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 چکیده
 مرور بههاي تدریس نیز همگام با پیشرفت و تعالی روزافزون علم و فناوري در جهان، آموزش و روش

معلمان دیگر،  مثابه بهمعلمان عربی هم . هاي نوین داده استهاي سنتی جاي خود را به روشتغییر کرده و روش

تر بتوانند در فراگیران تغییر ایجاد کرده و در بهتر و سادهها و فنون نوین مجهز ساخته تا خودشان را به روش

هاي هاي گوناگون تدریس زبان عربی در زمینهرو به روشپیش  مقاله. تفهیم بیشتر درس عربی مؤثر باشند

هدف نویسنده بر آن بوده است که عالوه بر پژوهش و مداقّه . ترجمه، قواعد، حوار و حل تمرین پرداخته است

ها توسط این روش. هاي مختلفی بپردازد که ثمربخش بوده استها، به معرفی روشی مقاالت و نوشتهدر برخ

-برخی از این روش. هاي اول و دوم متوسطه به کار گرفته شده استدر دوره ها سالتعدادي از دبیران در طول 

ویژه در مختلف تحصیلی بههاي وپنج سال تدریس نگارنده این نوشتار در دورهها حاصل تجربه حدود سی

پردازد که نویسنده در کنار بیان تجارب مؤثر خویش، به شرح راهبردهایی می. آموزش درس عربی بوده است
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  مقدمه

نیز . زبان قرآن، احادیث، ادعیه و نماز بوده و با زبان فارسی آمیختگی بسیار داردزبان عربی 

رغم گسترش روزافزون وآمد با کشورهاي عربی بهو رفت جواري همزبان در ایران، وجود اقوام عرب

این . کندهاي اجتماعی، توجه به این زبان زنده و پویا را دوچندان میهاي ضد تازیان در شبکهدیدگاه

مورد توجه قرار گرفته و در دوره  جد به وپرورش آموزشزبان از پس انقالب اسالمی ایران، در نظام 

شده زبان عربی در هاي تألیفکتاب. هاي دوره متوسطه دوم گنجانده شدمتوسطه اول و همه رشته

درپی نظام آموزشی، و تغییرات پی مسئوالندر گذر زمان بنا به رویکردهاي متفاوت  وپرورش آموزش

ها باره محاوره از کتابتوان به حذف یکمثال می طور به. و تغییرات شگرفی داشته است فرازوفرودها

توان نیز می. و جایگزینی متون دینی در یک برهه زمانی و افزودن این بخش در زمان اخیر اشاره کرد

ویژه در نظام هاي بعد بهدر دوره ها آن به استفاده از قواعد سخت و دشوار عربی در یک دوره و کاستن

هایی براي فرایند یاددهی و یادگیري فراگیران، پایبندي به فنون و روش هرروي به. اخیر اشاره نمود

آموزان شیرین سود جوید تا بتواند این درس سترگ را به کام دانش ها آنالزم است که دبیر عربی از 

هاي متعدد توسط دبیران گرامی مطالب بکوشد؛ هرچند که روشهاي گوناگون در تفهیم کند و با راه

فنون پربازده و  حال بااین. به تعداد معلمان، روش تدریس وجود دارد: اندشود که گفتهاجرا شده و می

کار و دانشجومعلمان بسیار تواند براي معلمان تازهشده توسط مدرسان و دبیران باسابقه میتجربه

ها و راهبردهایی را ارائه دهد که در  نده در این نوشتار سعی خواهد کرد روشنویس. سودمند باشد

-و ثمربخش بوده و این تجربه کاربرده بهاول و دوم متوسطه  هاي دورهطول چند دهه تدریس عربی در 

اکنون نیز در ها را طی بیش از ده سال سرگروهی مناطق و نواحی به همکاران عزیز ارائه داده و هم

 .دهدارورزي در اختیار دانشجومعلمان گرامی قرار میدرس ک

 ضرورت یادگیري زبان عربی -1

پیش از تدریس زبان عربی الزم است که دبیر ذهن مخاطبان را درباره ماهیت، ضرورت و 

دارنده و ( کندویژه رشته علوم انسانی، آماده ها و بههاي آموزش و یادگیري آن براي تمامی رشتههدف

 .)53: 42 ش، 1379زاده، پاییز بیرام
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 عربی، زبان قرآن -1-1

 ...وإنّه لَتَنزیلُ رب العالَمینَ «: فرمایدخداوند متعال می. زبان عربی فصیح، زبان قرآن کریم است

سانٍ عربیبینٍ بِلبه زبان  .... ، فرستاده پروردگار جهانیان است]قرآن[و البته این ( )192-196/شعرا(».م

) ع( صادقیا امام ) ع( باقرزمانی که درباره این آیه شریفه از امام ].) نازل شده است[عربی روشن 

هاي دیگر باشد اما تواند بازگوکننده مطالب زبانزبان عربی می: دهندکنند، ایشان پاسخ می سؤال می

إنّا «: نیز در قرآن آمده است. )443: 4 جتا، کلینی، بی( باشدتواند بیانگر عبارات عربی هیچ زبانی نمی

.) همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم؛ باشد که بیندیشند()2/یوسف(».أنزَلناه قُرآناً عرَبیاً لَعلَّکُم تَعقلونَ

لِّم بِه فَإنَّها کَالم اهللاِ الّذي یکَ هتَعلَّموا العرَبی«: فرموده استدرباره زبان عربی ) ع( صادقامام جعفر 

کالم خداوند است که با آن با  زبان عربی را فرا گیرید که حقیقتاً()237 :1 ج، 1377شیخ صدوق، (».خَلقَه

 :حافظ ابراهیم، شاعر معاصر مصري گوید.) اش سخن گفته استآفریده

 و ماضقت عن آيٍ بِه و عظات یهوسعت کتاب اهللاِ لَفظاً و غا

ها و اندرزهاي این هاي خدا را در بر گرفته است و آیهلفظ و هدف، فرمان ازنظرزبان عربی (

و سلمانی  html.۱۰۹۲٤poem/net.aldiwan.www://https(.)اندکتاب دچار نابسامانی و تنگنا نشده

 )63: 42 ش، 1379رحیمی، پاییز 

 نماز، ادعیه و احادیثعربی، زبان  -1-2

گرچه نیایش با معبود هم با زبان سر و هم با زبان دل میسر است اما تنها ارتباط انسان مسلمان 

هاي وارده، عربی است که نیز زبان ادعیه و نیایش. با خداوند از طریق نماز با این زبان میسور است

از سوي دیگر باید گفت که . الي آن پی بردتوان با انجام ترجمه به ژرفاي محتوا و مضامین وا کمتر می

 .مسلمانان از گنجینه روایات و احادیثی برخوردار هستند که همه به زبان عربی است

 آمیختگی زبان تازي با زبان پارسی -1-3

-زیاد است که تفکیک آن ناممکن به  قدر آنتردید میزان تأثیرگذاري زبان عربی بر فارسی بی

هاي کردن مشکالت و دشواريگیري زبان عربی در تفهیم زبان فارسی و برطرفآید چراکه یادنظر می

گیري از زبان عربی براي درك ظرایف و لطایف ادبیات نیز بهره. ویژه واژگان، بسیار کارساز استآن به

https://www.aldiwan.net/poem10924.html
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توان از آثار فاخر ادب بدون شک با عدم آشنایی به زبان عربی نمی. استناپذیر فارسی، امري اجتناب

 پاییزکریمی، ( جسترسی همچون گلستان سعدي، دیوان حافظ و دیوان شمس و از این قبیل بهره پا

 !)66: 16 ش، 1388

عالوه بر علوم قرآنی و معارف دینی، دروس گوناگون ادب فارسی همچون عروض، بدیع و 

در میان بزرگان ادب فارسی، چه قدما و چه . قافیه از اساس بر پایه زبان عربی نهاده شده است

توان یافت که اگر داراي تألیفات نامی را نمیشناس صاحبو سخن دان سخنمتأخران، هیچ ادیب 

، 1368طالبی، بهار و تابستان ( باشدها به درجه کمال نرسیده بی به زبان عربی نباشد، در آن زمینهعلمی و اد

 .)75: 5-6ش 

 ادبیات عربی گذاران بنیانایرانیان  -1-4

پذیرفتند و بر آن  ودل جاناعم با  طور بهاخص و زبان عربی را  طور بهایرانیان قداست قرآن را 

شدند تا براي تالوت صحیح و فهم کالم خدا زبان عربی را فراگیرند و چون تازیان تا آن زمان اقدام 

به نگاشتن کتابی جامع درباره قواعد صرف و نحو عربی نکرده بودند، خود ایرانیان این امر را برعهده 

 کسائی، زعیم مکتب بصره و »الکتاب«ؤلف م) ه 180.د( سیبویه. خوبی از عهده آن برآمدندگرفته و به

توان به از دیگر دانشمندان ایرانی می. معاصر وي، بزرگ مکتب کوفه، هردو ایرانی هستند) ه 189.د(

کریمی، پاییز ( کرداشاره ) ه 385.د( عبادبن و صاحب) ه 356.د( اصفهانی، ابوالفرج )ه 142. د( مقفعابن

 67.د( بردبشاربن. انداالصل بودهشاعران نامور ادبیات عرب، ایرانیحتی تعدادي از . )65: 16 ش، 1388

 .انداز این جمله) ق 515.د( طغراییو ) ه 196.د( ابونواس، )ه

 عربی زبانی زنده -1-5

زبان مراکز دینی ما مسلمانان و شیعیان در کشورهایی عرب ترین مهماز این واقعیت که  نظر قطع

تنها هاي آسیا و افریقا است و گستره گویش آن نههاي زنده در قارهاز زبان قرار دارند، زبان تازي یکی

 .ها کشور کوچک و بزرگ وجود داردهایی از کشور ایران بلکه در ده در بخش

 یاددهی ترجمه متون درسی -2
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هاي متوسطه، آشنایی و درك مفاهیم متون خواسته نگارندگان کتب عربی در دوره ترین مهم

مثابه یک مترجم زبان باید از سه ویژگی زیر معلم درس عربی به. ویژه متون دینی است بهعربی 

 :برخوردار باشد

 الف، آشنایی به زبان مبدأ؛

 آشنایی به زبان مقصد؛. ب

 .اشراف به موضوع و مطالب مورد ترجمه. ج

متن درس و و یا ترجمه روان ) اللّفظیتحت( کلمهبهتواند به دو روش کلمهمدرس عربی می

-بهشود ترجمه کلمهپیشنهاد می. در کتب درسی عربی ترجمه آزاد جایی ندارد. ها را ترجمه کندتمرین

آموزان در آغاز هاي اول و دوم، انجام شود چراکه این دانشهم سال کلمه براي مبتدیان دوره اول و آن

دینی یعنی قرآن، ادعیه و احادیث نیز و آن  متون ترجمهالبته برخی بر این باورند که در . راه قرار دارند

، 1388 پاییزرضایی، مریم، علی( شودسبب رعایت امانت، بایستی این نوع ترجمه در نظر گرفته  هم به

توان این می مثال عنوان به. هرچند این ترجمه هرگز زیبایی و گیرایی براي شنونده را ندارد). 45: 16 ش

.) بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را(که ترجمه  )60/غافر(».ونی، أستَجِب لَکُماُدع«: آیه شریفه را مثال زد

شنونده از ترجمه بهتر است در دوره دوم متوسطه ترجمه روان را  بردن لذتبنابراین براي  ؛نازیبا است

 .برگزینیم

 هاي عربی نظام پیشین بخش ارزشمندي به نام کارگاه ترجمه وجود داشت که رموزدر کتاب

 .جزئی در قالب قواعد درس آمده است طور بهکرد اما اکنون این شگردها ترجمه را بیان می

آموزان، کردن متون عربی در ذهن دانشها براي یادگیري بهتر واژگان و نهادینهاز بهترین روش

 کنند که کار ترجمه بایستی گروهیبرخی از معلمان پیشنهاد می. هاست آنترجمه متون توسط خود 

کنند و پس از این کار، تدریس و بیان ترجمه توسط انجام شود و فراگیران خود نقش معلم را ایفا می

این کار به علّت گرفتن . )24: 20 ش، 1389 زمستانکوشافر و شرقی، ( شودها انجام میاعضاي مختلف تیم

طوالنی بهتر است وقت زیاد، بهتر است براي ترجمه تمارین در کالس انجام شود اما براي متون 

خواهد که آموزان میمعلم از دانش هرروي به. تکلیف در خانه، به دانش آموزان محول شود عنوان به

عالمت مثبت یا یک نمره در نظر  ها آنیک بند یا پاراگراف را خوانده و ترجمه کنند و سپس براي 
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تیمی باشد این نمره براي همه اعضاي اگر کار . گرددافزوده می ها آنشود که به نمره مستمر گرفته می

 باره دراینتذکر چند نکته . کندرا بازگو می تر صحیحسپس معلم عربی ترجمه . شودتیم گذاشته می

 :ضروري است

آموزان حتی اگر اشتباه باشد، بایستی نمره کامل داده شود چراکه کار توسط ترجمه دانش. الف

 .انجام شده است ها آن

آموز ارجحیت آموزان، ترجمه کامل و صحیح یک دانشمعلم و سایر دانشهاي با تشویق. ب

 .شودداده می

 .آموزان هم بایستی مطمح نظر معلم باشدقرائت صحیح متون توسط دانش. ج

ها، استفاده از نامهگیري از لغتهاي بهرهالي بیان ترجمه متون، قواعد ترجمه، راهدر البه. د

 .ویژه در امتحانات و کنکور بیان شودبراي فهم ترجمه واژگان دشوار بهخانواده ریشه و کلمات هم

هاي از فراگیران خواسته شود که خود ترجمه کنند و نه از کتب راهنما، اینترنت و نوشته. ه

 .داده خواهد شد ها آنبه  شان سعیدوستان چراکه نمره کامل به سبب 

 .ها هم کاربرد داردسایر زبان آموزان، برايروش پیشنهادي ترجمه توسط دانش. و

 آموزش قواعد عربی -3

ها، روش سنتی است یکی از این روش. هاي گوناگونی براي تدریس عربی وجود داردروش

در مقابل آن روش نوگرا است . کندکه معلم عربی تنها به آموزش قواعد و نکات دستوري بسنده می

جذب بیشتر  منظور به. دهدمکالمه زبان عربی بها میکه توجهی به صرف و نحو ندارد و تنها به 

متعلمان را به  الحیل لطایففراگیران به زبان عربی بهتر است که تلفیقی از هر دو روش لحاظ گردد و با 

 باشدبه آن تمایل داشته  که گیرد فرامییادگیري متمایل کرد چراکه انسان تنها چیزي را خوب 

 .)39: 22 ش، 1372 پاییزمیرحاجی، (

 الگوي بیان قواعد فارسی پیش از قواعد عربی -3-1 

براي تدریس قاعده یک زبان باید در بادي امر به قاعده یا دستور زبان مادري فراگیران 

نداند، قادر نخواهد بود دستور زبان دیگر را فرا  خوبی بهمتربی تا قاعده زبان مادري خود را . پرداخت
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او بایستی، هرچند کوتاه، قاعده زبان فارسی را پیش از . مر مستثنا نیستمعلم عربی نیز از این ا. بگیرد

توان به قید حالت می مثال عنوان به. تدریس قاعده عربی توضیح داده و سپس به تدریس خود بپردازد

. فارسی پیش از تدریس حال عربی و به نهاد و گزاره فارسی پیش از تدریس جمله اسمیه اشاره کرد

هاي نظام این کار در کتاب. ادآور شد که بعضی قواعد عربی با قواعد فارسی همسان نیستندالبته باید ی

 .شودگذشته بیشتر و در نظام جدید کمتر دیده می

 هاي روزمرهالگوي استفاده از مثال -3-2

هاي شروع درس، فرایند گیرا و مناسبی است که عنوان یکی از مهارتها بهگیري از مثالبهره

هاي نظام پیشین براي در کتاب. ساختن مطالب در ذهن متربیان مؤثر باشدتواند در تفهیم و ملکهمی

 :شودبه برخی تجارب معلمان و نگارنده اشاره می. هایی زده شده بودبسیاري از قواعد مثال

که جاي خواب  طوري همان. آیدبه مانند میهمان است و گاهی میبه، مفعولمفعول. الف

تواند در به هم میها باشد، مفعولتواند در پذیرایی، هال، حیاط، تراس و یا یکی اتاق می میهمان

 .)57-59 صص، 1389، زمستان 20 شپورشاکري، ( بگیردجاهاي مختلف جمله قرار 

موصول، موصول عام همانند پل عمومی است که هم براي وسایل نقلیه و هم براي عابر . ب

شود اما موصول خاص مانند پل عابر پیاده است که مخصوص عابران ساخته شده پیاده استفاده می

 ).همان( است

آید، جانشین مسافرتی برایش پیش می که زمانی. نائب فاعل، فاعل مانند مدیر مدرسه است. ج

نایب فاعل هم مانند معاون که شرح . دهدیا نایب او معاون است که تمام کارهاي او را انجام می

 ).همان( داردمدیر را داراست، إعراب و تقسیمات فاعل را  وظایف

-هاي با دیدگاه ثابت و انسانتوان به انسانمبنی و معرب، پیش از تدریس این موضوع می. د

پرست رنگ و ثابت و حیواناتی که مانند آفتابنیز حیوانات با پوست یک. هاي دورو اشاره کرد

 .پوستشان متغیر است مثال زد

، نفت خام و آهن سنگو مشتق، براي تدریس این موضوع، براي تفهیم جامد، چوب،  جامد. ه

شود مثل میز، صندلی و در و پنجره چوبی؛ در، پنجره، ساخته می ها اینبراي مشتق، مصنوعاتی که از 

 عنوان بهشود و نفت سفید، بنزین، گازوئیل و پالستیک را گرد که از آهن ساخته میپروفیل، میل
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براي جامد غیر مصدري هم اگر . البته این براي جامد مصدري است. زنیمت نفت خام مثال میمشتقا

 .شودچیزي ساخته نمی ها آنکنیم که از ها اشاره میهاي درون رودخانهپرسیده شود، به سنگ

طور که همان. کنیمادوات ناصبه، جاذمه و نواسخ، این کلمات را همچون میهمان قلمداد می. و

-شود، این ادوات نیز باعث تغییر در کلمات بعد میمیهمان باعث تغییر لباس معمولی ما در خانه می

 .شوند

 الگوي بارش فکري -3-3

تواند با اجراي این الگو توجه و ذهن فراگیران را با مطلب آموزشی بیشتر درگیر معلم عربی می

آموزان مطلبی از در این شکل معلم از دانش. بودن کالس فراهم کندنموده، زمینه الزم را براي فعال

کتب سنوات قبل و حتی موضوعاتی فراتر از مطالب درس مثل ترجمه زیباي یک لغت و علل و 

آموزانی که در مقام پاسخ اي هرچند اندك براي دانشیک قاعده بپرسد و باید حتماً نمره اسباب

 .کند را تشویق ها آن کم دستاند، منظور نماید و یا برآمده

 پیشنهادها و راهبردهاي دیگر در تدریس قواعد -3-4 

آموزان انجام شود تا برخی پس از تدریس قواعد، حتماً روخوانی قواعد توسط دانش. الف

 .موارد که بیان نشده یا محل اشکال است، توضیح داده شود

توان بیش مونه میآموزان سمپاد و نالمقدور به مطالب کتاب بسنده شود اما براي دانشحتی. ب

 .از مطالب کتاب توضیح داد

 .خوب است اما بیشتر باید بر کتاب تأکید کرد درسی کمکدادن جزوه . ج

برخی قواعد مثل نون وقایه در کتاب توضیح کافی داده نشده و الزم است درباره آن بیشتر . د

 .صحبت شود

گروهی  صورت بههاي بسیار براي تفهیم قواعد به کار برد و در کالس، چه معلم بایستی مثال. ه

 .آموزان تمرین کندو چه به شکل انفرادي با دانش

 تمرینات -4
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 عنوان بهتواند در کالس به شکل انفرادي یا گروهی انجام شده و یا پاسخ به تمرینات می. الف

نمره  عنوان بهاي آموزان نمرهبراي دانش بایستی درهرصورت. تکلیف در خانه در نظر گرفته شود

بهتر است سنجش از بیست نمره باشد چراکه این معیار براي فراگیران و اولیا جا . کالسی گذاشته شود

 .افتاده است

 تر صحیحپاسخ به تمرینات اگر به هفته بعد محول شود، مجال براي مطالعه بیشتر و پاسخ . ب

آید، بهتر است که معلم کتاب آموز براي پاسخ به تمرینات کتاب میزمانی که دانش. ج. شودفراهم می

آموز انجام خود را که پاسخی ندارد با او عوض کند زیرا ممکن است حل تمرین توسط خود دانش

کتاب هم در ) PDF( افديوجود تخته هوشمند در کالس یا استفاده از دیتا و نسخه پی. نشده باشد

 .رسان استاین امر کمک

 .در کنار حل تمرینات بایستی از قواعد، ترجمه و واژگان هم پرسیده شود. د

گزینند اما نویسندگان کتاب عربی غالباً متون درسی را بر اساس قواعد آن درس برمی. ه

معلم عربی باید . واقف نبوده یا رغبتی به این کار ندارند مسئلهکار یا به این تعدادي از دبیران تازه

پرسیده و برایشان  ها آنآموزان را ملزم کند که قاعده درس را در متن درس بیابند و سپس از دانش

 .عالمت مثبت یا یک نمره درج کند

مثالً براي تصریف افعال . توان به فراگیران تمرینات بیشتري داددر صورت داشتن وقت می. و 

یا براي . که براي جلسه بعد صرف کنندخواسته شود  ها آنفعلی تعیین و از  ثالثی مزید، چند ریشه

را ملزم  ها آنتوان درباره یک قاعده حتی می. هایی بیاورندمصادر ثالثی مزید رایج در زبان فارسی مثال

، صحیفه سجادیه، ادعیه و سایر متونی که احیاناً در البالغه نهجهایی را در قرآن کریم، کرد که نمونه

 .جو کنند، به کالس بیاورندوق اینترنت جستدسترس داشته یا بتوانند از طری

 مکالمه عربی -5

هاي درسی جاي ساله نبود حوار در کتب درسی، امروزه این بخش در کتابفترت ده رغم به

در این بخش معلم عربی باید در توضیح مفردات و واژگان دشوار به فراگیران . خود را باز کرده است
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نمایشنامه هم در  صورت بهتوان حوار را می. شودنفره پرسیده میشکل دوانجام حوار به . کمک کند

 .اي در نظر گرفتآموزان ساعی در انجام محاوره نمرهباید براي دانش هرروي به. کالس اجرا کرد

 زدن تست -6

نیست اما به فراخور بضاعت  هاي تحصیلی، انجام تستیک از پایهوظیفه معلم عربی در هیچ

زدن اختصاص تواند در کنار تدریس، زمانی را به تستفراگیران و داشتن وقت کافی، معلم عربی می

 .کندآموزان سال دوازدهم بذل عنایت و دلسوزي معلم را ثابت میانجام این کار براي دانش. دهد

 آموزشیها و وسایل کمکگیري از رسانهبهره -7

تحقیقات ثابت . شکل سنتی که بر پایه سخنرانی استوار بوده، بازده زیادي نداردآموزش به 

-درصد از راه شنوایی حاصل می 13درصد یادگیري از طریق کاربرد حس بینایی و  75کرده است که 

معلم عربی باید به فراخور امکانات کالس و خالقیت  رو ازاین ).72: 20 ش، 1389سخایی، زمستان ( شود

 .هاي نوین استفاده کندز فنون و روشخود، ا

 آموزشیها و وسایل کمکتفاوت رسانه -7-1

توانند شرایطی را در کالس به وجود شود که میکلیه امکاناتی اطالق می به 1رسانه آموزشی 

به دست هاي جدیدي را با درك کامل اطالعات، رفتار و مهارت آن شرایط شاگردان قادرند باآورند که 

اي خبري، رسانه عنوان بهبراي مثال، تلویزیون  )http://mrgtechnology.blogfa.com/post/۹( .آورند

است که پیام  نیازوسیله انتقال یک  به ،در آموزش نیز براي انتقال پیام. پیام است وانتقال نقلوسیله 

با این  .رسانه آموزشی است ترینها، غالبمعلم در برخی از کالس. منتقل کندآموزش را به یادگیرنده 

هاي آموزشی محسوب از رسانه یداسال و تعریف، کتاب، پوستر، چارت، نمودار، تصویر، نقشه، فیلم

 .)٤۰/http://newhe.blogfa.com/post( پیام آموزشی باشند کننده منتقلتوانند  می چراکهشوند، می

هاي آموزشی براي تفهیم که در کنار رسانه هستندکلیه ادوات و اشیائی آموزشی، کمکوسایل 

 ).post/com.blogfa.mrgtechnology://http/۹(روند کار می هبهتر یا بیشتر موضوع براي فراگیران ب

۱ - Instruction media. 
                                                           

http://mrgtechnology.blogfa.com/post/9
http://mrgtechnology.blogfa.com/post/9
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قرار یادگیري مورد استفاده  -ماده یا شیء که در فرایند یاددهیهر . اند فراوانهاي آموزشی وسیله

از چیزهاي طبیعی گانه انسان معلمی که در تفهیم حواس پنج .شود، وسیله آموزشی محسوب میبگیرد

 کرده و به کالساستفاده  و از ابزارهاي مصنوعی مثل سوت سنگ میوه و ،گل ،برگ درخت مانند

 . بردشی براي تفهیم بهتر مطلب درسی بهره میآموزکمکرد، از وسایل ب می

 )http://newhe.blogfa.com/post/٤۰.( 

 فواید -7-2

توان در یک محدوده زمانی، نتیجه و بازدهی بیشتري را هاي آموزشی میبا استفاده از رسانه

کاهش  شدن فراگیرپرتی و رؤیایینصیب فراگیران کرد ضمن اینکه برخی موانع ارتباطی مانند حواس

آموزشی نیز بازدهی آموزشی را از لحاظ وسایل کمک ).74: 20 ش، 1389سخایی، زمستان ( کند پیدا می

 .کندکمی و کیفی افزایش داده و تسهیل می

 آموزشی در درس عربیها و وسایل کمکرسانه -7-3

 آموزشی مرتبط با درس عربی کم بوده و به سهولتها و وسایل کمکدرست است که رسانه

تواند توسط خود معلم و یا به پیشنهاد گیرد اما برخی وسایل و ابزار میدر اختیار معلم عربی قرار نمی

آموزشی ها و وسایل کمکاکنون به برخی از رسانه. آموزان خالق و مبتکر ساخته شونداو توسط دانش

 :کنیماشاره می

 کتاب کار -7-3-1

طوري که کتب گوناگون زبان انگلیسی ازجمله گرامر و مکالمه، کتاب کار دارند و همان

هاي آن کتاب هم پاسخ دهند، برخی معلمان عربی که در کنار کتاب اصلی، به سؤال اند ملزمفراگیران 

 رسد که اگر زمان الزم براي پاسخ به آن دربه نظر می. کنندنیز اقدام به نوشتن و چاپ کتاب کار می

ویژه اگر این کتاب آن مشکلی نباشد به دادن قرارکنار تمارین کتاب اصلی فراهم باشد، در اختیار 

 .متناسب با استانداردها و معیارهاي ارزشیابی نگاشته شده باشد

 کتابچه یا جزوه -7-3-2
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یران تواند اقدام به نوشتن جزوه کرده و در اختیار فراگبراي یادگیري بهتر قواعد عربی معلم می

و  1هاي شماره ضمیمه( استجداول صرف افعال ثالثی مجرد و مزید و ضمایر از این جمله . قرار دهد

2(. 

 فیلم -7-3-3

توان اقدام به نمایش فیلم یا کلیپ آموزشی و حتی سرگرمی با زبان اگر زمان اجازه دهد می

ها و در سنوات قبل فیلم. کارآیی داردآموزان دوره اول متوسطه این کار براي دانش. اصلی عربی نمود

هایی با زبان اصلی عربی توسط گروه آموزشی استان در اختیار نواحی و مناطق گذاشته شده کارتون

  .بود
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 نمایش -7-3-4

تواند بیان شد براي بخش حوار عربی دوره دوم متوسطه این کار می تر پیشطور که همان

-مورد توجه دانش بسیاردوره اول متوسطه نیز انجام نمایش  براي متون عربی ساده در. صورت بگیرد

 .گیردآموزان قرار می

 پاورپوینت -7-3-5

این کار سبب . دهندپاور براي فراگیران ارائه می صورت بهبرخی معلمان عربی، قواعد درس را 

-به دانش تواند کار عملی به شکل انفرادي یا گروهی،معلم حتی می. شودتوجه بسیار متعلمان می

آموزان از این کار بسیار استقبال کرده و حتی حاضرند کارشان دانش. آموزان در قالب پاور محول کند

 .را در کالس ارائه دهند

 تابلو آموزشی -7-3-6

ساعت عربی، براي داشتن تک رغم بهها، هنرجویان تجربه نشان داده است که در هنرستان

ملی انجام داده و مطابق با رشته خود در درس عربی ابتکار و آوردن نمره حاضرند کارهاي ع دست به

تابلوهاي صنعتی برقی ساخته بودند که  ها آنمثالً در رشته برق گروهی از . خالقیت خود را نشان دهند

، چراغ روشن ها آنبا جورکردن معنی درست واژگان فارسی با عربی یا افعال و شکل درست صیغه 

 .شدمی

 پوستر -7-3-7

هاي آموزشی تواند درباره قواعد عربی و یا بخشویژه در دوره اول متوسطه، میم عربی، بهمعل

شده یا برخی از پوسترهاي تایپ. آموز داوطلب اقدام به ساختن پوستر نماید دیگر، خود یا دانش

خوبی هم براي  توانند در کالس نصب شوند و نمره نویس خوانا، زیبا، رنگارنگ و جذاب میدست

. هرکدام از پوسترها باید حاوي یک پیام باشند. شوداند، گذاشته فراگیرانی که این کار را انجام داده

اي عربی با تصاویر رنگی صیغه 14در گذشته جدول . تواند موضوع یک پوستر باشدصرف افعال می

یر و افعال گوناگون تعبیه هایی از آن خالی و براي قراردادن ضما اشخاص چاپ شده بود که قسمت

-آموزان به شکل مسابقه، نهدر کالس و حتی استفاده از دانش ها آنگیري معلم عربی از بهره. شده بود
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ضمیمه ( بودکرد بلکه در تفهیم درس غامض عربی مددرسان  تنها نوجوانان را به درس عربی عالقه می

 .)3شماره 

 چهار آیک ورقه  اندازه بههایی را ها یا کارتتوان پوستربراي آموزش صرف افعال عربی می

)A4(  را به شکل درشت تایپ نمود و » ف ع ل«در یک برگه، سه حرف اصلی  که طوري بهتهیه کرد؛

آموز خواست که بیرون سپس از یک دانش. هاي متفاوت قرار دادضمایر متصل را به تفکیک در برگه

هرکدام یک  همآموزان ر دهد و تعدادي دیگر از دانشبیاید و پوستر سه حرف اصلی را جلو خود قرا

براي . ضمیر یا عالمت مؤنث را جلوي خود قرار دهند و فعل ماضی را براي سایرین نمایش دهند

 .)5و  4هاي شماره ضمیمه( کردتوان چنین هم می ها آنافعال دیگر و انواع ضمایر منفصل مرتبط با 

 کارتفلش -7-3-8

. ها چاپ و منتشر شده استهایی براي آموزش عربی توسط برخی مؤسسهکارتاخیراً فلش

کاربرد این . آموزان بدهدها را به خود دانشکارتتواند پیشنهاد ساختن این فلشدبیر محترم عربی می

 .شودابزار بیشتر براي یادگیري واژگان و چکیده قواعد درس پیشنهاد می

 کاردستی -7-3-9

-آموزان دوره اول متوسطه نیز میگردد اما دانشبه دوره ابتدایی برمی هرچند کاربرد کاردستی

توانند به اشکال ها میاین کاردستی. توانند براي لغات و قواعد درس اقدام به تهیه کاردستی نمایند

 .گوناگون تهیه شوند

 پازل -7-3-10

د شده که موردي هاي مختلف درسی تولیدر حدود دو دهه پیش توسط برخی انتشارات، پازل

آموزان ریخته به یاددهی افعال به دانشهمجورکردن پازل به. به صرف افعال عربی اختصاص یافته بود

توان تر میاین پازل را به شکلی ساده ).7و  6هاي شماره ضمیمه( کرددوره متوسطه اول بسیار کمک می

-آموزان عالقهتوانند از دانشقدام کنند، میها ادبیرانی که خود قادر نیستند به ساخت این پازل. ساخت

 .اي هم برایشان در نظر بگیرندمند به این کار بخواهند و نمره

 پیشنهادهاي پایانی
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معلم عربی بایستی یک نماینده یا مسؤول درس با اعتماد از شاگردان زرنگ براي خود . الف

وظیفه این نماینده دیدن  ترین مهم. در هر کالس برگزیند که همکار و یاور او در امور کالس باشد

کند و هاي مختلف تدریس میبه سبب اینکه دبیر عربی در کالس. تمرینات و گزارش به معلم است

هاي مختلف را موجب شده در کالسهاي مختلف تدریس جود تعطیالت غیرمترقبه، تفاوت قسمتو

نماینده درسی این است که مسائل مختلف مانند شماره و صفحه  وظایف دیگرشود، بنابراین از می

ي یادآور. درس، امتحان یا پرسش کالسی و مطالب ناتمام را نوشته و در جلسه بعد به معلم بازگو کند

آموزان یادآور اوست که به دانش عهده برکارهایی را که مدرس فراموش کرده در کالس مطرح کند نیز 

آموز بایستی یک یا دو نمره به معدل نمره مستمر پایان معلم هم به خاطر مساعدت این دانش. شود

 .نیمسال او اضافه کند

-کار پژوهشی به دانش توانهاي کالسی و در صورت داشتن وقت میدر کنار فعالیت. ب

مثالً درباره ماري شیمل . منظور نمود ها آنمند و داوطلب واگذار کرد و نمره کمکی براي آموزان عالقه

ریاضی و ذوالقرنین که آیا کورش  -و کتاب منیه المرید و نویسنده آن شهید ثانی در پایه یازدهم تجري

یح بیشتر درباره متون علمی که در کتاب ریاضی و همچنین توض -است یا خیر در پایه دهم تجربی

 .آمده است

انجام مسابقات همچون روزنامه دیواري که حاوي قواعد، داستان، لطیفه، شعر، جدول، . ج

نیز مسابقات حضوري حذفی میان همه یا . کاریکاتور و معارف قرآنی و حدیث به زبان عربی باشد

الزم . شودیک نفر یا یک گروه برنده می درنهایته آموزان در ارتباط با قواعد عربی ک جمعی از دانش

 .به یادآوري است که این مسابقات بیشتر در دوره اول متوسطه کارایی دارد

-ویژه متوسطه دوم و رشته انسانی، آشنایی با برخی لغتاز کارهاي ضروري دبیر عربی، به. د

هایی از کتابخانه یک جلسه فرهنگمعلم بایستی در . هاست آناز  جستن سودهاي عربی و نحوه نامه

 .مدرسه و یا کتابخانه شخصی خود به کالس برده و توضیحات الزم را براي متعلمان ارائه دهد

هایی که مرتبط با تواند به معرفی کتب، مجالت عربی و سایتدبیر عربی در کنار تدریس می. ه

العربیه للناشئین براي آموزش مکالمه و  جلدي چندها کتب این نوشته ازجمله. نوجوانان باشد بپردازد

 .استدر اینترنت است،  بارگذاريمجله قدیمی الهدي که قابل ) PDF( افديپی
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هاي عربی براي فراگیران، کالس سرد و خشک عربی بیان لطایف، امثال، اشعار و داستانک. و

 .کندرا فراهم می ها آنکرده زمینه هرچه بیشتر توجه  را گرم و باطراوت
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