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  »Fالحياي صد«: يعرب زباني مهارت چندي آموزش بسته بايي آشنا

  1يفكر مسعود ردكت

   دهيچك
ي ها برنامه و منابع ها، روش بايي آشنا آموزش، عرصه در شرفتيپ مهم عوامل ازي كي

 امر اندركاران دست و مدرسان پژوهشگران، گماني ب. است آن با مرتبطي آموزش
ي ريگ بهره و عرصه نيا در ها تجربه نيآخر بهي دستياب ازمندين وستهيپ، زبان آموزش

ي فراواني ها تالش وجود با ما كشور در. هستندي بعدي ها گام داشتنبر جهت آن از
 ،يعلم مراكز در يافته سازمان يا وي فرد صورته بي عرب زبان آموزش عرصة در كه

 نيا اطالعاتي گردآور مناسب سامانة فقدان رد،يگي م صورتي پژوهش وي آموزش
 دست با مندان عالقهي وانفرا موارد در كه دهيگرد موجب آن، ستةيشاي معرف و منابع

  .نكنند استفاده آنها از و دوننش آشنا خود همكاراني پژوهش وي آموزشي آوردها
 نيا در. است شده ياد هدفي راستا دري مناسب گامي آموزشي ها بستهي معرف
ي سالها در كه ميهستي عرب زبان عرصة دري آموزش ه ايبستي معرف صدد در نوشتار

 قدمت با رانيا در زبان آموزش مركز نيتري ميقد عنوان به ،رانيا زبان كانون در رياخ
ي ها آموزش وي حوزو ،ي دانشگاه مختلف مراكز در و شده ديتول سال، 50 از شيب

 گشته موسوم) يزندگ پژواك(» Fالحياي صد «به و گرفته قراري بردار بهره مورد آزاد
  .است

                                                                                                              
 يعرب بخش ريمد و رانيا زبان كانون يآموزش  معاون.1
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  ي آموزش يهبست تعريف ـ 1

   گفتهي ا مجموعه به )teaching pack(ي آموزش تةبس زبان آموزش عرصه در
 آموزش نديفرآ سازوارة و رهيزنجي ها حلقهي تمام از برخوردار كه شودي م

منابع  مكتوب، منابع  قبيلاز رندهيگ آموزش به مربوط لوازم  بسته نيا در. باشد
 س،يتدر روش همچون دهنده آموزش به مربوط لوازم وي داريشن ـي داريد

 عالوة به ،يابيارز و سنجشي ها آزمون وي كالس منابع و تمرين ها حل يراهنما
  .رديگي م قراري آموزش منابع با مرتبط لغات فرهنگ همچوني آموزش كمك منابع
ي منسجم و شده فيتعري ها بستهي دارا كهيي اروپاي ها زبان خالف بر
   فيتأل. اردند وجود يآموزش بستة يعرب زبـاني بـرادر ايران تقريباً  هستند،
 فاقد يا وي داريد ـي داريشن منـابع بــدون يا وي نيتمر منابع فاقدي ها كتاب
  .استيي مدعا نيچن ليدال ازي همگ آن مانند و سيتدر روش در معلمي راهنما
 و انسجام نيا كه است شده كوشش» Fالحياي صد«ي آموزش بستة در

  .گردد لحاظ زبان يآموزش بستة يك اجزاء همة آوردن فراهم وي وستگيپ
  :مينمائي مي معرف اختصار به را اجزاء نيا نخست گام در
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  جلد يك) بنيادين (�#�#"�                                                           

  جلد 4) يمقدمات (�;"!��                                                           

  جلد 4) يميان (���#��                 مرحله 4 كتابدر جلد 13 ـ 1                               

  جلد 4) پيشرفته (`��"�                                                                   

  

  جلد 4 يمقدمات                                                      
            جلد 4ي ميان      )مرحله 2 (نيرتم دفتر جلد  8 ـ 2       آموز زبان              
                
                                 
  )           سطوحي تمام(ي صوت منابع ـ 3                       
      
  
  

  )ها نيتمر حل ـي بند البسيس ـ سيتدري راهنما (المرشد ـ 1                        
  )كالس در استفاده مورد DVD 13 (كالسي داريشن منابع ـ 2            مدرس               

  )كد 30 حدود (همساني ابيارز و سنجشي ها آزمون ـ 3                              
  )يكالسي ها تيفعال ثبت ژهيو (الدرجات دفتر ـ 4                       
  

  )افزار نرم با( » الحياةي ند «واژگان فرهنگ ـ 1                       
  )DVD با (»تعلم و شاهد «لميف كتاب ـ 2                     يآموزش كمك ـ ب

  )يصوت فشرده لوح با(» Fالحياي شذ «انهيعام آموزش ـ 3                             

  
 نوشتار نيا خالل در آن اهداف و هاي ويژگ همراه به بسته نيا ازيي ها بخش
  .شد خواهدي معرف

ه يك منبع آموزشي باشد، دربردارنـدة        بيش از آنك   " F صدي الحيا  "مجموعة  
با آنكه  . روش آموزشي نويني است كه در صدد آموزش ارتباطي زبان عربي است           

    يآموزش ـ الف
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بخش هاي گوناگون گردآوري شده در اين مجموعه مشابهت فراواني با محتواي             
بسياري از منابع آموزشي فراهم آمده در ايران و كشورهاي عربـي دارد، كوشـش               

توا با بهره گيـري از تجربـه هـاي حاصـل شـده در منـابع       شده است تا همين مح    
هاي ديگر در مرحلة انتقال به زبان آموز، فرايند درست و مؤثرتري             آموزشي زبان 
  .را طي كند 
 آوردن پديد مفاهيم، انتقال سادة هاي راه يافتن اهداف، بر اشراف و آشنايي

 سنجش امكان و نآموزا زبان در انگيزه و خودجوشي ايجاد زبان، مجازي فضاي
  .است مجموعه نيا تدريس روش مهم هاي ويژگي از مستمر و دقيق
  

   ـ ويژگي هاي مجموعه 2

 برآوردن نياز و اشتياق عالقه      Fصدي الحيا انگيزه اصلي از فراهم آوردن مجموعة       
خأل منابع آموزشي در عرصه ايـن زبـان          مندان به فراگيري زبان عربي و پركردن        

  .ران و در ساير كشورها، حتي در محيط هاي عربي استويژه در كشور ايه ب
هاي فراهم آمده در عرصة آموزش زبان عربي در يك نگـرش عـام     منابع و كتاب  

  : به دو دسته تقسيم مي شوند
دسته نخست منابعي هستند كه براي مخاطبان عرب زبان تدوين شده اسـت و              

  .فراهم آمده استدسته ديگر منابعي است كه براي مخاطبان غير عرب زبان 
دسته نخست با اين پيش فرض كه آموزش گيرنده زبان عربـي را مـي دانـد و در             
مهارتهاي آن پيشرفت الزم را نموده است، به آمـوزش بخـش هـايي از زبـان در                  

، گسترش دامنة   )علوم بالغي (سطح عالي تر همچون دستور زبان، آرايه هاي ادبي          
  .يا نگارش سطح عالي مي پردازدواژگان، خواندن و درك متون پيچيده و 

هاي آموزشي مقاطع تحصيلي دانشگاهي و پيش دانشگاه در كـشورهاي            كتاب
  .عربي از اين دسته اند
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  اين منابع با وجـود كارآمـدي هـايي كـه بـراي اهـداف آموزشـي خـود دارد،              
ويژه در سطح   ه  هاي زبان ب   نمي تواند بسته آموزشي مناسبي براي آموزش مهارت       

ها با توجـه بـه رويكـرد آموزشـي           به همين سبب اين كتاب    . ايه باشد عمومي و پ  
 در ارزيابي هاي كارشناسان منابع آموزشي براي مخاطبان ايراني كه نيازمنـد             ،شان

  . مناسب تشخيص داده نشد،تقويت مهارت هاي زبان است
اما دسته دوم از اين منابع كه براي مخاطبان غير عرب زبان تهيه و تدوين شده            

 نيز خود داراي نقاط ضعف و يا عدم انطباق با ويژگي هاي آموزشـي مـورد     است
 در يك طبقه بندي كلي به موارد ذيل تقـسيم           اين منابع . نياز مخاطبان ايراني است   

  :مي شود
  

   ـ منابع تهيه شده در كشورهاي غير عرب زبان2ـ 1

يي تهيـه    نظير بسته هاي آموزشي زبان عربي كه در كشورهاي اروپايي و آمريكـا            
 اين منابع آموزشي با پيش فرض ناآشـنايي كامـل فراگيرنـده بـا زبـان             .شده است 

عربي حتي در نگارش و امالء و تلفّظ حروف زبان عربي آغاز مي شود و بـديهي             
است كه براي فراگيرنده فارسي زبان با وجود حروف مـشترك بيـست و هـشت                

 كلمات در مـوارد زيـادي،   گانه و تلفظ مشابه در اغلب اين حروف و سازه مشابه         
  .جذابيت و كارآيي آموزشي نخواهد داشت

ي آموزشي ساز همسان در كهيي اروپا واسطه زبان ازي ريگ بهره گريد طرف از
   ها بسته نياي كارآمدنا بر ندارد، زباني فارس مخاطبي براي چندان كاربرد

  .ديفزاي م
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   ـ منابع تهيه شده در كشورهاي عربي2ـ2

عالوه بر آنكه اغلب با رويكرد آموزش مخاطبان دستة پيشين تهيه شـده  اين منابع  
داراي ضعف هاي جدي در عرصه گرافيك، تصويرسازي، جـذابيت هـاي            است،  

كارگيري و استفاده از موضوعات مربوط بـه زبـان همگـاني در             ه  بصري و حتي ب   
، "�4"أعرف العر"هايي همچـون    لذا كتاب  ؛حوزه كاربرد روزمره و عمومي است     

 4"�� العـر " و   " للجميـع  4"�� العـر "،  "Fالعربية للحيـا  "،  "الكتاب األساسي "

 داراي ضـعف هـاي محتـوايي        ، با وجود نقاط مثبت در هر يك از آنها         "للناشئين
نظير بهره گيري از مفاهيم و متون حوزه خاص همچون آموزش دانشجويان علوم       

  . مخاطبان مي گرددةمديني و مانند آن است كه مانع فراگير بودن آموزش براي ه
  
   ـ منابع تهيه شده در ايران 2 ـ 3

هاي وارد بر دو دسته پيش گفته را ندارد و           اين منابع عالوه بر آنكه برخي اشكال      
با فرض اينكه مخاطب فارسي كم و بـيش زبـان عربـي، آواهـا و رسـم الخـط و                 

  :حروف آن را مي شناسد، تهيه گرديده، اما داراي دو نقص اساسي است
خست آنكه از يك روش علمي براي آن آموزش زنجيرة زبان پيـروي نكـرده          ن

 ،به عنوان مثال. است، در نتيجه ساخت زبان بر اساس يك مدل به پيش نمي  رود    
هـا   سه روش زير كه از رايج ترين روش هاي آموزش زبان است، در اين كتـاب               

  :به صورت دقيق پي گيري نمي شود
 )structural(: الف ـ روش ساختارگرا

 اين روش كوشش مي كند كه با آموزش دستور زبـان بـه سـاخت نحـوي زبـان                 
بپردازد، در اين روش هر چند درستي سازه هاي زبان مورد توجه و اهتمام است،               

 اصـلي تـرين     ، بـا توجـه بـه اينكـه كـاربرد          .اما كاربرد زبان مغفول قرار مي گيرد      
 كارآمدي چنداني جز در موضوع در فراگيري مهارت هاي زباني است، اين روش       
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هاي آموزش زبان عربي در ايران بر اين         اغلب كتاب . تحليل متون نخواهد داشت   
اساس تدوين شده اند و پديدآورندگان آن ارتباط چنداني با واقعيت زبان نداشـته          

 از اين رو جمله ها، مثال ها و حتي متن هاي توليد شده در اين منابع اغلـب                    ؛اند
  .غير كاربردي است

  

  (comprative) :ب ـ روش تطبيقي يا مقايسه اي

در اين روش كوشش شده است بـا معـادل يـابي جملـه هـا و اسـتفاده از روش                     
در ايـن روش هـر چنـد بعـد          .  فراگيران بتوانند زبان دوم را فـرا بگيرنـد         ،ترجمه
 مورد مالحظه قرار مي گيرد، اما ورود به زبان دوم از معبر زبان نخـست             برديكار

ت هاي ميان آن دو همواره مشكالتي از جمله انديـشيدن در فـضاي زبـان              و تفاو 
  .پديد مي آوردبر هاي مطابق در دو زبان و مانند آن را  مادري و نبودن معادل

  
 (communicative): ج ـ روش ارتباطي

در اين روش تالش مي گردد فضاي مجازي زبان براي فراگيرنده در آموزش زبان 
ده از قالب هاي زبان مادري و با تأكيد بر كاربرد واقعي زبـان              دوم به دور از استفا    

و پرهيز از ساخت هاي غير كاربردي و همراهي با عناصر فرهنگـي زبـان، پديـد                 
روش هـاي   هاي آموزش زبان است كـه در         اين روش ار كارآمدترين روش    . آيد

  .ستمورد استفاده قرار گرفته ا» Oصدي الحيا«امروزي، از جمله بسته آموزشي 
حال بايد توجه نمود كه اغلب پديد آورندگان آثار آموزشي زبان عربـي در ايـران          

اند يا اصوالً روشي را كه منجر به تحقق هدف كرده يا از روش اول و دوم پيروي     
كارگيري آثار آنان   ه   لذا اين نقص اساسي در ب      ؛آموزشي باشد،پي گيري ننموده اند    

  .ا كاهش شديد بازدهي آن مي گردددر عرصه آموزش منجربه عدم موفقيت ي
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از آنجا كه اغلب صاحبان اين آثار در محيط زبان عربي بـا آن آشـنا نـشده انـد و                
آشنايي آنان اغلب از طريق منابع آموزشي تأليف شده در ايران بر اسـاس ويژگـي     
هاي پيش گفته بوده است، خود نيز كمتر توانسته اند مخاطبان را با زبان كاربردي             

  .شنا سازندملموس آ
همچنين كاستي هاي بصري و صوتي و عدم توجه به مهارت هاي گوناگون و              

  . قبلي اين بسته هاي آموزشي افزودعيوبزنجيرة آموزشي زبان را نيز بايد به 
توجه بيشتر به روش هاي ديداري و مكتوب به جاي روش هاي شـنيداري و               

  .صوتي از جمله نقايص و كاستي هاي اين بسته هاست 
 در  صـدي الحيـاة   امي موارد اشاره شده سبب گرديد تا توليد بـستة آموزشـي             تم

  .دستور كار قرار گيرد
  : گام اساسي قبل از مرحله تدوين برداشته شدچهاردر اين زمينه 

و اسـتخراج دقيـق روش ارائـه    ) به صورت عـام ( ـ بررسي منابع آموزشي زبان  1
  .)communication(آموزش زبان در آنها بر اساس مدل ارتباطي 

  .داخل و خارج كشور  ـ بررسي و گردآوري منابع آموزشي زبان عربي2
 ـ طبقه بندي محتواي قابل استفاده از منابع اصلي زبان عربي مطابق بـا سـطوح    3

  .مقدماتي تا پيشرفته زبان 
  . آموزشية ـ تدوين طرح جامع توليد بست4
  

  »صدي الحياة« ـ تحليل ساختار كلي مجموعه آموزشي 3

  :در اين بسته آموزشي چهار شاخص اساسي مورد توجه  قرار گرفته است
   زبانيزنجيرة اجزا: نخست

در هر زبان زنجيره اي از اجزاء مختلف وجود دارد كه با تحقق پيوستگي ميان       
  :عبارتند از اين اجزاء  .آنها زبان پديد مي آيد
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، مـتن هـا، دسـتور       )محاورات(واژگان، اصطالحات، تعابير، جمله هاي گفتگويي       
  .زبان

 اين بخش ها ممكن است از نظر اهميت تقدم و تأخر و يا عرصـه اي كـه از                   
زبان اشغال مي كنند، با يكديگر متفاوت باشند، اما از حيث ضرورت حـضور در                

  . هستنديك زبان با يكديگر مشترك 
 مورد توجـه قـرار      Fصدي الحيا  ةكوشش شده است كه اين اجزاء در مجموع       

  .گيرد
  هاي زباني مهارت: دوم

گونه كه براي پژوهشگران و دست اندركاران امر آموزش زبان آشكار است             همان
وجـود دارد كـه     ) شنيدن، گفتن، خواندن و نوشتن    (، در زبان چهار مهارت اصلي       

ايـن چهـار مهـارت بـا        . هستندتر و پيوسته اي      هر يك نيز داراي اجزاي كوچك     
بـه در   ري زبان و اولويت در تقـدم يـا تـأخّر،            وجود تفاوت در تأثيرگذاري فراگي    

  . يادگيري زبان را محقق مي سازدمجموع
 هرچنـد   است؛  به اين مهارت ها توجه كافي شده       "Fصدي الحيا "ةدر مجموع 

نسبت و ميزان تمركز بر آنهـا در مراحـل مختلـف مقـدماتي و ميـاني و پيـشرفته           
  .متفاوت است

  
  تمركز بر تمرين و مهارت يابي: سوم 

چنانچه آموزش را مشتمل بر دو بعد انتقال اطالعات و پايدار سازي آن اطالعات              
 بـه مراتـب     ،بدانيم، نقش بخش دوم كه در قالب تمرين و ممارست پديد مي آيد            

برجسته تر از بخش نخست است ، بر خالف آنچه در ساير دانش ها مورد توجه                
ه تري را در خصوص     قرار مي گيرد كه آموزش دهنده مي كوشد اطالعات گسترد         

مسأله يا موضوع آن دانش در اختيار فراگيرنده قرار دهد، در آموزش زبان حجـم               
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  كارگيري، در ذهن زبـان آمـوز پايـدار        ه  اندك اطالعات زبان با تكرار، تمرين و ب       
از اين رو منابع آموزش     ؛  به ارتباط و بهره گيري او از زبان مي انجامد         و   مي شود  

هاي مرتبط    محتواي خود را به طراحي تمرين ها و آزمون          بخش فراواني از   ،زبان
 اين مهم در در قالب دفتر تمرين و         Fصدي الحيا اختصاص مي دهند در مجموعه      

 عالوه بر تمرين هاي خود كتـاب و فعاليـت هـاي كالسـي مـرتبط                 ،كار در خانه  
  .محقق گرديده است

 از هشت هـزار      در بيش  ، با اهداف گوناگون   ،طراحي بيش از پنجاه نوع تمرين     
  .مبتني بر همين هدف استجمله 

  
  )communicative(روش تواصلي : چهارم 

منابع آموزشي زبان بايد داراي قابليـت تعامـل و ارتبـاط ميـان مـواد آموزشـي و                   
  .امدنج و به خود فعالي زبان آموز بيباشدآموزش گيرنده و آموزش دهنده 

 به گونه اي طراحي شـود       بخش هاي گوناگون اعم از آموزشي و تمريني بايد        
كه زبان آموز بتواند با پرداختن به آنها از طرفي پيشرفت فراگيري خود را ارزيابي          

  .كند و از طرفي در مقابل ارزيابي هاي مدرس، دريافت خود را عرضه نمايد
 همه بخش هاي يك منبع آموزشي مي توانـد توسـط            "خود فعالي "در روش   

مثال جمله ها را به خاطر بسپارد، با واژگان جمله        عنوان  ه   ب ؛زبان آموز انجام شود   
جديد بسازد، سؤاالت شنيداري را پاسخ دهد، متن را به درسـتي بخوانـد و آن را                 

 تمرين هاي طراحي شـده پيرامـون آنهـا را          ةتحليل معنايي و ساختاري كند و هم      
ري  متن بنويسد و به نقد سـاختا        مي تواند   در مراحل پيشرفته   زبان آموز . حل كند 

و معنايي متن هاي نگارش شده توسط ديگري در قالب تصحيح خطاها بپردازد و             
  .مدرس بيشتر نقش هدايت كننده و ناظر بر اين فعاليت ها را داشته باشد
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 بـصورت اساسـي مـورد توجـه     "Fصدي الحيا"اين شاخص نيز در مجموعه   
  .قرار گرفته است

  
   ـ اهداف آموزشي 4

 زير در نظر گرفته شده است كه هنگـام اسـتفاده           در مجموعه صدي الحياة اهداف    
از آن بايد مورد توجه و مالحظه استفاده كنندگان اعم از مدرسان و زبان آمـوزان                

  :قرار گيرد
  )communicative( ـ آموزش زبان عربي بر اساس روش ارتباطي 1
   ـ توجه به زنجيرة پيوسته اجزاء زبان2
  طالحات و تعابير ـ افزايش تدريجي گسترة واژگان و اص3
   ـ استفاده از ساختارهاي پركاربرد و رايج زبان و پرهيز از ساخت زبان4
   ـ قابليت مشابه سازي در بخش مهارت گفتاري5
   ـ ايجاد جذابيت در برقراري ارتباط براي زبان آموز6
   ـ پرهيز از پيچيدگي هاي آموزش7
   ـ فراهم ساختن عرصه فعاليت زبان آموز8
علمي (وع و گوناگوني در موضوعات مرتبط با عرصه استفاده از زبان  ـ ايجاد تن 9

  ... )ـ اجتماعي ـ فرهنگي و 
   ـ اجتناب از آموزش گويش هاي منطقه اي و تاكيد بر زبان استاندارد10
   ـ كوچك ساختن جايگاه دستور زبان و تمركز بر مهارت هاي ديگر11
   در آموزش اين مجموعه ـ تاكيد بر روش شنيداري به جاي روش ديداري12
   ـ ارتقاء پيشرفت فراگيري زبان آموز در دو عرصه دانشي و مهارتي زبان13
 ـ افزودن بخش هاي جانبي براي كاستن از فضاي يكنواخت آموزش و فراهم  14

  آوردن جذابيت هاي آموزشي
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اي كه اجـزاء مختلـف زبـان از      به گونه، ـ توجه به آموزش فراگير زبان عربي 15
 درك مطلـب از     ، دسـتور زبـان    ، ساختارهاي زباني متنـوع    ، تعابير ،واژگانقبيل  

شده لحاظ   در آن    ، نگارش نوشتاري و كاربرد هر يك      ،طريق شنيدن و خواندن   
  .باشد

 ـ استفاده از زبان امروزي با دو انگيزه امكـان كـاربرد آن در گفتـار و نوشـتار      16
  . با مواد آموزشيايجاد جذابيت جهت برقراري ارتباط روحي فراگيرنده

/ كتابهـا  / هـا    ـ توجه به زبان فصيح به عنوان زبان رسـمي در عرضـه رسـانه    17
مذاكرات رسمي و محافل علمي و در عـين حـال زبـان آموزشـي              / مطبوعات  

 .معيار و قابل تعليم در همه مؤسسات رسمي

گر  ـ توجه همزمان به ساختار زبان و كاربرد آن به عنوان دو اصل مكمل يكدي 18
  .)تالش براي هماهنگي ميان روش، محتوا و شكل(
هاي آموزشي جديد براي تنظـيم محتـوا و ترتيـب اهميـت       ـ استفاده از شيوه  19

  .فراگيري
 ـ آموزش ساده ترين و پركاربردترين گفتگوها و جمله ها و تعـابير كـاربردي    20

  .زبان بر اساس موقعيت هاي پرتكرار در زندگي روزمره 
 تـرم آموزشـي و در       13ه در فرايند آموزشي تـدريجي كـه در          اهداف ذكر شد  

تعامـل درسـت اجـزاء     .  ساعت گنجانده شده است، تحقـق مـي يابـد          550حدود  
  . چهارگانه زمينه ساز دست يابي به اين اهداف است

  
  زبان آموز

  
   روش آموزش             مواد آموزشي           

  مدرس
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  »صدي الحياة« ـ اجزاء مجموعة 5

 يـك بـستة   "صدي الحيـاة " از آنجا كه بستة آموزشـي  ،گونه كه گفته شد   انهم
ي پيوسته اسـت كـه اسـتفاده        يكامل آموزشي زبان محسوب مي گردد، داراي اجزا       

كنندگان بايد نسبت به ارتباط اين اجزاء و بازدهي آن در صورت حفظ انسجام و               
  .داشته باشندپيوستگي دقت كافي 

  

   ـ كتاب زبان آموز5 ـ 1

 مقطع با همين    چهاراصلي ترين بخش اين مجموعه كتاب زبان آموز است كه در            
  :نامها آموزش داده مي شود 

  )يك جلد) (پيش نياز (�K�K��ـ 
  ) جلد4) ( مقدماتي (¢?����ـ 
  ) جلد4) (مياني (K:<B;�ـ 
  ) جلد4) (پيشرفته (��e��ـ 
در بردارنـده تمـرين     )  پيـشرفته  ةويـژه در دور   ه  ب(هايي از    ها در بخش   اين كتاب 

اسـتفاده شـده تـا    ) unit(» وحده«ها از نظام  در اين كتاب. هستهاي مرتبط نيز  
  .شامل بخش هاي مختلفي گردد

  
  )دفتر التطبيقات( ـ دفتر كار 5 ـ 2

 مقدماتي و مياني مورد استفاده قرار مي        ةهاي دور  اين دفتر كار كه همراه با كتاب      
مشتمل بر تمـرين هـاي      ) ه دفتر كار وجود ندارد    در دوره اساسيه و پيشرفت    (گيرد،  

  .گوناگوني است تا سبب پايداري و قدرت توليد زباني فراگيرنده شود
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   ـ منابع شنيداري زبان آموز5 ـ 3

 دارندهاي اشاره شده منابع صوتي به صورت نوار يا لوح فشرده             هر يك از كتاب   
يـادگيري تلفـظ و     كه بخش هاي ضروري كتاب براي آموزش درست خواندن و           

گويش صحيح در آن گنجانده شده است و از ضـروري تـرين اجـزاي مجموعـه                 
 محسوب مي شود كه از جهت مهارت شنيدن و استاندارد سازي            "Fصدي الحيا "

  .گفتار و گويش داراي اهميت ويژه اي است
  
   ـ منابع شنيداري كالس5 ـ 4

 ، مقطع مياني و پيـشرفته ويژه دره   ب ،از آنجا كه بخش هاي شنيداري اين مجموعه       
براي ارزيابي ميزان درك شنيداري زبان آموزان است، صرفاً در لوح هاي فـشرده              
كالسي قرار داده شده است و زبان آموزان تنها تمرين هـاي مـرتبط را در كتـاب                  
خود دارند و پس از ارائه اين بخش در كالس به پاسخ و حل تمرين هاي آن مي                  

  .پردازند
  
  شد ـ المر5 ـ 5

  .كتاب معلم مشتمل بر دو بخش روش تدريس كتاب و حل تمرين هاست
بخش اول كه اختصاص به روش تدريس دارد، در صدد يكسان سازي نحوة ارائه           
بخش هاي مختلف كتاب توسط مدرسان گونـاگون و در عـين حـال، بـاال بـردن        

  .سطح كيفي و بازدهي آموزش براي زبان آموزان است
يس ـ زمان بندي ارائه مطالـب و حـل    ر تدة از شيودر اين بخش آنچه مدرس

آنهـا   بـه  ،دارد تمرين ها و پي گيري فعاليت هاي زبان آموزان و ثبـت آن را نيـاز        
همچنين اهداف هر بخش به صورت تفصيلي بازگو شده اسـت        . آموزش مي دهد  

  . هدف مورد نظر را تحقق بخشد،تا مدرس بتواند با اجراي درست آن
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 آسان سازي تدريس و جلـوگيري از اعمـال سـليقه و احيانـاً           بخش دوم نيز براي   
هر چند برخي از تمرين ها نيز با قابليت حل          . خطاي مدرسان طراحي شده است    
  .طراحي گرديده است) همچون جمله سازي(و انجام باز و به دور از قالب معيني 

  
  )شاهد و تعلّم( فيلم _  ـ كتاب5 ـ 6

شـاهد  « فيلم كمك آموزشي     _ شنيداري كتاب براي تقويت مهارت شنيدن و فهم       
 ي آموزشـ  سرفصلآماده گرديده است كه در مقطع مقدماتي و مياني جزء           » و تَعلّم 

عنوان منبع كمك آموزشي مـورد اسـتفاده   ه  و در مقطع پيشرفته ب استقرار گرفته 
  .قرار مي گيرد

  
  هاي يكسان سنجش و ارزيابي  ـ آزمون5 ـ 7

هاي پايان ترم با تكيه بر مواد آمـوزش    آزمونةشاره شد  ا ةبراي سطوح سيزده گان   
داده شده در همان سطح، اما به دور از سنجش و ارزيـابي محفوظـات ، طراحـي                  
  .گرديده كه بيشتر بر ارزيابي توان و پيشرفت آموزشي زبان آموزان متمركز است

  
   ـ ويژگي هاي مدرس6

ه است، اهداف آموزش زبان گونه كه در منابع آموزش زبان به تفصيل آمد همان
از تحقق نسبتي ميان چهار ركن آن يعني آموزش دهنده، آموزش گيرنده، مواد و 

  .روش آموزش پديد مي آيد
 در جايگـاه    ،كه هر يـك از اجـزاء پـيش گفتـه           بر اساس اين مدل در صورتي     

  درست و شايستة خود قرار گيرند، نـسبت بـازدهي و كارآمـدي آمـوزش ارتقـاء                
  .دب مي يا
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 مدرس اصلي ترين از آن جا كه اين اركان، آموزش دهنده است و ةز جملا
كارگيرندة روش و محتوا و منتقل كننده دانش زبان به ه هماهنگ كننده و ب

 ،بر همين اساس. داردفراگيرنده است، نقش برجسته تري نسبت به ساير اركان 
ويژه با اهداف  هچنانچه فاقد ويژگي هاي ذيل باشد، در كار آموزش زبان عربي ب

اين ويژگي ها را مي . موفق نخواهد بود» صدي الحياة«دنبال شده در مجموعة 
توان در سه دسته خالصه نمود كه الزم است آموزش دهنده به آنها توجه كافي 

  : آنها را در خود فراهم يا تقويت نمايد،نموده
  

  :الف ـ ويژگي هاي زباني

 دستور ، اصطالحات،واژگان(از دانش كافي در بخش هاي مختلف زبان  .١
 .برخوردار باشد...) زبان و 

از رواني و شيوايي و تسلط كافي در سخن گفتن به اين زبان بهره مند  .٢
 .باشد

شنيدن و فهم از طريق آن، خواندن و تحليل و (هاي زبان  ديگر مهارت .٣
 .را به خوبي بداند) فهم متن، نوشتن و نگارش

برخوردار بوده، دچار خطاي از لحن و آهنگ عربي در سخن گفتن  .٤
 .تلفظي نباشد

 .فرهنگ عربي را به خوبي بشناسد .٥

قدرت پاسخگويي به پرسش هاي عمومي و تا حدي تخصصي مطرح  .٦
 .شده از طرف زبان آموزان در حوزه زبان عربي را داشته باشد
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  :ب ـ ويژگي هاي مهارت تدريس

موزشي به روش تدريس و مقررات آموزشي براي دستيابي به اهداف آ .1
 .كامالً پايبند باشد

 از شيوه خشك و غير ،در عرصه فعاليت آموزشي پويا و انعطاف پذير بوده .2
 .فعال پرهيز كند

 فعاليت گسترة عرصه تحرك زبان آموزان به جاي محوريت خود ةبر جنب .3
 .تأكيد بورزد

قدرت ساده سازي و انتقال مفاهيم آموزشي و همراهي با زبان آموز در  .4
 .ي را داشته باشدپيشرفت آموزش

به نظم آموزشي و پي گيري فعاليت ها و تكاليف واگذار شده به زبان آموز  .5
 .باشدپايبند 

 .داراي كالس پرجنب و جوش و پرتحركي باشد .6

 .از نوآوري و خالقيت زبان آموزان در فعاليت هاي آموزشي استقبال كند .7

 .در زبان آموزان جرأت و اعتماد به نفس آموزشي ايجاد كند .8

 پاسخ هاي نادرست كه منجربه بي اعتمادي ةاز ارائر صورت بي اطالعي د .9
 .زبان آموز مي شود، پرهيز نمايد

 . زبان آموزان را به يك اندازه در فعاليت هاي كالسي سهيم نمايدةهم .10

 .نورزداز راهنمايي و مشاوره آنان دريغ  .11

 .نشودخارج او مديريت كالس از دست  .12

  
  :ج ـ ويژگي هاي شخصيتي

 .ي توان برقراري ارتباط آموزشي و روحي با زبان آموز باشددارا .١
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اشتياق و عالقه مندي خود را به آنچه تدريس مي كند، به زبان آموزان  .٢
 .بنماياند

 .كند فراگيري و پيشرفت ايجاد ةدر زبان آموزان انگيز .٣

اعتماد به نفس و باور به امكان يادگيري را در آنان پديد آورد و تقويت  .٤
 .كند

 صدر كافي براي پاسخ به پرسش ها و تصحيح خطاهاي آنان و ةاز سع .٥
 .پذيرش انتقاد برخوردار باشد

 .داراي روحيه اي شاداب و سرزنده و در عين حال جدي و منظم باشد .٦

 به كند واز تمسخر و تحقير زبان آموز در كالس به شدت پرهيز  .٧
 .شخصيت آموزشي زبان آموزان احترام بگذارد

 . زبان آموران  ندهدبهه هاي غير آموزشي اجازه تنش و مشاجر .٨

 .ظاهري آراسته و متناسب با شأن الگويي مدرس زبان عربي داشته باشد .٩

  .بكوشد تقويت جايگاه ديگر مدرسان و همكاران خود در جهت .١٠
  

  : ـ معرفي اجزاء كتاب زبان آموز 7

 يا واحد درسي تشكيل گرديده اسـت كـه   * وحده 10 از " األساسية   "كتاب  
  .يباً داراي اجزاي مشتركي هستندتقر

ـ   در هر وحده ابتدا گفتگويي ارائـه شـده اسـت و سـپس سـه محـور       الف 
ـ            ،واژگان جديد  صـورت  ه   ساختارهاي نحوي و تعابير ارائه شده در اين گفتگـو ب

  .جداگانه براي توجه بيشتر زبان آموزان به فراگيري آنها آورده شده است
ـ   زبـان آمـوزان از ايـن گفتگـو در نظـر       چهار تمرين براي ارزيابي فهمب 

 متـضادها و  ، پاسخ به پرسش هـا    ،گرفته شده كه در محورهاي درست و نادرست       
  .مترادف ها دسته بندي شده اند 
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در كتـاب قـرار گرفتـه       ) گفتگو مي كنيم   (»نتحدث«دو محور فوق با عنوان      
  .است 

ـ  اژگـان   آموزشِ كاربرد مهم ترين ساختارها و و" نمارس" بخش هدف ج 
با در نظر گرفتن جاي خالي در جمالت متعددي ايـن آمـوزش             . زبان عربي است  

  اين بخـش بـا سـه تمـرين مهـارتي          . همراه با تمرين و ممارست انجام مي گيرد         
  . تكميل مي گردد )  دگرگون كردن و پرسش سازي ،جايگزيني(

ـ  آمـوزش مفـاهيم و   ) مـي آمـوزيم    ( " نـتعلّم  " بخـش بعـدي بـا نـام     د 
الحات عمومي را پي مي گيرد كه البته زمينه اي براي فعاليت مـشترك زبـان          اصط

  .آموز و مدرس را در خود فراهم آورده است 
ـ  زبـان مـرتبط    مهم ترين نكات دستور) در مي يابيم (" نالحظ " بخش هـ 

 در عين حال پس از آموزش، فعاليت تمرينـي بـراي            مي دهد و  با مكالمه را ارائه     
  .يز فراهم مي سازد زبان آموز را ن

ـ   فعال سازي زبان آموز در پنج نوع تمرين در صدد پايدارسازي دريافـت  و 
  زبان آموزان از چگونگي كاربرد و ساخت جمـالت عربـي اسـت كـه بـا عنـوان                   

  .قرار گرفته است ) تمرين مي كنيم (" نمارس"
ـ  براي تقويت ممارست شنيدن زبان آموزان ) مي شنويم (" نسمع" بخش ز 

  .ت كه در سطح ساده و ابتدائي ارائه گرديده استاس
ـ  بـا ارائـه چهـار فعـل از فعـل هـاي       ) فرا مي گيـريم  ("ندرس" بخش ح 

پركاربرد در قالب جمله هاي متنوع در صدد آمـوزش افعـال پركـاربرد عربـي در             
ساختارهاي گوناگون آن است كـه عـالوه بـر آمـوزش ، زبـان آمـوز را نيـز بـه                      

  . دارد الگوگيري از آن وامي
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 بيست و   ، يكصد تعبير  ، بيست گفتگو، حدود هفتصد واژه     "اساسيه"در دورة   
 چهل فعل پركاربرد و حـدود هفتـصد         ، ده بخش شنيداري   ،پنج نكته دستور زباني   

  .جمله در قالب يكصد تمرين آموزش داده مي شود
 4 و 3 و   2 و   1شـامل سـطوح     » Oصدي الحيـا  «مرحلة مقدماتي مجموعة آموزشي     

ساختار هر كتاب مـشتمل بـر       .  از جهت محتوا و ساختار يكسان هستند       ، كه است
ـ در ) ��K�K�� �e�:2#�� (، و قواعد    )نص( متن   ،)حوار( محور اصلي گفتگو     سه ك ي

  .شوند باشد كه ساير موارد مكمل يا فروع آن محسوب مي وحده مي
ـ unit ة ـ منظور از وحده برگردان واژ 1 ا  انگليسي است كه خود شامل بخش ها ي

 .درس هاي گوناگوني مي شود 

 گفتگوي موقعيـت محـور روزمـره مثـل پـست، بانـك،              32در دوره مقدماتي    
  دريافت مهـم تـرين گفتگوهـا را بـراي زبـان آمـوزان ممكـن                ... ايستگاه قطار و    

مي سازد و به همين تعداد مـتن سـاده و كوتـاه بـراي تقويـت مهـارت خوانـدن                     
  .فراگيران است

 سـي و پـنج      ، دوهزار واژه آموزش داده شده     ،تعبيرحدود دويست اصطالح و     
 حدود هشتصدو پنجاه عنوان تمرين در شش هـزار جملـه در             ،عنوان دستور زبان  

كتاب و دفتر كار، گام بزرگي براي آشناسازي زبان آموزان با زبان عربي محسوب              
  .مي شود

  كـه  استدوره مياني نيز همچون دورة مقدماتي مشتمل بر چهار ترم آموزشي            
  .هستنداز نظر ساختار و محتوا همسان 
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  : ساختار هر وحده از كتاب به شكل زير است
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 سطح با محور تيموقعي گفتگو هشت و ستيب آموز زبان زيني انيم ةمرحل در
 و اصطالح و ريتعب هشتصد حدود همراه بهي ساختاري دشوار و واژگاني غنا
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 مهارتي برا تري طوالن متني س و ديجد واژه هزار سه و زبان ديجدي ساختارها
  .رديگي م فرا راي واژگان دانش گسترش و خواندن قيطر از فهم و خواندن

 همچنان بخش دسـتور زبـان و بخـش مـستقل شـنيدن و فهـم                  در اين مقطع  
 اجـزاء   ،شنيداري و ضرب المثـل هـا و فرهنـگ تـصويري و اطالعـات عمـومي                

 و كمك آموزشي هستند كه زبان آموز را در آشنايي گسترده تر و سـطح                يآموزش
  .باالتري از زبان عربي، ياري مي دهند

دو مقطـع پيـشين مقـدماتي و        همچـون   ) ���3� ������� (مقطع آموزشي پيشرفته    
 كه محتواي هر چهار سـطح از نظـر          است دربردارندة چهار سطح آموزشي      ،مياني

  .شكل و ساختار مشترك است
  :استمواد آموزشي و كمك آموزشي اين مرحله به شرح زير 

  ∗.آموز، نوار يا لوح فشردة صوتي كتاب و امتحانات مشترك كتاب زبان
  .اهيم پرداختدر بخش بعدي به شرح هر يك خو

  :ساختار محتوايي دوره پيشرفته به قرار زير است

                                                                                                              
هاي  هاي مهارتي در دوره هاي دانش و سپري شدن تمرين  در اين دوره به جهت تمركز بيشتر بر روي تمرين∗

 .گذشته دفتر تمرين وجود ندارد
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 با و تري طوالن تر، دهيچيپ متن به را خودي جا ،گفتگو يا و حوار مرحله نيا در
 ،ياجتماع مسائل نهيزم در موضوعات نيا. است دادهي شتريبي موضوع تنوع
  .است شده انتخاب رهيغ وي علم سرگذشت، ،يداستان

 ، مقاله نويسي و ارائـه شـفاهي آن در كـالس   ةتحليل متن و فراهم آوردن زمين  
بخش جديد زبان رسانه و تمرين هاي آن بـراي          . تموضوع جديد اين مرحله اس    

افزايش سطح دانش زبان رسانه اي و اصـطالحات آن در عرصـه هـاي ورزشـي،           
  . مانند آن استاقتصادي، سياسي و
براي آشنايي گذرا و غير آموزشي با شعر        » في رحاب األدب  «قرار دادن بخش    

 بخـش نامـه     ، اسـت  عنوان ديگري كه در اين مرحله قرار داده شـده         . و نظم است  
 امكان مشابه سازي را براي      ،نگاري است كه عالوه بر ارائه نمونه هايي از نامه ها          

بخش برگردان به عربي يا تعريب كه در دو سـطح اول            . زبان آموز فراهم مي كند    
 براي آموزش مهـارت     ،صورت تك جمله و در دو سطح بعدي يك متن است          ه  ب

  .ترجمه به زبان آموزان است
 سه هزار ، دويست ساختار پركاربرد،دوره حدود پانصد اصطالح رسانه اي  در اين   

  .واژة جديد در قالب حدود يك صد متن كوتاه و بلند آموزش داده مي شود
  
  هاي يكسان سنجش و ارزيابي  ـ آزمون8

هايي بـا   با توجه به لزوم ارزيابي روند پيشرفت و ارتقاء آموزش فراگيران، آزمون       
ويژه زبـان انگليـسي     ه  هاي ديگر ب   هاي آزمون سازي در زبان    استفاده از شاخص    

در چند نمونه براي هر سطح آموزشي آماده شده است كـه در پايـان هـر تـرم در        
جـا   اما از آن. تمامي مراكز به عنوان آزمون پايان دوره مورد استفاده قرار مي گيرد    

 زبان در ديگـر  زبان و بسياري از مراكز آموزشيآموزشي كانون   كه بر اساس مدل     
 از پيشرفت آموزشـي زبـان آمـوزان را بـه            يكشورها، فعاليت كالسي سهم بيشتر    
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ارزيابي دورة آموزشي هـر سـطح را        % 40ها   خود اختصاص مي دهد، اين آزمون     
ديگر همچنان مربوط به فعاليت كالسي اسـت كـه          % 60به خود اختصاص داده و      

  .زيع  مي گرددميان مهارت هاي مختلف و با تفاوت در سطوح، تو
 است كه بيشتر ناظر به توانش زبان آموزان هستند          نها آ  ويژگي اصلي اين آزمون   

  .تا دانش زباني او
  
   ـ اجزاء كمك آموزشي 9

 بتواند تمامي نياز يك دوره O كه بسته آموزشي صدي الحياچون در نظر بوده است  
 بـه آن افـزوده       اجزاء كمك آموزشي ذيل نيز     ،كامل آموزش زبان را برآورده سازد     

  :شده است
  )شبنم زندگي(» Fندي الحيا«الف ـ فرهنگ واژگان 

كار ه  هاي فارسي و مترادف هاي عربي واژگان ب        براي آسان شدن فراگيري معادل    
 اين فرهنگ واژگان با حـدود هـشت هـزار واژه بـا           Oرفته در مجموع صدي الحيا    

رد و يـا وزن     برخورداري از ويژگي هاي ديگر فرهنگ هـا همچـون جمـع و مفـ              
، »Oصـدي الحيـا   «هـاي     نخستين كاربرد آن در كتاب     نشانيمضارع و متضاد و نيز      

  .تدوين شده است
 را  Oهمچنين پيوست نخست آن هشتصد تعبير پركـاربرد مجموعـه صـدي الحيـا             

درخود جـاي داده و در پيوسـت دوم فرهنـگ، تـصويري بـراي گـسترش دامنـة            
از ويژگـي هـاي ايـن       .  داده شده است   واژگان و اصطالحات پركاربرد عربي قرار     

 و تلفن همـراه اسـت كـه در          رايانه نرم افزار قابل جستجوي آن بر روي         ،فرهنگ
نوع خود نخستين فرهنگ عربي ـ عربي و عربي ـ فارسي توليد شده در ايران بـا    

  .اين كاربري است
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  )عطر زندگي(» Fشذي الحيا«ب ـ كتاب آموزش عاميانه 

ويش هاي محلي از واقعيت هاي همه زبانها از جمله زبـان    چون زبان عاميانه و گ    
 به جهت آشنا شدن فراگيران با اين عرصه نيز مواد آموزشي در قالب              ،عربي است 

  . ترم آموزشي آماده گرديده استچهار براي Oكتاب شذي الحيا
 صرفاً آشنايي با گويش يا گويش هاي عربـي و نـه آمـوزش               ، مجموعه هدف اين 
ين امر جز از طريق ارتباط و زندگي در همان محيط چندان امكان              زيرا ا  ؛آنهاست

  .پذير نيست
جلد نخست اين كتاب مشتمل بر آشنايي با اصول لهجـه هـاي عاميانـة عربـي و                  
لهجة شامي است و جلد دوم آن به آشنايي با لهجة مـصري و خليجـي ـ عراقـي     

  .اختصاص دارد
   Fج ـ منابع صوتي مجموعه صدي الحيا

د سازي تلفط و نزديك سـازي گـويش فراگيـران بـه لهجـة اسـتاندارد و         استاندار
 واژگان  ، متن ،هاي مختلف گفتگو   فصيح عربي موجب شده است كه براي بخش       

منـابع صـوتي دقيقـي بـا رعايـت        » Oصدي الحيا «و اصطالحات و تعابير مجموعة      
اده از   و اسـتف   گيـرد د و در اختيار زبان آموز قرار        واصول آواشناسي عربي آماده ش    

  .مي شودآن جزء وظايف و فعاليت هاي تكميلي او محسوب 
  
  :  ـ خاتمه10

 ماهـه در    30 در يك دوره     1385 تا   1383كه بين سالهاي    » Oصدي الحيا «مجموعه  
 سـاله   چهـار كانون زبان ايران به چاپ رسيده است، محصول يك دوره مطالعاتي            

ـ               ده و تـا كنـون از       است كه در چاپ هاي بعـدي اصـالحاتي در آن اعمـال گردي
مجموعه مجلدات آن بالغ بر يكصد و هشتاد هزار نسخه در چـاپ هـاي دوم تـا                  

هـا و مؤسـسات      سازمان،   حوزوي ،چهارم به چاپ رسيده و در مراكز دانشگاهي       
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 طرف مؤسساتي همچون بـابطين      و از از آن استفاده شده است      آموزشي گوناگون   
  .مورد تقدير قرار گرفته است.. .دانشگاه دمشق، مؤسسه بورقيبه تونس و كويت،
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