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  چكيده 
ايجاد يادگيري پايدار و اي و ماهرانه است كه هدف نهايي آن آموزش فعاليتي دقيق، حرفه

شود نوع يادگيري يك متغير عمده و اساسي در آموزش موفق و مؤثر محسوب مي. عميق است

هر يك از اين سه . ر سه سطح به خاطر سپاري، ادراك و به كارگيري تقسيم شده استكه د

اين . سطح بر اساس ماهيت خود، نيازمند بهره گيري از راهبردها و فنون آموزشي خاصي است

راهبردها و فنون عادي . اند رسازي قابل استفادهبااي و پر ادي، رابطهراهبردها و فنون به شكل ع

اي و پربارسازي جهت تقويت و ائه، تمرين و بازخورد و راهبردها و فنون رابطهبه منظور ار

آموزش هر نوع محتوايي بر اساس سه سطح مذكور . شوندافزايش يادگيري به كار گرفته مي

، در غير هره گيري از فنون خاص خود استمستلزم ب) به خاطر سپاري، ادراك و به كارگيري(

محتوي درس صرف و نحو . دان مطلوب و مفيد نخواهد بود نتيجه آموزش چن،صورت اين

عربي نيز با در نظر گرفتن سه سطح مذكور و با به كارگيري راهبردها و فنون آموزشي هر يك 

  .در جايگاه و موقعيت مناسب خود مي تواند ياددهي و يادگيري اين درس را بهبود بخشد

  

  . به كارگيري، به خاطرسپاري، ادراك،،صرف و نحو: ها كليد واژه

  مقدمه
ها و  آموزش در هر جامعه اي، يكي از عوامل مهم و اساسي در رشد و گسترش مهارت

 در همين راستا تالش و كوشش متوليان. آيدهاي افراد آن جامعه به شمار مي توانمندي

ها و شيوه هاي  و مسئوالن آموزش همواره بر اين است كه با بهره گيري از روش
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. زش را به نحوي مؤثر و كارآمد نمايند تا منجر به يادگيري بهينه گرددمناسب، امر آمو

 راهبردها و فنون متعددي را براي تحقق اين امر ،نظريه پردازان و متخصصان آموزشي

اين راهبردها و فنون شيوه هايي هستند كه به فراگيران در . طراحي و پيشنهاد كرده اند

از اين رو شناسايي . اي آموزشي دست يابندحين يادگيري كمك مي كنند تا به هدفه

اين فنون و راهبردها و به كارگيري آنها در آموزش امري ضروري و اجتناب ناپذير 

  )198،ص1384فردانش،.(است

به طور كلي دو راهبرد معروف آموزشي، يكي در سطح كالن و ديگري در سطح 

  . خرد از سوي صاحبنظران مطرح شده است

خاب، ساختاربندي، مرتب كردن، تركيب، خالصه نمودن محتوا و راهبرد كالن به انت

  )327- 315،ص1986ونيستين و همكاران، .(راهبرد خرد به چگونگي آموزش محتوا مي پردازد

م را در فرايند آموزش الزم است كه معلمان به عنوان طراحان آموزشي دو تصميم مه

براي . آنكه چگونه تدريس كنندكي اينكه چه چيزي را تدريس كنند ديگر  ياتخاذ كنند؛

آنچه كه بايد تدريس شود، راهبردهاي كالن و براي چگونگي تدريس، راهبردهاي خرد 

  .ضرورت پيدا مي كند

 آشنايي با چگونگي تدريس درس صرف و نحو عربي ،نظر به اينكه هدف اين تحقيق

ين راهبردها بر و ميزان تأثير هر يك از ا  انواع، كاربردطريق راهبردهاي خرد است،از 

  .يادگيري درس مذكور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد

  

  انواع راهبردها و فنون آموزشي و شيوه كاربرد آنها در درس صرف و نحو

عوامل متعددي همچون نوع يادگيري، فراگير، محتوا، محيط و شرايط در انتخاب 

 مذكور حائز اهميت اگر چه هر يك از موارد. ردها و فنون آموزشي دخيل هستندراهب

نسبت به ساير عوامل بيشترين » نوع يادگيري«است، اما به اعتقاد نظريه پردازان آموزشي 

  )148،ص1374لشين و همكاران، .(تأثير را دارد

به خاطر :  هر محتوايي از نظر يادگيري در سه سطح ،بر اساس ديدگاه صاحبنظران

 راهبردها و فنون ، از اين سطوحبراي هر كدام. و به كارگيري استسپاري، ادراك 
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 كه در ادامه ضمن شرح و توضيح هر يك به كاربرد آنها در آموزش خاصي ارائه شده

  .صرف و نحو مي پردازيم

  

   به خاطر سپاري

 ساده ترين و سطحي ترين پايه و شامل يادگيري طوطي وار ،به خاطرسپاري اطالعات

موزشي كه فراگيران بايد به آنها دست بسياري از اهداف آ). 143،ص1374فردانش،. (است

هايي كه با ذهن و انديشه آدمي  جريان(پيدا كنند و عمدتاً در زمره راهبردهاي شناختي

اي جز به خاطر سپاري گيرند، براي يادگيري آنها چارهقرار مي) سروكار دارند

  )37،ص1379سيف،.(نيست

گويند ابتدا طوطي وار هم ميبه طور كلي در اين نوع از يادگيري كه به آن يادگيري 

شود و چنانچه فراگير به اطالعات از راه حواس به ثبت كننده هاي حسي منتقل مي

در ) 153،ص1975هيلگارد،.(فرستد  مياطالعات وارده توجه كند آنها را به حافظه كوتاه مدت

نده هاي به خاطرسپاري مطالب زباني نيز ابتدا داده هاي زباني كه فراگير آنها را با گير

دريافت مي كند توسط عصب هشتم مغزي به حافظه حسي ) شنوايي و بينايي(زباني 

 قرار گيرد "توجه" آن مقدار از اين درونداد زباني كه به حد كافي مورد. منتقل مي شود

 و در "فراموش"وارد حافظه كوتاه مدت شده و آن مقدار كه مورد توجه قرار نگيرد 

   )72،ص1387زندي،.(شودنتيجه حذف مي

  :حافظه كوتاه مدت داراي دو ويژگي است

به اين معني كه )  ماده7+2معموالً بين ( محدوديت گنجايش در نگهداري اطالعات -

 واحد اطالعاتي را در حافظه 5 واحد و حداقل 9فراگير در هر زمان مي تواند حداكثر 

  .كوتاه مدت نگهداري كند

ر زمان براي باقي ماندن اطالعات در حداكث.  محدوديت زمان در حفظ اطالعات-

  )129،ص1385سيف،. ( ثانيه است30حافظه كوتاه مدت 

از آنجا كه حافظه كوتاه مدت با توجه به دو ويژگي مذكور در به خاطر سپاري و 

 بنابراين فراگير بايد اطالعات را از حافظه عات داراي محدوديت است؛يادآوري اطال
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 چنين فرايندي رمزگرداني گفته منتقل نمايد كه بهكوتاه مدت به حافظه بلند مدت 

 را در زمان ديگري بازيابي كرده، به فراگير با رمزگرداني اطالعات مي تواند آن. شود مي

همكاران، لشين و . (شود صورت اطالعات فراموش يا گم مي  در غير اينكارگيرد؛

  )144،ص1374

اين فنون به دو . فنون خاصي استفرايند رمزگرداني مستلزم به كارگيري راهبردها و 

فنون عادي مشتمل بر سه قسم ارائه . شوند عادي و پر بارسازي تقسيم ميدستة

اطالعات، تمرين و بازخورد و فنون پربارسازي شامل سه دسته قطعه قطعه كردن 

از فنون پر بارسازي بيشتر براي آموزش اطالعات . اطالعات، ياديار، و تكرار است

و ضعيف و تقويت آموزش استفاده ل، آموزش به فراگيران كند پيچيده و مشك

  )156همان،ص.(شود مي

 براي آموزش آن ،ي درسي ديگريادر آموزش صرف و نحو عربي مانند هر محتو

دسته از اطالعاتي كه يادگيري آنها در سطح به خاطر سپاري است مي توان از اين 

  .راهبردها و فنون بهره گرفت

  

  فنون عادي: الف

در بخش ارائه اطالعات ابتدا آن قسمت از محتوا كه به منزله موضوع اصلي است و بايد 

 مثال براي آموزش اسم فعل به عنوان. شودراي فراگيران بيان ميبه خاطر سپرده شود ب

انواع و عملكرد آن را براي فراگير ارائه مي پردازد  دا معلم به تعريف اسم فعل ميابت

  .كند

منظور تسريع در امر رمزگرداني اطالعات، دو فن تمرين و بازخورد پس از ارائه به 

را كامل خواهد اسم فعل به اين ترتيب كه معلم از فراگير مي. گيردمورد استفاده قرار مي

در .  و انواع آن را نام ببرد و عملكرد آن را توضيح دهدو بدون اشتباه تعريف كند

ه طور صحيح براي معلم بيان كند به او كه فراگير موارد خواسته شده را ب صورتي

هاي   او را به روش،يعني معلم در ازاء پاسخ صحيح. شودبازخورد مثبت داده مي

ي بود و غيره مورد تشويق قرار گوناگون از جمله بيان كالمي مانند آفرين، احسنت، عال
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زاء پاسخ همچنين فراگير در ا. شوداي ناميده ميچنين عملي بازخورد انگيزه. هدد مي

 به ؛نادرست جهت رسيدن به پاسخ صحيح از طرف معلم مورد راهنمايي قرار مي گيرد

  ) 227،ص1999گوستافسون و همكاران، .(اين نوع بازخورد، بازخورد اطالعاتي گفته مي شود

مباحث ديگري از قبيل صفت مشبهه، اسم مبالغه، اوزان جمع مكسر، اوزان مصادر 

و تنها راه يادگيري آنها ) سماعي و شنيدني هستند(ي ندارند ثالثي مجرد كه قاعده خاص

  .شوندبه خاطر سپاري است به همين شيوه آموزش داده مي

  

 فنون پربارسازي: ب

توان از فنون ، عالوه بر فنون عادي ميدر به خاطر سپاري بهينه مفاهيم صرف و نحو

  .پربارسازي نيز به شرح ذيل بهره گرفت

  

شناسان درباره با توجه به نظر روان): تقطيع( اطالعاتقطعه قطعه كردن) 1

)  واحد9 و حداكثر 5به خاطر سپاري حداقل (محدوديت گنجايش حافظه كوتاه مدت 

 موجب از دست رفتن ،ارائه بيش از حد مطالب در يك زمان عالوه بر كاهش يادگيري

توان با استفاده از به منظور رفع اين مشكل مي. عالقه و انگيزه فراگير نيز خواهد شد

تقطيع عبارت .  ظرفيت حافظه كوتاه مدت را افزايش داد،راهبردي كه تقطيع نام دارد

 اتكينسون و همكاران،.(تر هاي كوچكبندي اطالعات به واحدها يا قطعهاست از دسته

  ) 128ص ،1366

هشت باب پر كاربرد و (هاي مزيد   براي آموزش اوزان تمامي باب،به عنوان مثال

كه بيش از نه واحد اطالعاتي را در بردارد و ارائه آن فراتر از ) چهار باب كم كاربرد

توان اطالعات را به قطعات سه تايي تقسيم نمود  مي كوتاه مدت است،گنجايش حافظه

ضمن اينكه تمرين و بازخورد الزم نيز . و هر يك را جداگانه و به ترتيب آموزش داد

  .ري پس از آموزش هر قطعه به كار گرفته شودجهت اطمينان از حصول يادگي

 براي آموزش اسم غير منصرف و انواع آن كه شامل دوازده واحد اطالعاتي است 

-نيز مي) گيردتعريف اسم غير منصرف يك واحد و انواع آن يازده واحد را در برمي(
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 پس از توان از فن تقطيع استفاده كرد و آن را به چهار قطعه سه تايي تقسيم نمود و

  .ارائه هر قطعه تمرين و بازخورد الزم را به كار برد

مثال واوي، مثال يائي،اجوف واوي، اجوف يائي، ناقص (انواع فعل معتل    

اعالل به حذف، اعالل ( و انواع اعالل) واوي، ناقص يائي، لفيف مفروق و لفيف مقرون

نيز به روش فوق قابل كه بيش از نه واحد اطالعاتي است ) به قلب و اعالل به اسكان

  .آموزش است

 هر يك از مباحث صرف و نحو كه اطالعات  آموزش و به خاطر سپاريبه طور كلي

.  از طريق فن تقطيع تسهيل خواهد شد،آنها فراتر از گنجايش حافظه كوتاه مدت است

  )1378چستن، (

  

طالعات، امر اي هستند كه از راه معنادار كردن اهاي حافظهياديارها شيوه: ياديار)2

تواند فراگير با تكرار و تمرين ياديار مي. كنندبه خاطر سپاري و يادآوري را تسهيل مي

لشين و همكاران، .(به آساني اطالعات را به ذهن بسپرد و در زمان الزم آنها را به ياد آورد

  )159ص ،1374

  : عبارتند ازانواع ياديار

ار است كه از تركيب اولين حرف اول اي آشنا و معناد سرواژه كلمه:سرواژه) الف

  )159همان،ص.(اطالعاتي كه فراگير بايد آن را حفظ كند، ساخته مي شود

-مي) لفيف، ناقص، أجوف، مثال(به طور مثال براي به خاطر سپاري انواع فعل معتل

) سالم، مهموز، مضاعف( و نيز انواع فعل صحيح "خوابيد"به معناي » لَنام«توان از كلمه 

به معناي » ام«از كلمه ) أمر، ماضي، مضارع(به معناي سم و انواع فعل » سم«لمه از ك

 به معناي »نَعت«از كلمه ) ، عددي و تأكيدي"نوعي"(مادر و انواع مفعول مطلق 

 و "تراشيد"به معناي » رََجنَ«ه از كلم) نصبي، جري و رفعي( و انواع ضماير "صفت"

 به معناي بوئيد " شَم"از كلمه) ف، مضاف، مفردشبه مضا(اقسام اسم الي نفي جنس 

 .استفاده كرد
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طور كه مالحظه مي شود اين كلمات كه از تركيب حروف اول هر يك از  همان

اطالعات مذكور ساخته شده اند معناي آشنايي دارند و مي توانند امر به خاطر سپاري و 

  .يادآوري را براي فراگير تسهيل كنند

 اين ياديار، ساختن عباراتي است كه حرف اول كلمات آن با  منظور از:عبارت) ب

ن ياديار را كه اي فراگير هنگامي. حرف اول اطالعاتي كه بايد حفظ شوند همسان است

.  كليه اطالعات مورد نظر به آساني براي او تداعي مي شود،كند براي خود يادآوري مي

  )159همان،ص(

جمله اسميه، جمله فعليه، مفرد، جارو مجرور (به عنوان مثال براي يادآوري انواع خبر

فريد (» أتي فريد متعباً جائعاً ظمĤن«. مي توان عبارت زير را به كار گرفت) و ظرف

در اين عبارت حرف اول كلمات به كار رفته با حرف اول ) خسته، گرسنه و تشنه آمد

جمله فعليه دو  ذكر است كه در جمله اسميه و شايان.  از انواع خبر يكسان استهر يك

  .مد نظر مي باشد) الف و فاء(حرف 

مي توان ازعبارت ) الجله، به، فيه، معه، مطلق(يا در به خاطر سپاري انواع مفاعيل 

در عبارت مذكور . استفاده كرد) در ميدان شهر برق زد(» لمع البرق في ميدان المدينه«

لمات به كار رفته نيز حرف اول هر يك از انواع مفعول با حرف اول هر يك از ك

  .همسان است

) اضافي، مزجي، اسنادي(  نيز يادآور انواع اسم علم مركب »اكرم المعلم أخي«عبارت 

اسم ظاهر، ضمير مستتر و (  انواع فاعل » أصبح المتهم بريئاً«، همان طور كه عبارت است

 مد »باءميم و « ضمير مستتر و ضمير بارز دو حرف در. را به ياد مي آورد) ضمير بارز

  .نظر مي باشد

با استفاده از قافيه و آهنگ .  و آهنگ سومين نوع ياديار استقافيه: قافيه و آهنگ) ج

مي توان يادآوري اطالعات را تسريع نمود؛ چرا كه يادآوري قافيه ها و آهنگ ها بسيار 

  ). 160همان، ص (تر از يادآوري فهرستي از اطالعات است آسان
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ضمير، معرفه به اضافه، (هاي معرفه  ه خاطر سپردن انواع اسمبه عنوان نمونه براي ب

   :توان از بيت زير استفاده كردمي ) علم، ذوالالم، موصول و اسم اشاره

  معرف شش بود مضمر اضافه                   علم، ذوالالم و موصول و اشاره

توسط توان قصيده اي كه هاي مونث معنوي مي همچنين جهت به خاطر سپاري اسم

هاي   ذكر است كه اسمشايان. سروده شده را به كار بردابن حاجب در بيست و سه بيت 

 و تعداد آنها محدود است، بنابراين فن قافيه و اند مونث معنوي شنيدني و بدون قاعده

در ادامه به برخي از ابيات اين . آهنگ مناسب ترين فن جهت به خاطر سپاري آنهاست

  :قصيده اشاره مي شود

  سماء  تأنيث  بغير عالمه  ا

 قـد كان منها ما تؤنث ثم مـا

 ثم الجحيم و نارها ثم لعصي

 والنفس ثم الدار ثم الدلومن

 و جهنم ثم السعير و عقرب

  اما  التـي  البد  من  تأنيثها

  هي يا فتي في عرفهم ضربان    

 هو فيه خيـر الختـالف معان

 فستون منهـا العيون و الذنان

 لسن  و  الـكـفانأعدادها و ا

واالرض ثم االست و لعضدان     

  والـريح منها واللظـي و يـدان 

  .به علت طوالني بودن قصيده مذكور به همين تعداد از ابيات اكتفا مي گردد

آهنگ ژه، عبارت، قافيه و  دريافت كه سه فن سه وابا اندكي دقت و تأمل مي توان 

 كه به سته از قواعد صرف و نحوي هستنددترين فن براي به خاطرسپاري آن  مناسب

  . انواع و اقسام مختلف تقسيم مي شوند

  

ازي براي حفظ اطالعات به شمار تكرار نيز يكي ديگر از فنون پربارس: تكرار)3

 اطالعات آنقدر تكرار و تمرين در اين فن. تكرار عمدتاً به شكل تمرين است. آيد مي

 نياز به تكرار ،تر باشد هر قدر محتوا مشكل. گيرندشوند تا در حافظه بلند مدت قرار  مي

بهتر است تكرار و تمرين در جلسات مختلف زماني صورت گيرد؛ . و تمرين بيشتر دارد

،ص 1379علي آبادي،.(زيرا اين امر موجب به خاطرسپاري بهينه اطالعات در ذهن مي شود

512(  
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پاري و يادآوري هر يك از بدون شك كاربرد فن تكرار از تأثير بسزايي در به خاطرس

قواعد صرف و نحو برخوردار است اما برخي از مباحث صرف و نحوي نياز بيشتري به 

هد كه اغلب فراگيران در صرف تجربه در امر تدريس نشان مي د. اين فن دارند

مجرد، مزيد، صحيح، معتل، معلوم، (هاي چهارده گانه فعل با انواع مختلف آن  صيغه

 دچار اشتباه و   و غالباًضارع، امر با مشكل مواجه هستندهاي ماضي، م در زمان) مجهول

رفع اين مشكل فقط به وسيله فن تكرار امكان پذير است و به عبارت . خطا مي شوند

ديگر با به كارگيري ديگر فنون از قبيل سرواژه، عبارت، قافيه و آهنگ هرگز نمي توان 

آن تسهيل كرد،  ها و انواع مختلف  انبه خاطرسپاري صرف فعل را در صيغه ها، زم

هاي مختلف صرف كرده و اين عمل را  ال گوناگون را در زمانعفبلكه فراگير بايد ا

آنقدر تكرار كند تا هر يك از صيغه هاي فعل به تناسب زمان و نوع آن در ذهن او 

  .جايگزين شده و براي او ملكه شود

مير كه مانند فعل داراي چهارده موارد ديگري از قواعد صرف و نحوي از قبيل ض

 تنها با فن  است،) متصل، منفصل، رفعي، نصبي، جري(صيغه صيغه و انواع مختلف 

  .تكرار قابل به خاطر سپاري است

  

  ادراك  

ه اين نوع از يادگيري ب. ادراك دومين سطح يادگيري و فراتر از به خاطر سپاري است

عنا دار از طريق ارتباط مطالب جديد با درك م. اشاره مي كنددرك معنادار اطالعات 

يعني اگر فراگير بتواند مطالب جديد را با . دانش پيشين در ذهن فراگير به وجود مي آيد

  )129،ص1379سيف، .(مطالبي كه قبالً يادگرفته مرتبط سازد، يادگيري او معني دار است

ات ازطريق تكرار و از اين رو معلمان بايد به اين نكته توجه كنند كه برخي از اطالع

تمرين و به صورت طوطي وار آموخته مي شوند و نيازي به معنادار كردن ودرك 

دركنار اين دسته بسياري از اطالعات تنها از راه معنادار كردن يادگرفته مي شوند . ندارند

  عوانبه .  نمي تواند از آنها خردمندانه استفاده كندچنانچه فراگير آنها را درك نكند،و 
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  )10،ص1368بلياف،.(ثال، اگر فراگير معني لغات را نفهميده باشد نمي تواند ترجمه خوبي ارائه دهدم 

 دو راهبرد عمده از سوي متخصصان و ،در اين راستا به منظور درك و فهم اطالعات

  :و شرح و بسطاطالعات نقل به معناكردن : صاحبنظران پيشنهاد شده كه عبارتند از

  

در كاربرد اين راهبرد از فراگير خواسته مي شود تا :  اطالعاتنقل به معنا كردن)1

 فراگير موظف ،به عبارت ديگر. معناي مفهوم جديد را با واژه هاي ديگري بيان كند

ترجمه و تفسير .  به زبان خود بيان كند آنچه كه به او آموزش داده شده استاست

  .  محسوب مي شودمطالب نيز جزء فنون راهبرد نقل به معني كردن اطالعات

ب مدرس عربي براي استفاده از اين راهبرد مي تواند فراگير را وادار كند تا مطال

با به كارگيري اين راهبرد اين امكان .  بيان خود ارائه دهدآموزش داده شده را به زبان و

. براي مدرس فراهم مي شود تا از درك و فهم مطالب توسط فراگير اطمينان حاصل كند

  )214،ص1374 همكاران، لشين و(

  

اين راهبرد يك بافت معني دار براي يادگيرنده فراهم مـي كنـد تـا               : شرح و بسط  ) 2

در ايـن راهبـرد   . ي ايجـاد نمايـد  و موضـوع يـادگيري پلـ     ربيات قبلي   وي بتواند بين تج   

. اسـتفاده كـرد   ) جـزء بـه كـل     (و اسـتقرايي  ) كل بـه جـزء    (توان از فراگردهاي قياسي    مي

  ). 335ص،1983رايگلوث،(

 به اشكال ، درك معني دار استفاهيم جديد و دانش پيشين كه الزمةارتباط بين م

  .        مي گيرد كه هر يك فنون آموزشي مناسب خود را مي طلبدمختلفي صورت 

دانش مافوق، دانش همپايه، دانش مادون، دانش : اين اشكال ارتباطي عبارتند از

  .تمثيلي

  :دانش مافوق
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تر است   مفاهيم مرتبط با موضوع جديد كه نسبت به آن كلي تر و وسيعدر اين فن بين

البته چنانچه .  ارتباط برقرار مي كنيم،و درك مطلب جديد منوط به فهم آن مفاهيم است

وزش مطالب  آنها را قبل از آم،اين مفاهيم از قبل در ساختار ذهني فراگير موجود باشد

يد را به آن ربط مي دهيم تا به طور معني  و سپس موضوع جدكنيم جديد يادآوري مي

 ،صورت قبل از ارائه مطالب جديد دار براي فراگير قابل درك و هضم شود، درغير اين

لشين و .(گردد زمينه و سپس موضوع جديد ارائه ميابتدا مفاهيم پيش نياز و 

  ) 215،ص1374همكاران،

 گزينش ات به گونه اينيز بايد مطالب و موضوعدر آموزش قواعد صرف و نحو عربي 

به . ش نياز و سپس مطالب جديد قرار گيرندو دسته بندي شوند كه ابتدا مطالب پي

 كان و أخواتها، عي چون نواسخ جمله اسميه از قبيل قبل از آموزش موضو، مثالعنوان

فراگير بايد جمله اسميه و اجزاء آن را كامالً ... كاد و أخواتها، حروف مشبه بالفعل و 

طور كه براي آموزش موضوعي چون رابطه فعل و فاعل از لحاظ جنس  همان. دبشناس

الزم است فراگير مفاهيمي چون جمله فعليه )  مثني، جمع مفرد،(و عدد) مذكر و مؤنث(

 براي درك  فراگيرچنانچه. و انواع فاعل را بداند تا بتواند موضوع جديد را درك كند

مضارع ابتدا بايد تمام صيغه هاي فعل موضوعي چون عوامل ناصبه و جازمه فعل 

 هر يك از مضارع را بشناسد تا تغييرات حاصله از وارد شدن عوامل مذكور را بر روي

  .دريابدصيغه هاي فعل مضارع 

در صرف و نحو عربي مباحث گوناگوني وجود دارد كه درك و فهم آنها مستلزم 

ر تدوين و دسته بندي مطالب كه اين امر د  فراگرفتن مطالب پيش نياز است در صورتي

 معلم ابتدا بايد قبل از آموزش مطالب جديد به يادآوري ،كتاب در نظر گرفته شده باشد

مطالب كلي و پيش نياز بپردازد و در صورت عدم دسته بندي مذكور معلم بايد خود هر 

يك از موارد را شناسايي و جهت زمينه چيني و ورود به بحث جديد مطالب زمينه را 

 موضوع جديد صورت بايد با يادآوري اين مفاهيم بين آنها و معلم در اين. رائه نمايدا

  .است) كل به جزء(چنين آموزشي نوعي رويكرد قياسي. ارتباط برقرار كند

                        :دانش همپايه
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براي درك معني دار اطالعات جديد مي توان از دانش قبلي فراگير كه مشابه با موضوع 

درواقع با ارتباط بين مفاهيم قبلي و دانش جديد از طريق . ديد است نيز بهره گرفتج

ها و مغايرتها مي توان درك موضوع جديد را به شكل معني دار براي  بيان مشابهت

  )217همان،ص.(فراگير تسهيل كرد

 مي توان به تمييز  كه يكي از انواع منصوبات است»حال«به عنوان مثال در آموزش 

  .ه كرد كه اين موضوع نيز جزء منصوبات و داراي تشابهاتي با حال استاشار

حال اسمي نكره، مشتق و منصوب است كه حالت را : در تعريف حال گفته مي شود

  .بيان مي كند

تمييز اسمي نكره، جامد و منصوب است كه ابهام را : درتعريف تمييز گفته مي شود

  .برطرف مي نمايد

اين دو موضوع از جهت اسم بودن، نكره بودن و منصوب چنانكه مالحظه مي شود 

عالوه بر مثال مذكور . ت دارندبودن با هم مشابه و دربقيه موارد با يكديگر مغاير

تشابه فعل معلوم و فعل مجهول و فاعل و نائب . توان به موارد ديگري اشاره كرد مي

 و فاعل اسم مرفوعي فعل معلوم معناي آن با فاعل كامل شده. فاعل از آن جمله است

مفرد، (و تعداد ) مذكر و مؤنث(است كه بعد از فعل معلوم قرار گرفته و از لحاظ جنس 

فعل مجهول نيز معناي آن با نائب فاعل كامل شده و . با فعل مطابقت دارد) مثني، جمع

نائب فاعل يا جانشين فاعل مانند فاعل اسم مرفوعي است كه بعد از فعل مجهول قرار 

در اين مثال بين فعل .  و از لحاظ جنس و عدد مانند فاعل با فعل مطابقت داردگرفته

طور   همان،معلوم و فعل مجهول در نياز آن دو به يك اسم مرفوع اشتراك وجود دارد

كه فاعل و نائب فاعل در اسم بودن و مرفوع بودن و مطابقت با فعل از جهت جنس و  

حالي است كه اين مباحث در برخي موارد هم عدد با يكديگر اشتراك دارند اين در 

  .داراي وجوه اختالف مي باشند

با هم مشتركند با اين ) رفع فاعل و نصب مفعول(فعل و اسم فعل نيز در عامل بودن 

  .گيرد ير عوامل جازمه و ناصبه قرار نميتفاوت كه اسم فعل صرف نمي شود و تحت تأث
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دارد كه غير از نمونه هاي فوق الذكر موارد ديگري در مباحث صرف و نحو وجود 

 قطعاً بيان اين تشابهات و اختالفات باعث ارتباط بين دانش پيشين مشابه با يكديگرند،

  .كند درك موضوع جديد را تسريع ميو موضوع جديد گرديده و 

  

  :دانش مادون

 كه در اين حالت  استديد با دانش قبلي برقراري ارتباط بين مفهوم جدانش مادون،

در اين فن تك تك مصاديق مفهوم جديد . دانش قبلي جزيي تر از مفهوم جديد است

كه فراگير قبالً با آنها آشنايي پيدا كرده به عنوان دانش قبلي محسوب مي شود كه با 

  ).218همان،ص.(يادآوري هر يك از آنها مي توان با مفهوم جديد ارتباط برقرار كرد

 ؛بررسي قواعد صرف و نحو نيز حاكي از وجود برخي مصاديق از دانش مادون است

يد و  و با ذكر آنها بين مفهوم جدتوجه كندبنابراين معلم بايد هنگام تدريس به آنها 

 فعل مضارع، هحروف جر، حروف قسم، حروف ناصب. دانش قبلي ارتباط برقرار نمايد

 تك از مصاديق حروف عامل تك... و ه ليس حروف مشبهه بالفعل، حروف شبيه ب

هر .  به اين معني كه در ما بعد خود عمل مي كنند و اعراب آن را تغيير مي دهندهستند؛

يك از موارد مذكور داراي شرايط خاص و قاعده منحصر به خود مي باشند و هر كدام 

ا وجه يك مبحث از مباحث صرف و نحو را به خود به خود اختصاص مي دهند و تنه

 معلم بايد هنگام آموزش حروف عامل ،با اين اوصاف. اشتراك آنها در عامل بودن است

 پيشين فرا هاي و در درسبه تك تك مصاديق اين موضوع كه فراگيران آنها را قبالً 

صورت بين مفهوم جديد و دانش قبلي ارتباط برقرار    اشاره كند و در اين،گرفته اند

  .ي فراگير تسهيل خواهد شدشده و درك و فهم آن برا

د صرف و نحوي دانش از ديگر شواه... جمله وصفيه، جمله حاليه، جمله خبريه و 

اين جمالت از مصاديق جمالتي كه داراي محلي از اعراب هستند به . مادون هستند

فراگير در حين فراگيري مبحث صفت و موصوف، حال، مبتدا و خبر . شمار مي روند

يق آشنا خواهد شد و معلم هنگام آموزش مبحث جمالتي كه با تك تك اين مصاد
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داراي محلي از اعراب هستند با اشاره به هر يك از اين مصاديق بين مفهوم جديد و 

  .دانش پيشين ارتباط ايجاد خواهد كرد

نيز از مصاديق عامل نصب ) اسم فاعل، اسم مبالغه و مصدر( شبه فعل  اسم فعل، فعل،

علم هنگام تدريس مبحث عامل نصب مفعول به بايد آنها را مفعول مي باشند كه م

يادآوري نموده و بين اين دو ارتباط برقرار نمايد و درك و فهم مبحث جديد را براي 

  .فراگير تسهيل كند

  

  دانش تمثيلي

درك مطالب ناآشنا و جديد از طريق برقراري ارتباط با مطالب آشنا و شناخته شده 

د كه مطالب آشنا به منزله دانش قبلي و مطالب ناآشنا به منزله دانش تمثيلي گفته مي شو

به كارگيري چنين فني از آن جهت است كه مطالب . دانش جديد فرض مي شود

كورنو و (تر درك مي گردد تر و سريع ناشناخته هميشه در ارتباط با مطالب آشنا آسان

  ).18،ص1983همكاران،

ايجاد ارتباط بين مطالب آن و مطالب آشنا و در اين راستا جهت تفهيم قواعد عربي و 

 مي توان از قواعد دستور زبان فارسي كه معادل با قواعد صرف و نحو ،شناخته شده

عربي و نسبت به آن براي فراگير آشناتر و ملموس تر است استفاده كرد و درك آن را 

الت در به عنوان مثال مبحث حال در عربي معادل با قيد ح. براي وي تسهيل نمود

فارسي، اسم فاعل در عربي معادل با صفت فاعلي در فارسي، اسم مفعول در عربي 

 مفعول فيه در عربي معادل با قيد زمان و مكان در  معادل با صفت مفعولي در فارسي،

ح و توضيح معادلهاي جهت تسهيل آموزش اين مباحث ابتدا به شر. فارسي است

 را به او آموزش  سپس مباحث عربي،ر هموار گردد تا راه براي فراگيپردازيم فارسي مي

ه همين  باحث صرف و نحو نيز كه در دستور فارسي معادل دارندساير مب. دهيم مي

  . فراگير ارائه مي شودشيوه به

به طور كلي برقراري ارتباط بين دانش جديد و دانش قبلي موجب درك معني دار 

نمايد تر، درك را تسهيل  ز زمينه وسيعه ادر اين راستا چنانچه استفاد. مطالب مي گردد
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طريق مفاهيم هم سطح ها از  ها و مغايرت كه ارائه مشابهت  و در صورتي،از دانش مافوق

كه ارتباط با اجزاء و جزييات يك   و هنگامي، از دانش همپايه،نجامدبه درك بهتر بي

فاده از مطالب  و چنانچه است، از دانش مادون، كندهم بيشتر كمكموضوع به درك و ف

  . بهره گرفتتوان  از دانش تمثيلي ا فهم موضوع جديد را تسريع نمايد، ميآشن

  

  ها به كارگيري مهارت

به كارگيري مهارت سطح ديگري از يادگيري و شامل سه خرده سطح مفاهيم، روش 

 فراگير عالوه بر به خاطر ،به طور كلي در اين سطح از يادگيري .كار و قواعد است

 كارگيرد و درك اطالعات بايد بتواند آنها را دريك موقعيت و زمينه جديد بهسپاري 

  )312،ص1983مريل، (

 و فنون آموزشي  همانند سطوح ديگر يادگيري داراي راهبردها،به كارگيري يا كاربرد

  .عادي، رابطه اي و پربارسازي:  كه اين فنون عبارتند ازمناسب خود است

به اين ترتيب كه . ه ارائه، تمرين و بازخورد استفنون عادي خود شامل سه مرحل

ابتدا اطالعات در سه خرده سطح مفاهيم ، روش كار و قواعد براي فراگير ارائه و سپس 

هاي خارج   در موقعيت استدر مرحله تمرين از او خواسته مي شود تا آنچه را فراگرفته

 بازخورد انگيزه اي و در ،اگيراز آموزش به كار گيرد و نهايتاً در برابر عملكرد صحيح فر

  . برابر عملكرد نادرست و ناقص وي بازخورد اطالعاتي به او داده مي شود

فنون . ها به موارد جديد است كاربرد فنون رابطه اي بيشتر به منظور تعميم مهارت

منظور از واگرا . به كارگرفته مي شود» ساده به پيچيده«و » واگرا«رابطه اي در دوشكل 

ها است به گونه اي  هاي متعدد و متفاوت درباره هر يك از مهارت ها و تمرين  مثالارائه

ها و  مثال. هاي مختلف به كارگيرد كه به فراگير كمك نمايد آنچه را فراگرفته در موقعيت

ر پس از آموزش با آن رو به رو تمرينات بايد شامل طيف مواردي باشد كه فراگي

  ).183،ص1374لشين و همكاران،( شود مي

ها از ساده به مشكل است كه  ها و تمرين هدف از فن ساده به پيچيده نيز كاربرد مثال

  .اين امرموجب خستگي كمتر، اعتماد و انگيزه بيشتر و يادگيري بهتر مي شود
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اين فن به دو شكل . ها، فنون پربارسازي است سومين راهبرد در به كارگيري مهارت

منظور تقويت و كمك بيشتر به فراگير در يادگيري استفاده تمركز توجه و بازنمايي و به 

با كمك فن تمركز توجه مي توان جنبه هاي شاخص تعريف يك مفهوم، . مي شود

ها را به  از طريق شكل بازنمايي نيز مي توان مثال. روش كار يا قاعده را برجسته نمود

مطابق باشد كه اين تطابق هاي زندگي فراگير  گونه اي ارائه كرد كه با مسائل و واقعيت

  )184همان،ص.(موجب يادگيري بهتر فراگير مي شود

ها گفته  بر اساس آنچه كه در خصوص راهبردها و فنون سه گانه به كارگيري مهارت

سه خرده سطح مفاهيم، روش كار و قواعد در درس   در ادامه كاربرد آنها را در،شد

  .صرف و نحو مورد بحث و بررسي قرارمي دهيم

.  طبقه بندي كند در اين مهارت فراگير بايد بتواند مفاهيم را:به كارگيري مفاهيم -

ست از به كارگيري يك معيار براي تعيين تعلق يا عدم تعلق  اعبارتطبقه بندي مفهوم 

يك چيز به يك طبقه يا به عبارت ديگر تعيين و تشخيص يك مفهوم از مفاهيم ديگر بر 

 )130،ص1384فردانش،.(مهاي خاص آن مفهو اساس ويژگي

اين مهارت را به خوبي به  به وسيله فنون عادي مي توان به فراگير كمك نمود تا 

 براي يادگيري و به كارگيري مفهوم فعل ثالثي مجرد ابتدا آن را ، مثالكارگيرد؛ به عنوان

فعل ثالثي مجرد فعلي است كه به سه حرف اصلي آن : تعريف كرده با اين بيان كه

 كه اين  رااي سپس خصوصيات ويژه» ذهب، كتب، دخل« ئد اضافه نشود مانند حرف زا

 آن عبارتند از  خصوصيات ويژة.شماريم  از ساير مفاهيم متمايز مي كند بر ميمفهوم را

اين دو ويژگي آن را از ساير مفاهيم مشابه . نداشتن حرف زائد) 2سه حرفي بودن)1

  .ازدمانند رباعي و ثالثي مزيد متمايز مي س

ضمن برشماري اين دو ويژگي خاص بايد به فراگير خاطر نشان كرد كه حروف 

، ضمائري كه در صيغه هاي مختلف ماضي و مضارع به فعل متصل مي )أتين(مضارعه 

كه به صيغه هاي فعل مضارع اتصال مي يابد، جزء حروف زائد » ن«شوند و نيز حرف 

  .فعل محسوب نمي شود
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ي مجرد از فراگير خواسته مي شود اين فعل را در تمريناتي پس از ارائه مفهوم ثالث

در صورت دادن پاسخ صحيح به فراگير . كه به اشكال مختلف طراحي شده به كارگيرد

و در صورت پاسخ نادرست بازخورد اصالحي يا اطالعاتي ) انگيزه اي(بازخورد مثبت

  .به او داده شده تا در رسيدن به پاسخ صحيح هدايت شود

مي توان در تقويت به كارگيري ) واگرا وساده به پيچيده(تفاده از فنون رابطه اي با اس

جديد خارج هاي مختلف و  اين مهارت به فراگير كمك كرد تا بتواند آن را در موقعيت

هايي  به عنوان مثال اگر در ارائه و آموزش مهارت مذكور از مثالاز آموزش به كار گير؛ 

ها و تمريناتي غير از موارد مذكور  تفاده شده بايد مثالاس» ذهب، كتب، دخل«مانند 

همچون أكل، تشربون، مددتم، تسألين، قرأن، تعدون، تيسران، أقول، إرضوا، قوا به كار 

هاي قبل نسبت  ها ضمن برخورداري از تنوع الزم و تفاوت با مثال اين مثال. گرفته شود

به كار ) ماضي، مضارع، امر(اي مختلف ه به آنها پيچيده ترند؛ زيرا در صيغه ها و زمان

اين امر ضمن افزايش انگيزه و اعتماد به نفس در فراگير توانايي او را در به . رفته اند

  .هاي جديد دو چندان مي كند كارگيري مهارت فوق در موقعيت

همچون فنون رابطه اي نيز براي كمك ) تمركزتوجه ، بازنمايي(از فنون پربار سازي

بهره . اگير در يادگيري و تقويت مهارت به كارگيري مفاهيم استفاده مي شودبيشتر به فر

گيري از عالئم و نشانه هايي همچون پرانتز، اشكال، تصاوير، چارت، سايه زدن، 

حروف درشت، صداي بلند و تذكر كالمي براي تأكيد بر شاخص ها و جنبه هاي مهم 

 تمركز فراگير شده و باعث مفاهيمي همچون فعل ثالثي مجرد موجب جلب توجه و

  .مي شود تشخيص و تمييز اين مفهوم از ساير مفاهيم تسهيل گردد

ها در قالب عباراتي كه بيشتر با مسائل زندگي  ها و تمرين همچنين استفاده از مثال

روزمره فراگير ارتباط دارند، بيانگر كاربرد فن بازنمايي است و به يادگيري بيشتر فراگير 

ر خصوص به كارگيري اين فن در آموزش فعل ثالثي مجرد مي توان از د. مي انجامد

افعالي كه مصداق عيني دارند و فراگير در مسائل روزمره زندگي با آنها در تماس است 

: در عبارتي مانند» ذهب، رأي، سأل«به عنوان مثال سه فعل ثالثي مجرد . استفاده كرد

از اين » عن موعد امتحان الصرف و النحوذهب علي إلي الجامعه و رأي صديقه و سأله «
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جهت كه مرتبط با مسائل روزمره فراگير است موجب تقويت يادگيري و افزايش انگيزه 

   . او مي گردد

اين نوع از مهارت به كاربرد مجموعه منظمي از :  به كارگيري مهارت روش كار-

تلزم انجام مراحلي به اطالعاتي كه مس. ها براي دستيابي به يك هدف اشاره دارد فعاليت

براي . ها قرار مي گيرد  در اين سطح از به كارگيري مهارت،شكل ذهني يا عملي است

يادگيري بهينه اين مهارت مي توان از فنون عادي، رابطه اي و پربارسازي بهره 

  )179،ص1374لشين و همكاران،.(گرفت

ر به ترتيب به با كمك فنون عادي ابتدا كليه مراحل يك مهارت از نوع روش كا

 مثال براي ساخت فعل امر مخاطب كه يادگيري به عنوان. فراگير آموزش داده مي شود

آن از نوع مهارت روش كار و از چند مرحله ذهني تشكيل شده است ارائه مراحل 

  :آموزش به شرح زير است

) 3از ابتداي فعل ) اتين(حذف حرف مضارعه يا ) 2در نظر گرفتن فعل مضارع ) 1

اضافه نمودن حرف همزه به ابتداي فعل در صورتي كه فعل ابتدا ) 4م نمودن فعل مجزو

متحرك نمودن ) 5به ساكن باشد يعني حرف اول آن بعد از حرف اتين ساكن باشد 

  .همزه بر حسب حركت حرف عين الفعل

هارت  موارد ديگري از قواعد صرف و نحوي با به كارگيري م،افزون بر مثال فوق

 روش مجهول ساختن فعل ماضي و مضارع، طريقه .ل آموزش استروش كار قاب

ثي مزيد، شيوه انجام انواع اعالل ساختن اسم فاعل و مفعول از فعل ثالثي مجرد و ثال

 اسماء و افعال مضاعف، طريقه مثني و جمع بستن در افعال و اسماء معتل و ادغام در

جمله قواعدي از  ...  مصغر و منسوب كردن اسم وهاي ممدود، مقصور، روش اسم

  . هستند كه با استفاده از فنون عادي مي توان به آموزش آنها پرداخت

پس از آموزش مراحل اين روش كار از تمرين و بازخورد مناسب همچون مهارت به 

جهت تقويت و افزايش يادگيري از دو فن رابطه اي . كارگيري مفاهيم استفاده مي شود

يم به كار گرفته شد بهره گيري ه در حوزه مهارت مفاهو پربارسازي به همان شيوه ك

  .شود مي
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 اصل عبارت است از به كارگيري به كارگيري يك): قواعد(به كارگيري اصل-

 علت و معلولي براي تعيين چگونگي ارتباط تغيير در يك چيز با تغيير در چيز رابطة

  )180همان،ص(.ديگر

 مي شود كه به كارگيري يك اصل يا  استنباط، قواعد صرف و نحوبا بررسي اجمالي

لكه در يك رابطه علي و معلولي زماني مصداق پيدا مي كند كه كلمات نه به تنهايي ب

كه در جمله قرار مي گيرند و    هنگامي،شوند و به تعبير ديگررابطه با يكديگر سنجيده 

ن جهت  بنابراي  قبل خود نقش و اعراب مي پذيرند؛با توجه به موقعيت و عوامل ما

دستيابي به شواهد اين موضوع الزم است فقط به علم نحو رجوع كرد؛ زيرا علم صرف 

فقط به بررسي تغيير حالت كلمه به تنهايي مي پردازد بدون اينكه به ارتباط آن با ديگر 

از نمونه هاي بارز رابطه علي و معلولي رابطه فعل و فاعل و مفعول . كلمات توجه كند

ز فنون عادي مي توان طريقه به كارگيري اين مهارت را به فراگير با استفاده ا. است

آموخت و رابطه علي و معلولي آنها را تبيين كرد با اين بيان كه فعل عامل مرفوع شدن 

  .»كتب محمد رساله « :نندفاعل و منصوب شدن مفعول است ما

مختلف به را در تمرينات  پس از ارائه اين اصل از فراگير خواسته مي شود كه آن

،  بازخورد انگيزه اي و در صورت پاسخ غير صحيح، در صورت پاسخ صحيح.كارگيرد

  . داده مي شودبازخورد اصالحي به فراگير

ه كه از ساده به ييچيده مرتب هاي ذكر شد هايي غير از مثال با به كارگيري مثال

و نيز با ) ه اي واگرافنون رابط (و متنوع هستند) به پيچيدهفنون رابطه اي ساده  (،اند شده

 سايه زدن، حروف درشت و   تصاوير، بهره گيري از عالئم و نشانه هايي همچون اشكال،

ها و تمريناتي كه با زندگي روزمره   مثالو با استفاده از) سازي تمركز توجهربارفن پ(... 

يجاد را براي تقويت و ا هان زمينمي تو) فن پربارسازي بازنمايي(فراگير مرتبط هستند 

.  اعتماد به نفس او مهيا نمود تا بتواند اين مهارت را به خوبي به كارگيرد وانگيزه

   حروف شرط،  عوامل جازمه و ناصبه فعل مضارع، مباحث ديگري از قبيل حروف جاره،

بعد خود عمل مي كنند و باعث  كه در ما...  شبه فعل و   اسم فعل، نواسخ جمله اسميه،
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 ،بعد خود مي شوند در مقوله اصل قرار مي گيرند و به عبارت ديگر تغيير در اعراب ما

  .داراي رابطه علي و معلولي هستند

  

  بحث و نتيجه گيري

- همة مطالب و اطالعات را نمير گرفت، در اين مقاله مورد بررسي قرابر اساس آنچه

سطحي توان به شيوه يكسان آموزش داد؛ چرا كه هر محتوايي با توجه به اينكه در چه 

شيوة آموزشي مخصوص به از سطوح يادگيري قرار گرفته باشد، مستلزم به كارگيري 

برخي از انواع اطالعات از نظر نوع يادگيري در سطح به خاطرسپاري . خود است

هستند؛ يعني براي يادگرفتن فقط بايد حفظ شوند، برخي ديگر عالوه بر به خاطرسپاري 

 ديگري از اطالعات ضمن به خاطرسپاري و نيازمند درك و فهم مي باشند و بخش

هاي مختلف و جديد هستند كه هر كدام راهبردها  درك مستلزم به كارگيري در موقعيت

  .و فنون آموزشي مناسب خود را مي طلبد

 بررسي كلي به با يك.  محتوي صرف و نحو عربي نيز از اين قاعده مستثني نيست

ا و فنون آموزشي در سه سطح به رسد كه كاربرد هر يك از راهبردهنظر مي

خاطرسپاري، ادراك و به كارگيري جهت آموزش قواعد صرف و نحوي امري ضروري 

راهبردها و فنون عادي كه به منظور ارائه، تمرين و بازخورد به . و اجتناب ناپذير است

كار گرفته مي شوند براي آموزش كليه قواعد صرف و نحو عموميت دارند؛ اما فنون 

اي و پربارسازي كه جهت تقويت و افزايش يادگيري استفاده مي شوند براي رابطه 

آموزش برخي از قواعد كاربرد ويژه اي پيدا مي كنند، به عبارت ديگر به كارگيري آنها 

  . جهت آموزش دسته خاصي از قواعد مناسب تر است

 قافيه و سرواژه، عبارت،(توان دريافت كه انواع مختلف ياديار با يك نگاه كلي مي

براي به خاطرسپاري آن دسته از قواعد صرف و نحوي كه داراي انواع و اقسام ) آهنگ

مي باشند، فن بسيار مناسبي به شمار مي روند؛ چنان كه فن تكرار براي حفظ و 

يادآوري صيغه هاي چهارده گانه افعال و ضماير مختلف، راهبرد بسيار مفيدي محسوب 

هاي مزيد، فعل معتل و انواع  وزش قواعدي چون بابفن تقطيع نيز در آم. مي شود
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كه حجم اطالعات آنها فراتر از حافظه كوتاه مدت ... اعالل، اسماء غير منصرف و 

  . است، بسيار حائز اهميت هستند

راهبردها و فنون مختلف سطح ادراك نيز نقش ويژه اي در تسهيل آموزش قواعد 

 به عمل آمده مي توان استنتاج كرد كه بر اساس بررسي. صرف و نحو ايفا مي كنند

آموزش بسياري از مباحث صرفي و نحوي مستلزم برقراري ارتباط بين دانش جديد و 

دانش پيشين است؛ بنابراين راهبردها و فنون اين سطح از قبيل دانش مافوق در آموزش 

يه در دانش همپا... مفاهيمي از قبيل نواسخ جمله اسميه، انواع فاعل، انواع خبر و 

تمييز و حال، فعل معلوم و مجهول، فاعل و نائب فاعل، فعل و : آموزش مباحثي مانند

دانش مادون در آموزش هر يك از مصاديق حروف عامل، جمالت داراي ... اسم فعل و 

دانش تمثيلي در آموزش قواعدي چون حال و قيد ...  اعراب، عوامل نصب مفعول به و 

، اسم مفعول و صفت مفعولي، مفعول فيه و قيد زمان حالت، اسم فاعل و صفت فاعلي

  .سهم عمده اي دارند... و مكان و 

ها نيز شواهد متعددي در مباحث صرفي و نحوي وجود  در سطح به كارگيري مهارت

يادگيري . دارد كه فنون اين سطح كمك قابل توجهي به آموزش بهينه آنها مي نمايند

ي مجرد، فعل ثالثي مزيد، اسم جامد، اسم مشتق، مفاهيم گوناگوني از قبيل فعل ثالث

از طريق راهبردهاي به كارگيري مفاهيم و موضوعات متعددي مثل ... مبتدا وخبر و 

روش ساختن فعل امر، فعل نهي، روش مجهول نمودن فعل ماضي و مضارع، طريقه 

ن به به وسيله فنو... ساختن اسم فاعل و مفعول، طريقه مصغر و منسوب كردن اسم و 

كارگيري روش كار و قواعد متعددي مانند رابطه فعل و فاعل و مفعول، حروف جاره و 

از طريق فنون به كارگيري ...  اسم مجرور، حروف مشبه بالفعل و اسم و خبر آنها و 

  .اصل تسهيل و تسريع مي گردد

به طور كلي استنتاج مي شود كه مي توان كليه موضوعات درس صرف و نحو را بر 

س سه سطح مذكور دسته بندي كرد و از راهبردها و فنون اين سطوح در جهت اسا

  . آموزش بهينه صرف و نحو بهره جست
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علمان و مدرسان زبان  مبر اساس نتايج حاصله از اين پژوهش، پيشنهاد مي شود

مباحث و موضوعات صرف و نحوي را مشخص نموده و با به ادگيري  سطح يعربي

  . بپردازندهاون مناسب هر يك از سطوح به آموزش آنكارگيري راهبردها و فن
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