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  :چکیده
عربی عمومی سـال سـوم دبیرسـتان از دیـدگاه     این بررسی با هدف ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ 

-هاي بـه  آموزان، کوشیده است با بیان تأثیر متون در آموزش زبان و از طریق تحلیل دادهدبیران و دانش

. دست آمده از نظرسنجی، میزان موفقیت بخش متون را در دستیابی به اهداف بخش مذکور، بررسی کند
گیري از نمونه. رستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی استهاي شهي آماري پژوهش، دبیرستانجامعه
روش پـژوهش مـوردنظر، پیمایشـی    . اي انجام شدگیري تصادفی خوشهي آماري با روش نمونهجامعه

ي ها در بخش آمار توصیفی محاسبهاست و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و روش تحلیل داده
دست آمده نشان داد نتایج به. است) t( درصد و در بخش آمار استنباطی، آزمونمیانگین، انحراف معیار و 

که از نظر بیشتر دبیران، بخش متون در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستان، در رسیدن بـه اهـداف   
این بخش از کتاب در رسیدن به اهـداف   آموزان،که از نظر بیشتر دانشخود موفق بوده است؛ در حالی

رو ضرورت توجه بیشتر به تصحیح این بخش، در کتـاب درسـی عربـی    ق نبوده است؛ از اینخود موف
  .شودعمومی سال سوم دبیرستان، احساس می

 
  آموزانآموزش زبان عربی، عربی عمومی سال سوم، بخش متون، دبیران، دانش :ها واژهکلید
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  مقدمه -1
ي نقـد و  هرچند انـدك، در حـوزه  ها و مجالت مختلف، سخنان و مقاالتی، تاکنون در همایش

ي این سـخنان،  بررسی کتب عربی دبیرستان بیان شده است که وجه غالب مشترك در بین همه
عدم اهتمام به ارزیابی اثربخشی و نقد متـون آموزشـی و درنتیجـه، غافـل مانـدن از اهـداف و       

یده اسـت تـا بـا    اکنـون، زمـان آن فرارسـ   . )76: 1388کرمـی،  (هاسـت  هاي پنهانی این کتاب الیه
رویکردي جدید و روزآمد و در چارچوب اهداف آموزش و پرورش به بـازبینی و نقـد متـون    

شایسته است که با نگاهی نو و علمی، نقـاط  . درسی کتب عربی دبیرستان، همت گماشته شود
قوت و ضعف این متون براساس معیارهاي علمی مشخص شده و در صورت امکـان بـراي از   

  .ها اقدامی صورت گیرداستیبین بردن این ک
. هـاي خـارجی اسـت   هـاي آمـوزش زبـان   تـرین بخـش  چگونگی آمـوزش متـون از مهـم   

هاي کارآمدي را براي آموزش متون عربی شیوهنظران و متخصصان آموزش زبان عربی  صاحب
ویژه وقتی هدف آموزش زبان عربی فهـم و درك متـون   ها، بهتوجه به این شیوه. اندطرح کرده

سؤال مهـم ایـن   . )1379ي درسی عربی متوسطه، راهنماي برنامه(رسد نظر میاست، ضروري بهعربی 
ي آمـوزش،  اندکاران حوزهاست که میزان اثربخشی این متون تا چه حدي است؟ دیدگاه دست

ترین رسد که یکی از مهمنظر میآموزان نسبت به این مسئله چیست؟ بهازجمله دبیران و دانش
یکـی  . هاي آموزش زبان عربی در ایران استر یادگیريِ متون، ناکارآمدي شیوهعوامل ضعف د

ترین راهکارها براي دستیابی به عوامل موفقیـت و عـدم موفقیـت در چنـین     ترین و پویااز مهم
توانـد نقـش   هاي میدانی است که مـی طرح فراگیري در هر کشور، اجراي تحقیقات و پژوهش

این پژوهش نیـز  . )114: 2010زاده و همکاران، متقی(ش زبان ایفا کند بسزایی در ارتقاي کیفی آموز
بر آن است تا میزان موفقیت بخش متون را براساس اهداف این بخش در کتاب عربی عمـومی  

  .آموزان و معلمان شهرستان پیرانشهر بررسی کندسال سوم دبیرستان از دیدگاه دانش
در بخش . پردازده تشریح و توضیح مسئله میي حاضر در دو بخش نظري و تحلیلی بمقاله

ي اهمیت مهارت خواندن و تناسب محتواي متن موردنظر نظري، کوشش بر آن است تا درباره
ي آموزش با نیازهاي جامعه، تصویري روشن و علمی از این حوزه از دیدگاه متخصصان حوزه

تحلیـل مـواد   آمـار توصـیفی و اسـتنباطی بـراي     با تکیه بر ، زبان ارایه شود و در بخش تحلیل
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ي دیـدگاه دو گـروه   آمـوزان و مقایسـه  نظرسنجی، بر آنیم تا به بررسی دیدگاه دبیران و دانـش 
امید اسـت کـه نتـایج پـژوهش در بهبـود و      . درخصوص موفقیت این بخش از کتاب بپردازیم

  .ارتقاي کیفیت متون درسی، اثربخش باشد
  
  ي پژوهشپیشینه. 1-1
هـا و طـرح   حقیقاتی که تاکنون در ایران و در رابطـه بـا آمـوزش زبـان عربـی و نقـد کتـاب       ت

توان به موارد ها میاز میان این پژوهش. است، بسیار اندك استراهکارهاي مناسب انجام شده
  :زیر اشاره کرد

ترجمه بررسی میزان موفقیت بخش کارگاه «اي با عنوان زاده و همکاران مقالهعیسی متقی )الف
» آمـوزان شهرسـتان دورود  ي دبیرسـتان از دیـدگاه معلمـان و دانـش    هاي عربـی دوره در کتاب

هدف این مقاله، بررسی میزان موفقیت بخش متون با استفاده از یک پژوهش میدانی . اندنگاشته
بـه  » هـا الجمعیۀ العلمیۀ اإلیرانیۀ للغۀ العربیـۀ و آداب «ي مجله 15ي ي مذکور در شمارهمقاله. است

  .چاپ رسیده است
ي متوسـطه از  موانع یـادگیري درس عربـی در دوره  «اي با عنوان زهرا حقدوست راد مقاله )ب

منظور طرح راهکارهایی براي این پژوهش میدانی به. نوشته است» آموزان و دبیراندیدگاه دانش
ي مـذکور در  مقالـه . ي متوسـطه، انجـام شـده اسـت    رفع موانع یادگیري زبـان عربـی در دوره  

  .چاپ شده است» کتاب ماه ادبیات«ي مجله 27ي  شماره
» بررسی و نقد کتب عربی مقطع دبیرستان، عمـومی «اي با عنوان حمیدرضا میرحاجی مقاله )ج

ي درسی را تشـریح  ي کتب درسی و عناصر برنامهوي در این مقاله، مراحل تهیه. نگاشته است
هاي عربی االت چهارمین همایش سراسري مدیران گروهي حاضر در مجموعه مقمقاله. کندمی

  .هاي ایران در دانشگاه رازي چاپ شده استدانشگاه
نقد الکتب الدراسیۀ فی اقسام اللغۀ العربیۀ فـی ایـران معـاییر و    «اي با عنوان حامد صدقی مقاله )د

ر نقـد کتـب و   هدف این مقاله، بیان اصول و معیارهایی است که باید د. نگاشته است» تطلعات
ي مجلـه  10ي ي مذکور در شـماره مقاله. ي عبرت نگریسته شوندهاي آینده، به دیدهتعیین افق

  .چاپ شده است» یۀاإلنسان العلوم«
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اي از مشـکالت و موانـع کتـب    شده، که هرکدام به بررسی گوشههاي انجامبا توجه به پژوهش
ت که در ایران در رابطه بـا ارزیـابی موفقیـت    اي اساند، این پژوهش، اولین مقالهعربی پرداخته

  .بخش متون در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستان نگاشته شده است
  
  ادبیات نظري پژوهش -2
 هاي خارجیاهمیت مهارت خواندن در آموزش زبان. 2-1

نظران،  هاي زبان، تاحدي است که بسیاري از صاحباهمیت مهارت خواندن در بین دیگر مهارت
این اهمیت، . اند هدف اصلی آموزش زبان خارجی و زبان دوم را کسب این مهارت عنوان کرده

هاي خواندن را پایه و اساس ، مهارت1چستن چون همپردازان، تاحدي است که بسیاري از نظریه
 .)15، 1385صحرایی، (اند گفتن و نوشتن دانسته  شنیدن، چون همهاي دیگر مهارت

دیدگاه، نوعی مبالغه وجود دارد، شکی نیست کـه خوانـدن زیـاد و پویـا در     اگرچه در این 
تـوان گفـت کـه    بر این اساس نمی. ویژه نوشتن، بسیار مؤثر استتقویت دو مهارت گفتن و به

بدون قدرت بر مهارت خواندن، یعنی بدون فهم آثار مکتوب آن زبان، تسلط بر زبانی حاصـل  
  .)74 ،2005 الجوینی،(شده است 

دانسـتند، امـروزه،   تحـرك مـی  برخالف نظریات سنتی، که خواندن را مهارتی انفعالی و بی
عنوان یک مهارت رمزگشا، که خواننده با آن پیام نویسـنده را دریافتـه و رمزگشـایی    خواندن به

اند که فکـر در  رو خواندن را عملیاتی عقلی دانسته؛ از این)85: 1985نایف، (کند، مطرح است می
أثیر دارد و در صورتی که هرکدام از عناصر تفکـر را از دسـت بدهـد، بـه یـک عملیـات       آن ت

گونـه  وار متنی را که دیگري نوشته است، بدون هـیچ شود که خواننده، طوطیتقلیدي تبدیل می
  .)87: همان(کند فعالیت فکري و تالش براي برقراري ارتباط با آن، تکرار می

دهد خواننده کند که نشان میاي تعریف میگونه، آن را بهي خواندنتحقیقات جدید درباره
ها استفاده کند تا مفهوم موردنظر نویسنده را بازآفرینی ي اطالعاتی و مهارتقصد دارد از زمینه

  .)125: 2005الجوینی، (کند 

                                                                                                                                               
1chesten 
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  هاي جامعهتناسب محتواي متون با نیازها و ارزش. 2-2
پـذیر کـردن   هـاي جامعـه بـراي شـرکت در جامعـه     از نظر تاریخی، مدارس به خواست گروه

؛ )87: 1389پـور،  تقی(اند وجود آمدهکودکان، انتقال فرهنگ و کمک به حفظ یکپارچگی جامعه به
بـا تحلیـل   . دهـد را تشـکیل مـی   1ریـزي هاي اجتماعی، اساس برنامهبنابراین، توجه به واقعیت

ی از یادگیري پرداخت که عـالوه بـر   ي محتوا و تجربیاتجو جستتوان به فرهنگ و جامعه می
ي درسی بایـد دانشـی را ایجـاد    برنامه. اعتبار علمی، متناسب با هنجارهاي اجتماعی نیز هستند

ي درسـی،  یکی از وظایف برنامه. کنیمکند که متناسب با نوع جهانی باشد که در آن زندگی می
یازهاي آنی باید توجه کرد و هم در مطالعه و بررسی جامعه، هم به ن. رفع نیازهاي جامعه است

ویژه به تحوالت ناشی از پیشـرفت علـوم و تکنولـوژي بایـد     به تغییرات و تحوالت مستمر، به
توجه داشت، بنابراین محتواي کتب درسی و ازجمله متون درسی را بایـد مطـابق بـا تغییـرات     

واره بـا نیازهـاي   ي درسـی همـ  اساسی که در جامعه در حال وقوع است، انتخاب کرد تا برنامه
  .)125: 1381ملکی، (گون انطباق یابد گونه

هاي جامعـه ذکـر   چه در رابطه با تناسب محتواي متون با نیازها و ارزشبراي درك بهتر آن
کار رفته در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستان شد، در جدول زیر مشخصات کلی متون به

  .کنیمرا ذکر می
  

کار رفته در کتـاب عربی عمومـی سال سوم دبیرسـتان در رابطه با تناسب محتوا با بهبرآورد متون  )1(جـدول 
  نیازهاي جامعه

 تناسب مفهوم متن با نیازهاي جامعه محتوا عنوان درس

 تناسب دارد دعا و نیایش إلهی إلهی فقیر أتاك اول

 تناسب دارد عدالت امام علی العدالهشمس دوم

 تناسب دارد هاي علمی قرآناشاره سنریهم آیاتنا سوم

 تناسب دارد شهادت پسران خنساء الشهداءأم چهارم

 تناسب دارد بزرگداشت پدر طالئع النّور پنجم

 تناسب دارد ارزش وقت اغتنام الفرصه ششم

 تناسب دارد تمسک به قرآن علیکم بالقرآن هفتم

                                                                                                                                               
1Planning 



  1392 بهار. 26شماره             پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی -ي علمی  مجله

156 

  اهداف بخش متون در کتب عربی. 2-3
  :ي کلی تقسیم کرداهداف بخش متون را در کتاب مذکور به دو دستهتوان طور کلی میبه
کند، کـه هـم شـامل تقویـت مهـارت      اهدافی که مهارت خواندن در آموزش زبان دنبال می. 1

گویی به نیازهاي جامعه است؛ شود و هم در راستاي پاسخآموز در آموزش زبان عربی میدانش
توجه به نیاز جامعه و فرهنگ حاکم بر آن به کار خویش تواند بدون زیرا درنهایت، مدرسه نمی

طـالبی و  ( آموزان باید در راستاي نیازهـاي جامعـه، رشـد و پـرورش یابنـد     ادامه دهد؛ لذا دانش
  .)28: 1389همکاران، 

ي در مقدمه. اهدافی که در کتب عربی دبیرستان براي این بخش از کتاب تعریف شده است. 2
ي درك و فهـم  ن آمده است که هدف آموزش زبان عربی، تقویت قـوه هاي عربی دبیرستاکتاب

رو اهتمام به درك صحیح معانی عبـارات و تقویـت   متون دینی و فرهنگ اسالمی است؛ از این
ها اشاره شده است ها بدانهایی است که در این کتابهاي زبان از اولویتاین محور از توانایی

 .)ب: 1388زاده، میرحاجی؛ متقی(

. کوشد میزان موفقیت بخش متون در رسیدن به این اهداف را بررسـی کنـد  این جستار می
میزان اهمیت و ضرورت بخش متون از دیدگاه معلمان و  چون هماز آنجا که مواردي  چنین هم

آموزان، براي تحقق ایـن موفقیـت در   آموزان، میزان موفقیت بخش متون در استقبال دانشدانش
  .گنجاندمؤثر هستند، این موارد را نیز در بررسی خود میاهداف ذکرشده، 

  
  شناسی پژوهشروش. 3
  هاآوري و روش تحلیل دادهآوري، ابزار جمعروش جمع. 3-1

. ها استفاده شده اسـت دست آوردن اطالعات و دیدگاهدر این تحقیق از روش پیمایشی براي به
شود به تعدادي پرسش مشخص، پاسـخ  می هاي معینی از افراد، خواستهدر این روش، از گروه

بنابراین، ؛ )42: 2007عبـداألمیر،  (دهد ي اطالعات تحقیق را تشکیل میها مجموعهاین پاسخ. دهند
اي تصادفی اسـت  تحقیق پیمایشی، توصیفی از نگرش و رفتار جمعیتی براساس انتخاب نمونه

  .)3: 1389بیکر، (
اي از مطالعـات  ي پرسشـنامه، آمیـزه  روش تهیـه  .ها پرسشـنامه اسـت  آوري دادهابزار جمع
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از آنجـا کـه بـراي    . هـاي مشـابه در ایـن حـوزه اسـت     محققان و نیز الگوبرداري از پرسشنامه
هـاي  ي پرسشـنامه ي مشابه وجود داشت، نگارندگان بـا مطالعـه  ي این تحقیق، نمونهپرسشنامه

ویژه آموزش زبان هاي خارجی، بهزباني آموزش پردازان حوزهمشابه و استفاده از دیدگاه نظریه
آمـوزان و معلمـان اجـرا    ي این پژوهش را تهیه و آن را براي دو گـروه دانـش  عربی، پرسشنامه

سـاخته  روش طرح سؤاالت محقـق . عبارتی دیگر، این پرسشنامه، محقق ساخته استکردند؛ به
خصـوص  زبـان، بـه  ي آمـوزش  به این صورت است که بـه آرا و نظریـات متخصصـان حـوزه    

متخصصان آموزش زبان عربی، مراجعه شد و براساس آرا و نظریات آنـان و نیـز اهـداف ایـن     
بخش از کتاب عربی، نقاط قوت و ضعف آن مشخص شد و براساس آن، سؤاالت پرسشـنامه،  

ي پرسشـنامه . آموزان و دبیـران طراحـی شـد   گردآوري و دو پرسشنامه براي دو گروه از دانش
 5ي مربـوط بـه دبیـران،    سؤال فرعی و پرسشنامه 18سؤال اصلی و  5آموزان، انشمربوط به د

ي حـوزه  5هاي پرسشـنامه بـراي هـر دو گـروه در     سؤال. سؤال فرعی دارد 21سؤال اصلی و 
  :اصلی مطرح شده است

  میزان اجراي راهبردهاي صحیح روخوانی متون از جانب دبیران؛ .1
  اي مناسب براي درك و فهم معنایی متون؛ي دبیران از راهبردهمیزان استفاده .2
  ي دبیران از راهبردهاي مناسب براي بیان نکات مربوط به قواعد؛میزان استفاده .3
  ي دبیران از راهبردهاي مناسب براي تحلیل زیبایی متن؛میزان استفاده .4
  .هاي یک متن درس عربی سال سوم عمومیي ویژگیآموزان دربارهنظر دانش .5

اسـتفاده شـده   ) t(آمـوزان آزمـون   ي آراي دبیران و دانـش ها و مقایسهلیل دادهبراي تجزیه و تح
  .ها براساس آمار توصیفی و استنباطی استهاي این پژوهش، حاصل تحلیل دادهبنابراین، یافتهاست؛ 

  
  گیريي آماري و روش نمونهي آماري، نمونهجامعه. 3-2

شهرسـتان پیرانشـهر در اسـتان آذبایجـان غربـی      هاي دولتی ي آماري پژوهش، دبیرستانجامعه
هـاي  سو به این دلیل است کـه در شهرسـتان  هاي این شهرستان از یکانتخاب دبیرستان. است

هـاي کمکـی دیگـري در اختیـار     هاي درسـی، کتـاب  جز کتابآموزان بهکوچک، معموالً دانش
هـا، در ایـن   منفـی ایـن کتـاب    دست آمده از بررسی تأثیرات مثبت ورو نتایج بهندارند؛ از این
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هـاي بـزرگ،   هـا در شهرسـتان  دست آمده از بررسی تأثیرات این کتـاب ها از نتایج بهشهرستان
هـاي  هاي بزرگ، اغلب، عالوه بر کتابآموزان در شهرستانبیشتر قابل اعتماد است؛ زیرا دانش

ز نگارنـدگان، خـود   هاي کمک درسی نیز در اختیار دارند؛ از سوي دیگر، یکـی ا درسی، کتاب
هاي شهرستان پیرانشهر، مشغول تدریس است و انتخاب ایـن  عنوان معلم عربی در دبیرستان به

 .شهرستان سبب سهولت در انجام پژوهش شده است

. ها دولتی هسـتند ي آندبیرستان در شهرستان پیرانشهر وجود دارند که همه 15درمجموع، 
عنـوان  دبیرسـتان دخترانـه بـه    2دبیرستان پسرانه و  2. اي استگیري، روش خوشهروش نمونه

ي اسـتاد هـژار و   هاي پسرانهدبیرستان: اند ازاین مدارس، عبارت. ي آماري انتخاب شدندنمونه
از هر مدرسه، یک کـالس و  . ي حضرت زینب و فاطمیههاي دخترانهشهید صدوقی، دبیرستان

مدرسـه،   4آمـوز از  دانـش  80درمجموع، . طور تصادفی، انتخاب شدندنفر به 20از هر کالس، 
  .اندطور تصادفی به سؤاالت این پرسشنامه، پاسخ داده به

  
  اعتبار. 3-3

آموزان استفاده شـد  نفر از دانش 32اي مقدماتی به تعداد براي بررسی اعتبار پرسشنامه از نمونه
  .امه، اعتبار مناسبی دارداست؛ بنابراین، پرسشن/. 77که براساس آن، میزان آلفاي کرونباخ برابر 

  
  روایی. 3-4
ي آمـوزش  منظور بررسی روایی پرسشنامه، از دیدگاه و نظریات اساتید و متخصصان حـوزه به

طوري که پرسشـنامه بـراي چنـد تـن از متخصصـان      ي آمار استفاده شد؛ بهزبان عربی و حوزه
اعمـال نظریـات ایشـان بـا     ي آموزش زبان، ارسال شد و پس از هاي میدانی در حوزهپژوهش

 .تغییراتی چند، مورد استفاده قرار گرفت

  
  هاي توصیفیداده. 4
 ي آماري دبیراننمونه. 4-1

دبیرسـتان دخترانـه و    10است کـه از  ) زن 7مرد و  13(دبیر  20ي آماري دبیران، شامل جامعه
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  .اندپسرانه انتخاب شده
  

  ي نهاییمطالعهکننده در توزیع جنسیتی دبیران شرکت )2(جدول 
  درصد  تعداد  ي آماري دبیرانجامعه

  ٪65  13  دبیران مرد
  ٪35  7  دبیران زن

  
  آموزاني آماري دانشنمونه. 4-2

نفـر   40ها دختر و نفر آن 40نفر است که از این تعداد،  80آموزان، شامل ي آماري دانشنمونه
نفـر در   20ي علوم تجربـی و  در رشتهنفر  20ها پسر هستند و از این تعداد در میان پسرها آن

ي علوم تجربی و نفر در رشته 20در میان دخترها نیز . خوانندي ریاضی فیزیک، درس میرشته
 2خوانند که به تفکیک رشته و جنسیت در جـدول  ي ریاضی فیزیک درس مینفر در رشته 20

  .آمده است
  

  ي تحصیلینهایی به تفکیک رشته يکننده در مطالعهتوزیع جنسیتی افراد شرکت )3(جدول 
 کل ریاضی فیزیک علوم تجربی رشته

  شاخص
 جنسیت

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %50 40 %25 20 %25 20 زن

 %50 40 %25 20 %25 20 مرد

 %100 80 %50 40 %50 40 کل

  
  هاي مربوط به دبیرانتحلیل داده. 4-3

متون عربی سـال عمـومی سـوم، راهبردهـاي صـحیح       شما تا چه حد در تدریس. 1سؤال 
  کنید؟روخوانی متون را اجرا می

ي آمـاري دبیـران، حـدود    نفر جامعـه  20دهد که از میان تحلیل نتایج این سؤال، نشان می
به میزان خیلـی زیـاد بـه     12/0کنند، حدود دبیران تا حد زیادي این راهبردها را اجرا می 82/0

مانده نیز در حد متوسطی به روخوانی  6/0ي کنند و بقیهنی توجه میراهبردهاي صحیح روخوا
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  .دهندمتون، اهمیت می
شما تا چه میزان از راهبردهاي مناسب براي براي بیان نکات قواعدي متون عربـی  . 2سؤال 

  کنید؟استفاده می
ي از دبیران، بیـان نکـات قواعـد    16/75دهد که حدود نتایج نظرسنجی این سؤال نشان می

نیـز ایـن اثـر را در حـد      80/24انـد و حـدود  متون را در یادگیري بهتر متن، بسیار مؤثر دانسته
دهد که بیشتر دبیران به نقش مهم متن در تسریع و این آمار، نشان می. اندمتوسطی ارزیابی کرده

  .اندسازي آموزش قواعد واقفآسان
  کنید؟ و فهم معنایی متن استفاده میشما تا چه حد از راهبردهاي مناسب براي درك . 3سؤال 

از دبیـران، تنهـا در حـد     25/82هاي این سؤال حاکی از آن اسـت کـه حـدود    تحلیل داده
نیـز در حـد    25/12. آموزان را با درك و فهم متن، درگیـر کننـد  اند تا دانشمتوسطی در تالش

بـه اجـراي ایـن راهبـرد     مانده نیز در حد خیلی کم باقی 5/5کنند و کمی به این امر، توجه می
  .آموزان باشدي درك و فهم دانشتواند عاملی براي ضعیف شدن قوهپردازند که این می می

شما تا چه حد در تدریس متون عربی از راهبردهاي تحلیل زیبایی ابیـات و بـاال   . 4سؤال 
  کنید؟آموزان استفاده میبردن ذوق ادبی دانش

از دبیران در صورت وجـود   60/0آن است که حدود  هاي نظرسنجی این سؤال، بیانگرداده
 36/34حـدود  . کننـد در حد متوسطی اقدام به بیان و تحلیل تصاویر ادبی متون عربی اقدام می

-درصد از دبیران، توجه خیلی کمی به این مورد دارند؛ ازجمله اینکه آنان در حد کمی از دانش

مانـده نیـز در حـد    باقی 60/5. را حفظ کنندکنند تا جمالت زیبا و ادبی آموزان درخواست می
توان گفت این تعداد از دبیـران، تـوجهی بـه    خیلی کم به این موارد توجه دارند تا جایی که می

  .کننداین امر نمی
  نظر شما یک متن درس در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستان باید چگونه باشد؟به. 5سؤال 

ل، بیانگر عالقه و رغبت زیاد معلمان به استفاده از متـون  شده از این سؤاهاي استخراجداده
از دبیران تـا حـد    23/93آموزان است تا جایی که ي تحصیلی دانشمتناسب با استعداد و رشته

روز استفاده شـود و نیـز همـین    ها باید از متون علمی و بهخیلی زیاد معتقدند که در این کتاب
ابیت متونی که هم اکنون در کتاب عربی عمومی سال سـوم  تعداد از دبیران عقیده دارند که جذ
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مانده نیز معتقدند که این متـون بایـد تـا حـد     باقی 75/6. وجود دارند، تا حد زیادي بوده است
صورت کامل، موافـق تناسـب متـون بـا     عبارتی این دبیران بهروز و علمی باشند؛ بهمتوسطی به

  .نیستندآموزان ي تحصیلی و استعداد دانشرشته
  

  از دیدگاه دبیرانتوزیع فراوانی نسبی میزان موفقیت بخش متون  )4(جدول 
  میزان موفقیت بخش متون در کتاب عربی عمومی سال سوم در

 دستیابی به اهداف خود از دیدگاه دبیران

  باال
 )درصد(

  متوسط
 )درصد(

  پایین
 )درصد(

  کل
 )درصد(

 17/68 59/25 20/5 100 
 

هاي دبیران در مورد میزان موفقیت بخش متون در کتاب عربـی  دهد که میانگین پاسخنتایج، نشان می
دهـد دبیـران،   که ایـن نشـان مـی   ) 34/3<3(عمومی سال سوم دبیرستان، بیش از حد متوسط است 

موفقیت بخش متون در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرسـتان را بـیش از حـد متوسـط ارزیـابی      
  ).4جدول (شود است، این نتیجه، تأیید می 05/0دد معناداري کمتر از اند و از آنجا که عکرده

  

  ي میزان موفقیت بخش متون در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستاندیدگاه دبیران درباره )5(جدول 
 سطح معناداري هاتفاوت میانگین ي آزاديدرجه T انحراف معیار میانگین جامعه

 /000 35/3 19 85/47 98/0 34/3 دبیران

  
  آموزانهاي مربوط به دانشتحلیل و توصیف داده -5

دبیران شما تا چه حد در تدریس بخش متون، راهبردهاي صحیح روخوانی متـون  . 1سؤال 
  کنند؟را اجرا می

آموزان معتقدند که دبیـران  از دانش 15/16دست آمده از این سؤال، حدود براساس نتایج به
از  12/73. کننـد روخوانی متـون را در حـد بسـیار خـوبی اجـرا مـی      ها راهبردهاي صحیح آن

 68/10حدود . کنندها این راهبردها را در حد خوبی اجرا میآموزان معتقدند که دبیران آن دانش
  .کنندها از این راهبردها در حد متوسطی استفاده میآموزان معتقدند که دبیران آناز دانش
در تدریس بخش متون از راهبردهاي مناسب بـراي درك و   دبیران شما تا چه حد. 2سؤال 

  کنند؟فهم معنایی متون استفاده می
دست آمده از این سؤال، بیانگر آن است کـه دبیـران در ایـن زمینـه تـا حـدي،       هاي بهداده
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هـا در اجـرا و   آمـوزان معتقدنـد کـه دبیـران آن    از دانـش  62/72. متوسط و یا ضـعیف هسـتند  
-آموزان معتقدند که دبیران آناز دانش 31/20. هبردها در حد متوسطی هستندکارگیري این را به

ها آموزان معتقدند که دبیران آناز دانش 90/6.کنندها به میزان کمی از این راهبردها استفاده می
  .کنندکارگیري این راهبردها میدر حد خیلی کم اقدام به اجرا و به

اهبردهاي مناسب براي بیان نکات مربوط به قواعـد، از  دبیران شما تا چه حد از ر. 3سؤال 
  کنند؟متن درس استفاده می

آمـوزان معتقدنـد کـه    از دانـش  13/14دهد که حـدود  نتایج نظرسنجی این سؤال نشان می
ها تا حد زیادي از راهکارهاي مناسب براي نکات مربـوط بـه قواعـد، از مـتن درس     دبیران آن

ها تا حـد زیـادي از راهکارهـاي    آموزان معتقدند که دبیران آندانشاز  45/26. کننداستفاده می
آموزان معتقدنـد کـه   از دانش 72/43.کنندمناسب براي آموزش قواعد، از متن درس استفاده می

آموزان، میزان درصد از دانش 10. کنندها در حد متوسطی از این راهکارها استفاده میدبیران آن
آموزان نیز معتقدنـد کـه دبیـران    از دانش 90/4. اندرا کم ارزیابی کرده کارگیري این راهبردهابه
  .کنندي آموزشی استفاده میها در حد بسیار کمی از این شیوهآن

دبیران شما تا چه حد در تدریس متون درس عربی، از راهبردهاي مناسـب بـراي   . 4سؤال 
  کنند؟تحلیل زیبایی متن استفاده می

توجهی بارز آنان به این بخش این سؤال نیز بیانگر ضعف دبیران و بی دست آمد ازنتایج به
ها در حـد کمـی اقـدام بـه     آموزان معتقدند که دبیران آناز دانش 53/59. ي متن استاز حوزه

ها در حد خیلـی کـم بـه    نیز عقیده دارند که دبیران آن 85/12. کنندتحلیل و یا بیان مفاهیم می
آموزان، تالش دبیران در ایـن  از دانش 02/16. کنندزیبایی متن اقدام می بیان مفاهیم و یا تحلیل

آموزان نیز معتقدند که تالش دبیـران  از دانش 23/11. اندزمینه را در حد متوسطی ارزیابی کرده
  .در این حوزه از آموزش متن در حد زیادي است

  دبیرستان باید چگونه باشد؟نظر شما یک متن درس کتاب عربی عمومی سال سوم به. 5سؤال 
-آموزان بـه خوبی نمایانگر عالیق و نگرش مثبت دانشدست آمده از این سؤال، بهنتایج به

-از دانـش  82/80طوري کـه  ي تحصیلی آنان است؛ بهمنظور تناسب متون درس عربی با رشته

آمـوزان  مین دانشروز استفاده شود و هآموزان معتقدند که در این کتب باید از متون علمی و به
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 05/13. اند تا حد زیادي راضی هستنداز متونی که هم اکنون در کتاب عربی سوم مطالعه کرده
آموزان نیز از دانش 60/6.روز استفاده شودنیز معتقدند که تا حد زیادي باید از متون علمی و به

را نشـان   22/74تالف هاي این سـؤال اخـ  تحلیل داده. اي نسبت به این قضیه دارنددیدگاه میانه
روز آموزان به استفاده از متون علمی و بـه ي زیاد دانشي عالقهدهندهخوبی، نشاندهد که بهمی

  .هاستدر این کتاب
  

 آموزانمیزان موفقیت بخش متون از دیدگاه دانشتوزیع فراوانی نسبی  )6(جدول 

  میزان موفقیت بخش متون در دستیابی به اهداف خود از
 اموزاندانشدیدگاه 

  زیاد
 )درصد(

  متوسط
 )درصد(

  کم
 )درصد(

  کل
 )درصد(

 18/19 85/42 05/38 100 
  

؛ )16/2>3(آموزان به این پنج سـؤال، کمتـر از حـد متوسـط اسـت      هاي دانشمیانگین جواب
آموزان، میزان موفقیت بخش متون در کتاب عربی توان نتیجه گرفت که از نظر دانشبنابراین می

سوم دبیرستان، کمتر از حد متوسط بوده است و از آنجا که عدد معناداري کمتر از عمومی سال 
  ).6جدول (شود است، این نتیجه تأیید می 05/0

  

  ي میزان موفقیت بخش متون در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستانآموزان دربارهدیدگاه دانش )7(جدول 
 سطح معناداري هاتفاوت میانگین ي آزاديدرجه T انحراف معیار میانگین جامعه

 /000 168/2 79 85/76 73/0 16/2 آموزاندانش
  

هاي مـربوط به دبیـران  دسـت آمـده از توصـیف و تحـلیل دادهي نتایـج بهبـررسی و مقـایسه
آمـوزان،  دست آمده از سـؤال اول در بـین دبیـران و دانـش    ي نتایج بهمقایسه: و دانـش آموزان

از میـان   .اختالف نظر در رابطه با اجراي راهبردهاي صحیح روخوانی متون اسـت بیانگر نوعی 
. کننـد دبیران تا حد زیادي این راهبردها را اجرا مـی  82/0ي آماري دبیران حدود نفر نمونه 20

مانده  6/0کنند و بقیه به میزان خیلی زیاد به راهبردهاي صحیح روخوانی توجه می 12/0حدود 
آموزان معتقدنـد  از دانش 15/16حدود  .دهندطی به روخوانی متون، اهمیت مینیز در حد متوس

 12/73. کنندها راهبردهاي صحیح روخوانی متون را در حد بسیار خوبی اجرا میکه دبیران آن
حـدود  . کننـد ها این راهبردها را در حد خوبی اجـرا مـی  آموزان معتقدند که دبیران آناز دانش

هـا از ایـن راهبردهـا در حـد متوسـطی اسـتفاده       ان معتقدند که دبیـران آن آموزاز دانش 68/10
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توان نتیجه گرفت که راهبردهاي خـوانش صـحیح متـون عربـی در     بر این اساس، می. کنند می
آمـوزان،  آمیز بوده است و از دیدگاه دانـش کالس درس از دیدگاه دبیران تا حد زیادي موفقیت

آمـوزان، تـالش   یـک از دانـش  ل ذکر و مهم این است که هیچي قابنکته. کمتر موفق بوده است
  .انددبیرانشان را در این زمینه، ضعیف ارزیابی نکرده

آمـوزان، بیـانگر نـوعی    دست آمده از سؤال دوم در بـین دبیـران و دانـش   ي نتایج بهمقایسه
اعدي متون از دبیران بیان نکات قو 16/75حدود  .آموزان و دبیران استهماهنگی در بین دانش

نیز این اثـر را در حـد متوسـطی     80/24اند و حدودرا در یادگیري بهتر متن، بسیار مؤثر دانسته
کـارگیري ایـن   هـا در اجـرا و بـه   آموزان معتقدند که دبیران آناز دانش 62/72. اندارزیابی کرده

ا به میزان کمی هآموزان معتقدند که دبیران آناز دانش 31/20. راهبردها در حد متوسطی هستند
ها در حد خیلی کم آموزان معتقدند که دبیران آناز دانش 90/6.کننداز این راهبردها استفاده می

آمـوزان تـالش دبیرانشـان را در    اگرچه دانش. کنندکارگیري این راهبرداها میاقدام به اجرا و به
راحتی دست آمده، بهو آمار بهي دتوان با مقایسهاند، میاین زمینه در حد متوسطی ارزیابی کرده

انـد کـه متـون درسـی     آموزان بر این نکتـه واقـف  به این نتیجه رسید که هم دبیران و هم دانش
  .تواند نقش مهمی در آموزش قواعد زبان عربی داشته باشد می

آموزان، متفـاوت اسـت؛ لـذا    ي دبیران و دانشنامهسؤال سوم این نظرسنجی در دو پرسش
نوعی با هـم  یابیم که بهها بپردازیم؛ ولی اگر دقت کنیم درمیي مستقیم آنمقایسه توانیم بهنمی

سؤال سوم دبیران در رابطه با میزان اجراي راهبردهاي مناسب بـراي درك و  . در ارتباط هستند
آموزان در رابطـه بـا میـزان اسـتفاده از راهبردهـاي      فهم معنایی متون است و سؤال سوم دانش

ي بیان نکـات مربـوط بـه    بدون شک، الزمه. منظور بیان نکات مربوط به قواعد استمناسب به
آموز به سطح قابل قبولی از توانایی فهـم و درك  قواعد در یک متن درسی، این است که دانش

انـد تـا   از دبیران، تنهـا در حـد متوسـطی در تـالش     25/82که حدود متون درسی رسیده باشد 
-نیز در حد کمی به این امر، توجه می 12/ 25. فهم متن، درگیر کنند آموزان را با درك ودانش

از  13/14حـدود  . پردازنـد مانده نیز در حد خیلی کم به اجراي این راهبرد میباقی 5/5کنند و 
ها تا حد زیادي از راهکارهاي مناسب براي نکات مربوط به آموزان معتقدند که دبیران آندانش

هـا تـا حـد    آموزان معتقدند که دبیـران آن از دانش 45/26. کنندفاده میقواعد، از متن درس است
از  72/43.کننـد زیادي از راهکارهاي مناسب براي آموزش قواعـد، از مـتن درس اسـتفاده مـی    
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 10. کننـد ها در حد متوسطی از این راهکارهـا اسـتفاده مـی   آموزان معتقدند که دبیران آندانش
از  90/4. انـد کـارگیري ایـن راهبردهـا را کـم ارزیـابی کـرده      بـه آموزان، میـزان  درصد از دانش

ي آموزشـی اسـتفاده   ها در حد بسیار کمی از ایـن شـیوه  آموزان نیز معتقدند که دبیران آن دانش
توانـد  اند که مـتن درس مـی  خوبی به این نکته واقفآموزان بهتوان گفت که دانشمی. کنندمی

ها از تالش دبیران در ایـن حـوزه   باشد؛ اگرچه ارزیابی آننقش مهمی در آموزش قواعد داشته 
آموزان، خواستار تالش بیشتري از سوي دبیرانشان در این متوسط است و این یعنی اینکه دانش

  .زمینه هستند
نظر آموزان، بیانگر نوعی نقطهدر بین دبیران و دانش 4هاي سؤال ي نتایج تحلیل دادهمقایسه

کارگیري راهبردهاي مناسب براي تحلیل زیبایی ي میزان بهسؤال درباره .مشترك بین آنان است
از دبیران، تنها در حد متوسطی در  25/82حدود . آموزان استمتن و باال بردن ذوق ادبی دانش

نیز در حد کمی به این امـر   12/ 25. آموزان را با درك و فهم متن درگیر کننداند تا دانشتالش
از  53/59. پردازندمانده نیز در حد خیلی کم به اجراي این راهبرد میباقی 5/5کنند و توجه می

. کننـد ها در حد کمی اقدام به تحلیل و یا بیـان مفـاهیم مـی   آموزان معتقدند که دبیران آندانش
ها در حد خیلی کم به بیان مفاهیم و یا تحلیل زیبایی متن، نیز عقیده دارند که دبیران آن 85/12

آموزان تالش دبیران در ایـن زمینـه را در حـد متوسـطی ارزیـابی      از دانش 2/16. کنندیاقدام م
آموزان نیز معتقدند که تالش دبیران در این حوزه از آمـوزش مـتن در   از دانش 23/11. اندکرده

آموزان معتقدند که اجراي این راهبردها براي آموزش زبان اکثر دبیران و دانش. حد زیادي است
هـایی کـه نگارنـده بـا     وگو گفتترین دلیل آن با توجه به شاید عمده. سیار ناچیز استعربی، ب

دبیران مختلف داشته است، کمبود وقت باشد؛ بنابراین دبیران ناچار هستند که بیشتر وقت خود 
ي مـوارد،  شـود کـه از بقیـه   را صرف آموزش قواعد و پرسش کالسی کنند و ایـن باعـث مـی   

  .پوشی کنند چشم
آمـوزان  نیز بیانگر توافق نظر کامل دبیران و دانـش  5دست آمده از سؤال ي نتایج بههمقایس

از دبیران تـا   23/93. ي تحصیلی آنان استي تناسب بین متون درسی با استعداد و رشتهدرباره
روز استفاده شود و نیز همین ها باید از متون علمی و بهحد خیلی زیاد معتقدندکه در این کتاب

اکنون در کتاب عربی عمومی سـال سـوم   د از دبیران عقیده دارند که جذابیت متونی که همتعدا
مانده نیز بر این باورند که این متون بایـد تـا   باقی 75/6. وجود دارند، در حد زیادي بوده است
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صورت کامل، موافـق تناسـب   عبارتی دیگر این دبیران بهروز و علمی باشند؛ بهحد متوسطی به
آموزان معتقدند کـه در  از دانش 82/80. آموزان نیستندي تحصیلی و استعداد دانشبا رشتهمتون 

اکنـون  آموزان از متونی که همروز استفاده شود و همین دانشاین کتب باید از متون علمی و به
نیز معتقدند که تا حـد   05/13. اند تا حد زیادي راضی هستنددر کتاب عربی سوم مطالعه کرده

اي نسبت آموزان نیز دیدگاه میانهاز دانش 60/6. روز استفاده شوددي باید از متون علمی و بهزیا
آمـوزان از  دست آمده از تحلیل، بیانگر یک نوع رضایت نسبی دانشنتایج به. به این قضیه دارند

  .متون فعلی کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستان است
و میـانگین  ) 16/2> 3(آموزان کمتـر از حـد متوسـط    هاي دانشطور کلی، میانگین پاسخبه
آموزان معتقدند که بخش است؛ یعنی دانش) 34/3 <3(هاي معلمان، بیش از حد متوسط پاسخ

متون در کتاب عربی عمومی سال سوم دبیرستان، کمتر از حد متوسـط در رسـیدن بـه اهـداف     
ون موجود در کتاب عربی عمـومی  که دبیران عقیده دارند که متخود موفق بوده است؛ در حالی

عـدد  . سال سوم دبیرستان، بیش از حد متوسط در رسیدن به اهداف خـود موفـق بـوده اسـت    
  ).7جدول (دهد که این اختالف، معنادار است نشان می 05/0معناداري کمتر از 

  

  عمومی سال سوم دبیرستاني میزان موفقیت بخش متون در کتاب عربی آموزان و دبیران دربارهدیدگاه دانش )8(جدول 
 سطح معناداري ي آزاديدرجه T انحراف معیار میانگین ي آماريجامعه

 73/0 16/2 آموزاندانش
46/5 98 000/ 

 98/0 34/3 معلمان
  

اسـت و ایـن    05/0نشـان داد کـه عـدد معنـاداري بیشـتر از       Tبررسی این اختالف با آزمـون  
هاي دو گروه، فاحش اسـت و  است؛ یعنی اختالف میانگیني معنادار بودن اختالف دهنده نشان
نظر دو گروه به این اشاره دارد که بایـد  معنادار بودن اختالف. سادگی از آن گذشتتوان بهنمی

دالیلی وجود داشته باشد که سبب شده با وجود اینکه معلمان معتقدند بخش متـون در کتـاب   
آمـوزان بـر ایـن    دانـش ، خود موفق بوده استمذکور بیش از حد متوسط در رسیدن به اهدف 

باورند که بخش متون در کتاب مذکور، کمتر از حد متوسط در رسیدن به اهـدف خـود موفـق    
بیان دالیل این تفاوت دیدگاه خارج از هدف این مقاله اسـت و نیازمنـد پژوهشـی    . بوده است

  .مستقل است
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  نتایج -6
  :ه نتایج زیر دست یافتتوان بشده در این مقاله میاز مطالب مطرح

انـد و از راهبردهـاي صـحیح    بیشتر دبیران به اهمیت روخوانی صحیح متون درسی واقـف 
آموزان نیز معتقدند کـه  بیشتر دانش چنین همکنند و روخوانی متون در کالس درس، استفاده می

  .گیرندکار میدبیرانشان این راهبردها را به
توانـد نقـش مهمـی در    کردن قواعد هر درس در متن آن میبیشتر دبیرها معتقدند که پیاده 

 .یادگیري قواعد داشته باشد

آموزان معتقدند که تالش دبیرانشان براي آموزش و تسهیل درك و فهـم معنـایی   اکثر دانش
ري را صـرف  تمتون در حد متوسطی است؛ یعنی شایسته است که دبیـران محتـرم، وقـت بیشـ    

 .آموزان بکننددانشتفهیم و رساندن مفهوم متن به 

آموزان تالش دبیرانشان را در پیاده کردن قواعـد هـر درس در مـتن آن درس، مثبـت     دانش
 .انداند و این راهکار را در یادگیري بهتر قواعد مؤثر دانستهارزیابی کرده

اي کننـد و عـده  هاي یک متن میها تنها در حد متوسطی اقدام به تحلیل زیباییبیشتر معلم
 .کننده چندانی به این امر نمیهم توج

آموزان معتقدند که باید در کتاب عربی سوم عمومی از متون علمی و هم دبیران و هم دانش
اگرچه همین متون موجود در کتاب فعلی نیز تـا  . ي تحصیلی آنان استفاده شودمتناسب با رشته

 .آموزان را به خود جلب کرده استحد زیادي رضایت دبیران و دانش
یابی بـه  از دیدگاه بیشتر دبیران، بخش متون در کتاب مذکور بیشتر از حد متوسط در دست

آموزان، این بخش از کتاب، کمتـر از  که از دیدگاه دانشاهداف خود موفق بوده است؛ در حالی
  .حد متوسط در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است
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 منابع عربی

، جمله جامعه ملـک  استراجيات اإلستنتاج و اإلستدالل يف القراءه و فهم النصوص). ٢٠٠٥(س ينی، مخّياجلو .١
  .١٨السعود، م 
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  .، بريوت، داراهلاديمنهجية البحث تقنيات و مناهج، الطبعة األويل). ٢٠٠٧(عبداألمري، طباخه  .٣

  
  منابع فارسی

هوشـنگ نـایبی،   : ، ترجمه و اقتبـاس روش تحقیق نظري در علوم اجتماعی). 1389(بیکر، ترزال  .4
  .انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم

-ي انتشارات آگاه، چاپ سی، تهران، مؤسسهریزي آموزشی و درسیبرنامه). 1389(پور، علی تقی .5

  .ودوم

، پژوهش خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجیبررسی مهارت ). 1385(صحرایی، رضا  .6
  .35ي هاي خارجی، شمارهزبان

، انتشارات دانشگاه پیـام نـور، چـاپ    ریزي درسیاصول برنامه). 1389(طالبی، سعید و همکاران  .7
  .اول

، چهـارمین همـایش سراسـري    هاي عربی راهنمایی در تـرازوي نقـد  کتاب). 1388(کرمی، بیژن  .8
  ).هاها و فرصتزبان و ادبیات عربی، چالش(هاي ایران عربی دانشگاههاي مدیران گروه

 .ویرایش دوم. ي درسی عربی متوسطهراهنماي برنامه). 1379(ریزي گروه عربی دفتر برنامه .9

هـاي  بررسی میزان موفقیت بخش کارگاه ترجمه در کتاب). 2010(زاده، عیسی و همکاران متقی .10
ي انجمن ایرانی ، مجلهآموزان شهرستان دوروددیدگاه معلمان و دانشي دبیرستان از عربی دوره

  .139-113، صص 15ي زبان و ادبیات عربی، شماره

ریاضـی و   -هاي علـوم تجربـی  رشته( 3عربی ). 1388(زاده، عیسی؛ میرحاجی، حمیدرضا متقی .11
  .هاي درسی ایران، چاپ هشتم، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب)فیزیک

 .، مشهد، پیام اندیشه)راهنماي عمل(ریزي درسی برنامه). 1381(ملکی، حسن  .12
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 :امللخص

ة يم اللغة العربييف تعل" للصف الثالث الثانويالعربية العامة کتاب "ل نصوص جناح قسم ال ىدراسة مدحتاول هذه املقالة 
 تمـع اتکّون ي .ستبياناتمنظار املدرسني و االتالميذ، معتمدةً يف نتائجها علی حتليل املعلومات املستخرجة من االمن 

معلمةً  ۷معلماً و  ۱۳ار يمتّ اخت. »ان غربیجيآذربا«يف حمافظة » انشهرريب«نة ية مبديمن املدارس الثانو لدراسةل اإلحصائي
داة أ .عشـوائية اتمع اإلحصائي بطريقة و قد متّ أخذ العينات من . مدارسأربع طالبةً من جمموع  ۴۰طالباً و  ۴۰و 

تدلّ النتائج علی أنّ . )t(من نوع  ختبارأساس اإل علیاملعلومات ويف حتليل  عليها انات اليت اعتمدنايستبالبحث هي اال
کـن ناجحـاً يف بعـض    يمل ، ولکنه کان ناجحاً يف احلصول علی أهدافه -درسنيمن وجهة نظر امل -قسم النصوص 

ة للسنة الثالثة مـن  يتصحيح قسم النصوص يف کتاب اللغة العربب یيعنإذن ال بد أنْ . ذياألهداف من وجهة نظر التالم
  .ةيالثانو
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Abstract 
This study aims to assess the rate of success of general Arabic text in 3rd year 
high school level especially taking into account the viewpoints of teachers 
and students as well as data acquired from opinion polls. Many of the 
teachers are not satisfied with students in the field of Arabic teaching. Some 
motivations are due to the characteristics of the Arabic language complexity 
and some because of the existing teaching methods. This article seeks to set 
text’s goals and the degree of success this has achieved. The research sample 
is schools in the city of Piranshehr in the Iranian province of Western 
Azerbaijan. Research methodology is a standard approach based on 
analytical method. Statistic group are high schools in Piranshehr city in West 
Azerbaijan province. The samples were chosen randomly. Research results 
indicate that the text section were successful in obtaining its objectives from 
the view point of most teachers and weren’t successful from the viewpoint of 
most students. 
 
Keywords: Arabic Teaching; Third Year General Arabic; Text Section; 
Teachers; Students. 
 

  


