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  چکیده

هاي زبانی معین نظم یافته باشد، الفبا  هاي نوشتاري که بر پایه واج اي از نشانه به مجموعه
نگاشتن است که نماینده  خط فارسیدر  حروفدوگانه  و الفباي فارسی گروه سی. گویند

به این گروه از حروف، . نام دارندصدا حروف بیاست و  زبان فارسیها در  یا صامت ها  همخوان
یکی از شیوه هاي آموزش الفباي فارسی، .دوینگ حروف الفبا یا حروف هجاي فارسی می

امروزه نرم افزارهاي آموزشی بسیار زیادي در . آموزش از طریق نرم افزارهاي آموزشی است
زمینه آموزش الفبا وجود دارد که خارجیان به راحتی می توانند از این نرم افزارها استفاده 

هدف این مطالعه توصیف .  و جذاب  استاستفاده از این نرم افزارها بسیار آسان، راحت. کنند
در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده . نرم افزارهاي آموزش الفباي فارسی است

در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نرم افزارهاي آموزشی زیادي در این زمینه . است
 غیر. ئه شده استوجود دارد که نمونه هایی از این نرم افزارها در قسمت اصلی مقاله ارا

فارسی زبانان با استفاده از این نرم افزارها می توانند حروف الفباي فارسی را به راحتی و در 
  .مدت زمان کم یاد بگیرند

28/2/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله18/2/1398: تاریخ دریافت مقاله   
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  مقدمه

 حروف الفبا با هم مجادله می کردند؛ زیرا هراس داشتند که یونانیان باستان بر سر اختراع
علی رغم این ترس . استفاده از این حروف سبب کاهش قدرت انسان در استفاده از حافظه شود

. و وحشت، فناوري الفبا، فرهنگ شفاهی و گفتاري آنان را به فرهنگ نوشتاري مبدل ساخت
تراع کرد، هرگز تصور نمی کرد اختراع او  ماشین چاپ را اخ1452 در سال 1وقتی گوتنبرگ

بنیادي ترین دگرگونی را در شرایط زندگی متفکران تاریخ تمدن غرب به وجود آورد و فرهنگ 
سپس ویراستاران و چاپگران، حروف را استاندارد . نوشتاري را به فرهنگ چاپی تبدیل کرد

در نیمه . رس همگان قرارگرفتکردند و در نتیجه تولید انبوه فراهم شد و مواد چاپی در دست
هاي الکترونیکی و گسترش آن، انقالبی دیگر به وقوع دوم قرن بیستم، با اختراع فناوري 

حروف الفبا، ماشین چاپ و فناوري هاي الکترونیکی عمیقا در طرز برخورد و آگاهی . پیوست
ق شبکه هاي در حال حاضر دانش بشري از طری. انسانها از دنیاي خارج تاثیر گذاشته است

دید سنتی جوامع، فناوري را ماشین، . جدید اطالعاتی در حال خلق و تولید دوباره است
دستگاه یا ابزاري تلقی می کند که براي گسترش قدرتهاي فیزیکی و احساسی انسان به کار 
برده می شود اما فناوري، باالتر از ابزارهاي کمکی است و وسیله اي براي رسیدن به هدف و 

      از ریشه آن ) 2تکنولوژي(در واقع، معناي کلمه فناوري . یتی انسانی محسوب می شودفعال
گرفته شده است؛ بنابراین گرفتن تصمیمات عاقالنه در مورد استفاده از فناوري، ) 3واژه تکنیک(

فناوري در . به شناخت روشهایی بستگی دارد که از طریق آنها اجراي امور آسان می گردد
 .  بین استعدادها و قدرتهاي ماست و نقش آن تاثیرگذاري در دنیاي اطراف استحقیقت پلی

. کنند ها براي نشان دادن اصوات بین خود قرارداد می هایی است که انسان الفبا مجموعه عالمت
هاي نوشتاري  در عین حال بخصوص در زبان فارسی و عربی الفبا معموالً به نشانه

 ها واکهگویند و معموالً  صدا هم می ها را حروف بی شود که آن گفته می)صامتها(ها همخوان
ولی براي مصوتهاي بلند . گویند ها حروف صدادار می  نیستند و به آنجزء حروف الفبا) مصوتها(

شود و مصوتهاي کوتاه در فارسی بدون عالمت یا  گانه از سه تا از حروف الفبا بهره برده می سه

                                                             

1-Gutenberg 
2 -technology  
3 -technique 
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گانه، داراي  32این حروف.شود ـَ، ـِ و ـُ کمک گرفته می:  عربیت هايدر موارد ضروري با عالم
 یکسان از یک حرف ممکن است لیک حرف یا یک شک. اند اريهاي متفاوت نوشت حالت

متفاوت باشد و برعکس، ممکن است چند حرف متفاوت همگی اشاره به یک  واجچندنماینده 
نیز از سه تا از حروف الفبا ) ا، ي، و(گانه  بلند سههای واکهبراي نگاشتن .واج یکسان داشته باشند

هاي  واکه. شوند شکل نوشته می هم» ي«و » واو«، »الف«شود که با سه صامت  کمک گرفته می
) کسره ـِ(» زیر«، )فتحه ـَ (»زبر«هاي  کوتاه معموالً بدون عالمت و در موارد ضروري با عالمت

» حروف صدادار«ها  کاررفته براي واکه هاي به به عالمت. گردند مشخص می) ضمه ـُ(» پیش«و 
  .شود گفته می

 انواع الفبا

 خاص صداي یکدر این نوع از الفبا هر شکل تنها نشان دهنده : الفباي فونتیک 
از جمله الفباهاي فونتیک  المللی الفباي آوانگاري بین .فارسی درالفباي ب مانند است

 .ستا
 در این نوع الفبا هیچ شکل نوشتاري تنها یک صدا را نشان : الفباي غیر فونتیک

 .دهد نمی
 در این نوع از الفبا، برخی شکلها تنها به یک صدا و بعضی به : الفباي نیمه فونتیک

بیش از یک صدا اشاره دارند مانند شکل نوشتاري و در الفباي فارسی که هم صداي 
 .الفباي فارسی از این گروه است. دهد یصامت و هم صداي مصوت م

 پیشینه زبان فارسی

. است هاي ایرانی زبانو دسته  ایرانی و هندشاخه  زیر اروپایی و هندزبان فارسی از شاخه 
روند تاریخی زبان فارسی را به سه دوره . گردد می باز ایران باستان به فارسی زبان کهنپیشینه 

زبان فارسی امروزي ریشه در فارسی میانه دارد و فارسی . کنند تان، میانی و نو بخش میباس
 فارسی تنها زبان ایرانی و )Lazard, Gilbert1975:595-632(.میانه ریشه در فارسی باستان

  .است جا مانده ها نوشتارهایی به است که هر سه دوره تاریخی آن ثبت شده و از آن
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 که به جنوب غربی فالت ایران کوچپارسهاي قوم و تیره   یکی از گویشزبان فارسی به عنوان
هاي  که از این تیره بودند بر سرزمینهخامنش بود آغاز شد و با چیره شدن خاندان کرده

) زمان خود یعنی پارسی باستان در شکل آن(اي در فالت ایران و پیرامون، فارسی نیز  گسترده
 و هاي هند پارسی باستان مانند تمامی زبان. زبان چیره و زبان اداري این منطقه پهناور شد

بسیاري از . گوناگون هاي صرفی حالت آغازین زبانی بود با دستور زبان پیچیده، و داراي اروپایی
ز به آموختن فارسی روي آوردند و زبان منطقه وسیع شاهنشاهی هخامنشی نی  ایرانی مردم غیر

تر شدن دستور زبان پیچیده  ها به عنوان یکی از دالیل روند ساده ها و گسترش از این تماس
 اواخر دوره هخامنشی پارسی در).Richard N. Frye2011:5(کنند پارسی باستان یاد می

پارسی در . بود  یل شدهاي از پارسی میانه تبد هاي پیوسته به شکل اولیه سازي  باستان با ساده
گرفت ولی با چیرگی ساسانیان خود  زبان پارتیتأثیرات گوناگونی از  اشکانیانزمان شاهنشاهی 

فارسی . تبدیل به زبان برتر و زبان رسمی و اداري ایران شد و در منطقه وسیعی گسترش یافت
رفته زبان رایج بازرگانان و بعداً زبان دیگر قشرها مردم  میانه در مناطقی چون آسیاي میانه رفته

  )Richard N. Frye2011:5.(شد

  زبان فارسی در دوران باستان

. فتندگ می سهن بدان هخامنشی دودمان که بوده فارسی زبان باستانیِگونه  فارسی باستان
سده  به آناست که پیشینه  بیستوننبشته   سنگ زبان، این از نوشتاري هاي یافته نخستین

میت، ترجمه آرمان بختیاري و دیگران، رودیگر اش (گردد برمی میالد از پیش ششم
 هخامنشیرسد در زمان  است که به نظر می بوده میخی، باستان فارسیدبیره  ).110:1382

اي ادبی براي نوشتن  است و تنها دبیره رایج در میان هیچ گروهی از مردم نبوده دبیره
نیز وجود  ایرانی باستانهاي دیگرِ  همین زمان، لهجه در ).همان( است  بوده ها نوشته سنگ

است، مانند  پیموده  مهم دوران باستان، مراحل تکاملی را میپاي چهار زبان داشته که پابه
، که از آغاز تا ایرانی باستان .)خوارزمیو  اشکانیفارسی میانه (پارتی ، سغدي، بلخیهاي  زبان

 از پیش سوم و چهارم سده حدود تا بیستم، تقریباً از سده شاهنشاهی هخامنشیفروپاشی 
، مادي :است چهار گویش آن شناخته شده هاي ایرانی باستان زبان از گیرد، دربرمی را میالد

  .فارسی باستانو  اییاوست، سکایی
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  زبان فارسی در دوره میانه

در  سده هفتم پس از میالدتا  سده سوم پیش از میالد، به زبانی که از شناسی بندي زبان ردهدر 
که در  گویش مرکزي میانهزبان فارسی به . گویند است، میانه می  ، کاربرد داشتهزمین  ایران

در دوره میانه   زبان فارسیدستور .شود رواج داشت، گفته می ساسانیانو  اشکانیاندوران 
رودیگر . (است  بوده اسالمیدوره تر از زبان فارسی رایج در  ولی پیچیده باستانتر از  ساده

 پهلو به منتسب معنی به  پهلويواژه ).100:1383اشمیت، ترجمه آرمان بختیاري و دیگران، 
زبان پهلوي یا پارسی .  است، و به عبارتی زبان پارتیان بودهپارتی از واژه صورت خود که است

 و باستان پارسی میان مستقیمشکلی از زبان فارسی است که واسطه ) دريفارسی (میانه 
. باشد از این زبان به وجود آمده  امروزي است،که بعدها فارسی نو که فارسی امروزي میفارسی

فارسی «که از » فارسی نو«را براي » فارسی«هاي نخستین دوران اسالمی اصطالح  در سده
بردند، در نتیجه اطالق آن به فارسی میانه یعنی فارسی  میدگرگون شده بود به کار » میانه
» پهلوي«از این رو این زبان را در تقابل با فارسی نو .شد ل زمان ساسانی موجب ابهام میمتداو

چه از دید  پارسی میانهزبان فارسی امروز و )14:1389ژاله آموزگار و احمد تفضلی، (.نامیدند
در واقع تحولی که از فارسی باستان تا . واژگانی و چه از دید دستوري همانندي زیادي دارند

ارسی نو رخ است که از فارسی میانه تا ف است بسیار بزرگتر از تحولی فارسی میانه اتفاق افتاده
 .تاس  داده

 فارسی نو

پس از پیروزي اعراب در ایران، فارسی گفتاري همچنان به سوي خاور پیش رفت و به وسیله 
 عرب، فارسی، بسیار فاتحان براي. رسید کنونی افغانستان و فرارود به بازرگانان و سپاهیان

رو سرانجام   از همین. بودبیشتر از عربی، زبان تبلیغ و نشر اسالم در میان مردم این نواحی 
ها شد؛ و در همین مناطق، در  هاي محلّی از جمله سغدي و دیگر گویش فارسی جانشین زبان

: 569- 584ژیلبر الزار، (.زبان ادبی این جوامع گردید مرزهاي خاوري ایران، بود که فارسی
در این زمان هنوز کامالً از میان نرفته بود و  ساسانیان زمان ادبیفارسی میانه  )1372

 دیگري، ادبینوشتند ولی تقریباً در همین اوان زبان تازه  د و میگفتن به آن سخن می زرتشتیان
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 خاور ایران جان گرفت که همان زبان امروزي فارسی در دري فارسی از گویشیبر پایه 
 )همان( .نوشتاري است

 فارسی نوین

 ار وقاج ادبیات فارسی دوره با بعد به مشروطیتاي بر این باورند که ادبیات فارسی از دوره  عده
و ) خ..  ه1313در سال ( فرهنگستان ایرانویژه با تأسیس   صفویه و ماقبل آن متفاوت است و به

 گرایش که است  آمده وجود به فارسی زبان در نویندر ایران، یک دوره   ترجمهنهضتشروع 
چیده سازي زبان فارسی از عبارات و اصطالحات پی تري به برگشت و به پاکی و خالص عملی
در قاره آسیا فارسی یکی از عمده ترین، معتبرترین و منفذترین زبان هاي ایرانی  .دارد عربی

است، که امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی هویت فرهنگی ملی به شمار می رود چرا که در 
ت در ایران زبان نخس. بیشتر نقاط این قاره پهناور به وسیله این زبان تکلم و کتابت می شود

  .بیشتر مردم فارسی است

 هاي الفباي فارسی ویژگی

یکی است، اما الفباي فارسی داراي چهار حرف است که  الفباي عربیاساس الفباي فارسی با 
روف متناظر برخی از حروف فارسی با ح. استاندارد وجود ندارد عربیمتناظر آنها در  هاي  واج

در فارسی در حالت پایانی یا تنها با سرکش » ك«خود در عربی متفاوت هستند؛ مثالً حرف 
» ك«که این حرف در عربی در این دو حالت بدون سرکش به صورت  حالی  در؛شود نوشته می
در حالت پایانی در فارسی بدون نقطه است، اما در عربی » ي«چنین حرف   هم. شود نوشته می

رخی از حروف در فارسی داراي بیش از یک شکل ب. شود نوشته می» ي« نقطه بصورت با دو
 .»هـ«هستند، مانند حرف 

 :حروف فارسی به ترتیب حروف .است حرف 33الفباي فارسی شامل 

 الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 و ـ ظ ـ ط ـ ژ ـ ز ـ  ر ـ ذ ـ د  :حروف یک شکلی  -
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 ك ـ ق ـ ف   ـ ض ـ ص ـ ش ـ س ـ خ ـ ح ـ چ ـ ج ـ ث ـ ت ـ پ ـ ب :حروف دو شکلی -
  ي ـ ن ـ م ـ ل ـ گ ـ

   ه ـ غ ـ ع :حروف چهار شکلی  -

 اُ    اِ    اَ  :مصوت هاي کوتاه  -

 اي او آ  :مصوت هاي بلند -

   او آ    اُ    اَ :دوشکلیمصوت هاي  -

 اِ اي   :مصوت هاي چهار شکلی  -

  نرم افزارهاي آموزشی

ستند و هاي موبایلی ه عامل هاي کامپیوتري یا سیستم عامل  افزارهاي آموزشی، تحت سیستم نرم
افزار کامپیوتر  افزار و سخت استفاده از نرم. شوند با هدف اصلی تدریس یا خودآموزي ساخته می

گردد؛ زمانی که محققان آمریکایی توانستند   سال پیش باز می40در آموزش به حدود 
ي ساز هاي شبیه هاي آنالوگ براي تولید داده هاي پروازي را انجام دهند تا از رایانه سازي شبیه

اي، سطح  رسانه افزار آموزشی با درگیرکردن کاربران با محتواي چند نرم. شده استفاده کنند
هاي مختلفی هستند؛ اما دو ویژگی، آنها را از  افزارها داراي ویژگی این نرم. برد تعامل را باال می

ک، اي مانند گرافی رسانه  محتواي چند یکی اینکه. کند هاي آموزش سنتی متمایز می شیوه
 دوم اینکه، یک نرم . درگیر شوندمواد آموزشی با زبان آموزانکند تا  عکس و صدا کمک می

این .  ارتباط برقرار کنندزبان آموزاندهد تا بهتر با   اجازه میدرسانافزار آموزشی آنالین، به م 
مچنینن ه .مند کنند  عالقه یادگیري را بهزبان آموزانکنند تا   کمک میدرسانافزارها به م نرم

  .ندشو وجود آمدن یک محیط یادگیري پربار و جذاب می باعث به
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 افزار آموزشی انواع نرم

هاي  با این حال، شرکت .افزارهاي آموزشی متعددي براي موضوعات مختلف وجود دارد  نرم
  افزارهاي آموزشی متفاوتی را پیاده افزار آموزشی با توجه نیازهاي هر آموزشگاه، نرم تولید نرم
 :از افزارهاي آموزشی عبارتند  بعضی از انواع نرم. کنند سازي می

 سیستم نوشتن: (Authoring System)هاي  کارت افزارها به عنوان فلش این نرم
اي مانند  رسانه توانند محتواي چند عالوه بر این، آنها می. باشند الکترونیکی می

 Crystal Disk Mark. مثل .ها را ایجاد کنند ها و آموزش ها، بررسی درس

 افزار گرافیکـی   نرم: (Graphic Software) افـزار    تواننـد از نـرم   آمـوزان مـی   دانـش
گرافیکی براي دریافت، ایجـاد و تغییـر تـصاویر موجـود در وب، در برنامـه خـود و یـا                

 هاي آنالیـن  افزارها براي ساختن ارائه این نرم.تصاویر آنالین در دسترس استفاده کنند
(presentation)  مثل .مفید است Corel Draw و .Maya 

 افزار مرجع  نرم: (Reference Software)افزارهاي مرجع را در  توانند نرم  میدرسانم
 دهد اصطالح  اجازه میکاربرانافزار مرجع به   نرم .هاي تحقیقاتی قرار دهند پروژه
 . مثل آرمانت.اشندها را در اختیار داشته ب نامه ها و لغت ها، اطلس ها، دانشنامه نامه

 افزارآموزشی نرم: (Tutorial Software)درسانافزار آموزشی، م  از طریق نرم 
اي دهند تا از آن   تدریس کنند و به آنها برنامهکاربران جدید را براي مطالبتوانند  می

افزار آموزشی، شامل  نرم.  را با سرعت خودشان یاد بگیرندمطالبطریق بتوانند 
 .، دادن زمان براي تمرین و ارزیابی عملکرد آنهاستکاربراندید به  ج مطالبتدریس

 .AutoCAD 2019مثل 

 هاي آموزشی بازي: (Educational Games) هاي  افزارها با همکاري شرکت این نرم
افزار براي کودکان بسیار موثر است،  این نوع نرم. شود سازي و آموزشی تولید می بازي
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 مثل بازي هاي آموزشی براي .شود ي موجب یادگیري میزیرا انگیزه آنها براي باز
 .پرورش حواس پنجگانه

 سازها شبیه: (Simulations)از طریق درساندهد تا م سازي اجازه می  افزار شبیه نرم 
 می توانند از این کاربرانبه عنوان مثال، .  آموزش دهندکاربرانتجربه مجازي، به 

 مثل .پرواز در یک هواپیما استفاده کنندافزار، براي به دست آوردن تجربه  نرم
Noxplayer. 

 افزار حل مسئله ریاضی نرم: (Math Problem Solving Software) این نوع
آموزان را  سئله دانشهاي حل م  ریاضی مهارتدرسانشود تا م افزار باعث می نرم

انجام افزار براي  توانند از این نرم  علوم میدرسانعالوه بر این، م .تقویت کنند
  .Math Formulas 9.6 Android  مثل.آزمایشات علمی استفاده کنند

  سایت ها و نرم افزارهاي آموزشی

  اپلیکیشن بچه ها الفبا
اپلیکیشن بچه ها الفبا از روش قابل توجهی جهت آموزش خواندن و نوشتن به افراد استفاده 

. بان ان انجام پذیرفته استطراحی منوهاي برنامه فوق متناسب با رده سنی مخاط. نموده است
استفاده از فونت مناسب، رنگ هاي زنده، آیکن هاي زیبا، عناصر و انیمیشن هاي گرافیکی 
جذاب در همه جاي محیط برنامه و همچنین چیدمان مرتب و اصولی آنها، از جمله نقاط قوتی 

دو بخش آموزش بچه ها الفبا شامل . هستند که در این اپلیکیشن اندرویدي به چشم می خورند
و بازي می شود اما سبک بازي هاي درون آن نیز به گونه اي می باشد که جنبه آموزشی برنامه 

  .این اپلیکیشن با روشی آسان و جذاب الفباي فارسی را آموزش می دهد. را حفظ می کند
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  سافت برنامه هاي اندرویدي تینا
لفباي فارسی را به همراه تصاویر متحرك این برنامه ها با استفاده از شعرهاي آهنگین، حروف ا

به این صورت که به ازاي هر حرف الفبا، فرد در باغ الفبا با داستانی جذاب به . آموزش می دهند
  .می گیرد صورت انیمیشنی روبرو خواهد شد و بدین نحو آن حرف را فرا 

   1 اپلیکیشن آموزش فارسی
این اپلیکیشن بیشتر . کال به همراه صدا استآموزش الفباي فارسی، اعداد، حروف، رنگ ها، اش

آگاه بدون  حالت بازي دارد و در این بازي زبان آموزان الفباي فارسی را به صورت کامال ناخود
  .هیچ سختی یاد خواهند گرفت

  اپلیکیشن آموزش الفباي فارسی
ر و صوت این اپلیکشین یک برنامه ساده و کاربردیست که آموزش الفباي فارسی در قالب تصوی

در این مجموعه شاد، با استفاده از شعرهاي آهنگین، حروف الفباي فارسی به همراه . است
با توجه به جذاب بودن هر بخش، افراد آن ها را . تصاویر متحرك به افراد آموزش داده می شود

  .چندین بار مرور می کنند و صدا و تصویر هر حرف را به خوبی فرا می گیرند
  Pimsleurوزش زبان فارسی پیمزلر مجموعه صوتی آم

اگر زبان آموز روزي یک درس را به طور .  درس آموزشی می باشد30این مجموعه در قالب 
افرادي که . دقیق و کامل گوش دهد، بعد از یک ماه بسیاري از کلمات فارسی را فراگرفته است

مراه با لهجه مربوطه و به عالقه به یادگیري زبان دوم دارند، اغلب قصد دارند که آن زبان را ه
فایل هاي صوتی این مجموعه به زبان آموزان کمک می کند که به راحتی . گیرند طور کامل فرا

  .لهجه و تلفظ زبان فارسی را بیاموزند
  

  RosettastoneTotale Farsiنرم افزار آموزشی رزتااستون فارسی
 

این نرم . بان فارسی در جهان استاین نرم افزار یکی از پرفروش ترین نرم افزارهاي آموزش ز
افزار براي زبان آموزان مبتدي که قصد یادگیري زبان فارسی را دارند بسیار مفید و موثر خواهد 
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) مقدماتی تا پیشرفته( سطح آموزشی است که براي تمامی سطوح 3این نرم افزار داراي . بود
ن از تصاویر و تکرار کلمات زبان این نرم افزار زبان فارسی را با بهره گرفت. مناسب می باشد

اصل یادگیري مبتنی بر یادگیري . فارسی و بدون استفاده از ترجمه یا گرامر آموزش می دهد
استون با داشتن ماهیت خودآموز خود مانند در اختیارداشتن  نرم افزار رزتا. زبان مادري است

 کشف خواهید نمود و یک معلم خصوصی است که با کمک او واژگان جدید و دستور زبان را
  .روش استفاده از مهارت هاي زبان جدید در مکالمات را می آموزید

  

  اپلیکیشن آموزش تعاملی الفبا و اعداد فارسی
این اپلیکیشن بازي محیط شاد و سرگرم کننده اي براي افراد فراهم می کند تا با عالقه و 

  .بگیرندتمرکز بیشتري نوشتن و تلفظ حروف الفبا و اعداد را فرا 
  Persian Alphabetاپلیکیشن 

افراد براي ورود به دنیاي خواندن و نوشتن، نیاز دارند که الفباي فارسی را آموزش ببینند، 
 به کمک انیمیشن و تلفظ Persian Alphabetآموزش الفبا و کلمات ساده فارسی با اپلیکیشن 

د مرحله به مرحله، نوشتن فرد با این اپلیکیشن می توان. صحیح حروف فارسی پیش می رود
این برنامه در کنار . حروف فارسی با استفاده از رنگ هاي زنده و نقاشی هاي آبرنگ یاد بگیرد

قابلیت هاي خوب امکان مشاهده پیشرفت فرد از میزان یادگیري الفباي فارسی را فراهم کرده 
  .است

  نتیجه گیري

 تحوالت زیادي به وجود آمده است، نانغیرفارسی زبا مختلف  مطالبامروزه در نحوه فراگیري
تر و بهتر مطالب درسی و آموزشی و حفظ  به طوري که آنها در پی آنند تا براي یادگیري سریع

نرم افزارها بخش مهمی از . هاي جدید و کار آمدتري را برگزینند اطالعات به دست آمده روش
نرم . رنده با محیط یادگیري دارندمنابع و مواد آموزشی هستند و نقش ویژه اي در تعامل یادگی
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افزارهاي آموزشی بر اساس جذابیت بصري و صوتی که ارائه می کنند، در میزان یادگیري زبان 
هاي آموزشی  هاي آموزشی جایگزین کالس نرم افزارهر چند. آموزان سهم باالیی را دارا هستند

هاي آموزشی  آموزشی با کالس نرم افزارهاي تفاوت. آیند شوند، ولی مکمل آن به شمار می نمی
هاي آموزشی باید هزینه بیشتري کرد، ضمن این که قسمتی از  در این است که براي کالس

هاي آموزشی هر  شاید در کالس. ها اختصاص داد وقت و زمان را نیز باید به حضور در کالس
 هر چند بار که یآموزشافزارهاي    یکبار بیشتر فرصت ارائه نداشته باشد اما با کمک نرممطلب

 افزارهاي آموزشی الفباي فارسی بسیار نرم. را مرور کندمطالب تواند   مایل باشد، میزبان آموز
زیاد است و جذاب هستند که زبان آموزان به راحتی در مدت زمان کم می توانند الفباي 

  .فارسی را یاد بگیرند

  منابع
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