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 چکیده 

. است برخوردار ایویژه از اهمیت آن، ایدئولوژیک و فرهنگی ماهیت به توجه دوم با زبان آموزش

 کلی هایسیاست چارچوب در خارجی زبان فرهنگی هر و آموزشی راهبردهای و خرد اهداف همچنین

 به دوم طهمتوس مقطع در "قرآن زبان عربی" هایکتاب بررسی با. گرددتعریف می آموزشی نظام یک

 خاص هدافیا با بلکه کاربردی، رویکردی با عربی زبان آموزش هدف با نه منابع این که رسدمی نظر

محتوا،  یلتحل روش با پژوهش این .است شده تدوین فارسی زبان و دینی متون قرآن، زبان فهم قبیل از

متون، قواعد،  ها،واژهدر سطح  فرعی، شاخص 32 و اصلی شاخص 7 اساس بر های فوق راکتاب

 برنامة اهداف با سواز یکرا  هاآن انطباق و میزانبررسی کرده  فرهنگ و های زبانیها، مهارتتمرین

 نشان پژوهش هاییافته .نموده است ارتباطی ارزیابی رویکرد معیارهای با دیگر سویی از و درسی

 درحد را %39 در حد خوب، ها راشاخص %45عربی در مجموع  نونگاشت هایکتاب که دهدمی

 ـ ینید قرآنی، مفاهیم هایواژه بر ها با تمرکزاین کتاب. است داده پوشش ضعیف، را %16و متوسط

و  هاتمرین ن،متو بیشتر در حدیث120و آیه190 از گیریایرانی و با بهره ـ فرهنگ اسالمی اخالقی و

 هایتمرین مندی،تباف مانند ارتباطی معیارهای به درسی است و برنامهاهداف  پوشش درصدد تصاویر

 . است نموده توجه کمتر زبانی هایمهارت هماهنگ آموزش و گروهی
 

 .ارتباطی درسی، رویکرد یمحتوا، برنامه قرآن، تحلیل زبان عربی: هاکلید واژه
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 مقدمه  .1
ویژه در آموزش زبان از اهمیت خاصی هب ،کتاب درسی به عنوان یکی از منابع اثربخش آموزشی

باید مطابق لذا ، است محور آموزش در ساختار آموزشی کشور ،برخوردار است. از آنجا که کتاب

 در درسی محتوای .(143: 1386 محمدیان،)یار داصول علمی تألیف شو با اهداف تعیین شده و

و  دریافت مرحله در فراگیر تا باشد، کاملواضح باشد و ساختار آن نیز  باید زبان آموزش

 باشد ایگونه به باید محتوا سازماندهی .(47: 1394، ملکی) نشود ابهام دچار اطالعات پایدارسازی

 یادگیری، ـ یاددهی بهبود فرآیند کاربردی و و فعال هایروش اجرای برای را مناسبی بستر که

 میزان درسی و برنامه با کتاب انطباق میزان ارزیابی هایراه از یکی محتوا تحلیل .نماید فراهم

 هاینقص کردن مشخص بدون در آنهاست. آموزشی درست معیارهای و اصول کارگیریهب

 و تغییر دستخوش کُند بسیار درسی هایکتاب آنها، کیفیت افزایش هایراه و درسی هایکتاب

 .(13:  1393 میک،) شد خواهند تحول
 اخیر هایدهه در عربی درسی هایکتاب گذشته و قرن یک طول در زبان آموزش هایکتاب

 وزبان دینی متون فهم رویکرد با عربی، نونگاشت هایکتاب. اندبوده زیادی تغییرات دستخوش

سی سی، در قرآنی ورایج هایواژه بر تمرکز و با فار  مؤثر قواعد کارگیریهب و قواعد کاهش فار

سان دنبال به  ترجمه، در شی ایجاد جذابیت وسازی، آ  رویکرد، این انتخاب. اندبوده مثبت نگر

 این با محتوا انتخاب زیرا ؛دارد باز زبانی هایمهارت وآموزش زبان کلیت به توجه از را ما نباید

ست وادعیه روایات قرآن، کریمة آیات به صرف پرداختن معنای به رویکرد، سا چه بلکه. نی  با ب

ـــریع بهتر کاربردی، هایتمرین و مکالمه ارتباطی، روش کارگیریهب  نظر مورد هدف به تروس

ــیم ــویی . از(140 :1389 میرحاجی،) برس  تلفیق بر درســی عربی برنامه برنامه درســی ملی و در س

ــده اســت چهارگانة هایمهارت  ارتباطی ورویکرد آموزشــی نوین اصــول از که زبانی تأکید ش

ـــت باطی رویکرد کردن مطرح. اس به این در ارت  برای خاص روش یک تجویز معنای تحقیق 

ـــت، آموزش ـــبت بر تغییر نگرش تأکید بلکه نیس ـــت  آن و یادگیری زبان آموزش به نس اس

های تحلیلی، ضمن واکاوی عناصر محتوا در کتابــ  . مقاله حاضر با روش توصیفی(141،همان)

  :هاستپرسش این به پاسخگویی دهم تا دوازدهم به دنبالعربی عمومی پایة 

  است؟ بوده موفق برنامه درسی، اهداف تحقق در اندازه چه تای موردبحث هاکتاب -
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 ارتباطی، رویکرد اصول با اندازه چه و تا کدام است هاکتاب این تألیف در غالب رویکرد -

  است؟ منطبق

 مذکور چیست؟ هایکتاب محتوای قوت و ضعف نقاطبراساس رویکرد ارتباطی،  -

   .پیشینه1-1
 شـــود.می مربوط اول یمتوســـطه یا قبل دوره هایکتاب به شـــده های انجامپژوهش بیشـــتر

سی» عنوان با ایمقاله در( 1389) میرحاجی ستان مقطع عمومی عربی هایکتاب نقد و برر  ،«دبیر

 (2019) ارگرک و زارع. است کرده تشریح را درسی برنامه عناصر و درسی هایکتاب تهیه مراحل

للمرحلة املتوسففف  ة  حتلیل متارین کتاب العربیة للصفففل العاوفففر  اشا     فففر» عنوان با ایمقاله در
ــیده نتیجه این ، به«الثانیة ابملدارس اإلیرانیة فی ضفففففففففول مصفففففففففعیل بلو  ل  دا  املعرفیة  که اندرس

 با مقایســه در که دارد قرار کاربرد و فهم  ســطح دو در های موردبحثی کتابهاتمرین بیشــتر

. رونــــدمی شمار بــــه بلوم بندی طبقه در شناختی پایین سطوح از ارزیابی و ترکیب و تحلیل

ــه تمارین شناختی سطوح پراکندگی ــدمی ناهمگن شکل بـ ــان این و باشـ ــدمی نشـ ــه دهـ  کـ

ـوده نویسندگان توجـه مـورد متـون فهـم و هـاعبارت ترجمـه  در (1389) صفرنواده .اسـت ب

سیب و تحلیل»عنوان  با ایمقاله سی آ سی کتب محتوای شنا سی زبان در سطه دوره انگلی  و متو

باطی آموزش رویکرد معیار با آن ارزیابی ـــی کتب تألیف از ، هدف«زبان ارت  مربوطه را درس

در  (1398) جالئی دانســته اســت. ســاختارگرا هاینظریه مبنای بر زبان عناصــر و اجزا آموزش

ـــطه عربی هایکتاب محتوای تحلیل» ای با عنوانمقاله ـــاس اول متوس  گرایینقش نظریة براس

 اطالع نقش. دارد وجود هاکتاب این در هالیدی زبان نقش هفت هر که است ، بر این باور«زبان

شته،  را بسامد کمترین تخیلی و ابزاری نقش و بسامد بیشترین اکتشافی، و رسانی  توجه با ودا

 و ســؤال مهارت ایجاد بر تمرکز نیز و زبانی هاینقش متعادل توزیع در هاکتاب این ضــعف به

 .کنند عمل موفق ارتباطی توانش ایجاد در توانندنمی هاکتاب این گفت توانمی جواب

 

 پژوهش .روش1-2
ــر پژوهش در ــه محتوای ،( تحلیلی)کیفی و( محتوا تحلیل)کمی تحلیل روش با حاض  کتاب س

ــطه  قرآن )عمومی( زبان عربی ــده دوم ارزیابیمتوس ــت ش  19 از مجموع در ها،این کتاب. اس

 تمامی .اســت شــده تشــکیل صــفحه 300و جمله 800در تمرین 180 جدید، واژه 058 درس،
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ـــه در هاتمرین ها، متون، قواعد وواژه ـــده عنوان به کتاب هرس ـــی ش اند. دامنه تحقیق بررس

سی، توسط دفتر تألیف ، "عربی زبان قرآن"هایکتاب سی  برکتب در ساس برنامه در اهداف  وا

کتاب  تمرین و 85 ،واژه 360درس،  8 کتاب دهم از .دانشــده تدوینآموزش عربی در مدارس 

تاب دوازدهم از تمرین و 60واژه، 300درس،  7یازدهم از تمرین  38 واژه و150درس،  4ک

متون  و های زبانی برای فهم عباراتپرورش مهارت ها رویکرد این کتاب. اســتتشــکیل شــده

ــالمی و ــی و  ادبیات فهم بهتر زبان و به کمک اس ــی درم مطلب، کاربرد  فارس حاکمیّت بخش

ـــت  متن محوری بجای و واژگان ـــی قاعده محوری اس     های بخش .(7: 1391،)راهنمای برنامه درس

ـــت از؛ 9 قواعد با عنوان  زین، متن درس، واژگان، درم مطلب،صـــفحة آغا گانه آن عبارتس

ـــمرین، انوار القرآن، البحث العلمی" إعلموا" واژه  بخش 5ها از قالب کلی تمرین. ، مکالمه، تـ

 تمرین جداگانه دفترو پژوهش تشــکیل شــده  درم مطلب و ،قواعد ،ترجمه عبارات ،شــناســی

ســال  اســت، و هر کتاب در یک دقیقه(90) یک جلســه در هفته تدریس،زمان پیشــنهادی  .ندارد

 18تا  14گروه سنی دانش آموزان از حدود  .شودهفته آموزش داده می 26در طول  تحصیلی و

 سالگی است.

 از که شاخص فرعی است 32شاخص اصلی و 7مشتمل بر تلفیقی، فهرستی پژوهش، ابزار

اصول رویکرد ارتباطی  و درسی کتاب محتوای تحلیل در موجود هایفهرست درسی، یبرنامه

ــتخراج ــط  اس ــص 3و روایی آن توس ــت. متخص ــده اس ــاخص تأیید ش  ها درهمچنین این ش

ــش ــه درجه گویه و 32ای با نامهپرس ــط خوب، ایبا مقیاس س ــط و متوس ــعیف، توس  15 ض

ست. 8و نتایج آن در جدول ) ارزیابی کارشناس شده ا نامه نیز توسط یک پایایی پرسش( ارائه 

صص آمار در نرم سبه گردید. آلفای کرونباخ spssافزار متخ تعیین  %75ها حدود داده کلی محا

سش سب پر شان دهنده پایایی منا سخشد که ن شد.ها مینامه وپا صلی هایشاخص ابتدا با  به ا

و  شده شاخص اصلی تبیین مرتبط با هر فرعی هایشاخص شده، سپس آورده فهرست صورت

ست. هایجدول ها با ذکر نمونه درمحتوای کتاب شده ا  از پس مقاله پایان در جداگانه، تحلیل 

  .است شده بیان تحقیق نتیجه نامه،پرسش نتایج بندی جمع

 

 پژوهش نظری .مبانی2

 (Content Analysis) محتوا تحلیل.2-1
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ــی روش یک محتوا تحلیل ــیف برای منظم پژوهش  متون و هاکتاب محتوای کمّی و عینی توص

 تحلیل (.23: 1394 )ملکی، است درسی برنامه اهداف محتوا با ساختار ها وپیام یمقایسه و درسی

ــی هایکتاب محتوای ــعف قوت و یافتن نقاط محتوا، با اهداف تطبیق ارزیابی میزان با درس  ض

های درسی کتاب طراحی درست شیوۀ ارائة موجود و محتوای درسی، به دنبال بهبود هایکتاب

 .( 86: 1393 میک،) است

 (Curriculum)درسی برنامه.2-2
 اصـــول رویکردها، اهداف، درســـی اســـت و تعیین کتاب تولید یپشـــتوانهاین برنامه ســـند 

 آموزش، هایروش ها،ارزش و هانگرش یادگیری، اســاســی هایمهارت محتوا، ســازماندهی

 گیرد. موضــوعاتدرســی را نیز در برمی ریزیبرنامه فرایند معلم و هایصــالحیت ارزشــیابی،

خاب ـــده انت عد متون، بخش در ش تدوین  رویکرد به توجه با همگی ها،تمرین و قوا مه  نا بر

ــوندمی ــتر مالم این آنها با انطباق میزان چه هر. ش ــد، بیش ــحیح انتخاب باش  تریدقیق و ترص

  .(143 :1389 میرحاجی،) است گرفته صورت

 )Communicative Aopproach)ارتباطی رویکرد.2-3

کاربرد،  های ذهنی از قبیل فهم،مهارت آن رویکرد ارتباطی روش یادگیری فعال است که در

ویژه دارد. اصول روش فعال  یآن اهمیت گروهی در کارِ شود وتقویت می، تحلیل تجزیه و

 و به تفکر هایی که او راپرسش ،با دانش پیشین زبان آموز موضوع  ارتباط متن و عبارتست از،

 شرح و  ،ها در متنرابطه های ارتباطی وکردن نشانهپیدا ، حدس زدن ،جستجوی در متن وادارد

)ضیاء حسینی،  نظر نویسنده و اظهار نظر درباره پیام یافتن موضوع اصلی متن و ،دلیل خواستن از او

 روش قیاسی از استفاده با گرامری نکات توضیح کردن، رجمهت تباطیار رویکرد در .(92: 1385

(deductive)، و پرسش تمرین ا،هگفتگو حفظ ی،دستور هایو الگو جمالت از انبوهی ارائه 

 و کردن صحبت شده هدایت هایلشک و(substitute drills)جایگزینی هاینتمریخ، پاس

ریچارد و راجرز سه اصل تئوری از نظر  نیستند. تأکید مورد (controlled activities) ننوشت

 :(communication principle)ارتباط اصل -1: ازعبارتند  یادگیری در رویکرد ارتباطی

اصل  -2.شوندهای مبتنی بر ارتباط واقعی منجر به یادگیری بیشتر میفعالیت

 -3. کندمی پایدارتر و ترعمیق تر،سریع را یادگیری معنادار های: فعالیت(taskprinciple)فعالیت

فرایند ، زبانی که برای یادگیرنده معنادار باشد(: meaningfulness principle)اصل معناداری
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کارشناسان به آموزش چهار مهارت اصلی  .(60-50: 2001 )ریتشاردز، کندمییادگیری را تسهیل 

 کننداشاره می ،در این رویکرد "توانش ارتباطی" زبان آموزی به عنوان یک هدف در کنار تقویت 

 .(160:  2004 )طعیمه،

 فرعی و اصلی هایشاخص.2-4

 بر اساس آنها ارزیابی مهم نکته و است خاصی معیارهای درسی دارای هایکتاب محتوای تحلیل

 کتاب برای بسیاری معیارهای کارشناسان (.142: 1389 میرحاجی،) است خود خاص معیارهای

 وبرین بعد از معرفی فهرست کندلین (1388) رشیدی کنند.می معرفی مطلوب

(Candin&Breen, 1979)، ریورز (Rivers,1981)، اسکرسو(Skierso,1991)، والزار 

(Lazar,1993)، موضوع( 3 اهداف(2 فنی شکل(1: از کتد که عبارتستفهرستی را پیشنهاد می 

: 1388 رشیدی،) معلم راهنمای کتاب(7 کلی و ظاهری شکل(6 تمرینات (5 تدریس روش(4

آموزش نوین  اصول و درسی کتاب محتوای تحلیل معیارهای به در این جستار با توجه (.33ـ30

      .است شده فرعی انتخاب شاخص 32 و اصلی شاخص 7 زبان،

 و کاربردی  مناسب هایواژه کارگیریهب: نخستشاخص 

 متنوع و مناسبمتون  کارگیریهب: شاخص دوم

 های مناسب و مفید  تمرین ها وفعالیت ارائه: شاخص سوم

 کاربردیآموزش قواعد مناسب و  :شاخص چهارم

 گانه زبانیچهارهای به مهارت : توجهشاخص پنجم

  یفرهنگ هایمؤلفه : توجه بهشاخص ششم

 معیارهای عمومی :شاخص هفتم

 

 هاارزیابی محتوای کتاب ها و.تبیین شاخص3

 .در این بخش پس از تبیین شاخصهای فرعی، محتوای کتابها  بر اساس آنها ارزیابی شده است

 مناسب و کاربردی واژگان کارگیریهب :شاخص نخست
 مختلف مراحل متناسب با اهداف باید زبان، آموزش هایکتاب در با توجه به اینکه واژگان

 اند:شاخص فرعی زیر انتخاب شده 4آموزش باشند، 
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 اشاره پایه هر در جدید واژه 500 حداقل آموزش به درسی برنامه در: واژگان تعداد تناسب -1

 بزرگساالن برای را درس هر در کلمه25-20 کارشناسان (.16: 1391 درسی، راهنمای برنامه) است شده

 در هاواژه دشوار به آسان ارائه .(623: 2006 طعیمه،). دانندمی مناسب کودکان بری را کلمه10 و

 بسامد -2 .(61: 2001 ریتشاردز،). پایه مهم است و درس هر آنها در تعداد تناسب و درس متن

 آموزشی متن با فراگیر بهتر تعامل مأنوس به آشنا و هایواژه: در فارسی رایج و قرآنی واژگان

قرآن،  در آن بودن پربسامد به توجه واژگان، انتخاب کنند. بر اساس برنامه درسی درکمک می

 مانند دو زبان مشترم است. همچنین واژگان الزم فارسی ادبیات و زبان و اسالمی معارف متون

 که "عامل"و "موظف"مانند هاییواژه ولی شوند،نمی محسوب جدید ،"مشاهده"و "تعلیم"

 و عینی هایواژه بسامد -3  .(21: 1391 درسی،راهنمای برنامه)د هستن جدید معنایی دارند، تفاوت

میک، ) مانندمی آموز زبان ذهن در و بهتر هستند ذهنی هایواژه از ترعینی آسان هایواژه :انتزاعی

 هاینشانه آمده، متن و در بافت هاواژه این: ارتباطی و معنایی هایواژه تناسب -4 .(185: 1394

 گذاری،ها، نقطهواژه دستوری نقش بحث، موضوع بر اساس ودارند.  بافتی یا ضمنی عمومی،

 تقابل مانند. زد حدس را واژه معنایی حوزه توانمی کلمه، اطراف در موجود اطالعات و تلفظ

 شراء، و إشتری در اشتقاق القدم، کرۀ و العب در تشابه علیک، و لک در تضاد إمراۀ، و رجل در

 . (158: 1385حسینی، ضیاء)؛ (288: 2006 ،مدکور) فاکهة و شجرۀ بستان، در بالعکس و کل جزء به

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تحلیل شده است ها، استخراج وهای فوق از کتابهای مرتبط با شاخصدر جدول زیر نمونه
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 زبان قرآن ،عربیها در کتاب واژهتحلیل : 1جدول

  متنوع و مناسب متون کارگیریهب: دوم شاخص
  در تحلیل متون، شش شاخص فرعی تعیین شده است: 

 .تحصیلی در ارتباط است سال و هفته طول در کالس زمان با که :هادرس و هامتن تعداد تناسب -1

 بر ها، فقطو متن باشدمعنا  بر اساس  واژه و کارگیری متنهیعنی ب: هامتن نبودن ساختگی -2

 و است برقرار عناصر میان انسجام و توالی اصیل، و معنادار در متون نشود. ساخته هاواژه اساس

 است آنها احساسات و افراد درباره روایتی یا شده تنظیم گفتگو و شعر داستان، قالب در بیشتر

 ادبی، داستانی، هایمتن :هادرس متن در جذابیت و موضوع تنوع -3(.295-278 :1394، )میک

 خوانش و انگیزه ایجاد کوتاه، باعث هایو جمله کمتر ، اسمبیشتر هایفعل با علمی تاریخی،

 و تحلیلنمونه  شاخص

 تعداد تناسب

 هاواژه

تعداد از  پیشنهاد برنامه است ؛  %65کتاب بیانگر پوشش در سه جدید واژه   850آموزش 

 پنجم ودرس 16 دهم کتاب دوم . درسدر نوسان است 30تا  10از درسها  ها در متنواژه

  زیرا شوند،می تکرار بعد در درسهای هاواژه از محدودی تعداد . دارد جدید واژه 42

 در آنها نشدن تکرار و هستند درس همان موضوع با مرتبط درس، هر هایواژه بیشتر

 .شودمی یادگیری ودشواری آنها فراموشی ، واژه انباشت باعث ، بعد درسهای

    یهابسامد واژه

در ورایج قرآنی 

 فارسی

، که مطلوب قرآنی استواژگان  آن %60 ،پایه در هر درس وهر واژه جدید، 30از هر 

 یتراحمُ،،  ورّث ،  تفرقوا اخلَص،  "برنامه وخالف اصول  آموزش زبان دوم است. مانند

، بالغ، ُدر، شَرَر،  نعمة"مانند:  هستند، فارسی در رایج ها واژگانآن %30."زانَ،  ،ضیاء

 که به معنی فارسی آن نزدیک است . "یجری ،یستغفر، یکفی

یهاهواژهبسامد   

 عینی و انتزاعی

یستطیع، ینبعث، "مانند هاواژه %50عینی و  " غصون-دُر-غیم -نجم"مانند هاواژه 50%

 از انتزاعی هایبودن واژه پرکاربرد هستند . انتزاعی  "عن، اوجد، فضح  ،بحث تصدّق،

 دو پایه ازبر خالف اصل توالی بیشتر  ی انتزاعی دهمهاکند. واژهنمی کم آنها دشواری

 است. دیگر 

 

ی هاواژهتناسب

 معنایی وارتباطی

؛ دهم 1در درس  "غصون، حبّة، ثمرۀ شجرۀ،  "معنایی هستند، مانند  ها،واژه %25کمتر از

جیوش، محاربة، حدید، نحاس، اشعل، ذاب "و  3در درس "ضوء، مضیئة، ظالم، إنارۀ  "

 .6در درس  "
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 فنی و –علمی اصطالحات ها واسم با انتزاعی پیچیده و هایمتن شوند.می متن بهتر پذیری

 :متن در هاارزش غیرمستقیم آموزش -4  .(290، )همان دارند کمتری جذابیت تکراری، هایواژه

 آموزش بیانگر اجتماعی یا تاریخی علمی، داستانی، هایمتن در دینی و قرآنی هایواژه کارگیریهب

 :دشوار به آسان روال رعایت -5  .(27-25: 1391درسی، برنامه راهنمای) هاستارزش غیرمستقیم

 هاییدرس هستند. طوالنی هایجمله در ناآشنا و انتزاعی هایواژه ها،متن دشواری اصلی علت دو

 اند،شده تشکیل تنیده درهم و فشرده هایجمله متعدد، بندهای از و بوده توضیحی -توصیفی که

 کارگیریهب -6 .(291: :1394)میک،  است سخت آموزاندانش برای آنها درم و شده شمرده دشوار

. است ارتباطی رویکرد بارز هایویژگی از مندیبافت و معنا اهمیت: ارتباطی و معنادار متون

 پراکنده و مجزا هایجمله نه شوندمی تنظیم معنادار متن و بافت اساس بر معنادار هایفعالیت

  .(198: 2006 طعیمه،)

  .تحلیل شده است ها، استخراج وهای فوق از کتابهای مرتبط با شاخصدر جدول زیر نمونه

 قرآن زبان عربی، کتاب متون تحلیل: 2جدول

 تحلیلنمونه و  شاخص متون

 هامتن تناسب تعداد

 تعداد است.کاهش یافته کاهش درس 4 به درس 8 از دوازدهم تا دهم از درسها تعداد

 یپایه در ویژههب دوم، متوسطه در درس 19  به اول متوسطه در درس 32از درسها

 آموزشی اصول مغایر تحصیلی، ومقطع آموزدانش وسطح زمان به توجه با دوازدهم،

  .است

 نبودن متنها ساختگی

متن آموزشی آن،  زیرا ؛هستند تصنعی" ی وآداب الکالم سلم تعایش"درسهایی مانند 

 تصنعی متون از پرهیز بر درسی شده است. در برنامه ها تنظیمواژه اساس صرفا بر

قالب شعر وداستان یا زیرا   (.10-8: 1391 درسی، برنامه راهنمای) است شده تأکید

 تر و باورپذیرتر است.گفتگو طبیعی

 و موضوع تنوع

 جذابیت

 فرهنگی - ادبیدرس   7،  وعلمیدرس  4 ی،تربیت-ینیدرس، د  8در مجموع موضوع 

 است. کتاب یازدهم کمتر در موضوع است. تنوع

مستقیم غیرآموزش

 ارزشها

، "  معلمالمحضروفی  خالقاالۀ سور، عددیالمواعظ ال "( مانند،%42) درس  8متن 

 مستقیم آموزش غیر شعر، گفتگو وداستان، آموزش مستقیم  وبقیه درسها در قالب

  مستقیم آموزش درس بیانگر 19  در حدیث 120 و آیه  190 بکارگیری است.

 .در سه کتاب است تربیتی- اخالقی ارزشهای
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رعایت روال آسان به 

 دشوار

باعث دشواری برخی متون   " فضح اوجد، عن، بحث تصدّق،"مانند  انتزاعی هایواژه

و  ترمتون کتاب دهم طوالنی .است  6درس  از ، دشوارتردهم  4و2 درس شده است.

 9 و خط 7از پاراگراف دهم، یک کتاب 3درس از های بیشتر است. بخشیبا واژه

آیه  دو خط، 5 در بندی  یازدهم، کتاب 1 درس شده است. و تشکیل پیاپی جمله

 دارد. جدید واژه 18 با  طوالنی نسبتا و دشوار قرآنی

 متونبکارگیری 

 معنادار وارتباطی

 ، در قالب شعر،"وفرزدقدلفین آنه شیمل،  حافظ وسعدی،ملمع"، ماننددرس  8

در قالب کتاب یازدهم بیشتر توضیحی و متون  .(%43)داستان است  نامه وزندگی

 ی اخالقی است.هاتوصیه

   کاربردی قواعد مناسب و ارائه: سوم شاخص
 :از قواعد عبارتند فرعی بخش شاخص 4

کاربردی  قواعد آموزش و غیرضروری قواعد حذف: درسی برنامه با قواعد آموزش تناسب -1

 که است غیرکاربردی، قواعدی قواعد از مراد .است برنامه تأکید مورد آموراندانش نیاز بر اساس

 -2 .(8: 1397 دوازدهم، معلم راهنمای) ندارد کلی معنای دریافت در تأثیری آن، ندانستن یا و دانستن

کاربردی بهنر از آموزش  های متنوع وتمرین : آموزش قواعد در متون وقواعد غیرمستقیم آموزش

ترجمه،  در مؤثر قواعد بر تمرکز :ترجمهو  متن قواعد در خدمتکارگیری هب-3 قیاسی است.

 دارند تأکید زبانی هایمهارت در مؤثر قواعد آموزش بر که است کارشناسانینظر  برخالف

 بر آموزش قواعد :ارتباطی هاینقش اساس بر فعال قواعد آموزش-4. (249: 2010 ،کورمد)

 توصیف معرفی و دادن، توضیح و شرح مانند درخواست، ارتباطی هایموقعیت در نیاز اساس

شکل  به مبحث یک مختلف هایبخش است، یعنی (حلزونی) حلقوی تدرج اساس بر یا کردن

 .(10: 1395، رکعتی محمدی) شوندمی تکرار مختلف هایدرس در واردایره
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 تحلیل شده است . ها، استخراج وهای فوق از کتابهای مرتبط با شاخصدر جدول زیر نمونه

 قواعد کتاب عربی زبان قرآن تحلیل :3جدول

 تحلیلنمونه و شاخص

 آموزش تناسب

 برنامه با قواعد

 درسی

، مثبت است در مجموعکاهش قواعد آن نحوی است.  %50مبحث دستوری  20ازحدود

 برخی در دشوار، به آسان روال رعایت عدم ونحوی  -اختالط مباحث صرفیولی 

 و مجرد" و "صفت و موصوف"مبحث مانند شده است، بیشتر ابهام باعث مباحث،

 و است( عالی) 3 سطح در کارشناسان، نظر طبق آمده و دهم  4و3 درس در که  "مزید

. یا اسلوب شرط  که (115و324: 2004 ،طعیمه) تراستمناسب یازدهم درس در آن ارائه

حذف بعد ارائه شده است.  بدون تناسب با درس قبل و قبل از آموزش ادوات جزم، و

حروف عطف  اسلوب تعجب وفیه،  مفعولٌ مانند اسم موصول، ،مباحث مدنظر برنامه

 پرکاربرد، در کتاب دوازدهم چشمگیر است.

 غیر آموزش

 قواعد مستقیم
 است. های مجزادر جمله، "إعلموا  "بخشدرقیاسی  و مستقیمبا روش  قواعد آموزش

 قواعد در خدمت

 ترجمه و متن

مانند نه ساخت آنها، ، است متون دینی یقواعد مؤثر در ترجمهشناخت بر کتاب تمرکز 

  .افعال ناقصه  و معنای فعل مجهول، الی نفی جنس

 فعال آموزش

 قواعد

 آنها در تمرینها وتکرار  یادآوری و چند شاهد از قواعد در متن دروس گنجانده شده و

 کتابهای بعدی ارائه شده است. 

 های مناسب و مفید تمرین ها وفعالیت ارائه: چهارمشاخص 
 ها عبارتند از: شاخص فرعی در تمرین 6

 تثبیت و یادآوری در بیشتر هایتمرین تعداد :درس موضوع با هاتمرین تعداد تناسب-1

 دها باشتمرین کل حجم %40-%30بین تمرین، انواع از یک هر است بهتر .است مؤثر هاآموخته

 پاسخگویی روش و شکل هاتمرین این: الگویی هایتمرین تناسب-2 .(174: 2009، فوزانال)

. است ترکیبات آموزش و نحو اصول از پیروی و زبانی الگوهای تثبیت آن هدف و دارد واحدی

 پاسخ آن به تمرین، در شده مطرح الگوی اساس بر تواندمی نفهمد، را هم معنا آموزچنانچه زبان

 و هافعالیت : نوعتمرین نمضمو و انعنو ،شکل در تنوع -3. (166: 2001 ،ریتشاردز)د بده

. (36: 1391 ،راهنمای برنامه درسی) دارد بستگی آن محتوای نوع و کلی رویکرد به کتاب هایتمرین

های به تمرین الگومدار، شروع و هایتمرین از : بهتر استهپیچید ه بهساد ها ازارائه تمرین -4

 را زبانی محتوای معنادار، هایتمرین: معنایی هایتمرین تناسب-5 ختم شود. ارتباطی و معنایی
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یادآوری،  مختلف سطوح و در باشد داشته فعال مشارکت آموز،زبان که کنندمی ارائه صورتی به

کوتاه  هایمتن . مانند(168: 1396 ریچاردز،) کارگیرد به را آن ارزیابی، و فهم، تطبیق، تحلیل، ترکیب

 چه گویید؟می چه)معنایی، گفتگو و نحوی ساختار متن بر اساس از سؤال و چندجوابی، ساختن

 هایتمرین فراوانی -6. (120: 1397 نژاد،)محسنی نباشد %40از بیشتر و بهتر است (کنید؟می

 دنیای و خود از زیرا دهد،می سوق جدید اطالعات ارائه به را آموززبان هاتمرین این :ارتباطی

 تواندنمی مدرس و گویدمی خویش سخن تفکرات و آینده و گذشته کارهای خود، خاص

تصویر  از استفاده با تکلم صحنه، مکالمه، نمایش کند. مانند بینیرا پیش آموززبان هایجواب

گفتگو،  کردن خالصه ،(دهید؟می ترجیح یک را)کدام تصویر دهید؟(، توصیفمی انجام چه)

گروهی  هایتمرین در نقاشی و تصاویر، جدول از بازی، استفاده یا نقش ایفای پاراگراف، تشکیل

 .(121، )همان نباشد %50بیشتر از  است بهتر و

 تحلیل شده است . ها، استخراج وهای فوق از کتابهای مرتبط با شاخصدر جدول زیر نمونه
 های کتاب عربی زبان قرآنتمرین تحلیل :4جدول

 و تحلیلنمونه  شاخص

 تعداد تناسب
 هاتمرین

تمرین  40 دارد. میانگین هر درس حدودجمله  7-5که ارائه شده تمرین در هر درس  8
 دوازدهم و( تمرین 59)  یازدهم به( تمرین 85) دهم از هاتمرین تعداد کاهش .است

 ف است.یضع (تمرین 38)

های تمرینتناسب 
 الگویی

خالی،  جای هایتمرین (مانند واژه شناسی، شناخت قواعد در%45) تمرین الگویی 80
های مجزا در جمله یازدهمو دهمهای کتاب تمام تمرینصحیح و... دارد.  گزینه انتخاب

 است.ارائه شده 

 شکل در تنوع
 ان تمرینعنوو

 %30دارد.  مطلب درم و "إختبر"، قواعد، رجمهشناسی، ت واژهدر تمرین   نوع 5کتابها 
متنوع  ،جدولو ضرب المثل د، دانیآیا میهای مانند مکالمه، پژوهش وتمرینها تمرین
 است.

 ها ازارائه تمرین
 هپیچید ه بهساد

عبارات وتشخیص  یترجمه شناسی شروع  و به واژه و درم مطلب ساده ها ازتمرین
تعیین  و قواعد شخیصت و عبارات به ترجمه تمرین 3-2 هر درس در رسد.می قواعد

  .( %55)پرداخته است  اعراب وژگان

های تمرینتناسب 
 معنایی

ترجمه  قواعد و، یادآوری واژه دهم و یازدهم درحد شناخت وهای تمرین 70%
المثل وجدول، ضرب با تصویر، مطلب، تمریندرمها مانند تمرین %30.هاستعبارت

 و کم دوازدهم و یازدهم در کتاب پژوهش و مکالمه  متنی، هایمعنایی است. تمرین
 شده است. حذف

های تمرینتناسب 
 ارتباطی

 ندارد. کارگروهی و بازی نقش، ایفای . است فردی مکالمه، جز هاتمرین تمام
ها (، ارتباطی است. بیشتر تمرین%15)یازدهم  دهم و کتاب در پژوهش 15و  مکالمه 12 

 شده است نه سطوح باالتر. ارائه فهم  درم یقوه تقویت با هدف
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 گانه زبانیچهارهای مهارتتوجه به : مپنجشاخص 
 فرعی این بخش عبارتند از:شاخص  6

  آموز، زبان به های زبانیمهارت انتقال : نحوهزبانی هایمهارت متوازن و هماهنگ آموزشـ 1

 آن به و کتاب کمتر درسی برنامه است که در زبان آموزش حوزه در هانظریه تمامی اصلی بحث

 افکار تولید معنا، به کلمات، دستیابی یرابطه درم :خواندنی مطالب تناسب-2شده است. توجه

 -3. (249: 2006 مدکور،) است مهم بسیار قواعد، و هاواژه آموزش صرفا نه و جدید اطالعات و

 هایفعالیت یا کردن مانند انتخاب است، ضروری اولیه و مراحل از :مطالب شنیدنیتناسب 

 خالصه (،scanning) دادن برای اطالعات خاصگوش ،(distinguishing activities) تشخیصی

: 2011 چستین،)(  predicting) کردنبینیپیش ،(answering) دادنپاسخ ،(summarizing) کردن

 جمالت ساختن به ملزم را آموززبان که گفتگو مهارت پرورش :طبیعی گفتگوی یارائه-4 .(325

 برای تمرین یارائه-5. کندمی تصویر به توجه با سوال به دادن پاسخ و شده هدایت و کوتاه

 ،باالتر در مراحل سازیو جمله حروف باید برای آموزش نوشتن ابتدا از :نوشتن مهارت تقویت

 مطلب. برای درک تنوع تمرین-6 .(191 :2006 طعیمة،)یابد  های الزم اختصاصتمرین

  .استتحلیل شده  ها، استخراج وهای فوق از کتابهای مرتبط با شاخصدر جدول زیر نمونه
 زبان قرآن کتاب عربی در های زبانیمهارتتحلیل  :5جدول

 وتحلیلنمونه  شاخص

 هماهنگ  آموزش

 هامهارت

لی واست ترجمه متن و کتاب گویا از وشنیدن آنها هاخوانی متن درسروان تأکید بر

 مانند یزبان هایمهارت سنجش معیارهای اساس بر مکالمه هدف نیست.

 وتفسیر توضیح اظهارنظر، گروهی، یا دوطرفه هایبحث در شرکت برداری،یادداشت

 مطالب، این تلخیص برای ونقشه جدول نمودار، ترسیم مطلب، یک  یدرباره

 .نیست پربار  هاکتاب

 دارد. در کتاب یازدهممطلب  2و هاها وتمرینمتن درسفقط  خواندنیمطالبتناسب

  است.کتاب گویا که صوتی  مکالمه از ها ولغت ،هامتن درسفقط در حد شنیدن  مطالب شنیدنیبتناس

 گفتگومطالب تناسب 

 

 تدریجی یارائه ، مکالمه ندارد.دوازدهممکالمه و  4 ، یازدهممکالمه 8کتاب دهم 

 باالتر رعایت نشده است. های پایه در ترطوالنی وکوتاه به دشوار به آسان از هامکالمه
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تناسب تمرین  

 نوشتن

مالیی ت اختالفاا ویز ـماته جووبه ع جاارو ، هاپاسخ تمریننوشتن  در حدفقط 

 چندان زمینه این در کتاب رعایت شده است و «آیت و یهآ »مانند عربی،–فارسی

 معلم راهنمای) دارد توجه مالییا مسائل به یریبد کمتر نیست  و غنی

 .(6: 1397،دوازدهم

برای تمرین تنوع 

 مطلب درم

 و جای خالی 2،صحیح وغلط 6 ، پاسخ کوتاه  8دارد،  مطلبدرم 19در مجموع  

 .هاتمرین ها وترجمه متن درس

 های فرهنگیتوجه به مؤلفه :ششمشاخص 

 : عبارتست از مؤلفهشاخص فرعی این  3
رسوم،  و آداب. هاستملت میان فرهنگ انتقال ابزار ترینقوی : زبانتناسب محتوای فرهنگی-1

 درسی برنامه) هستند فرهنگ انتقال و آموزش برای مناسبی هایقالب حکم، و امثالموسیقی، ادبیات، 

 و هدف بر اساس آموزش محتوای: زندگی روزمره مخاطب و تناسب با نیاز-2. (77: 1391 ملی،

 برای ،کاربردی یا دانش تجاری های دینی،ارزش انتقال عام بودن، یا خاص، آموزش رویکرد

 زیاد روایات و آیات با های آموزشیمتن .است متفاوت در حوزه بزرگساالن با مدرسه در وجوانانن

 :تصاویر فرهنگ در به توجه-3است. مناسب آموزاندانش برای جذاب هایقصه حوزه و برای

 شود. نامحسوس مفاهیم می بر جذابیت، باعث انتقال مؤثر وعالوه این مسئله، 

  .تحلیل شده است ها، استخراج وهای فوق از کتابهای مرتبط با شاخصدر جدول زیر نمونه
 زبان قرآن کتاب عربی تحلیل قرهنگ در :6جدول

 وتحلیل نمونه  شاخص

محتوای  تناسب
 فرهنگی

 رصافی"است؛ مانند شعر عربی– ایرانی ادبیات %35و اسالمی فرهنگ یدریاره متون 60%
 سلمان و مدائن معرفی سعدی،  و حافظ ملمع  شوقی، از احمد بیت 2 ،" فرزدق و

 موضوعات از بیشتر اخالقی هایوتوصیه دینی فرهنگ به توجه المثل.ضرب 12 ،.فارسی
 . است پوشام مناسک و ها،سنت مراسم، مانند فرهنگی

 سن با محتوا تناسب
 و مخاطب نیاز و

 روزمره زندگی

، تاکسی ،بازرسیسالن  ،گذرنامه، فرودگاهبا موضوع  ازدهمی کتاب دهم ومکالمه در  12
 120آیه و 190است.  طبم و داروخانه، ورزشگاه، بازار، هتل ،مخابرات، شهر زیارتی
سخن، دروغگویی  داب کالس و، آزیارت، دینداری، اخالقی آنها درباره %90حدیث که 

 4 و 3درس و یازدهم 6 و 3درس دهم؛  5 ،3 ،1 است. دروسآفرینش  یربارهد %10 و
 غیر آموزش به کمتر احادیث و با  آیات فرهنگی دارد و-علمیموضوع  که دوازدهم
 .دارند هاشاخص با بیشتری مطابقت ، اندپرداخته  مستقیم

توجه به فرهنگ در 
 تصاویر

 علمی دیگر %50مریوط است و  زیارت واماکن مقدساسالمی  فرهنگ به تصاویر 50%
 است. "مدائن"و  "عقاد"، "سیبویه"است. پشت جلد سه کتاب عکسی از 
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 : معیارهای عمومیهفتم شاخص

 لوازم جانبی آن مریوط است: و کتاب شکل ظاهری به ارزشیابی شاخص فرعی این معیار بیشتر 4

کتاب  عنوان معیارهای از جامعیت وضوح و ایجاز، محوری، مسئلة: کتاب عنوان تناسب-1

و  باشد و رویکرد محتوا از انعکاسی باید که :کتاب جلد روی طرح تناسب-2 .است درسی

 وسایل کارگیریهب-3باشد. مخاطب سن و محتوا با مرتبط و جذاب هایتصاویر، رنگ دارای

 ایجاد در ،CD سایت و گویا، کتاب ویدئو، وسایل کمک آموزشی نظیر فیلم، :آموزشی کمک

 :تصاویر و وضوح هارنگ تناسب -4. نقش مهمی دارند دوم زبان آموزش بخشی تنوع و انگیزه

 مناسب، تصاویر و هاعکس حاوی باید متون و کلمات معنای بهتر انتقال برای زبان درسی کتاب

 باشد.  مناسب و در اندازه درس موضوع با مرتبط و طبیعی، زنده، جذاب هایرنگ با

  .تحلیل شده است ها، استخراج وهای فوق از کتابهای مرتبط با شاخصدر جدول زیر نمونه
 در کتاب عربی زبان قرآن معیارهای عمومی تحلیل :7جدول

 تحلیلنمونه و شاخص

 ها  نشانگر رویکرد برنامه درسی است ولی به نظر کارشناسان، بیانگر تداخلعنوان کتاب کتاب تناسب عنوان

 است. ودینی قرآن درس درس عربی با  اهداف

 

 روی تناسب طرح

 جلد

 درس 4 موضوع به که فقظ است تصویر شش از تلفیقی دهم جلد کتاب طرح روی

 یازدهم، فقط جلد کتاب تصویر.  نیست آن ی دروس درای از بقیهنشانه و است مرتبط

 وجود کتاب محتوای کل از نمادی  آن و در شودمی مربوط آن اول درس موضوع به

 درحد انگیزه، وایجاد مفهوم انتقال عوامل از یکی عنوان به تصویرها مجموع، در. ندارد

 . است متوسط

کارگیری هب

 آموزشیکمکوسایل

 در سایت دفتر تألیف بارگزاری شده است ولی  درسها از فیلم برخی کتاب گویا و

  CD.مخصوص ندارد 

ها و تناسب رنگ

 وضوح تصاویر

جذاب و با رنگ بندی مناسب  ،گویا، ولی همه واضحاست مناسب ، تعداد تصاویر

 .نیست

های عربی، درجدول زیر ارائه کارشناس از کتاب 15ها توسط ارزیابی شاخص نتایج نظرسنجی و

 شده است.

 

 
 عربی زبان قرآن هایها در کتابدرصد شاخص فراوانی و :(8جدول)
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. دارد را اهداف با تناسب میزان باالترین %65 کسب با واژگان شاخص فوق، جدول به توجه با

 تعداد نسبی و تناسب فارسی در رایج مشتقات و قرآنی پرکاربرد هایواژه کارگیریهب آن علت که

 که بخش است،رضایت %56 کسب با نیز متون شاخص. است معنایی و عینی، انتزاعی هایواژه

 از هایینمونه و داستانی متون معنادار از گیریبهره و هامتن موضوع در تنوع رعایت آن علت

. است شده ارزیابی متوسط %47 با فرهنگ شاخص. است عربی و فارسی ادب بزرگان نثر و نظم

 است و ایرانی–اسالمی فرهنگ رویکرد با عربی زبان آموزش بیانگر هاکتاب محتوای و عنوان

 ولی. است مشهود قواعد سازیبومی تصاویر و ها،واژه احادیث، و آیات تعداد در آن شواهد

 در کتاب و هایبخش همه در آنها مرتب تکرار و آموزه چند به اهداف دامنه کردن محدود

 آموزاندانش به محتوا درست انتقال عدم باعث داشته و عکس نتیجه تواندمی مختلف، عبارات

تصاویر مناسب  آموزشی جدید وعدم استفاده از وسایل کمک .(5: 1393 ،وهمکاران زاده متقی) شود

داخل کتاب از دالیل ضعف در معیارهای عمومی است.  های جذاب در طرح روی جلد وبا رنگ

ترجمه، افزایش های تر از حد انتظار است. ایجاد تنوع در تمرینپایین %40ها با شاخص تمرین

با وجود کاهش  شود.تقویت این بخش می گروهی، باعث جذابیت و های متنی، کاربردی وتمرین

ا در این زمینه ه، نشانگر موفقیت کمتر کتابدر این شاخص %35قواعد، کسب نسبت چشمگیر 

 هایمتن در اکتشافی و فعال آموزش بجای مجزا هایجمله در مستقیم که علت آن، آموزشاست 

است. ییشترین ضعف در شاخص  متنوع و عدم رعایت روال آسان به دشوار در برخی موارد

ترجمه عبارات،  خوانی وکه علت آن، تمرکز بر روان شودمشاهده می %30 های زبانی بامهارت

 مجموع درصد خوب درصد متوسط درصد ضعیف نام شاخص

 60 %65 39 %32 19 %3 2 مناسبهایبکارگیری واژه

 90 %56 51 %36 32 %8 7 بکارگیری متون متنوع

 60 %35 21 %37 22 %28 17 کاربردیوقواعدمناسب

 90 %40 36 %40 36 %20 18 مناسب هایتمرین ارائه

 90 %30 27 %47 42 %23 21 های زبانیتوجه به مهارت

 45 %47 21 %42 19 %11 5 فرهنگیهایمؤلفه به توجه

 60 %47 28 %38 23 %15 9 عمومیمعیارهای

 480 %45 218 %39 187 %16 75 و درصد مجموع
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های متنوع است. ارائه نشدن درم مطلب از طریق زبانی هایمهارت هماهنگ بجای آموزش

گروهی و ایفای نقش نیز از دالیل دیگر  هایمناسب زندگی روزمره در تمرین محتوای طبیعی و

 این کاستی است.

 

 

 نتیجه .4

زبان عربی "هایشاخص فرعی، محتوای کتاب 32شاخص اصلی و 7در این پژوهش بر اساس 

ل نخست، ها ارزیابی شد. در پاسخ به سؤامتوسطه دوم، باهدف پاسخگویی به سؤال "قرآن

اند. پایبندی به رویکرد ها را به خوبی پوشش دادهشاخص %45ها کتابهای تحقیق، براساس یافته

 -تمرکز بر مفاهیم دینی و حدیث 120آیه، 190بیش از کارگیری هاهداف برنامه درسی با ب و

  شود.تصاویر، مشاهده می %50و هاها، تمرینمتن ها، واژه %60از  بیش اخالقی در

 بیانگر الگویی، هایتمرین در عبارات ترجمه و هاواژه بر هاکتاب در پاسخ به سؤال دوم، تمرکز 

رغم تأکید برنامه درسی علی است. زبانی دانش آموزش ساختار و در سنتی هایروش استمرار

 ارتباطی به معیارهای آموزشی، نوین اصول کارگیریهراهنمای برنامه درس عربی، در ب ملی و

 توجه کمتر فرهنگی بافتی در زبانی هایمهارت آموزش گروهی و هایتمرین مندی،بافت مانند

 .است شده

ها و تمرین در پاسخ به سؤال سوم، نویسندگان با حذف قواعد جزئی، تنوع نسبی در متون و

 نوین با رویکردهای آن اهداف تلفیق و درسی برنامه پوشش در مثبتی را گنجاندن مکالمه، گام
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جذابیت دو امر مهم در آموزش زبان است که تا حدودی  اند. تسهیل وبرداشته زبان آموزش

 معیارهای به توجهیکم باعث درسی، برنامه به پایبندی برای رعایت شده است. ولی تالش

نکردن روال  رعایت ها،کتاب این مشکل ترینرسد اصلیاست. به نظر می شده دوم زبان آموزش

به  هازیرا تناسب تعداد دروس و چینش مواد آموزشی در کتاب. )توالی( است آسان به دشوار

ها، ها، واژهکاهش تعداد درس ، تنوع و دشواری محتوای دهم وخوبی رعایت نشده است. حجم

، گواهی بر این موضوع دهمازکتاب دو در "انوارالقرآن"حذف مکالمه و ها، پژوهش وتمرین

فهم متون  ،اندهای موردنظر این تحقیق را ارزیابی نمودهشاخصی که به نظر کارشناساناست. 

 گیریبا بهره. تر از آموزش مستقیم استثرمو ،یزبان-رویکرد فرهنگی  های نوین ودینی با روش

)متن محوری(،  بافتمندی ،یکپارچگیآن های بارز ویژگیاز نوین آموزش زبان که اصول  از

توان به های سنتی میبهتر از شیوه ،ستمحوریت فرهنگ ا باکارگروهی  ومعناداری، روش فعال 

 صفرنواده ( و2019) کارگر و نتایج این تحقیق با نتایج به دست آمده از زارع رسید.ف برنامه اهدا

 قرآنی و جذاب های کوتاه وداستان( همسو است. توجه بیشتر به 1398) جالئی و (1389)

عربی و  زبان در آموزش کارشناسان فعال با متنی، مشورت های گروهی وتاریخی، ارائه تمرین

 اندونزی پیشنهاد این پژوهش است. ترکیه و مانند کشورهایی موفق هایازتجربه گیریبهره

 

  منابع .5

 أ( الکتب  

انصر بن  بدهللا بن غالی  صاحل بن انصر مرتجم:  ،تطویر مناهج تعلیم اللغة :(2001) سی ریت ار ز، جک
 .نسخة الکرت نیة، ال ویرخ

الرابط،  ،سرتاتیجیاتاللغه اتصالیاً بنی املناهج و اإلتعلیم  : (۲۰۰۶) مو  کامل العاقهحمطعیمه، رود  أمحد   
 یسیکو.إمیه للرتبیه   العلو  الثقافه، املعظمه االسال

 العريب. الفکر  ار ،ةالقا ر  ،تدریسها، صعوابهتا املهارات اللغویة مستوایهتا، : (2004) أمحد رود  طعیمه، 
ضاءات لرفع کفاءه معلمی اللغه العربیه لغری إ ،کن متخصصا : (۲۰۰۹) م الفوزان،  بدالرمحن بن ابرا ی

 سلسله العربیه للجمیع.، الرایض، الناطقنی هبا
 الع ر. املیسرة لل بع    ار ، مان، 2ط ،طرق تدریس اللغة العربیة : (2010)  لي أمحد ،مدکو
 ،النظریة والتطبیق ،تعلیم اللغة العربیة لغری الناطقنی هبا: (2006 رید  ) امیان أمحد   أمحد لي ، مدکور
 الفکر العربی.  ار ،القا ره
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 ب( فارسی
 محمود ، ترجمه:(وعملی تئوری) دوم زبان آموزش هایمهارت گسترش :(2011) ن، کنتیچست

 .رهنما ،نورمحمدی، تهران

علی  ، ترجمه:ها درآموزش زبانرویکردها و روش :(1396) تئودور، راجرز ریچاردز، جک سی، و

 .رهنما ،تهران بهرامی، ویراست سوم،

شرکت چاپ ، تهران، راهنمای معلّم عربی، زبان قرآن: (1397) یازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشس

 .و نشر کتاب های درسی ایران

 و ریزیبرنامه دفتر ،تهراننگاشت چهارم، ، برنامه درسی ملی :(1391) آموزش و پرورششورای عالی 

  درسی. راهنمای کتب تالیف

 رهنما. ،، تهراندوم زبان تدریس روش :(1385) محمد حسینی، ضیاء

دفتر تألیف  ،تهران ،()عمومی عربی زبان قرآن پایه دهم مشترک :(1397همکاران ) اباذر و عباچی،

 .کتابهای درسی

دفتر تألیف کتابهای  ن،، تهرا()عمومی مشترک زبان قرآن پایه یازدهمعربی  : (1397) -------------

 .درسی

دفتر تألیف کتابهای  ،، تهران()عمومی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم مشترک :(1397) ------------

 .درسی

برنامه درسی آموزش زبان عربی دوره متوسطه راهنمای : (1391) ریزی درسیگروه عربی دفتر برنامه

 .گاشت هشتم، ننظری

 .اندیشه پیام انتشارات ،مشهد ،(عمل راهنمای) درسی ریزیبرنامه :(1394)حسن  ملکی،

 .سمت ،تهران شهروزمرادزاده، :ترجمه، پژوهش و نگارش کتاب درسی :(1393) یان میک،

گروه آموزش راهنمایی  ،تحلیل محتوای برنامه وکتاب درسی :(1384محمدحسین ) یارمحمدیان،

 .تحصیلی دفتر آموزش عمومی آموزش وپرورش

 ج( مجالت 

 نقشگرایی نظریة براساس اول متوسطه عربی کتابهای محتوای تحلیل» (:1398جالئی، مریم و همکاران )

 .24-1، صص51، ش15دوره  ،عربی وادبیات زبان ایرانی انجمن مجله، «زبان

 و پژوهش نشریه ،«دانشگاهی درسی کتب ارزیابی برای جامع چهارچوبی» :(1388)رشیدی، ناصر 

 .36ـ21 ، صص2ش ،14وره ، ددانشگاهی کتب نگارش
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حتلیل متارین کتاب العربیة للصل العاور  اشا     ر للمرحلة » :(2019) اصغر کارگرزارع، ساجد و علی
جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة ، «املتوس  ة الثانیة ابملدارس اإلیرانیة فی ضول مصعیل بلو  ل  دا  املعرفیة

 .26-11، صص5العدد ،وتعلمها

 دوره انگلیسی زبان درسی کتب محتوای شناسی آسیب و تحلیل» :(1389) صفرنواده، خدیجه و همکاران

 ایران، درسی برنامه مطالعات فصلنامه، «زبان ارتباطی آموزش رویکرد معیار با آن ارزیابی و متوسطه

 .114-86، صص17ش

 الگوهــا اســاس بر دبیرســتان اول عربی کتاب بــه نگاهــی » :(1393)و همکاران  زاده، عیسی متقــی

 .260-237، صص2، ش5، دزبانــی جســتارهای ،«محتــوا دهیســازمان و تحلیل هایمالم و

 نامه پژوهش ،«أسس  معایري إ دا  كتب معلیم اللغة العربیة للعاطقني بغري ا» :(1397) نژاد، سهیالمحسنی

 .137-109صص، 63، شانسانی علوم هایبرنامه و متون انتقادی

 اساس بر عربی زبان مکالمة دانشگاهی کتاب تألیف در رویکردی مبانی» :(1395) رکعتی، دانش محمدی

 .47-26، صص38، شدرسی کتب ونگارش پژوهش ،«خارجی زبان آموزش اصول

 مجله ،«(عمومی) دبیرستان مقطع عربی هایکتاب نقد و بررسی» :(1389) حمیدرضــا میرحاجــی،

 .169-141، صص1، شعربی ادبیات و زبان ایرانی انجمن
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 )العامة( انویةلثللمرحلة ا لغة القرآن" ،اللغة العربیة" حمتوى كتبلیل حت
 لتعلیم اللغة املنهج التواصلي يف ضوء الربانمج الدراسی و

  نوع املقالة: أصیلة
 *یزدیاعظم خواجه اتج  .4 یفقه نیعبداحلس .3 یونیسعدهللا مها .2 یمسعود فکر .1

 اللغة العربیة    آ اهبا جبامعة طهران قسمستاذ م ارک يف أ.1
 اللغة العربیة    آ اهبا جبامعة طهران قسمستاذ مسا د يف أ.2
 اللغة العربیة    آ اهبا جبامعة طهران قسمستاذ م ارک يف أ.3
 نکلیة الربز جبامعة طهراطالبة  کتوراه يف اللغة العربیة    آ اهبا  .4

  امللّخص
األ دا   عهیمب یابإلضافة إل .ةیدیولوجیمسامه الثقافیة  اإلبسبب  لكذیم اللغة الثانیة، أمهیة خاصة،   لتعل إن  

یبد  من خالل حتلیل   عظا  التعلیمي.اجلزئیة  اإلسرتامیجیات التعلیمیة  الثقافیة يف إطار اإلسرتامیجیات العامة لل
هلد  معلیم اللغة العربیة  ظیفیاً،    ندمل م ، ذه املصا ر دارس الثانویة، أن  ، لغة القرآن" يف املةالعربیاللغة كتب "

  ا تمد معهجلغة الفارسیة.  العصوص الدیعیة،  ال فهم لغة القرآن، فمعها بل    نت ألغراض اثنویة  معی عة،
 فر یاً  لى مستوى املفر ات، معیاراً  37 فقاً ِلسبعة معایري رئیسیة   ،البحث  لی حتلیل حمتوى الكتب املذكورة

ها مع أ دا  الربانمج الدراسي  باقنااللغویة  الثقافة.  یعاجل مدى  املهارات  التمارین،   ، القوا د  العصوص،   
توى الكتب العربیة نتائج الدراسة أن حم رت أظه عهج االمصايل من العاحیة األخر .انحیة  معایري امل من

  بعالستوى الضعیل. ٪ امل15توسط  ٪ املستوى امل36  ٪ من املعایري49ملستوى اجلید فی ا بلغتاجلدیدة، 
ز  لى املفر ات القرآنیة، ، ابلرتكیحتقیق أ دا  الربانمج الدراسيإلی   ذه الکتب تهد  لی  ذه اإلحصائیة ف

معظم العصوص  حدیثاً يف120آیة  190   ابستخدا اإلیرانیةفففف  األخالقیة  الثقافة اإلسالمیةفففف   املفا یم الدیعیة
التمارین اجلما یة  الع صیة  معسیق لي مثل اجلد لة   تواصال املعهج تم  کثريًا مبعایريهتمل    .صورات  ال التدریب

 املهارات اللغویة.
 

 .يتواصلاملعهج ال، حتلیل احملتوى الربانمج الدراسي، لغة القرآن،العربیة اللغة : الرئیسةالکلمات 
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Abstract 
Teaching a second language is an important issue due to its cultural and 

ideological nature. Within general policy framework of any educational 

system micro-goals and cultural- educational strategies of any foreign 

language are defined. Looking through Secondary school text book of "Arabic 

Quran, language ", it seems they have not been compiled aiming at teaching 

Arabic Language with a practical approach. In fact, it seems as if they were 

compiled with specific purposes of understanding the language of the Quran, 

religious texts and Persian language. In this research, the mentioned text books 

are evaluated using content analysis method, based on 7 main indicators and 

32 subindicators, at the level of words, texts, grammar, exercises, language 

skills and culture & evaluate the amount conformity of these books with the 

objectives of the curriculum and the criteria of the communication approach. 

The results shows the new edition Arabic text book covers 45% of the 

indicators in the desired level, 39% in the average level and 16% in the low 

level. The writers try to cover the objectives of the curriculum, by focusing on 

Quranic words, religious-moral concepts, Islamic-Iranian culture, by using 

190 verses and 120 hadiths in most texts, exercises and illustrations & less 

attention to communication criteria such as text based, team exercise, and 

coordinated training of language skills. 

 

Keywords: Arabic Quran,s Language, content analysis, Curriculum, 

ommunication Approach. 
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