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 مقدمه
 

حما    نیم بما ا  یولم  طمرر  نیهم  ه م   یسیطرفدار ندارد، زبان انگل ادیدر مدارس ز یزبان فارس

درس را  نیم بمه ا  یلم یم یک تر است تا آنجا که ب زیدو ن نیدر مدارس از ا یطرفداران زبان عرب

 .دیفه  د،یآ یم ینام درس عرب یآمرزان وقت از عضالت منقبض صررت دانش شرد یم

 نیم دارد. ا کننمده  جیگم  یاست و قراعد تر دهیچیپ یاز زبان فارس یعنی ست،ین یزبان آسان یعرب

 یدگیم چیپ نیم بر علمت شمده و ا   دیمز زین یدرس یها هاست کتاب زبان است اما سا  نیذات ا

 کرده است. تر دهیچیرا پ یذات

آممرز   هنمرز دانمش   یعنم ی خراننمد  یدرس مم  یآمرزشم   یقمد  ست یکه هنرز در س یآمرزان دانش

خشم  و   یهما  آمرز دوره مترسطه دوم، ه چنان با کتاب نه دانش شرند، یمحسرب م رستانیدب

او  و دوم  یعنم یهفمت  و هشمت     یهما  هیم آممرزان پا  اما دانش روند یکلنجار م یعرب انعطاف یب

 یهما  سر و گردن از کتاب  یکه  خرانند یم فیتال است دو کتاب تازه ا دو س  ،یقد ییراهن ا

 باالتر است.  یقد

 ادیم  یهفت ، نمام ههمار ف ما سما  را بمه عربم       هیپا یکتاب عرب  ،یجلد کتاب که شروع کن از

دوست ناممه      یشعر حافظ را: از خرن د  نرشت  نزد نیشده ا و کتاب هشت  ترج ه دهد یم

 صد عالمت دهیدارم من از فراقش در د
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مرلفمان کتماب   کمه   یبر آمرزش لغات است. بمه طمرر   زیدو کتاب ن نیا یها درس یاصل دیتاک

را خراهنمد   یواژه پرکاربرد عرب 022سا   انیآمرزان تا پا اند، دانش داده حیهشت  در مقدمه ترض

 022شده در سا  هفت  ج ع کنند، در مج مرع   واژه آمرخته 022لغات را با  نیآمرخت و اگر ا

متمرن   یو حتم  اتیم روا ث،یم خراندن و فه  قرآن، احاد یدر حافظه دارند که برا را یلغت عرب

 .دیآ یبه کارشان م یفارس

کمه   یاست؛ بمه طمرر   دیجد یها وضرح مشهرد است، حضرر ک رنگ قراعد در کتاب به آنچه

دغدغمه   سمتند یاز خمرد مجبمرر ن   شیآمرزان پم  هفت  و هشت  مثا دانش هیحاال دانش آمرزان پا

 فعا را صرف کنند. یها غهیص یسخت ذهب، ذهبا، ذهبرا را داشته باشند و به

کمه آزاد کمردن    کنمد  یمم  دیم هفمت  و هشمت  تاک   یهما  هیپا یعرب یها مرلف کتاب یعباه اباذر

که  دیگر یرا بخرانند. او م یعرب یشتریبرده تا آنها با لذت ب یقراعد، تع د دیآمرزان از ق دانش

آنکمه از آنهما    یآممرزان لغمت آممرزش دهمد و بم      نرشته شده تا به دانش ف،یتال تازه یها کتاب

رفمتن   یمعنم  اش، غهیص 40ذهب در هر  امرزدیفعا ذهب را صرف کنند، به آنان ب مدامبخراهد 

 بر ترج ه. دیتاک یعنی نیکه ا دهد یم

کم    آنهما را در  کننمد، کم     یها را بشناسمند و معنم   آمرزان واژه دانش یمعتقد است که وقت او

کمه فرشمته    کننمد  یمم  دایم عالقمه پ  یو به آمرختن عرب شرد یحرف زدن باز م یبرا زیزبانشان ن

 شده است. نینچنیا یتا حد دیگر یاو  مترسطه م یمعل  عرب ،یخانیعال
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بر آمرزش لغات و  دشیو تاک یدرس یها شدن قراعد در کتاب که ک رنگ اده استد حیترض او

درآورده و اگر معل  ابتکار داشته باشد و   یو کسالت قد یها را از خشک مکال ه، کالس نیت ر

تمر   جذاب د،یجد یها کتاب یبر مبنا یاستفاده کند، آمرزش عرب یگروه سیتدر یها از روش

 .شرد یم

  موجود تیوضع فیتوص

 سماله  نشانگر آن است کمه همر   ییدر مقطع ابتدا ره کارانیمن و سا سیتدر یطرالن ی تجربه

 یریادگیم در  بلکمه  ابندی یدست ن  یدرس عرب یاز دانش آمرزان نه تنها به اهداف کل یتعداد

 سیبه تمدر  که من در آن مشغر ی با مشکا روبرو هستند .کالس زین یمباحث درس عرب شتریب

نبرده ودانش آممرزان   یقاعده مستثن نیازاو  در مدرسه زینبیه مشهد الکربه واقع است باش  یم

گرفت  در صررت   یجهت ت   نیبه ه  دارند. مشکای عرب  یمفاه یریادگی زدریکالس ن نیا

 . اب یمشکا ب رفعی برا یامکان راه حل

 ( ۱اطالعات )شواهد  یگردآور 

 سمت ین اکثر دانش آمرزان یمررد عالقه  ادیز یدرس عرباو  مترسطه  یدروس دوره  انیم در

ندارند،  یازین چیه آن به ندهیکنند که در آ ینگاه م یزیبعنران ه یو مع رالً به درس زبان عرب

 چیهم  یاممروز  یو در زنمدگ  اسمت  وکهنمه  گانمه یزبمان ب   یم زبان  نیکنند که ا یو ت ممرر م

زبمان   یریادگیدانند و نسبت به  یم یسیانگل روز را زبمان یندارد و تنها زبان زنده  یگاهیجا



 

1 

 

هنمد سماله در ممدارس مختلمف و      سیطمر  تمدر   در دهند. مع رالً ینشان ن  یعالقها یعرب

فراممرش کمرد کمه در     دیکاممالً در  کرده ام ، البته نبا رای ممزگیانگ یب نیمتفاوت ا یکالسها

خما  خمرد    گماه یو جا تیم دروس از اه  ی هیم ه  مثما بق  یدرس عرب دخترانهی رستانهایدب

 در امتحانمات ورود  ییباال بیاست که با ضر یاز دروس یکی یزبان عرب رای، ز است برخرردار

 دانند. ین  آن یریادگممیاز  ازین یخرد را ب نیشرد، بنابر ا یمطرح م یمراکز دانشگاه به

بعنران   دوره او  مترسطه رستانیدب در مشهرد است. من یعالقگ یب نیدانش آمرزان ا انیدر م

 یکمن . پمس از سمالم و احرال رسم     یم سیتدر در دو پایه هفت  و هشت  یدرس زبان عرب ریدب

 رونیم ب شانیطبقه ها یرا ازتر یندارند تا کتاب عرب یعالقه ا چیه آمرزان که دانش دمید یوقت

 د؟یدار ی: مگر اآلن هه درسدمیشدم و از آنها پرس یع بان ی، من ه  ک  اورندیب

فکر کردم که  خرد با ، زیرا آن را ن ی فه ی .دیآ ین  خرش ان یگفتند: ما از درس عرب یه گ

رغبت شده اند و بما   یب یعرمب درسکالس نسبت به  نیدانش آمرزان ا نقدریبفه   هرا ا دیبا

اسمت ،بمه آن    مقاطع هفت  و هشمت  در  ها درس نیتر یاساس یکی از یدرس عرب نکهیوجرد ا

انجام ده  تا مشکا مرجمرد را بمه    یع لی اقدام پژوه  یگرفت    یندارند، لذا ت   یعالقه ا

 مرتفع گردان .   ینحر

 یکالس نسمبت بمه درس عربم    نیدانش آمرزان ا یزگیانگ یو عراما ب علا کردم به یابتدا سع

 از بر اظهارات خرد دانش آممرزان  هیلذا با تک رم،یم کن را بکار گ یراهممکارها ب ردازم س س



 

1 

 

بمه   مدرسمه ی ایم گفتگمر بما اول   نیدوستانه و ه چن یگفتگر یعنی یرس  ریغ یطرق م احبه 

من  رایکرده است، ز زانیگری حد دانش آمرزان را از درس عرب نیبردم که تا ا یپ ینکات مه 

دانسمت ،   یدانمش آممرزان مم    یعالقگ یب نیا یرا عاما اصل س یتدر ی رهیدر ابتدا خردم و ش

 یبمه علما و عرامما بم     نمه یزم نیم در ا یع لم  پژوهش شد تا با یا زهیامر انگ نیه  ن،یا بنابر

مشکا ارائمه   نیحا ا یببرم، تا راه حا م کن را برا یپ یعرب دانش آمرزان به درس یزگیانگم

ی به درس عرب نقدریاست که بدان  هرا دانش آمرزان ا نیپژوهش ا نیاز ا نیآغاز ده  . هدف

 ندارند؟   یزبان عرب یریادگیبه  یرغبت هستند؟ و هرا عالقه ا یب

 ین مره   یهستند اما فقط در درس عربم  ییباال یاستعدادها یآمرزان دارا دانش از یبعض رایز

 یریادگیم خمراه  دانمش آممرزان را بمه      یم نستکهیپژوهش ا نیاز ا یانیم هدف. رندیگ یم ک 

 را خمرد  کهیتا ه انطرر  ین ا جادیدر شاگردان ا یا هیسازم و بتران  روح عالق ندی درس عرب

 دیم اسمت، با  روز زبمان  یسم یزبمان انگل  ندیگر یمثالً م گر،یدروس د یریادگیکنند به  یملزم م

  یسمت یاز آن ن ازین یو ما ب است ه  زبان روز یبرسند که زبان عرب دگاهید نیدانش آمرزان به ا

ماست و با فرهنگ و زبمان   نیزبان د یعرب که نستیا  یزبان دار نیکه به ا یازیحد اقا ن رایز

و  هیم نهمج البالغمه و ادع    ،یقرآن کر ،ینیفه  مترن د یه  برا ما است. و ختهیکامالً آم یفارس

 .   یآشنا شر یبا زبان عرب  یریناگز یفارس یادب مترن فه  یه  برا
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 هیاول یها افتهیخالصه 

 نیو معاون ریمد قرار دادن انیبا در جر نیکه با دانش آمرزان بع ا آمد و ه چن ییگفتگرها در

اشاره شد  یبدست آمده به علا و عرامل اطالعات کا یمطرح شد و از ج ع بند یمسائا مه 

 یتمران علتهما   یمم  یشده است. بطرر کل یدر درس عرب آمرزان دانش یریادگیکه باعث افت 

درس را در ممرارد   نیو عالقه نداشتن دانش آمرزان به ا یدرس عرب یریادگی در شرفتیعدم پ

 کرد: خالصه ریز

وجرد ت اویر زیاد و تکراری وگاه نامربرط و غیر جذاب و بدون کیفیت نه تنها ک کی  -4

فقط حج  کتاب را زیاد کرده است . ممثالً در یم  درس    به امر یادگری ن ی کند بلکه

فقط ت ریر ی  مرد با حالتهمای مختلمف تکمرار شمده اسمت و همیچ نکتمه ی ک م          

 آمرزشی در آن نیست.

با وجرد ت ام عراما فرق وقتی هنین درسی درساعت آخر برنامه گنجانده شرد مشکا  -0

بهانه ای برای دانمش آممرزان    معل  و دانش آمرزان مضاعف میشرد البته این ن ی تراند

باشد زیرا ت ام دبیران درساعت آخر درس دارند و تدریس می کنند و معل  عربی هم   

باید در سر یکی از کالسها حاضر شرد. گاه اتفاق افتماده اسمت کمه دانمش آممرزان در      

ساعت او  ه  مشکا دارند. مثالً بعلت دوری مسافت خانه تما مدرسمه بیشمتر دانمش     

ساعت او  روز های شنبه که تای  صبح باشند غیبت می کننمد و ه یشمه از   آمرزان دو 

 درس عقب می مانند و هند بار که این اتفاق بیافتد جبران آن بسی مشکا می شرد.
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بد آمرزی برخی از ه کاران در سنرات گذشته باعث شده است تادانش آمرزان فقط به  -3

مطالب، هرن دانش آمرز با این  مطالب کتاب درسی ب ردازند آن ه  در حد حفظ کردن

روحیه تربیت شده است دیگر قدرت در  و فه  ندارد و اگر مطلبی عین کتاب نباشد 

ن ی تراند به آن پاسخ دهد در نتیجه در امتحانات ه اهنگ ن ی ترانمد ن مره ی قبمرلی    

 کسب کند.

 رب درعم  اتیم مسلط و نا ممرتبط بما ادب   ریمتخ ص و غ ریغ رانیاستفاده از دب ایبه دل -0

مطالب سطح باالتر  ازین شیکه پ یا هیو پا هیاطالعات اول آمرزان، سنرات گذشته دانش

شمده اسمت و ت مرر     ایکابرس تبد  یآنها به  یبرا یدرس عرب اکنرن است ندارند و

 آن ندارند.   یریفراگ یبرا یا هیروح چینام کن است و ه یعرب یریادگی کنند که یم

ی باشد ارفاقهما  یآن م  یمستق ی جهیکه متأثر از ه ان عاما او  است ونت عاما نیدوم -5

 باعث شده است که ییراهن ا یقبا بخ ر  دوره  یدوره ها رانیحد و ح ر دب یب

 یتالش و یسع چیشرند و از خرد ه تین ره ترب یتکد ی هیآمرزان با ه ان روح دانش

 .اورندیبع ا ن

از ممرارد بازدارنمده ، ممثالً خمرد      یوجرد برخ یکننده و حت قیتشر عدم وجرد عراما -0

 ا یم کنند و خ یم هیترص یسیزبان انگل تیو تقر یریبه فراگ شتریب آمرزان دانش یایاول

 برخررداری بهتر یاجت اع گاهیاز ارزش و پا ردیبگ ادی یسیاگر فرزند آنها انگل کنندی م

زبان   ی یعرب کنند که زبان یمطلب را القاء م نیا یه  با اهداف خاص یاست و برخ
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پخش   ایصدا و س از که یطنز یبرنامه ها نیاست که کهنه شده است ، مثالً ه  گانهیب

جمران مما کمه در     نسا باعث شده است که ردیگ یرا به مسخره م یو زبان عرب شردیم

ت سخر بنگرند  دید بهی خرانند نسبت به آمرزش زبان عرب یدرس م رستانیدب یدوره 

 .ردیگ یم را از دانش آمرزان زهیاست که انگ یخرد عاما مه  نیکه ا

اسمت   یسمنج  بر نظمر  یکه مبتن یفیترص قیکند . تحق قیتراند تحق یبه دو روش م آمرز دانش

 ایم  یدرسمت  ، . در پمژوهش  ردیم گ یصررت م یآمار یکه بر اساس روش ها یلیتحل قیوتحق

 شرد . یم یبررس هیفرض ای شهیاند  ی ینادرست

و بمه او   کنمد  یباالتر آماده م یورود به مراحا عل  یبرا یادیدانش آمرز را تاحد ز روش نیا

 قیم ومسملله تحق  مرضمرع   یم  یآمرزد که هگرنه بدون حضمرر معلم  واسمتاد در بماره      یم

 . دیوتفحص ن ا

 یآور گمرد  را وادار بمه  یکمرده وو  جماد یرا در دانمش آممرز ا   زهیم مساله انگ  یطرح  با معل 

 کند . یاطالعات فراه  شده قضاوت م نیکند وبر اساس ه  یاطالعات م

داشته باشد  یکاف مرضرع مررد نظر اطالعات وتسلط یدر باره  دیکه معل  با نستیمه  ا نکته

ت  ن مرر یا ریم انتقا  دهد . در غ آمرز بشناسد وبه دانش یو منابع مربرط به مرضرع را به خرب

 زیم ن یداشمتن امکانمات کماف    یکند از طرف ین  آمرز به دانش یادیاو ک   ز یورهبر تیهدا
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مجهمز و در صمررت لمزوم     یداشمتن کتابخانمه ا   اریم مثا  در اخت عنران کار است . به یالزمه 

 .رسد یبه نظر م یضرور زیامکان استفاده از آن ها ن و شگاهیآزما

باشد تا  داشته رساندن به دانش آمرز را یاری یبرا یفرصت کاف دیمرارد فرق معل  با بر عالوه

را  یع ما و  ی رهیشم  قیم تحق انیجر کرده ودر یشده را سازمانده یبتراند اطالعات گرد آور

 قیم را بمه طمرر خالصمه در آخمر تحق     مطالمب  خراهد یازدانش آمرز م انیکند .ودر پا یبررس

 .سدیبنر

 یموقت دیاتنخاب راه جد

دانش آمرزان مشخص شد برآن شدم که مجمددا   یترجه به مدار  و آنچه که از صحبت ها با

کمردم کمه بتمران      یمم  دایم پ یراه دیبا  یداشته باش یصرف امتحان عرب ی نهیدر زم یمطالعه ا

 عالقه مند کن  . یدانش آمرزان را به درس عرب

بمرد   نیم پرسش درس مشاهده کردم. ا ایامتحان از دانش آمرزان و  نیکه در ح یاز عرامل یکی

عالقه هستند اضمطراب هم  دارنمدو نخسمت خراسمت        یدرس ب نیبه ا نکهیا نیعکه آنان در 

آنهما هم  کم      ایشرد که رغبت و ت ا یو اضطراب مرجب م ینگران رایاظطراب را رفع کن  ز

 نیهرا تالش کن .ا رمیبگ ادیتران   یمن که ن  ندیگر یبا خردشان م یدانش آمرزان نیشرد هن

دانمش   یکالس برا طیاگر مح نیدانش آمرزان مدام در حا  کش کش با خردشان هستند. بنابرا
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در کالس حاضمر شمرند باعمث     ترانندیشدن  ریتحق ای یشرد که بدون نگران ایمح یآمزان طرر

 ( 00   – 5 یآمرزش یلرژشرد .) تکنر یو آرامش آنها م یدلگرم

 د :ترجه شر دیبه سه مرحله با سیتدر انیجر در

 هدف داشته باشد . دیبا سیتدر    -4

باشد کمه   یزیکننده آن ه انیب یعنیمتناسب با هدف و مق رد باشد  دیبا سیروش تدر    -0

 شرد . ادگرفتهیقرار است 

آمرزش و  یشاگردان باشد ) مهارتها ییارائه شرد که مطابق فه  و ترانا یقیبه طر  یمفه    -3

و  یعربم  سیکمه در تمدر   ییاز روشمها  یکی(  440   یروشها و فنرن حسن شعبان یپرورش

در دانش آممرزان شمده ) اسمتفاده از     یشتریو عالقه ب زهیانگ جادیخ رصا صرف افعا  باعث ا

 انیم ب یکار ممررد نظمر را بمه عربم     دیو اشاره دانش آمرزان با  ایحرکات و ا جام( با ان  یپانترم

 من شد . یشدن کالس عرب ایکار و روش باعث جذب شدن و پر نیکنند . ا

 زهیم انگ جادیعراما مرثر در ا ینامه،بررس انیعنران پا 33) بهار  یفتح  ینامه مر انیمطالعه پا با

 انتخاب شد . ریمرارد ز شانیا یشنهادیپ ی( از راهکارها یدرس عرب یریادگیدر 

 . سیتدر دیبا روش جد ییجهت آشنا رانیدب یض ن خدمت برا یکالسها یبرگزار -4

 و معل  محرر . ی یقد یروشها ی، به جا سیفعا  تدر یاز روشها رانیاستفاده دب -0
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 دانش آمرزان . نیدر ب یفعا  گروه یمعل ان در کالس بر استفاده از روشها دیتاک -3

 در کالس . یک   آمرزش ایاستفاده از وسا -0

 آن در جامعه. یکاربردها انیدر کالس و ب یزبان عرب تیآشنا کردن دانش آمرزان با اه  -5

 مطالعه در دانش آمرزان : زهیانگ جادیا یبرا ییروشها

 .دیبگذار شیعالقه به مطالعه را در فرزندان به ن ا یالگر شیبا رفتار خر -4

 است . یریادگینرع  نیتر داری، پا نیتریقر یمشاهده ا یریادگی -0

 . دیکن تیرا به فرزندان تقر یاحساس تران ند -3

که با تمالش آن   دیرا انجام دهد بدان یخاص فیتراند تکل یاگر دانش آمرز معترض باشد ن -0

 تراند انجام دهد. یرا م فیتکل

 . دیوادار کن یفرزندان را به هدف گذار -5

 یهما  تیم جهت عالقه مند ن مردن دانمش آممرزان بمه مطالعمه و فعال      راهکارهایی – 41)   

 ( رنجبر بهروز – یوهگر

 :   الف

 ها : دانش آمرزان با معل  خرد ههره به ههره باشند .  کتین نشیه -4
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 انیم در کمالس جر  ژنیتازه و پمر اکسم   یو تعداد دانش آمرزان : ب ررت مست ر هرا هیتهر -0

 باشد تا حالت رخرت و کسالت از دانش آمرزان دور شرد .

فمرد اسمت    یبمرا  دییم تا یاست و نرع ریو تقد نیاز تحس یجلره ا قی: تشر قی: ابراز تشر ب

 قیدهمد. حاصما تشمر    یم یو انرژ رویعاما وادار کننده است که به انسان ن قیتشر یبطرر کل

دهد که ع لش عاقالنمه و   یم نانیبه او اط  ینداشته باشد ول یآدم یبرا یا دهیم کن است فا

 شرد. یو نشاط او م یمرجب دلگرم جهیاست و در نت هبرد دییمررد تا

 هیم دانش آمرزان در اوقات قبا از کالس و ورود به مدرسه : خمراب مثما تغذ   ی:خراب کافج

کمه خمراب    یبقاء اسمت دانمش آممرزان    زهیاز غر یدو جزع نیاز ا  یاست و هر  یزیکار غر

 دیشمد  یو س س مضطرب شده و از مرحله روانم  داری، نگران ، نا پا ینداشته باشند ع ب یکاف

 رسد. یم یگو خست یمرحله کرفتگ به

 دیجد یراه ها یاجرا یچگونگ

 ابتمدا  کردکمان  نیم ا یریادگیم به دست آمده و رفع مشمکا   یراه حا ها قیدق یاجرا منظرر به

و   ین ما  ریم درگ یریادگیم آنمان را بما مرضمرع      ایهر مفهرم مستق یریادگین ردم در امر  یسع

 یسمر   یم بمه انجمام    اجیم احت ، دانش آممرزان  یعرب  یمفاه شتریب یریادگی یمترجه شدم برا

 ها بهتر است. تیفعال نیکه ا دارند، ساده تر در رابطه با آن مفهرم یذهن یها تیفعال
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 شده در کالس ادهیپ یروشها ریسا

و  CD -سمتاده یگمردون و ا  یهارتها -دهااسالی –شفاف  یها طلق -:پرسترها یشین ا ایوسا

   یشین ا یل هایف

 لغت  یفرهنگ ها -مرجع مرتبط با درس و قراعد یمرجع: کتابها ایوسا

 -مختلمف  یهما  یراریم روزناممه د  -یمکال مات گروهم   -یشم ین ا یهما ی: باز یگروهم  ایوسا

 یهما  شمنامه ین ا ( )ممتن و رهیم و غ رهایترج مه ت مر   -)مترن درسها( )قراعد یگروه یتلاترها

 (.یعرب

. )همرن هم  جنبمه    نمد یگر ینرع خا  هم  مم    که«یدارشنی – یدارید یک   آمرزش ایوسا

 -ممتن درسمها   شین ما  نمه یمختلمف در زم  یها ل ی: فمانند (یداریدارند و ه  جنبه شن یدارید

CDمشتق و  یو اس ها دیمز افعا  ی( ن ردارهاناتیت ر -متن -)قراعد یمختلف آمرزش یها

مختلمف ب مررت    یرهایت مر  -معلم   حاتیترض ه راه به اورهد – پروژکترر -…و ریض ا

 رهیو غ رنیزیو تلر دئریو-و ضبط صرت  نرار -معل  حیبه ه راه ترض داسالی –هارت 

 یعرب یمترن درسها انیآمرزش مکال ه و ب یبرا یعرب شنامهیاستفاده از ن ا -4

)لغات درس  کل ات و اصطالحات  یتفه یبرا یرنگ یو پاسخ با استفاده از کارتها پرسش -0

 (ساده نرشته شرد و استفاده از کارتها در جهت مکال ه یبه ه راه معان
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 یهارتهما  -یسم یمغناط یهارتهما  -یدرختم  یمختلف مثا )هارتها یاز ن ردارها استفاده  -3

 یهارتها -درس مطالب سیمختلف در جهت تدر یو بنر و تابلرها ستادهیا یهارتها -گردون

 (رهیو غ یکاغذ

 و در  و فهم   یمختلمف بمرا   یمختلف و شمکلها  یها از جدو  کل ات در اندازه استفاده -0

. جمدو  بما   شمرد  . مثالً در گرشمه کمالس از تمابلر اعالنمات اسمتفاده     یعالقه درس عرب جادیا

 به شکا دفترهه . ایساخته شرد  تیرنرلی

 (  ۲اطالعات ) شواهد یگردآور

ارائمه   نظمرات با اسمتفاده از  ایبتکار خرد در کالس درس به ا شیکه ک  و ب ییطرح ها با گرهه

قابما   شمرفت ین ردم پ اجرا گرناگرن یبا بهره بردن از مطالعه کتاب ها ایشده ترسط ه کاران 

دو  نیبم  یا سمه یالزم برد مقا ه چنان اما شد جادیدانش آمرزان ا یریادگیدر روند  یمالحظه ا

را  یعربم   یبه نظر من از ابتدا مشکا بمردن مفماه   که یاز دانش آمرزان یابیگروه در قالب ارزش

خما    نیبمه ت مر   اجیم شمدند و احت  یقل مداد مم   فیکه ضع یآمرزان کردند و دانش یدر  م

درجمه   شیمرفق به افزا یادیمشاهده ن ردم که به نسبت ز سهیمقا نیا در و ردیداشتند انجام گ

 در یریادگیکه اساس  مرضرعی –مطلب شده ام   ی یدانش آمرزان بر رو نیا حراس ت رکز

 آزمرن قبا از  یباشد . به طرر ن رنه در  یم یدروس به خ ر  در درس عرب ت ام
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 دانمش  ن مرات  نیانگیم و م 02ن رات دانش آمرزان بمدون مشمکا    نیانگیطرح ، م یریکارگ به

 4۱بمه   آممرزان  دانمش  نین رات ا نیانگیطرح م یریبرد . و بعد از به کارگ 44 فیآمرزان ضع

 برد . افتهیارتقا 

 جینتا 

ازخمرد   یریهشم گ  تیم فعال یاضیعالقه مند شده و درزنگ ر یدانش آمرزان به درس عرب –

 دادند. . ینشان م

 ه کاران به وجرد آورد نیب یبحث و ه  فکر یبرا یا نهیزم –

 گرفت یصررت م دارتریتر و پا قیع  یریادگی –

 کردند یم تیفرزندانشان ابراز رضا شرفتیاز پ نیوالد –

 . افتی شیدانش امرزان در حد قابا مالحظه افزا یاضین رات ر نیانگیم –

 ی زهیانگ که یو علل شرفتیاز مشکالت و مرانع پ یاریبس ،یع ا اقدام پژوه نیا ی جهینت در

 یایم آممرزان و اول  دانش کردم و به ک   خرد ییرا از دانش آمرزان گرفته برد شناسا یریادگی

 ی سمه یرا انجمام دادم و از مقا  ام یآنها ع ا پژوهشم  قیبدست آمد که از طر یمدرسه اطالعات

رفتار دانش  یرو ترانیکه م دمیرس جهینت نیا به باگروه شاهد ش اره دو  یگروه شاهد ش اره 

و گمروه    یم گمروه   تیبدست آمده از وضع جینتا یمشاهده  با رایآمرزان اثر مثبت گذاشت ز



 

۱8 

 

 گمر یمراحما د  یبرا نیحا  شده است و ا یخرب یشرفتهایدو پ ی ش اره که در گروه دمیدو د

 است. کننده دواریام

 یریگ جهینت

و  یقم یتحق نظمام   یم بر انتقا  معلرمات به دانش آمرزان استرار نباشمد و بمه    سیتدر هیپا اگر

مطالمب   یمحتمرا  باشمند ترجمه شمرد .اگمر     یاضم یانجام ع ا ر یفعا  که کردکان محرر اصل

 یطمرر  یاضم یر درس کرد  منطبق سازند اگر کالس یذهن یها تیرا با فعال یاضیآمرزش ر

اهمداف آممرزش نائما شمرند      به معل  ییاداره شرد که دانش آمرزان با تالش خرد و با راهن ا

 .ردیپذ یبهتر و آسان تر صررت م یریادگی

 پیشنهادات

 رانیم دبی بمرا  یاستفاده شمرد و حتم   یمتخ ص درس عرب رانیکه امکان دارد از دب ییجا * تا

 نینمر  یبمر اسماس الگرهما    سیض ن خدمت جهمت تمدر   یآمرزشها ،یمتخ ص درس عرب

 .است یه  الزم و ضرور تدرس

 نیب از یکه سر گروه درس عرب ن ررتیآن به ا یواقع یب عن یآمرزش یگروهها بردن * فعا 

 یگروههما  محا در یو مشخ  نیانتخاب شرد و در روز مع رانیدب نیومجرّب تر نیباسرادتر

قمرار دهمد تما در     یعربم  رانیت ام دب اریش اره تلفن در اخت  یحضرر داشته باشد و  یآمرزش
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 یبه رفع مشمکالت آمرزشم   انهیماه جلسات یبتران با او مشررت کرد و با برگذار ازیصررت ن

 شرد.   جادیا رانیدب انیالزم م یهایپرداخته شرد و ه اهنگ

 یاز آنها جهت الگر سماز  ریو تقد سیمرفق در امر آمرزش و تدر رانیدب یو معرف یی* شناسا

 .   رانیدب ریسا یبرا

 خردشمان  به دانش آمرزان داده شرد تا بمدون ذکمر نمام    ینظر خراه یهرترم فرمها انیپا * در

 رانیم به اطمالع دب  یخراه نظر نیا ی جهیرا عنران کنند و نت شنهاداتشانینظرات و انتقادات و پ

 رسانده شرد.

گذاشمته شمرد. در دسمترس بمردن      یدرس عربم  رانیم دب اریم در اخت ی* امکانات ک   آمرزش

 است.   یدر مدارس الزم و ضرور یو مجالت رشد زبان عرب یرئیدیو ینرارها

 ییدانش آمرزان و شناسا انیقابت در مر ی هیروح جادیا یبرا ادهایمسابقات و ال   ی* برگذار

 کردن نفرات برتر. قیو تشر یو معرف

اجمرا   حیکه ه  کرتاه باشند و ه  به زبان ف  یعرب یساده  ی* استفاده از سرودها و ترانه ها

 شده باشند. 
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درس  کمه یبطرر یزبان عربم  شگاهیبه کالس مکال ه و آزما ی* اخت ا  دادن ساعت مشخ 

مختلمف روزناممه هما و     نیعنماو باشد. * اسمتفاده از   یدرس مستقا از کتاب عرب  یمکال ه 

 مه  .   یو رخدادها ینظام ،یاسیس ،یعل  ،یادب ،یورزش یها نهیزم یدر ه ه  یمجالت عرب

 خردرا از نظر بالغمت  تیآنها انتخاب شرند تا جذاب یعرب یاز منابع اصل دروس * مرضرعات

 گمر یودی جبمران، اح مد شمرق    ایم ،جبمران خل  نیاز دست ندهند. مثالً از آثمار طمه حسم    یادب

آمرزان خمرد را   دانش مشهرر معاصر استفاده شرد تا سانینر شنامهیو شاعران و ن ا سندگانینر

 احساس کنند. یکامالً عرب یدر فضا
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