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  چكيده

  

هاي درسي عالوه بر آنچه  در كتاب. هاي ديگر متفاوت است هاي درسي با كتاب روش نقد كتاب 
اي مدون نيز كه به عنوان نقشة راه طراحي شده و بـا               كنيم، برنامه ما به عنوان كتاب مالحظه مي     

به عبارت ديگـر كتـاب   . شود، پشتوانه كتاب درسي است    مطرح مي » ماي برنامه درسي  راهن«نام  
رو  از ايـن . يافتنش در آن راهنما آمده است درسي ساختماني است كه جزئيات آن و نحوه شكل   

پيش از نقد كتاب درسي الزم است به راهنماي برنامه درسي مراجعه كنيم و آن را مورد نقادي                  
رد كتاب درسي شده، ميزان انطباق موضوعات انتخاب شده براي كتاب را قرار دهيم و سپس وا   

هاي درسي تالش وافري بـراي        يابيم كه در كتاب     دو درمي   با انطباق اين  . با آن سند بررسي كنيم    
  .دو با همديگر صورت پذيرفته است تطبيق اين

  

  عربي عمومي، راهنماي برنامه درسي، رويكرد، محتوي:واژگان كليدي

  

  همقدم

هـاي    كتـاب . هر ساحتي از ساحات علم نيازمند روش و اسلوبي خاص براي نقد اسـت             
اي است كه عدم توجه به آن موجب به بيراهه رفـتن نتـايج       هاي ويژه   درسي داراي مؤلّفه  

به عبارت ديگر روش نقد يك كتـاب     . هاي نادرست خواهد شد     نقد و در نهايت استنباط    
رو الزم است ابتـدا بـا رونـد توليـد يـك                از اين  ت؛ها نيس   ي همانند نقد ديگر كتاب    درس

دهنده كتاب درسـي را بيـان كنـيم و            كتاب درسي آشنا شويم و سپس محورهاي تشكيل       
هـاي    بـه اليـه  ،گيـرد  عالوه بر سطوح آشكار كه در مقابل چشمان همه بينندگان قرار مي     
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 در  .بكنـيم اي    ره اشا ،گردد  پنهان كه غفلت از آن موجب تفسيرها و ادراكات نادرستي مي          
هاي آن را برشمريم و غث و         نهايت وارد حوزه سه كتاب مقطع متوسطه شويم و ويژگي         

كار برده شده     هاي به   سمين آن را واكاويم، تا بتوانيم در پايان، نتايج ملموسي را از تالش            
هـاي راه مطلـع    عيان نماييم تا آيندگاني كه ادامه اين مسير را خواهند داد از پـيچ و خـم               

  .اي كافي كاروان آموزش زبان عربي را به سرمنزل برسانند باشند و با توشه
  

  فرايند توليد كتاب درسي

فكـر  اين شـوراها مغـز مت     . ريزي هستند   هاي درسي ملزم به داشتن شوراهاي برنامه        گروه
جا كه برنامه درسي طرحي است كه يك جزء آن را مفاهيم و اصول            از آن . ها هستند   گروه

ق و نيازهاي فراگيـر  مربوط و جزء ديگر آن را تجربيات آموزشي و نيز عالئ      رشته علمي   
شـود   هاي مختلف اسـتفاده مـي   ريزي از تخصص  لذا در شوراهاي برنامهدهد؛  تشكيل مي 

. )2ريزي و تأليف كتب درسي، ص ، دفتر برنامه1، سند شماره هاي برنامه درسي اصول كلي و ضرورت  (
 است كه صالحيت يك كتاب درسـي را مـورد بررسـي             اين شورا باالترين مرجع علمي    

  .دهد قرار مي
  

  توليد راهنماي برنامه درسي

هاي درسي ملزم هستند كه پيش از توليد كتاب درسـي بـه توليـد راهنمـاي                    گروه 78از سال   

  درسي از لحاظ مفهـومي اشـاره بـه   ريزي برنامه). 1، ص1سند شماره (برنامه درسي بپردازند    

تـرين محـصول فراينـد        مهـم . ه حاصـل يـا نتيجـه آن برنامـه درسـي اسـت              دارد ك  ييفرايند

ريزي درسي، سندي است مشتمل بر تعيين اهداف، رويكردها، اصول حـاكم بـر نحـوه               برنامه

هـا،   هـا و ارزش  هاي اساسي يادگيري، نگـرش  انتخاب محتوي و سازماندهي محتوي، مهارت   

ريزي درسي، سازمان پـژوهش       ايند برنامه فر (هاي معلم   يابي، صالحيت   هاي آموزش، ارزش    روش

  ).15-9 و 4-3، ص79ريزي آموزشي، پاييز  و برنامه
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رو الزم است به منظـور بررسـي و            از اين  سند پشتوانه توليد كتاب درسي است؛          اين  

نقد يك كتاب درسي پيش از ورود به خود كتاب، اين سند را مورد بررسي قـرار دهـيم،          

 درسي پـا بـه      هاي آن سرانجام يك كتاب      كرد و اصول و نگرش    چرا كه از اهداف و روي     

كه بهتر بتوانيم محورهاي كتاب درسي را مورد واكـاوي و              براي آن  .نهد  عرصه وجود مي  

ن را بهتـر و   و اجـزاي آ تـر سـخن بگـوييم     مورد اين سـند بـيش   بايد در،نقد قرار دهيم  

  .تر تبيين كنيم دقيق

  

  عناصر راهنماي برنامه درسي

  :است در راهنماي برنامه درسي محورهاي ذيل تبيين شود الزم 

  رويكرد -1

 )هاي شناختي، عاطفي، مهارتي اهداف كلي و جزئي در حيطه(هدف  -2

 اصول حاكم بر سازماندهي محتوي  -3

 جدول وسعت و توالي -4

 روش تدريس -5

 يابي ارزش -6

 هاي معلمي صالحيت -7

  :رهاي مذكور بپردازيم تبيين محوالزم است قدري به،     پيش از ورود به كتاب درسي

  

 رويكرد

عبارت از سمت و سو و جهتي است كـه محتـواي كتـاب درسـي الزم اسـت         » رويكرد«

الحـراره كتـاب      شـاغول و ميـزان    » رويكرد«به عبارت ديگر    . حول محور آن گردش كند    

... و  » تمرينـات «،  »قواعـد «،  »مـتن «موضوعات انتخـاب شـده در قـسمت         . درسي است 

هر چه ميزان انطباق موضوعات انتخاب      . گيرند  ورد بررسي قرار مي   همگي با اين ميزان م    

  .تر صورت گرفته است تر و دقيق تر باشد، انتخاب صحيح شده با اين مالك بيش
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     سياست راهبردي آموزش زبان عربي در آموزش و پرورش، توجه به متن و دريافت           

، گـروه عربـي دفتـر    8، صعربـي راهنماي برنامـه درسـي   (معاني و مفاهيم موجود در متن است  

چنـان كـه در       آن) عمـومي (هاي عربي مقطع متوسـطه        به اين سبب در كتاب    ). 79ريزي، مرداد     برنامه

هم رفته در اين سـه         روي  متني كه  27 عالوه بر    ،صفحات آينده نيز مالحظه خواهيم كرد     

عبـارت و   تر، روي متن و     ات و كارگاه ترجمه نيز تأكيد بيش       در قسمت تمرين   كتاب آمدة 

اختـصاص  . تالش در جهت دريافت معناي متن و درك مطلـب صـورت گرفتـه اسـت               

 بـه . كننده اين رويكرد در اين سـه كتـاب اسـت         تقويت» كارگاه ترجمه «اي به نام      صفحه

 ،يابي نيز نمره اختصاص داده شـده بـه ايـن قـسمت            منظور تقويت اين رويكرد در ارزش     

. ه معين شـده بـراي ايـن درس اسـت          ز بودج  بيش از نيمي ا    ،يعني ترجمه و درك معني    

هـا نيـز بـا ايـن          زمان بـا اتخـاذ ايـن رويكـرد، سـؤاالت مـسابقات ورودي دانـشگاه               هم

سؤاالت مستقيم و غيرمستقيم بـه موضـوع فهـم          % 85گيري منطبق شده و بيش از         جهت

اي كه پاسخ صحيح به سؤال، منـوط بـه دريافـت           گونه   به ؛متن اختصاص داده شده است    

  .عبارت استمعناي 

  

  تعيين رويكرد

كه نيازسنجي صورت گرفت و تمامي امكانات و مسائل مربوط به ماده درسي               پس از آن  

 از  1»هـدف «مـاده درسـي و بـه دنبـال آن           » رويكـرد «مورد تحليل و دقت قرار گرفـت،        

ريزي درسي به علت ارتبـاط داشـتن بـا            فرايند برنامه . شود  آموزش آن ماده مشخص مي    

ريـزي   برنامـه (فرهنگي، اجتماعي، سياسي يك فراينـد چنـد بعـدي اسـت           عوامل مختلف   

  ). 79درسي، دكتر حسن ملكي، انتشارات مدرسه، ص

                                                
را در  » رويكـرد «قائـل نـشده و موضـوع        » هـدف «و  » رويكرد« ميان    برنامه درسي عربي فرقي     كنوني راهنماي  -1

 !دو ننموده است آورده است و مشخصاً تفكيك مشخصي ميان اين» هدف«قسمت 
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رو سـزاوار     از ايـن  . كنند  ها و نيازها، رويكردها و اهداف نيز تغيير مي               با تغيير نگرش  

ها و يـا   وگو از نواقص و كاستي آن است كه ما پيش از نقد كتاب درسي و بحث و گفت           

  .  اقدام كنيم "هدف "و "رويكرد"هاي مثبت به بررسي و تحليل  ها و نكته حسن

     اكنون اين سؤال مطرح است كه بر چـه اساسـي ايـن رويكـرد بـه عنـوان رويكـرد                     

ايـم و آيـا       ديگـري را برنگزيـده    » رويكرد«چرا  ! آموزش زبان عربي انتخاب شده است؟     

:     براسـاس سـه عامـل    : گـوييم   در جـواب مـي  ! ارد؟وجـود د  » يكردرو«امكان تغيير اين    

 اولويت ميان نيازها، ايـن گـزينش        -3  و  امكانات بالفعل  -2آموز    نياز جامعه و دانش    -1

  .صورت گرفته است

اي قانون و نظام حاكم بر آموزش و پرورش را نيـز بـه                كنيم كه عده         اگر مالحظه مي  

قع بايد گفت كه قانون نيز براساس نيـازي كـه           كنند، در وا    عنوان محور چهارم مطرح مي    

بـا تغييـر    . اسـت » نيازسـنجي « مـسأله بـر سـر         اسـت، بنـابراين    وجود داشته وضع شده   

نيـاز  . توانـد دچـار تغييـر و دگرگـوني شـود            ، رويكرد و هدف نيز مي     »نياز«هاي    مصداق

 جوانان ما نيازمنـد ارتقـاي سـطح فرهنـگ خـود           . امروز جامعه ما مشكل فرهنگي است     

تـرين     بـه عنـوان عـالي      ،قرآن كريم و روايات و ادعيه معصومين علـيهم الـسالم          . هستند

. زبان دين مـا، زبـان عربـي اسـت         . رهنمودهاي فرهنگي، مورد نياز نسل كنوني ما است       

هـاي آن از      اسالم آييني است كه از آغاز ظهورش نسبت به خوانـدن و مظـاهر و نـشانه                

و لذا آشنايي با ابزار فهم كالم خـدا        ) 1،  قلم(ي داشته تأكيدي اساس » نوشته«و  » قلم«قبيل  

و مرشدان و راهنمايان به سوي او مورد نياز هـر جامعـه و گروهـي اسـت كـه دغدغـه                      

  .ها برساند ها به بلنداي زيبايي خواهد خود را از حضيض پستي فرهنگي دارد و مي

 وحياني و متـون فرهنـگ   ما نيازمند آنيم كه شهروندان ما توانايي ارتباط مستقيم با آيات          

عـديل كنـد    شهروندان خود را تهاي جامعه اي مي تواند گرايش. .اشنداسالمي را داشته ب   

هـاي الزم را در     ها را از كجي ها و پلشتِي هـا برهانـد كـه ابزار             و رو به صالح آورد و آن      

يي ها بـه توانـا     ارتقاي سطح خرد، مسلح نمودن آن      يكي از ابزارهاي  . اختيار آن ها بگذارد   

در .از جملـه قـرآن كـريم اسـت         در دريافت و استنباط معـاني متـون فرهنـگ اسـالمي             
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اي كه شهروندش از آغاز تولد با شنيدن اذان تا لحظه مرگ كه ملقن در گـوش او              جامعه

با جمالت و عبارات عربي سر و كار دارد ،آيا نمي بايست كـه سـمت     ،  تلقين مي خواند  

  ا به سمت درك و فهم سوق دهيم؟و سوي اين خوانش ها و شنيدن ها ر

ترين م زباني است كه با زبان عربي بيش  از سوي ديگر زبان مادري مردمان اين مرز و بو        

اي كه آشنايي بـا ادب ايـن مـرز و بـوم بـدون                 گونه  آميختگي و امتزاج را يافته است؛ به      

و آگاه قانون    اين نيازها است كه واضعين تيزبين        پذير نيست؛   يي با زبان عربي امكان    آشنا

اساسي را واداشته كه بندي از مواد قانون اساسي كـشور را بـه زبـان عربـي اختـصاص                     

  :دهند

جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمي عربي است و ادبيات فارسي كـامالً               از آن      «

هـا   با آن آميخته است، اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان متوسطه در همه كالس          

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، تدوين جهانگير منـصور،         (» ها تدريس شود    در همه رشته  و  

  ).36نشر دوران، چاپ پنجاه و هفتم، ص

كنيم كه مقام رهبري در بيان نياز به آموزش زبان عربـي و هـدف از آن                   و يا مالحظه مي   

  :فرمايند  مي

را » مكالمـه عربـي   «كه    ، يكي اين  عربي را ممكن است افراد با سه هدف ياد بگيرند              «

آمـوزش و پـرورش چـه تعهـدي دارد كـه            . كه هيچ لزومي ندارد     در حالي ... ياد بگيرند   

هـا    هر كس بخواهد با عـرب     . مكالمه عربي را به افراد ياد بدهد، ما چنين تعهدي نداريم          

تجارت يا معاشرت كند، كالس برود، مثل كالس انگليسي، كالس آلمـاني كـه شـركت                

ايـن  ... هدف ديگر هدف فراگيري قواعد زبان عربـي اسـت           ... كنند، برود ياد بگيرد      مي

هـدف  ... تواند مقصود از تعليم عربي در آمـوزش و پـرورش باشـد                هم به نظر من نمي    

سومي هم وجود دارد كه مال عامه مردم است و آن فراگيري عربـي بـه قـصد فهميـدن                    

بالغه، دعا، دعاي كميل، دعـاي ندبـه، دعـاي          ال  متون عربي رايج يعني قرآن، حديث، نهج      

همه مردم بايد عربي را با اين قصد ياد بگيرنـد           . ابوحمزه ثمالي و صحيفه سجاديه است     

  ).3، ص1376 دي 3، چهارشنبه 5378روزنامه جمهوري اسالمي، شماره (» ...
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ت بالفعل كند آن است كه امكانا          عالوه بر اين مسأله چيزي كه اين نياز را پررنگ مي          

هاي ما كه متـولي   دانشگاه. ما براي رويكردي غير از فهم متن در سطح بسيار نازلي است    

اند نيروهايي حتي در سطح آموزش        تربيت متخصصان آموزش اين زبان هستند، نتوانسته      

 و الن مـا بـه نـدرت توانـايي سـخن گفـتن      التحـصي   هاي درسي آماده كننـد؛ فـارغ        كتاب

حال كه امكانات مـا تـا ايـن حـد پـايين          ... بان عربي را دارند و      گيري از امكانات ز     بهره

خواهيم رويكرد آموزش زبـان عربـي را مـثالً تقويـت ارتبـاط و                 است، با چه ابزاري مي    

  ! مكالمه قرار دهيم؟

 صـورت  اندركاران مسائل فرهنگي وجود دارد كـه حتـي در             اين اعتقاد در ميان دست    

ها، انتخابي براساس اولويت انجـام گيـرد،    يان اين روش   م وجود امكانات، اگر قرار است    

تري برخـوردار اسـت؛        از ارجحيت بيش   طبيعي است كه موضوع آموزش براي فهم متن       

 در مـورد امكـان تغييـر    .امعه ما با اين موضوع بيشتر در ارتبـاط اسـت      نياز امروز ج   زيرا

 كـه در    افتـد   تفـاق مـي   ن تغيير زمـاني ا     سؤال بايد بگوييم كه اي     " هدف   " و   "رويكرد  "

تعيين نيازها و مصاديق نياز، تغييـري در نگـرش مـا بـه موضـوع آمـوزش زبـان عربـي          

  .نياز ديگري را در اولويت قرار دهيم، صورت گيرد و با تحقيقي ميداني

  

  مكالمه و فهم متن

به عنوان يـك رويكـرد و هـدف مطـرح           » مكالمه«     هر چند در برنامه درسي كنوني،       

ما نبايد از نظر دور داشت كـه اسـتفاده از ابـزار مكالمـه در جهـت پيـشبرد                 ا  است نشده

هـاي   در مقدمـه كتـاب  . اهداف مورد نظر، امري نيست كه مغفول عنه واقـع شـده باشـد       

موضـوع مـورد تاكيـد قـرار     هم ايـن  ) مقدمه كتاب اول و دوم و سوم دبيرستان   (موجود  

 در راهنمـاي   با توجه به آنچه    –رسي اما بايد توجه داشت كه شاكله كتاب د        گرفته است؛ 

  !تواند رويكردي به سمت مكالمه داشته باشد  نمي–برنامه درسي آمده 
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  هدف

هدف آن چيزي است كـه در نهايـت و پـس از طـي مراحـل مختلـف بايـد بـه آن نائـل                          
بـه عبـارت ديگـر چيـزي كـه          ) 61مهارت هاي آموزشي و پرورشـي، حـسن شـعباني ،ص          .(شويم
همان هدف مـورد نظـر       ،در پايان زمان آموزش بايد به آن رسيده باشند        التحصيالن ما     فارغ
هـاي   در ارتباط با حيطـه ) 29 – 18ص   (راهنماي برنامه درسي عربي   چه در   بر طبق آن  . است

توان به عنـوان اهـداف آمـوزش زبـان            شناختي و عاطفي و مهارتي آمده، موارد ذيل را مي         
  :عربي اشاره نمود 

  واژگان كثيراالستعمال قرآني و فرهنگ اسالميآشنايي با تعدادي از  - 1
 آشنايي با ساختارهاي مختلف جمله در زبان عربي - 2

 آشنايي با متون عربي - 3

 آشنايي با نظام صوتي عربي - 4

 آشنايي با مباحث صرفي و نحوي و نحوه تجزيه و تركيب كلمات - 5

 ايجاد عالقه و نگرش مثبت نسبت به زبان قرآن و ضرورت يادگيري آن - 6

 هاي ديني به صورت غيرمستقيم قه نسبت به ارزشايجاد عال - 7

 زدودن نگرش منفي نسبت به زبان قرآن - 8

توانايي بر ترجمه آيات سـاده قـرآن و احاديـث و روايـات و جمـالت حـاوي                     - 9
 فرهنگ اسالمي

 توانايي بر قرائت صحيح متون عربي - 10

زم اسـت   وز ال آم  ها تلخيصي از اهداف تعيين شده در مقطع متوسطه است كه دانش                  اين
گـزارش نهـايي طراحـي      :براي اطالع بيـشتر رك      .(ها دست پيدا كند   پس از سال سوم به آن     

  )80- 61مدل هاي تحليل محتواي كتاب هاي درسي ،محمد نوريان ،ص 
 1.     روش اين سه كتاب دقيقاً مطابق آن چيزي است كه در اين راهنما مطرح شده اسـت               

 امـري اسـت كـه نيازمنـد     ،م اين اهداف را محقق كنـيم اي اما اين كه ما تا چه اندازه توانسته   

                                                
و اين بدان خاطر است كه آموزش قرائت بـر  . شود هاي عربي جايي براي آموزش قرائت مشاهده نمي       در كتاب  -1

هـا و     را از درس عربي منفك نمود لذا متن       » قرائت«توان     آنجا كه نمي   اما از . گذاشته شده است  » قرآن«عهده درس   
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بررسي علل و عوامل مختلفي است؛ از جملـه كتـاب درسـي، معلـم، مدرسـه، امكانـات،                   

  .ها ها و مديريت جامعه، سياست

  

  جدول وسعت و توالي

مراد از جدول وسعت و توالي آن است كه عمق طرح يك مبحث در كتاب تا چـه انـدازه                    

 ديگر طرح ايـن      به جزئيات يك موضوع توجه شده است و از سوي          است؛ و تا چه مقدار    

هاي مقطع    در كتاب ) 58 – 38، ص   ...راهنماي  (ها با يكديگر چگونه است      مباحث و ارتباط آن   

. ها با موارد مطرح شده در راهنما هـستيم        هد انطباق موضوعات و نحوه طرح آن      متوسطه شا 

رسد ذكر چنين جزئيـاتي بـا هـدف         نظر مي خورد كه به      مواردي هم در راهنما به چشم مي      

كلي آموزش و رويكرد اتخاذ شده در تعارض است كه خوشـبختانه در كتـاب درسـي بـه                

 آن اسـت  اين امر نشان دهندة...)، اعداد و    مانند موضوع اعالالت  ! (ها پرداخته نشده است   آن

 مـي توانـد      در صورت بروز شرايط جديد     رنامه درسي قابليت انعطاف داشته،    كه راهنماي ب  

  . خود را با آن همراه نمايد،همگام با رعايت ضوابط اصلي

  

  اصول حاكم بر سازماندهي محتوي

، »مـتن « مـتن اسـت و مـراد از    »درك و فهـم «مه درسي زبان عربي رويكرد حاكم بر برنا   

بايـست اصـول و       بـراي تحقـق ايـن رويكـرد مـي         . متون ديني و فرهنگ اسالمي اسـت      

ريـزان درسـي و توليدكننـدگان محتـوي و             مد نظـر برنامـه     معيارهايي معين و مشخص،   

اي از ايـن اصـول كـه در           خالصـه . معلمان ديگر و عوامل مؤثر در فرايند آموزش باشـد         

  : آمده از اين قرار است )76 – 70ص ، ...راهنماي (راهنماي برنامه درسي 

                                                                                                              
عبارات مختلف عربي موجود در كتاب، همگي در جهت تقويـت قرائـت صـحيح و تثبيـت آن چيـزي اسـت كـه         

 توجه آن است كـه دانـش آمـوز در مدرسـه تنهـا بـه حـل                نكته قابل اما  .آموز در درس قرآن فرا گرفته است        دانش
  !نمي كندردان فارسي عبارت ها اقدام مي كند و كسي هم از او قرائت عبارات را طلب تمرينات وبرگ
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  توجه به اهداف برنامه درسي - 1
 هاي اسالمي توجه به حاكميت فرهنگ و ارزش - 2

 توجه به قاعده تسهيل در آموزش مواد درسي - 3

 هاي آموزش توجه به ايجاد انگيزه و تقويت روحيه نوآوري و خالقيت در روش - 4

 استفاده از متون جذاب، دلنشين و متناسب با سن فراگيران - 5

 هاي قرآني و اخالقي گيري از داستان بهره - 6

 اجتناب از قواعد غيركاربردي - 7

 هاي كهن رئه قواعد و پرهيز از شيوههاي جديد در ا استفاده از شيوه - 8

 تقويت قوه درك و حل مسأله - 9

 ها به شكل غيرمستقيم القاي مطالب و ارزش - 10

 گيري از جذابيت در ارائه مطالب از جهت صورت و مضمون بهره - 11

 توجه به زمان  - 12

 بـه   آموزشيگيري از فناوري اي فعال و بهرهه ها در راهنما موضوع استفاده از روش        عالوه بر اين  
هـاي معلمـان، مطـالبي ذكـر شـده اسـت              چنين در مورد ويژگـي    منظور بهينه كردن تدريس و هم     

  ).77 – 75ص ، ...راهنماي (
  

 ساختار كتاب درسي                                                                                                                                   

توانيم وارد كتاب درسي شويم و ميـزان تحقـق     مي،ها زمينه      اكنون با دانستن اين پيش 
وجـو    هـا جـست     هاي مطرح شده در سند راهنماي برنامه درسي را در اين كتاب             خواسته

 عنـاوين ذيـل را كـه همگـي از عناصـر             ،يـات كتـاب   تـر شـدن جزئ      براي روشـن  . كنيم
  . دهيم دهنده محتواي كتاب هستند، مورد بررسي قرار مي تشكيل
   متن -1
  يابي ارزش - 2

 قواعد  - 3

 فوق برنامه - 4
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  محتوا

نخستين گـام بـه منظـور تحقـق هـدف      عناصر بايد گفت كه  و ارتباط اين    "محتوا" در مورد   
 محتـواي مناسـب و مطلـوب اسـت؛ زيـرا          تعيين شده در راهنماي برنامه درسي، انتخـاب         

  ).47ملكي، ص (محتوا، مسؤول تحقق بخشيدن به اهداف و رويكرد است 
چـه  «بـا   » چگونـه دانـستن   «شود كـه ميـان        هاي درسي مشاهده مي          امروزه در برنامه  

هـاي خـود را روي موضـوع اول قـرار       شوند و لذا ثقـل برنامـه        تفاوت قائل مي  » دانستن
» چه يـاد گـرفتن  «هاي عربي شاهد اين هستيم كه         اما ما در كتاب   ). 48صهمان،  (دهند    مي

هـاي دينـي و در نظـر          با توجه به حاكميت ارزش    . هم از جايگاه وااليي برخوردار است     
گرفتن غايت تعليم و تربيت در آموزش و پرورش كـه تربيـت شـهرونداني متخلـق بـه                   

ه مقاطع سعي شده كه محتـوا       هاي عربي در هم      در كتاب  ب و خلقيات اسالمي است،    آدا
بـه عبـارت ديگـر يكـي از         . هـاي مـورد نظـر باشـد         از جنبه جوهر دروني داراي ارزش     

 لـذا تـالش   ها و محتواي كتـاب اسـت؛     ودن عبارت مدار ب    ارزش ،هاي كتب عربي    ويژگي
تي كه بار مفهومي و ارزشي ندارند، اجتناب شود؛ زيـرا      االمكان از آوردن جمال     شده حتي 
ها متكفل آموزش زبان عربي   در قسمت اول توضيح داده شد، اين كتاب       آنچه با توجه به  

به معناي يك زبان ارتباطي نيست، بلكه با در نظر گرفتن هدف و رويكـرد تعيـين شـده           
آموز به فهم آيات سـاده قـرآن    براي اين درس، الزم است در پايان فرايند آموزش، دانش       

ل شود؛ از اين رو الزم است كه جوهر محتـوا،           مجيد و ادعيه و متون فرهنگ اسالمي نائ       
  .هاي تربيتي مند از پيام د و بهرهصبغه ارزشي داشته باش

تنها آن چيزي است كه به قلم آمـده و  » محتوا« تصور كنيم        شايان ذكر است كه نبايد    
 در  هـر آنچـه   ! متن و جملـه نـشان داده اسـت        سطوري را سياه كرده و خود را به شكل          

آمـوز در اثنـاي        اثـر تعامـل ميـان معلـم و دانـش           ند و آنچه در   ك  بروز مي ضمن تدريس   
اي از كتـاب آمـده و يـا كـادر و              شود همانند تصويري كه در گوشه       گر مي   تدريس جلوه 

كند و هر چيز ديگـري كـه در فراينـد             آموز را به خود جلب مي       چارچوبي كه نگاه دانش   
، ريـزي درسـي   برنامـه (شـود   ب مـي محـسو » محتـوا «آموزش اثري از خود بروز دهد، جزء  

  ). 62نيكلسون، ترجمه داريوش دهقان، ص
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اي باشد كه بستر مناسـبي      گونه  دهي محتوا بايد به     كه مهندسي و سازمان          و خالصه آن  
  .برانگيز ايجاد كند هاي فعال و جذاب و رغبت براي ارائه روش
هـاي   وع را در قـسمت   شود كه ما رد پـاي ايـن موضـ           موجب مي » محتوا«     گستردگي  

» ...مـتن، قواعـد، تمـارين، كارهـاي فـوق برنامـه، تـصاوير و               «مختلف كتـاب از قبيـل       
  .وجو كنيم جست

  
   متن–محتوي 

هـاي مختلـف سـه كتـاب مقطـع        را در قـسمت  1»مـتن «اگر بخواهيم رد پاي اهتمام بـه        
 شـده   وجو كنيم و ميزان انطباق كتـاب را بـا رويكـرد تعيـين               جست) عمومي(دبيرستان  
  :يابيم به اطالعات ذيل دست ميدريابيم، 

  
               موضوع

  عنوان كتاب

  

  متن درس

  

  تمرينات

  

  كارگاه ترجمه

  
  كتاب اول

  
10  

  جمله = 159
  متن = 7
  واژه = 87

  
  جمله = 5
  متن = 9

  
  كتاب دوم

  
10  

  جمله = 219
  متن = 19
  واژه = 48

  
  جمله = 5
  متن = 8

  
  كتاب سوم

  
10  

  جمله = 38
  متن = 12
  واژه = 32

  
  جمله = 11
  متن = 5

  
  جمع

  
30  

  جمله = 416
  متن = 38

  واژه= 167 

  
  جمله = 21
  متن = 22

  

                                                
» متن«مقصود ما از . است» كلمه«و » واژه«كنيم مرادمان چيزي در مقابل  مي» متن« در اينجا هرگاه صحبت از -1

 .اي متشكل از چند جمله است جا مجموعه در اين
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  مضامين متن   

  :هاي ارزشي به آمار ذيل توجه كنيم  از جنبه برخورداري متن از نگرش

     در كتاب سال اول از مجموع هفت موضوع داستاني، پنج موضوع آن برگرفتـه شـده       

و ديگـري   ) التلميذ المثالي (روايات و قرآن كريم است، يك داستان مضموني اخالقي          از  

در تمـامي  ). التجربـة ( ايرانـي دارد    –صبغه تاريخي و آشنايي با بزرگان تـاريخ اسـالمي           

سعي » كارگاه ترجمه «و نيز   » تمارين«جمالت به كار برده شده در كتاب اول در قسمت           

در كتـاب دوم و  . ينشي به متن و جملـه رعايـت شـود        شده اين صبغه ارزشي و نگاه گز      

  1.خورد سوم نيز همين آمار به چشم مي

  

  هاي ارائه مضامين ارزشي روش

هر چند در راهنماي برنامه درسي موضوع توانايي بر ترجمه آيات قرآن كـريم و ادعيـه                 

ايـن  كنيم كه در      جزء اهداف آموزش زبان عربي شمرده شده، اما با اين حال مشاهده مي            

 –هاي آموزشي     روش. سه كتاب سعي شده اين آموزش از طريق غيرمستقيم انجام گيرد          

. كند كه مخاطب از پيـام مـستقيم فـراري اسـت     تربيتي نيز صحت اين روش را تأييد مي    

توجهي و زدگـي   ارائه مستقيم آيات و ادعيه و حجيم كردن كتاب از اين جنبه موجب بي    

آموز اين حجم آيات      كه قرار است دانش     د؛ به ويژه آن   آموز خواهد ش    عالقگي دانش   و بي 

اي  رو وفور اين امر چه بـسا نتيجـه    از اينهاي ديني و قرآن هم مشاهده كند؛      برا در كتا  

هاي عربي سال اول و دوم و سوم سعي شـده در              لذا در كتاب  . معكوس را به دنبال آورد    

                                                
هاي داراي مضامين ارزشي، امري منفي در آموزش  جم از عبارات و متن شايد در برداشتي ديگر، وفور اين ح-1

مدارانه خارج  هاي ارزش در اين روش اين اعتقاد وجود دارد كه بايد آموزش زبان را از چارچوب. زبان تلقي شود
اما برخالف اين ديدگاه ما در آموزش . آموز را درگير موضوعات محيط اطراف خودش كنيم كنيم و دانش

زبان عربي در اين فرايند . هاي مورد نظر را داشته باشد خواهيم شهروندي تربيت كنيم كه شايستگي مان مي نيكنو
به عبارت ديگر آموزش كنوني ما درصدد اين نيست كه . مورد نظر نيست» زبان«آموزشي به عنوان يك 

را از منظري خاص مورد » زبان«را تقويت كند، بلكه » خواندن، نوشتن، صحبت كردن، گوش دادن«هاي  توانايي
 . دهد كه همان تقويت قوه درك و فهم از متن است توجه قرار مي
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آمـوز    ارهاي قرآني و روايي، دانش    ها و ساخت    وگو و استفاده از واژه       قالب داستان و گفت   

در تمامي صـفحات ايـن سـه        . به شكل غيرمستقيم با اين منابع عظيم فرهنگي آشنا شود         

هاي مختلـف و بـه صـورت       هاي قرآني و روايي به شكل       كنيم كه واژه    كتاب مشاهده مي  

آمـوز خـود    اي كـه چـه بـسا دانـش     اشتقاقات گوناگون مورد استفاده قرار گرفته به گونه     

تواند آيات و عبارات فراواني را        ساس نكند كه با دانستن اين چند صد واژه اكنون مي          اح

كنـد كـه معلـم از     آموزش صحيح اقتضا مي. از متون فرهنگ اسالمي ترجمه و درك كند   

هـا بـا ارائـه        اين ويژگي موجود در كتاب درسي، حسن استفاده را بنمايـد و در ارزيـابي              

دريابد كـه تـا چـه ميـزان ايـن روش توانـسته در               ... ه و   مستقيم آيات و روايات و ادعي     

  .يادگيري اثربخش باشد

هـا و يـا       ها و ساختارهاي به كار برده شده در كتاب، همگي از واژه             حال واژه   أي       علي

كـار بـرده      ساختارهايي هستند كه يا مستقيماً در قرآن و ادعيه و متون فرهنگ اسالمي به             

رو اگـر مـشاهده        از ايـن   مورد استفاده قرار گرفته شده است؛     ها  ناند و يا اشتقاقات آ      دهش

كار برده شده از ميان اصطالحات علمي و يا  ها و اصطالحات و تعابير به    شود كه واژه    مي

ورزشي و يا متون معاصر نيست از آن روست كه مطابق راهنماي برنامه درسي كه نقشه                

زيرا زماني كـه هـدف   ! داري وجود نداردبر كار كتاب درسي است، امكاني براي اين بهره      

به منظور درك و ترجمه آيات قـرآن كـريم و ادعيـه و      » فهم متن «از آموزش زبان عربي     

هاي ديگـر     توان وارد حوزه    روايات و متون فرهنگ اسالمي باشد، پرواضح است كه نمي         

  !شد

  

  ساختار جمالت متن و تمرينات

ا دبيرستان در زمينه اسـتفاده از سـاختارها و          هاي عربي از مقطع راهنمايي ت       ويژگي كتاب 

د   «گيري از روش      كار برده شده در كتاب، بهره       جمالت به  در ايـن   . اسـت » آموزشـي مقيـ

  :روش دو موضوع ذيل اهميت اساسي دارد 
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در تقابل ميان يك جمله آموزشـي و يـك جملـه ادبـي، مؤلـف جملـه اول را                  -1

ه فراگير بـا دانـستن اطالعـات    معيار جمله آموزشي آن است ك. كند  انتخاب مي 

ه فهم و درك محصلي دسـت پيـدا     تواند معناي جمله را دريابد و ب        واژگاني مي 

گزينـي اشـتباهي در       رو در صورتي كه از لحاظ ساختاري و نيز واژه            از اين  كند؛

 هر چند از لحاظ ادبي و رعايت نكات فصاحت و           –جمله وجود نداشته باشد     

  . اين گزينش ارجحيت دارد–باشد تري  بالغت در مرتبه نازل

دريافت معنـي اثرگـذار اسـت نخوانـده         تا زماني كه فراگير ساختاري را كه در          -2

به عنـوان مثـال     .  مؤلف حق ندارد از آن ساختار در متن خود استفاده كند           است

هـاي مـتن و       بايـست در جملـه      اگر هنوز فعل مجهول آموزش داده نشده، نمي       

يـابي تاثيرگـذار اسـت،         رگذاري كه در فرايند معني    تمرينات از چنين ساختار اث    

 .استفاده شود

هـاي مقطـع راهنمـايي و     ترين نكاتي است كه در تمامي كتاب اين دو ويژگي از مهم  

تـوان    آمد اين سياست آن است كه مي        نتيجه و پي  . رعايت شده است  ) عمومي(دبيرستان  

 شـركت كنـد و از اطالعـات         آموز انتظار داشت كه خود در امر دريافـت معنـي            از دانش 

مـشكلي كـه در روش   . زباني خود به منظور حصول به معناي موجود در متن بهره ببـرد          

هـاي زبـاني خـود        ستنيتواند با اتكاء به دان      آموز نمي    وجود دارد آن است كه دانش      1آزاد

شـود و در مقابـل جمـالت و     هـا مـي     لـذا متمـسك بـه حفـظ عبـارت         وارد متن شـود؛     

  2.به توانايي دريافت معني را نداردساختارهاي مشا

هاي موجـود مـسائل ديگـري را نيـز شـاهد              عالوه بر اين دو ويژگي ذكر شده در كتاب             

  :هستيم از قبيل

                                                
 اين روش زماني مناسب است كه با استفاده از روش تكرار و تمرين به تدريج فراگير بتواند ساختارهايي اين - 1

كالس و مدرسه به نظر مي رسد اين اما در ساعت هاي محدود . چنين را به خاطر بسپرد و مدام از آن استفاده كند
 . روش نمي تواند پاسخگوي مناسبي براي آموزش باشد

لف خود را پايبند به چارچوب خاصي در انتخاب واژگان و تعبير نمي  آن است كه مؤ"روش آزاد "قصود از م -2
  ! تنها چيزي كه مد نظر قرار مي گيرد انتقال معني است و نه چگونگي اين انتقال . بيند
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گيـري    كار برده شده در فارسي و تالش در جهت بهـره            هاي عربي به    استفاده از واژه   -1

بـارت ديگـر ميـان    هاي عربي در فارسي، به ع      المثل  از تعابير و اصطالحات و ضرب     

اي اسـت كـه در        شود، اولويت بـا واژه      كار برده مي    اي كه براي يك معني به       دو واژه 

واژه دوم اختيار   » و تنعقد تقام  «به عنوان مثال ميان دو لفظ       . زبان فارسي كاربرد دارد   

مأنوس بـودن لفـظ و      . در فارسي آشنا است   » انعقاد«آموز با لفظ       زيرا دانش  شود؛  مي

  .آموز با آن موجب تعامل بهتر فراگير با متن آموزشي است شآشنايي دان

تري هـستند؛ ماننـد اسـتفاده از          تر و نرم    هايي كه داراي حروف سبك      استفاده از واژه   -2

» ايتـاء «جـاي     بـه » أداء«و يـا    ) كتـاب اول  ،  59ص  (» عثـور «به جاي   » حصول«واژه  

 ... و ) ، كتاب اول74ص(

هـم خـوردن فـضاي        كـه در كـالس موجـب بـه        هـايي     كار گيري واژه    اجتناب از به   -3

 ...و يا ) ها در بعضي از صيغه(»  يريد–أراد «الفاظي از قبيل . آموزشي كالس شود

هـا   هاي عربي همه پايـه      در كتاب . برانگيز ميان اقوام و اديان      پرهيز از مسائل اختالف    -4

تـاب  افكنانه ميان طوايـف و اقـوام جـايي در ك     كوشش شده كه نه تنها مسائل تفرقه      

نداشته باشد، بلكه بـرعكس سـعي شـده روح تقريـب و وحـدت ميـان مـسلمانان              

 ).  9كتاب اول، درس (تقويت و تشديد شود 

ها و عبارات كتاب به خوبي مشهود است آن است            نكته ديگري كه در مضمون متن      -5

هاي دينـي     طور كلي ارزش    كه تالش شده ايمان و اسالم و قرآن و بزرگان دين و به            

ر و خرافـه بـه دور                  اي در ذهن دانش    گونه  به آموز مطرح شود كـه از هرگونـه تحجـ

هـاي دينـي بـا مـضموني          مقتضيات سني جوان اقتضاي آن را دارد كه ارزش        . باشند

 ...) و 108، 80،93كتاب سوم، ص . (برانگيز براي او بيان شوند جذّاب و رغبت

  

  روش تدريس متن

الزم اسـت فراگيـر مـستقيماً وارد       » فهم مـتن  «     براي تحقق بخشيدن به هدف تقويت       

ها و ساختارها به معناي محـصلي دسـت پيـدا           عرصه متن شده و با كلنجار رفتن با واژه        
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ـ  ) مقدمه كتاب اول و دوم و سوم      (هاي درسي     در مقدمه كتاب  . كند هـاي    ز در كتـاب   و ني

 به اين نكتـة   ) 23كتاب اول، ص    (» كارگاه ترجمه  «چنين در قسمت  راهنماي معلم و هم   

بايست تنها نقش راهنما و مـصحح         كليدي اشاره شده كه معلم در فرايند ترجمه متن مي         

اگـر ايـن مـسأله      . آمـوز اسـت     را ايفا كند و نقش اصلي در اين مسير برعهده خود دانش           

آموز ما توانـايي   نشتوان ادعا كرد كه دا  مطمئناً پس از شش سال آموزش مي ،محقق شود 

 در  ن ساده را دارد، اما متأسفانه آنچه        درك و فهم تعداد زيادي از آيات قرآن كريم و متو          

يعنـي در   !  تقريباً حركتي برعكس آن چيزي است كه بايد باشد         ،مدارس شاهد آن هستيم   

آموز نقش ثـانوي ايفـا    اين معلم است كه كارگردان اصلي است و دانش      ،  موضوع ترجمه 

كند كه نقش معلم را پررنـگ كنـد و            دود و تالش مي      به اين معني كه او تنها مي       ؛دكن  مي

توان انتظار داشت     و مگر مي  ! هاي او را به تصوير كشد و جمالتش را مكتوب كند            تالش

ات خـود باشـند امـا در              هاي مربي بي    كه تيمي به نقشه    توجه باشد و همگي در پي منويـ

  !وزي از آن تيم داشته باشيم؟نهايت هم انتظار موفقيت و پير

هاي متناسـب بـا       تا معلم خود را منطبق با روش      ! جا است      پاشنه آشيل آموزش ما اين    

، و معلـم   و روش تدريس هماهنگي نباشد كتاب درسي ننمايد و تا زماني كه ميان محتوا        

  1!توان انتظار معجزه داشت  نمي اجراي روش متناسب با كتاب نداند،خود را موظف به

  

  تصاوير و محتوا

 در راهنمــاي برنامـه درســي عربــي آمــده يكـي از اصــول حــاكم بــر        مطـابق آنچــه 

در امـر آمـوزش اسـت    » جـذابيت «و » تسهيل«گيري از سياست     بهره ،دهي محتوا   سازمان

كنار گذاشتن مطالب غيركاربردي، استفاده از سـاختارهاي مناسـب بـا            ). 19، ص   ...راهنماي  (
                                                

هاي پيشنهادي قرار  خواهد خود را در چارچوب روش  البته از اين نكته هم غافل نيستيم كه گاهي معلم مي-1
به هر حال جداي از . شود و ازدحام فضاي كالس مانع از انجام كار او مي» شلوغي«و يا » زمان«دهد اما مشكل 

ركيب عبارات كتاب بپردازد و يا اگر وقت اگر به تجزيه و ت» ترجمه«اين موضوع، اگر معلم تصور كند به جاي 
اي است كه جاي  آموز نموده، مسأله تري را عايد دانش نفع بيش... بيشتري را به آموزش قواعد اختصاص دهد و 

 !!تأمل فراوان دارد
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ها و تعابير مناسب، انتخاب موضـوعات         گيري از واژه    آموز، بهره   هاي دانش  توجه به آموخته  

 ،آمـوز  هايي متناسب با مقتـضيات سـنّي دانـش        هاي درسي، استفاده از پيام      جذاب براي متن  

هـاي يـادگيري، و اختـصاص     آموز در فعاليت ايجاد بستري شايسته به منظور دخالت دانش      

امـه و تـشويق بـه اسـتفاده از روش مكالمـه در              زماني از آموزش براي كارهـاي فـوق برن        

 و اسـتفاده از روش      گيري از موضوعات داستاني در قـسمت مـتن          ساعاتي از تدريس، بهره   

 همه و همه به منظور تحقق اين دو سياست راهبـردي در آمـوزش زبـان                 وگو در آن،    گفت

 است پـيش از    اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه مؤلفان كتب درسي الزم            . عربي است 

اي تحليلي و نقادانـه را در مـورد تـاريخ             شروع به تأليف، براي خود مبنايي نظري و فلسفه        

آنان كـه   . ها مشخص كنند  گي نگرش مخاطبان و ميزان رغبت آن      آموزش آن درس و چگون    

اي درست و دقيق و در نتيجـه تـأليفي            توانند برنامه   ريزي كنند، نمي    بخواهند در خأل برنامه   

زبان عربي در ايران در پيشينه آموزش خود دربردارنده تـاريخي اسـت             ! ارائه دهند شايسته  

كند كـه   دهد مخاطب ايراني نسبت به اين درس نگاه مثبتي ندارد؛ او تصور مي             كه نشان مي  

 فنـاوري هـاي جديـد آمـوزش و          ارتباط بـا روش     درس عربي، درسي ثقيل و خشك و بي       

رو انتظـار از    از ايـن فائده و غيركاربردي اسـت؛  بيقواعد آموزشي و تنها مشحون از مشتي       

مؤلفان آن است كه در قدم آغازين تالش كننـد ايـن نگـاه تـوأم بـا درشـتي و زمختـي را                       

تلطيف نمايند و به او نشان دهند كه زبـان قـرآن، زبـاني اسـت زنـده و قابـل انطبـاق بـا                         

  .  ... آموزشي و فناوريهاي هاي جديد آموزشي و مرتبط با كاربست روش

گيري از توان هنـري        و پيش از آن كه موج بهره       1368- 69هاي عربي از سال            در كتاب 

هاي درسي فراگير شود، تالش شده تا با استفاده از تصاوير و اشـكال هندسـي و                   در كتاب 

رنـگ    آموز پاك و يـا كـم        هاي متنوع، مقداري از اين ذهنيت به تدريج از مخيله دانش            طرح

 چـارچوب و نظـام معينـي كـه راهنمـاي            اند در    كرده  كتاب، مؤلفان تالش   در اين سه  .شود

ها و ابزارهايي بهره بگيرند كه بتوانند كـام         از روش  ها مشخص كرده،    رسي براي آن  برنامه د 

چيني از سـوي   رسد پس از اين زمينه      به نظر مي  ! آموز را با زبان قرآن حالوت بخشند        دانش

ايـد مفـاهيم ذهنـي را عينيـت بخـشند و بـا اسـتفاده از        مؤلفان، ديگر ايـن معلماننـد كـه ب       
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آمـوز رغبـت و       هاي فعال و بانشاط، فضايي را در كالس درس فراهم كنند كه دانش              روش

  .گرايش دروني نسبت به فراگيري زبان عربي در خود احساس كند

وش كنيم كه قسمتي از بـار انتقـال معـاني بـر د             در ارتباط با تصاوير كتاب مالحظه مي      

عدم توجه بـه ايـن امـر گـاهي موجـب سـوءفهم و برداشـت              . تصاوير گذاشته شده است   

ها در متن كه نشانگر حذفياتي در جمله اسـت و           چين  نقطه. نادرست از عبارات خواهد شد    

هـايي كـه نـشان از     چين هايي كه براي گوينده پيام در نظر گرفته شده از قبيل نقطه   يا حالت 

همگي در انتقـال و رسـايي       ... و يا   ) ششم   ،كتاب دوم ،درس  ( گوينده است    »حديث نفس «

گونه كـه عـدم توجـه بـه آن قـسمتي از بـار معنـايي عبـارت را               كنند؛ آن   پيام نقش ايفا مي   

  !كاهد مي

  

  قواعد

 آن است كـه تـالش شـده از سـال اول      ،شود  هاي موجود مشاهده مي      در كتاب       آنچه

 هر سال روشي خاص بـراي آمـوزش قواعـد    راهنمايي تا پايان سال سوم مقطع متوسطه  

 ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه    ،قبل از ورود به نحوه ارائه قواعد      . در نظر گرفته شود   

بنابر سند راهنماي برنامه درسي الزم است قواعد غيركـاربردي در كتـاب مطـرح نـشود                

مـه درسـي    مراد از قواعد غيركاربردي از منظر راهنماي برنا       . )75 – 74ص  ،  ...راهنماي  (

 قواعـدي اسـت كـه در        شده براي آمـوزش ايـن درس،      عربي و با توجه به هدف اتخاذ        

گذارند؛ به عبارت ديگر قواعدي كه دانـستن و يـا ندانـستن     يابي تأثيري نمي  فرايند معني 

و نـه دقيـق؛ كـه ايـن دو بـا هـم       (آموز تأثيري در دريافت معناي كلي        آن از سوي دانش   

گـذارد، از     نمي!)  دقيق بدون دانستن قاعده غيرممكن است      دريافت معناي . متفاوت است 

منظر سند پشتوانه كتاب درسي، غيركاربردي اسـت و الزم اسـت در كتـاب عربـي ذكـر       

جا قابل ذكر است آن است كه روند كنـار گذاشـتن ايـن قواعـد                اي كه در اين     نكته. شودن

 بـا نگـاهي بـه       .ه اسـت  تي گام به گام توأم بود     هاي درسي با سياس     غيركاربردي در كتاب  

 آمـوزش   68 تـا حـدود سـال        58هاي عربي مقطع راهنمايي و متوسطه كه از سال            كتاب
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هـاي   ها با كتـاب  هاي نظام جديد و مقايسه اين كتاب  ها با كتاب    شد و مقايسه آن     داده مي 

هـاي دهـه     مثـال در كتـاب     به عنوان .  اين سياست را لمس خواهيم كرد      موجود به خوبي  

 بعدي تقليل پيدا كرد،     هاي   درس آمده بود كه در كتاب      19عالل در حدود    اول، موضوع ا  

لـه،   چنين حذف موضوعاتي از قبيل مفعـول  درس رسيد؛ هم2هاي موجود به  كتاب در  و

همگي ناظر بر اين مطلب است كـه سـير تغييـر و تحـول قواعـد،         ... عطف بيان و    ،  بدل

  ! مسيري باشيب ماليم  بوده است

اي در  از جنبـه روشـي نيـز بـا مقايـسه         .  جنبه صوري موضوع بود    ،فته شد ها كه گ       اين

هـاي موجـود سـال اول         در كتـاب  . خوبي اين تغيير را شاهديم      دهه به هاي اين سه      كتاب

اي بيان شود كه غيرمرتبط بـا زنـدگي و      گونه  دبيرستان ابتدا تالش شده موضوع قواعد به      

آمـوز   م زبان برگرفته از جهان پيرامـون دانـش  آموز نباشد؛ دنياي قواعد و عال     دنياي دانش 

 ،تالش شده ايـن زاويـه ديـد مـورد توجـه قـرار گيـرد        » منهج«اين كه در قسمت     . است

  !تالشي است به منظور زدودن آن نگرش منفي نسبت به يادگيري زبان عربي

حال در كتاب سال اول روش ارائه قواعد با ايجاد حلقه اتصالي ميـان جهـان             أي       علي

 مـستلزم  ،پرواضح است كه تحقق تأثير نگرشي اين امر. شود خلقت و عالم زبان آغاز مي 

خـوبي و بـا    ذوق است تا بتوانند به    داشتن معلماني خالق و داراي نيروي تخيل و خوش        

 ايجـاد كننـد؛     ك امر ذهني و يك موضوع واقعـي ارتبـاط          ميان ي  هايي شايسته،   ثالارائه م 

رس خالف آن را شاهديم؛ يعني آن كه معلم خود را موظـف     چيزي كه ما معموالً در مدا     

كند همانند گذشـته مـستقيماً وارد موضـوع           بيند و لذا تالش مي      به ايجاد اين ارتباط نمي    

  !شود و به شكل سنتي قاعده مورد نظر را توصيف و تبيين كند

ماً بـا  آموز قدري با فضاي موضوع آشنا شـد، مـستقي        در گام دوم پس از آن كه دانش    

او ناچار است در اين مواجهه به سـؤاالت         . شود  هايي از زبان مورد نظر درگير مي        عبارت

به عبارت ديگر پـس از  . شود پاسخ دهد مشخصي كه در ذهن او از سوي معلم ايجاد مي   

گذر از مرحله اول و آشنا شدن با موضوع، اكنون بايد ردپايي از اين آشنايي را در جهان                  

از خـود سـؤال     «هايي كـه در قـسمت         ن آشنايي همراه با سؤال و جواب      اي. كلمات بيابد 
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 به تدريج موجب يـادگيري نكتـه مـورد    شود،   مي مطرح) كتاب اول، بخش قواعد   (» كنيد

  . آموز خواهد شد نظر و تثبيت آن در ذهن دانش

     روش مطرح شده در كتاب، روشي فعال و اكتـشافي اسـت كـه در آن معلـم نقـش                    

آموز در اين فرايند خـود بـه نتـايج مـورد نظـر دسـت        يتگر را دارد و دانش راهنما و هدا  

دو كادر رنگي كه در تمـامي صـفحات قواعـد بـه     . يابد يابد و حاصل كار خود را مي        مي

هماننـد  (كنـد     خورد، در تلطيف موضوع و ايجـاد فـضايي پرنـشاط كمـك مـي                چشم مي 

  ). اول، كتاب51شود؛ ص هايي كه به برگزاري مسابقه مي دعوت

جـا  هـاي پيـشين، در اين       ح شـده در كتـاب     هـاي مطـر          به هر حال بـر خـالف روش       

البتـه نبايـد ايـن مـسأله را از نظـر دور             . آموز نقش كليدي در فرايند آمـوزش دارد         دانش

داشت كه آفت اين نوع آموزش، مسأله تخصص و زمان است؛ فقدان هر كـدام موجـب                

هـاي    اي ميان مطالب كتـاب سـال اول و كتـاب            با مقايسه . عقيم ماندن هدف خواهد شد    

يابيم كه آموزش اين مطالب نيازمند داشتن اطالعاتي بسيارتخصـصي نيـست،       قبلي درمي 

به عبارت ديگر اين مطالـب و آمـوزش آن تنهـا بـا دانـستن مـشتي اطالعـات، محقـق                      

  !شود؛ بلكه در كنار علم و فضل، به هنر و ذوق نيز نيازمنديم نمي

  

  ب دومقواعد و كتا

 برگرفته از اين حديث معـصوم اسـت         ،     روشي كه در كتاب دوم در پيش گرفته شده        

تـوانيم روش صـحيحي     تا ندانيم كه گمشده ما چيست، نمـي       » السؤال نصف العلم  « : كه  

لماذا، (وظيفه نخست معلم در اين روش، ايجاد سؤال است          . براي فهم و يافتن آن بيابيم     

چنـان كـه بايـد و     شـايد آن » سازي سؤال«؛ اما اين )كتاب دومفوائد در آغاز بحث قواعد  

آموز را درگير موضوع نكرده باشد؛ به عبارت ديگر شايد اين سؤاالت قدري               شايد دانش 

صورت ذهني براي او پيدا كرده باشد و او هنوز نداند كـه مـشكل و سـؤال كجاسـت و           

وز را در فـضاي     آمـ   تـوانيم بـه شـكل واقعـي و عملـي دانـش              پس چگونه مي  ! چيست؟

براي عيني كردن موضـوع و حـل ايـن مـشكل، متنـي در مقابـل                 ! سؤاالتش غرق كنيم؟  



)عمومي(عربي مقطع دبيرستان هاي  بررسي و نقد كتاب  22 

تا رد پـاي    ) در قسمت قواعد  » كيف«موضوعات تحت عنوان    (آموز قرار داده شده       دانش

 در ذهـن فراگيـر،      توان مطمئن شـد     پس از اين مرحله است كه مي      . اين سؤاالت را بيابد   

من ايجـاد   جاست كه معلم بار ديگـر ضـ       در اين ! شده است سؤاالت مشخصي نقش بسته     

 در عـالم پيرامـون خـود احـساس     وزد با آنچهخواهد بيام  مييك ارتباط عيني ميان آنچه 

، قدم به قدم به توضيح و تبيـين         )در قسمت قواعد كتاب دوم    » دراسة الموضوع «(كند    مي

اختبـر  «اي    اي مرحلـه  هـ   تمـرين . پردازد كه در ذهن فراگير پيدا شـده اسـت           سؤاالتي مي 

تواند   نيز معلم را بايد مطمئن كند كه اين مرحله با موفقيت طي شده است و مي               » نفسك

  . وارد مرحله دوم شود

آموز و استفاده از او در             در اين كتاب نيز در ادامه كتاب اول، روش فعال كردن دانش           

كـاربرد روش هـا و الگوهـاي        .( ادامه پيدا كرده است    - البته به شكلي ديگر      -فرايند آموزش   

  )27-21تدريس ،عادل يغما ،ص

  

  قواعد و كتاب سوم

 ابتـدا  ،تـر شـدن او   آمـوز و منطقـي        در كتاب سوم با توجه به باال رفـتن سـن دانـش          

 بـه  -شود و سپس علت طرح موضـوع   اي در ارتباط با موضوع درس مطرح مي »مقدمه«

در » فوائـد «(شـود   ديدگان او قرار داده مي در مقابل  -هاي خبري     شكل سؤال و يا گزينه    

شود كـه راه درسـت آمـوزش ايـن موضـوع             و به او گفته مي    ) قسمت قواعد كتاب سوم   

پس از طي اين مراحل، داسـتاني       ). در قسمت قواعد كتاب سوم    » اسلوب«(چگونه است   

بـرد    آموز عمالً به فايده يـادگيري موضـوع درس پـي مـي              شود و دانش    خيالي مطرح مي  

اي اسـت بـراي       هـا مقدمـه     چيني  اين زمينه ). »تمهيد«تحت عنوان   » مجدي«ستان آقاي   دا(

آمـوز     به عبارت ديگر وظيفه معلم در گام اول تشنه ساختن دانـش            ه بحث اصلي؛  ورود ب 

گيرد؛ پس از ايـن مرحلـه    انجام مي» صياغه«است و اين چيزي است كه تا قبل از عنوان       

 )34-29ص...كـاربرد روش هـا و       (» ارتكـر «و سـپس    » ريالگـوبردا «آموز وارد مرحله      دانش

بيند و خود بر طبق آن الگو كلمه مـورد   آموز الگويي را مي    شود به عبارت ديگر دانش      مي
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	 "�  " �����".(رسـد   گيري مي   سازد و در نهايت خود به مرحله نتيجه         نظر را مي  ���"( 

د كـه آيـا موضـوعات مـورد     آزماي در پايان، مراحل طي شده را مي » اختبر نفسك «عنوان  

  !نظر به درستي فرا گرفته شده يا نه؟

 نقشي  ،آموز در مسير آموزش     كنيم كه چگونه دانش     جا نيز به خوبي مشاهده مي         در اين 

گيرد و در تعاملي طرفيني با معلم، عالوه بر احساس سرور و شـادي                كليدي به خود مي   

  . گيرد تر فرا مي يز بهتر و دقيقناشي از مشاركت در آموزش، موضوع مورد نظر را ن

آموز هر كدام مـسؤوليت خـود    گونه باشد و معلم و دانش        آيا اگر چرخه آموزش اين    

جـاي خـود را بـه گـرايش و عالقـه و             ... رغبتي، تنفـر و       انگيزگي، بي    بي ،را انجام دهند  

 !دهد؟ يادگيري نمي

   

  اي پيرامون قواعد نكته
داشـته باشـيم و ايـن    » قواعـد «الب آورده شده در قـسمت       اگر بخواهيم نقدي بر مط 

 بـا   بگـوييم كـه مـا در قـسمت قواعـد           بايـد    هـا كنـيم،   را متوجه نواقص و كمبود    » نقد«

اگـر قواعــد  . هـا وجـود دارد  پوشـي از آن  ي مواجـه هـستيم كـه امكـان چـشم     موضـوعات 

 پـس از  يافت معناي كلي جملـه نقـشي ندارنـد،    كه در درغيركاربردي را قواعدي بدانيم   

هـا، انـواع اعـراب،      نـي و نحـوه بنـاء آن       اين منظر آيا قواعد استثناء، جزئيـات كلمـات مب         

رسـد كـه در قـسمت     لـذا بـه نظـر مـي    ! جايگاهي در تقويت رويكرد و هدف ما دارند؟      

انـدازهايي   هايي وجود دارد كـه مـسير آمـوزش را دچـار دسـت         هنوز هم گردنه  » قواعد«

  .نظر قرار گيردكند كه الزم است مورد تجديد مي

  

  تمرينات
اين مسأله مشهود است كه تمامي           با نگاهي به تمرينات ارائه شده در اين سه كتاب،           

اهتمام به مـتن و جملـه و        . ها با هدف تقويت قوه درك و فهم از متن آماده شده است            آن

ب  همه و همه حكايت از آن دارد كه كتا         ،توجه به درك مطلب و تنوع در ارائه تمرينات        
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در » فهـم مـتن  «خواهد اين رويكرد را به اثبات برساند كه الزم است غايت  در نهايت مي  

 ،هاي تمرينات ايـن سـه كتـاب    از ويژگي . ها خود را به منصه ظهور برساند        پايان آموخته 

 كـه قـوه درك و فهـم          اسـت  هاي حفظي و تعريفي و توجه به تمريناتي         پرهيز از آزمون  

ريـزي درس عربـي      ها همه در راستاي سند راهنماي برنامه       و اين  برد؛  آموز را باال مي     انشد

  .ها تأكيد ورزيده است است كه بر اين نكته
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و در كتـــاب دوم و ســـوم » ... أضـــواء «اي بـــا عنـــوان       در كتـــاب اول صـــفحه

شناسـي از     رتبط بـا زيبـايي    وضوعات مـ  م. به شكل اختياري آمده است    » ...الصورالجمالية«

دهـي و    از جمله مطالبي اسـت كـه بـه شـكل         ،هاي دوم و سوم آمده      چه در كتاب  قبيل آن 

هـا در آينـده   ند نكته وجود دارد كه توجه به آناما چ. تواند كمك كند ايجاد ذوق ادبي مي 

  :تواند اثرگذاري اين قبيل موضوعات را افزايش دهد؛ از جمله  مي

آمـوز و يـا معلـم          فراتر از حد فهم دانـش      رسد بعضي از موضوعات    به نظر مي   -1

  ).83مانند بحث تقديم و تأخير، كتاب سوم، ص (است 

تـوان بـه موضـوع علـم بـديع نيـز سـرايت داد و                  شناسي را مي    مباحث زيبايي  -2

 .آموزان مطرح كرد شناسانه از اين علم را در سطح دانش هايي زيبايي نكته

شناسـي را از سـال اول شـروع     توان مبحـث زيبـايي      مي» أضواء قرآنية «به جاي    -3

 .نمود

 .هاي اجباري آموزش قرار داد توان جزء قسمت قسمتي از اين مباحث را مي -4
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رسـد         هر چند اين دو قسمت نيز جزء صفحات اختياري قلمداد شده اما به نظر مـي               

تر باشـد، اثربخـشي       آيد، گسترده   در پايان اين دو قسمت مي     اگر توضيحاتي كه در كتاب      

ده متأسفانه در مـدارس مـا قواعـدي فراتـر از كتـاب درسـي آمـوزش دا                 . تري دارد   بيش
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ده، كمتـر مـورد توجـه        تحت اين دو عنوان در كتاب آم       هايي مانند آنچه    شود اما متن    مي

تري مورد عنايت قـرار       يش لذا اگر قرار است موضوع فهم متن با جديت ب          گيرد؛  قرار مي 

هـاي سـوخته و يـا          وارد فضاي كار كالس شـود و از وقـت          ها  ، بايد اين گونه متن    گيرد

آمده استفاده شود و اين صفحات البته با تأكيد بر ترجمه و فهم مـتن و              هاي پيش   فرصت

  .دريافت معناي عبارات مورد عنايت و اهتمام قرار گيرد

  

  اصنع و اعمل
كه تصور مخاطبان ما از يادگيري زبان عربي با اشـتباهات و خطاهـايي                   اگر بپذيريم   

تـصوري  . بـريم   همراه است، به رازِ آوردن صفحاتي با اين عنوان در كتاب درسي پي مي             

هـا بـه ذهـن        كه ساليان سال همراه يادگيرنـده عربـي بـوده و اكنـون از طريـق خـانواده                 

ه او بر اين باور است كه زبان عربـي     ك ، حاكي از آن است    آموز امروز سرايت كرده     دانش

گونه سنخيتي بـا      ؛ زماني كه هيچ   ... و  »  يضرب –ضرب  «هاي    يعني همان يادگيري صيغه   

اي با اين عنوان      لذا اختصاص صفحه  ! هاي جديد و ابزارهاي جديد آموزشي ندارد        روش

اند و  ور كردهاي تص گونه كه عده     لذا نه آن   تواند بسيار مفيد باشد؛     ن نگرش مي  در تغيير اي  

هـاي آمـوزش زبـان عربـي سـاختن            اند كه يكي از هـدف       در مقاالتي هم مكتوب نموده    

 تنهـا بـه منظـور       تأكيد بر اين عنوان    رسد   به نظر مي   بلكه! هاي آموزشي است    سازه  دست

  !تالش براي ايجاد تغييري نگرشي باشد

   

  آموزي هاي دانش  فعاليت–هاي ادبي  پژوهش

اي است كه در نظام آموزش و پرورش          تبط با درس، حلقه مفقوده    هاي علمي مر     فعاليت

ترين مسؤوليت يـك   اگر ايمان بياوريم كه مهم. شود  ما با آن به شكل جدي برخورد نمي       

 ايجاد تغيير نگرشي در ذهن مخاطب خود نسبت به ضرورت يادگيري زبان             ،معلم عربي 

ت در خـواهيم يافـت كـه      عربي و شيرين نمودن و سهولت اين امر است، در اين صـور            

 گونـه    دادن ايـن   آمـوز در انجـام       فعال كردن دانش   ،ترين ابزارها در اين مسير      يكي از مهم  
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هـا و     هاي ما عدم اهتمام به اين فعاليت        مشكل كنوني كالس  . هاي پژوهشي است    فعاليت

هـايي ايـن      رسـد وجـود عنـوان       به نظر مي  . هايي است    چنين تالش  برخورد صوري با  يا  

بـا  . تـري در فـضاي آمـوزش خواهـد شـد            كتاب موجب تحرّك و نشاط بيش     چنين در   

 نويـسندگان   يابيم كـه هـدف       است درمي  نگاهي به موضوعاتي كه در اين صفحات آمده       

 نـشان دهنـد اوالً  زبـان عربـي           آمـوز    به دانش   آوردن اين صفحات آن بوده كه        كتاب از 

مورد است و ثانياً      تغناء از آن بي   اي كه ادعاي اس     گونه  ها عجين شده به   چگونه با زندگي آن   

تواند در عصر حاضر نيز مـورد اسـتفاده قـرار             زبان عربي زباني است زنده و پويا كه مي        

  !گيرد

  

  ها ها و تجربه عبرت

     اگر بخواهيم گذشته را چراغ راه آينده خـود قـرار دهـيم و كارهـاي انجـام شـده را         

  :رسان ما باشد   تواند ياري ت ذيل مي موضوعااي براي كارهاي آينده، تي و تجربهعبر

... و  »  ترجمـه آيـات قـرآن كـريم        يـادگيري «و هدف،   » فهم متن «اگر رويكرد،    -1

ها و اشتقاقات قرآني به شـكل مـستقيم            واژه  از تر از اكنون  باشد، بهتر است بيش   

  .استفاده كنيم

هـا و     گيـرد، مـتن     آمـوزان صـورت مـي       با ارزيابي هايي كه از معلمان و دانـش         -٢

تواند تحقق بخش اهداف مـورد نظـر در راهنمـاي برنامـه               هايي كه نمي    رينتم

 .درسي  باشد، تغيير كند

معلـم اگـر در پايـان سـال      . يكي از مـشكالت اساسـي آمـوزش اسـت         » زمان« -٣

 بهتر از آن است كه موضوع كمبود وقـت          ،تحصيلي با ازدياد وقت مواجه شود     

 .ا متالطم كنداي وجود او ر و اتمام سال تحصيلي چون موريانه

شاه بيت آموزش، معلم و نيروي انساني است؛ تـا زمـاني كـه نتـوانيم در ايـن                    -�

 . فايده است موضوع كاري كنيم هر تالشي بي
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تر مورد عنايت قرار گيرد و از آن در جهت فهم متن            تواند بيش   روش مكالمه مي   -	

 .استفاده شود


 آن فـيلم، نـوار      هاي درسي نيازمند داشتن يك بسته آموزشي است كه در           كتاب -

. هاي فشرده، كتاب كار، كتاب كمك آموزشي وجـود داشـته باشـد     صوتي، لوح 

آموز قرار گيرد، يكـي       فقدان اين بسته آموزشي كه همراه كتاب در اختيار دانش         

 . از نواقص آموزش است

هاي عربي نيازمند توجه به موضوعاتي از قبيل ترجمه، مكالمه، فهم             بازار كتاب  -٧

 .ي و موضوعاتي از اين قبيل استخوان متن، متن

در زمينه ارتباط ميان زبان فارسي و عربـي در قـسمت مـتن و تمـرين عنايـت             -٨

 .بيشتري صورت گيرد

  

  نتيجه

 براساس طرحي است كـه در راهنمـاي برنامـه            است هاي عربي آمده     در كتاب       آنچه

 موضـوعي  رويكرد فهم متن و توجه به معني و درك از عبـارت . درسي معين شده است 

رسـد اگـر    به نظـر مـي  . خورد است كه در تمامي جزئيات كتاب، رد پاي آن به چشم مي           

اندركاران آموزش زبان عربي مشكلي را در اتخاذ اين رويكـرد و هـدف احـساس                  دست

، به سراغ طرح موضوع   جويي قرار دهند    كه كتاب را مورد نقد و عيب        كنند به جاي آن     مي

ي بروند و اين موضوع را به عنـوان يـك مـسأله ملـي در                آموزش زبان عرب  » نيازسنجي«

اندركاران و متفكران و دردمنـدان و اصـحاب           سطح كشور مطرح كنند و از تمامي دست       

فكر و نظر بخواهند كه اين موضوع را با نگاهي علمي و كارشناسانه مورد بررسي قـرار                 

توانيم   رد و اهدافي مي   دهند تا معين شود كه امروزه براي آموزش زبان قرآن با چه رويك            

گيـري از ايـن زبـان در جهـت ارتقـاي منزلـت                غايات مورد نظر خود را كه همانا بهـره        

  .فرهنگي جامعه است، محقق سازيم
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ر آن كند كه عناوين و موضوعات مطرح شـده د       هاي موجود حكايت از آن مي            كتاب

  .خواسته است است كه برنامه درسي از مؤلفان همگي در راستاي تحقق آن هدفي

  
  منابع و مĤخذ

  1 سند شماره –ريزي درسي  هاي برنامه اصول كلي و ضرورت −
  ترجمه داريوش دهقان–ريزي درسي  برنامه −

 ، دكتر حسن ملكي، انتشارات مدرسه )راهنماي عمل(ريزي درسي  برنامه −

ان نـژاد، انتـشارات آسـت    ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر، ترجمه دكتر خـوي    برنامه −
 قدس

 1379راهنماي برنامه درسي عربي متوسطه، ويرايش دوم، مرداد  −

  1380طراحي مدل هاي تحليل محتواي كتاب هاي درسي ،محمد نوريان  −

 2ريزي درسي، سند شماره  فرايند برنامه −

ريزي و تأليف     ريزي آموزشي، دفتر برنامه     ريزي درسي، سازمان پژوهش و برنامه       فرايند برنامه  −
 1379ييز كتب درسي، پا

 1357قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، تدوين جهانگير منصور، نشر دوران، چاپ  −

 1365كاربرد روش ها و الگوهاي تدريس ،عادل يغما ،انتشارات مدرسه،  −

 1387كتاب اول دبيرستان، چاپ  −

  1387كتاب دوم دبيرستان، چاپ  −

 1387كتاب سوم دبيرستان، چاپ   −

 1371، حسن شعباني، سمت )روش ها و فنون تدريس (ي مهارت هاي آموزشي و پرورش −
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