچنين در صفحة . افتتوان ي ها را مي كه در مثنوي بهترين و آشناترين تمثيل
هاي پليسي است و براي دانشجويان ما چندان آشنا  تمرين ترجمه در مورد داستان

 . نيست

توان به اين نكته اشاره كرد كه در فارسي  در مورد جامعيت محتوا و موضوع مي �
اي را نداشتيم و نداريم و براي دانشجوي ادبيات فارسي موضوعي  چنين گونه

) هاي ترجمه تمرين(ها  با توجه به اين كه اين بخش. رسد ر نميضروري نيز به نظ
اغلب بدون منبع هستند، احتماالً تأليف خود گردآورنده و گزينشگر كتاب است، 
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زبان تخصصي براي (تر با اهداف كتاب هايي متناسب توانستند متن ايشان مي
 . انتخاب كنند يا بنويسند) دانشجويان ادبيات فارسي

دانشجويان ادبيات فارسي به طور معمول آشنايي زيادي با زبان ه ك از آن جا �
هم به لحاظ حجم و هم به (انگليسي ندارند، متن براي مخاطبش سنگين است 

 ). لحاظ زبان

نامة شاعران نامي آمده است، ترتيب زماني در نظر گرفته در بخش اول كه زندگي �
بندي  هاي سبكي ميزان تقسيمجا كه در مورد شعر فارسي دورهشده است ولي از آن

اي آورده نشده است و شاعران  است، در اين بخش از شاعران سبك هندي نمونه
از شعر معاصر و نمايندگان . هاي خراساني و عراقي هستند همگي متعلق به سبك

 . آن نيز سخني به ميان نيست

از اين . ترسد تالش گردآوردنده، انتخاب بر اساس منابع جديد بوده اس به نظر مي �
بهتر بود به جاي استفاده از تاريخ ) نامة شاعران زندگي(جهت مثالً در بخش اول 

هاي ادبيات آريانپور كه به هر حال نوشتة فردي غير گويشور است از تاريخ ادبيات
ها  زبان كه توسط انگليسي) IE(المعارف اسالمي  ادوارد براون يا ريپكا يا حتي دايره

هاي ارشد و  افزون بر آن اين منابع، در آزمون. شد فاده مينوشته شده است، است
ها در اين زمينه نيز مفيد  دكتري جزو منابع هستند و آشنايي دانشجويان با آن

 . است

 .متون انتخاب شده منبع ندارند) 59صفحه (در تمرين ترجمه به جز يك مورد  �

ولي نه  به عنوان منبع آمده است  R.A. Nicholson 59در تمرين صفحة  �
 .شناسي آن آمده است شمارة صفحه دارد نه در فهرست منابع مشخصات كتاب

رسد با فرهنگ و آخرين جملة پاراگراف اول به نظرمي 53صفحة  7در درس  �
در اين جمله كه دربارة طريقت است نويسنده . هاي اسالمي همخواني ندارد ارزش

حال آنكه در . داندنمي واصل به حقيقت را نيازمند به رعايت شريعت و طريقت
 . خواند االولياء آمده است كه منصور حالج شبانه روز هزار ركعت نماز مي تذكره
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  : ترين نكات مثبت و منفي كتاب حاضر به شرح زير است مهم
برخي از متون استفاده شده در دروس از منابع معتبر و علمي انتخاب  

 . اند و مرجع هر يك در انتهاي متن ذكر شده است شده

 . موضوع و محتواي متون مناسب است 

نگارش مقدمة نسبتاً مفصل توسط نويسنده كتاب از نكات مثبت ديگر  
 . است

بر جواب از عالوه  true/falseها مثل تمرين  در بعضي از تمرين 
 . دانشجويان خواسته شده استدالل خود را بيان كنند

غلط و غير استاندارد  25تا 24عالئم تلفظي استفاده شده در صفحات  
 36همچنين تمرين صفحة . ها مشخص نيست هستند و هدف از آوردن آن

 . داراي مشكل است

 . شود اي هستند و هيچ نوآوري مشاهده نمي ها كليشه تمرين 

 . اقد فهرست لغات هستنددروس ف 

  
  : ها پيشنهاد

در  IPAو ارائه جدول  IPAاستفاده از عالئم آوانگاري بر اساس عالئم  
 ابتداي كتاب

ها  ارائه فهرست لغات جديد هر درس در ابتداي دروس همراه با تلفظ آن 
 و ارائة معني لغات و مثال براي هر يك IPAبا استفاده از عالئم 

هاي مختلف براي  ي جديدتر و استفاده از تكنيكها استفاده از تمرين 
 . تر كردن كتاب آموزي و جذاب هاي زبان آموزش مهارت



 

  
  
  
  

كاربردي  - علميهاي جامع  گليسي عمومي براي دانشجويان رشتهان«
  » 1)مقطع كارداني(

  

  زاده مقدم پور و عباس قاسم الدين جاللي جمال: مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  مدو: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  193:  تعداد صفحات
  

 :آثار مشابهي كه مي توانند براي آموزش دانشگاهي مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از
نوبت  صاحب اثر عنوان رديف

 انتشار
محل 
 نشر

سال  ناشر
 نشر

1 Reading Through Reading 
General English for 
University Students 

حسين-دكتر مينو ورزگر
 پرويز مفتون -فرهادي 

 1389 سمت تهران 20

2 Basic English readings for 
university students 

قاسم زاده.ع-جاللي پور.ج
 هنرور .ر. ع - نجاتي . ر -

دانشگاه  تهران 11
شهيد 
 رجايي

1383 

3 a general english course 
for university student 

 1389 سپاهان   پرويز بيرجندي

4 Readings for General 
English 

دكتر فريده پورگيو ، دكتر 
فيروز صديقي ، غفار تجلي ، 

 دكتر مرتضي يميني

 1389 سمت تهران 17

لحاظ نگارش غالباً روان و رسا هستند ولي در بخش قواعد هاي كتاب به متن �
هايي وجود دارد كه با افزودن توضيحات مكمل و دستوري در مواردي نارسايي

                                                            
1. General English for the Students of Applied Science and Technology 
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ها نيز توضيحاتي در بعضي موارد پيش از ارائة تمرين. تواند برطرف شودبيشتر مي
 parts ofكه بهتر است دربارة  B4تمرين  5ضروري است به عنوان مثال صفحه 

speech  بهتر است به جاي واژه  6صفحه . توضيحاتي داده شودhelping verb 
ها بهتر بود كه در همين مبحث به جايگاه قيد 9صفحة . از واژه ديگري استفاده شود

 Islamic Republic Ofخط آخر  10صفحة . شدهاي مختلف اشاره ميدر جمله

Iran   به عنوان مثالي برايcollection of states   ارائه شده است كه كمي
قاعدة رايج و زمان گذشته بهتر بود به برخي از افعال بي 19در صفحة . بيگانه است

ها هماهنگ نيست، به هاي دستوري ارائه شده با متن درسنكته. شدها اشاره ميآن
از زمان حال استفاده شده است ولي نكته گرامري آن  2عنوان مثال در متن درس 

هاي مربوط به واحد بهتر بود در ابتدا واژه 48صفحة . ط به زمان گذشته استمربو
كرد سپس تمرين براي كمك به يادگيري بيشتر ارائه يا كميت را فهرست مي

دو موضوع خيلي با هم فرق دارند و در واقع وجه  B2تمرين  56صفحة . شد مي
  .خوردتشابهي كه دانشجو را به تفكر وا دارد به چشم نمي

در مواردي اشكاالتي به . ميزان رعايت قواعد نگارش و ويرايش تقريباً خوب است �
در توضيحات ارائه شده پيش از جدول  19به عنوان مثال صفحة . خوردچشم مي

و بعد از آن كاما قرار  how everانتهاي صفحه بايد جمله تمام شود و بعد از نقطه 
  whileبهتر است از  5شمارة  28صفحة در . قرار گيرد  butگيرد يا كاما پيش از 

بهتر است  pronunciationبخش  20در صفحه . استفاده شود  whenبه جاي 
صفحه . كه آواها واج نويسي شوند تا توجه دانشجويان به تلفظ بيشتر جلب شود

 .به لحاظ دستوري اصالح شود  beyond that is outer spaceخط آخر  177

البته بهتر است كه فاصله بين . خوب است... نگاري و  كيفيت اثر به لحاظ حروف �
نكتة ديگر دربارة تصاوير است . ها بيشتر از فاصله بين ساير خطوط باشدپاراگراف

 . با متن مرتبط نيست 74كه در صفحة 

 .هاي درس مورد نظر حجم كتاب متناسب استبا توجه به تعداد واحد �

 .با هم برابر است چاپ اول و دوم و سوم كتاب به لحاظ شكلي �
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 .شوددر اثر حاضر فهرست اجمالي مطالب، جدول و تصوير و فهرست منابع ديده مي �

ها رود كه اصطالحات تخصصي چنداني در متندر درس زبان عمومي انتظار نمي �
شود كه ديده شود ولي در بخش آموزش قواعد دستوري مواردي مشاهده مي

ائه نشده است به عنوان مثال مباحث اصطالحات تخصصي مرتبط با آن قواعد ار
اصطالحات . واكيها، واكداري و بي، انواع پسوند)صفت فاعلي و مفعولي(انواع صفات 

ها موردتأكيد قرار گرفته است، در بعضي مواقع بسيار ساده است عمومي كه در متن
  ) .smileواژه  15به عنوان مثال، صفحة (و با ساير اصطالحات متناسب نيست 

. هايي به همان زبان انگليسي براي برخي اصطالحات ارائه شده استكتاب معادلدر  �
خورد ها خوب است ولي در برخي موارد اشتباهاتي به چشم ميبه طور كلي معادل

  (take a bath) 5پاراگراف  2صفحة . يا بهتر است كه معادل كمي تغيير كند
 معادل واژة  64صفحه . ه شودبايد با هم در نظر گرفته شود و معادل صحيح ارائ

alive همان صفحه بهتر است معادل . از قلم افتاده است lucky  نيز تغيير كند  .
در درس   realizeهمان صفحه واژة . اشتباه است  feel like معادل  74صفحه 

 . نيز ارائه شده است)  7(قبل 

نيز با عنوان بخشي . در كتاب از تصوير براي ارائة مفاهيم استفاده شده است �
warm up  هاي سؤال. كنددر كتاب آمده است كه به آموزش مطالب كمك مي

تواند با كمي تغيير اين بخش مي. ارائه شده در اين بخش بهتر است بازبيني شود
كتاب تمرين و آزمون دارد و از جدول نيز در برخي موارد استفاده . مفيدتر شود
 . شده است

ها موضوع متن براي هر چند كه در بعضي فصل. متناسب استمحتواي اثر با اهداف  �
. است هاي دستوري خوبي ارائه شدهدانشجويان بسيار مبتدي است ولي تمرين

هاي ارائه شده در متن تر از مبحثها بسيار پيچيدهالبته در بعضي موارد تمرين
 . نكات دستوري نيز نياز به توضيح بيشتر دارند. آموزشي هستند

. هاي خواندن ارائه شده استتنها عناوين متن. فهرست مطالب بسيار اجمالي است �
 .شدبهتر بود كه در فهرست به نكات دستوري هر درس نيز اشاره مي
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هاي شوراي عالي مطابقت دارد ولي در مورادي توضيحات مطالب با سرفصل �
هتر بود كه اند و بتوضيحات نكات دستوري بسيار خالصه شده. بيشتري الزم است

 .  شدنكاتي هم درباره تلفظ و آواشناسي ارائه مي

هاي دستوري حجم اثر براي تدريس در طول يك پودمان مناسب است ولي نكته �
كند به گوناگوني در هر درس ارائه شده است كه كمي تدريس را پيچيده مي

 .خصوص بيشتر نكات به توضيحات بيشتر نياز دارند

ها از اينترنت گرفته شده است و دو اثر نيز از همين  تنبه لحاظ منابع بيشتر م �
شد شايد اگر از منابع اصلي بيشتري استفاده مي. شود مؤلفان در منابع ديده مي

ها از نظر روز آمدي، متن. شد تر ميتوضيحات و آموزش قواعد دستوري نيز غني
و يا  هري پاتر اند، به عنوان مثالخوب هستند و به موضوعات روز نيز توجه داشته

 .هاي معروفمتني دربارة يكي از فوتباليست

. نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر خوب يا در حد متوسط است �
يافتن نظم ارائة نكات دستوري دشوار است و عدم ارائة نكات در فهرست نيز كار را 

 . تر كرده استدشوار

ن از آن گرفته شده، ارجاع داده شده در پايان هر متن به سايت اينترنتي كه مت �
 . است

در متن به مشكوك بودن و حساس بودن   airline securityبا عنوان  5در درس  �
بهتر . هاي اسالمي و مسافران خاورميانه اشاره داردهاي هواپيمايي به اسم شركت

 .تر جايگزين شودطرفاست اين متن با متني بي



 

  
  
  

  »)1(انگليسي براي دانشجويان علوم سياسي «
  

  پناه هرمز داور: مؤلف
  سمت: ناشر

  1376: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  227: تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت
 : شكلي

 قواعد نگارش و ويرايش رسا و روان بودن متن و رعايت
  :محتوايي

از نظر . اثر كيفيت كاربردي الزم را داراست و تنوع خوبي در مطالب و منابع دارد
گيري ابزار الزم جهت تفهيم موضوع و همچنين جامعيت  كاراصطالحات تخصصي و به

اين كتاب، با توجه به . آمدي اطالعات، و نظم منطقي كيفيت مناسبي دارد محتوا، روز
 .هاي عمدة سياسي، براي مقطع كارشناسي مناسب استمطالب غني مربوط به نظام

 
 :نقاط ضعف

 : شكلي
 حجم بودن كتاب براي ارائه در يك ترم؛پر -1
 .كار رفته در متنعدم توضيح كافي براي لغات و اصطالحات به -2

  :محتوايي
  اشارة محدود به انديشة ديني و حكومت اسالمي؛ -1
 .هر درسعدم ذكر منابع در آخر  -2
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 :هاپيشنهاد
  ها؛ها و ارجاعدستي در استناداعمال هماهنگي و يك -1
 استفادة بيشتر از منابع؛ -2

  
 :نقد تفصيلي

درس  16اين كتاب فقط اختصاص به دانشجويان رشته علوم سياسي دارد و شامل  �
 - 3انواع حكومت،  -2مبدا و رشد علوم سياسي،  -1: عناوين دروس عبارتند از. است

 -6ديكتاتوري،  -5دموكراسي مستقيم و غير مستقيم،  -4وكراتيك، حكومت دم
ماركسيست و سوسياليسم،  - 8هاي سياسي، ايدئولوژي -7دموكراسي يا ديكتاتوري، 

بنيادهاي  -12سياست و حكومت،  - 11حكومت اسالمي،  -10كمونيسم،  -9
مجريه، قوه  -15، )مجلس(ها گذاريقانون - 14هاي فدرال، سيستم - 13سياسي، 

هر درس يك متن ديگر هم . اين موارد موضوعات اصلي هستند.  مراتب اداري -16
تر است با عناوين فاشيسم، ناسيوناليسم، حق و حقوق انساني در دارد كه كوتاه
  . گونهاسالم و از اين

» علوم سياسي«المعارف آمريكانا، كتاب متون درس بيشتر گردآوري شده از دايره �
المللي و تاريخ اجتماعي ايران و نيز ساير منابع امور بين 1991، جي روسكين. ام

اند، روان به اين دليل كه توسط گويشوران اصلي زبان انگليسي نگاشته شده. هستند
قواعد ويرايش و نگارش نيز به خوبي رعايت . و رسا هستند اما ساده و آسان نيستند

  . اندشده
  . لوم سياسي و تمرينات مربوط به آن استهر درس شامل دو متن مربوط به رشته ع �
حروف به حد كافي . آرايي بسيار خوب استنگاري و صفحهكيفيت اثر از نظر حروف �

فواصل تمرينات رعايت شده و صحافي و طرح جلد هم . درشت و خوانا هستند
  . خوب است

 16چون در كل . توان براي يك نيمسال تحصيلي تدريس كردكل كتاب را نمي �
  . تمرين مختلف دارد 11درس است و هر درس عالوه بر دو متن، 
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دانشجوي . انداصطالحات تخصصي علوم سياسي كامالً در اين كتاب مطرح شده �
تواند از اين كتاب علوم سياسي در صورت تدريس خوب و متخصص بودن استاد مي

مجدداً ) ايو چند گزينه matching(طالحات تخصصي در تمرينات اص. بهره ببرد
  . شودسازي و تكرار ميدر جمالت معادل

تواند بسيار مفيد براي تفهيم موضوع از تمرينات زيادي استفاده شده است كه مي �
  . باشد

جامعيت محتوا و موضوع اثر كامالً براي دانشجويان رشته علوم سياسي مناسب  �
محتواي اثر تقريباً تمام عناوين رشته . الب مطرح شده آسان نيستالبته مط. است

هاي سياسي از آغاز پيدايش گيرد و به بررسي كليه نظامعلوم سياسي را در بر مي
  . پردازد و جامع استتا انتها مي

هاي سياسي در انديشه ديني اسالمي مطالبي بهتر بود كه مولف در رابطه با جنبه �
  . گنجاندتر در كتاب خود ميتر و گستردهمتنوع

كند كه اكثراً به روز هاي سياسي در جهان را بيشتر توصيف ميكتاب حاضر نظام �
  . هستند

نوآوري اثر در ارائة تمرينات و رعايت اصول مهارت درك مطلب و خواندن خالصه  �
  . شودمي

نظم منطقي در هر درس كامالً رعايت شده است و هر فصل يا درس اختصاص به  �
  . يك موضوع در رشته علوم سياسي دارد

المعارف  در تهية اين كتاب از منابع معتبر موجود استفاده شده است، مثل دايره �
  . الملل ايران و منابع موثق ديگرآمريكانا، كتاب علوم سياسي روسكين، امور بين

استنادات و ارجاعات به كار رفته . اندمورد استفاده در آخر هر متن ذكر شدهمنابع  �
  . متقن هستند به اين دليل كه از نويسندگان و محققين استفاده شده است

كند هاي مختلف مطرح ميهاي سياسي گوناگون را مرتبط با زماناين كتاب نظام �
هاي به عنوان يكي از نظام(اما در مورد حقوق انساني در اسالم و حكومت اسالمي 

  . با استناد به قرآن مجيد، شريعت، و بيانات علما طرح بحث كرده است) حكومتي
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ولي . اين اثر براي دانشجويان رشته علوم سياسي مقطع كارشناسي مناسب است �
هاي سياسي است و از اين كتاب حاوي كلية نظام. متون ساده شده و آسان نيستند

 .  اندنات خوبي نيز گنجانده شدهجهت غني است و تمري

  



 

  
  
  

  »)2(انگليسي براي دانشجويان علوم سياسي «
  

  هرمز داورپناه: مؤلف
  سعيده لطفيان: ويراستار

  سمت: ناشر
  1376: سال نشر
  تهران: محل نشر

  236:  تعداد صفحات
  
 
هايي تشكيل را متون برگرفته از كتاب (unit)بخش قابل توجهي از هر درس  �

بخش . اند كه روان و رسا هستنددهد كه نويسندگان انگليسي زبان تاليف كرده مي
هاي مختلف هر درس است، توسط مولف تهيه شده كه از ديگر كه مربوط به تمرين

مناسب است و حكايت از تسلط نسبي مولف به زبان انگليسي نظر روان و رسا بودن 
  . دارد

قواعد نگارش و ويرايش اين كتاب مربوط به زبان انگليسي است كه در متون اصلي  �
  . و تمرينات هر درس رعايت شده است

طرح روي جلد هم منطبق بر . آرايي كتاب مناسب استنگاري و صفحهحروف �
هاي خود در نظر گرفته و ي اين دسته از كتابطرحي است كه انتشارات سمت برا

ها كه زياد هم مورد استفاده قرار قابل قبول است اما كيفيت صحافي اين كتاب
  . گيرند، مناسب نيست مي

ها و با توجه به طوالني بودن متن. واحدي تهيه شده است 2اين كتاب براي درسي  �
توان ت اما براي تدريس ميها حجم كتاب براي اين درس زياد اسدشواري نسبي آن

ها و يا با توجه به سطح دانشجويان دو تا چهار درس را به طور كلي برخي از متن
  . كنار گذاشت
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اند و چون متون در اين اثر اصطالحات تخصصي در داخل متون اصلي استفاده شده �
رو اصطالحات مربوط به اصلي تاليف صاحبنظران رشته علوم سياسي است از اين 

  . انددقيق تعريف و استفاده شده طور
در اين كتاب كه براي آموزش زبان انگليسي تخصصي تدوين شده است، تنها از  �

ها گرچه نسبتاً زياد و فراگير است ، تعداد و نوع تمرين. تمرين استفاده شده است
هاي زباني تسلط پيدا كند اما تواند تا اندازه زيادي بر واژگان تخصصي و ساختمي

در . اندچنداني ندارد چون بر اساس دستورالعمل انتشارات سمت تدوين شده تنوع
  . هاي ارائه شده بسيار مفيد هستندحالت كلي تمرين

چون هدف كتاب آموزش واژگان تخصصي علوم سياسي و تقويت مهارت خواندن و  �
توان گفت اين اثر اهداف مورد نظر را تامين هاي سياسي است، ميدرك مفهوم متن

هاي زباني مورد نظر براي كند و متون انتخاب شده از نظر تعداد واژگان و ساختيم
  . كنندتامين هدف كفايت مي

انگليسي براي محتواي اثر با عنوان و فهرست آن منطبق است زيرا عنوان اثر  �
است و محتواي اثر را هم متون و واژگان تخصصي  دانشجويان علوم سياسي

  . دهدعلوم سياسي تشكيل مي
ريزي براي درس زبان تخصصي تعيين كرده است سرفصلي كه شوراي عالي برنامه �

متضمن آشنايي دانشجويان با متون و واژگان تخصصي در رشته تحصيلي 
  . دانشجويان است و از اين نظر مطالب اين اثر با سرفصل شوراي عالي مطابقت دارد

رفته آيند اما روي همنظر ميهاي انتخاب شده كمي دشوار به اگرچه برخي از متن �
كتاب براي تدريس . مطالب كتاب براي تدريس در مقطع كارشناسي مناسب است

زبان تخصصي تدوين شده است و بايد به دانشجويان كمك كند تا بتوانند متون 
ممكن . هاي اينترنتي مطالعه و درك كنندها، مجالت و سايتمشابه را در كتاب

توان زبان تخصصي در زبان انگليسي ضعيف باشند اما نمياست برخي از دانشجويان 
در هر صورت مطالب كتاب جهت تدريس به دانشجويان . تر ارائه دادرا از اين ساده

هاي هاي تخصصي و همچنين واژهكارشناسي كمي مشكل است به خصوص كه واژه
اين روش . مشكل متون داراي توضيحات و مثال جهت روشن شدن معني نيستند

شود كه در اين كتاب چنين هاي سمت رعايت ميتوضيح كلمات عمدتاً در كتاب
  . بسياري از متون براي تدريس بسيار طوالني و خسته كننده هستند. نيست
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ميالدي است كه با توجه به سال  90هاي انتخاب شده از آثار دهة بيشتر متن �
ياسي مربوط شود و به مباحث روز در علوم ستدوين كتاب جديد محسوب مي

ها هاي اينترنتي از اين نوع متنبهتر بود جهت آشنايي دانشجويان با متن. شوند مي
  . شدهايي انتخاب ميهم نمونه

كتاب بر اساس فرمت تعيين شده از سوي انتشارات سمت تدوين شده است و  �
هاي نوآوري به معني استفاده از تكنيك. مولف تغييري در آن ايجاد نكرده است

هاي شود اما كتاب در تامين ديدگاههاي زبان مشاهده نميآموزش مهارت جديد
  . تعيين شده از سوي انتشارات سمت موفق بوده است

  . نظم و انسجام مطالب در هر درس و در كل اثر قابل قبول است �
ها اشاره شده است اما منابع مربوط هاي اول و دوم هر درس در ذيل آنمنابع متن �

ها تنها نام در پايان درس. نامه آمده استبه طور كلي در كتاببه ساير متون 
بايد . نويسنده، تاريخ نشر و عنوان كتاب آورده شده است كه اين كار دقيق نيست

اند و تصريح تصريح شود كه هر تكه از متن از چه صفحاتي از كتاب انتخاب شده
متوني كه براي ترجمه . تلخيصاند يا با اندكي تغيير و ها عيناً نقل شدهشود آيا متن

كدام داراي منبع نيستند ولي به طور قطع و اند هيچكردن در تمرين گنجانده شده
 . انديقين از منابع اصلي برگرفته شده

هم از علماي برجسته مانند بهتر بود كه متوني دربارة انديشة سياسي اسالم، آن �
، سيد قطب و )ره(ام خميني ميرزاي نائيني، شهيد صدر، شهيد مطهري، مرحوم ام

رسد اين است كه گويي در جوامع چه تلويحاً به نظر ميآن. شدديگران آورده مي
هاي مطرح شده در اين كتاب مورد بررسي قرار شرقي و علماي اسالمي بحث

اي كه به مباحث درحالي كه مانند اين مباحث در ميان علماي اسالمي. اندنگرفته
شود كه جا داشت از اند فراوان ديده ميند و كار كردهمند هستسياسي عالقه

هاي ارزشمندي در خصوص به عبارت ديگر كتاب. شدها استفاده ميتاليفات آن
ها استفاده شود، از هاي سياسي تفكر اسالمي نوشته شده است كه اگر از آنجنبه
توان د ذيل ميباشد كه از آن جمله به موارهاي فراواني به نفع دانشجويان ميجنبه

هاي عربي يا فارسي دخيل در حوزة علوم سياسي واژهآشنايي با وام -1: اشاره نمود
دسته از متفكران اسالمي در حوزة علوم سياسي آشنايي با آن - 2به زبان انگليسي، 

ها خود به انگليسي نوشته باشند يا كه آثارشان به انگليسي موجود است، خواه آن
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آشنايي با سطح و سبك ترجمة آثار اسالمي به زبان انگليسي  -3ترجمه شده باشد، 
نشان دادن اين  -4هاي آنان به خوبي منتقل شده است يا خير، و اين كه آيا انديشه

هاي منتشر شده حميت و جهد علمي با گرايش ديني به ناظراني كه با بررسي كتاب
  . نمايندبي ميدر ايران، تصوير فرهنگي جامعه ما را رسم و آن را ارزيا

- رسد چارچوب تعيين شده از سوي انتشارات سمت براي تدوين كتاببه نظر مي �
هاي قديمي در آموزش زبان است كه تقويت هاي آموزش زبان مبتني بر روش

اين . كندمهارت خواندن را به تقويت و گسترش دايرة واژگان فراگير محدود مي
پردازان حوزة آموزش شناسان و نظريهنزيرا امروزه زبا. چارچوب بايد تغيير كند

در سطح . زبان بر اين باورند كه دستور متن متفاوت از دستور در سطح جمله است
، (paragraph organization)متن مفاهيمي چون سازماندهي پاراگراف 

 cohesive)، عناصر انسجامي (cohesion)، انسجام (coherence)پيوستگي 
devices) ايدة اصلي ،(main idea) ساخت اطالعي ،(information 

structure) رو در آموزش مهارت خواندن و از اين. ها اهميت دارندو مانند آن
هايي در نظر گرفته شود كه به دانشجويان راهبردهاي درك مطلب بايد تمرين

هاي درك ايده اصلي در هر پاراگراف و در ، روش(reading strategies)خواندن 
هاي ايجاد انسجام و پيوستگي در متن، تشخيص عناصر انسجامي و شكل متن، رو

را  From the context) (guessing meaning حدس معني كلمات از بافت 
 .  دهدآموزش 



 

  
  
  

  »انگليسي براي دانشجويان رشتة كشاورزي«
  

  عزبدفتري و همكاران: مؤلف
  سمت: ناشر

  1374: سال نشر
  مپنج: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  260:  تعداد صفحات
  

  .هاي علوم كشاورزي كاربرد دارداين كتاب براي تدريس زبان تخصصي در رشته �
به طور كلي متن اثر روان و رساست و با توجه به حجم مناسب هر درس، دانشجو  �

  . كندبه روشني مفهوم و محتواي هر درس را درك مي
  . ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش قابل قبول است �
طرح روي جلد نامناسب . آرايي و صحافي نسبتاً خوب استنگاري، صفحهحروف �

  . است
  . هاي درسي مناسب استاثر با توجه به تعداد واحد حجم �
  . كاربرد اصطالحات تخصصي در اين اثر از كيفيت خوبي برخوردار است �
  .تفهيم موضوع از ابزارهاي مختلفي استفاده كرده استبه لحاظ آموزشي براي  �
  . كندرسد اثر مورد نظر تا حد قابل قبولي اهداف درس را تامين ميبه نظر مي �
  . محتواي اثر با عنوان و فهرست آن كامالً منطبق است �
  . ريزي منطبق استهاي مصوب شوراي عالي برنامهاين اثر با سرفصل �
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انشجويان كشاورزي به لحاظ دانش زبان انگليسي به نظر با توجه به حد و اندازة د �
  . آوري شده استرسد مطالب مناسبي جمعمي

  . ها و اطالعات متوسط استروزآمدي داده �
  . سبك و نگارش كتب زبان تخصصي در اين اثر رعايت شده است �
  . نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر مناسب است �
  . است كه نياز به استنادات و ارجاعات ندارد اينوع كتاب به گونه �
شود و مطالب مناسبي به دانشجويان به طور كلي كتاب خوب و موفق ارزيابي مي �

تنها پيشنهاد اين است كه جلد كتاب كوچكترين . شودرشته كشاورزي ارائه مي
همچنين . سازدجذابيت و رغبتي براي دانشجويان جهت استفاده از آن فراهم نمي

تواند بر ذهن خواننده اثر مثبتي ايجاد هاي زيباتر در تايپ كتاب ميفاده از فونتاست
 . نمايد

  



 

  
  
  
  

  »جلد اولانگليسي براي دانشجويان رشته كشاورزي «
  

  بهروز عزبدفتري: مؤلف
  پرويز مفتون: ويراستار

  سمت: ناشر
  1390: سال نشر
  منوزده: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  167:  تعداد صفحات
  
 

  .تواند مورد استفاده قرار گيرداين كتاب در مقطع كارشناسي رشته كشاورزي مي �
درس (تر كتاب با موضوعاتي كلي. شودرواني و رسايي نگارش قابل قبول ارزيابي مي �

مانند (تر شروع و به موضوعات تخصصي) يك در مورد علوم محض و كاربردي است
متون هر درس نيز از . شودختم مي) 16درس  و فتو سنتز، 13ش خاك، درس فرساي

  . رواني خوبي در نگارش برخوردار است
  . قواعد نگارش و ويرايش تا حد قابل قبولي رعايت شده است �
رسد  آرايي و صحافي كيفيت كار قابل قبول به نظر مي نگاري و صفحه از نظر حروف �

تصوير تيره و مبهم . ولي طرح روي جلد جذابيت خاصي براي استفاده كننده ندارد
  . دهد هاي گندم روي جلد كتاب احساس خوبي به استفاده كننده نمي سنبله

محتواي اين اثر . درس است 16بر طبق دستور نحوة نگارش سمت، اين كتاب داراي  �
با دستورات كميته نشر در مورد تهيه اين قسم كتب مورد تدريس دانشگاهي كامالً 
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مطابقت دارد يعني آموزش اصطالحات و واژگان كامالً تخصصي و نيمه تخصصي و 
كاربرد واژگان در جمله،   مراحل قبل از قرائت، درك مطلب،. هاسازي آنمعادل

تعداد دروس . شودساختارهاي دستوري نيز در اين اثر ديده مي مترادفات و آموزش
مانند درس (گنجانده شده براي يك ترم دانشگاهي مناسب است در برخي از دروس 

  . باشد متون درك مطلب كوتاه و در دو يا سه پاراگراف مي...) و  6، 5، 1
آموزش  طوري كه در مقدمة كتاب به آن اشاره شده است كتاب حاضر براي همان �

زبان نيمه تخصصي كشاورزي است و واژگان تخصصي چندان زيادي را شامل 
در حالت كلي واژگان تخصصي در بافت و متن استفاده شده و مناسب به . شود نمي

  . رسد نظر مي
هر درس با تمرين تلفظ و معرفي لغات جديد كه به منزلة مقدمه است، شروع و به  �

اي، جا خالي،  چهارگزينه(رينات كتاب نيز متنوع تم. شود هاي ترجمه ختم مي تمرين
فقط گنجاندن سواالت صحيح و غلط براي سنجش درك مطلب مالك . هستند...) و 

دهد  درصد افزايش مي 50خوبي نيست چرا كه احتمال رسيدن پاسخ آزمودني را به 
كتاب جدول ندارد و تصاوير استفاده شده نيز كم كيفيت هستند . و علمي نيست

  ).4درس  29ل تصوير برخي از حيوانات در صفحه مث(
  . به طور كلي محتوا از جامعيت خوبي برخوردار است �
در مورد  3درس . مطالب گنجانده شده در كتاب انطباق خوبي با عنوان كتاب دارد �

در مورد  13و درس » بندي موجودات زنده طبقه«در مورد  4، درس »غذا«
انگليسي براي «است كه همخواني خوبي با عنوان كتاب » فرسايش خاك«

  . دارند» هاي كشاورزي دانشجويان رشته
  . ريزي مطابقت دارد شوراي عالي برنامههاي  مطالب كتاب با سرفصل �
هاي مختلف كشاورزي تدوين شده است و براي مقطع  كتاب براي دانشجويان گرايش �

رسد ولي بهتر است براي هر گرايش  كارشناسي، در حالت كلي مطلوب به نظر مي
هاي جداگانه تدوين  كتاب... شناسي، باغباني، علوم دامي، گياه پزشكي و  خاك(

  . تر گردد مسأله تخصصي گردند تا
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  . شود مورد خاصي به لحاظ نوآوري در آن ديده نمي �
رسد نظم و انسجام منطقي و خوبي بر تدوين كتاب حاكم باشد چرا كه  به نظر مي �

علوم «مثالً درس يك در مورد (تر  حجم تر و كم تر، ساده كلي دروس ابتدايي كتاب 
  ) »حيات«در مورد  2، درس »محض و كاربردي

كه در مورد  13مثل درس (تر هستند  تر و كمي مشكل وس پاياني كتاب تخصصيدر �
  ). هستند» فتوسنتز«كه در مورد  16و درس » فرسايش خاك«
يكي از ايرادات عمدة كتاب، قديمي بودن و به روز نبودن منابع مورد استفاده  �

جويان و قبل از تولد بسياري از دانش 1985باشد كه جملگي مربوط به قبل از  مي
. گذارد استفاده كننده از كتاب هستند كه اثر رواني منفي و بدي بر ذهن دانشجو مي

قديمي بودن منابع . كند تجربه تدريس در دانشكده كشاورزي نيز اين امر را تأييد مي
چندان منفي  اي ممكن است در مورد كتاب حاضر موضوعيت نداشته باشد و نكته

  . سألة مهمي استنباشد ولي از نظر دانشجويان م
  . شود ارجاع درون متني در كتاب ديده نمي �
گونه كه قبالً نيز اشاره گرديد، به  شود ولي همان در كل، كتاب قابل قبول ازيابي مي �

باشند  مي 1980و  1970روز نبودن و قديمي بودن منابع كه عمدتاً مربوط به دهة 
  . گذارد يتصوير رواني خوبي از كتاب بر ذهن استاد و دانشجو نم





 

  
  
  
  

  »)جلددوم(انگليسي براي دانشجويان رشتة كشاورزي «
  

  عزبدفتري و همكاران: مؤلف
  پرويز مفتون: ويراستار

  سمت: ناشر
  1389: سال نشر
  پانزدهم: نوبت چاپ

  تهران: نشرمحل 
  173:  تعداد صفحات

  
) جلد اول(مانند كتاب اول . رواني كتاب و متون كتاب از قابليت خوبي برخوردار است

و » هاي انتقال در گياهان سيستم«مثل (تر  تر و كلي اين كتاب هم با موضوعات ساده
، )14درس (» پرورش دام«تر مانند  شروع و به مطالب و متون مشكل) »اجزاي گل«
اند  در هر متن نيز نويسندگان سعي نموده. شود ختم مي) 16درس (» هاي دام بيماري«

اين كتاب جلد دوم انگليسي رشته  . تر حركت كنند تر به مطالب جزئي از مطالب كلي
كشاورزي است و به همان سبك و سياق و با همان دستورالعمل كتب زبان انگليسي 

نه منتهي اين جلد دوم كمي در زمي. تخصصي و نيمه تخصصي سمت تاليف شده است
  . متن كتاب روان و رساست. كشاورزي تكنيكي تر است

  . قواعد ويرايش و نگارش رعايت شده است �
طور كه در مورد طرح جلد  نگاري و صحافي قابل قبول است ولي همان حروف آرايي، صفحه �

نيز اشاره شد، طرح روي جلد جذابيت خاصي نداشته و مبهم و تيره و  1كتاب كشاورزي 
 . درس تار به نظر مي

اضافه شدن (هاي قبلي كتاب حاضر تغييرات اندكي در بعضي از تمرينات نسبت به چاپ �
در حالت كلي از نظر فرمت دستوري، واژگاني و تمرينات . دارد) هاها و متضادمترادف
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يا مترادف، متشابه، يا  Dو  Sهاي رسد تمرينبه نظر مي. فرمت پيشين تكرار شده است
همچنين تمرين لغت با . هاي قبل اضافه شده باشدمتضاد و متفاوت نسبت به چاپ

در فرمت گرامر تغييراتي داده شده كه . تشخيص معني آن در كنار دو معني غلط ديگر
هاي زبان توان گفت كتاب با همان فرمت كتابدر كل مي. پيش از اين نبوده است

هاي ضمن ويرايش اثر تمرينات و نوآوري. مختلف نگاشته شده استتخصصي رشته هاي 
 . جديدي نيز به كتاب افزوده شده است

 16هاي كتاب اگر چه تعداد متن. كتاب حاضر براي سه واحد درسي تنظيم شده است �
 . پذير نيستدرس در طول يك ترم تحصيلي امكان 16درس است ولي تمام كردن 

مثالً در (نسبت به جلد يك كتاب، قاعدتاً بيشتر است  اصطالحات تخصصي اين كتاب �
هر چند همة لغات ). اند اصطالح پيش از متن معرفي شده 20كتاب حدود  16درس 

معرفي شده در ابتداي متن در هر درس تخصصي نيستند و بعضاً كلمات عمومي نيز وجود 
عبارت ديگر، نسبت به . لغات تخصصي به طور مناسب و در بافت استفاده شده است. دارد

تري در اين جلد به كار رفته است و متون ارائه شده نيز به جلد اول اصطالحات تخصصي
اند كه از نظر اصطالحات تخصصي به طور متناوب در متن تكرار شده. تر هستندطوالني

هاي ارائه شده براي اصطالحات تخصصي در  تعاريف و مترادف. آموزشي مناسب هستند
  . اند تن تقريباً دقيق و قابل قبولابتداي هر م

هر درس در كتاب با تمرين تلفظ و معرفي لغات جديد كه به منزلة مقدمه است آغاز  �
تمرينات كتاب از تنوع . شود هاي متنوع و نهايتاً تمرين ترجمه ختم مي شود و به تمرين مي

باشد كه  غلط ميخوبي برخوردارند، فقط تنها ايراد در تمرينات گنجاندن سواالت صحيح و 
، 6، 5، 3فقط در دروس   كتاب نقشه و جدول ندارد،. توجيه علمي و منطقي چنداني ندارد

از تصوير براي تفهيم مطالب متن استفاده شده كه تصاوير خيلي گويا و واضح  11و  7
آالت كشاورزي، مثل كمباين، سيستم شناسي، ماشينگياه(استفاده از تصاوير . نيستند

ها به درك مطلب و تفهيم موضوع و همچنين نمودار انواع گل) اي و انواع آنرهآبياري قط
  . كندكمك مي

ها، سيستم آبياري و شناسي و حتي تغذيه، ايجاد جنگلمطالب كشاورزي چون گل و گياه �
ها غالت به كشها، بيماري گياهان، حشرات و حشره، رطوبت خاك، كنترل علفانواع خاك

، پرورش چهارپايان، شير و محصوالت آن )برداشت محصول(انسان، درو  عنوان غذاي اصلي
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تمام موارد جامع و محتوايي جلد دوم كتاب انگليسي براي دانشجويان رشته كشاورزي 
هاي هاي كشاورزي منابع طبيعي و رشتهاست كه هدف تدريس اين كتاب در دانشكده

وس همگي با عنوان كتاب كه براي مطالب كتاب و عنوان در. وابسته را فراهم كرده است
هاي انتقال در  سيستم«مثالً درس يك در مورد   دانشجويان كشاورزي است همخواني دارد،

رطوبت « 6، درس »اجزاي گل« 3درس  ، »مواد غذايي گياهان«در مورد  2، درس »گياهان
يت الزم رسد محتوا و موضوع از جامع به نظر مي. باشد مي... و » آبياري« 7، درس »خاك

  . برخوردار باشند
) هاعنوانها و سرعنوان(فهرست نيز با محتواي متن . محتواي اثر با عنوان آن منطبق است �

 . مطابقت دارد

 .ريزي مطابقت داردهاي شوراي عالي برنامهمحتواي كتاب دقيقاً با سرفصل �

اين است  رسد ولي مشكل اصلي كتاب اين كتاب براي مقطع كارشناسي مناسب به نظر مي �
هاي  هاي تخصصي تفكيك نشده است يعني از تمام گرايش كه با توجه به گرايش و حوزه

بهتر براي هر گرايش يك كتاب جدا تأليف و تدوين . كشاورزي مطلب در كتاب وجود دارد
  .   گردد

زبان انگليسي براي از ده منبع اصلي به. ها معموالً ارجاع درون متني ندارنداين نوع كتاب �
فهرست منابع نيز در پايان كتاب آمده . درس استفاده شده است 16هيه اين كتاب در ت

و اين ...) و  1967، 1964بعضاً مربوط به (اما منابع مورد استفاده قديمي هستند . است
ارجاع درون متني نيز در اثر ديده . موضوع تأثير مثبتي روي دانشجويان و مدرسان ندارد

  . شود نمي
دروس ابتدايي كتاب . منطقي و انسجام قابل قبولي برخوردار است كتاب از نظم �

مثل درس (تري برخوردارند ولي دروس آخر كتاب  تر و از واژگان تخصصي كم كلي تر، ساده
واژگان ) »هاي دام بيماري« 16، و درس »توليد شير« 15، درس »پرورش دام« 14

سطر  30درس به طور ميانگين  البته حجم متن هر. ترند تخصصي بيشتري دارند و مشكل
 .است

با توجه به موضوعات . كنداين كتاب اطالعاتي كلي را مربوط به رشته كشاورزي ارائه مي �
 . هاي آبياري مرتبط دانستكتاب روزآمدي اثر را شايد بتوان در ارائه سيستم





 

  
  
  
  

  »ياجتماع علوم انيدانشجو يبرا يسيانگل«
  

  فرهاد مشفقي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1370: سال نشر
  مده: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  221:  تعداد صفحات
  

  : خالصة ارزيابي
  .كيفيت صوري شكلي بسيار خوب توصيف شده است �
  .جامعيت صوري مطالب از فهرست تا نمايه خوب ذكر شده است �
  . سبك نگارش روان و رساست �
  .شناسي و استعمال اصطالحات تخصصي بسيار خوب است زبانرعايت قواعد  �
جامعيت فصول و . جامعيت محتوايي متن در ارتباط با عنوان متن خوب است �

عناوين خوب توصيف شده و اعتبار منابع از جهت علمي در زمان خودش خوب 
  .بوده است

كتاب مورد نظر جامعيت الزم را جهت برطرف كردن نيازهاي دانشجويان  �
شناسي، روانشناسي، علوم تربيتي، تربيت بدني و كتابداري با  هاي جامعه هرشت

منابع هر متن در خود متن يا در پايان هر متن ذكر . هاي متفاوت را ندارد گرايش
به روز بودن اطالعات در تناسب با موضوعات بسيار ضعيف است و از . نشده است
چنين روش تحقيق متناسب هم. هاي جديد هم ضعيف استفاده شده است طرح افق
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با موضوع ضعيف بوده وكفايت منابع و مأخذ به كار گرفته شده با توجه به منابع 
  .موجود، در حد متوسط است

هاي  به واژه. اي و محدود استفاده شده است هاي كليشه ها از تمرين  براي تفهيم واژه �
جهت تمرين  ها تكراري و نه چندان مشكل بيشتر پرداخته شده و بعضي از واژه

  .باشند كليه منابع بسيار قديمي مي. اند فراموش شده

  :بررسي تفصيلي
از نظر مباحث درسي، طراحي كتاب مورد نظر بر اساس نياز سه گروه آموزشي علوم 

باشد و در حال حاضر اين كتاب در  اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي مي
. شود روانشناسي و تربيت بدني تدريس ميعلوم تربيتي،   هاي علوم اجتماعي،  دانشكده

بنابراين نويسنده محترم سعي بر اين داشته است كه محتواي كلي كتاب شامل مطالبي 
درس موجود در  26باشد كه نياز سه گروه ياد شده را برآورده سازد، بدين ترتيب كه از 

در درس بعدي  8درس آغازين شامل موضوعات مربوط به علوم اجتماعي،  9كتاب 
الزم به ذكر . باشد ارتباط به روانشناسي و دروس آخر مناسب با رشتة علوم تربيتي مي

شناسي اختصاص داده  درس اول كه صرفاً به موضوعات و مباحث جامعه 9است كه 
شده، عاري از تنوع الزم است و تقريباً تمام اين دروس، يك موضوع كلي و عمومي 

شود و از طرفي فرصت  ن مطالب كامالً حس ميكند كه تكراري بود مشابه را بحث مي
يابي به اطالعات متنوع و تخصصي را در اين زمينه براي دانشجويان فراهم  دست
سازد كه اين خود تأثير مستقيم بر اهداف تدوين كتاب كه ارائه واژگان تخصصي  نمي
  )در مورد دوم بحث خواهد شد. (گذارد  باشد، مي مي

هاي متفاوتي از قبيل مردم شناسي، علوم اجتماعي نيز گرايشاز آن جا كه در دانشكدة 
باشند، نياز به  ها فعال ميوجود دارد و اين گرايش... خبرگزاري، تعاون، آمار و  دبيري، 

  .شود ها احساس ميها و گروهمطالب تخصصي براي هر يك از اين گرايش
ذكر است كه موضوعات و قابل . كند اين موضوع در دانشكدة علوم تربيتي نيز صدق مي

رشته (شود  مباحث مشمول در اين كتاب كه در دانشكدة تربيت بدني نيز تدريس مي
وجه پاسخگوي نياز ، به هيچ)تربيتي بدني قبالً جزئي از دانشكدة علوم تربيتي بوده است

ها براي هيچ كدام از سه عمالً استفاده از هيچ كدام از درس. دانشجويان مربوطه نيست
  .باشد ه مفيد نميگرو

  .باشد موضوع دوم در رابطه با تدوين كتاب و انتخاب متون مي
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اين كتاب اصوالً بر اساس اهداف آموزش زبان نيمه تخصصي است كه دانشجويان ضمن 
آن عالوه بر تقويت مهارت خواندن و درك مطلب از طريق متون مناسب و انجام 

آموزند و با واژگان  هاي مربوطه را مي رشتههاي متنوع و الزم، واژگان مشترك بين  تمرين
 English for specialشوند و به عبارتي بر اساس ساختار رشتة تخصصي خود آشنا مي

purpose بنابراين تأكيد و تمركز در تدوين . يا تدريس انگليسي با اهداف ويژه است
ا كمك آموزش كتاب ياد شده بيشتر بر آموزش واژگان موردنياز از طريق متون مناسب ب

  .باشد هاي خواندن و درك مطلب مي مهارت
ها پرداخته شده است، مستقيماً تحت تأثير متون انتخاب واژگاني كه در اين كتاب به آن

شده براي موضوعات اين كتاب است، همانطور كه در بحث اول نيز ذكر شد، موضوعات 
در هر گروه موضوعات باشد كه  انتخاب شده براي سه گروه مشخص، كامالً مجزا مي

درس قسمت  9باشند، به طور مثال از  انتخاب شده براي هر درس بسيار نزديك به هم مي
درس صرفاً به موضوع كلي  7اول كه به گروه علوم اجتماعي اختصاص داده شده است، 

»sociology  «رسد كه يك موضوع  هاي مشابه پرداخته است و اين طور به نظر ميباعنوان
هاي متفاوت تقسيم شده است كه در نتيجه اين شده و به چند قسمت با عنوانانتخاب 

به عبارتي واژگاني كه دانشجو فرصت . باشد متون داراي واژگان تكراري و پيش پا افتاده مي
ها را از طرق ديگر بدون نياز به حضور در كالس و مطالعه كتاب درسي دستيابي به آن

ها را جزء لغات غير تخصصي توان آن اي مي د يعني  به گونهكندارد، در اين كتاب پيدا مي
هاي  ضمن آن كه براي اين گونه واژگان، مثال و تمرين. و تقريباً عمومي به حساب آورد

شامل دروسي ) درس اول 9(ها  از طرفي همين گروه از درس. فراواني آورده شده است
في با مفاهيم سنجيده كه هستند با متوني كه داراي واژگان بسيار تخصصي و فلس

و ) درس يك و دو(ها ارائه نشده است هيچگونه تمرين و نمونه و توصيفي براي آن
  .باشد متأسفانه براي علت عدم ذكر منبع هم توضيحاتي در دسترس نمي

دروس آخر كتاب نيز بسيار مشكل و داراي مفاهيم كامالً تخصصي براي يك گروه 
هاي ديگر ها براي گروهو عمالً اين درس. باشد شاخص آموزشي و علوم تربيتي مي

و از طرفي با توجه به فرصت تحصيلي موجود، تدريس همة دروس . باشد استفاده مي بال
نويسندة محترم محتواي كتاب را تقريباً به سه گروه مشخص آموزشي . ميسر نيست

تجانس را از هم رسد كه عمالً متون سه رشته م اند و به نظر مي مورد نظر تقسيم نموده
كه اين البته تنها باعث سهولت انتخاب موضوع براي تدريس سه گروه . اند  تفكيك نموده
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باشد كه با هدف گردآوري اين موضوعات به عنوان سه رشتة مربوط به هم  متفاوت مي
هاي اختصاص داده شده به هر گروه و اگر هم اين امر صورت پذيرد، درس. مغايرت دارد

براي تدريس  باشد كه اين خود  برخوردار نمي) آسان به مشكل(نطقي از يك ثبت م
دروس آخر كتاب كه مناسب گروه علوم تربيتي است، همگي داراي . مسئله ساز است

پارگراف  164باشند به طور مثال ص   متني مشكل و پيچيده و داراي جمالتي بلند مي
به نظر مي رسد بعضي از متون  .باشد اي مي كلمه 70دوم، كل پاراگراف شامل يك جمله 

ها در بعضي انتخاب شده به صورت برداشت و خالصه باشد زيرا همبستگي بين پاراگراف
در مجموع انتخاب متن در كل كتاب از نظر انسجام و رواني . شود موارد احساس نمي

  .مطلب دچار اشكال است
تواند مبني بر  ين ميگرچه ا. كتاب مورد نظر فاقد توضيحات گرامري كامل و واضح است

اول اين كه هدف تدريس كتاب افزايش مهارت خواندن و درك مطلب : داليل ذيل باشد
  .مد نظر نبوده است structureو تأكيد بر آموزش واژگان تخصصي است و تمرين گرامر 

ها بر اين بوده ريزي و تدوين كنندگان اين نوع كتاب دوم اين كه فرض كميته طرح و برنامه
دانشجويان در اين مقطع نياز به تمرين دستوري ندارند و تمرينات الزم را در دوران كه 

اند، ولي در شرايط فعلي با توجه به پائين بودن سطح بسندگي انگليسي  دبيرستان گذرانده
  .شود  ها از جمله گروه آموزشي مورد نظر، اين نياز كامل حس مي دانشجويان در بعضي رشته

كه كتاب داراي تمريناتي دستوري است كه عمالً هماهنگي با بافت الزم به ذكر است 
  . پيچيدة متن را كه شامل جمالت مركب و طوالني است، ندارد

بديهي است كه محتواي كتاب مد نظر، . مطلب سوم قديمي بودن مطالب كتاب است
هاي به دست آمده در داراي متوني قديمي است و هماهنگي با علوم جديد و پيشرفت

  .علوم اجتماعي را ندارد
به روز نبودن مطالب در . گردد بر مي 1975جديدترين منبع در فهرست منابع به سال 

  .تواند ضعف قابل بحثي باشد شود و اين مي اين كتاب نيز احساس مي
  :توان به چند دسته تقسيم نمود به طور كلي مشكالت كتاب مورد بررسي را مي

  :ـ موضوعات مورد بحث1
دانشكده كه هر يك داراي چند گروه و گرايش  3ين كتاب جهت تدريس در الف ـ ا

در يك نيمسال تحصيلي در هر يك از . آموزشي هستند، تدوين گرديده است
درس از كتاب مورد  14هاي علوم اجتماعي، علوم تربيتي و روانشناسي حداقل  دانشكده
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، روانشناسي 9جتماعي نياز است در حالي كه موضوعات مناسب جهت تدريس در علوم ا
استفاده از دروس مربوط به رشتة ديگر مسلماً . باشد درس مي 9تعليم و تربيت نيز  8

شود عالوه بر اين كه دانشجويان آمادگي ذهني الزم را هم در اين  نقض غرض تلقي مي
  .خصوص ندارند

ده علوم مثالً در دانشك. هاي فوق داراي چند گروه آموزشي است ب ـ هر يك از دانشكده
هايي با گرايشهاي انسان شناسي، تعاون، آمار، دبيري و غيره فعاليت دارند اجتماعي گروه

ها مقدور نيست اما كه اگر چه امكان فراهم آوردن مطالب مختص هر يك از اين گروه
  .درس اختصاص داده شود 3تا  2توان انتظار داشت كه براي هر كدام   حداقل مي

انشكدة تربيت بدني كه در گذشته جزئي از دانشكدة علوم تربيتي الزم به ذكر است كه د
هاي مختلف آموزشي بوده و هم اكنون به عنوان يك دانشكدة مستقل متشكل از گروه

نمايد، در كند، نيز از همين كتاب جهت تدريس زبان عمومي استفاده مي فعاليت مي
  .ويان اين رشته نيستصورتي كه موضوعات كتاب به هيچ وجه پاسخگوي نياز دانشج

  
  ـ ساختار تدويني كتاب2

 English for specialالف ـ همانطور كه قبالً اشاره شد، كتاب بر اساس ساختار 

purposes هاي خاص  ها و ساختار تدوين گرديده كه در اين نوع نوشتار محور اصلي واژه
  نة همان رشتهرشتة مورد نظر، با عنايت به درك مطلب و توجه به امر ترجمه در زمي

، مصوب هفتادمين جلسه 18دروس عمومي و نشريه   فهرست و سرفصل(است 
ها پرداخته شده و هايي كه به آن البته تعداد زيادي از واژه) ريزي عالي برنامه شوراي

ها داده شده است، كلمات معمولي و غير  تخصصي هستند، اگر معاني و مثال براي آن
  .رسند كامالً به جا و ضروري به نظر مي چه اين توضيحات و تمرينات
. هاي روشن دارندهاي جديد نياز به توضيح بيشتر و مثال ب ـ بعضي از مفاهيم و واژه

،  rational recognition sense knowledgeمثالً در درس اول مفاهيمي از قبيل 
supernatural phenomena  و ياphilosophical knowledge of God  رس در متن د

اگر چه اين . ها ارائه نشده استذكر شده كه هيچ نوع توضيح و يا تعبيري براي آن
دهند اما هر كس تعبير  توضيحات را مسلماً تا حدود زيادي مدرسين محترم انجام مي

دهد كه شايد زياد مناسب نباشد يا مورد ديگري در  خاص خودش را احتماالً ارائه مي
آورده شده كه به هيچ وجه مشخص  of the world basic lawsهمان درس عبارت 
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احتماالً منبع اصلي كتاب جزئيات و توضيحات . شود نشده كه شامل چه چيزهايي مي
بيشتري از اين مسائل را ارائه داده است ولي متأسفانه به علت عدم ذكر منبع چنين 

و  توان خالصه هاي ياد شده در كتاب را ميتوضيحاتي در دسترس نيست و قسمت
الزم به يادآوري است كه كتاب براي دانشجوياني طراحي . چكيدة مطالب به حساب آورد

شده كه در نيمسال اول و احياناً دوم دورة تحصيلي دانشگاهي هستند و حتي در فارسي 
  .نيز با تعداد زيادي از اينگونه مفاهيم آشنايي ندارند

اگر چه . ث كمبودهايي وجود داردج ـ از نظر ارائة نكات گرامري نيز در كتاب مورد بح
هدف درك مطلب و آشنايي با واژگان تخصصي است، فرض تدوين كنندگان اين 

يا دستوري  structureها بر اين است كه دانشجويان در اين سطح نيازي به تمرين  كتاب
شود، به خصوص كه در  ندارند در حالي كه اين كمبود كامالً در كالس احساس مي

ها كه دانشجويان از نظر سطح زبان بسيار هم ضعيف هستند، درس  كدهبرخي از دانش
تواند آمادگي نسبي براي دانشجويان فراهم كند، به كلي  پيش دانشگاهي زبان كه مي

  .حذف شده است
ها تجديد چاپ متأسفانه هيچگونه بررسي مجدد يا دـ كتاب مورد بحث پس از سال

هاي اوليه همچنان در  اشتباهات چاپي نسخهتصحيحي را نپذيرفته به طوري كه 
كه اشتباهاتي در چاپ  38و  33به طور مثال در صفحات . شود هاي بعدي ديده مي چاپ

  .پنجم كتاب وجود داشته همچنان در چاپ دهم نيز موجود است
هـ در آخر هر درس پاراگراف كوتاهي جهت تمرين ترجمه در نظر گرفته شده است كه 

يار مفيدي است اما براي دانشجويان مورد نظر كه ترجمة جمالت اگر چه تمرين بس
دهند، بسيار مشكل است به طوري كه اكثراً از  ساده و كوتاه را هم به سختي انجام مي

 18كتاب صفحة  2مثالً يك جملة تمرين ترجمة درس . شوند ها منصرف ميانجام آن
  .اشدب كلمه مي 54داراي  86صفحة  11كلمه و درس  53داراي 

  ـ به روز نبودن كتاب3
تدوين شده و جديدترين منابع آن مربوط به سال  1367كتاب مورد بحث در سال 

هاي  هاي چشمگيري كه در زمينهها و با پيشرفتمسلماً در طول اين سال. است 1975
شناسي پديد آمده، نياز به كتابي با شناسي و روان مختلف از جمله علوم اجتماعي، جامعه

شود و مسلماً بهتر است حداقل براي هر رشته  جديدتر به شدت احساس مي منابع
  .شناسي كتابي در همان زمينه تدوين گرددشناسي يا روان تحصيلي مانند جامعه

 



 

  
  
  

  »1انگليسي براي دانشجويان رشتة علوم گياهي«
  

  بركت و بابك دبيرنژاد، بهزاد  فرخ قهرماني: مؤلف
  سمت: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  288:  تعداد صفحات
  

هاي علوم گياهي، اين كتاب براي تدريس زبان تخصصي در مقطع كارشناسي رشته �
شناسي و كشاورزي و گياه پزشكي به عنوان منبع اصلي خوب و مناسب زيست
  . رسدكارشناسي مناسب به نظر مي همچنين جامعيت محتوا براي سطح. است

شناسي شناختي و بر اساس يك اصل ساده در آموزش بايد بر اساس نظريات روان �
تر حركت ها و مطالب مشكلها و مطالب ساده به سمت ناشناختهاز شناخته شده

به . رسد در كتاب حاضر اين مسأله به طور جدي رعايت نشده استبه نظر مي. كرد
و اجزاي يك  (plant cells)هاي گياهي س يك در مورد ياختهعنوان مثال در

 8كه درس ياختة گياهي است و متن اصلي چهار و نيم صفحه است در صورتي
“Evolution”  است و شايد ) صفحه 3حدود (كه در مورد نظرية تكاملي داروين

ه بتوان آن را نيمه تخصصي و عمومي در نظر گرفت ولي در اواسط كتاب آورده شد
  . است

                                                            
1. English for the students of plant science 
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ها از حجم مناسب براي درس. ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش خوب است �
مثالً در عنوان . شودالبته گاهي اشتباهات اماليي هم ديده مي. تدريس برخوردارند

كه  “Principal"ظاهراً كلمة ) “of plant taxonomy” Principal( 9درس 
اشتباه » اصل«به معني   ”principle“است با كلمة» رئيس«و » مدير«به معناي 

شده است كه بايد اصالح شود زيرا تأثيري منفي بر ذهن مدرس و دانشجويان 
  . خواهد گذاشت

آرايي و كيفيت چاپ و طرح روي جلد كتاب با محتواي آن سازگاري دارد، صفحه �
  . رسدكاغذ مناسب به نظر مي

هفته تشكيل  15تا  14از هاي دانشگاهي نهايتاً بيشتر كه ترم با توجه به اين �
  . رسددرس در كتاب كافي به نظر مي 15شود، گنجاندن  نمي

سازي اما معادل. كار رفته استاصطالحات تخصصي در حد نسبتاً خوبي به �
  . اصطالحات تخصصي به نحو مناسب صورت نپذيرفته است

در  رسد استفاده خوبي از اشكال، جدول و نمودار براي تفهيم مطالببه نظر مي �
بودند، مطالب كتاب صورت گرفته است ولي اگر دست كم برخي تصاوير رنگي 

  . شدندشايد بهتر تفهيم و متمايز مي) 95مثالً اجزاي مختلف آندودرم در صفحة (
همچنين محتواي اثر با عنوان . محتوا تا حد زيادي با اهداف درس سازگاري دارد �

است » علوم گياهي«عنوان كتاب  مثالً. كتاب و فهرست دروس مطابقت خوبي دارد
گل و توليد مثل و «، )1درس (» ياخته«هاي مختلف، موضوعاتي مانند و در درس

با عنوان كتاب مرتبط ... ، و )4درس (» فتو سنتز و تنفس«، )3درس (» تكثير
  . هستند

ريزي مطابقت داده شده است و هفصل شوراي عالي برناممطالب كتاب با سر �
  . دپوشاني دار هم

  . ها و اطالعات در حد متوسط استميزان روزآمدي داده �
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مطالب كتاب از نظم منطقي و انسجام خوبي برخوردار نيست و مطالب ابتدايي و  �
تر و تر و كليواسط كتاب سادهتر و مطالب اتر و حجيمانتهايي كتاب مشكل

  . باشندتر  ميحجم كم
از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث به قدر كفايت استفاده نشده  �

 12تنها (اوالً از تعداد محدودي منبع در نگارش كتاب استفاده شده است . است
ثانياً اكثر منابع مربوط به ). منبع كه براي نگارش يك كتاب دانشگاهي كافي نيست

  . است 2000قبل از سال 
  . ي اثر استفاده چنداني نشده است و ذكري از منابع نشده استمتناز ارجاعات درون �
  : توان به موارد زير اشاره كرددر بخش تمرين مي �
تعداد لغات با تعداد جاهاي خالي دقيقاً يكي  (part B)قسمت دوم  Cدر بخش  �

شود، در لغت و هفت جاي خالي ديده مي 7در درس اول و دوم هر درس ! (است
سازي و سنجش صحيح كه اين از نظر آزمون) جاي خالي 8لغت و  8درس سوم 

بيني در اين صورت كامالً قابل پيش» جاي خالي«نيست چرا كه جواب آخرين 
صحيح يا ( (T/F)دهد كه سواالت ثانياً نتيجة تحقيقات نشان مي. خواهد بود

بيني به آزمودني درصد فرصت پيش 50اصوالً سواالت خوبي نيستند چرا كه ) غلط
درصد  50به عبارت ديگر آزمودني بدون داشتن كمترين اطالعاتي از متن . دهديم

 . امكان دارد كه به پاسخ صحيح برسد

يكي از  28صفحة  (Part II, A) 5يا مثالً در برخي از تمرينات مانند تمرين  �
جا و بقيه صفت يا اسم مفعول هستند كه در اين (b. abundance)ها اسم گزينه

ها يكسان باشد يا سازي بايد نقش دستوري همة گزينهاصول آزمون هم بر اساس
، قبل از جاي خالي 6صفحة  - 1درس   (Part I, B) 3مثالً در تمرين شمارة 

وجود دارد كه قاعدتاً بعد از آن كلمة بعدي حتماً بايد با  ”a“حرف تعريف 
» ا مصوتواكه ي«ها با شروع شود ولي در صورتي كه يكي از گزينه» همخوان«

به  ”a“كه قاعدتاً بايد در صورت سوال )  approximatelyكلمة (شروع شده 
  . شدآورده مي ”a(n)“صورت 





 

  
  
  
  

  »انگليسي براي دانشجويان رشتة اقتصاد«
  

  احمدي، زهره آقا محمد شيرازي ينيا ريجماري وير  نيا، الهه ستوده: مؤلف
  سمت: ناشر

  1387: سال نشر
  منه: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  393:  تعداد صفحات
  

  :بررسي شكلي
به . انداخذ شده) انگليسي(متون گردآوري شده از كتب رشتة اقتصاد به زبان اصلي  �

اند  عبارت ديگر متون انتخاب شده براي اين كتاب از منابع معتبر علمي انتخاب شده
 . و به اندازة كافي روان و رسا هستند

است و نقصي از اين   قواعد ويرايش و نگارش به طور كامل در اين كتاب رعايت شده �
 . شودنظر در اثر حاضر مشاهده نمي

آرايي و صحافي كيفيت اثر، در حد استاندارد ارزيابي  صفحه  نگاري، از نظر حروف �
توان گفت  شود و در واقع مي شود اما از نظر طرح جلد، طرح خاصي مالحظه نمي مي

 . كه جلد اثر به رنگ سياه و بدون هيچ طرح معناداري تهيه شده است

جلسه در  15دي و براي واح 2با توجه به اين كه دروس زبان تخصصي به صورت  �
درس چندان  25صفحه و  393شوند، اين كتاب با حجم  يك نيمسال ارائه مي

 . تناسبي با واحد و ساعات درس ندارد

  :بررسي محتوايي
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اصطالحات تخصصي بسياري در متون به كار رفته و در آخرين تمرين هر درس  �
ها در زمينة بيشتر متن. اند يابي آورده شده نيز اين اصطالحات دوباره جهت معادل

عالوه بر . مالي، بازرگاني و مديريت اقتصادي هستند  اري، حسابداري،اقتصاد، بانكد
  . اين نظام بانكداري پولي و اقتصاد اسالمي هم در كتاب گنجانده شده است

 
سازي اصطالحات در كتاب  با توجه به اين كه كتاب به زبان انگليسي است معادل �

قط در تمرين آخر هر درس از دانشجويان خواسته شده كه براي انجام نشده است ف
يابي كنند كه كيفيت اين عمل به دقت نظر استاد  اصطالحات ارائه شده معادل

 . درس و دانشجويان بستگي دارد

 10حدود . شود كه طرح بحث مقدماتي استهر درس با يك متن شروع مي �
ف و ترجمه متن و لغات به درك مطلب، گرامر، پرسش و پاسخ، متراد(تمرين 

ها و اند، ذكر شده سپس نموداركه بسيار خوب انتخاب و تهيه شده...) فارسي و 
جداول و آمار تخصصي در هر درس آمده و در پايان هر درس دانشجو بايد خود 

جاي متون از جداول، آمار، در اين كتاب در جاي. بررسي و ترجمه نمايد
هاي مناسب استفاده شده است و موضوع به  ثالهاي علمي، مقايسه و م فرمول

 . خوبي تفهيم شده است

و تنوع موضوعات مطرح شده در دروس ) درس 25(با توجه به تعداد زياد دروس  �
مختلف ميزان جامعيت محتوا و موضوع اين كتاب در حد بسيار خوب ارزيابي 

 . شود مي

در اين كتاب . د داردانطباق كاملي بين محتواي اثر با عنوان و فهرست آن وجو �
كاركردهاي پول، بانكداري، اشتغال   مباحث اصلي علم اقتصاد مانند عرضه و تقاضا،

 . اند هاي مختلف مطرح شده و تئوري

ريزي و كتاب حاضر وجود  هاي شوراي عالي برنامه مطابقت كاملي بين سرفصل �
 . دارد
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كارشناسي ارشد كتاب حاضر براي درس زبان تخصصي رشته اقتصاد در مقطع  �
ها و مكاتب پولي مباحث كالسيك بانكداري و نظام 17در درس . مناسب است

دان براي شوند كه استاد زبانِ اقتصادهاي الزم تخصصي مطرح ميهمراه با فرمول
 . تدريس الزم دارد

اند كه  هاي علمي براي دروس مختلف انتخاب شده متن از كتاب 50در اين كتاب  �
هاي  است، بقية متون مربوط به منابع دهه 1990مربوط به سال  متن كه 7به جز 

البته بسياري از مباحث جزء مباحث كالسيك علم . ميالدي هستند 80و  70
ها احساس  اقتصاد هستند كه چندان نياز به استفاده از منابع روزآمد دربارة آن

و چاپ  1995جا كه چاپ اول اين كتاب در سال  با اين وجود از آن. شود نمي
رفت  تجديد چاپ شده است، انتظار مي 2008حاضر چاپ نهم است كه در سال 

 . شدتر نيز مباحثي در اين كتاب مطرح مي كه از منابع جديد

اثر حاضر در كل اثر و در فصول مختلف داراي نظم منطقي و انسجام مطالب خوبي  �
 . است

نحوة استفاده از . تندمنابع استفاده شده در اين كتاب منابع خوب و معتبري هس �
تر و به   توانستند از منابع جديد اما نويسندگان محترم مي. اين منابع نيز خوب است
 . روزتري نيز استفاده كنند

در هر درس سه متن استفاده شده است كه متن سوم براي انجام تمرين ترجمه  �
 . آورده شده ولي مأخذ آن مشخص نشده است

جاعات خوب است و از منابع موجود براي تبيين ميزان دقت در استنادات و ار �
  . موضوعات بحث به قدر كفايت استفاده شده است

اي علم اقتصاد است و هدف از آن آموزش  كتاب حاضر دربارة مفاهيم اساسي و پايه �
 . زبان انگليسي است

اند در كنار معرفي مفاهيم اساسي علم اقتصاد،  نويسندگان محترم تالش كرده �
سيستم «م را نيز در مورد علم اقتصاد در دو درس آخر با عناوين نظرات اسال

 . كنند مطرح » رشد اقتصادي اسالم«و » اقتصادي اسالم
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  : پيشنهادها به ترتيب اولويت و اهميت
بهتر است . حجم كتاب براي تعداد واحد و ساعات درس مرسوم زياد است -1

 . هاي زائد حذف شوند بعضي از قسمت

تشكيل شده است كه هدف از بخش دوم به   (section)هر درس از سه بخش  -2
 . هيچ عنوان مشخص نيست و بهتر است حذف شود

مثالً متن دوم درس (متون انتخاب شده براي دروس بسيار طوالني هستند  -3
 . تري براي دروس انتخاب شوند بهتر است متون كوتاه). صفحه است 7هفتم 

اتي دارند كه بايد با مشورت متخصصان آموزش زبان ها ايراد بعضي از تمرين -4
بهتر  6صفحة   language practiceانگليسي اصالح شوند مثال در تمرين 

است به جاي خط كشيدن زير كلمات مورد نظر كلمات را حذف كرد يا در 
تعداد جاهاي خالي با تعداد كلمات برابر  8صفحه  cloze passageتمرين 

فعل، (بهتر است جدول اشكال مختلف كلمات  64فحة ص Bاست يا در تمرين 
 ....حتماً اضافه شود و ) صفت، و قيد  اسم،

 .مأخذ متون مربوط به تمرين ترجمه در هر درس مشخص شود -5

 . فهرست منابع و مĤخذ در انتهاي كتاب آورده شود -6

هاي مهم درس تشريح  اي توسط نويسندگان تهيه شود و هدف از بخش مقدمه -7
 .  شود

رسد اين كتاب را بايد استادي تدريس كند كه هم بر علم اقتصاد هم نظر مي به -8
موضوع كتاب براي دانشجويان رشته اقتصاد جالب . زبان انگليسي مسلط باشد

ولي كمي مشكل است و تسلط بر زبان براي تدريس كتاب به تنهايي كافي 
  . نيست



 

  
  
  

  »انگليسي براي دانشجويان رشتة اقتصاد كشاورزي«
  

  پور و اصغر عابدي علي اكبر جعفر: مؤلف
  سمت: ناشر

   1386: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  213:  تعداد صفحات
  

در  البته. كاربرد دارداين كتاب براي تدريس زبان تخصصي در رشتة اقتصاد كشاورزي 
-هاي مربوط به كشاورزي از قبيل منابع طبيعي، مهندسي كشاورزي، ماشينساير رشته

  . تواند به عنوان منبع فرعي به كار رودنيز مي... آالت كشاورزي و 
  :بررسي شكلي

تشكيل شده است كه متون استفاده شده در هر هر درس اين كتاب از سه بخش  �
اند و از نظر رواني و رسا بودن مشكلي  سه بخش از منابع زبان اصلي انتخاب شده

-اند نه ساده شدهچون نه ترجمه شده كافي واضح و رسا هستند،  ندارد و به اندازة

هاي مختلف دروس هم بايد اذعان كرد كه  هاي بخش در مورد تمرين .اند
ها كامالً رسا و روان هستند و دانشجويان و اساتيد بدون هيچ العمل تمريندستور

تمرينات توسط نويسندگان با . توانند منظور نويسنده را متوجه شوند مشكلي مي
 .توجه به متن تهيه شده است

هاي آموزش زبان انگليسي از منابع  همانند همة كتاب  جا كه متون دروس، از آن �
د، ايرادي از نظر ويرايش و نگارش در متون مالحظه نشده اما ان ديگر انتخاب شده
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و  يهاي دستور اند، غلطها كه به وسيلة نويسندگان محترم نوشته شده در تمرين
 :شود ها اشاره مي نگارشي وجود دارد كه به عنوان مثال به چند مورد از آن

 )2خط  92صفحة (باشد   matchبايد  matchesكلمة  - 1 
  )2خط  130صفحة (باشد  differenceبايد  differentكلمة  -2
  . ايراد دارد 137در صفحة   Bقسمت  2سؤال  -3
نوع . شود آرايي و صحافي مشكل خاصي مشاهده نمي نگاري، صفحه از لحاظ حروف �

خط، اندازة خط و فاصلة بين خطوط و حاشية متون نيز حالت استاندارد اكثر 
طرح جلد اين كتاب بسيار ساده . هاي آموزش زبان انگليسي را دارا هستند كتاب

 . نيست رسد كه به اندازة كافي گويا و رسا است و به نظر مي

واحد  2درس است و با توجه به اين كه براي  16صفحه و  213اين اثر داراي  �
رسد كه در طول يك ترم تحصيلي نتوان  درسي طراحي شده است، به نظر مي

با اين وجود بيشتر بودن حجم كتاب از حد مورد نياز . تمامي كتاب را تدريس نمود
برگزيدن بعضي از دروس  شود كه استاد درس از حق انتخابي براي سبب مي

 . برخوردار باشد

  : بررسي محتوايي
در دروس مختلف اين كتاب بسياري از اصطالحات تخصصي رشته اقتصاد  �

ها نيز از دانشجويان خواسته شده است كه كشاورزي به كار رفته است و در تمرين
تن واژگان و اصطالحات تخصصي به مراتب در م. ها را پيدا كنندمعادل فارسي آن

  . كنداند كه به يادگيري كمك ميتكرار شده
هاي سپس تمرين. شود كه علمي و تخصصي استدر هر درسي متني ارائه مي �

ها، نمودار و جداول و درك مطلب، بحث و مطالب صحيح و غلط، تمرينات و آزمون
با توجه به ماهيت درس از ابزارهاي علمي مثل  .ها و چارت آمده استفرمول

و جداول مربوط به اشكال ) 8درس (هاي علمي  ، فرمول)14و  12روس د(نمودار 
 . مختلف دستوري واژگان به نحو مقتضي استفاده شده است
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با توجه به حجم كتاب محتوا و موضوع دروس اين اثر جامعيت نسبي دارد و  �
كتاب با . اند مباحث اصلي در مورد رشته اقتصاد كشاورزي مورد توجه قرار گرفته

سپس موارد مرتبط ديگري معرفي . شوداقتصاد كشاورزي شروع ميتعريف 
مديريت كشاورزي، زمين و كشاورز در كشاورزي، بازاريابي در كشاورزي، : شوند مي

وري كشاورزي، ابعاد تعادل عرضه و تقاضا و ذخيره، قانون تقاضا در كشاورزي، بهره
ها و عوامل كشاورزي، هاي اقتصادي در كشاورزي، ارتباط فعاليتو سطوح فعاليت

  ... .و   منابع طبيعي، نقش كشاورزي در اقتصاد،
 . انطباق كامل بين محتواي اثر و عنوان و فهرست آن وجود دارد �

 . ريزي براي اين درس مطابقت دارد هاي شوراي عالي برنامه كتاب حاضر با سر فصل �

لف اثر حاضر با توجه به عنوان رشته و عنوان درس و كتاب و محتواي دروس مخت �
سطح زباني دروس نيز . شود براي تدريس در مقطع كارشناسي مناسب ارزيابي مي

 . براي مقطع كارشناسي مناسب است

اين . اطالعات مورد استفاده در دروس مختلف به اندازة كافي روزآمد هستند �
توان با بررسي متون دروس و بررسي منابع و مĤخذي كه متون از  موضوع را مي

به عنوان مثال بسياري از منابع استفاده شده . اند استنباط كرد نتخاب شدهها ا آن
 . هستند 2005و  2004هاي  در كتاب مربوط به سال

هاي  تمرين. ها استيكي از نقاط ضعف اين كتاب عدم وجود نوآوري در تمرين �
هاي  هاي قديمي و حتي بر اساس نوع تمرين تهيه شده براي دروس بر اساس كتاب

 . هاي زبان انگليسي دوره متوسطه هستند ول در كتابمتدا

متون با . شود نظم و انسجام مطالب در فصول مختلف و كل اثر خوب ارزيابي مي �
هاي كلي اين رشته شروع شده و به مرور به مباحث  موضوع معرفي ماهيت و حوزه

 . تر پرداخته شده است تخصصي

ها در  با توجه به روزآمدي منابع و مĤخذ استفاده شده در كتاب كه فهرست آن �
رسد كه به قدر كفايت از  انتهاي كتاب آمده و همچنين تنوع اين منابع به نظر مي

 . منابع موجود استفاده شده است



  نقدنامه كتب و متون زبان انگليسي  132

از نقاط مثبت . اندچنين در فهرست پاياني درج شدهمنابع در پايان هر متن و هم �
موردي كه منبع . ذكر مĤخذ تمامي متون استفاده شده در دروس است اين كتاب

به طور كلي دقت در استنادات و ارجاعات به كار . آن ذكر نشده باشد، يافت نشد
 .رفته زياد است

  : مهمترين نكات مثبت و منفي كتاب حاضر عبارتند از
  :نكات مثبت

 .هستندهاي استفاده شده از نظر محتوا بسيار مناسب  متن �

 . مĤخذ تمامي متون استفاده شده در دروس به دقت ذكر شده است �

 . يابي براي اصطالحات تخصصي مناسب است تمرين معادل �

 . اند و ابهامي ندارند هاي دروس به وضوح و به دقت تدوين شده تمرين  دستورالعمل �

  : نكات منفي
 ها هاي دستوري در بعضي از تمرين وجود غلط �

 ).صفحه متن اصلي دارد 5/3هر درس حدود (طوالني هستند متون دروس قدري  �

 . هاي دوره متوسطه هستند هاي كتاب اي و شبيه تمرين ها بسيار كليشه تمرين �

تشكيل شده است كه هدف از بخش دوم  (section)هر درس از سه بخش  �
 . مشخص نيست

  : ها به ترتيب اولويت پيشنهاد
 ويرايش كتاب از نظر دستوري و تخصصي �

 تر براي دروسستفاده از متون كوتاها �

  (section 2)حذف بخش دوم هر درس  �

هاي جديد كه بهتر بتوانند اهداف درس را  ها و استفاده از تمرين بازنگري در تمرين �
 .محقق سازند

 . IPAاضافه كردن شكل تلفظي كلمات جديد هر درس بر اساس عالئم  �

  
  



 

  
  
  

  »انگليسي براي دانشجويان فناوري اطالعات«
  

  وحيد رضا ميرزائيان: مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  مسو: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  210:  تعداد صفحات
  

در مقطع  (IT)اين كتاب براي تدريس درس زبان تخصصي رشته فناوري اطالعات 
  . كارشناسي كاربرد دارد

  بررسي شكلي
كه متون استفاده شده در دروس اغلب از منابع زبان اصلي گرفته  با توجه به اين �

شود، اما مشكل اصلي در عدم  اند، در رواني و رسائي متن مشكلي ديده نميشده
هدف ارائة  Fقسمت  179به عنوان مثال در صفحة . هاست رسائي تمرينات و فعاليت

باشد، اما اين  هاي درسي مي راهبردهايي جهت مطالعة هدفمند و استراتژيك كتاب
اند بلكه حتي معرفي اين راهبردها هراهبردها نه تنها به شكلي رسا و روان ارائه نشد

 . نيز ناقص و غير كاربردي است

ش و نگارش دقت مطلوبي به كار رفته است و اثر قابل در استفاده از قواعد ويراي �
 . قبول است

نگاري و  به لحاظ كلي صحافي و طرح جلد اثر مطلوب است، اما در حروف �
عنوان ) Unit(در هر فصل  خورد به عنوان مثال آرايي مواردي به چشم مي صفحه

. خورد متن اصلي با فونتي نامتناسب با ساختار كلي صفحة متن به چشم مي
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متن ارائه شده است يا   همچنين متن اصلي با فونتي نامتناسب با ساختار كلي صفحة
هاي مختلف تمرينات عنوان هم به صورت ايتاليك هم با  اين كه در عناوين بخش

 . رسد ند كه يكي از اين موارد كافي به نظر ميا خطي در زير مشخص شده

هاي مورد نظر تناسب منطقي دارد، ليكن در  تعداد فصول ارائه شده با تعداد واحد �
حجم محتواي هر يك از فصول عدم هماهنگي با تعداد ساعات موجود براي كار در 

  . خورد و عدم تناسب وجود دارد محيط واقعي كالس به چشم مي

  بررسي محتوايي
هاي  هاي جديد استفاده شده در متون اصلي اثر، عمدتاً اصطالحات و واژه واژه �

هيچ  3، 2، 1به عنوان مثال در متون اصلي دروس . عمومي هستند نه تخصصي
هاي جديد تخصصي نيست در حالي كه در متوني كه براي  نشاني از واژه

در كالس وجود ها  اند و ضرورتي براي كار كردن آن مطالعة بيشتر ارائه شده
 ).80و  40مثال صفحة (خورد  تخصصي بيشتري به چشم مي هاي ندارد واژه

سازي اصطالحات تخصصي به زبان فارسي به درستي صورت نگرفته  معادل �
اند مشكل دارد،  معني ديگر تعريف شدههاي هم هاي جديد كه با واژه واژه .است

 معني در نظر هم  ladderژة با وا  Hierarchyواژه  87به عنوان مثال در صفحه 
هم معني در نظر گرفته   Outsideبا واژة  Externalگرفته شده است يا واژة 

هايي نيز به چشم  هايي هست، تفاوت بين اين دو واژه اگر چه شباهت. اندشده
 .ها اشاره نشده استخورد كه به آنمي

اين كتاب استفاده شده در ... ابزارهايي مانند طرح بحث مقدماتي جدول، تصوير و  �
به عنوان مثال در . خورد است، اما در همين موارد نيز دقت كافي به چشم نمي

اي بوده و در بسياري  سواالت بسيار كليشه) pre-reading(طرح بحث مقدماتي در 
. ها را پاسخ گفت توان آن اند كه با يك يا دو واژه مي موارد سؤاالتي مطرح گرديده

دانشجو به بحث و ارائة / آموز ين سؤاالت بايد ترغيب زباندر حالي كه هدف ا
 ). 2سؤال  71براي نمونه نگاه كنيد به صفحة (هاي مبسوط است  پاسخ
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شود اما جامعيت محتوا به  ارتباط مناسبي بين محتوا و موضوع اثر ديده مي �
 .طور قطع در اين نوع متون نه مورد انتظار است نه ممكن

قبلي نيز اشاره شد بين محتواي اثر و فهرست انطباق طور كه در سؤال  همان �
 . شود گيري ديده نمي مطلوب وجود دارد و تناقض چشم

ايراد اصلي وارد به كتاب حاضر در اين موضوع است كه نويسنده صرفاً با نگاهي  �
. هاي زباني دارد سنتي به عناصر زباني سعي در ارائه و آموزش عناصر و مهارت

تمرينات سنتي ارائه شده هيچ نوع تنوع و شادابي را در تعداد بسيار زياد 
 . نمايدمحيط آموزشي ايجاد نمي

با توجه به عناوين و محتواي اثر استفاده از آن براي رشته فناوري اطالعات در  �
مقطع كارشناسي مطلوب است، هر چند كه با توجه به اين كه كتاب حاضر 

ها و  ايد توجه بيشتري به واژهبراي درس زبان تخصصي طراحي گرديده است، ب
 .  اصطالحات تخصصي بشود

بسيار سريع اين حوزه عمر مفيد اطالعات در اين زمينه   با توجه به رشد و توسعة �
از طرفي . بسيار كوتاه بوده و نياز به روزآمد نمودن اطالعات بسيار ضروري است

ت كه عمدة مطالب ديگر توجه به منابع مورد استفاده اين اثر گوياي اين نكته اس
. بوده استخراج گرديده است 2006كه مربوط به سال  Encartaالمعارف  از دايره
شود و اين اثر نيز بهتر بود در چاپ سوم  المعارف مذكور همواره روزآمد مي دايره

 . نمود تر طراحي و تدوين مي خود مطالب را با توجه منابع روزآمد

ها به هيچ  شوند كه انجام آنا شامل ميها فهرست بلندي ر تمرينات و فعاليت �
 . گنجد هاي زبان تخصصي نمي عنوان در حوصلة اكثر كالس

. نظم منطقي و انسجام هم در درون فصول و هم در مابين فصول ضعيف است �
توان به اين نكته اشاره كرد كه در تمامي فصول   به عنوان دليلي بر اين ادعا مي

د تمرين انتخاب گزينة صحيح، كه صرفاً پس از تمرينات صحيح و غلط و چن
نويسنده از مخاطب  Cباشند، در قسمت  مربوط به درك سطحي متون مي

ارتباط منطقي . خواهد كه متن تدريس شده را از زبان خود بازگويي كند مي
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بين سه فعاليت تا چه حد صحيح است و تا چه حد منطقي است؟ همچنين در 
در بين . تمامي فصول اين نكته مطرح است در Gو  Fهاي  مورد ارتباط قسمت

هاي مطرح شده در فصول  توان به عدم تكرار واژه فصول نيز به عنوان مثال مي
(recycling) تواند دليلي بر عدم وجود نظم و انسجام در بين  اشاره نمود كه مي
 . فصول باشد

  ةعمد. رسد از منابع موجود به قدر كفايت استفاده نشده است به نظر مي �
اند و تنوع در منابع  استخراج گرديده Encarta (2006)مطالب از دايره المعارف 

منبع اشاره شده، مربوط به  24منبع از ميان  15. خورد چندان به چشم نمي
 . باشند المعارف ذكر شده مي دايره

منبع برخي از متون استفاده شده براي قسمت ترجمه مشخص نيست براي  �
 . ...و  152، 134، 99، 85، 70، 54مثال، 

در بعضي موارد ارجاعات از دقت كافي برخوردار نيست به عنوان مثال در  �
تواند به منبع استخراج مدل ارائه شده در آن  منبع داده شده هم مي 14صفحة 

 . صفحه اشاره داشته باشد و هم به منبع كل متن

  : پيشنهادها
امكان پوشش و تدريس هاي آموزشي و عدم  هاي محيط با توجه به واقعيت -1

 .تمامي فصول اين كتاب، بهتر است از حجم اثر كاسته شود

محور نسبت به جايگزيني هاي مختلف تمرينات با نگرش فعاليت در قسمت -2
 .هاي هدفمند اقدام گردد ها و ارائة فعاليت بعضي از فعاليت

  . در قسمت تمرينات مأخذ متون به طور مشخص ارائه گردد -3

  



 

  
  
  
  

  »انگليسي براي دانشجويان رشته ميكروبيولوژي«
  

  ميترا احمد سلطاني: مؤلف
  سمت: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  177:  تعداد صفحات
  

اين كتاب براي تدريس در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته ميكروبيولوژي 
  . كاربرد دارد

  :بررسي شكلي
اند، مشكلي از نظر روان و كه از منابع ديگر انتخاب شده ها با توجه به اين متن درس �

ها دستورالعمل نحوة انجام تمرين ارائه  رسا بودن ندارد، اما در مورد بعضي از تمرين
در همة دروس و در بعضي موارد توضيحاتي   unscrambleنشده است مثل تمرين 
كه سه نوع تمرين مختلف  16تا  14در صفحات  Exerciseمبهم دارد مثل تمرين 

تا  11تمرين جفت كردن،  10تا 1تحت يك عنوان ارائه شده است يعني از سؤال 
 . است true/falseاي و سؤال آخر  چهارگزينه 13

قوانين و قواعد ويرايش و نگارش در داخل متون اصلي دروس اشكال خاصي  از نظر �
ها تو رفتگي ندارد و همچنين بهتر بود  كه خط اول پاراگراف جز اين وجود ندارد به

شد جهت تسهيل در كار در  گذاري مي ها هر پنج خط در ميان شماره كنار خط
 6، 3رائه شد مثل صفحات هايي كه در داخل متون درس ا در بعضي از كادر. كالس
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بهتر بود  whichجهت ارائة معني كلمات مشكل، كلمه  111و ) پايين صفحه(
 . حذف شود

آرايي، طرح جلد و صحافي مشكل خاصي  از نظر نوع فونت، اندازه فونت، صفحه �
 rootفقط در بعضي از تمرينات مثل تمرين . مشاهده نشد و نسبتاً مناسب است

practice ظاهراً تصاوير اصلي رنگي بوده  57و  11لف مثل صفحات در دروس مخت
ها  جا به صورت سياه و سفيد چاپ شده است و در نتيجه بعضي از نوشته كه در اين

 . ناخوانا است

شود و  كه درس زبان تخصصي به صورت يك درس دو واحدي ارائه مي با توجه به اين �
رسد حجم كتاب  ه نظر ميجلسه برگزار شود، ب 15در طول نيمسال بايد به مدت 

اما بهتر بود دو سه درس . مناسب باشد) warm upدرس  2+ درس اصلي  10(
ديگر به كتاب اضافه شود  تا استاد حق انتخاب در تدريس بعضي از دروس را داشته 

 . باشد

  :بررسي محتوايي
جا كه كتاب حاضر جهت تدريس زبان تخصصي رشتة ميكروبيولوژي تاليف و  از آن �

ن شده است، بسياري از اصطالحات تخصصي به زبان انگليسي در دروس تدوي
اند  كه اين اصطالحات در درون متن ارائه شده اند و با توجه به اين مختلف ارائه شده

 . اند درك معناي اين اصطالحات براي دانشجويان تسهيل شده است و به كار رفته

ها  متداول در اكثر رشتههاي زبان تخصصي  كه برخالف كتاب با توجه به اين �
سازي اصطالحات به  يابي ندارد، كار روي معادل تمريني با عنوان ترجمه يا معادل

 . نحوة كار استاد درس محول شده است

شروع شده كه   warm up  (pre-reading)از نظر ساختار كلي، هر درس با  �
ايتاً با حكم طرح بحث مقدماتي را دارد و سپس با يك متن ادامه يافته و نه

خاتمه يافته است كه از  post-readingتمرين با عنوان ) 9 – 8حدود (تعدادي 
ها بدون  اين لحاظ اصول كلي و علمي رعايت شده است، اما اكثر جداول و تصوير
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اند و نوعي آشفتگي در  گذاري و نام و بدون ذكر منبع و مأخذ استفاده شده شماره
 . شود ها مشاهده مي ساختار تمرين

 . رسد از نظر محتوا و موضوع اثر جامعيت الزم را دارد به نظر مي �

دهد كه  بررسي عنوان كتاب حاضر و عنوان دروس مختلف و محتواي آن نشان مي �
 . ها وجود دارد انطباق الزم بين آن

ريزي براي اين درس مطابقت  هاي شوراي عالي برنامه مطالب اين كتاب با سرفصل �
 . كاملي دارد

هاي ارائه شده در هر درس با درس زبان  ه موضوع دروس مختلف و متنبا توجه ب �
تخصصي رشته ميكروبيولوژي تناسب كامل دارد و دانشجويان با مطالعة متون 

ها با بسياري از اصطالحات تخصصي رشته تحصيلي خود  آن  دروس و انجام تمرين
شگاه محل اين كتاب با توجه به سطح علمي دانشجويان و دان. شوند آشنا مي

 . تواند براي دوره كارشناسي يا كارشناسي ارشداستفاده شود تحصيل مي

با توجه به اين كه هدف از تدريس زبان تخصصي، توانمند كردن دانشجويان براي  �
ها و مقاالت رشتة تحصيلي خود و آشنايي با مفاهيم و اصطالحات  خواندن كتاب

ها چندان موضوعيت  نوع كتابها در اين  تخصصي آن رشته است، روزآمدي داده
اي رشته  ندارد و با عنايت به اين كه در اين كتاب به تاريخچه و مباحث كلي و پايه

ميكروبيولوژي پرداخته شده است، ايراد يا نقصاني در اين زمينه در اين اثر ديده 
 . شود نمي

سب در شود، اما با استفاده از توضيحات منا نوآوري خاصي در اين اثر مشاهده نمي �
هايي در داخل متن اصلي كه با ارائة مترادف براي كلمات مشكل و گاهي ارائة  كادر

هاي مناسب تالش نموده درك مطلب دانشجويان را افزايش دهد و اين از  پرسش
هاي مناسب خواندن  همچنين معرفي بعضي از مهارت. نكات مثبت اثر حاضر است

هاي مثبت اين  يكي از جنبه در هر درس good readers habitsتحت عنوان 
 . كتاب است

 .بين متون اصلي دروس نظم و انسجام منطقي وجود دارد �
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 .از منابع موجود براي تبيين موضوع به قدر كفايت استفاده شده است  �

در اين . ترين ايراد اثر حاضر ذكر نكردن منابع و مĤخذ در جاي خود است مهم �
كدام ذكر  اند، اما منبع هيچ كتاب متون اصلي دروس از منابع ديگر انتخاب شده

همچنين در انتهاي دروس از جمالت قصار و معروف استفاده شده كه . نشده است
ها  منابع آن...) و  49، 63، 77، 108، 135، 151صفحات (در بسياري از موارد 

در همة دروس و حتي  root practiceها مثل  بعضي از تمرين. عنوان نشده است
 . اند تصاوير، جداول و نمودارها نيز بدون ذكر منبع و مأخذ استفاده شده

 . اي به منبع و ماخذ مطالب ذكر نشده است تقريباً هيچ نوع ارجاع و يا اشاره �

ترين نكات منفي و مثبت اثر حاضر در زير مورد اشاره قرار  همگيري م به عنوان نتيجه
  . گيرد مي

  
  : نكات مثبت

هاي موثر در خواندن را  كه بعضي از مهارت good readers habitsقسمت  -1
 . دهد آموزش مي

ها مترادف لغات مشكل ارائه شده و با ارائه  كادرهاي درون متني كه در آن -2
 شتر دانشجويان بر متن كمك شده استهايي به تمركز بي توضيح و پرسش

 ) inductive(تدريس گرامر به روش استقرايي  -3

در ساختار هر  pre-reading, reading, post readingرعايت مراحل  -4
 درس

 matchingها بسيار خوب و مناسب هستند مثل تمرين  بعضي از تمرين -5
 . 44 – 42صفحات 

  : نكات منفي
 جمالت، تصاوير و جداولمشخص نكردن منابع و مĤخذ متون،  -1

 نبود مقدمه مؤلف، يا سخني با مدرس و دانشجو -2
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 ها اشكاالت دستوري و ابهام در صورت تمرين -3

، root practiceا مثل  ها و مهارتتأكيد بيش از حد روي بعضي از تمرين -4
oral reproduction 

  : ها به ترتيب اهميتدپيشنها
 ...مشخص كردن منابع و مĤخذ متون، جمالت و  -1

هاي مختلف و راهنمايي  نوشتن مقدمه توسط مؤلف و توضيح منطقي تمرين -2
 ها اساتيد درس براي انجام بهتر تمرين

 ويراستاري كتاب از لحاظ دستوري، شكلي و محتوايي -3

هاي مختلف دروس توسط اساتيد با  ها و قسمت ايجاد اصالحات در تمرين -4
خوردهايي كه اساتيدي كه تجربه رشتة آموزش زبان انگليسي با توجه به باز

 . كنند اند ارائه مي كتاب را تدريس كرده

 





 

  
  
  
  

  »انگليسي براي دانشجويان رشتة كارهاي عمومي ساختمان«
  

  عباس پيشداد: مؤلف
  سمت: ناشر
  1386: نشر سال

  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  248:  تعداد صفحات
  

كه متون كتاب حاضر انتخابي هستند، زبان نگارش اثر روان و با توجه به اين �
  . رساست و زبان گويشور اصلي است

  . قواعد ويرايش و نگارش تا حدودي رعايت شده است �
  . آرايي و طرح جلد خوب استصفحه  نگاري،اثر از نظر حروف �
- درس آموزش داده مي 9تا  8با توجه به اين كه معموالً در طول يك ترم تحصيلي  �

  . شود، از اين حيث تعداد دروس كتاب كافي است
  . متأسفانه در كتاب حاضر هيچ صحبتي در خصوص اهداف آموزشي نشده است �
  .كاربرد اصطالحات تخصصي در اين اثر خيلي خوب است �
گيري از ابزارهاي آموزشي مانند تمرين، رسد در كتاب حاضر در بهرهظر ميبه ن �

  .ضعيف عمل شده است... آزمون، جدول و 
محتواي اثر با عنوان و . ميزان جامعيت محتوا و موضوع اثر خيلي خوب است �

- هاي شوراي عالي برنامههمچنين محتواي كتاب با سرفصل. فهرست انطباق دارد

  . ردريزي مغايرتي ندا
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واحد درس زبان عمومي نيمه تخصصي رشته مهندسي در مقطع  3اين كتاب براي  �
كارشناسي مناسب است زيرا نويسنده به خوبي واژگان نيمه تخصصي را شناسايي و 

  . بحث كرده است
 2003و   ،2002، 2001هاي در كتاب حاضر به جز سه منبع ،كه مربوط به سال �

   .هستند، ساير منابع قديمي هستند
  . شودنوآوري خاصي در اين كتاب ديده نمي �
  . توان گفت نظم منطقي و انسجام مطالب خيلي خوب استدر كل مي �
دقت در استنادات و . در هر فصل منابع اطالعاتي به صورت منسجم بيان شده است �

  . ارجاعات ضعيف است و نياز به بازنگري و اصالح دارد
هاي ساختماني سنتي ايراني اختصاص داده بهتر بود يك يا دو متن نيز به سازه �

  . شد تا بتوان تاريخچة آن را بحث و بررسي كردمي
هايي چون شود مانند اختصار واژهدر بعضي موارد عدم يكدستي مشاهده مي �

"does not"ها، و ها جهت تأكيد بر آن، خط كشيدن زير برخي واژه...  
  . شدس گنجانده ميهاي خواندن نيز در در هر دربهتر بود راهبرد �
هاي جديد نظري مانند نقشه مفهومي ذهن شايد بتوان با استفاده از جنبه �

(concept mapping) تر شدن كتاب و آموزش راهبردهاي خواندن به غني
 . كمك كرد

  



 

  
  
  
  

  »انگليسي براي دانشجويان رشتة فني و مهندسي«
  

  بيدهري،  محمد فالحي، منوچهر حقاني، پرويز مفتون پرويز: مؤلف
  سمت: ناشر

  1378: سال نشر
  مچهارده: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  241:  تعداد صفحات
  

 : نقاط قوت
كامل لحاظ گرديده است و در مورد  در تدوين متون رعايت قواعد زبان به طور �

  .ها انجام برخي اصالحات ضروري است تمرين
كيفيت چاپ اثر هم . الزم براي تفهيم مطالب استفاده شده استاز ابزارهاي  �

  .خوب است
آرايي و  نگاري، صفحه توان گفت كه از لحاظ نگارشي، حروف در حالت كلي مي �

  .صحافي كيفيت خوبي دارد
  .متن فاقد سوگيري منفي نسبت به مسائل اخالقي و ارزشي است �
  .انشجويان استاصطالحات تخصصي متنوع و متناسب با رشتة تخصصي د �
  .فهرست و محتواي كتاب همخواني دارند �
 .متن داراي نظم منطقي است �
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  :نقاط ضعف
و ردپاي نظريات جديد گردآوري مطالب فاقد نوآوري است  بندي و متن در فصل �

  .شود آن ديده نمي آموزش زبان در 
عي رسد ذكر منبع هر موضو به نظر مي. اند موضوعات بدون ذكر منابع آورده شده �

  .الزامي است
است   ريزي رعايت شده رسد سرفصل شوراي عالي برنامه كه به نظر مي رغم اين علي �

هاي  تقويت مهارت خواندن و درك مطلب از طريق متون مناسب و انجام تمرين(
اما كتاب حاضر به لحاظ فني دانش ...) آشنايي با واژگان رشتة تخصصي و  متنوع،

  .دهد نمي دانشجويان را ارتقا 
پيش پا افتاده و كم ارتباط با گرايش مهندسي   استفاده از برخي موضوعات قديمي،  �

  .خورد در كتاب به چشم مي
  .يكدستي طرح مطالب، كتاب را يكنواخت و كسل كننده كرده است �
هاي مختلف فني و  طور كلي كتاب جامعيت الزم براي تدريس در همه رشته به �

  .مهندسي را ندارد
هاي ارائه شده تا  كه كتاب از نظر رواني و سادگي بيان مناسب بوده و واژهبا اين  �

اند، اما كمبودهاي فراواني دارد و به جنبة كالن  حدود زيادي خوب به كار رفته
  .زبان توجه كافي نشده است

هستند  1984تا  1960شناسي منابع مورد استفاده مربوط به  با توجه به كتاب �
 .سال قبل از آن است 16به زمان چاپ مربوط به  ترين منبعيعني نزديك

  
  :نقد تفصيلي

ند و اهيابي به ارتباط محتوائي با موضوع درس كامالً موفق بود مولفين محترم در دست
  .نگارش مطالب بسيار خوب انجام شده است

كسب «با توجه به هدفي كه اين كتاب بر مبناي آن تاليف شده استف يعني   �
درك مطلب متون نيمه تخصصي جهت آماده شدن دانشجو براي  مهارت در خواندن و
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فهرست و سرفصل دروس . ك.ر(» خواندن، درك و ترجمه متون تخصصي مربوطه
يا به ) 1365ريزي،  عالي برنامه ، مصوب هفتادمين جلسه شوراي18عمومي، نشريه 

هارت آموزش زبان نيمه تخصصي كه دانشجو ضمن آن عالوه بر تقويت م«عبارتي ديگر 
هاي متنوع، واژگان  خواندن و درك مطلب از طريق متون مناسب و انجام تمرين

آموزد و به تدريج با واژگان رشتة تخصصي خود  هاي متجانس را مي مشترك بين رشته
طور  آن چه كه به) ، مقدمه كتاب حاضر صفارزاده، طاهره. ك.ر(» .كند آشنايي حاصل مي

است كه اين كتاب چندان پاسخگوي هدف فوق و شود اين  نظري و عملي مشاهده مي
هاي ديگري در اين  نيازهاي دانشجويان اين رشته نيست و بهتر آن است كتاب يا كتاب

  . زمينه به طبع برسد
شيوة تهيه و : توان به چند مورد مهم به اختصار اشاره كرد از بعد نظري مي  �

ميالدي  70ت كه در دهة ميالدي اس 60تدوين كتاب قديمي و مربوط به اوايل دهه 
هاي بهتري براي تدوين چنين  شديداً با انتقاد مواجه شده و از آن پس تاكنون شيوه

در طرح . هايي ارائه شده است كه بعد كاربردي و ارتباطي زبان را مدنظر دارد كتاب
بايست عالوه بر تأكيد بر واژگان و اصطالحات علمي و الگوهاي جمالتي  چنين كتابي مي

شود، به شفاف ساختن خصوصيات انواع مختلف  ر چنين متوني به كرات ديده ميكه د
متون فني و مهندسي و يا به عبارتي ديگر به گفتمان فني و مهندسي كه اين نوع متون 

توان انتظار داشت تنها با يادگيري و  نمي. سازد نيز پرداخت را از ساير متون متمايز مي
كما اين . الگوهاي ساختمان جمله به اين هدف نايل شددر كنار هم قراردادن واژگان و 

تر از اين  خواندن فرايندي بس پيچيده. هاي كتاب نيز سعي بر اين دارند كه تمرين
  .ها است مقوله
، انگيزه خوبشود دانشجويان عليرغم هوش  از لحاظ عملي نيز مشاهده مي  �

د، عالقة چنداني به واي خ قوي و درك اهميت اين درس براي پيشرفت علمي حرفه
را قديمي، پيش پا افتاده و كم ارتباط با گرايش  دهند و محتواي آن كتاب نشان نمي

كننده  دانشجويان انجام تكاليف كتاب را يكنواخت و كسل. بينند مهندسي خود مي
ها از تنوع برخوردارند ولي نوع آن از  ها بايد گفت گرچه تمرين در مورد تمرين. بينند مي
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ها داللت بر توجه به كند و اكثر آن ا از فصلي به فصل ديگر تفاوت نميدرسي ي
ساختارهاي خرد زبان دارند و تنها در تعدادي محدود از سواالت مربوط به درك مطلب 

  .به ساختارهاي كالن زبان توجه شده است
توان با تدريس نكات  البته با وجود دانشجويان ساعي و مدرسيني مجرب، مي  �

مرتبط كمبودهاي كتاب را تا حدودي برطرف كرد و از دانشجويان خواست  كاربردي و
اي را انجام دهند كه در عمل  تا با استفاده از متون مورد عالقه در باب رشتة خود، پروژه

ولي بهتر آن است كه در ابتدا با . نشان از رضايت خاطر دانشجويان داشته است
اي آنان در اين باب پي برد و با استفاده از پرسشگري از مدرسين و دانشجويان به نيازه

تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است، به طراحي كتابي جديد در اين زمينه 
واحد به دانشجويان عرضه  3پر واضح است كه آن چه كه در خالل اين . پرداخت

ريزي  اين تنها فرصتي است كه در برنامه. شود از اهميت خاصي برخوردار است مي
اي زبان در نظر  تحصيلي دانشجويان براي تقويت مهارت خواندن به كمك مدرس حرفه

واحد  4بايست به مثابه پلي براي استفاده مطلوب از  گرفته شده است و اين دوره مي
گردد و تنها به ترجمة متون تخصصي  زبان تخصصي باشد كه توسط مهندسين ارائه مي

  .چندان نافع نيست شود كه به نظر دانشجويان پرداخته مي
رود و  شمار مي در حالت كلي محتواي علمي متن براي دانشجويان ساده به   �

بيشتر جنبة تعريف مفاهيم مقدماتي نظير اتم، انرژي، ليزر يا تعريف و توصيف مسائلي 
مقدماتي در مهندسي نظير جاده سازي، تكنولوژي بتن، نقش آب در صنعت و غيره 

ين متون كساني هستند كه داراي معلومات علمي پايه هستند در واقع مخاطبين ا. دارد
از طرف ديگر از . هاي مختلف دارند و قصد آشنايي با تاريخچه و مباني مهندسي رشته

هايي است كه با هدف فوق براي انگليسي زبانان نوشته  جا كه متون برگرفته از كتاب آن
بدين ترتيب، با در نظر . شده است اند از ساختارهاي پيچيده زبان انگليسي استفاده شده

گرفتن سادگي متون از لحاظ محتواي علمي و دست نخورده بودن متون، دانشجو 
تواند با اندوختة علمي خود كه در سطح ديپلم متوسطه است، بيشتر توجه خود را  مي

به نحوة ارائة مطالب به زبان انگليسي مبذول داشته و سعي در تقويت قوة مهارت 
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تون علمي با شيوة بيان و آرايشي كه در زبان انگليسي براي بيان مفاهيم خواندن م
رود كرده و وقت كمتري صرف فهميدن موضوع مورد بحث از لحاظ  علمي بكار مي

بايست براي كلية دانشجويان  در نتيجه متن از لحاظ محتوا و مفاهيم مي. علمي نمايد
  .ني دانشجويان متغير باشدساده و از لحاظ زباني با در نظر گرفتن سطح زبا

ا كه هدف نويسندگان آشنايي مخاطبين با پيشينة علمي مقدماتي با از آنج  �
هاي تخصصي  مفاهيم اوليه و مقدمات مهندسي است، نويسندگان از اصطالحات و واژه

به جا استفاده كرده و همانطور كه در شيوة ارائه اين اصطالحات و واژگان مرسوم است، 
پارگراف  100صفحه  9درس . ك.ر. (به تعريف و تفهيم آنها در خود متن پرداخته اند

صفحات  10يا درس ) rectifiers, convertersآخر متن براي اصطالحاتي مثل 
از تصاويري  cupolaنويسنده عالوه بر تعريف اصطالحات تخصصي مثل  113و 112

در بخش . كند سزايي مي نيز استفاده كرده است كه به روشن شدن اصطالحات كمك به
ولفان به تعريف و كاربرد لغات و اصطالحات در قالب جمالت اول هر فصل نيز م

  . اند پرداخته
واحد در نظر گرفته شده است، از ميان  3جا كه براي زبان عمومي فقط  از آن  �
طور معمول از  توان تدريس كرد و به فصل را در طول ترم مي 12فصل موجود تنها  20

كه  ن متعددي است و با توجه به اينشود كه شامل عناوي فصل يك تا دوازده تدريس مي
كنند، شايد از  ها شركت مي هاي مختلف مهندسي در اين كالس دانشجويان با گرايش

بنابراين . فصل تنها دو يا سه فصل آن با رشتة ايشان مطابقت داشته باشد 12ميان اين 
گفت  توان ها نمي چه از لحاظ تعداد واحد و چه از لحاظ رشتة تحصيلي و عناوين فصل

توان گفت  به عنوان مثال، براي دانشجوي مهندسي راه و ساختمان مي. جامعيت دارد
با اين رشته مطابقت دارند يا براي دانشجوي مكانيك  20، 19، 14، 11، 7فصلهاي 

. شود ها نمي مناسب است كه اصوالً چنين برخوردي با اين كتاب 16و 15هاي  فصل
شود كه يا خارج از حيطة رشتة  العه متوني ميبنابراين بيشتر وقت دانشجو صرف مط

  .هاست يا در حاشيه قرار دارد آن
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به عنوان مثال . كنند هاي كتاب از شكلي خاص پيروي مي طور كلي فصل به  �
كالسي كه شامل آشنايي با واژگان و قرائت متن و بخش   توان به بخش فعاليت مي

ها،  جمله، تطبيق واژگان با مترادف كاربرد واژگان در. تكاليف دانشجو است اشاره كرد
يابي واژگان تخصصي در  آشنايي با ساختارهاي دستوري، درك مطلب، ترجمه و معادل

اين ترتيب و توالي در كلية فصول يكسان است و . ها مورد نظر بوده است اين بخش
متون مورد استفاده در هر فصل مربوط به يك موضوع است مثالً در مورد فصل يك 

ه موجب نقص كار شده اين است كه ولي آنچ. ي دربارة ساختار اتم استا همگه متن
در نظر گرفته نشده است گرچه پيدا كردن عنوان » عنواني«براي تكاليف اين متون 

ولي براي ساير متون و . مناسب هم بعضاً جزو سواالت طرح شده در تمرين است
وان تمريني براي خواندن پيشنهاد مخصوصاً براي متن ترجمه كه بسياري از اوقات به عن

داراي عنوان هستند و نبود عنوان به عدم انسجام و  17و 16شود و تنها فصول  مي
اند،  متن كه چون مولفان در نظر داشته نكتة ديگر اين. انجامد تسلسل منطقي متن مي

 6كوتاهي را به ترجمه اختصاص دهند، متن در نظر گرفته شده براي ترجمه در فصل 
آيد از وسط يك متن  با توجه به اولين جملة آن به نظر مي 70و  69ر صفحات د

كه به منظور انسجام جمله   »of course«توجه كنيد به عبارت (برداشته شده باشد 
  .و در نتيجه از انسجام و تسلسل منطقي كمتري برخوردار است) است  با متن قبل

مطرح  ESPدر باب آموزش  با توجه به نيازهاي دانشجويان و مباحثي كه  �
ويژه بخش تكاليف كتاب كه دانشجويان به آن  است، بايد گفت كه متن حاضر به 

يعني توجه و وقت در . ها را در نظر دارد پردازند، تنها بخش كوچكي از نيازهاي آن مي
تر كه  و ساختار خُرد زبان و به بخش مهم accuracyساخت زبان يا به عبارتي ديگر 

هاي كالن زبان  و نيز جنبه fluencyاطي و رواني و درك توليد زبان يعني جنبه ارتب
گذارد تا جايي كه  است، توجهي نشده است و اين بار سنگيني را بر دوش مدرس مي

شود و آنها را سودمند  دانشجويان با توجه به نكاتي كه توسط مدرس گوشزد مي
در اختيار دانشجويان قرار دهند و يا يابند از مدرس انتظار دارند جزواتي را تهيه و  مي

  .خود متوني را براي مطالعه در دسترس دانشجويان قرار دهند
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ساختاري /شيوة تهية تدوين اين كتاب بر اساس شيوة دستوري  �
)structural/grammatical syllabus ( است كه برگرفته از مكتب ساختگراي

توان  ها ميداند كه با توجه به آنزبانشناسي است و زبان را داراي قوانين محدودي مي
هاي دستوري  تحت اين شيوه، متون مورد نظر از جنبه. شماري را پديد آورد جمالت بي

لغات بر حسب ميزان استفاده فهرست . گيرند و لغوي مورد تجزيه و تحليل قرار مي
 شود استخراج شود و الگوهاي دستوري جمالتي كه در اين متون به كرات ديده مي مي

به عبارت ديگر زبان از كل به جزء قطعه قطعه شده . گيرندشده و مورد مطالعه قرار مي
توان  البته مي. رود قطعات را در كنار هم قرار داده به كل برسد آموز انتظار ميو از زبان

از كتاب حاضر براي آموزش ارتباطي زبان استفاده كرد ولي اين بسته به نحوة تدريس 
  .دارد
اثر موجود ضمن اين كه در ارتباط با رشتة مورد نظر است و از مطالب مطرح   �

گاه داراي . برده است، داراي متني قديمي است  تخصصي دانشجويان بهره  در دروس
  .نمايد جمالتي طوالني و چند خطي است كه كمي فهم مطلب را سخت مي

در زمان (ت كه تقريباً اس 1984تا  1965هاي  منابع ياد شده در اين اثر بين سال  �
  .سال پيش است 24مربوط به ) داوري اثر

يابي به منابع و اطالعات مورد نظر در هر زمينه خصوصاً علمي از  امروزه دست  �
با . معموالً متون اينترنتي داراي سبكي ساده هستند. طريق اينترنت ميسر شده است

انه، آموزش زبان انگليسي از توجه به استفاده فراوان و اجباري دانشجويان از اين رس
اگر اين امر . رسد طريق استفاده از متون استخراج شده از اينترنت ضروري به نظر مي

پذير نيست، دانشجويان بايستي حداقل با نثر جديدتري از زبان خارجي آشنا  امكان
هاي درسي موجود در رابطه با اين رشته از  شود كتاب بنابراين پيشنهاد مي. شوند
هايي از اين  توان بخش ارات كمبريج و آكسفورد مورد استفاده قرار گيرد يا ميانتش

 .ها را انتخاب و به عنوان موضوعات و مطالب كالسي استفاده كرد كتاب
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  :ها پيشنهادهايي در مورد تمرين
اي و جايگزين نمودن تمريناتي براساس نظريات جديد  حذف تمرينات كليشه  �

هاي واژگاني با هدف درك و شناخت  طريق طراحي تمرين آموزش زبان خارجي از
  نه در يك جمله) Context(معني واژگان در متن 

دهي  آموزان از چگونگي ساختار متن و سازمان ارائه تمرين و آگاه ساختن زبان  �
) Text(و در نهايت در يك متن ) Paragraph Organization(موضوع در يك بند 

 .مفيد است

هاي  حذف قسمت ترجمه و جايگزين كردن تمريناتي در ارتباط با زيرمجموعه  �
گذاري، عالمت، سرعت و طرز خواندن و وارد كردن  مهارتي درك مطلب از قبيل نقطه

هاي مختلف كه به توانائي دانشجويان در استنتاج مطلب و موضوع در  هايي از حوزه واژه
  .كند يك متن كمك مي

  



 

  
  
  

  »الكترونيك- انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي برق«
  

  پور و مهندس رامتين دهدشت حيدريالدين جاللي جمال: مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  مدو: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  310:  تعداد صفحات
  

براي درس  الكترونيك -انگليسي براي دانشجويان رشتة مهندسي برقكتاب 
  . تخصصي رشته مهندسي برق كاربرد داردزبان

  : بررسي شكلي
باشد، به عنوان مثال در همان نگارش اين كتاب در مواردي داراي ابهام و ايراد مي �

 6در صفحه . ردي را ذكر كردتوان موامي) 7و  6صفحات (صفحات نخستين كتاب 
در همان قسمت  7سوال . باشندكامالً مبهم و نارسا مي 7و  6، 4سوال  B3قسمت 

در ستون دوم شاهد تعاريف  C1در عنوان فعاليت  7در صفحة . اشتباه است  كامالً
هايي از اين قبيل در ديگر صفحات نيز وجود ها و مثالها هستيم نه معادل آنواژه
 . دارد

فعاليت  7توان خاطر نشان كرد كه در صفحة مورد قواعد ويرايش و نگارش مي در �
C1  و  106، 45، 27در صفحات (ستون دوم تعاريف با حرف كوچك آغاز شده (...

االمكان در غير از اين موارد اصول ويرايش و نگارش حتي. اين روند ادامه دارد
 . رعايت شده است
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ي، صحافي و طرح روي جلد اثر حاضر مطلوب آراينگاري، صفحهبه لحاظ حروف �
 . است

و حجم اين كتاب ) واحدي 2درس (هاي كالس درس به هيچ عنوان بين واقعيت �
 3هاي قرار داده شده در هر درس در حداقل فعاليت. ارتباط منطقي وجود ندارد

 15(جلسه قابل انجام هستند و با احتساب مدت زمان واقعي يك ترم تحصيلي 
توان با كوتاه اين نقيصه را مي. درس قابل تدريس نخواهد بود 5شتر از بي) جلسه

تر كردن و كم) چه متون اصلي و چه متن داده شده براي ترجمه(كردن متون 
 .ها جبران كردفعاليت

  
  : بررسي محتوايي

توان با نگاهي اجمالي به ليست واژگان معرفي شده در هر درس به راحتي مي �
ورد تأكيد واژگان تخصصي نبوده و تنها قسمت بسيار محدودي فهميد كه واژگان م
اي كه كتاب براي آن طراحي توان جزو واژگان تخصصي رشتهاز اين واژگان را مي
تر اين اثر در كاربرد واژگان تخصصي ضعيف به عبارت صريح. شده است دانست

 . است

تمامي ( دروس Cكيفيت تعاريف داده شده براي اصطالحات تخصصي در قسمت  �
هاي اما معادلي در هيچ قسمت كتاب براي واژه. در حد متوسط است) دورس

 . تخصصي ارائه نشده است

خورد، اما گذشته از استفاده از جدول، تصوير، نمودار و غيره در اين اثر به چشم مي �
-هاي كتاب به چشم ميطرح بحث مقدماتي، با رويكردي كه در تمرينات و فعاليت

نگرد و براي تفهيم موضوع، به آموزش زبان به شكل كامالً سنتي مي خورد اين اثر
هاي هدفمند به جاي تمرينات سنتي، هاي مناسبي را از قبيل انواع فعاليتابزار

اشكال عمده در اين اثر در نگاهي است كه به مقولة آموزش . ناديده گرفته است
هاي ارتباط و تعامل يدگاهاين نگاه صرفاً سنتي است و از د. زبان اتخاذ شده است
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رسد تمرينات و به نظر مي. اي نشده استمحور به زبان در اين اثر هيچ استفاده
 . باشندمحور ميهاي كامالً دستوركننده و بر پاية ديدگاهها بسيار خستهفعاليت

براي هدف مدنظر مناسب است اما ) متون انتخابي(محتوا و موضوع دروس  �
گونه براي تفهيم محتوا كامالً قديمي و سنتي است و هيچ هاي انتخاب شده روش

 . شودتنوع و نوآوري در اين ميان ديده نمي

 . محتوا با عنوان و فهرست مطابق است �

هاي مختلف استفاده از اين اثر با توجه به متون و محتواي مورد استفاده در قسمت �
صورت انجام اصالحات در (تواند تخصصي رشته مهندسي برق مي براي درس زبان

 . مناسب باشد) ها و تمريناتاساسي در فعاليت

توان گفت باشند، ميكه منابع مورد استفاده تقريباً از منابع جديد ميبا توجه به اين �
 . كه اطالعات تخصصي موجود بايد به روز باشند

 در ترتيب و نوع. باشندها و تمرينات در تمامي فصول يكسان ميتمامي فعاليت �
در صفحة ) هادر اكثر بخش(ها نظم منطقي وجود ندارد ، به عنوان مثال فعاليت

نيازمند فهم تك  C3قرار گيرد چرا كه  C2بهتر است قبل از  C3تمرين  231
نيازمند داشتن فهم مناسب از  C2باشد در حالي كه ها ميجمالت و پر كردن آن

موارد مشابه در . استي خالي آميز جاهاكل متن براي پر كردن موفقيت
 . شودهاي ديگر ديده مي قسمت

در تمرينات و (به طور كلي كتاب حاضر توجه چنداني به بحث مفهوم و محتوا  �
 . انديشد نداشته و بيشتر به قالب زبان مي) هافعاليت

ها، متون بدون ذكر منبع  در تمامي بخش) F(هاي مربوط به ترجمه در قسمت �
كه متون برگرفته ديگري است و نوشتة خود نويسندگان  اند در حالي آورده شده

 . نيست

آموزي به شكل  به طور كلي اثر حاضر در زمرة آثاري است كه به مقولة زبان و زبان �
نگرد و صرفاً در حد ارائة مطالبي مربوط به واژگان، ساختار و  كامالً سنتي مي

هاي مربوط به  شود كه در قسمت پيشنهاد مي. دستور زبان باقي مانده است
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محور و تعاملي جايگزين رويكرد سنتي مبتني  ها رويكرد فعاليت ها و تمرين فعاليت
هاي جديدي طراحي شود،  بر دستور زبان گرديده و با اين تغيير ساختاري فعاليت

ها باشد و  جاي آن هايي كه مناسب با سطح علمي دانشجويان و انتظارات به فعاليت
نشاط را در بحث آموزش زبان به شكلي مطلوب وارد محيط عنصر انگيزه، نوآوري و 

نظر از تغيير كلي كه در باال اشاره شد، در قالب همين كتاب  صرف. آموزشي كند
  : شود جهت اصالح ارائه مي) هر چند جزئي(حاضر نيز پيشنهادهايي 

 . تر گردند متون انتخاب شده به لحاظ حجمي طوالني هستند و بهتر است كوتاه -1

هاي درسي بسيار زياد است و  كتاب در مقايسه با ساعات و تعداد واحدحجم  -2
 . تر شود بايد كوتاه

شود و بهتر است تنوع الزم  در ارائه تمرينات تنوع الزم به هيچ وجه ديده نمي -3
 . به اين قسمت بخشيده شود



 

  
  

  »)1(انگليسي عمومي«
  

  زاده، محمد مهديعبداهللا خادم برادران، : مؤلف
  زبان دانشجو: ناشر

  1380: سال نشر
  مچهار: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  147:  تعداد صفحات
  
آمده متن كتاب توسط مولفان نوشته شده است و متاسفانه به قلمي ضعيف فراهم  �

هاي به كار رفته در كتاب هم ايراداتي دارد و ظاهراً فاقد ويراستار آوانگاري. است
زبان انگليسي به كار رفته در كتاب بيشتر فارسي . مسلط به زبان انگليسي بوده است

هاي دانشگاهي به اين لحاظ تناسب كتاب براي تدريس در دوره. است تا انگليسي
  . محل ترديد است

اي نيست كه در آن تقريباً صفحه. د ويرايش و نگارش بسيار ضعيف استرعايت قواع �
  . ايرادات چاپي يا نگارشي وجود نداشته باشد

در طرح جلد تصاوير ميدان آزادي، كاخ دادگستري تهران، مقبرة حافظ و گروهي از  �
ها تناسبي با زبان انگليسي عمومي كدام از اينشود كه هيچها مشاهده ميفوتباليست

  . دهداي از محتواي كتاب به دست نميهاي روي جلد هيچ ايدهندارد و اساساً تصوير
  . به لحاظ حجمي تناسب كتاب با ساعات تدريس در يك نيمسال متناسب است �
تواند  در متن كتاب از جدول، تصاوير و تمرين استفاده شده است كه در درك مطالب مي �

هايي گنجانده شده است، از جمله تمرين در آخر هر فصل. آموزان كمك كندبه زبان
ها براي دانشجويان اين تمرين. هاي فارسي و انگليسيالمثليابي براي ضربمعادل

                                                            
1. General English  
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هايي مطرح شده است كه همچنين پرسش. هاي زبان انگليسي بيشتر مفيد است رشته
وقت چاين كار هي. ها به زبان انگليسي و به صورت شفاهي جواب بدهنددانشجويان به آن

  . ها زبان انگليسي نيست بازخورد مثبتي ندارددر رابطه با ساير دانشجويان كه رشتة آن
  . جامعيت محتوا و موضوع اثر چندان متناسب با تدريس در مقاطع دانشگاهي نيست �
هاي عمومي و پركاربرد اند ميزان فراواني از واژهدر اين كتاب مولفان سعي كرده �

هاي زيادي اين كتاب غلط. د اما قلم كلي متن انگليسي نيستانگليسي را به كار ببرن
 44در صفحة . رسد كتاب به صورت شتابزده تاليف شده استبه نظر مي. نيز دارد

به كار رفته  butشروع شده و در عبارت بعدي  Thoughآخرين جملة متن با 
به  4صفحة  در...). اما ... اگر چه ( رود چنين ساختي در فارسي به كار مي. است

.  "lovely poems"آمده است   "An anthology of love poems"جاي 
  . شدهاي بهتري استفاده مياز معادل  "love"بهتر بود به جاي 

 . شودهاي اماليي، آوانگاري و نحوي بسياري در متن كتاب مشاهده ميغلط �

اما . است امهنكتاب داراي كتاب. ميزان دقت در استنادات و ارجاعات ضعيف است �
هيچ كدام از متون به . چندان مشخص نيست كه چه متني از كجا گرفته شده است

  .باشندها داراي پانوشت و ارجاع به اصل اثر نميكار رفته در درس
در كشورهاي . اندام كردهليف چنين كتابي اقدأنويسندگان با شتابزدگي به ت �

دهند تا از نظر ايرادات زباني اي ميها را به ويراستاران حرفهزبان كتابانگليسي
 . چنين كاري در مورد كتاب مورد نظر صورت نگرفته است. كنترل گردند

 . خورداشتباهات تايپي و نگارشي در اثر زياد به چشم مي �
 . كتابي فاقد نوآوري است �
  

  : هاپيشنهاد
اند، ها را تأليف كردهبهتر است از متون انگليسي كه نويسندگان اهل زبان آن �

 . سطح با معلومات دانشجويان باشداستفاده شود؛ البته متوني كه هم
 . كاربرد انگليسي گنجانده شودالزم است در پايان هر درس اصطالحات پر �
  . هاي تايپي رفع شودغلط �



 

  
  
  
  

  »)1(هاي برق و الكترونيك و كنترل و مخابرات زبان تخصصي رشته«
  

  منوچهر حقاني: مؤلف
  سمت: ناشر

  1998: سال نشر
  مدو: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  284:  تعداد صفحات
  

از نظر كيفيت چاپ، . اين كتاب براي سطحي كه در نظر گرفته شده است، مناسب است �
مناسب بودن متون براي سطح دانشجويان، كلي بودن مطالب و سبك نگارش متون به 

  .استطور كلي مورد تأييد 
طور كلي تمرينات به. هاستنقطة ضعف عمدة كتاب در نحوة طرح سواالت در تمرين �

 .شوددر ساختار جمالت بعضاً مشكالتي نيز ديده مي. سنگين و يكنواخت هستند

 19، 18هاي محتويات متن با فهرست آن مطابقت دارد اما در بحث مخابرات متن درس �
  . پردازدبه موضوعاتي كلي مي 20و 
عنوان حلقة اول دو واحدي درس زبان براي دانشجويان برق و الكترونيك مناسب  به �

متون انتخاب شده همگي كلي بوده و معموالً براي دانشجوياني كه از سطح . است
  . شوند مناسب استدبيرستان وارد دانشگاه مي

                                                            
1. English for Power Electronics, Control & Communication 
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كتاب هاي قيد شده روي جلد متون انتخاب شده براي تمام رشته الزم به اشاره است كه �
و يا  Controlها در سال آخر به عام و قابل استفاده است اما هر يك از رشته

Telecommunication متون انتخاب شده براي . كنندو غيره تغيير پيدا مي
... و ) الكترونيكي(هاي مهندسي برق و الكترونيك، كنترل، ارتباطات دانشجويان رشته

متون تخصصي بايد در . خاص مفيد نيست ايها براي رشتهمناسب است و تفكيك آن
  . هاي بعدي طراحي شوندهاي ديگر و براي دورهكتاب

هيچ يك . اندو به طور كلي ارائه شده 285در اين كتاب منابع مورد استفاده در صفحة  �
  . ها داراي منبع مشخص نيستنداز متن

دانشجويان تواند به عنوان يكي از كتب درسي، نيازهاي مقدماتي اين كتاب مي �
  . هاي مهندسي برق و الكترونيك را برآورده سازد رشته

است و كتب علمي  1992جديدترين منبع مورد استفاده در اين كتاب مربوط به سال  �
توان گفت كه بنابراين مي. هستند 1991تا  1986هاي مورد استفاده مربوط به سال

  . استفاده شود تر همهاي بعدي از منابع جديدشايد بهتر باشد در چاپ
به دليل استفاده از متون مندرج در كتب خارجي مطالب با روش و سبك كلي روان و  �

اما متن سواالت و جمالت نوشته شده توسط مولف . اندبدون پيچيدگي تنظيم شده
 . گاهي سنگين و يكنواخت است

  : پيشنهادها
 تجديد نظر در عنوان كتاب  -1

 . رسندمقاالت علمي جديد كه در مجالت به چاپ ميروز كردن مطالب و استفاده از به -2

 تغيير نوع و كالم بعضي از تمرينات كتاب -3

 بررسي مجدد و گنجاندن مطالب تازه بعد از هر دورة چند ساله -4

 هاي جديدگنجاندن متون از فارسي به انگليسي جهت ترجمه با استفاده از واژه -5
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  : نقد تفصيلي
دانشجويان سال اول يا دوم دانشگاه ) ي تدريس زبانبرا(اين كتاب به تنهايي مناسب 

هاي برق و الكترونيك هست، ولي اگر همان دانشجويان قصد ادامه تحصيل و  براي رشته
به زبان ديگر اين كتاب . فراگيري زبان تخصصي باالتر را داشته باشند، كافي نيست

  .شوداي تلقي مي مرحله اول از يك دورة سه مرحله
  .الت تغيير داده شود و سؤاالت تشريحي بيشتر شوندنوع سؤا: الف

 how do you explain -How is – How does“  ”در صورت امكان از كلمات
– what is االمكان به  اند پرهيز و حتي و غيره كه بكرات در بخش سؤاالت استفاده شده

  .استفاده شود Straight forwardصورت 
زبان فارسي به انگليسي، با استفاده از لغات جديد متون فارسي جهت دانشجويان از : ب

  .هر درس انتخاب و در پايان هر درس كتاب آورده شوند
با توجه به تنوع موضوعات و سبك و نگارش مقاالت علمي به زبان انگليسي تعدادي : ج

  . از متون از نشريات علمي انتخاب و در كتاب آورده شوند
تواند  مسلط به زبان و مفاهيم تخصصي باشد، مي كتاب نوعاً ساده است و اگر استاد

  .دانشجو را بدون خستگي تا انتهاي كتاب همراهي كند
  :هاي كمي و كيفي به شرح زير است نظرات اصالحي با عنايت به بررسي

  :ـ مقدمه1
آموزان  واحد درسي براي دانش 2بر اساس نظر نويسنده، كتاب حاضر با در نظر داشتن 

  .روي جلد كتاب، طراحي شده است هاي ياد شده رشته
اما در ) دانشگاه صنعتي اميركبير(شود  ها تدريس مياين كتاب در بعضي از دانشگاه

ها مانند دانشگاه صنعتي شريف تاكنون مورد استفاده آموزشي واقع نشده برخي دانشگاه
  .است

ر درس به طور كلي دانشجوياني كه تمايل به ادامه تحصيل و اخذ واحدهاي بيشتر د
زبان تخصصي داشته باشند، پس از گذراندن اين كتاب، جلد دومي راكه مكمل آن باشد، 

  . پيدا نخواهند كرد
  :بررسي اشكاالت لغوي روي جلد كتاب: الف

  :ـ متن كتاب به فارسي و انگليسي روي جلد و پشت جلد نوشته شده است1
ENGLISH – FOR STUDENTS OF POWER, ELECTRONIC CONTROL & 
COMMUNCATION 
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  ...هاي برق، الكترونيك و  دانشجويان رشته
هاي كشور يا خارج از كشور رشتة برق و الكترونيك از آن جا كه در هيچ يك از دانشگاه

باشد بهتر است به  مي.... به تنهايي وجود ندارد، و اصوالً مهندسي برق و الكترونيك و 
  :شكل زير اصالح شود

ENGLISH, FOR STUDENTS OF ElECTRICAL & ELECTRONS 
ENGINERING, CONTROL & COMMUNIEATION 

   .شود هاي كنترل و ارتباطات دورة فني و مهندسي تلقي نمي زيرا معموالً رشته
 CONTROL&COMMUNIEATION   توان در غير اين صورت مي

ENGINEERING  را قيد كرد .  
شايد واژة . به معناي مخابرات نيست COMMUNICATIONSـ 2

TELCOMMOUICATION  واژه مندرج بر روي جلد (واژه بهتري براي مخابرات
  .باشد) كتاب

  :اشكاالت در متن جمالت: ب
 :اصل متن Bـ بند 11ـ صفحه 1

How have the poles of a magnetic bar been initially named? 
  .ت به صورت روان تري نوشته شوداين جمله داراي اشكال است و بهتر اس 

  :جمله پيشنهادي
How the poles of magnetic bar have have been initially named? 

  :اصل جمله 20سطر  14ـ  ص 2
A ZGW station needs about 60 tons of sea water each second. 
 

. استفاده شود everyيا  perاشتباه نيست، لكن بهتر است از واژه  eachاستفاده از واژه 
  .تر خواهد شد تر و معقول در اين صورت جمله روان

  :اصل جمله) 17سط (ـ پاراگراف سوم  15ـ ص 3
‘’power station oil can be divided …’’ 

 :جمله پيشنهادي
‘’power, oil stations can be divided …”   

 :يا اين جمله
 “Oil power stations …”  

  
  :اصل جمله 19ـ سطر  15ـ ص 4
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“The cost of moving oil by pipeline is less than that of moving 
coal by rail” 

  :جمله پيشنهادي
“The cost of transferring/moving oil by pipeline is less than 
transferring/moving coal by rail” 

  ر درساشكاالت مشاهده شده در ساختار بخشي از سؤاالت پايان ه: ج
 ”comparison exercises“هايي تحت عنوان  تمرين) unit(ـ در پايان هر درس 1

  . اند  طراحي شده
 True/Falseبه صورت  Aسؤاالت 

حذف  Bدر بعضي موارد سؤال (و ) چهار انتخابي(به صورت انتخابي  Bگاهي سؤاالت 
  ).شده است

  .باشد مي) كالمي(به صورت پاسخ شفاهي  C سؤاالت 
در حالي كه . اند شروع شده ”where, how, what“عمدتاً ـ تماماً ـ با  B/C سؤاالت 

بايست طرح شوند و  در بسياري از موارد اصوالً ساختار سؤال به اشكال مختلف مي
به عنوان نمونه به . باشد بندي در تمامي سؤاالت نمي ضرورت خاص به اين نوع جمله

  :شود موارد زير اشاره مي
  Bـ  1، 187 ـ ص1ـ 1

‘’What are some applications of optoelectronic devices?” 
  :جمله پيشنهادي. شودتر مي جمله روان  ”What are some“با حذف 

 “Explain applications of optoelectronic devices?” 
 Bـ 3،  242ـ ص 1ـ 2

 “What causes energy losses of a transmission line?” 
، Transformersمانند (هاي قدرت  الً اتالف در مدارات و ماشينمعمو

Generators،(Electromotors   از“loss” شوداستفاده مي .  
  :جملة پيشنهادي

“What causes energy loss/es in a transmission line?” 
 Cـ  6، 17ـ ص 2

“How do you describe the mechanism of a cooling tower?” 
 :پيشنهاديجمله 

“Describe the mechanism of a cooling tower?” 





 

  
  
  

  »جزوه متون تخصصي اديان و عرفان«
  

نويسنده است، ظاهراً در رشتة نام و نشاني  كه فاقد جزوه متون تخصصي اديان
دانشكدة الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران به عنوان درس » اديان و عرفان«

اين جزوه كه گويا روگرفت تكثير شدة يك . شدتخصصي زبان انگليسي تدريس مي
فصل  14كتاب انگليسي تاليف يك نويسندة انگليسي زبان خارج از كشور است، داراي 

الزمة استفاده . ه مطرح شده استطهاي مربومباحث مهمي در زمينه بوده و در آن
صحيح و مناسب از اين جزوه، آشنايي كافي با اصطالحات ويژة فلسفي و كالمي در زبان 

از اين جهت بسيار به جاست كه استاد محترمي كه به تدريس آن . انگليسي است
ين كتاب تهيه و به دانشجويان ارائه پردازد، قبالً ترمينولوژي آن را الاقل در حدود هم مي

هاي كه واژهفرمايند تا تدريس آن به صورت مفيد و تعاملي صورت گيرد، ضمن آن
نامانوسي كه غالباً ساخته و پرداختة نويسنده يا نويسندگان اولية منابع مورد اقتباس 

و شناسانه دربارة صحت و سقم علمي باشد، مستلزم بررسي و تحقيق زبانمولف مي
در زمرة اين  ”exclusivism“و  ”inclusivism“كلماتي چون . هاستاصطالحي آن
 objections to“رسد كه بعضي از مباحث چون ضمناً به نظر مي. لغات است

logical positivism”  بهتر است با ديدگاه اسالمي ذيربط در معرض نقد و بررسي
عالمانه قرار گيرد تا حق مطلب به طور مستوفي ادا گردد و از اين لحاظ بسيار شايسته 
است مطالبي از همين دست كه قابل استفاده هر چه بهتر دانشجويان كنجكاو و 

در مواردي از آراي ديني پژوهشگر واقع گردد، در دسترس آنان قرار داده شود مخصوصاً 
و » آنسلم«، »توماس آكوئيناس قديس«دانشمندان بزرگي از آئين مسيحيت چون 

  .ذكر رفته است» ويليام جيمز«
خوشبختانه در اين زمينه آثار بسيار با ارزشي از بزرگان فلسفه و عرفان زمانه، چون 

سي روز توسط برخي عالمه طباطبايي، شهيد مطهري و استاد مصباح يزدي به زبان انگلي
از استادان و دانشجويان زبدة انگليسي زبان در كشورهاي اروپايي و آمريكايي ترجمه 

  . شده است
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، »فلسفة هنر«جزوة فلسفة دين از بعضي جهات، مانند نقل نكاتي در مسائل 
اين جزوه از لحاظ شكل و ظاهر، نامناسب و برخي . است» فلسفة علم«و » فلسفة تاريخ«

اگر كتاب به صورت اصلي خود، . واندن آن بسيار مشكل و حتي ناممكن استاوقات، خ
تر جزوه شود كه مباحث مهمپيشنهاد مي. تهيه و به دانشجويان عرضه شود، بهتر است

نظران هاي صاحبچيني شود و به صورت منقح و با آرا و بررسيانتخاب و مجدداً حروف
هاي گذشته اين رات دانشجوياني كه در سالهمچنين نظ. تلفيق و تكثير گردد ايراني، 

تواند ضميمه متون واقع اند نيز ميدرس را با استاد خوانده و احياناً نقد و نظري داشته
  . شود

انگيز و به مدرسين اثر نيز بايد تذكر داده شود تا موقع تدريس متن به مباحث بحث
براي جلوگيري از هر گونه  احتماالً خالف نظر علماي مسلمان توجه شود و توضيح الزم

 . بدآموزي داده شود
  



 

  
  
  
  

  »جوهر هندوئيسم«
  

  دورگاس ياسمه: مؤلف
  1پرنتيس هال: ناشر

  1990: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  نو هند، دهلي: محل نشر

  132:  تعداد صفحات
  

 : نقاط قوت
  : شكلي
  .دارد اما ساده نيستمتن زبان انگليسي رواني  �
 .متن از واژگان تخصصي آئين هندوئيسم بهره گرفته است �

 .در انتهاي هر فصل كتاب شناسي و فهرست منابع آمده است �

خورد كه بر  بررسي و مقايسة دين هندو و بودا با اسالم و مسيحيت به چشم مي �
استنادات محكم به كه اثر مذكور با دليل و منطق و افزايد به ويژه اين غناي اثر مي

مقايسه پرداخته است و عاري از هر گونه جهت گيري خاص به نفع دين هندو 
گيري  اثر مذكور عاري از هر گونه سو. طرفي را رعايت كرده استاست و بي

 .هاي نظام جمهوري اسالمي نيست اعتقادي و سياسي است و مغاير با ارزش

  : محتوايي
  . كامالً رعايت شده استانسجام و ترتيب منطقي در هر فصل  �

                                                            
1. Prentice Hall 
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محتوا از اطالعات علمي و ديني دربارة هندوئيسم سرشار است و منابع مرتبط  �
 .كند را در مسيحيت و بوديسم معرفي مي

شناسي غني در انتهاي هر فصل از مزاياي كتاب است و ارجاعات در كتاب �
 .اديان ديگر نيز به كتاب مقدس هر دين اشاره دارد

انشجويان رشتة اديان بسيار مفيد است به اين دليل كه كتاب مذكور براي د �
هاي وصول به رستگاري و كمال انسان را در   تحريك آميز نيست و صرفاً راه

كند و تمام اديان را پذيراست و شناخت خوبي به  دين هندو معرفي مي
 .كند دانشجويان رشتة اديان ارائه مي

  :نقاط ضعف
  :شكلي
ان اثر، هر خط و هر بند احتياج به توضيحاتي دربـارة  با توجه به ساده نبودن زب �

  . موضوع مورد بررسي دارد
ارائة اثر  مذكور به صورت جزوه، منجر بـه حـذف مقدمـه، فهرسـت مطالـب و       �

 .نتيجه گيري شده است

  : محتوايي
 .براي مخاطبان فارسي متن نياز به ترجمه و تحشيه دارد �

استاد هم بايد متخصص . دشوار استتدريس اثر مذكور به زبان انگليسي بسيار  �
 .هندوئيسم و بوديسم باشد هم زبان انگليسي

   :پيشنهاد
اي در  اي نيست، به همين دليل دانشـجويان بايـد پـيش زمينـه     زبان اثر ترجمه �

. درس اديان هند داشته باشـند تـا بتواننـد مـتن انگليسـي اثـر را درك كننـد       
بان انگليسي هـم در زمينـة   تدريس كتاب بايد توسط استاد متخصص هم در ز

  .دين هندو انجام پذيرد
 



 

  
  
  
  

  »انگليسي سال دوم راهنمايي«
  

  پرويز بيرجندي، ابوالقاسم سهيلي: مؤلف
  آموزشي  ريزي سازمان پژوهش و برنامه: ناشر

  1381: سال نشر
  تهران: محل نشر

  136: تعداد صفحات
  

 ):محتواييشكلي و (نقاط قوت 
  رعايت قواعد دستوري �
  نگارش رعايت آئين �
  هاي تخصصي مناسب بودن به كارگيري اصطالحات و واژه �
براي تفهيم ...) تصوير، جدول، فهرست الفبايي و(استفاده از متون و ابزارهاي الزم  �

  مطالب
  متناسب بودن هر درس با محتواي آن �
  خوب بودن كيفيت چاپ �
  ...ها و  فهرست همخواني محتواي متن با عنوان، �
  .رعايت ترتيب و انسجام منطقي وجود دارد �
  سازي محتوايي براي كتاب سال سوم راهنماييزمينه �
  معتبر بودن از نظر علمي  �
 آموزان بودن با مقتضيات سني، روحي و ذوقي دانش متناسب �
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 :نقاط ضعف
  :محتوايي

  آموزان و زمان آموزش مناسب نبودن حجم كتاب با تعداد دانش �
  آموز بايد پاسخ دهد وجود فاصله ميان جمالتي كه دانشعدم  �
، و همچنـين مشـخص نكـردن    » has«بـه  » have«مشخص نكردن تغيير فعل  �

  كشي به فعل سوم شخص مفرد به صورت رنگي يا خط» s«اضافه شدن 
نيـز مطـرح شـود تـا     » it«بهتر بود » That«و » This«در كاربرد 66در صفحة  �

  بشود» That«ن در بعضي مواقع در پاسخ سوال با آموز متوجه كاربرد آ دانش
مورد نظر اسـت، بهتـر   » Whose«كه صفت ملكي و كلمة سوالي  83در صفحة  �

و » Ali’s«در » s’«است تا كلماتي كه نشان دهندة اين مورد هستند، از جمله 
 .كشي نشان داده شود ديگر صفات ملكي به صورت رنگي يا خط

  



 

  
  
  
  

  »وم راهنماييسانگليسي سال «
  

  پرويز بيرجندي، ابوالقاسم سهيلي: مؤلف
  آموزشي ريزي سازمان پژوهش و برنامه: ناشر

  1381: سال نشر
  تهران: محل نشر

  104:  تعداد صفحات
  

  ):محتوايي و شكلي(نقاط قوت 
  رعايت قواعد دستوري �
  رعايت آئين نگارش �
آميزي و  مناسب بودن اصطالحات به كار رفته در كتاب با كمك تصاوير و رنگ �

  كشي زير كلمات خط
  ...)تصوير، جدول و(استفاده از ابزارهاي مختلف براي تفهيم مطالب  �
  مناسب بودن هر درس با محتواي آن �
  خوب بودن كيفيت چاپ كتاب �
  ...ها و همخواني محتواي متن با عنوان، فهرست �
خورد، براي مثال متن خواندن در  مي انسجام منطقي در كتاب به چشمترتيب و  �

  هر درس با نكتة گرامري و مكالمه همخواني دارد
  ساز كتاب بعد از خود ادامة منطقي كتاب قبل از خود و زمينه �
  ها معتبر بودن از نظر علمي و روزآمد بودن داده �
  آموز روحي و ذوقي دانش  متناسب بودن با مقتضيات سني، �
 تمرين مروري مربوط به سال دوم راهنمايي در ابتداي كتاب مفيد است �
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  : پيشنهادات
آموزان متناسب  بهتر است حجم كتاب با توجه به زمان آموزش و تعداد دانش  �

  .شود
براي مثال (آموزان  بهتر است براي درك دستوري بهتر افعال كمكي توسط دانش �

كشي  آميزي متفاوت يا خط از رنگ) » is going«در زمان حال استمراري
 .استفاده شود

  
  : نقد تفصيلي

اند مخصوصاً نكات دستوري تدريس شده در  قواعد دستوري زبان رعايت شده �
هايي براي يادآوري در آغاز  كتاب سال دوم دورة راهنمايي كه به صورت تمرين

بهتر است براي درك بهتر كاركرد دستوري افعال كمكي و تغيير . اند كتاب آمده
ورت رنگي يا با كشيدن به ص(تر كرد  اي مشخص ها را به شيوه انتهاي افعال آن

  )."inggo is"خط زير آن، مانند 
  . گذاري رعايت شده است آيين نگارش و امال و نشانه �
ها و  آميزي آن هاي تخصصي به كمك تصاوير و رنگ كارگيري اصطالحات و واژهبه �

  . كشي زير كلمات مناسب است خط
از جمله تصاوير و  براي تفهيم مطلب از فنون و ابزارهاي الزم استفاده شده است،  �

  . آموزان بسيار مفيد است نوار كه براي تقويت مهارت شنيدن دانش
آموز از  هاي هر درس با محتواي آن درس متناسب است و به درك دانش پرسش �

  . كنندمتن و جمالت كمك مي
هاي انتخاب شده مناسب است و بهتر است كه  رنگ. كيفيت چاپ خوب است �

آموزان مطالبي را در كتاب  ن در بعضي موارد دانشچو. كاغذ كتاب كاهي نباشد
نويسند كه در صفحات بعد اثر كرده و كيفيت كتاب را براي يادگيري كم  مي
  .كند مي

ها همخواني دارد و  ها و عناوين و بخش محتواي متن با عنوان كتاب، فهرست �
  .ها در هر درس براي درك مطالب همان درس مناسب هستند جمالت مثال
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به عنوان مثال خواندن در هر . ها وجود دارد و انسجام و تسلسل در درسترتيب  �
طور مكالمة مربوط به آن  درس با نكتة گرامري آن درس هماهنگي دارد و همين

  . آموز از آن نكته بسيار مؤثر است كه در درك مطلب دانش
  .متن از منابع كافي استفاده كرده است �
آموزان به  تدريس و همچنين با تعداد دانشتناسب متن از نظر همخواني با زمان  �

علت حجم كتاب و مطالب موجود در آن چندان مناسب نيست و فرصت براي 
  .آموزان نيست تك دانش مكالمه و پرسش و پاسخ از تك

ساز براي كتاب بعد از خود است زيرا در  كتاب ادامة منطقي قبل از خود و زمينه �
تدريس بايد وجود داشته باشد تا ذهن درس زبان هماهنگي لغات و انسجام در 

ها را به ذهن  ها را آموخته و از طريق مقايسة مطالب آن آموز به تدريج آن دانش
هاي عمومي زبان  چنين كتابي اگر در خارج از مدرسه و در كالس. بسپارد

  . بخواهد تدريس شود، الاقل به سه ترم آموزش نياز دارد
درسي است و نكات آن بيشتر در ارتباط با  جايي كه كتابي محتواي كتاب از آن �

آموزان  يادگيري زبان است، متناسب با مقتضيات سني و روحي و ذوقي دانش
 .  هايي در پايان هر درس گنجانده شود براي يادگيري بهتر است تست. است

  
  





 

  
  
  
  

  »انگليسي سال اول دوره دبيرستان«
  

  ، سهيلي، نوروزي، آقاي محموديپرويز بيرجندي: مؤلف
  آموزشي ريزي سازمان پژوهش و برنامه: ناشر

  1381: سال نشر
  تهران: محل نشر

  130:  تعداد صفحات
  

  : نقاط قوت و ضعف
رسد درك آن توسط  است و به نظر ميرواني و رسايي كتاب در حد مطلوبي  �

  .دانش آموزان بدون اشكال است
  .نگارش، صفحه آرايي و حروف نگاري كتاب خوب است �
  .حجم كتاب براي يك دورة يكساله در مقطع اول دبيرستان مناسب است �
  .تمرينات هر درس خوب و مناسب است �
واژگاني در  اگر هدف كتاب را افزايش مهارت درك متن انديشي و افزايش دامنة �

  .نظر بگيريم تا حد زيادي اين كتاب موفق است
  .اند و تخصصي نيستند متون با دقت انتخاب شده �
  .اند ها و نكات دستوري به صورت منسجم و منظم آمده واژه �
اختصاص دارد كه مؤلفان قصد ) ص(آخرين درس كتاب به زندگي رسول اكرم  �

اسالمي آشنا سازند كه خود نقطة اند دانش آموزان را با پيشينة فرهنگي  داشته
  .مثبتي است
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  تناسب موضوعي با محتوا، انطباق محتوا با عنوان و فهرست �
  هاي اسالميگيري از ابزارهاي تفهيمي متناسب با فرهنگ و ارزش بهره �
  نظم منطقي و انسجام مطالب در فصول �

    :پيشنهادها
تلفظ آنها نيز ها،  شود در انتهاي كتاب در قسمت فهرست واژه پيشنهاد مي �

اضافه گردد تا عالوه بر استفاده معلمان، دانش آموزان نيز به تلفظ صحيح 
 .ها دسترسي داشته باشند واژه

تر  هاي جديد هر درس به صورت ايتاليك يا پر رنگ شود واژه پيشنهاد مي �
 .نوشته شود

  



 

  
  
  
  

  »)2و1( دانشگاهيدورة پيش انگليسي «
  

  ميرحسيني، عناني سراب و صميميپرويز بيرجندي، : مؤلف
  آموزشي ريزي سازمان پژوهش و برنامه: ناشر

  1381: سال نشر
  تهران: محل نشر

  148: تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت
  :شكلي  

  .بندي بسيار خوب است كيفيت چاپ ، طرح جلد و صفحه �
  :محتوايي  

هاي خوبي براي افزايش  همخواني دارد و از روشها محتوا و عناوين با درس �
نكات (ترتيب و توالي محتواي كتاب . مهارت خواندن استفاده شده است

از . آموزان بسيار مناسب است از آسان به سخت است كه براي دانش) دستوري
آموزان را  محتواي ارائه شده دانش. منابع دست اول نيز استفاده شده است

از . كند تخصصي به زبان انگليسي در دانشگاه آماده ميبراي مطالعة متون 
گونه مغايرتي با  محتواي كتاب هيچ. هاي مناسب نيز استفاده شده است تمرين
هاي سني با توجه به ويژگي. هاي سياسي، اخالقي و اجتماعي ندارد ارزش
  .ها باشدگري آنگوي روحية پرسش تواند پاسخ آموزان، كتاب حاضر ميدانش
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  :اط ضعفنق
  :محتوايي

ها به  هاي جديد در پايان كتاب در قسمت فهرست واژه افزودن آوانويسي واژه �
اين امر به . كند تا با دقت بيشتري به امر آموزش بپردازند معلمان كمك مي

كند تا در صورت در دسترس نبودن معلم امكان  آموزان نيز كمك مي دانش
رسد با توجه به هدف  به نظر مي. باشند ها را داشته دستيابي به تلفظ صحيح واژه

آموزان است، ارتباط و  كتاب كه افزايش مهارت خواندن و درك مطلب دانش
  .پيوستگي خاصي در متن هر درس با دروس  قبل و بعد آن وجود ندارد

  
  



 

  :داورانفهرست 
 عضو هيئت علمي     ابراهيم زاده، رمضانعلي

 عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان      احمدي صفا، محمد

 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران      بياد، مريم 

 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران      بيات، علي

  پژوهشگرنويسنده و       تمدن، محمد 
 )بازنشسته(عضو هيئت علمي دانشگاه تهران       حامدي، گلناز

 عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد      فر، عليخزائي

 )بازنشسته(عضو هيئت علمي دانشگاه تهران       دستغيب، اقدس
 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران     محمدي، غالمرضادين

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيئت علمي   بيك تفرشي، آتوسا  رستم

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عضو هيئت علمي       احمد  رمضاني، 
 )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق    روشن ضمير، عليرضا 
 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف    سهالني، محمد جواد

 سينا همدانعضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي     سودمند افشار، حسن 

 عضو هيئت علمي دانشگاه قم    محمد رضا   فخر روحاني،

 عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد      قنسولي، بهزاد 

 عضو هيئت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه      قيطوري، عامر

 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران    كريمي مطهر، جان اهللا

 مدرس عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت      گلفام، ارسالن 

 عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان    محمودي، محمد هادي 

 عضو هيئت علمي       منصوري، همايون 

 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران      وحيدي، ثريا 

  عضو هيئت علمي       يارمحمدي، نيلوفر 





 

  :و مؤلفينكتب  نمايه
  

يف
رد

  

 نوبت نشر/ناشر مؤلف اثر/عنوان كتاب
سال 
 نشر

  1379 هفتم -سمت منافي اناري، ساالر بررسي آثار ترجمه شده اسالمي  1
  1382 سمت ميرعمادي، سيد علي تئوري هاي ترجمه  2
  1381 پنجم -سمت مير حسني، سيد اكبر 1خواندن و درك مفاهيم   3
 راهنماي نگارش  4

جعفرپور بروجني، علي
 اكبر

  1381 سمت

 دينريشه هاي   5
هيئت تحريه موسسه در

 راه حق
 1381 انتشارات در راه حق

 1999 رهنما كشاورز، محمد حسين  اي شناسي مقابلهزبان  6

شيوة استفاده از فرهنگ واژگان  7
 انگليسي

 اكبري، زهرا
سمت و دانشگاه 

 اصفهان
1385 

اكبري، رامين و مير  زبان  فنون يادگيري  8
  حسني، سيد اكبر

  1382  سمت

 فرهنگ ادبيات آمريكا  9
كسرائيان، عباس و بياد،

 مريم
 1378 دانشگاه تهران

 1998 سمت هنرور، هوشنگ مدخل هاي رمان هاي انگليسي  10

 1374 دوم-سمت رضايي، عباسعلي مقدمه اي بر ادبيات انگليسي  11

 نامه نگاري  12
جاللي چيمه، سيد هادي

 و كسرائيان عباس
 1383 سمت

 1992 سمت هنرور، هوشنگ  نثر پيشرفته   13

 1389 سمت بوستامانته، فلورسيتا نگارش پايه  14

 1380 سمت بوستامانته، فلورسيتا نگارش پيشرفته  15

انگليسي براي دانشجويان رشته زبان و  16
 ادبيات فارسي

كريمي دوستان،
 غالمحسين

 1390 سمت

انگليسي براي دانشجويان دانشگاه  17
 جامع علمي كاربردي 

 1387 سمت جاللي پور و همكاران 

انگليسي براي دانشجويان علوم سياسي  18
 1376 سمت داورپناه، هرمز 1ج 

انگليسي براي دانشجويان علوم سياسي  19
 1376 سمت داورپناه، هرمز 2ج 
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يف
رد

  

 نوبت نشر/ناشر مؤلف اثر/عنوان كتاب
سال 
 نشر

انگليسي براي دانشجويان رشته هاي  20
 كشاورزي

عزبدفتري، بهروز و
 همكاران

 1374 سمت

براي دانشجويان رشته هايانگليسي  21
 كشاورزي جلد اول

عزبدفتري، بهروز و
 همكاران

 1390 سمت

بان انگليسي براي دانشجويانز  22
  هاي كشاورزي جلد دوم رشته

عزبدفتري، بهروز و
 همكاران

 1389 سمت

علومانيدانشجويبرايسيانگل  23
 ياجتماع

  1370 دهم -سمت مشفقي، فرهاد

 دانشجويان علوم گياهيانگليسي براي   24
قهرماني نژاد ، فرخ؛ بركت،

 بهزاد؛ دبير، بابك
 1388 سمت

25  
انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد

ستوده نيا،الهه؛  ماري
ويرجينيا ري احمدي، 

 محمد شيرازي، زهرا آقا  

 1387 سمت

انگليسي براي دانشجويان رشته اقتصاد  26
 كشاورزي

جعفر پور بروجني و
 عابدي، اصغر

 1386 سمت

انگليسي براي دانشجويان فناوري  27
 اطالعات

 1387 سمت ميرزائيان،  وحيد رضا

انگليسي براي دانشجويان رشته  28
 ميكروبيولوژي

  1387 سمت احمد سلطاني،  ميترا 

انگليسي براي دانشجويان رشتة  29
 كارهاي عمومي ساختمان

 1386 سمت پيشداد، عباس

براي دانشجويان رشته فني وانگليسي  30
 مهندسي

 1378 چهاردهم - سمت  بيدهري، پرويز و همكاران

انگليسي براي دانشجويان رشته  31
 مهندسي برق و الكترونيك

جاللي پور، جمال الدين و 
 دهدشت حيدري، رامين

 1387 سمت

برادران، عبداهللا و خادم  انگليسي عمومي   32
 زاده، محمد مهدي 

 1380 زبان دانشجو

زبان تخصصي رشته هاي برق و  33
 الكترونيك، كنترل و مخابرات

 1998 سمت  حقاني، منوچهر

نامشخص نامشخص نامشخص )جزوه(متون تخصصي اديان   34
جزوه/دوگاس باسمه )اديان هند و بودا(جوهر هندوئيسم   35

 مجتبي زرواني
Prentice Hall 1990 

 انگليسي سال دوم دوره راهنمايي  36
بيرجندي، پرويز و سهيلي،

 ابوالقاسم

سازمان پژوهش و 
 برنامه ريزي آموزشي

1381 



  183نمايه كتب و مؤلفين   

 
 

يف
رد

  

 نوبت نشر/ناشر مؤلف اثر/عنوان كتاب
سال 
 نشر

 انگليسي سال سوم دوره راهنمايي  37
بيرجندي، پرويز و سهيلي،

 ابوالقاسم

سازمان پژوهش و 
 برنامه ريزي آموزشي

1381 

 انگليسي سال اول دبيرستان  38
بيرجندي، پرويز و

 همكاران

سازمان پژوهش و 
 ريزي آموزشيبرنامه 

1381 

دوره(كليه رشته ها2و1انگليسي  39
 )پيش دانشگاهي

بيرجندي، پرويز و
 همكاران

سازمان پژوهش و 
 برنامه ريزي آموزشي

1381 
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