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  چكيده

 ديرين وآشنايي زبان اين قدمت وجود با كه شويم مي متوجه ايران در عربي زبان آموزش تاريخ به نگاهي با

 توجه با ديگر هاي زبان درحاليكه.  هستيم روبرو جدي مشكالت با انزب اين آموزش نحوه ،در آن با ايرانيان

  . آورند بدست عربي زبان با درمقايسه بيشتري هاي موفقيت اند ،توانسته خود پاي دير چندان نه حضور به

 راه سر بر وموانعي مشكالت با ما ، ايران به عربي زبان ورود بدو همان از كه شود بيان موجز صورت به بايد

 ايرانيان كه هنگامي از: است بوده شكل دو به آن با برخورد در ايرانيان العمل عكس و بوديم روبرو آن آموزش

 از حتي راه اين در.  نكردند گذاز فرو كوششي هيچ از عربي زبان تقويت و توسعه راه در ، پذيرفتند را اسالم

 ، دستور هاي زمينه در  قرآن زبان حيايا جهت در ايرانيان كه كارهايي.  گرفتند پيشي هم ها عرب خود

 كتاب به اگر. اند نداده انجام ها عرب خود حتي ديگري قوم هيچ اند داده انجام لغت ، بديع ، بيان و معاني

 ايران مردم شد خواهيم متوجه ، شود نگريسته عرب ادبيات تنها زمينه در ايرانيان سوي از شده تاليف هاي

 تحكيم در و كردند مي تلقي اسالمي المللي يبن زبان را عربي زبان ، اسالم و رآنق به عالقه و عشق دليل به

 توسط عربي ادب كتب امهات بودكه دليل همين به.  گذاشتند مي مايه دل و جان از آن هاي پايه

 اه ايراني دهد مي نشان كه دارد وجود وشواهدي ها نمونه.  است آمده در تحرير رشته به ايراني دانشمندان

 هويت و مليت زبان اين از استفاده كه كردند نمي احساس هيچگاه و بودند عربي زبان دوستدار اندازه چه تا

در اين اقدام پژوهي سعي نموده ام مشكالت         دبير عربي آموزشگاه      اينجانب . كند دار خدشه را آنها

  درس عربي را در كالسم برطرف نمايم. 
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  مقدمه

 عربي زبان يادگيري انگيزه و گريزانند درس اين فراگيري از كشور سراسر از آموزان دنش اغلب هاروز اين   

 را بخشي رضايت نمرات درس اين در ما شاگردان كه است دروسي از يكي عربي و است گشته ضعيف آنها در

 اغلب ذهن امر ينا و اند گشته شديدي افت دچار عربي زبان آموختن در آنها از بسياري و نياورده بدست

 جذابيت موانع چگونه اينكه است كرده معطوف خود به را مختلف مناطق آموزش مسئولين و عربي دبيران

 كنيم تقويت آموزان دانش بين در را وحي زبان آموزش در مؤثر هاي انگيزه و برداشته ميان از را عربي درس

 به وباتوجهنش آموزانم در درس عربي شدم . بعد از گذشت مدتي از سال تحصيلي متوجه ضعف تعدادي از دا

 آن از توان نمي سادگي به كه است موضوعي عربي درآموزش موفقيت ورمز شناسي آسيب چگونگي اينكه

 مساله تا شدم برآن كردم مي احساس خود وشغل آموزان دانش قبال در كه ومسئوليتي وتعهد گذشت

  .كنم راپيگيري

  :مساله بيان

 شريعت تابان خورشيد ساساني حكومت رفتن بين از با و اسالم دين از ايران مردم عظيم استقبال پي در

 اين بر ديگري از پس يكي اسالمي متعدد دولتهاي و نموده نورافشاني ما پهناور كشور فراز بر اسالمي مقدس

 و رآثا و درخشيده بزرگي دانشمندان و علماء حكومتها اين حمايت با بعضاً و كردند حكومت سرزمين

 و نظم در قرآني واژگان خاصه و عربي واژگان ورود با و نهادند يادگار به فارسي و عربي به را زيادي كتابهاي

 هاي واژه تأثير و كلمات ورود از بيشتر آكاهي براي آوردند وجود به ما عربي در را شگرفي تحول فارسي نثر
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 اسبق استاد فرشيدورد دكتر نوشته »رسيفا در عربي« كتاب به توانيد مي فارسي زبان متون در عربي

  .فرماييد مراجعه تهران دانشگاه

 بين در وحدت عوامل از يكي زبان اين و است اسالمي تمدن و فرهنگ و آيين و دين زبان عربي زبان   

 درك منظور به عربي زبان آموزش. است گشته مسلمان ميليارد يك از بيش با دنيا مختلف ملل و جوامع

 »است اسالمي معارف كليد عربي زبان: «فرمودند رهبري معظم مقام كه همانطور است قرآني و نيدي مفاهيم

  :لذا

 معصوم امامان احاديث و نبوي احاديث سجاديه، صحيفه و البالغه نهج و قرآن فهم و درك ديني نيازهاي - 1

  .است عربي زبان آموزش ضرورتهاي از قرآن تفسير كتب و فقهي كتب و

 از اعراب و ايرانيان ميان نزديك بسيار …ادبي و اجتماعي و اقتصادي و تاريخي و سياسي تارتباطا - 2

  .است عربي آموزش ضرورت بيان در عوامل ديگر از مشترك دين و جواري هم علت به تاكنون گذشته

  …و فلسطين و عربستان و لبنان و عراق و سوريه به سياحتي و زيارتي سفرهاي كثرت - 3

  زبان اين با آشنايي به عربي و الهيات و حقوق رشته جوياندانش نياز - 4

 عربي زبان به اينكه مگر بياموزد صحيح بطور را فارسي زبان تواند نمي كسي كه است اين همه از مهمتر« - 5

 مصطلحات و مشتقات و لغات را فارسي جمالت از بسياري سوم يك از بيش چون باشد داشته كامل آشنايي

  )5 ص 1349 نجفي دكتر.» (دهد مي لتشكي عربي مختلف

 فرو كه نفسي هر نعمت مزيد اندرش بشكر و قربتست موجب طاعتش كه عزوجل را خداي منت: «نظير

 نعمتي هر بر و موجودست نعمت دو نفسي هر در پس ذات مفرح برميĤيد چون و حياتست ممد رود مي

  )شيرازي سعدي گلستان مقدمه( »واجب شكري
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  غيرمستقيم ي شيوه به اخالقي مسائل و ها ارزش بيان منظور به ديني مختلف متون با آشنايي - 6

  ديني متون و ها عبارت خواني روان و خواني درست توانايي تقويت - 7

  قرآني كثيراالستعمال واژگان با آشناي - 8

  

  

  :موجود وضعيت توصيف

و هم اكنون به عنوان دبير سال است كه در آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستم    مدت    اينجانب 

انجام وظيفه مي كنم . با اينكه دانش آموزان اين آموزشگاه از لحاظ هوش و     ديني عربي در آموزشگاه 

 در آموزان دانش ضعف متوجه دوم ماهانه امتحان برگزاري از پساستعداد در جايگاه ويژه اي قرار دارند، 

 را مشكلي تمارين به تحصيلي سال دوم ماه يك طول رد آموزان دانش گويي پاسخ. شدم عربي يادگيري

 حل راه دنبال بايست مي ناچار به پس. رسيد نمي نظر به مطلوب دوم ماهانه امتحان نتايج داداما نمي نشان

  .بودم مي مشكل حل براي مناسب

 دو هر تمسئولي ناچار به پس. بود ها قسمت تمامي در ضعف آموزانم ازدانش زيادي تعداد مشكل تقريباً

 به را موضوع كردم تالش پژوهي اقدام هاي كالس شروع از پس. دادم سرگروه يك به را ضعيف آموز دانش

  .كرد خواهم اشاره آن به ادامه در كه كنم بررسي ديگري نحوه

  :مساله پيدايش هاي زمينه

 در آنان ايه ويژگي و دهند مي تشكيل را وپرورش آموزش از مهمي محور آموزان دانش كه است بديهي

 تازگي آنان براي كه دروسي يادگيري در ها ويژگي اين. مؤثرند دروس تمام يادگيري دشواري يا تسهيل
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 با عاطفي و شناختي حيطه دو در آموزان دانش هاي ويژگي. بود خواهند برخوردار بيشتري اهميت از دارند

 و تجارب هوش، به توان مي نانآ شناختي هاي ويژگي از. يشوند م مرتبط خارجي زبان دروس يادگيري

 و تجارب. است تأثيرگذار دروس تمامي يادگيري در آموزان دانش هوش. كرد اشاره گذشته هاي آموخته

 از مختلف تحقيقات. كند مي بازي نقش خاصي شكل به عربي درس يادگيري در آنان گذشته هاي آموخته

 در مهمي نقش  شناختي ورودي رفتارهاي كه است داده نشان دنيا كشور چندين در بلوم تحقيق جمله

 شناختي ورودي رفتارهاي فقدان عربي درس يادگيري موانع از يكي بنابراين،. دارند آموزشگاهي يادگيري

  .است آموزان دانش در كافي

 از قبل هاي سال در كه آموزان دانش تجارب به توان مي عاطفي ورودي رفتارهاي و عاطفي حيطه در

 دبيرستان و دوممتوسطه  دوره در كه برادراني و خواهران) خانواده اعضاء طريق از بيعر زبان يادگيري

 هنگام در آموزان دانش بيشتر كه رسد مي نظر به.كرد اشاره ميشوند، كسب... و دوستان و( يكنند م تحصيل

 و خنثي التيح داراي يا احتماالً و ندارند آن يادگيري به نسبت مثبتي نگرش درس اين هاي كالس به ورود

  .هستند منفي يا

 بيان درصد25 تقريباً دروس يادگيري در را عاطفي ورودي رفتارهاي نقش قبلي تحقيقات اينكه به توجه با

 به دروس اين در آموزان دانش پيشرفت عدم يا پيشرفت علت از درصد 25 كه گفت توان مي لذا اند، داشته

 دانش انگيزه به عاطفي ورودي رفتارهاي زمينه در دوم ملعا.باشد مي مربوط آنان عاطفي ورودي رفتارهاي

 يادگيري در انگيزه اين و ندارد ترديد يادگيري در انگيزه نقش بر فردي هيچ واقع در. گردد مي بر آموزان

  .شود مي شكل دو به خارجي زبان

 هنگامي موزانآ زبان كه هاند كرد ثابت گسترده پژوهشي مطالعات اي وسيله انگيزه و يكپارچه انگيزه

 دوست را خود مطالعه مورد خارجي زبان به وابسته مردم و فرهنگ كه ميكنند كسب را موفقيت بيشترين

 اصطالحاً را حالت اين. شوند آشنا شود، مي تكلم زبان آن به آن در كه اي جامعه با بخواهند و باشند داشته
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 زبان يادگيري از هدف انگيزه نوع اين در كه تاس ،اين اي وسيله انگيزش از منظور. گويند يكپارچه انگيزه

 كه آموزاني زبان. كنكور براي شدن آماده يا درسي واحد گذراندن مانند است، آن كاربرد بيشتر خارجي

 بي اگر حال. نميكنند كسب خارجي زبان هاي كالس در چنداني موفقيت هستند، اي وسيله انگيزة داراي

 در آنان عملكرد بيني پيش شود، افزوده عامل اين به عربي زبان رد آموزان دانش از تعدادي انگيزگي

 يادگيري باعث ابزاري انگيزه داشتن صرف كه است اين هم آن و بود خواهد آسان بسيار درس اين يادگيري

 باعث حتي و نداشته دنبال به را يادگيري چگونه هي انگيزه نداشتن و شد خواهد مذكور دروس سطحي

  1375 گرجي،) شد خواهد درس اين دبيران و كتاب به نسبت (. تنفر ايجاد رانجامس و استرس احساس

 زبان يادگيري در توانند مي هستند، يكپارچه انگيزة داراي كه فراگيراني گفت توان مي ديگر، عبارتي به

 رارق درهنگام حتي است ممكن اي وسيله انگيزه واجد آموزان زبان آنكه حال نمايند، كسب موفقيت خارجي

 نيز دوم زبان معرض در گرفتن قرار ميزان البته.نياورند دست به چنداني موفقيت دوم، زبان بافت در گرفتن

. شود مسلط آن بر گيرد، قرار زباني معرض در كافي اندازه به اينكه بدون تواند نمي كس هيچ. دارد اهميت

 يكپارچه، انگيزه يعني بحث مورد عامل سه هر از كه يشوند م ريزي طرح طوري زباني هاي برنامه ترين مهم

  .كنند استفاده موردنظر زبان بافت و زبان معرض در گرفتن قرار و اي وسيله

 اين شود مي عربي درس يادگيري به نسبت آموزان دانش اي وسيله انگيزه كاهش باعث كه عواملي از يكي

 اين است ممكن آموز دانش يك كه معني بدين. دارد ناچيزي كاربردي جنبه آنان براي درس اين كه است

 قرار شرايطي در يا و.شد نخواهد مواجه زبان عرب فرد يك با خود عمر پايان تا كه نمايد بيني پيش گونه

 آموزان دانش چنانچه اين، بر عالوه. شود خود كالسي هاي آموخته از استفاده به مجبور كه گرفت نخواهد

 زبان يادگيري به نيازي دانشگاه در او عالقه مورد رشته يا و باشد نداشته را دانشگاه در تحصيل ادامه قصد

  .يافت خواهد كاهش بسيار او اي وسيله انگيزه باشد، نداشته عربي
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 مردمان به نسبت خنثي يا و منفي نگرش وجود دارد نقش آموزان دانش يكپارچه انگيزه كاهش در كه عاملي

 شايد تا شود مي باعث عامل اين. است انساني و نولوژيتك علمي، پيشرفت زمينه در زبان عرب كشورهاي

 ضرورتي لذا و باشد نداشته ذهن در را زبان عرب كشورهاي در تحصيل و زندگي آرزوي آموزي دانش هيچ

  .نكند احساس درس اين يادگيري براي

. نمود اشاره شهرها سطح در عربي زبان آموزش مؤسسات بودن ناكافي به توان مي جامعه به مربوط عوامل از

 آموزش خصوصي مؤسسات در توانند مي آموزان دانش انگليسي، زبان يادگيري براي كه شود مي مالحظه

 طبيعي. محدوداند بسيار ويا ندارد وجود يا مؤسساتي چنين عربي زبان خصوص در اما. نمايند شركت زبان

 در انگليسي زبان درس با همزمان يا و ابتدايي دوره در انگليسي زبان يادگيري با آموزان دانش كه است

 جامعه در امتياز اين عربي درس در ولي دهند نشان خود از درس اين در بهتري عملكرد توانند مي مدرسه

  .ندارد وجود ما

 و عربي درس به نسبت الند، قاي انگليسي زبان يادگيري براي كه اهميتي نيز ها خانواده و مردم جامعه، در

 چندان نگرش عربي، زبان يادگيري دانستن ياهميت ب ضمن ديگر، عبارتي به. دنيستن قايل عربي زبان

 انگليسي زبان درس در آموز زبان كه اجتماعي هاي تقويت رو، اين از. ندارد وجود زبان آن با تكلم به مثبتي

  .نمايد نمي دريافت عربي درس در كند، مي دريافت ديگران از

 هاي كتاب ازجمله دارند نقش مدرسه و معلم از غير به ديگري عوامل آن قواعد و فارسي زبان يادگيري در

 اين. ها روزنامه و مجالت مانند مطبوعات راديو، و تلويزيون مانند گروهي هاي رسانه داستاني، غيردرسي،

 و معلم هاي فعاليت به آموز دانش يادگيري لذا. ندارند وجود جامعه در زبان و عربي درس يادگيري در عوامل

  .باشد مي محدود عربي درس تبك
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 يك با و كنند تكلم زبان اين به توانند مي خوبي به تقريباً آنان كه گفت توان مي زبان دبيران با مقايسه در

 مربوط موانع از ديگر يكي شايد نيستند، توانمند حد اين در عربي دبيران اما. نمايند مكالمه زبان خارجي فرد

 دبيرستان در را درس اين سال3 اگر دبير يك كه باشد وپرورش آموزش در قانون اين وجود معلمان به

 عربي معلمان.شود شناخته عربي دبير عنوان به و نموده ارائه را دروس اين تواند مي باشد كرده تدريس

 با الزم آشنايي فاقد عربي دبير يك كه معني بدين. ندارند شناسان روان و شناسان زبان دانش از شناختي

  .باشد مي كارآمد آموزشي هاي روش و يادگيري نشناسي روا و آن تكامل مراحل و زبان ييادگير

 و نمايند شوند،تبيين متقاعد آموزان دانش كه حدي به را عربي زبان تدريس اهداف توانند نمي عربي دبيران

 توان حد در دبير هر لذا و است نكرده بيان دبيران براي را تبيين اين كه باشد آموزشي نظام آن علت شايد

  .نمايد تبيين آموزان دانش براي را عربي زبان يادگيري از هدف تا كند مي تالش خود

 دريافت يادگرفت؟ را عربي درس بايد چرا كه سؤال اين به نسبت كافي پاسخ آموزان دانش وقتي بنابراين

  .اهندكردنخو پيدا را درس اين يادگيري هاي دشواري تحمل براي الزم انگيزه نميدارند،

 سنتي آموزش روش بر صرف تأكيد و عربي هاي كالس در تدريس متنوع هاي روش از دبيران استفاده عدم

 نيز آموزشي كمك وسايل از استفاده عدم. شود مي درس اين مطالب جذابيت افت باعث سخنراني صورت به

 اصالح و تبيين عربي درس آموزش و يادگيري اهداف كه زماني تا بنابراين،.افزود خواهد مشكل اين بر

 ندهند تسلط حد در يادگيري روش و مدار فرآيند و فعال هاي روش به را خود جاي سنتي هاي نشوند،روش

 دانش يادگيري عملكرد نياورند، دست به نشناسي زبا و نشناسي روا علم خصوص در كافي دانش دبيران و

  .بود خواهد دارد، وجود كه سطحي همين در دبيران آموزشي عملكرد و آموزان
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  : پژوهش اهميت

 ديگر و تاريخ،تفسير و حديث از اسالمي پربهاي ميراث و خداوندي جاودان كتاب زبان سو يك از عربي زبان

 جمعيت با ارتباط اين، بر عالوه.است مسلمانان بزرگ ي خانواده مشترك زبان ديگر سوي از و بوده ها دانش

 تا مديترانه هاي كرانه از و آفريقا شمال تا ميانه خاور از اقليمي و ديني هاي تفاوت وجود با كه انبوهي

 هاي شبكه چون هم جمعي ارتباط ابزارهاي باگسترش و كنند مي گو و گفت زبان اين با آسيا شرق جنوب

 آن بر روز به روز كه متنوع مقاالت و ها كتاب پرتيراژ، گوناگون رساني،نشريات اطالع هاي پايگاه اي، ماهواره

 گستردگي اين جهت به شايد. كند مي چندان دو را زبان اين از استفاده و فراگيري اهميت گردد، مي افزوده

 دلدادگي چنين، هم. است گرفته قرار متحد ملل سازمان رسمي زبان شش از يكي عربي زبان كه است

 با فارسي زبان مگيرچش آميختگي و آن اصيل منابع به دسترسي و ديني معارف از گيري بهره به ايرانيان

 وآموزش فراگيري ي زمينه همسايه كشورهاي ويژه به عربي هاي محيط با فراوان پيوندهاي و عربي زبان

  .است بخشيده رونق ما كشور در متمادي دوران در را عربي زبان

 يعرب متون ترجمه در تسهيل جهت عاملي:چراكه.دارد زيادي اهميت دوممتوسطه  دوم پايه عربي يادگيري

 موجبدوم  پايه عربي بر تسلط وعدم بود خواهد باالتر در( ،نهي،نفي امر) فعل انواع فراگيري جهت وكمك

  .شد خواهد باالتر مقاطع در بروزمشكالتي

 ازاهداف يكي3 صفحه5 شماره در تحصيلي دوممتوسطه  دوره وتربيتي تحصيلي ارزشيابي نامه آيين ج بند

 وادبيات وادعيه واحاديث بهترقرآن فهم براي عربي بازبان.كند مي بيان چنين را تحصيلي دوممتوسطه  دوره

  .است آشنا تاحدودي فارسي

   زير عنصر چهار را علم هر و زبان هر آموزش در مطلوب عناصر تربيت و تعليم علماء   

 - 4 تدريس هاي روش و معلم -3 آموزشي محتواي و كتاب -2 آموزش ضرورت و هدف -1: اند كرده ذكر

   الزم هاي زشيابيار
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 از يكي به اكنون و ام داده توضيح ايران مدارس در را عربي آموزش ضرورتهاي و اهداف قبل سطور در   

 باشد موردنظر اهداف راستاي در بايد كه كتاب آن آموزشي محتواي و درسي كتاب تدوين يعني مهم عوامل

 متعلم و معلم دارد، را نخستين نقش درسي كتاب ديگران، زبان گرفتن فرا در كه نكنيم فراموش« پردازيم مي

 دبيرستان و راهنمائي براي اخير ي دهه چندين اين در كه درسي كتابهاي ي همه اما گيرند مي قرار آن از پس

 را آنها شايد تا كنند مي و كرده كوشش كه گفت بايستي آنها مؤلفان و شوند مي و شده نوشته دانشگاه و

  روش اساس بر اصوالً آنها ي همه كه كنيم اعتراف بايستي ولي كنند ما زمانه ي ندهنوشو مقتضيات با مناسب

 قرون طول در ما مذهبي مدارس هواي و حال با اند بوده متناسب كه شوند مي و شده نوشته كتبي همان

 نوشته تر خالصه و خالصه را آنها كه چند هر  …جديد عصر مقتضيات و ضروريات با متناسب نه گذشته

  )43 ص 1377 شريفيان دكتر.» (است همينجا در كور گره و كالم جان …باشند

 قواعد و است شده تشكيل تمرينات و متون و قواعد بخش سه از مدارس در عربي درسي هاي كتاب تمام   

 به محض توجه و نحو و صرف آموزش در افراط شد معرفي زبان اين آموزش هدف عنوان به كتابها اين در

  .است گشته عربي آموزش جذابيت موانع از كلمات اعراب و ختاريسا مسائل

 عربي نحو و صرف درشت و ريز نكات و قواعد از زيادي مجموعه شنونده عربي زنگ در آموزان دانش   

 نبود چيزي قواعد بيان: كه شنيدم شاگردانم از بارها كند مي بيان آنها براي فراوان زحمت با معلم كه هستند

 و داشت ابزاري نگاهي قواعد به بايد صحيح آموزشي برنامه يك در.   كشت را ما هايش تبصره و اه نكته ولي

 روشهاي به بايد باشد عام معني به قواعد كتاب نبايد عربي زبان آموزش كتاب و برگزيد را آنها ترين ساده

  .بگيريم بهره الزم اندازه به آنها آموزشي و درسي متون از و كرده توجه عربي كشورهاي در معاصر آموزشي

 حد در عربي زبان به گفتگو و مكالمه تقويت به قواعد از مفيد و مختصر ذكر بر عالوه كه است الزم لذا   

 بين جست بهره اي ماهواره و تلويزيوني مفيد عربي هاي برنامه فهم و سفر در آن از استفاده و ساده متون

 از بسياري كه شاهديم ما است بسياري تفاوت گفتار و همحاور در آن كاربرد و زبان قواعد دانستن
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 متن برگ يك خواندن و نوشتن از و هستند ناتوان اعراب بدون متني خواندن از دانشجويان و آموزان دانش

 كنار در نيز خواندن مهارت به است شايسته پس. فهمد نمي عرب را آنها تلفظ بخوانند هم اگر و عاجزند عربي

 كتبي نمره 20 بر عربي متون قرائت نام به جداگانه نمره 20 و كرد توجه گذشته مانند ونح و صرف آموزش

 و است گشته شاگردان دلزدگي موجب و كاسته آن جذابيت از آنها پيچيدگي و قواعد كثرت چون. افزود آن

 كه بگويم هخالص. نالند مي قواعدش پيچيدگي از و گرفته انتقاد باد به را عربي درس و كتاب هميشه آنها

  :است زير عيوب داراي نحو و صرف قواعد محتواي لحاظ از عربي درسي كتب

 ديگر يا و است اعالل كاربرد كم موضوع يك پيرامون كه انساني 3 عربي درس 4 مانند قواعد بودن زياد - 1

  …و مطلق مفعول جانشين مثل قواعد

 در فعل شبه موضوع به پرداختن و سوم الس در اعالل قواعد مانند هم باز قواعد بعضي بودن دشوار - 2

  …و تحذير و اغراء قواعد ذكر و دانشگاهي پيش

 دو در دانشگاهي پيش 12 درس در شود مي منفي نگرش موجب و بوده آور مالل خود كه قواعد تكرار - 3

 هك است شده خواسته مشبهه حروف خبر و اسم بار چندين و به مفعول تشخيص بار 12 هفتم و دوم تمرين

  .ندارد 12 درس محتواي به ربطي هيچ

 تمام دانستن آن حل الزمه كه الصرفي والتحليل االعراب عمومي تمرين به حد از بيش اهميت - 4

  .است قبلي هاي آموخته

 امر و مضارع و ماضي يكباره آموزش نظير درسي كتاب يك براي قواعد صحيح سازماندهي و تدوين عدم - 5

  .راهنمائي دوم سال كتاب در

  :است زير ضعفهاي داراي متون محتواي لحاظ از عربي كتابهاي اما و   
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 واژهاي داراي كه دشوار اشعار انتخاب و دانشگاهي پيش يازدهم و پنجم درس مانند درسي متون دشواري - 1

 فوق سطح در متون برخي ديگر عبارتي به. است دبيرستان آموزشي سن از فراتر طور همين و مهجور و غريب

  .است عربي ليسانس دانشجويان يا لمديپ

  صفحه سه يا دو در درسي متون بودن طوالني و زياد - 2

  گفتاري و شنيداري مهارت گرفتن ناديده يعني متون قرائت به اهميت عدم - 3

 آموزش زمانبندي با طوالني متون تطابق عدم نظير عربي زبان آموزش در مؤثر عوامل بين هماهنگي عدم - 4

 8 درس براي بايد كه دانشگاهي پيش 10 درس متن مانند نظر مورد درس قواعد با متون ابقتط وعدم عربي

  .شد مي تدوين

  : ومفاهيم واژگان تعريف

  : نظري تعريف

  نمره-افزايش-عربي درس

  .است دنيا مهم هاي زبان از يكي عربي:  عربي درس

  .كردن اضافه– افزودن معناي به: افزايش

  .شود مي راشامل 20 تا0 از كه آموزان دانش يادگيري ميزان نجشس براي ايي وسيله:  نمره

  

  :عملياتي تعريف

  كه شود مي آغاز دوممتوسطه  دوره از آن تدريس كه است خارجي هاي زبان از يكي: عربي درس
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  آموخته براساس عربي زبان به سواالت به پاسخگويي -لغت– روانخواني) شفاهي نمره5 شامل

  .باشد مي......(- سازي جمله -متون ترجمه -لغات رجمهت) كتبي نمره 15 و(ها

 هرچه باالترويادگيري پايه به ورود جهت آموزان دانش نمرات سطح باالبردن افزايش از من منظور:  افزايش

  .بيشترتراست

  .بسنجم باآن را آموزانم دانش يادگيري ميزان توانم مي كه است ايي وسيله: نمره

  گرد آوري شواهد يك

  و اولياء  آموزان دانش) بهمصاح 1-

  پرسشنامه 2-

  : كار انجام چگونگي

  هاي حل ياءراهدوم از شده آوري جمع وپرسشنامه كالس وموقعيت موزان آ دانش نمرات به باتوجه

  .كردم بررسي زيررا

  . هرجلسه درس افعال كليه استخراج 1-

  .دركالس فعل هاي صيغه ساخت وگروهي فردي مسابقه انجام 2-

  (صيغه هر براي خصوص به رمز ايجاد.)ايماءواشاره طريق از شآموز 3-

  .ضعيف افراد با كار براي ها سرگروه تشويق 4-

  .روزانه برنامه در هفتگي تدريس ساعت جابجايي 5-
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  :سنجي نظر فرم از حاصل نتايج

  0. معلم تدريس نحوه 1-

  0. دوم پايه عربي بودن سخت-

  .دوم زبان عنوان به عربي زبان فراگيري جهت آموزان دانش انگيزه عدم

  . منزل در تمرين و تكرار عدم

  . هفتگي برنامه در صحيح جايگزيني عدم

  . كامپيوتروماهواره-تلويزيون از برنامه بدون استفاده

   اولياء پيگيري عدم

  . عربي درس تدريس ساعات بودن كم

 باشندكليه داشته جديد سدر بر مروري درمنزل خواستم مي آموزان دانش از جديد درس تدريس جهت

 از پس كالس ابتداي در كنند يادداشت عربي بيننددردفتر مي دردرس كه جديدي وافعال جديد لغات

 وصيغه فعل نوع جديدرابا افعال خواستم مي ازآنها جديد درس قرائت ضمن افعال البوم باكمك قواعد تدريس

  .كنند مشخص كالس براي

 كم كم.كردم مي تصحيح را شده ترجمه صرفاًمتون شدومن مي رجمهت آموزان دانش كمك با هم درس متن

 آموزاني دانش كه جايي تا شد تدريس در مشاركت جهت آموزان دانش وتشويق ترغيب باعث كار اين

 اجتماعي بازي،روابط روش به تدريس در دانيم مي كه همانطور. شدند مي تدريس داوطلب

 محور وفرآيند متعادل ايي برنامه بازي.شود مي تقويت تعاون ي واعتمادوروحيه پذيري فراگيران،مشاركت
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 هاي مهارت ارتقاي به حال عين ودر.بخشد مي تحقق را رشد اهداف ي همه آوردكه مي فراهم

  .ند رسا مي ياري واجتماعي جسمي،گفتاري

 مي گيرفراهمفرا هر به دادن نشان توجه در معلم براي فوري هاي باخورد باز وانفرادي گروهي هاي فعاليت

 آموزش براي مداوم اي ،انگيزه ودرآن سازد مي بخش لذت فراگيران براي را ،يادگيري همه از تر مهم.آورد

 وينتا دبستان،نوشته) پيش در وپرورش آموزش ازكتاب نقل به.)آورد مي وجود به اي مدرسه هاي

  1374 سمت،:تهران)مفيدي فرحنده كول،ترجمه

 وهر دارند بازي به زيادي تمايل ازآنها زيادي عده بنابراين.اند متفاوت ها تواناييو عاليق نظر از آموزان دانش

 اين البته كند استفاده مفاهيم آموزش براي موقعيت اين بايداز معلم. دارند دوست بازي درقالب را فعاليتي

 خاني، فضلي منوچهر..) )است توجه قابل يادگيري در آن اثربخشي اما است ر دشوا حدودي تا روش

271:1386  

 دو فردي درمسابقه. بود گروهي يا فردي مسابقه شد مي اجراء درس ازخاتمه پس كه ديگري روش بنابراين

 برنده وشخص مشخص زمان شدبا مي خواسته آنها از خاصي افعال كردند مي شركت اموزان دانش از نفر

  .شد مي تشويق آموزان دانش توسط

 كلمه باگفتن نوشت رامي پاسخ زودتر كه گروهي شد مي خواسته اازگروه خاصي فعل گروهي مسابقه در

  گرفت مي تشويقي نمره داد مي درست پاسخ كه دادودرصورتي مي خاتمه را زمان سك سك

  .دارد وجود جديد درس مطالب با آموزان دانش قبلي هاي آموخته بين نزديكي ارتباط–1

  .كند مي شاياني اوكمك هاي موختهآ تعميق به هاي تدريس در آموزان دانش مشاركت 2-

  .كاهد مي عربي درس به نسبت وازدلزدگي راشاداب كالس وگروهي فردي بازي انجام 3-
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  .دارد يادگيري فرآيند بهبود در محسوسي تاثير تشويق عامل 4-

  .دارد مثبت نقش اموزآن دانش يادگيري در آموزشي كمك وسايل از استفاده 5-

  آن يادگيري افت عوامل و عربي زبان به نآموزا دانش عالقگي بي علل

 مهمي مسائل معاون و مدير دادن قرار جريان در با همچنين و آمد بعمل آموزان دانش با كه گفتگوهايي در 

 يادگيري افت باعث كه شد اشاره عواملي و علل به آمده بدست اطالعات كل بندي جمع از و شد مطرح

 و عربي درس يادگيري در پيشرفت عدم علتهاي توان مي كلي طورب. است شده عربي درس در آموزان دانش

  :كرد خالصه زير موارد در را درس اين به آموزان دانش نداشتن عالقه

 گذشته سنوات در عرب ادبيات با مرتبط نا و مسلط غير و متخصص غير دبيران از استفاده دليل به   - 1

 عربي درس اكنون و ندارند است باالتر سطح مطالب يازن پيش كه اي پايه و اوليه اطالعات آموزان، دانش

 روحيه هيچ و است ناممكن عربي يادگيري كه كنند مي تصور و است شده تبديل كابوس يك به آنها براي

  .ندارند آن فراگيري براي اي

 صرح و حد بي ارفاقهاي باشد مي آن مستقيم ي ونتيجه است اول عامل همان از متأثر كه عامل دومين  - 2

 خود از و شوند تربيت نمره تكدي ي روحيه همان با آموزان دانش كه است شده باعث قبل هاي دوره دبيران

  .نياورند بعمل تالشي و سعي هيچ

 آموزان دانش اولياي خود مثالً ، بازدارنده موارد از برخي وجود حتي و كننده تشويق عوامل وجود عدم  - 3

 ياد انگليسي آنها فرزند اگر كنند مي خيال و كنند مي توصيه گليسيان زبان تقويت و فراگيري به بيشتر

 مي القاء را مطلب اين خاصي اهداف با هم برخي و است برخوردار بهتري اجتماعي پايگاه و ارزش از بگيرد

 و صدا از كه طنزي هاي برنامه همين مثالً ، است شده كهنه كه است بيگانه زبان يك عربي زبان كه كنند

 ي دوره در كه ما جوان نسل كه است شده باعث گيرد مي مسخره به را عربي زبان و ميشود پخش سيما
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 مهمي عامل خود اين كه بنگرند تمسخر ديد به عربي زبان آموزش به نسبت خوانند مي درس راهنمايي

  .گيرد مي آموزان دانش از را انگيزه كه است

. كنند پيدا رغبت آن به آموزان دانش تا ندارند خاصي تجذابي كه درسي كتابهاي مطالب در تنوع عدم   - 4

 درسي كتابهاي مطالب سراسر. شود نمي ديده ورزشي مطلب يك عربي درسي كتابهاي جاي هيج در مثالً

 درست. است شده عربي درس مطالب يكنواختي باعث كه باشد مي ادعيه و احاديث و قرآني آيات ، عربي

 و متنوع داستانهاي البالي در توان مي اما است حديث و قرآن فهم رايب عربي زبان آموزش هدف كه است

 را ديني متون اصطالحات و لغات از خيلي آموز پند حكايت و  لطيفه يك كردن عنوان ضمن در يا و جذاب

  .داد آموزش

 چهب روحيات با تناسبي هيچ عربي درسي كتابهاي مطالب كنند مي عنوان آموزان دانش خود آنطوريكه  - 5

 … و شعر ، ادبي مقاالت روز، مسائل علمي، دانستنيهاي مثالً ندارد خوانند مي درس سنين اين در كه هايي

  .است بوده توجه مورد كمتر عربي درسي كتابهاي در است آيند خوش آموزان دانش مذاق به بيشتر كه

  چرا كنيم صحبت روزمره ي مهمكال حد در زبان اين با بتوانيم كه است آن زبان يك تدريس از هدف اگر  - 6

 وبيشتر اند نداده اختصاص مكالمه براي را مشخصي ساعت چرا و زنند؟ نمي حرف عربي زبان به عربي دبيران

  شود؟ مي تكيه نحو و صرف سنگين و خشك قواعد بر

 اين و هست هم زيادي تمرينات داراي قواعد اين كه است آمده قواعد از زيادي مطالب درس هر در  - 7

 آموزان دانش از را يادگيري ي روحيه و برسد بنظر مشكل و سنگين عربي كتاب كه است شده باعث عامل

  .گيرد مي
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 يادگيري امر به كمكي تنها نه كيفيت بدون و جذاب غير و نامربوط وگاه تكراري و زياد تصاوير وجود  - 8

 حالتهاي با مرد يك تصوير قطف درس يك در مثالً.  است كرده زياد را كتاب حجم فقط بلكه كند نمي

  .نيست آن در آموزشي كمك ي نكته هيچ و است شده تكرار مختلف

 دانش و معلم مشكل شود گنجانده برنامه آخر درساعت درسي چنين وقتي فوق عوامل تمام وجود با - 9

 آخر درساعت ندبيرا تمام زيرا باشد آموزان دانش براي اي بهانه تواند نمي اين البته ميشود مضاعف آموزان

 افتاده اتفاق گاه. شود حاضر كالسها از يكي سر در بايد هم عربي معلم و كنند مي تدريس و دارند درس

 دانش بيشتر مدرسه تا خانه مسافت دوري بعلت مثالً. دارند مشكل هم اول ساعت در آموزان دانش كه است

 مانند مي عقب درس از هميشه و كنند مي غيبت باشند صبح تايم كه شنبه هاي روز اول ساعت دو آموزان

  .شود مي مشكل بسي آن جبران بيافتد اتفاق اين كه بار چند و

 كتاب مطالب به فقط آموزان تادانش است شده باعث گذشته سنوات در همكاران از برخي آموزي بد  -10

 ديگر است دهش تربيت روحيه اين با آموز دانش چون مطالب، كردن حفظ حد در هم آن بپردازند درسي

 امتحانات در نتيجه در دهد پاسخ آن به تواند نمي نباشد كتاب عين مطلبي اگر و ندارد فهم و درك قدرت

  . كند كسب قبولي ي نمره تواند نمي هماهنگ

  آنها هاي روش و اطالعات آوريِ گرد  

 به هم با و گذاشته نميا در سابقه با همكاران از جمعي با را ر دستو درس در ،درسي عربي  ضعف ي مسئله

 ارايه مفيدي نظرات و كردند شركت بحث در بسيار ي عالقه با همكاران ي همه. پرداختيم گفتگو و بحث

 نشريات و ها كتاب مقاالت، به مراجعه با.. داشتم مدارس ساير عربي دبيران با نيز اي مصاحبه.نمودند

 ي زمينه در بسيار هاي گفتگو از پس يافتم تدس زمينه اين در توجه قابل و جالب مطالب به هم گوناگون

 در كه مشكالتي.  گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد شده آوري جمع مطالب  ، درس مشكالت و ضعف علل



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي 

با قيمت  فقط پنج هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

٢١ 

 

 درسي ساعت بودن كم  ، آموزان دانش فردي هاي ،تفاوت معلم تدريس روش ،نظير داشت وجود باره اين

 قرار بررسي مورد  زمينه اين در كه مقاالتي و تحقيقات.  يدگرد فهرست...  و كتاب حجم به نسبت دستور

  : از عبارتند  گرفت

 انجام مختلف طرق از دستور آموزش تا گرفت قرار مطالعه مورد گيوي احمدي و انوري حسن عربي كتاب - 1

  .گيرد

 منوچهر ، فريس حنا  پويا، قاسمي از متعددي مقاالت به آن اجراي و پژوهي اقدام مراحل آوري ياد براي - 2

  .شد مراجعه چي يزد صفورا و فر همايون

  مشاهده

  . گرديد مطالعه آن آموزش و درس عربي مورد در مختلفي مقاالت نيز اينترنت از - 3

  ها داده وتفسير وتحليل تجزيه 

 اشاه زير نكات به توان مي آن اصلي ازعلل كه باشد مي درس عربي درسي ي ماده در ضعف اصلي، مشكل

   . نمود

  آموزان دانش شدن قبول آسان* 

  آموزش امر در اوليا كمتر همكاري* 

  دروس حجم به نسبت درسي ساعت بودن كم* 

  درس عربي به همكاران از بعضي ندادن اهميت* 
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 ادامه مستمر طور به آموزان ودانش دبير وكوشـش اگرتالش. شود مي برداشته مشكالت اين شود سعي اگر

 ولي   نشود برطرف صد در صد و كامال اگرچه مشكل اين حل ، جديد هاي شيوه زا استفاده با دبير يابدو

  . شود مي حل مشكل اين از بيشتري درصد اهللا انشاء

  پيشنهادي هاي حل راه 

  . درس اين به دادن اهميت* 

  .وترغيب تشويق* 

   دانش آموزان به مسؤوليت دادن* 

  دبير توسط متعدد هاي شيوه از استفاده* 

   درس دركالس دستور كردن كاربيشتر* 

  آموزان دانش كل از بيشتر كتبي امتحان* 

  طرح اجراي

   گيردكه مي انجام وجه بهترين به صورتي در يادگيري است معتقد يادگيري هاي نظريه كتاب در اسكينر

  .گردد ارائه كوچك هاي گام در شوند آموخته است قرار كه اطالعاتي)  الف 

 تجربه يك از پس بالفاصله يعني. شود داده فوري بازخورد يادگيريشان ي بارهدر يادگيرندگان به)  ب.

  .دارند اشكاالتي لحاظ آن از يا اند يادگرفته درست را نظر مورد اطالعات كه شود گفته آنان به يادگيري

  .بگيرند ياد خود متناسب سرعت با بتوانند يادگيرندگان) ج
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 متذكر نيز من. باشد مي آموزان دانش پيشرفت عوامل ترين رسازكا از يكي ، بجا هاي تشويق از استفاده

  . كرد خواهم اهدا كوچك هرچند جوايزي ، پيشرفت صورت در شدم

  2 ،شواهد اطالعات آوري گرد

 پيشرفت ميـزان. است بوده مطلوب ها حل راه كه داد مي نشان درس اين در پيشرفت و درس عربي ي نمره

 قبل ي جلسه به نسبتدانش آموزان  ي نمره و شد مي بيشتـر قبل ي سـهجل به نسبت جلسه هر در درسي

 بايد ابتدا عربي، درس فراگيري در آنها كردن عالقمند و آموزان دانش در انگيزه ايجاد براي   . شد مي بيشتر

 و شويقت راه از اول بنابراين. كوشيد است گرفته آموزان دانش از را انگيزه كه عواملي رفع در امكان حد تا

 كس هر كه كردم مي گوشزد آموزان دانش به بارها را مطلب اين و كردم شروع عربي درس دادن جلوه آسان

 اضافه او مستمر ي نمره به نمره سه  كند، كسب باال به هفده ي نمره ترم پايان كتبي ي نمره از بتواند

 پانزده تا دوازده نمرات به و شود، مي فهاضا مستمر ي نمره به نمره دو هفده، تا پانزده نمرات براي و ميشود

 تمام تا بزنم مدسه شيشه پشت به را امتحاني نمرات گرفتم تصميم ديگر طرف از ميشود ارفاق نمره يك

 جو يك بتوانم تا رساندم آموزان دانش اطالع به قبالً را اين و شوند خبر با همديگر نمرات از آموزان دانش

  .نمك ايجاد آنها ميان در رقابتي

 آموزان دانش عموم به را اي دهنده هشدار تذكرات صف درسر مختلف مناسبتهاي به هم مدرسه مدير        

 از آماري نمودار ويك رساند خواهد آنها اولياي اطالع به را ترم پايان نمرات گزارش اينكه بر مبني داد مي

 دانش عموم ديد معرض در مدرسه ناتاعال تابلوي در و شد خواهد تنظيم كالس هر و درس هر قبولي ميزان

 در رقابت ايجاد براي بود عاملي هم و بود مناسبي و خوب هشدار هم اين. گرفت خواهد قرار دبيران و آموزان

  . آموزان دانش تمام ميان
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 به را اين ساده سؤاالت طرح با ابتدا و كردم بيشتري توجه سركالس در شفاهي مستمر امتحانات به        

 ياد بخوبي را آن تواند مي كند اراده كس هر و نيست سختي درس عربي كه كردم مي القاء آموزان دانش

  .بگيرد

 بررسي در و دادم مي انجام غياب حضور حتماً درس شروع از قبل و گرفتم مي جدي خيلي را كالس     

 زيرا هستم قائل رزشا آنها كار براي بدانند آموزان دانش تا داشتم خاصي حساسيت آموزان دانش تكالف

 ميتوان كلي درسطح پيشنهاد بعنوان اما.     ديگر چيز خواستن تكليف و است چيز يك دادن تكليف

 مسؤالن توان در اين كه داد ارائه عربي درس به نسبت آموزان دانش در انگيزه ايجاد براي بهتري راهكارهاي

  :كرد اشاره زير اردمو به توان مي راهكارها اين ازجمله باشد مي ريز برنامه

 متخصص دبيران براي حتي و شود استفاده عربي درس متخصص دبيران از دارد امكان كه جايي تا    - 1

  .است ضروري و الزم هم تدرس نوين الگوهاي اساس بر تدريس جهت خدمت ضمن آموزشهاي عربي، درس

 محل در مشخصي و معين زرو در كه اينصورت به آن واقعي بمعني آموزشي گروههاي بودن فعال  - 2

 صورت در تا دهد قرار عربي دبيران تمام اختيار در تلفن شماره يك و باشد داشته حضور آموزشي گروههاي

 و شود پرداخته آموزشي مشكالت رفع به ماهيانه جلسات برگذاري با و كرد مشورت او با بتوان نياز

  .شود ايجاد دبيران ميان الزم هماهنگيهاي

 ساير براي سازي الگو جهت آنها از تقدير و تدريس و آموزش امر در موفق دبيران معرفي و شناسايي - 3

  . دبيران

 و نظرات خودشان نام ذكر بدون تا شود داده آموزان دانش به خواهي نظر فرمهاي هرترم پايان در    - 4

  .شود رسانده راندبي اطالع به خواهي نظر اين ي نتيجه و كنند عنوان را پيشنهاداتشان و انتقادات
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 و ويديوئي نوارهاي  بودن دسترس در. شود گذاشته عربي درس دبيران اختيار در آموزشي كمك امكانات - 5

  .است ضروري و الزم مدارس در عربي زبان رشد مجالت

 و معرفي و شناسايي و آموزان دانش ميان در رقابت ي روحيه ايجاد براي المپيادها و مسابقات برگزاري  6

  .برتر نفرات كردن قتشوي

  .باشند شده اجرا فصيح زبان به هم و باشند كوتاه هم كه عربي ي ساده هاي ترانه و سرودها از استفاده  - 7

 يك مكالمه درس بطوريكه عربي زبان آزمايشگاه و مكالمه كالس به مشخصي ساعت دادن اختصاص   - 8

  .باشد عربي كتاب از مستقل درس

  :پيشنهادات

  .شوند حاضر كالس در جديد درس تدريس جهت قبلي آمادگي با بخواهيم آموزان زدانش ا 1 -

  .بپرهيم آموزان دانش همه مشاركت بدون درس متن وترجمه جديد درس قواعد تدريس ز ا 2 -

 فراگيران رادرآموزش بازي نقش بين ودراين باشد وفعال شاداب محيطي درس كالس كنيم سعي 3 -

  .نكنيم فراموش

 .كنيم اوراتعميق هاي آموخته حربه اين با پس خواهد رامي شدن وديده شدن تشويق نوجوان 4 -
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