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إنَّا أنزلناُه قرآنًا عربيًا لعّلكم تعقلون. سورة يوسف/ آية ۲
اين قرآن مجيد را به زبان عربي (فصيح) فرستاديم تا شايد 

شما درك كنيد. (بينديشيد.)

اشاره 
مقالة پيش رو، تجربة موفق يك معلم خالق درس عربي است 
كه به قلم خود او نوشته شده تا در اختيار شما همكاران عزيز 
قرار گيرد. مجله در همين جا آمادگي خود را جهت درج ايده ها 
و روش هـاي انگيزه بخشـي و مؤثر در آمـوزش درس عربي و 
هم چنين طرح نقدها و تحليل هاي مرتبط با كتاب هاي درسي 

عربي اعالم   مي دارد.

مقدمه 
زبان عربي زبان كتاب جاودان الهي و ميراث پربهاي اسالمي، 
ــترك همة مسلمانان جهان است. هم چنين جمعيت  وجه مش
انبوهي از خاورميانه تا شمال آفريقا و مرزهاي جنوب شرق آسيا 
با اين زبان گفت وگو مي كنند و گسترش وسائل ارتباط جمعي 
ــت و مطبوعات متعدد،  ــبكه هاي ماهواره اي، اينترن هم چون ش
ــترة زبان عربي مي افزايد و اهميت فراگيري و  روزبه روز بر گس
ــد. اين ضرورت براي  ــتفاده از اين زبان را صدچندان مي كن اس
فارسي زبانان كه از يك طرف، دلدادگان معارف ديني و نيازمند 
به استفاده از منابع اصيل آن هستند و از طرف ديگر زبان  آنان 
ــترك، اين  ــراوان دارد و ادبيات مش ــا زبان عربي آميختگي ف ب
ــت،  ــتگاه را تقويت مي كند، از درجة باالتري برخوردار اس خاس
ــاي عربي، به ويژه  ــًا ارتباط و پيوند همه جانبه با محيط ه ضمن
كشورهاي مجاور، موجب مي شود كه زمينة فراگيري و آموزش 

چگونه با استفاده از نرم افزارهاى آموزشى
بهبود يادگيرى دانش آموزان 

در درس عربى دورة متوسطه را تجربه كردم؟

يك تجربة آموزشى

زبان عربي در كشور ما، بيش از پيش رونق يابد.
من به عنوان يك دبير، پس از سال ها تجربه در تدريس زبان 
ــطه، متوجه شدم كه تعدادي از دانش آموزان،  عربي دورة متوس
پيشرفت مناسبي در يادگيري زبان عربي ندارند در حالي كه زبان 
عربي زبان دين ماست و بايد بيش تر مورد توجه نظام آموزشي 
ــوزان را در  ــي كه مي توانند دانش آم ــرار بگيرد و از روش هاي ق
فراگيري اين درس بهتر ياري كنند، پشتيباني كند. من تالش 
كردم تا با استفاده از روشي مناسب به پيشرفت دانش آموزان در 

يادگيري درس عربي كمك كنم.

هدف و ضرورت انتخاب روش 
طبق «اصل توازن و تعادل» برنامة درسي ملي: «برنامه هاي 
ــز از افراط و  ــادل و پرهي ــي بايد به رعايت تع ــي و تربيت درس
ــط، در بهره گيري از روش ها و ابزارهاي مختلف و متفاوت  تفري
ــد.»  ــي، توليد، اجرا و ارزش يابي برنامه ها پاي بند باش در طراح
ــاركت و تعامل» همين برنامه:  و هم چنين براساس «اصل مش
«فرايند برنامه ريزي درسي و تربيتي بايد زمينه مشاركت مؤثر 
خانواد ه ها، معلمان، مربيان و نهادهاي فرهنگي، علمي، تربيتي، 
ــگاه ها، حوزه هاي  ــي و اجتماعي، به ويژه دانش اقتصادي، سياس
علميه و رسانه ها را در طراحي، توليد، اجرا و ارزش يابي برنامه ها 
فراهم نمايد». با استفاده از نرم افزارهاي آموزشي و درگير شدن 
ــي از امكانات  ــان و معلمان و بخش دانش آموزان، خانواده هايش
بيرون از محيط هاي آموزشي، گام مؤثري در اجراي اصول ذكر 

شده برنامه درسي ملي نيز برداشته مي شود.
ــاد انگيزه و  ــي و براي ايج ــة ملي درس ــتاي برنام در راس
ــي چالش ها و رفع  ــوزان و بررس ــتعداد دانش آم ــكوفايي اس ش
مشكالت آموزشي در صدد برآمدم براي حل مشكالت يادگيري 
درس عربي از راهكارهايي كه به نظرم مؤثر مي آمد استفاده كنم 
ــوزان از كاهش عالقه و افت  ــا ايجاد انگيزه در بين دانش آم و ب
تحصيلي آنان جلوگيري نمايم. به عقيدة من اگر ميل و رغبت 
در بين دانش آموزان افزايش يابد از اتالف هزينه هاي آموزشي و 

اضطراب دانش آموزان جلوگيري مي شود.

شرح وضع موجود و تشخيص مسئله 
ــتان دخترانة دولتي حضرت  ــن دبير درس عربي دبيرس م
ــت،  ــده اس ــية منطقة ۵ واقع ش ــه در حاش ــرم(ص)، ك نبي اك
ــكلي كه قبًال در تدريس اين درس داشتم انگيزه  ــتم. مش هس
نداشتن دانش آموزان براي يادگيري درس عربي بود. ابتدا علل 
ــت وجو كردم و در پرسش از  بي عالقگي به درس عربي را جس
ــه ۸۵٪ آن ها چون فقط قواعد را  ــدم ك دانش آموزان، متوجه ش

هايده عظيم اوغلى
دبير عربى دبيرستان دخترانة نبي اكرم (ص) تهران
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حفظ مي كنند اگر سؤال مفهومي باشد نمي توانند پاسخ دهند و 
همين براي آن ها مشكل ساز بود. حدود ۱۵٪ بقية دانش آموزان 
هم علت مشكل درسي را زياد بودن حجم مطالب كتاب درسي 
مي دانستند و چون وقت درس عربي ثابت بود و تغيير نمي كرد، 

در اين خصوص اقدامي امكان پذير نبود.

جمع آوري اطالعات (شواهد 1)
از  ــي  عرب درس  ــه  ب ــنجش گرايي  س ــة  مقال ــة  مطالع
ــان۱ مرا به فكر انداخت كه اين  ــتان خراس آموزش وپرورش اس
مسئله فقط به دانش آموزان من محدود نيست. اين مقاله اذعان 
ــي دانش آموزان  ــان مي دهد كه درصد قبول مي كرد: «آمار نش
ــتان خراسان در درس عربي بسيار پايين  شهرهاي مختلف اس
است»، كه خود نشان دهندة كاهش گرايش به اين درس است. 
ــفانه امروز نيز  ــة ديگري۲ آمده بود: «متأس ــن در مقال هم چني
ــئلة آميختگي زبان فارسي به مفردات بي شمار عربي باعث  مس
گرديده تا عده اي تصور كنند كه اعراب زبان خود را به ايرانيان 
ــت دبيران عربي براي دانش آموزان  تحميل كرده اند كه الزم اس
ــتي آن را بشكافند و وظيفة دبيران عربي است كه براي  نادرس
ــان زنده و پويا را  ــدي دانش آموزان ويژگي هاي يك زب عالقه من

بازگو نمايند تا در گذر تاريخ و حوادث پايدار بماند.»
به هر حال براي حل اين مسئله، روش هايي را كه از ديگر 
همكارانم شنيده بودم به كار مي بستم، از جمله استفاده از كتب 
آموزشي و آزمون هاي متعدد و در هر ماه يك امتحان گرفتن اما 
به نتيجة مطلوبي كه در نظرم بود نمي رسيدم. ميانگين و درصد 

قبولي در امتحان ترم اول به قرار ذيل بود:
معـدل دوم رياضـي ۱۶ و درصد قبولـي ۹۸٪، معدل دوم 

تجربـي ۱۳/۷۳، درصـد قبولي ۷۶٪، معدل دوم انسـاني 
۱۲/۷۱، درصد قبولي ٪۸۵

انتخاب راه حل جديد
ــاي جديدي  ــم راهكاره ــاري تصميم گرفت ــال ج در س
ــال هاي قبل و  ــود. در س ــئله حل ش را به كار ببرم تا اين مس
ــر از فعاليت هاي  ــي كمت ــرم اول در برنامة درس ــن ت همچني
الكترونيكي استفاده كرده بودم و از بعضي معلمين مي شنيدم 
ــت.  ــه كارهاي الكترونيكي نيس ــه در درس عربي لزومي ب ك
ــي و كمك آموزشي استفاده  ــتر از كتب درس براي همين بيش
ــي از درس  ــي دي آموزش ــيوة جديد س ــا در ش ــردم ام می ک
ــا نرم افزارهاي ــواي الكترونيكي ب ــتفاده از محت ــا اس عربي ب

از  و  ــودم  نم ــه  تهي  swich ، photoshop ، builder  
ــه درس عربي را از  ــتم كه قواعد يا ترجم دانش آموزان خواس
ــه نمايند و به همين منظور ۴ نمره  محتواي الكترونيكي تهي
ــن كار نمره كامل مي گرفت تا  ــي قرار دادم كه بهتري كار عمل
ــتر از كارهاي عملي استفاده  ــويق شوند بيش دانش آموزان تش
كنند و همچنين از قسمت سايت مدرسه در نيمة دوم بيشتر 
ــتفاده كردم. همچنين فيلمي در مورد «مدرسة خانة من»  اس
ــتفاده از نرم افزار  ــوزان و كالس درس با اس ــورد دانش آم در م
«prrmire pro» تهيه نمودم و دانش آموزان از ديدن تصاوير 
خود در كليپ بسيار خوشحال شدند. همچنين اظهار رضايت 
ــن كارهاي الكترونيكي مربوط به درس رايانه  مي كردند كه اي
ــت و معلميني هم كه رشتة آن ها رايانه نيست مي توانند  نيس
ــي دي  ــام دهند و نمونة كارهاي س ــاي الكترونيكي انج كاره
ــازمان آموزش وپرورش  ــي و كليپ هاي آموزشي را به س درس
ــن از دانش آموزاني كه  ــودم. همچني ــال نم ــهر تهران ارس ش
ــتند خواستم  ــتفاده از نرم افزارها را به طور كامل نمي دانس اس
ــواردي را كه مي دانند، مانند پاورپوينت و مديا پلير و... تهيه  م
ــودم و دانش آموزان در  ــد. همچنين كارهاي مربوط به خ كنن
ــد. ارائة مطالب از طريق  ــه نمايش داده مي ش ــايت مدرس س
ــي براي دانش آموزان بسيار جذاب و قابل  نرم افزارهاي آموزش
توجه بود و در ايجاد انگيزه و ارتباط با مطالب درسي در آن ها 

مؤثر بود و اظهار رضايت مي كردند.

جمع آوري اطالعات (شواهد 2)
ــي ملي تأكيد مي كند كه با استفاده از فناوري  برنامة درس
ــخت افزارها و نرم افزارهايي است كه از  ــي، كه شامل س آموزش
آموزش و يادگيري مؤثر پشتيباني مي نمايد، مي توان يادگيري 

در دانش آموزان را به شكل محسوس و مؤثري افزايش داد.

زبان عربـي زبان 
جـاودان  كتـاب 
ميـراث  و  الهـي 
اسـالمي  پربهاي 
وجه مشترك همة 
جهان  مسلمانان 
هم چنين  اسـت. 
جمعيـت انبوهي 
از خاورميانـه تـا 
شـمال آفريقـا و 
جنوب  مرزهـاي 
شرق آسيا با اين 
گفت وگـو  زبـان 

مي كنند
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گـردآوري اطالعات: در پايان سـال تحصيلي و مقايسـة 
ميانگيـن و درصد قبولي ترم اول با تـرم دوم، به افزايش 
نسبي نمرات ترم دوم دانش آموزان كالس هايي كه با آن ها 
تدريس داشـتم پي بـردم كه درصد قبولـي به صددرصد 

رسيده بود. ميانگين و درصد نمرات به شرح ذيل است: 
معـدل دوم رياضي ۱۶/۱۴ (درصد قبولي ۱۰۰٪)؛ معدل دوم 
تجربـي ۱۵/۱۳ (درصـد قبولي ۱۰۰٪)؛ معدل دوم انسـاني 

۱۳/۲۹ (درصد قبولي ٪۱۰۰)

ارزش يابي و نتيجه گيري 
ــتفاده از  ــوز روش اس ــال تحصيلي كه هن ــداي س در ابت
نرم افزارهاي آموزشي براي بهبود كيفيت يادگيري دانش آموزان 
ــتند و  ــب نداش ــه كار نبرده بودم، دانش آموزان انگيزة مناس را ب
تالشي براي يادگيري درس عربي از خود نشان نمي دادند ولي 
ــده از نرم افزارهاي  به تدريج كه با نمونه هايي از كارهاي ارائه ش
ــي آشنا شدند، با پذيرش انجام موارد مشابهي براي ارائة  آموزش
مطالب درس عربي، شور و نشاطي در كالس به وجود آمد و هر 
ــتند  يك از دانش آموزان با توجه به امكاناتي كه در اختيار داش
به ساختن و ارائة مطالب درسي از طريق نرم افزارهاي آموزشي 
ــان با  ــد پاورپوينت و... پرداختند. به اين ترتيب هم خودش مانن
ــتر درگير و مأنوس شدند و هم با كارهاي  ــي بيش مطالب درس
ــنا شدند و تعامل و مشاركت  ــده هم كالسي هايشان آش ارائه ش
ــي پيدا كردند. همچنين  ــتر و بهتري با مطالب درس عرب بيش
ــني را  با نرم افزارهايي كه تكنولوژي صدا و تصويرهاي انيميش
ــي آورد و روح تازه اي را به  ــي به تحرك درم در كتاب هاي درس
كالس هاي درس مي بخشد آشنا شدند. نرم افزارهاي كامپيوتري 
وقتي جالب و بديع طراحي شوند مي توانند به صورت آموزشي 

كارآمد و برانگيزنده باشند.
در نتيجه دانش آموزاني كه براي خواندن و يادگيري درس 
عربي هيچ انگيزه و تالشي نداشتند و نمراتشان در حد مطلوبي 
ــر آن در كالس به  ــراي فهم مطالب آن و براي ارائة بهت نبود ب
تعامل و همكاري پرداختند و به تبع آن در ارزش يابي ها هم بهتر 

و بيش تر درخشيدند.

پي نوشت
ــنجش  گرايش دانش آموزان به  ــتان خراسان، س ۱. وبگاه آموزش وپرورش اس

درس عربي.
۲. خبرنامة گروه آموزشي عربي متوسطة استان گلستان.

اشاره 
مقالة پيش رو، نقدي بر دو سـؤال درس عربي عمومي كنكور 
سال ۱۳۸۹ است كه توسط يكي از دبيران باتجربه و نكته سنج 
به دفتر مجله ارسال شده است. نقد نامبرده بعد از تأييد گروه 

عربي دفتر تأليف كتب درسي منتشر مي گردد.*

چكيده
نويسندة اين مقاله بر آن است كه با تطبيق دو سؤال كنكور 
ــا وجود دارد، يك نكتة قواعدي (مفعول  و تناقضي كه در آن ه
ــوم را مورد بررسي قرار دهد و با  ــال س مطلق  نيابي) از عربي س
ارائة شواهد از كتب معتبر نحوي، پيچيدگي و ابهام اين نكته را 
ــاره به دوگانگي و عدم تطابق بعضي  يادآوري نمايد و ضمن اش
از سؤاالت كنكور با سرفصل هاي كتب درسي، با پيشنهادي در 
خور، اين تناقضات را به طراحان سؤاالت كنكور و مؤلفين كتب 

درسي متذكر شود.

ــؤاالت كنكور، دوگانگي   كليدواژه ها : نقد كتب عربي، تناقض س
كنكور و كتب درسي، مفعول مطلق نيابي.

مقدمه 
با توجه به اين كه در مقدمة همة كتب درسي عربي توصية 
اكيد شده است كه دبيران فقط به موارد و قواعدي بسنده كنند 
ــيه اي و  ــت و از پرداختن به موارد حاش ــه در كتاب آمده اس ك
ــازمان سنجش،  خارج از محدودة كتاب بپرهيزند و از طرفي س
دانش آموزان را از رفتن به كالس هاي كنكور يا استفاده از كتب 
كمك درسي مؤسسات آموزشي منع مي كند و كتاب هاي درسي 
را مكفي و جامع مي داند؛ ولي با نگاهي به سؤاالت كنكور متوجه 
ــؤال مي برد، گويي  ــتيم كه اين توصيه ها را زير س تناقض هس
ــتند خودشان به اين  ــاني كه طراحان سؤاالت كنكور هس كس
موارد توجه نمي كنند يا قصدشان اين است كه دبير و دانش آموز 
ــراغ جزئيات و حواشي  را وادار كنند تا عالوه بر قواعد كتاب س
ــن امر كامًال منافي آيين نامة دفتر  ــروري هم بروند كه اي غيرض

سؤاالت مبهم؟!
رحمان فالحي مقدم 

دبير ادبيات عرب شهرستان هاي كهگيلويه و بويراحمد


