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Abstract 
The use of dictated words in texts and related issues is as important as their 
production in the Academy of Persian Language and Literature and other formal 
or informal institutions. As long as words are not put into the text, their 
usability, linguistic and semantic capabilities are not revealed, and the user does 
not understand the word as well. Moreover, his level of linguistic knowledge 
remains hidden in the case of not applying the words. Also, on the other hand, 
texts are measured in terms of structure originality by word replacement. Since 
the use of equals in textbooks has been on the agenda for reviewing the 
Educational Writing and Planning Organization, research on the quantity and 
quality of that use has received the attention of researchers. This research 
concentrates on some of the problems in textbooks regarding using of these 
words and their quantity. The research texts include the books of the elementary 
course and the first and second years of the theoretical branch of the 2021 
edition. The research method is based on studying and examining the content of 
texts from different aspects of form, linguistics, semantics, and teaching of these 
equivalents in books and finding out the problems and causes of its occurrence. 
The purpose of this study is to refine the Persian language from the harms 
caused by the influence of foreign words and applied errors; Such as 
inappropriate context, inappropriate foreign word, incorrect category structures, 
ambiguity, redundancy, and incorrect application of dictated words. Therefore, 
according to the findings of this study, most of the problems are in the field of 
syntactic relations between words and also the inconsistency in using the correct 
way of inserting equals in books. From a quantitative point of view, these cases 
include more general words with abstract meanings than specialized and 
objective words. Therefore, it is necessary to review most textbooks for proper 
use of this group of equals. This study will help to smooth the path of the use of 
dictated words in Persian language and its fluency, both in the field of word 
selection and in the field of contextualization, in textbooks. 
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The Use of Words Dictated by the Academy of Persian Language and Literature: a Quantitative../2 
1. Introduction 
As mentioned in the National Curriculum Document, the national language, 
which is in fact the mother tongue of most members of society and the dominant 
language among the people of a nation, is more suitable for teaching and 
learning than any other language (see National Curriculum Document, 2012). . 
Hence, the use of dictated words, although it has many problems in its heart, is 
considered very valuable and vital for thinkers and those who are aware of the 
nature of world events and its fruitful results. Especially for a nation like Iran 
with a brilliant historical background in the world is much more vital. 
 In this study, some issues that have been observed in the texts from the 
linguistic, semantic, etc. perspective, whether after the use of dictated words in 
the texts or before their replacement, and the obstacles to progress in this path 
have been paid more attention. Also, this research has been done in parallel with 
the quantitative study of the use of dictated words in textbooks, the results of 
which are briefly mentioned at the end of the article. 
2. Literature Review 
In the field of textbook review, in terms of the use of dictated words, researches 
have been done since the first years of word selection in the Academy in 1375 
and have been continuously followed until 1395 and the results have been sent 
in the form of booklets to relevant institutions. The studies carried out so far 
have been in order to extract general and specialized terms and to provide 
quantitative statistics on the use of dictated words and have not been done in 
terms of quality and issues of equal application in educational texts and research 
courses. 
3. Methodology 
In this study, the library method was used at both qualitative and quantitative 
levels, and since the entire statistical population is studied, no sampling was 
required. The research tools in this study include the previous research models 
and the words extracted in the seventh to eleventh grades, the dictated words of 
the academy presented in the search database, and also the Vazhe Yar Website 
of Shahid Beheshti University. Research materials include all textbooks of all 
three sections in four theoretical branches (experimental sciences, mathematics 
and physics, humanities, and Islamic studies) in 2021. 
This research has been done in three stages: a) word extraction, b) recording 
them in excel tables and finding their Persian equivalents, and c) functional 
analysis of equivalents based on the correct use appropriate to the context and 
method of presentation and inclusion in the textbook. 
4. Results  
In quantitative analysis of qualitative analysis, the practical problems of 
approved words are described under five headings: 1) inappropriate texture for 
the use of the dictated word, 2) use of foreign word disproportionate to the 
texture, 3) incorrect use of the equivalent, 4) incorrect use of category 
construction, and 5) the use of redundancy, linguistic and practical problems 
found in textbooks are analyzed. Then, some feedback on new words and 
methods of introducing them in books are discussed. 
On other hand, compared to the bases in terms of the use of dictated words, the 
third grade of elementary school and the eleventh grade of the secondary course 
have the lowest application rate with 17 and 18%, respectively, and the seventh 
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and eighth grades of the first intermediate period have the highest rate of 
application with 55% and 68%, respectively. In total, the average rate of use of 
dictated words in all foundations in 2021 in the theoretical branch was 41%. 
Also, mathematical and experimental disciplines are very different from 
humanities and education disciplines (618) in terms of the number of dictated 
words (2608); about 2000 words. However, in proportion to the total specialized 
vocabulary in the books, the fields of experimental sciences and mathematics 
with an average of 46% and the fields of humanities and education with an 
average of 50%, had a slight difference in terms of the degree of attention to the 
use of dictated words; So that the average use of the words, including general 
books (with 42% words) has reached 46%. This rate is very significant 
compared to the two tenth grades (22%) and the eleventh (18%) of the second 
year of high school. And this result predicts the high readiness of twelfth grade 
students to answer the national entrance exam questions if dictated words are 
applied in them in accordance with the rules and regulations. The criteria are 
pre-defined. 
5. Discussions 
The use of dictated words of the Academy of Persian Language and Literature is 
one of the important measures in achieving the goal of preserving and 
strengthening the Persian language and, for this reason, it brings necessities in 
various fields: 
1. Providing scientific solutions to correct the prose of educational texts and 
dictated words. 
 2. Supervising the performance of important institutions and the process of 
dictating words. 
3. Improving the social views and psychological backgrounds of users of 
dictated words. 
4. Sympathy and cooperation with teachers and textbook authors in inventing 
scientific and efficient methods of teaching dictated words and compiling 
courses appropriate to the goal of strengthening the Persian language. 
6. Conclusions 
According to the results, it is necessary to review the textbooks in every grade 
yearly, for controlling the proper use of Persian equals dictated by the Academy 
of Persian Language and Literature. This study will help to facilitate the way of 
the use of dictated words in the Persian language and its fluency, both in the 
field of word selection and in the field of contextualization, in textbooks.
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 کمی و کیفی بررسی: فرهنگستان زبان و ادب فارسی کاربرد واژگان مصوب
 )1400(شاخۀ نظري  هاي درسی در کتاب 

 1بهروز بایز دهیس
 ،تهران، ایران.دب فارسیفرهنگستان زبان و ا پسادکترا در حوزه مطالعات زبان فارسی در آسیاي صغیر،

 30/06/1401 :مقاله؛ تاریخ پذیرش  22/09/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
فرهنگستان زبان در  آنها تولیدبه همان اندازة و مسائل مربوط به آن مسئلۀ کاربرد برابرهاي مصوب در متون 

تا زمانی کـه در مـتن و بافـت    رد؛ چراکه واژگان اهمیت دا نهادهاي رسمی یا غیررسمیادب فارسی و دیگر  و
شـود،   و معناشناختی آنها آشـکار نمـی   یشناخت زبانهاي  قابلیت تنها درجۀ کاربردپذیري و نه ،گیر نشوند جاي

همچنـین، بـا بررسـی ایـن      مانـد.  پوشیده مـی  ويبلکه میزان درك کاربر نیز از آن واژه و سطح دانش زبانی 
هاي  از زمانی که کاربرد برابرها در کتابشوند.  ساختار سنجیده میو درستی اصالت  متون نیز از نظرموضوع، 

ایـن  باب کمیت و چگونگی تحقیق در  ،ریزي آموزشی قرار گرفت درسی در دستور کار سازمان تألیف و برنامه
در موجود  را به خود معطوف کرد. این تحقیق به منظور نشان دادن برخی اشکاالتامر نیز توجه پژوهشگران 

انجـام شـده اسـت.     و نگاهی اجمالی به کمیت این امـر  کاربرد این برابرهاکیفیت در زمینۀ هاي درسی  کتاب
. اسـت  1400 چاپهاي اول و دوم متوسطه شاخۀ نظري  تدایی و دورهاب هاي دورة متون پژوهش شامل کتاب

، معنـایی و  شـناختی  زبـان شـکلی،   هاي مختلف از جنبهمتون  محتوايروش پژوهش بر پایۀ مطالعه و بررسی 
پـاالیش زبـان   هدف از این بررسـی،  آن است. ها و دریافت اشکاالت و علل بروز  آموزشی این برابرها در کتاب

و خطاهاي کاربردي است؛ مانند بافت نامناسب، واژة بیگانـه   هاي ناشی از نفوذ واژگان بیگانه فارسی از آسیب
هـاي ایـن    یافتـه  بنـا بـر   از ایـن رو،  مصوبات. نادرستست، حشو، کاربرد اي نادرنامناسب، ساختارهاي مقوله

تحقیق، بیشتر اشکاالت در زمینۀ مناسبات همنشینی بین واژگان و نیز ناهماهنگی در استفاده از طرز صحیح 
این موارد بیشـتر شـامل واژگـان عمـومی و بـا مفـاهیم       کمی نیز  از منظرها بوده است.  درج برابرها در کتاب

 نظر از هاي درسی در دایرة توجه بیشتر کتابالزم است که نتزاعی است تا واژگان تخصصی و عینی. بنابراین، ا
سـازي مسـیر کـاربرد مصـوبات در زبـان       همـوار این مطالعه به . گیرندکاربرد مناسب این گروه از برابرها قرار 

هـاي   در کتـاب  متـون  سازي بافتـار اسبزمینۀ انتخاب واژه چه در زمینۀ متن رچه د ،سازي آن فارسی و روان
 درسی یاري خواهد رساند.

 

  هاي درسی، کاربردشناسی برابرهاي مصوب، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کتاب :يکلیدهاي  واژه

 مقدمه. 1
کـاربرد رسـمی و   دگرگـونی عظـیم در   آغـاز  هـاي درسـی   ب ورود واژگان مصوب به کتـا 

دربارة اهمیت است. بوده در حفظ و تقویت زبان ملی  ترین گامو مهم هابرابرنهادهمگانی 
ویــژه در مراحــل مقــدماتی،  زبــان مــادري و نقــش آن در افــزایش کیفیــت آمــوزش بــه

                                                           
 bseyede@ymail.com                                                                   . رایانامۀ نویسندة مسئول: 1
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انـد؛ بـراي   هاي فراوانی انجام شده است که همگی در این اصل اتفاق نظر داشـته  پژوهش
اه اسـتکهلم،  ، محقق در زمینـۀ دوزبـانگی، در تحقیقـی در دانشـگ    1نمونه، کارول بنسون

، قیاس جالبی را عنوان »اهمیت آموزش با زبان مادري در ارتقاي کیفی آن«تحت عنوان 
کرده است؛ وي نفوذ تعداد زیـادي از واژگـان زبـان بیگانـه را در زبـانی کـه در آمـوزش        

 )1( داشتن فرد در زیر آب بدون آموزش شنا ماننـد دانسـته اسـت    شود به نگه استفاده می
)Benson, 2004: 2 .(   چنانکه در سند برنامه درسی ملی نیز بدان اشاره شده، زبـان ملـی

تـر از هـر زبـان     که زبان مادري و زبان غالب در میان مردمان یـک ملـت اسـت مناسـب    
 ). 1391سند برنامه درسی ملی، رك. دیگري براي یاددهی و یادگیري است (

ــ  از ایـن رو، کــاربرد مصـوبات    اي دارد، از تــأثیر  هدهرچنــد در بطـن خــود مشـکالت عدی
شناسـی و   ، استاد مـردم الو ناستا جیمزکاهد؛ براي نمونه،  گیري در زبان می نامطلوب وام

بدون «اظهار کرده است: در تحقیقات خود  در امریکا،2 شناسی در دانشگاه ایلیونیز جامعه
صـحبت   ریشۀ انگلیسـی، زبـان ژاپنـی بـراي    هاي انگلیسی یا واژگان با  واژه استفاده از وام

عمیـق زبـان   دهندة نفـوذ   و این نشان )Stanlaw, 2004: 2» (کردن کفایت الزم را ندارد
بـر   همچنـین،  اسـت. و تأثیراتی است که در ماهیت آن ایجاد کرده انگلیسی در آن زبان 

هـا در جوامـع    واژه ، وامهـاي آفریقـایی  در زبـان  نگـار  هـاي یـک فرهنـگ   اساس پـژوهش 
 ســـازند مـــیمواجـــه اي  بـــا مشـــکالت عدیـــده ، نگـــارش فرهنـــگ رایشـــیگوچند

)Chimhundu,1979: 75.( تـأثیر راهبـردي و غالـب    بر در زبان ارمنی پژوهشگر دیگري 
شـناختی   هاي جامعـه  ها بر فرهنگ، ایدئولوژي، سیاست و ویژگیواژه زبان و بخصوص وام

نظـارت   وقدرتمنـد نهادهـا   اي نیازمند مـدیریت   را پدیده گیري زبانی قرضتأکید کرده و 
 .)Stepanyan, 2018, 77اسـت (  عنوان کـرده با توجه به اهداف جامعه اي و مداوم  حرفه

گیـري   ها، قرضواژه وام اجتماعی-زنر و دیگران نیز در پژوهشی با بررسی پتانسیل معنایی
 ). Zenner et al.: 2019: 1-4( اند شناختهبیان هویت (اجتماعی) نوعی واژگان را 

 هـاي  کتـاب  در مصـوب  واژگـان  کاربست جریان در ی کهمهم هاي جنبه از افزون بر این،
 معنـا  نظر از چه هابرابرنهاد این درست و مناسب کاربرد مسئلۀ یکی مانده مغفول درسی

 و شـود  می مؤلفان و نویسندگان یعنی آن کاربران به مربوط که است ساخت نظر از چه و

                                                           
1. Carol Benson 
2. Illionis 
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 جایگزین واژگان این کاربردپذیري ۀمسئلخود  دیگري و است مقاله این در بحث موضوع
 امر در دخیل مختلف هاي حوزه متخصصان و کارشناسان توجه که است فارسی متون در

 .  طلبد را می گزینی واژه
و ، میـزان  هـا برابرنهادپـذیري و شـفافیت ایـن     هاي مؤلفان و معلمان، درجۀ فهـم  دیدگاه

از  ،دیگـر  یزبـان  برونها و مسائل  تدریس این نوواژه روشآموزان و  یادگیري دانشکیفیت 
ه و کمـابیش  هـا رخ نمـود   کـاربرد مصـوبات در ایـن کتـاب     ابتـداي کـه از   است مسائلی

ر پژوهش حاضر، به برخی مسـائل  اما د. استصورت گرفته ها  تحقیقاتی نیز در این زمینه
ز چـه پـیش ا   ،پس از کاربرد مصوبات در متوندر ، چه شناختی، و معناشناختی و ... زبان

ایـن  همچنـین   توجـه شـده اسـت.   بیشـتر  آن، و موانع پیشرفت در این مسیر  ینیگزیجا
هاي درسی انجـام پذیرفتـه کـه     ی کاربرد مصوبات در کتابتحقیق به موازات بررسی کم

   شود. به اجمال ذکر میدر پایان مقاله نتایج آن 
 تحقیق اساسی مسئله .2

اژگـان مصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب     هاي درسی از وچگونه و به چه میزان در کتاب
 است؟ بودهمطلوب آن  روندفارسی به جاي واژگان رایج بیگانه استفاده شده و آیا 

  فرعی هايپرسش .2-1
  ؟مطلوب و روشمند بوده است تا چه حد مؤلفان عملکردمیزان  ،برابرنهادها کاربرد در

 است؟  بوده آنها موفقفهم  با هدفهاي درسی  در کتاب برابرنهادهاکاربرد کیفیت آیا 
برابرنهادهـاي  هاي درسی از لحاظ کـاربرد  براي رفع مشکالت و ساماندهی وضعیت کتاب

 ارائه کرد؟ توانکارهایی می، چه راهفرهنگستان مصوب
 پیشینۀ تحقیق .2-2

تحقیقـاتی از همـان   هاي مصوب،  از نظر کاربست واژههاي درسی،  در زمینۀ بررسی کتاب
انجـام شـده و بـه     1375در سـال  گزینی در فرهنگستان  هاي آغاز کار واژه نخستین سال

شده و نتایج آن به صورت جزوات مدون به نهادهـاي   يریگیپ 1395طور مستمر تا سال 
به منظـور اسـتخراج اصـطالحات     تاکنونشده  هاي انجامبررسیمربوط ارسال شده است. 

و از نظـر کیفیـت و مسـائل     ت بـوده عمومی و تخصصی و ارائۀ آمار کمی کاربست مصوبا
 در متون آموزشی و درسی تحقیقی به عمل نیامده است.  هابرابرنهادکاربرد 

 تحقیق روش. 3-2
اي اسـتفاده شـده و    کتابخانه از روشدر هر دو سطح کیفی و کمی در انجام این تحقیق، 

گیري نمونه نهگو چیهشود به  مطالعه و بررسی می گفته شیپاز آنجا که کل جامعۀ آماري 
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. ابزار تحقیق در این پژوهش، شامل الگوهـاي پیشـین تحقیـق و واژگـان     نیاز نبوده است
شـده در   واژگـان مصـوب فرهنگسـتان ارائـه    هاي هفتم تا یـازدهم،   در پایهاستخراج شده 

اسـت. مـواد   یار دانشگاه شهید بهشتی  هاي مصوب و نیز سامانۀ واژه پایگاه جستجوي واژه
هاي درسی هر سه مقطع در چهار شاخۀ نظري (علوم تجربی،  مامی کتابتحقیق شامل ت

تحقیـق   آماري گزارش. 1400ریاضی و فیزیک، علوم انسانی، و معارف اسالمی) در سال 
  مرحله شمارش تهیه شده است:چهار  در
و شمارش تمام اصطالحات عمومی و تخصصی اعم از بیگانـه، غیراسـتاندارد    استخراج -1
شـمارش   -3 ،با بسامد شمارش واژگان پیشین -2 ،صوب فارسی بدون بسامدرسی یا مفا

محاسـبۀ درصـد کـاربرد مصـوبات      -5و  ،بـا بسـامد   کاررفتـه  بـه هـاي مصـوب    تعداد واژه
 کتاب.   فرهنگستان نسبت به کل واژگان مستخرج از

و یـافتن   ثبـت در جـداول اکسـل   ب)  ،استخراج واژگـان الف) این تحقیق در سه مرحلۀ 
بر اساس درستی کاربرد در متـون بـر    هابرابرنهادتحلیل کاربردشناختی ج) و ، هارنهادبراب

 انجـام شـده اسـت.   بافت و شیوة ارائه و درج آنها در کتاب درسـی   اساس نحو متناسب با
به دلیل اهمیت کانونی در این مقاله در جایگـاه  که شامل تحلیل کیفی است مرحله سوم 

) بافت نامناسب براي کـاربرد واژة مصـوب،   1نوان شامل ذیل پنج عنخست آورده شده و 
کاربرد نادرسـت  ) 4، برابرنهاد) کاربرد نادرست 3، کاربرد واژة بیگانۀ نامتناسب با بافت) 2

هـاي   شـده در کتـاب   اشکاالت زبانی و کاربردي یافت، ) کاربرد حشو5اي، و ساخت مقوله
هـاي   هـا و روش  ت بـه نـوواژه  درسی تحلیل شده است. سپس به برخی بازخوردهـا نسـب  

 ها نیز پرداخته شده است.  معرفی آنها در کتاب
 کاربست مصوبات (کاربردشناختی) کیفی بررسی. 3

در یک زبان متضمن ایـن حقیقـت اسـت کـه آن      شده وام گرفتهپرشماري واژگان بیگانه 
زبـان   يلغـو  ریـ غهـاي   گرایی، بسیاري از ویژگی زبان در مسیر تحوالت معطوف به بیگانه

هضـم نمـوده اسـت. در ایـن میـان نقـش مترجمـان کـه          مبدأ را نیز در خـود جـذب و  
تـر اسـت و همـین     یابنـد پررنـگ   هاي مبدأ نمیهاي زبان هاي مناسبی براي نوواژه معادل

اي و بـافتی زبـان مبـدأ را بـر      ها، ساختارهاي زمینه گیري مسئلۀ نبود معادل فارسی و وام
رود کـه تشـخیص    برداري) و این امر تا حدي پیش می گرتهکند ( زبان مقصد تحمیل می

فارسـی بایـد در همـان     يا برابرنهادهشود و اکنون که  ساختارهاي بیگانه بسیار دشوار می
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شود. این  ساختارهاي مخصوصِ واژگان بیگانه بنشینند، ماهیت غیرفارسی آنها نمایان می
از حیـث   ریـ وام گنـه بـه نفـع زبـان      تغییر نه به نفع زبان بیگانه در یادگیري آن است و

خلوص و اصالت آن؛ چراکه براي نمونه در مورد همین زبان ژاپنـی کـه در مقدمـه بیـان     
سـو   )، از یـک Dattun, 2008: 2-3( زبانـه اسـت   ژاپن یک کشور تـک با وجود اینکه  شد،

بـر  پرشماري واژگان انگلیسی، کارآمدي آن زبان را به پرسش کشـیده و از سـوي دیگـر،    
هـاي آخـر قـرار دارد و دلیـل آن      هاي زبان در جهان در رتبـه  تحقیقات، در آزمون ساسا

یادگیري و تکیه بیش از حد بر دستور زبان و واژگـان در   يساز یمتنتوجهی به مقولۀ  بی
. )Thompson, 2007: 309( کاربردي دانسته شده است هاي خارج از متن و بدون تمرین
) که contextualization()2( ن امر صادق است. بافتی کردندر مورد برابرنهادها نیز همی

اسـت، از   قـرار دادن واژه یـا عبـارت در بافـت بـراي روشـن کـردن معنـاي آن        به معنی 
هرگونـه امـري در رابطـه بـا واژه (اعـم از یـادگیري،        يکارآمد سـاز هاي  ترین روش مهم

ـ    و مسـائل آن در   افتییاددهی و ساخت آن) است. در اینجا به برخی از ایـن مناسـبات ب
 شود. هاي بیگانه اشاره می زمینه واژگان مصوب یا معادل

 . بافت نامناسب براي کاربرد واژة مصوب1-3
مناسـب نبـوده و    برابرنهـاد در بررسی متون مواردي مشاهده شده که بافت براي کـاربرد  

در  غالبـاً له سازي کرد. این مسـئ  الزم است بدین منظور، بافت را با واژة موردنظر متناسب
ها به  مورد واژگان عمومی دیده شده است که به دلیل کاربردهاي متعدد آن واژه در بافت

 ایـن  از یکی نامناسب ساخته است. برابرنهادصورت قالبی درآمده و زمینه را براي کاربرد 
تصـویب   برابرنهـاد . فرهنگستان براي این واژه چنـدین  است »کنترل« بیگانۀ واژة موارد،
نظـارت و  هاي مختلف متناسب باشـند. در تعریـف کنتـرل آمـده:     است که با بافت کرده

 ،ادارهاند: . سپس این واژگان نیز معرفی شدهسازي آن مدیریت بر چیزي یا مهار و محدود
واژة از یـادآور شـده اسـت کـه      همچنین. ضبط و مراقبت ،نظارت ،بازرسی ،بازبینی ،مهار

روند یا معنایی متفـاوت   واردي که این الفاظ به کار نمیتوان در م می »واپایش«نوساختۀ 
ایـن واژه   برابرنهـاد مصـوبات،  دیگر با توجه به البته  کرد.با آنها در مد نظر است استفاده 

مثـل شـاهد در گـروه     :متفـاوت اسـت  ها  و ترکیببیش از این است و در متون تخصصی 
اما باز برخـی   و ... 4معیار ۀر سامانمعیار د ،3و چرخ فرمان 2یا فرمان در دورفرمان 1شاهد

                                                           
1. control group 
2. remote control 
3. control wheel 
4. control system 
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راه حل مناسـب ایـن    نیستند و ظاهراً هابرابرنهادهاي قالبی پذیراي هیچ یک از این بافت
 است که به جاي جستجو براي برابرنهاهاي بیشتر، آن قالب نامناسب تغییر کند.  

رل کنند در حالی کـه  خود را کنت توانند مصرفنیز ممکن است بر این باور باشند که می ايعده*  -
 ).139: 1400(بهداشت و سالمت،  گیردمواد به سرعت تمام زندگی فرد را در کنترل خود می

، 1»در کنترل خـود گـرفتن  «دوم از کاربرد کنترل در مثال باال، یعنی عبارت  مورد براي 
دهـد. پـس    جایگزین کردن هیچ یک از مصوبات پیشنهادي، بافتی منسجم به دست نمی

 ايعـده براي مثـال:   ← شود. یر کل قالب متأثر از بافت زبان بیگانه مشکل حل میبا تغی
 کـه  حـالی  در کننـد؛  مهار را خود مصرف وانندتباور باشند که می این بر است ممکن نیز

 گذارد.   تأثیر نامطلوب می فرد زندگی سرعت بر تمام مواد به
 )120: 1400بهداشت و سالمت، ( 2»خود از دست دادن کنترل«* ترس  -
 است فتار زبان بیگانهبا از برگرفته زیرا دارد؛ وجود مشکل همین نیز عبارت این مورد در 

از دسـت دادن تـوان    ←هسـتیم » توان«و ناگزیر از درهم شکستن این قالب با افزودن واژة 
رود بلکـه تـوان مهـار اسـت و کـاهش       ؛ در واقع این مهار نیست که از دست میمهار خـود 

اسـت کـه بـراي    » از«ر این امر. نکتۀ دیگر در مورد این عبارت حرف اضـافه  قدرت فرد د
-در یک عبـارت مـی  » از«واژة ترس الزم است ذکر شود. لذا براي جلوگیري از توالی دو 

 ترس از ناتوانی در مهار خود ←توان ساختار آن را تغییر داد
داً آسـیب دیـده و بـه ایـن مـواد      با ادامه مصرف به مرور زمان توانایی آنها در خـودکنترلی شـدی  *  -

 ).140: 1400بهداشت و سالمت، ( .کنند وابستگی پیدا می

در اینجا به معناي محدود کردن خود در مصرف مواد است و تنهـا   3»خودکنترلی«واژة  
خـود  «معنـاي  اسـت امـا   » مراقبـت «رسـد   اي که مناسب جـایگزینی بـه نظـر مـی     واژه

را » مهـار خـود  «ت بـه جـاي آن ترکیبـی مثـل     کمی متفاوت است. بهتر اسـ  4»یمراقبت
 مستفاد شود.  قاًیدقجایگزین کنیم تا معنا 

از احساسات منفی یا پرهیز  دور شدن، ها خواستهمهار  قوي ... اراده یک داشتن یعنی نفس * مهار -
 )55: 1400بهداشت و سالمت، ( هاروياز انجام یک رفتار ناپسند و کنترل بر روي زیاده

                                                           
1. to take / keep/ have something under control 
2. to lose one’s control 
3 self-control 
4 .self-care 
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» مهـار « برابرنهـاد بـراي کـاربرد    را بافـت  توان می »بر« ۀاضاف حرف حذف با البا جملۀ در
 ها روي مهار زیاده ←:کردمتناسب 

کنترل کنید تا دیگران نتوانند روي افکـار و رفتـار شـما کنتـرل داشـته       را خود منفی * هیجانات -
 )88: 1400بهداشت و سالمت، ( گیري کنند.باشند و به جاي شما تصمیم

 خـود معمـوالً بـر زنـدگی     ...هسـتند.  ... تر در برابر فشار روانی مقاوم يآور تابسرسخت و  افراد*  -
: 1400بهداشت و سـالمت،  هستند ( پذیرا تغییرات قبال در و ... کنند.بیشتري احساس می کنترل

115(. 
برداري است و  گرته 1»کنترل داشتن بر روي چیزي یا کسی«در دو جملۀ باال نیز عبارت 

سـازي بایـد بافـت را     راین بافت آن مناسب کاربرد واژة مصوب نیست. بـراي متناسـب  بناب
... تا دیگران نتوانند بر افکار و رفتار شما مسلط شوند/تسلط  ←تغییر کلی داد: جملۀ اول

 ←جملـۀ دوم .  یابند و .../ ... ادارة / عنانِ/اختیار افکار و رفتار شما را به دست گیرند و ...
 توان بیشتري در مدیریت / ادارة زندگی خود دارند. ... معموالً

توانید خـود و دیگـران را شـاد کنیـد (سـالمت و      با چند ایده ساده بگویید شما چگونه می*  -
 )134 :1400بهداشت، 

نیز از آن دسته واژگانی است که داراي برابرنهادهاي متعدد (آرمـان،   2»ایده«بیگانه  واژة
. اما از آنجا که کـاربرد ایـن واژه در   استبافت کالم  متناسب با اندیشه، عقیده، فکر، نظر)

خـود و دیگـران چـه     شاد کـردن براي  ←مند نبوده به تغییر کلی نیاز است متون فارسی قاعده
 رسد؟ اي به نظرتان می هاي سادهراه
، 3تـاریخ فهرسـت کنیـد (   ...هاي استالین، موسولینی و هیتلر را دیکتاتوري مشترك هاي* ویژگی -

1400 :135( 
بـرداري اسـت؛ چراکـه     باال کاربرد واژه بیگانه دیکتاتوري در جایگاه اسـم، گرتـه    جمله در
 »Hitler’s dictatorship«و » Stalin’s dictatorship«ترجمـۀ ترکیبـاتی چـون     قـاً یدق

اســت و بــا » اسـتبداد «مصـوب بــراي دیکتــاتوري در ایـن مفهــوم واژة    نهــادبرابراسـت.  
را خـواهیم داشـت   » استبدادهاي استالین، موسولینی و هیتلر«در جمله، جایگزینی آن، 

 »هاي اسـتبدادي  حکومت«با  »ها دیکتاتوري«که در فارسی فصیح نیست. بهتر است واژة 
  جایگزین شود.

                                                           
1. to have control over/on sth/sb 
2. idea 
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و مشـتقات آن   1وفور به کار رفته تـرور هاي بیگانه که در زبان فارسی بهیکی دیگر از واژه
 terrorو اصـل التـین آن   شـده  گرفتـه ) terrourی از زبان فرانسـه ( این واژه انگلیس است.

(ترساندن) هم داشته ولی در فرانسـه و   terrereاست. واژة ترور در این زبان صورت فعلی 
نامـه دهخـدا دربـاره تـرور      در لغـت  ).Lexico, 2020انگلیسی، فعل آن وارد نشده است (

 اسـت. و  شـده  متـداول  فارسـی  در حهاسـل  به وسـیله  سیاسی قتل ترور به معنی«آمده: 
ـ  سـقوط  از پس که است انقالبی حکومت اصول هم ترور حکومت م) در 1794دنها (ژیرون

از . (دهخدا، ذیل ترور)» هاي سیاسی فراوانی را متضمن بودفرانسه مستقر گردید و اعدام
تـرور،   مصـوب  نهـاد است. برابر یافته 2واژة ترور در زبان فارسی جهش معناییاین رو، وام

) است و از ایـن واژه  آید پدید سیاسی انگیزه با خشونت براثر که بسیار هراس» (وحشت«
نیز تصویب شده است. چنانچه ترور بـه معنـاي    4افکنی و وحشت 3افکن برابرهاي وحشت

را جـایگزین کـرد. امـا در معنـاي      برابرنهـاد توان این  قتل سیاسی به کار رفته باشد، نمی
 سازي کرد. توان بافت را متناسب هدف قتل یا کشتن میاقدام یا حمله با 

مسلحانه و ترورهایی بود که به دست اعضاي  هايماقدا مدیون بیشتر جمعیت این تأثیر و * شهرت -
... ← ) 141: 1400، 3(تاریخوزیر دربار را به جرم فساد و خیانت کشتند. ... صورت گرفت. آنها  آن

 افکنی اعضاي آن بود که ... . هاي مسلحانه و وحشتمدیون اقدام
را در کوچـه و بـازار بـه    ... ترور را آغاز کردند و عـده زیـادي    )منافقین(مجاهدین خلق  * سازمان -

افکنـی را آغـاز کردنـد .../ ... بـا اقـدام بـه        سـازمان ... وحشـت   ←)159(همـان:  شهادت رساندند. 
 افکنی، عدة زیادي ...  وحشت

انقـالب  جانبـازي   شـرف  بـه  و ... گرفتند قرار خلق مجاهدین ستیتروری حمله هدف ... له * معظم -
 ....افکن مجاهدین  له ... هدف حمله وحشت ) معظم163(همان: اسالمی نایل آمدند. 

در جمالت بـاال بـدون تغییـر محسوسـی در بافـت، امکـان کـاربرد         ،چنانکه مالحظه شد
 یافتـه بـه کـار    در معناي جهـش زیر فعل ترور کردن  ۀدو جملاما در  ؛ایجاد شد برابرنهاد

تنها با تغییر فعـل ایـن امکـان    کند و   جایگزینی مصوبات دشواري نحوي ایجاد می رفته و
 .نماید می؛ لذا بازنگري این مصوبات ضروري آید به وجود می

                                                           
1. terror 
2. meaning mutation 
3. terrorist 
4. terrorism 
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... حسنعلی ←  )15(همان: وقت، را ترور کرد.  ریوز نخستاین گروه ...، حسنعلی منصور، *  -
 افکنی به قتل رساند. ا در جریان عملیات وحشتر منصور، ... ،

 حسین دکتر ←)141، (همان کردند اما او جان سالم به در برددکتر حسین فاطمی را ... ترور *  -
 .افکن قراردادند اما او جان سالم به در برد اي وحشت را ... هدف حمله فاطمی

  بافتناسب با تکاربرد واژة بیگانۀ نام. 2-3
رفته در متن مناسـب بافـت زبـان فارسـی     کار به بیگانۀ هاي هدارد که واژ امکان وجوداین 

فارسی  نهادبرابرنباشند و در اثر بازگردان از زبان بیگانه رواج یافته باشند. چنانچه کاربرد 
 به کار برد:دیگري  لفظ مناسبتوان  در چنین مواردي متن را نامأنوس سازد، می

 بـدن  وضـعیت  باشد، متر سانتی 5 تا 2 بین کمر در و متر سانتی 5 گردن ناحیه در فاصله این اگر*  -
 )156: 1400، سالمت و بهداشت( .است آل دهیا شما
 استفاده کرد.» مناسب«یا » مطلوب«هاي  توان از واژه می، 1»آرمانی«نامأنوس  برابرنهادبه جاي 

ر، ابـزار و تجهیـزات آن را   هاي مناسب در مورد بهبود شـرایط کـا  تواند با ارائه ایدههر فردي می*  -
 )162 :1400سالمت و بهداشت، فراهم آورد (

 :استفاده کرد »پیشنهاد« یا »راهکار« مثل بافت مناسبِ هاي جایگزین از توان  می که
 ،کنـد مـی  تهدید را آن در شاغل افراد که عضالنی اسکلتی هايناهنجاري بروز از جلوگیري براي*  -

 )169 :1400سالمت و بهداشت، ( دکنی هادپیشن ارگونومیکی، مناسب ایدة
رسـد کـه    وجود دارد؛ و به نظر مـی  گفته شیپشود که در جملۀ فوق نیز همین اشکال مالحظه می

 ... راهکار ارگونومیکی مناسب پیشنهاد کنید. ←باشد:  تر مناسب» راهکار«اینجا هم واژة 
اقتصاد ( کنندکارهاي سودآور تبدیل می را امیدوارانه به کسب و هاي خود ایده کارآفرینان ...*  -

 .)5: 1400پایه دهم، 
منطق زبـانی   ،هرچند مفهوم است» تبدیل ایده به کسب و کار« عبارتدر جملۀ باال 

ایده به کسب و «نه اینکه  »شود عملی میایدة کسب و کار است که « ،. درواقعندارد
ر زمینـۀ کسـب و کارهـاي سـودآور     هـاي خـود را د   کارآفرینان ... اندیشه← .»کار تبدیل شود

  کنند. امیدوارانه عملی می
 copy ها را در حافظهآن و انتخاب را : اطالعاتآوران در پروندة متنیسازي اطالعات مدالذخیره*  -

ایـن   در .شـود مـی  کپـی  پردازواژه در جدول این ترتیب، این به. کنید pasteپرداز واژه و در برنامۀ
 کنیـد  کپـی  پرونـده  در را آورانمـدال  تمام ۀ بعدي،هاي حرکت به صفحدکمهگاه، با استفاده از وب

 .)40: 1400(کاروفناوري، پایه هفتم، 
در حـوزة رایانـه و    2مصوب) نهادبرابردر متن باال شیوة کاربرد اصطالح (بردار و بچسبان: 

 ستان تعریف شده اسـت: فرهنگمصوبات فناوري اطالعات موردنظر است. این اصطالح در 
                                                           

1. ideal 
2. copy and paste 
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بنـابراین  ». و قرار دادن آن در جـاي دیگـر   کجایء یا مطلبی از  رونوشت برداشتن از شی«
و در  1رداریـد ب حافظه ازها را رونوشت آن و انتخاب را اطالعات ←توان بدین شکل اصالح کرد می

گاه، با استفاده این وب در .گیردقرار می پردازواژه در جدول این ترتیب، این به. 2پرداز بچسبانیدواژه برنامۀ
  ارد کنید.و پرونده دررا  آورانمدال اطالعات تمام ۀ بعدي،هاي حرکت به صفحاز دکمه
تکـرار شـود و   » رونوشـت برداشـتن  «ضـرورتی نـدارد   شـود  که مشـاهده مـی   طور همان

 توان به کاربرد.   هاي دیگري نیز براي آن میجایگزین
 برابرنهادکاربرد نادرست . 3-3

کاررفته در متن از همه لحاظ مناسب است اما به لحاظ معنـاي   مصوب به دبرابرنهاگاهی 
تخصصی ریزبینی الزم در انتخاب آن نشده اسـت کـه توجـه بـه آن بـه لحـاظ آمـوزش        

   اي اهمیت دارد. حرفه
اسـت،  داراي ترکیب جدیـدي از مـواد ژنتیکـی شـده      ژنتیک مهندسی طریق از که جانداري به*  -

 )98: 1400، 3شناسی (زیست گویندمییا تراژنی کی جاندار تغییریافته ژنتی
(مصوب) بـه  » اندامگان تراژنه«جمله باال دو مورد باید اصالح شود؛ نخست جایگزینی  در

از ایـن  ؛ تراژنـه  »تراژنـه «بـه  » تراژنـی «، دوم اصـالح  »جاندار تغییریافته ژنتیکـی «جاي 
گیـاه   که بر حسب تعریف فرهنگستان، 3اژنهتر ترکیب مصوب گرفته شده است: اندامگان

روش آزمایشـگاهی در ژنگـان آن     اي دیگر بـه  که یک ژن خارجی از گونهاست یا جانوري 
هـا و همچنـین صـفت     در کـاربرد ایـن واژه   3شناسی زیست کتاب در اما ؛وارد شده باشد

 4ژنـی تراطبـق تعریـف فرهنگسـتان:     دقت الزم نشده اسـت. » تراژنی«آن یعنی از دیگر 
 هـاي  روش با را تغییریافته ژن یک کهاست  آن از نُتاجی یا گیاه شدة کشت یاخته ویژگی

 مثال دیگر: .باشد کرده دریافت 5تراریختگی گوناگون
 برگ آلومینیـومی، پوش کنید،... مچاله را آن و کنید اختیار... برگ (فویل) آلومینیومی،پوشیک *  -

 ). 41: 1400، 10، پایه 1(فیزیک برگپوش ...
؛ بنابراین فقط همین مصوب باید جـایگزین  foil است نه aluminum foilواژة  برابرنهاد» برگپوش«

 مثال دیگر: است. زائد» آلومینیومی«شود و ذکر 

                                                           
1. copy 
2. paste 
3. Genetically Modified Organism 
4. transgenic 
5. transformation 
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نـدارد.   )رويگـران ( داخلـی  اصـطکاك  و اسـت) چگالی آن ثابـت   یعنی(است  ریناپذ تراکمشاره *  -
 )43(همان، 
 بـراي  (ویسـکوزیته)  رويگران ةواژ از اده شده است که معموالًتوضیح دکتاب در پاورقی 

بـه جـاي    1395چاپ  1در فیزیک .شودمی استفاده هاشاره در داخلی اصطکاك به اشاره
viscosity  بـه کاررفتـه بـوده و در سـال     » وشکسـانی یـا چسـبندگی   «واژة غیراستاندارد

جـایگزین آن شـده و   » داخلـی اصطکاك «واژة  اشتباه به با وجود دانستن مصوب، 1400
و در پـاورقی  ، در داخل پرانتز ذکـر گردیـده   »روي گران«مصوب فرهنگستان، یعنی واژة 

 است. آن آمده توضیح 
 دستوري مقولۀساخت  کاربرد نادرست .4-3

 و بیگانـه  واژه (برابرنهـاد، اشتباه در درج شکل مناسبی از واژه  ،ايمقصود از خطاي مقوله
 آن است؛ مثال:وري مقولۀ دست اسبر اس التین) یا
 ).99: 1400، قتصادااست ( دولت بر مجلس کنترلی ابزارهاي از یکی * بودجه -

در جملۀ باال واژة کنترلی از مقوله صفت است و پسوند یاء در آن ممکن است بـه هـر دو   
 معنی نسبت و لیاقت باشد. این ترکیب در هر دو حالت درون و بیرون جمله اشکال دارد؛

در حالت اول مشخص نیست ابزار کنترلی ابـزاري اسـت بـراي کنتـرل کـردن یـا        چراکه 
وابستۀ ابزار است، بـا مجلـس رابطـۀ    » کنترلی«کنترل شدن. در حالت دوم، چون صفت 

بودجه یکی از ابزارهاي مجلس بـر  «ساخت جمله بدین ترتیب است:  نحوي ندارد، و ژرف
 صـورت  بـه اشتباه است و بایـد  » کنترلی«فت معناست. پس کاربرد ص که بی» دولت است

بودجه یکی از ابزارهاي نظارت مجلس بر دولت اسـت.  ←بیاید تا با مجلس نیز مرتبط شود: اسم 
  است.» ابزار«الیه براي مضاف» نظارت مجلس بر دولت«در این جمله، کل عبارت 

 )105 :1400، 3سی شنا زیست( گوسفند تراژن*  ،)93: 1400، 3شناسی  زیستگیاه تراژن (*  -
کـه پژوهشـگران بـه داخـل ژنگـان یـک        اسـت  یهر قطعه از دناي خارج 1»تراژن«واژة 

. با توجه به تعریف، تراژن اسم است و به لحاظ معنی نیز کـاربرد آن  کنند موجود وارد می
بـه کـار   » تراژنـه «مناسب  برابرنهاددر ترکیب گیاه تراژن نادرست است. به جاي آن باید 

 (پیش از این توضیح داده شد) گیاه تراژنه، گوسفند تراژنه ←ز مقولۀ صفت است.رود که ا
زنبورهـاي   یـا  و جـانوران  گـروه  در نگهبان افراد دهند؟چرا جانوران رفتار دگرخواهی انجام می*  -

 :1400، 3شناسـی   زیسـت ( .دهندمی انجام خویشاوندان خود به نسبت را دگرخواهی رفتار عسل،
123( 

                                                           
1. transgene 
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دهند، لزومًا خویشاوند نیستند. در واقع، رفتار دگرخـواهی  ی که دگرخواهی انجام میهایخفاش*  -
، 3شناسـی   زیسـت ( کنـد.  ه شـده، بـه بقـاي آنهـا کمـک مـی      انتخـاب طبیعـی برگزیـد    که در اثر

1400:124( 
اسـت. دگرخـواهی در   » رفتار دگرخواهی«دو جملۀ باال در کاربرد اصطالح  در اصلی نکتۀ

اسـت. ایـن واژه از    »دوسـتی  نـوع «به کار رفته که مصوب آن  altruismبرابر این متن در
ن تغییـر  آسـاخت   ،مقوله اسم است و چنانچه براي توصیف یک اسم دیگـر بـه کـار رود   

د امـا در مـور  تفاوت بین اسم و صفت چندان ظاهر نیسـت.   یخواهدگرد. در مورد بیا می
رفتــار «. از بــین دو ترکیــب وضــوح تفــاوت را دیــدتــوان بــه واژة خودخــواهی مــی مــثالً

تـر اسـت. افـزون بـر اینکـه      دومـی پذیرفتـه   مسلماً» رفتار خودخواهانه«و » خودخواهی
اي رفتار اسـت و کـاربرد رفتـار در کنـار آن دو      گونه یخواهدگرخودخواهی نیز همچون 

که حشو در آن آشکارتر است. » ییگو راستگفتار «شود. مانند ترکیب  حشو محسوب می
دخواهی از نوع ترکیب اضافی است و تعریف آن، رفتاري است که خودخواهی از رفتار خو

 .دوستانه دوستی یا رفتار نوع نوع← :اشکال دارد منطقاًدهد که  خود بروز می
کـه   بـراي واژة رفتـار اسـت   » دهند م میانجا«نکته دوم در این دو جمله، کاربرد فعل 

کردن موجود است و با همایندهاي نشـان  مصدر مرکب رفتار  ،نیست. از واژة رفتار اصیل
اي  به گونه«*: شود مثالً گفته نمیچنانکه  رفته است؛دادن و بروز دادن و داشتن نیز به کار 

/ ...  اي رفتـار کـرد کـه    به گونـه و متداول است گفته شود: » رفتار انجام داد که همه متعجب شدند
 اي بود که ... رفتارش به گونه

کننـد؟   دوستانه رفتـار مـی   چرا جانوران نوعشوند:  ا بدین ترتیب اصالح میه بنابراین، نمونه 
 .دارنـد  دوسـتانه  افراد نگهبان در گروه جانوران یا زنبورهاي عسل، نسبت به خویشاوندان خود رفتار نـوع 

 طبیعـی  انتخـاب  اثـر  در دوستانه کـه  نوع رفتار واقع، در. نیستند خویشاوند لزوماً دوست، نوع هاي خفاش
 .کند به بقاي آنها کمک می شده، گزیدهبر

 شود.: التین دیده میمعادل اي در  هاي درسی این خطاي مقوله ز در کتابگاهی نی

، 3شناسـی   زیسـت ( شـود مـی  انجام 2و مهاري 1صورت القایی دو به پروکاریوت در منفی تنظیم*  -
1400 :34( 

                                                           
1. inducer 
2. repressor 
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. شـود  »مهـاري « ینفرهنگسـتان بایـد جـایگز   مصـوب  » فرونشـانی «مثال بـاال، واژة   در
اسم فاعل است و نه اسم مصـدر و   شده از مقولۀ تین که براي آنها ذکرمعادل ال همچنین

و » القـاگر «اسـم فاعـل آنهـا یعنـی     اصالح شـود تـا از    repressionو  induction د بهیبا
 که تعاریف دیگري دارند متمایز شوند.  »فرونشان«
 و مسـاعد  خـاك  کـافی،  دمـاي  سـال،  در یلیمتـر م 300 از بیش بارش استان، شمالی مناطق در -

 کوه در تابستانی و بهاري مراتع صورت به را مناسبی گیاهی پوشش* توپوگرافی خاص هايویژگی
 ) 13 :1400تهران،  شناسی ناستا( آوردمی وجود به عشایري و محلی دامپروران براي دشت و

طقه است که همچنین بـه  هاي سطوح زمین در یک منتوپوگرافی مطالعۀ شکل و ویژگی
 شـود،  یا توصیف آنها در قالب یک نقشه نیز اطالق می ها و اشکال سطوحخود این ویژگی

)، بـرداري عـوارض زمـین در یـک منطقـه      نقشهاما فرهنگستان فقط با ذکر تعریف آخر (
را تصـویب کـرده اسـت. البتـه فرهنگسـتان بـراي ایـن واژه در        » نگاري عارضه« برابرنهاد

هرروي توپوگرافی اسم است و چنانچـه   تلف برابرهاي متفاوتی نهاده است. بهمخترکیبات 
هـاي   ویژگـی « باال در مثال. سازي شود در جایگاه صفت قرار گیرد، ساختش باید متناسب

مصـوبات فرهنگسـتان،    بنا بـر به احتمال زیاد در برابر آمده است که  1»خاص توپوگرافی
 است. » شتیبردا  نقشه وارضع«معادل صحیح آن 

 را نظـر  مـورد  نقطۀ دو در ابتدا کش، خط یک و محل *توپوگرافی نقشۀ کمک به روش این * در -
 )38 :1400دفاعی،  آمادگیکنیم (می مشخص نقشه روي

-عارضـه  نقشـه  از اسـتفاده  زمـین  سـطح  بلنـدي  و پسـتی  و هاناهمواري نمایش هايروش از * یکی -
  )42: 1400، 2تجربی لومع آزمایشگاهاست ( *)توپوگرافی(ينگار
اسـت   ...و *توپـوگرافی  و هواشناسـی  هـاي  نقشـه  بـا  کـار  اطلس، به مراجعهمربوط ...  فعالیت*  -

 )صفحات آغازین :1400اي،  ناحیه ) جغرافیاي2( (جغرافیا
متناسـب نیسـت.    مقولـۀ آن شود که ساختار واژه بـا  می مالحظه نیز باال جمالت در

ی هواشناسـ   همچنین در جملۀ آخر نیز واژهاست.  2»ینگاشتنقشۀ عارضه« برابرنهاد
 .تغییر کند »هواشناختی«صفی باید به به دلیل قرارگرفتن در جایگاه و

 . کاربرد حشو  5-3
شـود کـه در هنگـام     معادل فارسی یا بخشـی از آن ذکـر مـی    ،بیگانه ةگاهی در کنار واژ

بـه  » سـیناپس «آنجـایی کـه    جایگزینی واژة مصوب باید بدان توجه شود. در مثال زیر از

                                                           
1. topographic features 
2. topographic map 
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شود، نیازي به کاربرد واژة عصبی نیست و ذکـر  هاي عصبی اطالق میمحل اتصال یاخته
 کافی است. » سیناپس عصبی«به جاي ترکیب » همایه«مصوب  برابرنهاد

هاي عصبی بـه جـاي    شود و در محل سیناپس دن منتشر میب در مواد این مخدر، مواد مصرف با*  -
 )141: 1400نشیند (بهداشت و سالمت، هاي عصبی میي شیمیایی پیامها هدهند ارسال
ـ آنکه است مگر  زائداتوبان  لفظاست،  »بزرگراه«هردو  برابرنهادچون  زیر در نمونه  نیالت

 .ذکر شود یا پرانتزدر پاورقی آن 
 )17: 1400، 8(مطالعات اجتماعی، پایه  اتوبان، بزرگراه*  -

 و اسـت  »کنتـرل « برابرنهـاد همـان   »نظـارت « واژة کـه  زیر هاي مثال در است همچنین
ذکـر واژة   و نیست بافت مناسب ،»وضعیت بدن«در مورد  پیشین توضیح طبق »آل دهیا«
 کافی است.  تنهایی به» مطلوب«
: 1400باشد (اقتصـاد، پایـه دهـم،     شدید نظارت و کنترل تحت باید آنها پولی هاي فعالیت تمام*  -

100(. 
 اسـت،  آل دهیـ اي یک ناحیۀ روستایی مطلوب و براي خانوارهای از سالمت که ممکن است میزان*  -

 )89: 1400اقتصاد، پایه دهم، ( براي خانوارهاي شهري ناچیز تلقی شود
 )15: 1400، 10، پایۀ 1(فیزیک دقت همواره به معناي صحت و درستی نیست*  -

کـه   - صویب کرده اسـت را ت» درستی« برابرنهاد accuracyفرهنگستان براي واژة بیگانۀ 
ذکـر  ، بنـابراین  براي آن درج شده بود» صحت«ارد کتاب، واژة غیراستاند 1395در چاپ 

 شود. حشو محسوب می آن نهادبرابردر کنار  »صحت«
 انـدك  بسـیار  تعـداد پروازهـا   به نسبت آن سوانح و دارد زیادي بسیار امنیت هوایی نقل و * حمل -

 )55: 1400، 3دارد (جغرافیا نیاز زیاد مراقبت و دقت به آن ایمنی کنترل حال، این با .است
دو بـه  آن است هر نهادبرابرکه  »مراقبت«و  »کنترل«در جمله باال حشو وجود دارد؛ زیرا 

مراقبت نیاز دارد/ مراقبت از ایمنی آن الزم است/ نظـارت بـر   با این حال، ایمنی آن به  ←اند رفتهکار 
 .ایمنی آن ضروري است

 )119: 1400استرس (بهداشت و سالمت،  کنترل و مدیریت اي* راهکاره -
راهکارهـاي مهـار   ←در کنار هم حشو اسـت  »کنترل«و  »مدیریت«در عبارت باال ذکر واژه 

 فشار روانی
 محـیط،  تحـوالت  برابـر  در خـود،  و اجتمـاعی  اقلیمـی  اوضاع با متناسب نیز، فرهنگی جهان * هر -

 ).36: 1400دهد (تحلیل فرهنگی، می نشان واکنش
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 کـره  منطقـه  یک خاص هواشناختی و جوي به معنی مجموعۀ شرایط 1اقلیم مصوب واژة
... ←در کنـار آن نیـازي نیسـت.    » اوضاع«به ذکر واژة  پسست. وهوا آب و مترادف زمین

 خود ... . اوضاع اجتماعی و اقلیم/ نوع اقلیم با متناسب
  برابرنهادها کاربرددر  برخی بازخوردهاي عمومی. 4

و مشـابه در کـاربرد مصـوبات     تکـراري هـاي   هاي درسی، برخی گـرایش  در بررسی کتاب
توانـد معیـار و میزانـی بـراي تعیـین       میفرهنگستان زبان و ادب فارسی مشاهده شد که 

در  از این بازخوردها درجۀ پذیرفتاري هریک از مصوبات در بین کاربران آنها باشد. برخی
 :شده استبندي  زیر دسته کلی هاي گروه

 گرایش به کاربرد واژة بیگانۀ مصوب )1
در مواردي که فرهنگستان واژة بیگانه را، عالوه بر معادل جدید مصـوب، پذیرفتـه و ابقـا    

ثـل دیـالیز/ تراکافـت؛    بـه واژة رایـج پیشـین بـوده اسـت؛ م      بـاالیی کرده است، گـرایش  
(علوم تجربـی،  رحم  زبین؛ رحم/زهدان؛ که واژگان دیالیز، میکروسکوپ ومیکروسکوپ/ری

مرجح بوده است. همچنین التین آنهـا نیـز در    )73، 101، 8 : به ترتیب در1400، 8پایه
 پاورقی نیامده است.  

   گرایش به کاربرد صورت نوشتاري پیشین )2
آن تصـویب   صـورت نوشـتاري  با تغییر جزئـی در   صرفاًمواردي که واژه بیگانه بیشتر در 

 نهـاد برابرپیشین ترجیح داده شده اسـت؛ مثـل گلوکـوز    شده باز همان صورت نوشتاري 
 ،7پایـه  تجربـی،  علـوم ( سلولز برابرنهاد؛ سلولوز )50: 1400 ،8پایه تجربی، علوم( گلوکز
1400: 103( 

 هاي قالبی ابقاي عبارت )3
-دار نمـی در مواردي که جایگزینی معادل مصوب در متن یا عبارت، آن را چندان معنـی 

(کـه   »از دسـت دادن کنتـرل خـود   «ة بیگانه درج شده است؛ مثل نموده است همان واژ
 .پیشتر توضیح داده شد)

 هاي آوایی مقاومت در برابر دشواري )4
بـه نظـر    کـه  مصـوباتی در کتاب به کار رفته باشند،  هابرابرنهادحتی اگر درصد باالیی از 

ـ انـد در بیشـتر مـوارد اعمـال نشـده     انـدکی دشـواري آوایـی داشـته     رسـد  می د؛ مثـل  ان
هـایی مثـل    و بـه جـاي آن واژه   درصد موارد اعمال نشده)، 90(در بیش از  »نگاشتارگر«

                                                           
1. climate 
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 (کـه در  »وجـدزدگی «و ... به کار رفته است؛  طراح گرافیک، رسام، طراح جلد، گرافیست
، 8(مطالعـات اجتمـاعی، پایـۀ    اکستازي آمـده اسـت)   متن کتاب داخل پرانتز مقابل واژة

آمـار و  نشـده اسـت (  » عـاطف «کـه جـایگزین   » ونـد  عطف«وب ؛ و واژة مص)29: 1400
 ).8: 1400احتمال، 

 هاي مرکب  به کار نبردن مصوبات در ساخت )5
ساختمان آنهـا اسـتفاده    واژة مصوب دراند، از بوده مرکبها در برخی از مواردي که ساخت

واژة ( يبنـد ، بـارم )1: 1400(کاروفنـاوري، پایـۀ هفـتم،     پـردازي نشده اسـت؛ مثـل ایـده   
... ، کپی گـرفتن  )9: 1400، هفتم پایۀ آسمان هايپیاماست) ( »بارم« برابرنهاد »شمارك«

 ... است)» پاراگراف« برابرنهاد» پیرابند«بندي ... (واژة  پاراگراف
 اقتصاد مقاومتی، ... با بـاور بـه تعـالیم   هاي بعدي حذف شده است: آن واژه در چاپ کالًیا  

هاي مولّد مردمی و دولتی، روحیـه جهـادي، خالقیـت،    به ظرفیت کااتاسالم و  بخش اتیح
-(جامعـه د آورد و شکوفایی را به ارمغان مـی پذیري، امید، همبستگی،... رشنوآوري، ریسک

ــی ــم،/1شناس ــه واژه  )108 :1395 ده ــک«ک ــذیريریس ــاپ » پ ــذف و  1400در چ ح
 .جایگزین نشده است) »پذیريخطر«
 هاي درسی در کتاب مصوباتو معرفی  بستهاي کارروش. 5
ها، هماهنگی فنی وجود نداشته اسـت. مبنـاي   در کتاب مصوبات نحوة درج و معرفیدر  

. درج واژة مصوب در جایگـاه اصـلی، یعنـی    1بررسی در این مورد سه سنجه بوده است؛ 
. درج واژة انگلیسـی در کنـار آن یـا    2بدون قرارگرفتن در پرانتز یـا ارجـاع بـه پـاورقی؛     

 :ها نمونه؛ . ذکر مصوب بودن واژه در پاورقی یا در فهرستی در انتهاي کتاب3رقی؛ پاو
 (نامطلوب) )elevator, ascenseurفرهنگستان مصوب( بر آسان -
 .(نامطلوب) )19: 1400ریاضی، پایه هفتم، ( Parking )توقفگاه (مصوب فرهنگستان -
: 1400، پایۀ هشـتم ، مطالعات اجتماعی(ستان پاراگراف) در پاورقی: مصوب فرهنگ paragraphبند ( -

 مطلوب)نا( )34
(مطلـوب اسـت بـا     )169: 1400، پایۀ نهم-وهنر فرهنگ( decorator: گر (دکوراتور) در پاورقی آرایه -

 ارجحیت ذکر مصوب فرهنگستان در کتاب) 
از روشی متفاوت استفاده شـده  ، پایه یازدهم شناسی یستدر کتاب زشایان ذکر است که 

در توضـیح سـاختار و    مـثالً  ؛استگامی نیز در جهت آموزش اصطالحات برداشته شده و 
در کادرهـاي رنگـی   دهندة واژه و برابر آن در زبان انگلیسـی نکـاتی    معانی اجزاي تشکیل
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براي توضـیح سـاختار بـه    هاي ریاضی  از عالمتاستفاده  . در این بارهجدا درج شده است
  رسد. رتر به نظر میجاي اکتفا به تعریف متنی مؤث

 :see( شناسـی  فرهنـگ بـرخط ریشـه   شناختی از جملـه   هاي ریشهدر بسیاري از فرهنگ

Online Etymology Dictionary(  بـه صـورت فرمـول سـاختاري تحلیـل       ،نیز اصـطالحات
 :اند شده

Chromatin: chroma (color) + chemical suffix ‘-in’ 
 بته) پسوند نس-فام (رنگ) + ( فامینه:  

Metastasis: meta- (change) + -sta (to stand, make or be firm) + -sis (-ing) 
 ي (پسوند اسم مصدر)-دگرنشینی: دگر (تغییر) + نشین (تثبیت شدن) + 

اصـطالحات بسـیار نزدیـک     يآمـوز  ختـه یانگاین طرز استفاده و معرفی واژگان بـه روش  
؛ گراسـت  لیـ تقلاصطالحات با رویکـردي  هاي نوین آموزش  از روش يآموز ختهیانگ .است

دهنـدة آنهـا یعنـی تکواژهـا و      یعنی با تجزیۀ اصطالحات و تعاریف به واحدهاي تشـکیل 
هاي معنایی مربوط، هم در واژة انگلیسی و هم در معادل فارسـی، ارتبـاط منطقـی     مؤلفه

 .)1400رضی:  بنی-(ر.ك. عطاریان) 1گردد (انگیختگی معنایی میان آنها تبیین می
 1400هاي درسی در سال  . بررسی کمی کاربرد مصوبات در کتاب6

 نبـی  گانـه و مقایسـۀ   در مقـاطع سـه   هـا  کتـاب کلی  این بخش شامل دو مرحله محاسبۀ
 نشان داده شده است.  دو جدولدوازدهم است که ارقام مربوط در  ها در پایۀ رشته

 . آمار کلی 1-6
دوازدهـم   هاي اول تا ششم ابتدایی و پایـۀ  یه، در مورد پا1400هاي  مبناي بررسیِ کتاب

شده در این سال بدون در دسـت داشـتن   هاي چاپمتوسطه در شاخۀ نظري، متن کتاب
تخصصـی و   هـاي  هتخصصی است و بنابراین تمام واژ هاي ههیچ الگوي پیشینی از نظر واژ

ر مـورد  اسـت. امـا د   شـده  محاسـبه  برابرنهادهـا ها بررسی و میزان کـاربرد  عمومی کتاب
هاي هفـتم تـا    هاي درسی پایهشده از بررسی کتابهاي هفتم تا یازدهم، گزارش ارائه پایه

است؛ بنابراین فقط میزان کاربست مصوبات، بـراي همـان    97و  95هاي  یازدهم در سال
هـا بررسـی شـده اسـت. آمـار کلـی بررسـی         هاي چاپ جدید ایـن پایـه   ها، در کتاب واژه

هـاي   هـا، تعـداد صـفحات، تعـداد کـل واژه      اساس تعداد کتـاب بر  1400هاي سال  کتاب
 استخراج شده، با احتساب بسامد و بدون آن، در جدول زیر نشان داده شده است.  

 

                                                           
1. semantic motivation  
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 1400شده در سال  هاي بررسی . آمار کلی مربوط به کتاب2جدول 

 

 ها تعداد واژه تعداد صفحات  ها کتابتعداد  پایۀ درسی
 ها با تعداد واژه
 بسامد

درصد کاربرد 
 مصوبات

 درصد 26 125 39 656 5 اول
 درصد 27 237 86 807 8 دوم
 درصد 17 554 150 992 9 سوم

 درصد 36 681 215 1263 9 چهارم
 درصد 40 276 141 1009 9 پنجم
 درصد 31 283 187 1236 11 ششم
 درصد 55 316 172 1850 15 هفتم
 درصد 67 283 129 1916 14 هشتم
 درصد 48 427 199 2120 14 نهم
 درصد 22 1078 486 3772 25 دهم

 درصد 18 1622 764 3411 23 یازدهم
 درصد 46 7466 2648 1827 35 دوازدهم

 13348 5216 20886 177 جمع کل
 : میانگین

 درصد  41

 
هـاي   بر اساس مقادیر جـدول بـاال، پایـه    ها از نظر کاربرد مصوبات در مقایسه پایهشرح: 

درصـد کمتـرین میـزان     18و  17ی و یازدهم دورة متوسطۀ دوم به ترتیب با سوم ابتدای
درصـد   68و  55هاي هفتم و هشتم دورة متوسطۀ اول به ترتیب با  کاربرد را دارند و پایه

مجموع، میانگین میزان کـاربرد  هستند. در در باالترین رتبه از نظر میزان کاربرد مصوبات
 درصد بوده است.  41در شاخۀ نظري،  1400ها در سال  مصوبات در همۀ پایه

 هاي نظري در پایه دوازدهم . مقایسه رشته2-6
شـود   ها از نظر میزان کاربرد در اینجا فقط پایه دوازدهـم ارائـه مـی    در مقایسه بین رشته

آموزان و نیاز آنها به دانستن معنا و کـاربرد   روي دانش زیرا به لحاظ آزمون سراسري پیش
ز اهمیت باالیی برخوردار است. در جـدول زیـر نتـایج ایـن بررسـی بـه       این اصطالحات ا

 اجمال نشان داده شده است. 
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 1400هاي نظري پایه دوازدهم از نظر میزان کاربرد مصوبات در سال . مقایسه رشته3جدول 
تعداد بدون  رشته تحصیلی

 بسامد
تعداد با 
 بسامد

تعداد واژگان 
 مشروط با بسامد

 کاربست با میزان
 بسامد

درصد 
 کاربست

  1430 1186 3419 1835 علوم تجربی
 1178 1019 2266 453 ریاضی فیزیک درصد 46

 2608 2205 5678 2295 جمع
  464 292 943 433 ادبیات و علوم انسانی

 154 79 296 118 علوم و معارف اسالمی درصد 50
 618 371 1239 551 جمع

 درصد 42 233 101 549 235 دروس عمومی

 درصد 46 3459 2677 7466 2648 جمع

 
ها در پایۀ دوازدهم از نظر کاربرد مصوبات، بهتـر دیـده شـد     در مقایسۀ بین رشتهشرح: 

هاي انسـانی و  با رشته هاي ریاضی و تجربیبراي حفظ دقت بیشتر در این مقایسه، رشته
نتیجـه را   هـاي مشـترك بـین ایـن دو رشـته     معارف در مجموع مقایسه شـود تـا کتـاب   

هنـوز مصـوبی نـدارد یـا     هایی است کـه  واژهمشروط هاي منظور از واژهغیرواقعی نسازد. 
همان واژه موجود در کتاب یا معادلی کـه از درون تعـاریف واژگـان مصـوب     ممکن است 

قیـاس   هـاي مصـوب آن واژه بـه   اي متفاوت یا از درون ترکیـب  ه  دیگر یا از مصوبات حوز
. دلیل افزودن این ستون در پایه دوازدهم تفـاوت بررسـی   یید باشدتأ مورداستخراج شده 
شود براي تعداد زیـادي   که مالحظه می طور همانهاي پیشین بوده است. این پایه با پایه

از واژگان، مصوبی در وبگاه فرهنگستان یافت نشده است. البته احتمال زیادي وجود دارد 
تأیید و تصویب باشند اما مبناي این پـژوهش  درصد مورد  80کم  که این واژگان تا دست

هـاي ریاضـی و    بر اساس جدول بـاال، رشـته   شده بوده است. بررسی موارد قطعی تصویب
هاي علوم  ) تفاوت بسیار زیادي با رشته2608تجربی از نظر تعداد کاربرد واژگان مصوب (

ب با کـل واژگـان   در تناسواژة مصوب. اما  2000) دارند؛ در حدود 618انسانی و معارف (
درصـد و   46هاي علوم تجربی و ریاضـی بـا میـانگین     ها، رشته موجود در کتاب تخصصی

درصـد، تفـاوت کمـی از نظـر میـزان توجـه بـه         50هاي انسانی و معارف میانگین  رشته
هاي  اي که میانگین کاربرد مصوبات با احتساب کتاب اند؛ به گونه کاربست مصوبات داشته

درصد رسیده است. این میـزان نسـبت بـه دو پایـۀ      46درصد) به  42 عمومی (با کاربرد
اسـت و  متوسـطه بسـیار چشـمگیر     دوم درصد) از دورة 18درصد) و یازدهم ( 22دهم (
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درصد بـرآورد   41هاي تمام مقاطع شاخۀ نظري که  آمار کلی کاربست مصوبات در کتاب
 .شده است

  . نتیجه7
فارسی از جمله اقـدامات مهـم در تحقـق هـدف      کاربرد مصوبات فرهنگستان زبان و ادب

هـاي   هـایی را در زمینـه   حفظ و تقویت زبان فارسی است و، به همین مناسبت، ضـرورت 
   :گوناگون در پی دارد

هـدف از   :و کاربرد مصوبات آموزشی متوننثر اي علمی براي اصالح ارائۀ راهکاره -
و  نفـوذ واژگـان بیگانـه   هـاي ناشـی از    پاالیش زبـان فارسـی از آسـیب   این راهکارها 

خطاهاي کاربردي است؛ مانند بافـت نامناسـب، واژة بیگانـه نامناسـب، سـاختارهاي      
 هدف از پیشنهاد ایـن راهکارهـا   مصوبات. نادرستکاربرد و اي نادرست، حشو، مقوله
چـه د زمینـۀ    ،سـازي آن  سازي مسیر کاربرد مصوبات در زبـان فارسـی و روان   هموار

  است.هاي درسی  در کتاب ،سازي بافتارمینۀ متناسبانتخاب واژه چه در ز
تحقیـق و بررسـی    :و مجـري کاربسـت مصـوبات    نظارت بر عملکرد نهادهاي مهم -

عملکرد نهادهاي حیاتی و محوري، چـون آمـوزش و پـرورش و سـازمان پـژوهش و      
و توجـه بـه    هـاي درسـی   در کتـاب  هـا برابرنهاد، در جـایگزینی  یریزي آموزش برنامه

 بر اسـاس کاربرد مصوبات است. مهم از جمله پیایندهاي  موضوعات مربوط،مسائل و 
 1375هاي درسی از سـال  این تحقیق، میانگین پیشرفت کاربست مصوبات در کتاب

درصد محاسبه شـده اسـت و رسـیدن بـه وضـعیت مطلـوب نیازمنـد         40، 1400تا 
یـن تحقیـق،   گفتنی است کـه نتـایج ا  جانبه است.  پیگیري و استمرار تحقیقات همه

؛ چراکـه  ردیـ گ یبرمـ را نیـز در   1400-1399هاي درسی شاخۀ نظـري سـال    کتاب
 اند. ها در چاپ جدید تغییري نداشتهبیشتر کتاب

ایـن   :کـاربران مصـوبات   شـناختی  هاي روان اجتماعی و زمینههاي  اصالح دیدگاه  -
و ژه معلمـان  ویـ  در میان عموم و بـه  هابرابرنهادبه منظور تسهیل در امر ترویج  اقدام

  قرار داشـته  یزبان برونو مسائل  که تحت تأثیر برخی افکار ،هاي درسی مؤلفان کتاب
  .است ضروري ،اند رو بوده هایی در این زمینه روبه و با چالش

هـاي   روش در ابـداع هاي درسـی   و مؤلفان کتاباندیشی و همیاري با معلمان  هم -
متناسب با هـدف تقویـت زبـان    و تدوین دروس  مصوبات علمی و کارآمد تدریس
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 ابـداع  در پررنگـی  نقـش  آمـوزش،  امر مستقیم گرانمعلمان، در مقام تجربه: فارسی
 نیازهـاي  بـا  شـده  شـناخته  نوینِ هاي شیوه سازي متناسب و آموزش بهینۀ هاي روش
   .دارند بوم و مرز این آموزان دانش

 هانوشت پی
شود نیز اشاره به این ویژگی دارد  زبانی که بدان تکلم نمیدر مورد آموزش از طریق  submersionاصطالح  .1
)Skutnabb-Kangas, 2000.( 
 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. .2

 منابع
ریزي آموزشـی،  ). سازمان پژوهش و برنامه1400( پایۀ یازدهم دورة دوم متوسطه  )2(آزمایشگاه علوم تجربی

 محمدحسن متوسطه نظري، و عمومی درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی ریزيمدیریت برنامه
اعضاي (شریف کامیابی  بازوبندي، ابوالفضل حریري، حسن حذرخانی، محمدرضا خیاطان، اعظم غالمی و

 ).گروه تألیف
 ریـزي ). سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، مـدیریت برنامـه  1400( آمادگی دفاعی  دورة دوم متوسطه

محمدرضـا مقـدادي، شـهاب    نظـري،   متوسـطه  و عمـومی  درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی
سـازمان بسـیج مستضـعفین     قهرمانی، سید امیر رون، احمد یارمحمدي و خدایار ابراهیمی، با همکـاري 

 ).ریزي و گروه تألیفاعضاي شوراي برنامه) (احد فتوحی(
مـدیریت  ، ریـزي آموزشـی  سازمان پـژوهش و برنامـه  ). 1400( متوسطه دوم دورة یازدهم پایۀ احتمال و آمار

 امیـري،  رضـا  ،حمیـد هاي درسی عمومی و متوسطه نظريریزي درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاببرنامه
 (اعضاي عادل محمدپور و سامانی بهرامی احسان داورزنی، محمود ارجمند، نقشینه امید صدر، میرشهرام

 تألیف) گروه
مدیریت ، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی). 1400(  دهم دورة دوم متوسطهشناسی تهران  پایۀ استان

نازیا ملک محمودي، ، هاي درسی عمومی و متوسطه نظريبرنامه ریزي درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب
اعضـاي  (و روح انگیز محـوي   محمد پیري، حسن دانش فر، طاهره فرهی، آزیتا کاظمی، سیدعزیز کرمی

 ).فگروه تألی
مـدیریت  ، ریـزي آموزشـی  سازمان پژوهش و برنامـه ). 1400(  اقتصاد پایۀ دهم و یازدهم دورة دوم متوسطه

 فنـائی، سـیدمجتبی  ، هاي درسی عمومی و متوسطه نظريریزي درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاببرنامه
 تألیف). گروه (اعضاي پیغامی عادل و ذاکري ناصر روزبهان، محمود

 ریـزي برنامـه  و پـژوهش  سـازمان ). 1400( متوسطه دوم دورة دوازدهم پایۀ  معاصر جهان و یرانا )3تاریخ (
نظـري،   متوسـطه  و عمـومی  درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی ریزيبرنامه مدیریت آموزشی،

 فتحی، هادي خراسانی، کوروش رضوي مقدم، سیدحسین پرتوي احمدي، عباس ابوحمزه، حسین احمد
 یان، اسماعیل باغستانی (اعضاي تألیف).بکائ
 سازمان). 1400( متوسطه دوم دورة دوازدهم و یازدهم پایۀ فرهنگی) مطالعات درسی (کتاب فرهنگی تحلیل

 عمومی درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی ریزيبرنامه مدیریت آموزشی، ریزيبرنامه و پژوهش
 ایمان باي، یارمحمد بنیانیان، حسن حاجیانی، ابراهیم )ادهم(مؤلف نوید نظري، مهدي متوسطه و
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 دلبري محمد سید و اعتصامی محمدمهدي رمضانی، فریبا زاده، عینی محمدتقی فرشته انصاري، نوروزي،
 (همکاران تألیف)

 مـدیریت  آموزشـی،  ریـزي برنامه و پژوهش سازمان). 1400( متوسطه دوم دورة دهم پایۀ )1( شناسیجامعه
 آقاجـانی،  نظـري، نصـراهللا   متوسـطه  و عمـومی  درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی یزيربرنامه

 تألیف) گروه (اعضاي اهللا مریجیشمس الهی،کرم اهللانعمت عیوضی، لطیف طغیانی، مهدي حمیدپارسانیا،
 ریـزي برنامـه  و پـژوهش  سـازمان ). 1400( متوسطه دوم دورة یازدهم پایۀ اي)ناحیه (جغرافیاي )2( جغرافیا

نظـري،   متوسـطه  و عمـومی  درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی ریزيبرنامه مدیریت آموزشی،
 (مؤلفان). نیامحمدرضا حافظ ناهید فالحیان،

 آموزشـی،  ریـزي برنامـه  و پژوهش سازمان). 1400( متوسطه دوم دورة دوازدهم پایۀ (کاربردي) )3( جغرافیا
 نظـري، ناهیـد   متوسـطه  و عمـومی  درسـی  هـاي کتاب تألیف دفتر: تألیف و رسید ریزيبرنامه مدیریت

 یمانی (مؤلفان). فالحیان، مجتبی
، تهـران: سـازمان   برنامه درسـی ملـی جمهـوري اسـالمی ایـران     ). 1391دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی (

 ریزي آموزشی. پژوهش و برنامه
 .جلد، تهران: دانشگاه تهران 16نامه دهخدا،  ). لغت1377( اکبردهخدا، علی

 ریـزي ریزي آموزشی، مدیریت برنامـه ). سازمان پژوهش و برنامه1400( متوسطه اول دورة ریاضی، پایۀ هفتم
بهمـن اصـالح پـذیر، علـی     نظـري،   متوسـطه  و عمـومی  درسـی  هـاي کتاب تألیف دفتر :تألیف و درسی

ریحانی، احمد شاهورانی، وحیـد   ر، ابراهیمایرانمنش، محمد حسن بیژن زاده، خسرو داودي، آرش رستگا
 )اعضاي گروه تألیف(عالمیان و سید محمدکاظم نائینی 

ریـزي آموزشـی وزارت    ). سازمان پژوهش و برنامـه 1400( ، پایه یازدهم دورة دوم متوسطه)2(شناسی  زیست
د، محمـد  محمـ  هاي درسی ایـران. اعضـاي تـألیف: علـی آل     آموزش و پرورش، شرکت چاپ و نشر کتاب

 ابراهیمی، مریم انصاري، الهه علوي، بهمن فخریان.
ریزي آموزشی، اعضاي  ). سازمان پژوهش و برنامه1400( پایۀ دوازدهم دورة دوم متوسطه ،)3شناسی ( زیست

گروه تألیف، سیدعلی آل محمد، محمد ابراهیمـی، مـریم انصـاري، الهـه علـوي، اعظـم غالمـی و بهمـن         
  .فخریان

 مدیریت آموزشی، ریزيبرنامه و پژوهش سازمان). 1400( متوسطه دوم دورة دوازدهم پایۀ تبهداش و سالمت
 ضـیاءالدینی،  نظري،حسـن  متوسـطه  و عمومی درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی ریزيبرنامه
 روهگ (اعضاي بیانی حمیدرضا شرف و اردستانی سادات منا گودرزي، اعظم فر،رفیعی شهرام ارشاد، طیبه

 تألیف)
آموزهـاي   آموزي اصـطالحات علمـی و ضـرورت تـدوین اصـطالح      انگیخته«رضی.  عطاریان، رضا و سعیده بنی

و 1398، زمستان 6، پیاپی  3، جلد شناسی ایران مجله زیست، »تحلیلی، همراه با ذکر یک نمونه کاربردي
 .36-25،  1399، بهار 7، پیاپی 4جلد 

-ریزي آموزشی، مدیریت برنامـه ). سازمان پژوهش و برنامه1400( متوسطه لاو دوره نهم، پایه هنر و فرهنگ
 رحمـت  اللهـی، آیـت  نظري، مینو متوسطه و عمومی درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی ریزي
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-علـی  عبدلی، سهیال شاپوریان، سینایی، فریبا یاسمین زارع، میترا صفري، رضا پور،حسن محسن امینی،
 تألیف). گروه (اعضاي نوروزي آرمان احمد و غالمی اصغر

 .، دفاتر اول تا شانزدهممصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی). 1400فرهنگستان زبان و ادب فارسی (
-مدیریت برنامـه ، ریزي آموزشیسازمان پژوهش و برنامه). 1400(  پایۀ دهم دورة دوم متوسطه  )1( فیزیک

احمـد احمـدي، روح اهللا   ، هاي درسی عمومی و متوسطه نظـري تابتألیف: دفتر تألیف ک ریزي درسی و
سید هدایت سـجادي،   خلیلی بروجنی، محمدرضا خوش بین خوش نظر، محمدرضا شریف زاده اکباتانی،

 ).اعضاي شوراي برنامه ریزي و گروه تألیف(سیروان مردوخی و علیرضا نیکنام 
-ریزي آموزشی، مدیریت برنامهسازمان پژوهش و برنامه ).1400( متوسطه اول دورة هفتم پایۀ فناوري و کار

 مهـدي  احـدي،  کـاردانش، حمیـد   و ايحرفه و فنی درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی ریزي
 معصـومه  صـنعتی،  جهـانگیري، فاطمـه   محمـد  بشـارتی،  زینب بخارائی، سمیه اکبري، افشین اسمعیلی،

 محمدرضـا  و نیکنـام  ممتحنـی، محمـدعلی   ویدا ملک، هما نیا،لطفی محمد قنبري، علی سلوط، فاطمی
 تألیف) گروه (اعضاي یمقانی

ریزي آموزشـی، مـدیریت   ). سازمان پژوهش و برنامه1400( متوسطهل مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورة او
ناهیـد فالحیـان،    نظـري،  متوسـطه  و عمـومی  درسی هايکتاب تألیف دفتر: تألیف و درسی ریزيبرنامه

 )عضاي گروه تألیف(ا 5س پرتوي مقدم با همکاري محی الدین بهرام محمدیان در فصل عبا
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