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 )بیان مساله و طرح موضوع ( مقدمه
 

حاا  طرفاداران زباان     نیا باا ا  یول طورنیهم هم یسیطرفدار ندارد، زبان انگل ادیدر مدارس ز یزبان فارس

از عضات  مقبا      شاود یدرس را م نیبه ا یلیمیجا که بکمتر است تا آن زیدو ن نیدر مدارس از ا یعرب

 .دیفهم د،یآیم ینام درس عرب یآموزان وقتصور  دانش

زباان   نیذا  ا نیدارد. ا کققدهجیگ یاست و قواعد تردهیچیپ یاز زبان فارس یعقی ست،ین یزبان آسان یعرب

 کرده است. تردهیچیرا پ یذات یدگیچیپ نیبر علت شده و ا دیمز زین یدرس یهاهاست کتاباست اما سا 

محساوب   رساتان یآموز دبهقوز دانش یعقی خوانقدیدرس م یآموزش میقد ستمیکه هقوز در س یآموزاندانش

 روناد یکلقجار م یعرب انعطافیخشک و ب یهاآموز دوره متوسطه دوم، همچقان با کتابنه دانش شوند،یم

 فیتاال است دو کتاب تاازه  ا دو س م،یقد ییاو  و دوم راهقما یعقیهفتم و هشتم  یهاهیآموزان پااما دانش

 باالتر است. میقد یهاسر و گردن از کتاب کیکه  خوانقدیم

و کتااب   دهاد یما  ادیا  یهفتم، نام چهار فصل سا  را به عرب هیپا یکتاب عرب م،یجلد کتاب که شروع کق از

 دهیا دوست نامه / دارم مان از فاراقش در د   کینزدشعر حافظ را: از خون د  نوشتم  نیشده اهشتم ترجمه

 صد عتمت

که مولفان کتاب هشاتم در مبدماه    یبر آموزش لغا  است. به طور زیدو کتاب ن نیا یهادرس یاصل دیتاک

لغا  را با  نیرا خواهقد آموخت و اگر ا یواژه پرکاربرد عرب 200سا   انیآموزان تا پااند، دانشداده حیتوض
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 یدر حافظه دارناد کاه بارا    را یلغت عرب 600شده در سا  هفتم جمع کققد، در مجموع ختهواژه آمو 400

 .دیآیبه کارشان م یمتون فارس یو حت ا یروا ث،یخواندن و فهم قرآن، احاد

کاه حااال داناش     یاست؛ باه طاور   دیجد یهاوضوح مشهود است، حضور کمرنگ قواعد در کتاببه آنچه

دغدغه ذهب، ذه ا، ذه اوا را داشاته    ستقدیاز خود مج ور ن شیآموزان پثل دانشهفتم و هشتم م هیآموزان پا

 فعل را صرف کققد. یهاغهیص یسختباشقد و به

 دیا آماوزان از ق که آزاد کردن دانش کقدیم دیهفتم و هشتم تاک یهاهیپا یعرب یهامولف کتاب یع اچ اباذر

نوشته شده  ف،یتالتازه یهاکه کتاب دیگویا بخوانقد. او مر یعرب یشتریبوده تا آنها با لذ  ب یقواعد، تعمد

فعال ذهاب را صارف کققاد، باه آناان        مدامآنکه از آنها بخواهد  یآموزان لغت آموزش دهد و بتا به دانش

 بر ترجمه. دیتاک یعقی نیکه ا دهدیرفتن م یمعق اش،غهیص 14ذهب در هر  اموزدیب

 یبارا  زیا کم زبانشان نآنها را درک کققد، کم یها را بشقاسقد و معقاژهآموزان ودانش یمعتبد است که وقت او

او  متوساطه   یمعلم عربا  ،یخانیکه فرشته عال کققدیم دایعتقه پ یو به آموختن عرب شودیحرف زدن باز م

 شده است. نیقچقیا یتا حد دیگویم

 نیبار آماوزش لغاا  و تمار     دشیا و تاک یدرسا  یهاشدن قواعد در کتابکه کمرنگ اده استد حیتوض او

 یهاا درآورده و اگار معلام ابتکاار داشاته باشاد و از روش      میو کسالت قاد  یها را از خشکمکالمه، کتس

 .شودیتر مجذاب د،یجد یهاکتاب یبر م قا یاستفاده کقد، آموزش عرب یگروه سیتدر
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 ارزیابی از وضعیت موجود

از دانش  یتعداد ساله نشانگر آن است که هر ع دیگرمباطدر  رهمکارانیمن و سا سیتدر یطوالن ی تجربه

با  زین یم احث درس عرب شتریب یریادگیدر  بلکه ابقدی یدست نم یدرس عرب یآموزان نه تقها به اهداف کل

و  واقع است ..................در مدرسه  باشم یم سیبه تدر که من در آن مشغو ی مشکل روبرو هستقد .کتس

 نیباه هما   دارناد.  مشاکل ی عرب میمفاه یریادگی زدریکتس ن نین وده ودانش آموزان ا یققاعده مستث نیازا

 . ابمیمشکل ب رفعی برا یگرفتم در صور  امکان راه حل میجهت تصم

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 هفتم  هیدانش آموزان پا یبرا یدرس عرب میتفه شیافزا

 اهداف جزئی :

 انش آموزان مفاهیم عربی را بسختی یاد می گیرند .بررسی علل ایقکه چرا د - 1

 یافتن راهکارهایی جهت افزایش تفهیم درس عربی برای دانش آموزان پایه هفتم - 2

 ارائه راهکارهای قابل تعمیم به سایر دبیران عربی - 3
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 مقایسه با شاخص :

 یرند .در مبایسه با شاخص دانش آموزان باید مفاهیم درس عربی را براحتی یاد بگ

 جمع آوری اطالعات

و معموالً باه   ستین اکثر دانش آموزان یمورد عتقه  ادیز یدرس عرباو  متوسطه  یدروس دوره  انیم در

کققاد کاه    یندارند، و تصااور ما  یازین چیه آن به قدهیکققد که در آ ینگاه م یزیبعقوان چ یدرس زبان عرب

روز را  یندارد و تقها زبان زناده   یگاهیجا چیه یامروز یو در زندگ است وکهقه گانهیزبان ب کیزبان  نیا

 سیطو  تادر  در دهقد. معموالً ینشان نم یعتقها یزبان عرب یریادگیدانقد و نس ت به  یم یسیانگل زباان

 دیا کامااتً درک کارده ام ، ال تاه ن ا    رای اازگیانگ یب نیمتفاو  ا یچقد ساله در مدارس مختلف و کتسها

خاا    گااه یو جا تیا دروس از اهم ی هیا هم مثل بب یدرس عرب دخترانهی رستانهایدر دبفراموش کرد که 

مراکز  به در امتحانا  ورود ییباال بیاست که با ضر یاز دروس یکی یزبان عرب رای، ز است خود برخوردار

 دانقد. ینم آن یریادگاایاز  ازین یخود را ب نیشود، بقابر ا یمطرح م یدانشگاه

درس  ریا بعقاوان دب   دوره او  متوسطه رستانیدب در مشهود است. من یعتقگ یب نیموزان ادانش آ انیدر م

 که داناش  دمید یوقت یکقم. پس از ستم و احوالپرس یم سیتدر و نهم در دو پایه هفتم و هشتم یزبان عرب

 یعصا ان  یکما ، مان هام    اورندیب رونیب شانیط به ها یرا ازتو یندارند تا کتاب عرب یعتقه ا چیه آموزان

 د؟یدار ی: مگر اآلن چه درسدمیشدم و از آنها پرس
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بفهمام   دیا فکر کردم که با خود با ، زیرا آن را نمی فهمیم.دیآ ینم خوشمان یگفتقد: ما از درس عرب یهمگ

 یدرس عربا  قکهیرغ ت شده اند و با وجود ا یب یعرا  کتس نس ت به درس نیدانش آموزان ا قبدریچرا ا

 کیا گرفتم  میندارند، لذا تصم یاست ،به آن عتقه ا مباطع هفتم و هشتمدر  ها درس نیتر یاساس یکی از

 مرتفع گردانم.  یانجام دهم تا مشکل موجود را به نحو یعملی اقدام پژوه

 بپاردازم ساپس   یکتس نس ت به درس عرب نیدانش آموزان ا یزگیانگ یو عوامل ب علل کردم به یابتدا سع

 یرسم ریغ یطرق مصاح ه  از بر اظهارا  خود دانش آموزان هیلذا با تک رم،یا بکار گممکن ر یراهااکارها

حاد داناش    نیا بردم کاه تاا ا   یپ یبه نکا  مهم مدرسهی ایگفتگو با اول نیدوستانه و همچق یگفتگو یعقی

 نیا ا یرا عامل اصال  سمیتدر ی وهیمن در ابتدا خودم و ش رایکرده است، ز زانیگری آموزان را از درس عرب

باه   قهیزم نیدر ا یعمل پژوهش شد تا با یا زهیامر انگ نیهم ن،یا دانستم، بقابر یدانش آموزان م یعتقگ یب

مشاکل   نیحل ا یب رم، تا راه حل ممکن را برا یپ یعرب دانش آموزان به درس یزگیانگا یعلل و عوامل ب

 یبا ی باه درس عربا   قبادر یش آموزان ااست که بدانم چرا دان نیپژوهش ا نیاز ا نیآغاز ارائه دهم . هدف

 ندارند؟  یزبان عرب یریادگیبه  یرغ ت هستقد؟ و چرا عتقه ا

. رناد یگ یم کم ینمره  یهستقد اما فبط در درس عرب ییباال یاستعدادها یآموزان دارا دانش از یبعض رایز

ساازم و   عتقمقاد ی درس عربا  یریادگیخواهم دانش آموزان را به  یم قستکهیپژوهش ا نیاز ا یانیم هدف

 گار، یدروس د یریادگیا کققد باه   یملزم م را خود کهیتا همانطور مینما جادیدر شاگردان ا یا هیبتوانم روح

هم زبان  یبرسقد که زبان عرب دگاهید نیدانش آموزان به ا دیاست، با روز زبان یسیزبان انگل قدیگو یمثتً م
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 نیا زباان د  یعربا  کاه  قستیا میزبان دار نیکه به ا یازیل نحد اق رایز میستیاز آن ن ازین یو ما ب است روز

نهج ال تغه  م،یقرآن کر ،یقیفهم متون د یهم برا ما است. و ختهیکامتً آم یماست و با فرهقگ و زبان فارس

 . میآشقا شو یبا زبان عرب میریناگز یفارس یادب متون فهم یو هم برا هیو ادع

 کالت درس عربی هفتم ()موانع و مش هیاول یها افتهیخالصه 

 یمسائل مهم نیو معاون ریمد قرار دادن انیبا در جر نیکه با دانش آموزان بعمل آمد و همچق ییگفتگوها در

 یریادگیا اشاره شد که باعاث افات    یبدست آمده به علل و عوامل اطتعا  کل یمطرح شد و از جمع بقد

 یدرس عربا  یریادگی در شرفتیعدم پ یعلتهاتوان  یم یشده است. بطور کل یدر درس عرب آموزان دانش

 کرد: ختصه ریدرس را در موارد ز نیو عتقه نداشتن دانش آموزان به ا

وجود تصاویر زیاد و تکراری وگاه نامربوط و غیر جذاب و بدون کیفیت ناه تقهاا کمکای باه امار       -1

ط تصویر یک مرد یادگری نمی کقد بلکه فبط حجم کتاب را زیاد کرده است . مثتً در یک درس فب

 با حالتهای مختلف تکرار شده است و هیچ نکته ی کمک آموزشی در آن نیست.

با وجود تمام عوامل فوق وقتی چقین درسی درساعت آخر برنامه گقجاناده شاود مشاکل معلام و      -2

دانش آموزان مضاعف میشود ال ته این نمی تواند بهانه ای برای دانش آموزان باشد زیرا تمام دبیران 

ساعت آخر درس دارند و تدریس می کققد و معلم عربی هم باید در سر یکی از کتسها حاضار  در

شود. گاه اتفاق افتاده است که دانش آموزان در ساعت او  هام مشاکل دارناد. ماثتً بعلات دوری      

مسافت خانه تا مدرسه بیشتر دانش آموزان دو ساعت او  روز های شق ه که تایم ص ح باشقد غی ت 
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د و همیشه از درس عبب می مانقد و چقد بار که این اتفاق بیافتد ج ران آن بسی مشکل می می کقق

 شود.

بد آموزی برخی از همکاران در سقوا  گذشته باعث شده است تادانش آماوزان فباط باه مطالاب      -3

کتاب درسی بپردازند آن هم در حد حفظ کردن مطالب، چون دانش آموز با این روحیه تربیت شده 

گر قدر  درک و فهم ندارد و اگر مطل ی عین کتاب ن اشد نمی تواند به آن پاسخ دهاد در  است دی

 نتیجه در امتحانا  هماهقگ نمی تواند نمره ی ق ولی کسب کقد.

سقوا  گذشاته   عرب در ا یمسلط و نا مرت ط با ادب ریمتخصص و غ ریغ رانیاستفاده از دب لیبه دل -4

درس  اکقون مطالب سطح باالتر است ندارند و ازین شیکه پ یا هیو پا هیاطتعا  اول آموزان، دانش

ناممکن اسات   یعرب یریادگی کققد که یشده است و تصور م لیکابوس ت د کیآنها به  یبرا یعرب

 آن ندارند.  یریفراگ یبرا یا هیروح چیو ه

حاد و   یبا ی باشد ارفاقهاا  یآن م میمستب ی جهیکه متأثر از همان عامل او  است ونت عامل نیدوم -5

آموزان با همان  دانش باعث شده است که ییراهقما یق ل بخصو  دوره  یدوره ها رانیحصر دب

 .اورندیبعمل ن یتتش و یسع چیشوند و از خود ه تینمره ترب یتکد ی هیروح

 داناش  یایا از موارد بازدارنده ، مثتً خاود اول  یوجود برخ یکققده و حت قیتشو عدم وجود عوامل -6

اگر فرزناد آنهاا    کققدی م ا یکققد و خ یم هیتوص یسیزبان انگل تیو تبو یریبه فراگ شتریب آموزان

 یهم با اهداف خاص یاست و برخ برخورداری بهتر یاجتماع گاهیاز ارزش و پا ردیبگ ادی یسیانگل

 نیاست که کهقه شاده اسات ، ماثتً هما     گانهیزبان ب کی یعرب کققد که زبان یمطلب را الباء م نیا
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باعاث شاده    ردیگ یرا به مسخره م یو زبان عرب شودیپخش م مایصدا و س از که یطقز یها برنامه

 باه ی خوانقد نس ت به آموزش زبان عربا  یدرس م رستانیدب یجوان ما که در دوره  نسل است که

 .ردیگ یم را از دانش آموزان زهیاست که انگ یخود عامل مهم نیتمسخر بقگرند که ا دید

 قیا اسات وتحب  یساقج  بار نظار   یکاه م تقا   یفیتوص قیکقد . تحب قیتواند تحب یوش مبه دو ر آموز دانش

 ایا  شاه یاند کیا  ینادرست ای یدرست ، . در پژوهش ردیگ یصور  م یآمار یکه بر اساس روش ها یلیتحل

 شود . یم یبررس هیفرض

آماوزد کاه    یو به او م کقد یباالتر آماده م یورود به مراحل علم یبرا یادیدانش آموز را تاحد ز روش نیا

 . دیوتفحص نما قیومسئله تحب موضوع کی یچگونه بدون حضور معلم واستاد در باره 

کقاد   یاطتعاا  ما   یآور گرد را وادار به یکرده وو جادیرا در دانش آموز ا زهیمساله انگ کیطرح  با معلم

 کقد . یاطتعا  فراهم شده قضاو  م نیوبر اساس هم

داشاته باشاد و مقاابع     یکااف  موضوع مورد نظر اطتعا  وتسالط  یدر باره  دیعلم باکه م قستیمهم ا نکته

او  یوره ار  تی  هادا  قصاور یا ریانتبا  دهد . در غ آموز بشقاسد وبه دانش یمربوط به موضوع را به خوب

  در مثا عقوان کار است . به یالزمه  زین یداشتن امکانا  کاف یکقد از طرف ینم آموز به دانش یادیکمک ز

به نظار   یضرور زیامکان استفاده از آن ها ن و شگاهیمجهز و در صور  لزوم آزما یداشتن کتابخانه ا اریاخت

 .رسد یم
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باشاد تاا بتواناد     داشاته  رساندن به داناش آماوز را   یاری یبرا یفرصت کاف دیموارد فوق معلم با بر عتوه

 انیکقد .ودر پا یرا بررس یعمل و ی وهیش قیتحب انیجر کرده ودر یشده را سازمانده یاطتعا  گرد آور

 .سدیبقو قیرا به طور ختصه در آخر تحب مطالب خواهد یازدانش آموز م

 یموقت دیاتنخاب راه جد

در  یدانش آموزان مشخص شد برآن شدم که مجددا مطالعه ا یتوجه به مدارک و آنچه که از صح ت ها با

 یکردم که بتوانم دانش آموزان را به درس عربا  یم دایپ یراه دیبا میداشته باش یصرف امتحان عرب ی قهیزم

 عتقه مقد کقم .

باود کاه آناان در     نیا پرسش درس مشاهده کردم. ا ایامتحان از دانش آموزان و  نیکه در ح یاز عوامل یکی

 رایا عتقه هستقد اضطراب هم دارندو نخست خواساتم اظطاراب را رفاع کاقم ز     یدرس ب نیبه ا قکهیا نیع

 یبا خودشان م یدانش آموزان نیآنها هم کم شود چق لیشود که رغ ت و تما یو اضطراب موجب م یننگرا

دانش آموزان مادام در حاا  کشامکش باا خودشاان       نیچرا تتش کقم.ا رمیبگ ادیتوانم  یمن که نم قدیگو

 توانقدیشدن  ریتحب ای یشود که بدون نگران ایمح یدانش آمزان طور یکتس برا طیاگر مح نیهستقد. بقابرا

 ( 24   – 5 یآموزش یلوژشود .) تکقو یو آرامش آنها م یدر کتس حاضر شوند باعث دلگرم

 توجه شود : دیبه سه مرحله با سیتدر انیجر در

 هدف داشته باشد . دیبا سیتدر    -1
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اسات   باشاد کاه قارار    یزیکققده آن چ انیب یعقیمتقاسب با هدف و مبصود باشد  دیبا سیروش تدر    -2

 شود . ادگرفتهی

 یآماوزش و پرورشا   یشاگردان باشاد ) مهارتهاا   ییارائه شود که مطابق فهم و توانا یبیبه طر میمفه    -3

و خصوصاا صارف افعاا      یعرب سیکه در تدر ییاز روشها یکی(  116   یروشها و فقون حسن شع ان

و  ماا یحرکاا  و ا  جام( با ان میاز پانتوم در دانش آموزان شده ) استفاده یشتریو عتقه ب زهیانگ جادیباعث ا

 ایا کار و روش باعاث جاذب شادن و پو    نیکققد . ا انیب یکار مورد نظر را به عرب دیاشاره دانش آموزان با

 من شد . یشدن کتس عرب

 یریادگیا در  زهیانگ جادیعوامل موثر در ا ینامه،بررس انیعقوان پا 83) بهار  یفتح مینامه مر انیمطالعه پا با

 انتخاب شد . ریموارد ز شانیا یشقهادیپ ی( از راهکارها یدرس عرب

 . سیتدر دیبا روش جد ییجهت آشقا رانیدب یضمن خدمت برا یکتسها یبرگزار -1

 و معلم محور . یمیقد یروشها ی، به جا سیفعا  تدر یاز روشها رانیاستفاده دب -2

 دانش آموزان . نیدر ب یگروه فعا  یمعلمان در کتس بر استفاده از روشها دیتاک -3

 در کتس . یکمک آموزش لیاستفاده از وسا -4

 آن در جامعه. یکاربردها انیدر کتس و ب یزبان عرب تیآشقا کردن دانش آموزان با اهم -5
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 مطالعه در دانش آموزان : زهیانگ جادیا یبرا ییروشها

 .دیبگذار شینما عتقه به مطالعه را در فرزندان به یالگو شیبا رفتار خو -1

 است . یریادگینوع  نیتر داری، پا نیتریقو یمشاهده ا یریادگی -2

 . دیکق تیرا به فرزندان تبو یاحساس توانمقد -3

 یرا م فیکه با تتش آن تکل دیرا انجام دهد بدان یخاص فیتواند تکل یاگر دانش آموز معترض باشد نم-4

 تواند انجام دهد.

 . دیوادار کق یارفرزندان را به هدف گذ -5

 بهاروز  – یگروها  یها تیجهت عتقه مقد نمودن دانش آموزان به مطالعه و فعال راهکارهایی – 19)   

 ( رنج ر

 :  الف

 ها : دانش آموزان با معلم خود چهره به چهره باشقد . مکتین قشیچ -1

باشد تاا حالات    انیس جردر کت ژنیتازه و پر اکس یو تعداد دانش آموزان : بصور  مستمر هوا هیتهو -2

 رخو  و کسالت از دانش آموزان دور شود .
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 قیتشو یفرد است بطور کل یبرا دییتا یاست و نوع ریو تبد نیاز تحس یجلوه ا قی: تشو قی: ابراز تشو ب

 یآدما  یبرا یا دهیممکن است فا قیدهد. حاصل تشو یم یو انرژ رویعامل وادار کققده است که به انسان ن

موجاب   جاه یاسات و در نت  هباود  دییا دهد که عملش عاقتنه و ماورد تا  یم قانیبه او اطم ید ولنداشته باش

 شود. یو نشاط او م یدلگرم

 یزیا کاار غر  هیا دانش آموزان در اوقا  ق ل از کتس و ورود به مدرسه : خاواب مثال تغذ   ی:خواب کافج

،  ینداشته باشاقد عصا    یواب کافکه خ یبباء است دانش آموزان زهیاز غر یدو جزع نیاز ا کیاست و هر 

 رسد. یم یگو خست یبه مرحله کوفتگ دیشد یو سپس مضطرب شده و از مرحله روان دارینگران ، نا پا

 دیجد یراه ها یاجرا یچگونگ

نماودم در   یساع  ابتدا کودکان نیا یریادگیبه دست آمده و رفع مشکل  یراه حل ها قیدق یاجرا مقظور به

 شاتر یب یریادگی یو متوجه شدم برا مینما ریدرگ یریادگیآنان را با موضوع  مایمستبهر مفهوم  یریادگیامر 

 ساده تار در رابطاه باا آن مفهاوم     یذهق یها تیفعال یسر کیبه انجام  اجیاحت ، دانش آموزان یعرب میمفاه

 ها بهتر است. تیفعال نیکه ا دارند،

 شده در کالس ادهیپ یروشها ریسا

 یلمهاا یو ف CD -ساتاده یگاردون و ا  یچارتهاا  -دهااساتی  –شافاف   یهاطلق -:پوسترها یشینما لیوسا

  یشینما
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 لغت  یفرهقگ ها -مرجع مرت ط با درس و قواعد یمرجع: کتابها لیوسا

 یگروها  یتئاترهاا  -مختلاف  یهاا  یواریروزنامه د -یمکالما  گروه -یشینما یهای: باز یگروه لیوسا

 (.یعرب یهاشقامهینما ( )متن ورهیو غ رهایترجمه تصو -)متون درسها( )قواعد

دارناد و   یداریا . )چون هم جق اه د قدیگوینوع خا  هم م  که«یدارشقی – یدارید یکمک آموزش لیوسا

 یمختلاف آموزشا   یهاا CD -ماتن درساها   شینماا  قاه یمختلف در زم یهالمی: فمانقد (یداریهم جق ه شق

 باه  اورهاد  – پروژکتاور  -…و ریمشتق و ضاما  یاو اسمه دیمز افعا  ی( نمودارهاقا یتمر -متن -)قواعد

و ض ط  نوار -معلم حیبه همراه توض داستی –مختلف بصور  چار   یرهایتصو -معلم حا یتوض همراه

 رهیو غ ونیزیو تلو دئویو-صو  

 یعرب یمتون درسها انیآموزش مکالمه و ب یبرا یعرب شقامهیاستفاده از نما -۱

)لغاا  درس باه هماراه     کلما  و اصاطتحا   میتفه یبرا یرنگ یکارتهاو پاسخ با استفاده از  پرسش -۲

 (ساده نوشته شود و استفاده از کارتها در جهت مکالمه یمعان

 -گاردون  یچارتهاا  -یسا یمغقاط یچارتهاا  -یدرختا  یمختلاف مثال )چارتهاا    یاز نمودارها استفاده  -۳

 (رهیو غ یکاغذ یچارتها -درس بمطال سیمختلف در جهت تدر یو بقر و تابلوها ستادهیا یچارتها
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عتقاه   جااد یا و درک و فهام  یمختلف بارا  یمختلف و شکلها یهااز جدو  کلما  در اندازه استفاده -۴

به شاکل   ایساخته شود  تیونولی. جدو  با شود . مثتً در گوشه کتس از تابلو اعتنا  استفادهیدرس عرب

 دفترچه .

 ارزیابی بعد از اجرای طرح

ارائاه شاده توساط     نظارا  با استفاده از ایدر کتس درس به ابتکار خود  شیکه کم و ب ییرح هاط با گرچه

در روناد   یقابال متحظاه ا   شارفت ینماودم پ  اجارا  گوناگون یبا بهره بردن از مطالعه کتاب ها ایهمکاران 

از داناش   یابیزشا دو گروه در قالب ار نیب یا سهیالزم بود مبا همچقان اما شد جادیدانش آموزان ا یریادگی

 فیکاه ضاع   یآماوزان  کردند و داناش  یرا درک م یعرب میبه نظر من از ابتدا مشکل بودن مفاه که یآموزان

مشاهده نمودم که به نس ت  سهیمبا نیا در و ردیخا  داشتقد انجام گ نیبه تمر اجیشدند و احت یقلمداد م

کاه   موضاوعی  –مطلب شده ام  کی یرو دانش آموزان بر نیا حواس درجه تمرکز شیموفق به افزا یادیز

 آزمون ق ل از کیباشد . به طور نمونه در  یم یدروس به خصو  در درس عرب تمام در یریادگیاساس 

 فیآماوزان ضاع   دانش نمرا  نیانگیو م ۲۰نمرا  دانش آموزان بدون مشکل  نیانگیطرح ، م یریکارگ به

 بود . افتهیارتبا  ۱۷به  آموزان دانش نیانمرا   نیانگیطرح م یریبود . و بعد از به کارگ ۱۱
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 بعد اجرای طرح ) نقاط قوت ( جینتا 

 یازخاود نشاان ما    یریچشامگ  تیا فعال یاضا یعتقه مقد شده و درزناگ ر  یدانش آموزان به درس عرب –

 همکاران به وجود آورد نیب یبحث و هم فکر یبرا یا قهیزم –دادند.

 رفتگ یصور  م دارتریتر و پا قیعم یریادگی –

 کردند یم تیفرزندانشان ابراز رضا شرفتیاز پ نیوالد –

 . افتی شیدانش اموزان در حد قابل متحظه افزا یاضینمرا  ر نیانگیم –

را  یریادگیا  ی زهیانگ که یو علل شرفتیاز مشکت  و موانع پ یاریبس ،یعمل اقدام پژوه نیا ی جهینت در

بدسات   یمدرسه اطتعاات  یایآموزان و اول دانش ه کمک خودکردم و ب ییاز دانش آموزان گرفته بود شقاسا

بااگروه شااهد    کیا گروه شاهد شاماره   ی سهیرا انجام دادم و از مبا ام یآنها عمل پژوهش قیآمد که از طر

 جینتا یمشاهده  با رایرفتار دانش آموزان اثر مث ت گذاشت ز یرو توانیکه م دمیرس جهینت نیا به شماره دو

حاا  شاده    یخاوب  یشرفتهایدو پ ی شماره که در گروه دمیو گروه دو د کیگروه  تیضعبدست آمده از و

 است. کققده دواریام گریمراحل د یبرا نیاست و ا

 یریگ جهینت

و فعا  که کودکاان   یبیتحب نظام کیبر انتبا  معلوما  به دانش آموزان استوار ن اشد و به  سیتدر هیپا اگر

 یهاا  تیا را باا فعال  یاضا یمطالب آموزش ر یمحتوا قد توجه شود .اگرباش یاضیانجام عمل ر یمحور اصل
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اداره شود که دانش آموزان با تاتش خاود و باا     یطور یاضیر درس کودک مقط ق سازند اگر کتس یذهق

 .ردیپذیبهتر و آسان تر صور  م یریادگیاهداف آموزش نائل شوند  به معلم ییراهقما

 پیشنهادات

متخصاص درس   رانیدبی برا یاستفاده شود و حت یمتخصص درس عرب رانید از دبکه امکان دار ییجا * تا

 .است یهم الزم و ضرور تدرس نینو یبر اساس الگوها سیضمن خدمت جهت تدر یآموزشها ،یعرب

 نیباساوادتر  نیب از یکه سر گروه درس عرب قصور یآن به ا یواقع یبمعق یآموزش یگروهها بودن * فعا 

حضاور داشاته    یآموزشا  یگروهها محل در یو مشخص نیانتخاب شود و در روز مع نرایدب نیومجرّب تر

بتوان با او مشور  کارد و   ازیقرار دهد تا در صور  ن یعرب رانیتمام دب اریشماره تلفن در اخت کیباشد و 

 ادجا یا رانیا دب انیالزم م یهایپرداخته شود و هماهقگ یبه رفع مشکت  آموزش انهیماه جلسا  یبا برگذار

 شود. 

 ریساا  یبارا  یاز آنها جهت الگو سااز  ریو تبد سیموفق در امر آموزش و تدر رانیدب یو معرف یی* شقاسا

 .  رانیدب

نظارا  و   خودشاان  به دانش آموزان داده شاود تاا بادون ذکار ناام      ینظر خواه یهرترم فرمها انیپا * در

 رسانده شود. رانیبه اطتع دب یواهخ نظر نیا ی جهیرا عقوان کققد و نت شقهاداتشانیانتبادا  و پ
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و  یوئیدیو یگذاشته شود. در دسترس بودن نوارها یدرس عرب رانیدب اریدر اخت ی* امکانا  کمک آموزش

 است.  یدر مدارس الزم و ضرور یمجت  رشد زبان عرب

و  یو معرفا  ییدانش آموزان و شقاسا انیرقابت در م ی هیروح جادیا یبرا ادهایمساببا  و المپ ی* برگذار

 کردن نفرا  برتر. قیتشو

 اجرا شده باشقد.  حیکه هم کوتاه باشقد و هم به زبان فص یعرب یساده  ی* استفاده از سرودها و ترانه ها

 کیا درس مکالماه   کاه یبطور یزبان عرب شگاهیبه کتس مکالمه و آزما ی* اختصا  دادن ساعت مشخص

 قهیزم یدر همه  یمختلف روزنامه ها و مجت  عرب نیعقاو باشد. * استفاده از یدرس مستبل از کتاب عرب

 مهم .  یو رخدادها ینظام ،یاسیس ،یعلم ،یادب ،یورزش یها

از دست  یادب خودرا از نظر بتغت تیآنها انتخاب شوند تا جذاب یعرب یاز مقابع اصل دروس * موضوعا 

 شاقامه یو شااعران و نما  سقدگانینو گریود یج ران، احمد شوق لی،ج ران خل نیندهقد. مثتً از آثار طه حس

 احساس کققد. یکامتً عرب یآموزان خود را در فضا دانش مشهور معاصر استفاده شود تا سانینو

 فهرست منابع

 انتشارا  معاصر،چاپ ششم. س،تهران،یروشها و فقون تدر ا ی(. کل۱۳90۵اهلل.) ،امانیصفو -۱

 معلم ،چاپ او . تیترب ،دانشگاهیو آموزش یریادگی یها هی(.نظر۱۳۵۷پارسا،محمد.)  -۲
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 چاپ سوم. ن،یکودکان،نشر آر ی(.خانواده و مسانل مدرسه ا۱۳91.)ی،علیقانم  -۳

 دوران،چاپ چهارم. ،نشریآموزش یابیوارزش یریاندازه گ ی(.روشها۱۳89اک ر.) ی،عل فیس-۴

 چهارم. ت،چاپیترب و میپژوهش در عمل،پژوهشکده تعل ی(. راهقما۱۳92.)ا،اق ا یپو یقاسم-۵

دانش آموزان، انتشارا   یلیمقاسب جهت کاهش افت تحص یراهکارها ی(. ارانه ۱۳۸۲.)ان،،شهقازیرینص-۶

 آموزش وپرورش.                    

 ۱۳۸۶مباله،  سه شق ه،دوم بهمن  ی دهینوشتن چک ی. راهقما۱۳۸۶رضا.) ا،محمدیپو یقیم -۷


