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 مقدمه



ح ا    نی  ب ا ا  یول   ط رر  نیهم هم   یسیطرفدار ندارد، زبان انگل ادیدر مدارس ز یبان فارسز

درس را  نی  ب ه ا  یلیم یکمتر است تا آنجا که ب زیدو ن نیدر مدارس از ا یطرفداران زبان عرب

 .دیفهم د،یآ یم ینام درس عرب یآمرزان وقت از عضالت منقبض صررت دانش شرد یم

 نی  ا. دارد کنن ده  جیگ یاست و قراعد تر دهیچیپ یاز زبان فارس یعنی ست،ین یزبان آسان یعرب

 یدگی  چیپ نی  بر علت ش ده و ا  دیمز زین یدرس یها هاست کتاب زبان است اما سا  نیذات ا

 .کرده است تر دهیچیرا پ یذات

آم رز   هن رز دان ش   یعن  ی خرانن د  یدرس م   یآمرزش   میقد ستمیکه هنرز در س یآمرزان دانش

خش   و   یها آمرز دوره مترسطه دوم، همچنان با کتاب نه دانش شرند، یرب ممحس رستانیدب

او  و دوم  یعن  یهف تم و هش تم    یه ا  هی  آمرزان پا اما دانش روند یکلنجار م یعرب انعطاف یب

 یها سر و گردن از کتاب  یکه  خرانند یم فیتال است دو کتاب تازه ا دو س م،یقد ییراهنما

 .باالتر است میقد

 ادی   یهفتم، نام چه ار فل س س ا  را ب ه عرب       هیپا یکتاب عرب م،یکتاب که شروع کنجلد  از

/ دوست نامه   یاز خرن د  نرشتم نزد: شعر حافظ را نیشده ا و کتاب هشتم ترجمه دهد یم

 صد عالمت دهیدارم من از فراقش در د
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ن کت اب  ک ه مرلف ا   یبه ط رر . بر آمرزش لغات است زیدو کتاب ن نیا یها درس یاصل دیتاک

را خراهند  یواژه پرکاربرد عرب 022سا   انیآمرزان تا پا اند، دانش داده حیهشتم در مقدمه ترض

 022شده در سا  هفتم جمع کنند، در مجمرع  واژه آمرخته 022لغات را با  نیآمرخت و اگر ا

 مت رن  یو حت   اتی  روا ث،یخراندن و فهم قرآن، احاد یدر حافظه دارند که برا را یلغت عرب

 .دیآ یبه کارشان م یفارس

ک ه   یاست؛ به ط رر  دیجد یها وضرح مشهرد است، حضرر کمرنگ قراعد در کتاب به آنچه

دغدغ ه   س تند یاز خ رد مجب رر ن   شیآمرزان پ هفتم و هشتم مثس دانش هیحاال دانش آمرزان پا

 .فعس را صرف کنند یها غهیص یسخت ذهب، ذهبا، ذهبرا را داشته باشند و به

ک ه آزاد ک ردن    کن د  یم   دی  هف تم و هش تم تاک   یه ا  هیپا یعرب یها مرلف کتاب یچعبا اباذر

که  دیگر یاو م. را بخرانند یعرب یشتریبرده تا آنها با لذت ب یقراعد، تعمد دیآمرزان از ق دانش

آنک ه از آنه ا    یآمرزان لغ ت آم رزش ده د و ب      نرشته شده تا به دانش ف،یتال تازه یها کتاب

رف تن   یمعن اش، غهیص 40ذهب در هر  امرزدیذهب را صرف کنند، به آنان بفعس  مدامبخراهد 

 .بر ترجمه دیتاک یعنی نیکه ا دهد یم
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ک م   آنه ا را در  کنن د، ک م    یها را بشناس ند و معن    آمرزان واژه دانش یمعتقد است که وقت او

ه فرش ته  ک   کنن د  یم   دای  عالقه پ یو به آمرختن عرب شرد یحرف زدن باز م یبرا زیزبانشان ن

 .شده است نینچنیا یتا حد دیگر یاو  مترسطه م یمعلم عرب ،یخانیعال

بر آمرزش لغات و  دشیو تاک یدرس یها شدن قراعد در کتاب که کمرنگ اده استد حیترض او

درآورده و اگر معلم ابتکار داشته باشد و  میو کسالت قد یها را از خشک مکالمه، کالس نیتمر

تر  جذاب د،یجد یها کتاب یبر مبنا یاستفاده کند، آمرزش عرب یگروه سیتدر یها از روش

 .شرد یم

  موجود تیوضع فیتوص

 س اله  نشانگر آن است که ه ر  ییدر مقطع ابتدا رهمکارانیمن و سا سیتدر یطرالن ی تجربه

 یریادگی  در  بلکه ابندی یدست نم یدرس عرب یاز دانش آمرزان نه تنها به اهداف کل یتعداد

 سیبه تدر که من در آن مشغر ی کالس.با مشکس روبرو هستند  زین یث درس عربمباح شتریب

نبرده ودانش آمرزان  یقاعده مستثن نیازاو  در مدرسه زینبیه مشهد الکربه واقع است باشم یم

گرفتم در صررت  میجهت تلم نیبه هم .دارند مشکسی عرب میمفاه یریادگی زدریکالس ن نیا

 . ابمیمشکس ب رفعی برا یامکان راه حل
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 ( ۱شواهد )اطالعات  یگردآور 

 ستین اکثر دانش آمرزان یمررد عالقه  ادیز یدرس عرباو  مترسطه  یدروس دوره  انیم در

ندارند،  یازین چیه آن به ندهیکنند که در آ ینگاه م یزیبعنران چ یو معمرالً به درس زبان عرب

 چیه   یام روز  یو در زن دگ  اس ت  ن ه وکه گان ه یزب ان ب   یزبان  نیکنند که ا یو تل  رر م

زبان  یریادگیدانند و نسبت به  یم یسیانگل روز را زب ان یندارد و تنها زبان زنده  یگاهیجا

چن د س اله در م دارس مختل ف و      سیطر  ت در  در معمرالً. دهند ینشان نم یعالقها یعرب

فرامرش ک رد ک ه در    دیکام الً در  کرده ام ، البته نبا رای   زگیانگ یب نیمتفاوت ا یکالسها

خ ا  خ رد    گ اه یو جا تی  دروس از اهم ی هی  هم مثس بق یدرس عرب دخترانهی رستانهایدب

 در امتحانات ورود ییباال بیاست که با ضر یاز دروس یکی یزبان عرب رای، ز است برخرردار

 .ددانن ینم آن یریادگ  یاز  ازین یخرد را ب نیشرد، بنابر ا یمطرح م یمراکز دانشگاه به

بعنران   دوره او  مترسطه رستانیدب در من. مشهرد است یعالقگ یب نیدانش آمرزان ا انیدر م

 یپ س از س الم و احرالسرس    . کنم یم سیتدر در دو پایه هفتم و هشتم یدرس زبان عرب ریدب

 رونیب شانیطبقه ها یرا ازتر یندارند تا کتاب عرب یعالقه ا چیه آمرزان که دانش دمید یوقت

 د؟یدار یمگر اآلن چه درس: دمیشدم و از آنها پرس یعلبان ی، من هم کم نداوریب

فکر کردم که  خرد با .، زیرا آن را نمی فهمیمدیآ ینم خرشمان یما از درس عرب: گفتند یهمگ

رغبت شده اند و با  یب یعر ب کالس نسبت به درس نیدانش آمرزان ا نقدریبفهمم چرا ا دیبا
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اس ت ،ب ه آن    مقاطع هفتم و هشتمدر  ها درس نیتر یاساس ی ازیک یدرس عرب نکهیوجرد ا

انجام دهم تا مشکس مرجرد را ب ه   یعملی اقدام پژوه  یگرفتم  میندارند، لذا تلم یعالقه ا

 . مرتفع گردانم ینحر

 یکالس نسبت ب ه درس عرب    نیدانش آمرزان ا یزگیانگ یو عرامس ب علس کردم به یابتدا سع

 از بر اظهارات خرد دانش آمرزان هیلذا با تک رم،یممکن را بکار گ یرهاراه  کا بسردازم سسس

ب ه   مدرس ه ی ای  گفتگر ب ا اول  نیدوستانه و همچن یگفتگر یعنی یرسم ریغ یطرق ملاحبه 

من  رایکرده است، ز زانیگری حد دانش آمرزان را از درس عرب نیبردم که تا ا یپ ینکات مهم

دانس تم،   یدانش آم رزان م    یعالقگ یب نیا یا عامس اصلر سمیتدر ی رهیدر ابتدا خردم و ش

 یب ه عل س و عرام س ب      ن ه یزم نی  در ا یعمل پژوهش شد تا با یا زهیامر انگ نیهم ن،یا بنابر

مشکس ارائه  نیحس ا یببرم، تا راه حس ممکن را برا یپ یعرب دانش آمرزان به درس یزگیانگ 

ی به درس عرب نقدریانم چرا دانش آمرزان ااست که بد نیپژوهش ا نیاز ا نیآغاز هدف. دهم 

 ندارند؟  یزبان عرب یریادگیبه  یرغبت هستند؟ و چرا عالقه ا یب

 ینم ره   یهستند اما فقط در درس عرب ییباال یاستعدادها یآمرزان دارا دانش از یبعض رایز

 یریادگی  خراهم دانش آم رزان را ب ه    یم نستکهیپژوهش ا نیاز ا یانیم هدف. رندیگ یم کم

 را خرد کهیتا همانطرر مینما جادیدر شاگردان ا یا هیسازم و بترانم روح عالقمندی درس عرب
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 دی  اس ت، با  روز زب ان  یس  یزبان انگل ندیگر یمثالً م گر،یدروس د یریادگیکنند به  یملزم م

 میستیاز آن ن ازین یو ما ب است هم زبان روز یبرسند که زبان عرب دگاهید نیدانش آمرزان به ا

ماست و با فرهنگ و زبان  نیزبان د یعرب که نستیا میزبان دار نیکه به ا یازیحد اقس ن رایز

و  هی  نهج البالغ ه و ادع  م،یقرآن کر ،ینیفهم مترن د یهم برا ما و. است ختهیکامالً آم یفارس

 . میآشنا شر یبا زبان عرب میریناگز یفارس یادب مترن فهم یهم برا

 هیاول یها افتهیخالصه 

 نیو معاون ریمد قرار دادن انیبا در جر نیکه با دانش آمرزان بعمس آمد و همچن ییگفتگرها در

اشاره شد  یبدست آمده به علس و عرامل اطالعات کس یمطرح شد و از جمع بند یمسائس مهم

 یت ران علته ا   یم یبطرر کل. شده است یدر درس عرب آمرزان دانش یریادگیکه باعث افت 

درس را در مرارد  نیو عالقه نداشتن دانش آمرزان به ا یدرس عرب یریادگی در شرفتیعدم پ

 :کرد خالصه ریز

وجرد تلاویر زیاد و تکراری وگاه نامربرط و غیر جذاب و بدون کیفیت نه تنها کمکی  -4

مثالً در ی   درس  . به امر یادگری نمی کند بلکه فقط حجم کتاب را زیاد کرده است 

تهای مختل ف تک رار ش ده اس ت و ه یچ نکت ه ی کم          فقط تلریر ی  مرد با حال

 .آمرزشی در آن نیست
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با وجرد تمام عرامس فرق وقتی چنین درسی درساعت آخر برنامه گنجانده شرد مشکس  -0

معلم و دانش آمرزان مضاعف میشرد البته این نمی تراند بهانه ای برای دانش آم رزان  

تدریس می کنند و معلم عربی ه م  باشد زیرا تمام دبیران درساعت آخر درس دارند و 

گاه اتفاق افت اده اس ت ک ه دان ش آم رزان در      . باید در سر یکی از کالسها حاضر شرد

مثالً بعلت دوری مسافت خانه ت ا مدرس ه بیش تر دان ش     . ساعت او  هم مشکس دارند

آمرزان دو ساعت او  روز های شنبه که تایم صبح باشند غیبت می کنند و همیش ه از  

 .می مانند و چند بار که این اتفاق بیافتد جبران آن بسی مشکس می شرددرس عقب 

بد آمرزی برخی از همکاران در سنرات گذشته باعث شده است تادانش آمرزان فقط به  -3

مطالب کتاب درسی بسردازند آن هم در حد حفظ کردن مطالب، چرن دانش آمرز با این 

رد و اگر مطلبی عین کتاب نباشد روحیه تربیت شده است دیگر قدرت در  و فهم ندا

نمی تراند به آن پاسخ دهد در نتیجه در امتحانات هماهنگ نمی تراند نم ره ی قب رلی   

 .کسب کند

 ع رب در  اتی  مسلط و نا مرتبط ب ا ادب  ریمتخلص و غ ریغ رانیاستفاده از دب سیبه دل -0

سطح باالتر  مطالب ازین شیکه پ یا هیو پا هیاطالعات اول آمرزان، سنرات گذشته دانش

شده اس ت و تل رر    سیکابرس تبد  یآنها به  یبرا یدرس عرب اکنرن است ندارند و

 . آن ندارند یریفراگ یبرا یا هیروح چیناممکن است و ه یعرب یریادگی کنند که یم
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ی باشد ارفاقها یآن م میمستق ی جهیکه متأثر از همان عامس او  است ونت عامس نیدوم -5

 باعث شده است که ییراهنما یقبس بخلر  دوره  یره هادو رانیحد و حلر دب یب

 یتالش و یسع چیشرند و از خرد ه تینمره ترب یتکد ی هیآمرزان با همان روح دانش

 .اورندیبعمس ن

از مرارد بازدارن ده ، م ثالً خ رد     یوجرد برخ یکننده و حت قیتشر عدم وجرد عرامس -0

 ا یکنند و خ یم هیترص یسیبان انگلز تیو تقر یریبه فراگ شتریب آمرزان دانش یایاول

 برخررداری بهتر یاجتماع گاهیاز ارزش و پا ردیبگ ادی یسیاگر فرزند آنها انگل کنندی م

زبان   ی یعرب کنند که زبان یمطلب را القاء م نیا یهم با اهداف خاص یاست و برخ

پخش  مایس صدا و از که یطنز یبرنامه ها نیاست که کهنه شده است ، مثالً هم گانهیب

جران م ا ک ه در    نسس باعث شده است که ردیگ یرا به مسخره م یو زبان عرب شردیم

تمسخر بنگرند  دید بهی خرانند نسبت به آمرزش زبان عرب یدرس م رستانیدب یدوره 

 .ردیگ یم را از دانش آمرزان زهیاست که انگ یخرد عامس مهم نیکه ا

اس ت   یس نج  بر نظر یکه مبتن یفیترص قیتحق.  کند قیتراند تحق یبه دو روش م آمرز دانش

 ای   یدرس ت  ، در پ ژوهش .  ردیگ یصررت م یآمار یکه بر اساس روش ها یلیتحل قیوتحق

 .شرد  یم یبررس هیفرض ای شهیاند  ی ینادرست
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و ب ه او   کند یباالتر آماده م یورود به مراحس علم یبرا یادیدانش آمرز را تاحد ز روش نیا

 قی  ومس لله تحق  مرض رع   ی   ینه بدون حض رر معل م واس تاد در ب اره     آمرزد که چگر یم

 . دیوتفحص نما

 یآور گ رد  را وادار ب ه  یک رده وو  ج اد یرا در دان ش آم رز ا   زهیمساله انگ  یطرح  با معلم

 .کند  یاطالعات فراهم شده قضاوت م نیکند وبر اساس هم یاطالعات م

داشته باشد  یکاف مرضرع مررد نظر اطالعات وتسلط یدر باره  دیکه معلم با نستیمهم ا نکته

ت  نلرریا ریدر غ. انتقا  دهد  آمرز بشناسد وبه دانش یو منابع مربرط به مرضرع را به خرب

 زی  ن یداشتن امکان ات ک اف   یکند از طرف ینم آمرز به دانش یادیاو کم  ز یورهبر تیهدا

مجه ز و در ص ررت ل زوم     یکتابخان ه ا داش تن   اریمثا  در اخت عنران به. کار است  یالزمه 

 .رسد یبه نظر م یضرور زیامکان استفاده از آن ها ن و شگاهیآزما

باشد تا  داشته رساندن به دانش آمرز را یاری یبرا یفرصت کاف دیمرارد فرق معلم با بر عالوه

 را یعم س و  ی رهیش   قیتحق انیجر کرده ودر یشده را سازمانده یبتراند اطالعات گرد آور

 قی  را ب ه ط رر خالص ه در آخ ر تحق     مطالب خراهد یازدانش آمرز م انیودر پا.کند  یبررس

 .سدیبنر
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 یموقت دیاتنخاب راه جد

دانش آمرزان مشخص شد برآن شدم که مجددا  یترجه به مدار  و آنچه که از صحبت ها با

ک ه بت رانم    ک ردم  یم   دایپ یراه دیبا میداشته باش یصرف امتحان عرب ی نهیدر زم یمطالعه ا

 .عالقه مند کنم  یدانش آمرزان را به درس عرب

ب رد   نیا. پرسش درس مشاهده کردم ایامتحان از دانش آمرزان و  نیکه در ح یاز عرامل یکی

عالقه هستند اض طراب ه م دارن دو نخس ت خراس تم       یدرس ب نیبه ا نکهیا نیکه آنان در ع

آنها ه م ک م    سیشرد که رغبت و تما یو اضطراب مرجب م ینگران رایاظطراب را رفع کنم ز

 نیا.چرا تالش کنم رمیبگ ادیترانم  یمن که نم ندیگر یبا خردشان م یدانش آمرزان نیشرد چن

دانش  یکالس برا طیاگر مح نیبنابرا. دانش آمرزان مدام در حا  کشمکش با خردشان هستند

کالس حاضر ش رند باع ث   در  ترانندیشدن  ریتحق ای یشرد که بدون نگران ایمح یآمزان طرر

 ( 00   – 5 یآمرزش یلرژتکنر.) شرد  یو آرامش آنها م یدلگرم

 :ترجه شرد  دیبه سه مرحله با سیتدر انیجر در

 .هدف داشته باشد  دیبا سیتدر    -4

باشد ک ه   یزیکننده آن چ انیب یعنیمتناسب با هدف و مقلرد باشد  دیبا سیروش تدر    -0

 .شرد  ادگرفتهیقرار است 
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آمرزش و  یمهارتها) شاگردان باشد  ییارائه شرد که مطابق فهم و ترانا یقیبه طر میمفه    -3

و  یعرب   سیک ه در ت در   ییاز روشها یکی(  440   یروشها و فنرن حسن شعبان یپرورش

اس تفاده از  ) در دانش آمرزان ش ده   یشتریو عالقه ب زهیانگ جادیخلرصا صرف افعا  باعث ا

 انی  ب یکار مررد نظ ر را ب ه عرب     دیو اشاره دانش آمرزان با مایحرکات و ا جامانبا (  میپانترم

 .من شد  یشدن کالس عرب ایکار و روش باعث جذب شدن و پر نیا. کنند 

 زهیانگ جادیعرامس مرثر در ا ینامه،بررس انیعنران پا 33بهار )  یفتح مینامه مر انیمطالعه پا با

 .انتخاب شد  ریمرارد ز شانیا یشنهادیپ یارهااز راهک(  یدرس عرب یریادگیدر 

 . سیتدر دیبا روش جد ییجهت آشنا رانیدب یضمن خدمت برا یکالسها یبرگزار -4

 .و معلم محرر  یمیقد یروشها ی، به جا سیفعا  تدر یاز روشها رانیاستفاده دب -0

 .آمرزان  دانش نیدر ب یفعا  گروه یمعلمان در کالس بر استفاده از روشها دیتاک -3

 .در کالس  یکم  آمرزش سیاستفاده از وسا -0

 .آن در جامعه یکاربردها انیدر کالس و ب یزبان عرب تیآشنا کردن دانش آمرزان با اهم -5

 :مطالعه در دانش آمرزان  زهیانگ جادیا یبرا ییروشها

 .دیبگذار شیعالقه به مطالعه را در فرزندان به نما یالگر شیبا رفتار خر -4
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 .است  یریادگینرع  نیتر داری، پا نیتریقر یمشاهده ا یریادگی -0

 . دیکن تیرا به فرزندان تقر یاحساس ترانمند -3

که با تالش آن  دیرا انجام دهد بدان یخاص فیتراند تکل یاگر دانش آمرز معترض باشد نم-0

 .تراند انجام دهد یرا م فیتکل

 . دیوادار کن یفرزندان را به هدف گذار -5

 یه ا  تی  جهت عالقه مند نمردن دان ش آم رزان ب ه مطالع ه و فعال     راهکارهایی – 41   )

 ( رنجبر بهروز – یگروه

 :  الف

 .دانش آمرزان با معلم خرد چهره به چهره باشند : ها  مکتین نشیچ -4

 انی  در ک الس جر  ژنیتازه و پر اکس   یبلررت مستمر هرا: و تعداد دانش آمرزان  هیتهر -0

 .لت رخرت و کسالت از دانش آمرزان دور شرد باشد تا حا

ف رد اس ت    یب را  دییتا یاست و نرع ریو تقد نیاز تحس یجلره ا قیتشر:  قیابراز تشر:  ب

 قیحاص س تش ر  . دهد یم یو انرژ رویعامس وادار کننده است که به انسان ن قیتشر یبطرر کل
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دهد که عملش عاقالنه و  یم ننایبه او اطم ینداشته باشد ول یآدم یبرا یا دهیممکن است فا

 .شرد یو نشاط او م یمرجب دلگرم جهیاست و در نت هبرد دییمررد تا

 هی  خراب مث س تغذ : دانش آمرزان در اوقات قبس از کالس و ورود به مدرسه  یخراب کاف:ج

ک ه خ راب    یبقاء است دان ش آم رزان   زهیاز غر یدو جزع نیاز ا  یاست و هر  یزیکار غر

 دیش د  یو سسس مضطرب شده و از مرحله روان داری، نگران ، نا پا یشند علبنداشته با یکاف

 .رسد یم یگو خست یبه مرحله کرفتگ

 دیجد یراه ها یاجرا یچگونگ

 ابت دا  کردک ان  نی  ا یریادگی  به دست آمده و رفع مشکس  یراه حس ها قیدق یاجرا منظرر به

و  مینم ا  ری  درگ یریادگی  مرض رع   آنان را ب ا  مایهر مفهرم مستق یریادگینمردم در امر  یسع

 یس ر   ی  ب ه انج ام    اجی  احت ، دانش آمرزان یعرب میمفاه شتریب یریادگی یمترجه شدم برا

 .ها بهتر است تیفعال نیکه ا دارند، ساده تر در رابطه با آن مفهرم یذهن یها تیفعال

 

 شده در کالس ادهیپ یروشها ریسا

و  CD -س تاده یگردون و ا یچارتها -دهاسالیا –شفاف  یها طلق -پرسترها: یشینما سیوسا

  یشینما یلمهایف
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 لغت  یفرهنگ ها -مرجع مرتبط با درس و قراعد یکتابها: مرجع سیوسا

 -مختل ف  یه ا  یراری  روزنام ه د  -یمکالم ات گروه    -یش  ینما یه ا یباز:  یگروه سیوسا

 یه ا  ش نامه یانم م تن و ( )رهی  و غ رهایترجمه تل ر  -قراعد( )مترن درسها) یگروه یتلاترها

 (.یعرب

چ رن ه م جنب ه    . )ن د یگر ینرع خا  هم م    که«یدارشنی – یدارید یکم  آمرزش سیوسا

 -م تن درس ها   شینم ا  ن ه یمختلف در زم یها لمیف: مانند (یداریدارند و هم جنبه شن یدارید

CDمشتق و  یو اسمها دیمز افعا  ینمردارها( ناتیتمر -متن -قراعد) یمختلف آمرزش یها

مختل ف بل ررت    یرهایتل ر  -معلم حاتیترض همراه به اورهد – پروژکترر -…و ریضما

 رهیو غ رنیزیو تلر دئریو-و ضبط صرت  نرار -معلم حیبه همراه ترض داسالی –چارت 

 یعرب یمترن درسها انیآمرزش مکالمه و ب یبرا یعرب شنامهیاستفاده از نما -4

لغات درس ) کلمات و اصطالحات میتفه یبرا یرنگ یو پاسخ با استفاده از کارتها پرسش -0

 (ساده نرشته شرد و استفاده از کارتها در جهت مکالمه یبه همراه معان

 یچارته ا  -یس  یمغناط یچارته ا  -یدرخت یچارتها)مختلف مثس  یاز نمردارها استفاده  -3

 یچارتها -درس مطالب سیمختلف در جهت تدر یو بنر و تابلرها ستادهیا یچارتها -گردون

 (رهیو غ یغذکا
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 و در  و فه م  یمختل ف ب را   یمختلف و شکلها یها از جدو  کلمات در اندازه استفاده -0

ج دو  ب ا   . ش رد  مثالً در گرشه ک الس از ت ابلر اعالن ات اس تفاده    . یعالقه درس عرب جادیا

 .به شکس دفترچه  ایساخته شرد  تیرنرلی

 (  ۲شواهد) اطالعات  یگردآور

ارائ ه   نظ رات با استفاده از ایدر کالس درس به ابتکار خرد  شیو بکه کم  ییطرح ها با گرچه

قاب س   شرفتینمردم پ اجرا گرناگرن یبا بهره بردن از مطالعه کتاب ها ایشده ترسط همکاران 

دو  نیب   یا سهیالزم برد مقا همچنان اما شد جادیدانش آمرزان ا یریادگیدر روند  یمالحظه ا

را  یعرب   میبه نظر من از ابتدا مشکس بردن مفاه که یآمرزان از دانش یابیگروه در قالب ارزش

خ ا    نیب ه تم ر   اجی  ش دند و احت  یقلمداد م   فیکه ضع یآمرزان کردند و دانش یدر  م

درجه  شیمرفق به افزا یادیمشاهده نمردم که به نسبت ز سهیمقا نیا در و ردیداشتند انجام گ

 در یریادگیکه اساس  مرضرعی –ده ام مطلب ش  ی یدانش آمرزان بر رو نیا حراس تمرکز

 آزمرن قبس از  یبه طرر نمرنه در . باشد  یم یدروس به خلر  در درس عرب تمام

 دان ش  نم رات  نیانگی  و م 02نمرات دانش آمرزان بدون مش کس   نیانگیطرح ، م یریکارگ به

 4۱ب ه   نآم رزا  دانش نینمرات ا نیانگیطرح م یریو بعد از به کارگ. برد  44 فیآمرزان ضع

 .برد  افتهیارتقا 
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 جینتا 

ازخ رد   یریچش مگ  تیفعال یاضیعالقه مند شده و درزنگ ر یدانش آمرزان به درس عرب –

 . .دادند ینشان م

 همکاران به وجرد آورد نیب یبحث و هم فکر یبرا یا نهیزم –

 گرفت یصررت م دارتریتر و پا قیعم یریادگی –

 کردند یم تیز رضافرزندانشان ابرا شرفتیاز پ نیوالد –

 . افتی شیدانش امرزان در حد قابس مالحظه افزا یاضینمرات ر نیانگیم –

 ی زهیانگ که یو علل شرفتیاز مشکالت و مرانع پ یاریبس ،یعمس اقدام پژوه نیا ی جهینت در

 یای  آمرزان و اول دانش کردم و به کم  خرد ییرا از دانش آمرزان گرفته برد شناسا یریادگی

 ی س ه یرا انج ام دادم و از مقا  ام یآنها عمس پژوهش قیبدست آمد که از طر یطالعاتمدرسه ا

رفتار دانش  یرو ترانیکه م دمیرس جهینت نیا به باگروه شاهد شماره دو  یگروه شاهد شماره 

و گ روه    ی  گروه  تیبدست آمده از وضع جینتا یمشاهده  با رایآمرزان اثر مثبت گذاشت ز

 گ ر یمراحس د یبرا نیحا  شده است و ا یخرب یشرفتهایدو پ ی شماره که در گروه دمیدو د

 .است کننده دواریام
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 یریگ جهینت

و  یق  یتحق نظ ام   ی  بر انتقا  معلرمات به دانش آمرزان استرار نباشد و ب ه   سیتدر هیپا اگر

مطال ب   یمحت را  اگ ر .باش ند ترج ه ش رد     یاضیانجام عمس ر یفعا  که کردکان محرر اصل

 یط رر  یاضیر درس کرد  منطبق سازند اگر کالس یذهن یها تیرا با فعال یاضیآمرزش ر

اهداف آم رزش نائ س ش رند     به معلم ییاداره شرد که دانش آمرزان با تالش خرد و با راهنما

 .ردیپذ یبهتر و آسان تر صررت م یریادگی

 پیشنهادات

 رانی  دبی ب را  یو حت   استفاده شرد یمتخلص درس عرب رانیکه امکان دارد از دب ییجا تا* 

 نین ر  یب ر اس اس الگره ا    سیضمن خدمت جهت ت در  یآمرزشها ،یمتخلص درس عرب

 .است یهم الزم و ضرور تدرس

 نیب از یکه سر گروه درس عرب نلررتیآن به ا یواقع یبمعن یآمرزش یگروهها بردن فعا * 

 یگروهها محس در یو مشخل نیانتخاب شرد و در روز مع رانیدب نیومجرّب تر نیباسرادتر

ق رار ده د ت ا در     یعرب رانیتمام دب اریشماره تلفن در اخت  یحضرر داشته باشد و  یآمرزش

 یبه رفع مشکالت آمرزش   انهیماه جلسات یبتران با او مشررت کرد و با برگذار ازیصررت ن

 . شرد جادیا رانیدب انیالزم م یهایپرداخته شرد و هماهنگ
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 یاز آنها جهت الگر ساز ریو تقد سیدر امر آمرزش و تدر مرفق رانیدب یو معرف ییشناسا* 

 .  رانیدب ریسا یبرا

 خردش ان  به دانش آمرزان داده شرد تا بدون ذک ر ن ام   ینظر خراه یهرترم فرمها انیپا در* 

 رانی  به اطالع دب یخراه نظر نیا ی جهیرا عنران کنند و نت شنهاداتشانینظرات و انتقادات و پ

 .رسانده شرد

در دس ترس ب ردن   . گذاش ته ش رد   یدرس عرب   رانی  دب اریدر اخت یانات کم  آمرزشامک* 

 . است یدر مدارس الزم و ضرور یو مجالت رشد زبان عرب یرئیدیو ینرارها

 ییدانش آمرزان و شناسا انیرقابت در م ی هیروح جادیا یبرا ادهایمسابقات و المس یبرگذار* 

 .کردن نفرات برتر قیو تشر یو معرف

اجرا  حیکه هم کرتاه باشند و هم به زبان فل یعرب یساده  یتفاده از سرودها و ترانه هااس* 

 . شده باشند

درس  ک ه یبطرر یزبان عرب شگاهیبه کالس مکالمه و آزما یاختلا  دادن ساعت مشخل* 

مختل ف روزنام ه ه ا و     نیعن او استفاده از . * باشد یدرس مستقس از کتاب عرب  یمکالمه 

 . مهم  یو رخدادها ینظام ،یاسیس ،یعلم ،یادب ،یورزش یها نهیزم یدر همه  یمجالت عرب



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است این 

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

1۱ 

 

 خردرا از نظر بالغت تیآنها انتخاب شرند تا جذاب یعرب یاز منابع اصل دروس مرضرعات* 

 گ ر یودی جب ران، احم د ش رق    سی  ،جب ران خل  نیمثالً از آثار ط ه حس   . از دست ندهند یادب

آمرزان خرد را  دانش مشهرر معاصر استفاده شرد تا سانینر شنامهیو شاعران و نما سندگانینر

 .احساس کنند یکامالً عرب یدر فضا
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