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 چكيده

هاي خاص خود را دارد، بدون شك، آموزش زبان عربي در مدارس آموزش هر زباني، موانع و ويژگي
دهي محتواي  برخي از موانع يادگيري زبان عربي، به نحوة سازمان. ايران از اين قضيه مستثني نيست

برخي داليل از جمله وارد ويژه، آموزش زبان عربي در پاية اول دبيرستان، بنا به  گردد؛ بهها باز ميكتاب
در صورتي كه اگر اجزاي مختلف . رسدنظر مي  آموز به يك مقطع جديد، كار دشواري بهشدن دانش

توان گفت رو، مي اين از. تر خواهد بود بندي شود؛ درك و انتقال آن ساده ها شناخته و دستهمحتواي كتاب
مهمي در شناخت نقاط ضعف و قوت اين كتاب  تواند گامتحليل محتواي كتاب عربي اول دبيرستان مي

كه يك روش پژوهشي براي  1تكنيك تحليل محتواهدف مقالة حاضر اين است كه با تكيه بر . باشد
هاي مربوط  توصيف عيني، منظم و كمي محتواي ظاهري ارتباطات است و در آموزش زبان، براي بررسي

اساس الگوهاي  شود، كتاب عربي سال اول دبيرستان را بر كار برده مي هاي درسي به  به محتواي كتاب
تحليلي بوده و  –وش پژوهش، توصيفير. دهي محتوا بررسي نمايدهاي سازمانتحليل محتوا و مالك

حد زيادي در  ها، اين كتاب تا نتايج مقاله بيانگر اين حقيقت است كه با در نظر گرفتن اين الگوها و مالك
  . دهي محتوا موفق بوده استريزي درسي و سازماناجراي صحيح اصول برنامه

  
هاي تحليل محتوا، عربي محتوا، مالك آموزش زبان عربي، تحليل محتوا، الگوهاي تحليل: واژگان كليدي

  . اول دبيرستان
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  مقدمه و تعريف مسئله . 1
ها بوده مسئلة راهكارهاي بهبود يادگيري و ياددهي، همواره از مسائل مطرح در آموزش زبان

هاي مختلف آموزشي منجر شده هاي متنوع تدريس و ايدهاست و همين امر به ايجاد شيوه
از سويي ديگر، در دنياي امروز و در شرايطي كه جهان به ). 25: 1385اصغري نكاح، (است 

هاي زنده و مهم جهان، پيوسته در حال رود و اهميت آموزش زبانشدن پيش مي سوي يكي
ويژه اگر زبان دوم، زبان دين  شود؛ بهافزايش است، اهميت يادگيري زبان دوم نيز بيشتر مي

طور  ر ايران به صورت كلي و آموزش زبان عربي بهامروزه، آموزش زبان د. انسان باشد
آموزان به مدت براي مثال، با وجود اينكه دانش. ها و مشكالتي استخاص، داراي كاستي

التحصيل مقطع دهد كه فارغگيرند، شواهد نشان ميشش يا هفت سال زبان عربي را فرا مي
فهم مناسبي از زبان عربي نايل شود  هايش، بهندرت بتواند با اكتفا به اندوخته دبيرستان به

  ). 36: 1388حقدوست راد، (
شود، اين است كه چه موانعي در سر راه باره سؤال مهم و اساسي كه مطرح مي در اين

توان پاسخ اين سؤال آموزش زبان عربي در ايران وجود دارد؟ البته پر واضح است كه نمي
هاي ديگري نيز است سؤال، خود دربردارندة سؤالاي داد، زيرا اين كلي را در يك چنين مقاله

  ها استانداردهاي الزم رعايت شده است يا خير؟ آيا در تهية محتواي اين كتاب: از جمله اينكه
. عنوان نمونة مورد مطالعه انتخاب شده است در اين جستار، كتاب عربي اول دبيرستان به

دهي محتوا، اين است  ي تحليل و سازمانهااساس الگوها و مالك ضرورت تحليل اين كتاب بر
اي شده، اولين كتاب عربي در مقطع دبيرستان است و از آنجا كه اين كتاب پايه كه كتاب ياد

دهي  هاي عربي دبيرستان است، بررسي آن از نظر شيوة سازمانبراي يادگيري ساير كتاب
آموز تاب، در انگيزة دانشآموز در يادگيري اين كمحتوا بسيار مهم است زيرا موفقيت دانش

بنابراين، اهميت بررسي و ارزيابي درست و . ها تأثير بسزايي داردبراي يادگيري ساير كتاب
تواند نقش مؤثري در تعديل محتواي اين كتاب داشته علمي كتاب عربي اول دبيرستان مي

هار سطح تحليلي و در چ -شده در مقالة حاضر، با روش توصيفي محتواي كتاب ذكر. باشد
دهي  هاي مختلف سازمانها با تأكيد بر الگوها و مالكمتون، قواعد، تمارين و ساير بخش

  . شودمحتوا بررسي مي
 كردن آموزشي، اجتماعي نظام هر اصلي كاركردهاي از يكي نكته كه اين گرفتن درنظر با
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 صورت درسي و آموزشيهاي  برنامه طريق ازبيشتر  نيز امر اين و است جامعه افراد

 منطقي استفادة درسي، برنامة در محتوا دهي سازمان جايگاه و اهميت به توجه با و گيرد مي

تحليل  مناسب هاي مالك و الگوها اساس درسي بر محتواي تهية در دهي سازمانهاي  شيوه از
كننده در انتقال  درسي تعيين زبان عربيدر واقع، . ضروري است محتوا دهي و سازمان
مفاهيم ، ر آموزش زبانستهاي آموزشي پيشرفته در ب در نظام. ايراني است – اسالميفرهنگ 

 براي درس زبان عربي بستر مناسبي، بنابراين. دهند و موضوعات فرهنگي را آموزش مي

 ايران در آموزشي چنين كه ها و مشكالتي با توجه به چالش. است آموزش اصول شهروندي

 در آموزش زبان هايكتاب از پيشرو كشورهاي اغلب استفادة است، همچنين مواجه آن با

 و انتخاب شيوة كه شودمي مطرح سؤال آموزشي، اين هاي نظام اصالح و طراحي

بنابراين، مسئلة اصلي  است؟ نحوي چه به محتواي كتاب عربي اول دبيرستان دهي سازمان
شده در كتاب عربي  گنجاندهكه ما در صدد پاسخ به آن هستيم، اين است كه بدانيم محتواي 

دهي محتوا هماهنگي دارد يا خير و  هاي تحليل و سازماناول دبيرستان با الگوها و مالك
دهي محتواي موجود در  براي رسيدن به اين هدف، اين سؤال اصلي مطرح است كه سازمان

به چه دهي محتوا  ها و الگوهاي تحليل و سازماناساس مالك كتاب عربي اول دبيرستان بر
  آميز بوده است؟  ميزان موفقيت

رسد محتواي كتاب عربي اول شده بر اين سؤال اين است كه به نظر مي فرضية مطرح
  . دهي محتوا تناسب دارد ها و الگوهاي تحليل و سازماندبيرستان با مالك

  

  پيشينة پژوهش . 2
بخش كارگاه ترجمه در  بررسي ميزان موفقيت«اي با عنوان زاده و همكاران مقالهعيسي متقي

. اندنگاشته» آموزان شهرستان دورودكتب عربي دورة دبيرستان از ديدگاه معلمان و دانش
شده، بررسي ميزان موفقيت بخش متون با استفاده از يك پژوهش ميداني  هدف مقالة ياد

  . است
توسطه از موانع يادگيري درس عربي در دورة م«اي با عنوان راد نيز مقاله زهرا حقدوست

منظور ارائة راهكارهايي  اين پژوهش ميداني به. نوشته است» آموزان و دبيرانديدگاه دانش
  . براي رفع موانع يادگيري زبان عربي در دورة متوسطه انجام شده است
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بررسي و نقد كتب عربي مقطع دبيرستان «اي با عنوان رضا ميرحاجي، مقالهحميد
هاي درسي و عناصر برنامة ين مقاله، مراحل تهية كتابوي در ا. نگاشته است» )عمومي(

مقالة حاضر در مجموعه مقاالت چهارمين همايش سراسري مديران . كنددرسي را تشريح مي
  . هاي ايران در دانشگاه رازي به چاپ رسيده استهاي عربي دانشگاهگروه

في ايران معايير و  العربية اللغةفي اقسام  الدراسيةنقد الكتب «اي با عنوانحامد صدقي مقاله
هدف اين . المللي علوم انساني به چاپ رسيده است نگاشته است كه در مجلة بين» تطلعات

هاي آينده، به ها و معين نمودن افقمقاله بيان اصول و معيارهايي است كه بايد در نقد كتاب
  . ديدة عبرت نگريسته شوند
ها به  توان گفت هريك از اين پژوهشمينه، ميشده در اين زهاي انجامبا توجه به پژوهش

اي اين پژوهش، اولين مقاله. اندهاي عربي پرداختهاي از مشكالت و موانع كتاببررسي گوشه
است كه در ايران دربارة تحليل محتواي كتاب عربي يك نوشته شده است و از اين نظر، جديد 

  . است
  

 مفهوم تحليل محتوا . 3

نيز با آن تداعي  2ريزي درسيآيد، اصطالح برنامهمحتوا سخن به ميان ميكه از تحليل  زماني
هاي يادگيري فراگيرنده، انواع وسايل كمك ريزي درسي شامل كلية فعاليتبرنامه. شودمي

. هايي دربارة راهبردهاي يادگيري و شرايط اجرايي برنامه استآموزشي، پيشنهاد
است كه در  ارزشيابيو  روش، محتوا، هدفي ريزي درسي شامل چهار عنصر اصل برنامه

محتواي يك برنامة درسي عبارت از دانش . اي برخوردار استاين ميان محتوا از اهميت ويژه
ها، شده، اصطالحات، اطالعات، واقعيات، حقايق، قوانين، اصول، روش يافته و اندوخته سازمان

). 113: 1384فتحي، (ادة درسي است ها و مسائل مربوط به همان مها، پديدهمفاهيم، تعميم
توان هريك از اين چهار ريزي درسي، ميبراي آگاهي از نقاط قوت و ضعف عناصر برنامه

  . اساس اصول علمي بررسي كرد عنصر را بر
يك روش پژوهش براي توصيف «: تحليل محتوا را چنين تعريف كرده است 3برل برلسن

تأكيد بر صفت ظاهري در ). 116: همان(» طات استعيني، منظم و كمي محتواي ظاهري ارتبا
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هاي نهفته در متون برنامه هاي دستوري و معاني پيامدليل محدود بودن به جنبه اين تعريف به
او . به عبارت ديگر، تحليلگر محتوا، با ظاهر آنچه بيان شده است، سر و كار دارد. است

ه ممكن است مخاطب در مقابل ارتباطات از هايي كدربارة انگيزة نويسنده يا خواننده، واكنش
در تعريف ديگري از  5كلوس كريپندورف). 105: 1362، 4بوال(زند خود نشان دهد، حدس نمي

و  7تكرارپذير 6تحليل محتوا، تكنيكي پژوهشي است براي استنباط«: گويدتحليل محتوا مي
هدف تحليل محتوا مانند همة ). 25: 1378كريپندورف، (» هاآن 9ها دربارة متنداده 8معتبر
. هاي پژوهشي، فراهم آوردن شناخت، بينشي نو، تصوير واقعيت و راهنماي عمل است تكنيك

  ). همان(تحليل محتوا فقط ابزار است و بس 
آوري اطالعات است كه در آن اي از جمعمعتقد است كه تحليل محتوا، مرحله 10پيسلي
بندي، به اطالعاتي كه كارگيري عيني و منتظم قواعد مقوله تباطات از طريق بهمحتواي ار

  ). 13: 1373، 11هولستي(يابد توانند خالصه و با هم مقايسه شوند، تغيير شكل مي مي
دهد كه در كنار توافقي مصرانه دربارة برخي ها نشان ميهاي منتخب از تعريف اين نمونه

شود كه اين روش را محتوا، تمايل محسوسي نيز ديده ميهاي محسوس روش تحليل ويژگي
هاي مختلف علمي از جمله آموزش زبان قلمداد ابزار پژوهشي اساسي و مفيدي براي رشته

  . كند مي 
  

  دهي محتواي برنامة درسي الگوهاي سازمان. 4
تربيتي  هايدهي محتوا، مبتني بر عقايد و ايده شده براي سازمان هريك از الگوهاي پيشنهاد

دهي محتوا به صورت  در ادبيات مربوط به برنامة درسي از الگوهاي سازمان. مؤثري است
  : اند از دهي محتوا عبارت ترين الگوهاي سازمان مهم. دار، كمتر بحث شده استنظام
  
  12هستة اصلي. 4 - 1

عرصه وجود گويند، در آمريكا پا به مي هستة اصلييا  مسائل اجتماعياي كه آن را برنامه
در برنامة هستة اصلي، يك يا چند مسئله كه اغلب جنبة اجتماعي دارند، اساس كار را . گذاشت

هاي هستة اصلي، مسائل مربوط به امور فرهنگي يا اجتماعي را پاية فعاليت. دهندتشكيل مي
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 دهد و جنبة عمومي دارد؛ يعني براي همه اجباري است و محدوديت وقت در

هاي فعاليت. اساس اين الگو، بر معرف قرار دادن يك مادة درسي در مادة درسي ديگر است
تقويت يادگيري مباحث مربوط به 

طالبي و (شده  ها يا مطالب حوزة يادگيري محاط
هاي خارجي، مباحث هنري 

  

  : ند ازا گيرند كه عبارت

 هاي فعاليت اي ازمجموعه

13
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دهد و جنبة عمومي دارد؛ يعني براي همه اجباري است و محدوديت وقت درتربيتي قرار مي
  ). 216: 1375شريعتمداري، (اين برنامه مطرح نيست 

   13تلفيق از طريق محاط كردن

اساس اين الگو، بر معرف قرار دادن يك مادة درسي در مادة درسي ديگر است
تقويت يادگيري مباحث مربوط به : شده، كاركردي دوگانه دارد يادگيري حوزة محتوايي محاط

ها يا مطالب حوزة يادگيري محاط و فراگيري مهارت مادة درسي محيط
هاي خارجي، مباحث هنري توان همزمان با آموزش زبانبراي مثال مي). 79: 1389

  . را در قالب متون آن زبان آموزش داد

  تلفيق از طريق محاط كردن 1نمودار 

  دهي محتواي برنامة درسيهاي سازمان
گيرند كه عبارتدهي محتوا، معموالً سه مالك را در نظر ميبراي سازمان

   14توالي

مجموعه شامل و افتدنمي اتفاق بارهيك به فرايند، هرگز يكعنوان  به

عيسي 

تربيتي قرار مي
اين برنامه مطرح نيست 

  
تلفيق از طريق محاط كردن. 4 - 2

اساس اين الگو، بر معرف قرار دادن يك مادة درسي در مادة درسي ديگر است
يادگيري حوزة محتوايي محاط

مادة درسي محيط
1389همكاران، 

را در قالب متون آن زبان آموزش داد
  

  

  

هاي سازمانمالك. 5
براي سازمان

 

توالي. 5 - 1

به يادگيري
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 خواهد كمك توالي تعيين بنابراين،. دهدمي تشكيل را جديد رفتار يك مجموع،  در كه است متوالي

 نياز مرحله پيش هر كهاي  گونه به مرحله به و مرحله شده هدايت شكل به را يادگيري روند تا كرد

 دادن محتواي توالي يا دادن ترتيب مستلزم خود اين كه اجرا گذاشت باشد، بتوان به مرحلة ديگر

. شود پذير امكان ترين زمان كوتاه در يادگيريبيشترين  كه شد خواهد و موجب است آموزشي
 را نظرمورد  هاي مهارت در انتظار مورد پيشرفت تواندمي محتوا توالي ديگر، رعايت به عبارت
افتد كه در آن تنظيم توالي، برقراري نظم در ارائة محتوا است و زماني اتفاق مي. كند تضمين

). 283: 1382ملكي، (محتوا، مواد درسي و يا تجارب يادگيري از نظر ترتيب، پياپي ارائه شوند 
اند كه از اين و همكاران، چهار نمونه براي توالي ذكر كرده 15اسميت. توالي انواع مختلفي دارد

ها، آسان از ديدگاه آن. رودشود و به سوي مشكل پيش مي از ساده شروع مي. الف: قرار هستند
نيازها  گيري پيشمبتني بر عرضه و ياد. يعني شامل عناصر و اجزاي وابستة كمتري است؛ ب

ترتيب عرضة محتوا اين . شود؛ جويژه، در آموزش قواعد هر زبان رعايت مي اين اصل به. است
براي مثال در آموزش زبان، ابتدا كلمه و سپس حروف آن كلمه . رسداست كه از كل به جزء مي

يشتر اين سازمان در درس تاريخ ب. داشت ترتيب زماني استعرضه. شود؛ دآموزش داده مي
  ). 182 - 181: 1389پور،  تقي(شود رعايت مي

  

     16مداومت. 5 - 2

طور  ها به پي براي تعمق و گسترش معلومات و مهارتدرهاي پيبيني فرصتبه پيش
هاي بيني محتوا و فعاليتشامل پيش مداومتبه عبارت ديگر، . كندرونده اشاره مي پيش

تر از افكار ساده به افكار پيچيده و  سطح باال منظور ايجاد حركت از يك سطح به يادگيري به
بنابراين در مداومت، رعايت سلسله مراتب يادگيري . يا از مفاهيم ساده به مفاهيم پيچيده است

بايد توجه كرد كه غرض از يادگيري مداومت، آجر روي ). 74: 1380، 17لوي(ضروري است 
لكه بنا كردن تجربة بعدي روي آجر گذاشتن و تكرار عناصر برنامه در يك سطح نيست، ب

تر در ذهن يادگيرنده  كه از تركيب آن دو، معنا و مفهوم روشن طوري تجربة قبلي است؛ به
  ). 185: 1389تقي پور، (تر شود  ايجاد شود و دامنه و عمق شناخت وي گسترش يافته و دقيق

  

 
15

 Smith  
16

 cumulative 
17

 Lévi 



  ...نگاهي به كتاب عربي اول دبيرستان
 

هاي متفاوتي ادن برنامة درسي به صورت
ها و محتواي برنامة درسي با يكديگر 

شود با آنچه در كنند؛ مانند برقرار كردن رابطه ميان آنچه در آموزش زبان آموخته مي
صورت چيزي كه در درون فرد روي 

در . هم ياد شده است يادگيري ادراكي
كند تا تجاربي را كه در شود و كوشش مي

ابراين، مالك يكپارچگي بر 
آموز در رسيدن  دارد كه دانش

82 .(  

  

تشكيل شده است و  تمارين
 كارگاه، البالغهفي رحاب نهج
. شودنيز مي توجه به كاربرد عربي در فارسي

در اين مقاله بخش متون، 
دهي محتوا، هاي سازماناساس الگوهاي تحليل محتوا و مالك

هاي متمركز كه ويژه، در نظام
آموزان توسط هاي تربيتي دانش

- اين تحليل به دست. شود، نياز به تحليل و بررسي علمي دارد

كند تا در هنگام تهيه و تدوين و يا گزينش و 
1381 :149 .(  

18
 integration  

توالي

نگاهي به كتاب عربي اول دبيرستان                                                      ان و همكار زاده متقيعيسي 

244 

   18يكپارچگي

ادن برنامة درسي به صورتعنوان مالكي براي سازمان د ، بهيكپارچگي
ها و محتواي برنامة درسي با يكديگر برخي از تعاريف بر روابط افقي حوزه. تعريف شده است

كنند؛ مانند برقرار كردن رابطه ميان آنچه در آموزش زبان آموخته مي
صورت چيزي كه در درون فرد روي  اما يكپارچگي به). 186: همان(شود ادبيات آموخته مي

يادگيري ادراكيگاهي از آن، تحت عنوان . دهد نيز تعريف شده است
شود و كوشش مييادگيري ادراكي، انسان به صورت فعال درگير مي

ابراين، مالك يكپارچگي بر بن. رسند، به شكل معناداري سازمان دهدنظر مي ارتباط به 
دارد كه دانش  هايي را در بردادن محتوا داللت دارد و مجموعه فعاليت

82 - 81: 1389طالبي و همكاران، (ها سر و كار دارد  به وحدت نظر، با آن

 دهي محتواهاي سازمانمالك 2نمودار

  كتاب عربي سال اول دبيرستان 
تمارينو  قواعد، متونكتاب عربي سال اول دبيرستان از سه بخش اصلي 
في رحاب نهج، اضواء قرآنيهعالوه بر اين سه بخش، شامل شش بخش فرعي 

توجه به كاربرد عربي در فارسيو  كارهاي فوق برنامه، إصنع و اعمل
در اين مقاله بخش متون، . نقش مكمل اين سه بخش اصلي را بر عهده دارندهاي فرعي، 

اساس الگوهاي تحليل محتوا و مالك قواعد، تمارين و كارگاه ترجمه را بر
ويژه، در نظام كنيم؛ زيرا كتاب درسي يا محتواي مطالب آموزشي بهبررسي مي

هاي تربيتي دانشها و تجربهتربيت به شمار آمده و فعاليت محور مدون تعليم و
شود، نياز به تحليل و بررسي علمي دارددهي مي معلم و پيرامون آن سازمان
كند تا در هنگام تهيه و تدوين و يا گزينش و هاي درسي كمك مياندركاران و نگارندگان كتاب

1381يارمحمديان، (اي را اتخاذ كنند هاي عاقالنهتصميم انتخاب كتاب درسي

توالي مداومت يكپارچگي

عيسي 

يكپارچگي. 5 - 3

يكپارچگياصطالح 
تعريف شده است

كنند؛ مانند برقرار كردن رابطه ميان آنچه در آموزش زبان آموخته ميتأكيد مي
ادبيات آموخته مي

دهد نيز تعريف شده استمي
يادگيري ادراكي، انسان به صورت فعال درگير مي

ارتباط به ابتدا بي
دادن محتوا داللت دارد و مجموعه فعاليتسازمان

به وحدت نظر، با آن
  

  

  

كتاب عربي سال اول دبيرستان . 6
كتاب عربي سال اول دبيرستان از سه بخش اصلي 
عالوه بر اين سه بخش، شامل شش بخش فرعي 

إصنع و اعمل، ترجمه
هاي فرعي، بخش

قواعد، تمارين و كارگاه ترجمه را بر
بررسي مي

محور مدون تعليم و
معلم و پيرامون آن سازمان
اندركاران و نگارندگان كتاب

انتخاب كتاب درسي
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  متون . 6 - 1

وگو تهيه شده است تا ضمن برخورداري از جذابيت و  متون اين كتاب به شكل قصه و گفت
. ها ياري كند آموزان را در فهم و درك متون عربي و ترجمة آنزيبايي، بهتر بتواند دانش

هاي واژه. هاي قرآني، روايي و اخالقي استگرفته از داستانمحتواي اين متون اغلب بر
آموز با يادگيري  رفته در تهية اين متون، غالباً واژگان قرآني و روايي هستند و دانش كار به
همان لغات و » عربي فصيح«ها متوجه خواهد شد ريشة بيشتر لغات و اصطالحات  آن

گيري از ها، با بهرهتر شدن متون داستان براي اجتناب از طوالني. اصطالحات قرآني است
تصوير، عالوه بر جذاب شدن كتاب، بار معنايي فراواني بر عهدة اين تصاوير گذاشته شده 

اهدافي كه بخش متون در آموزش زبان دنبال ). 114: 1386زاده و همكاران،  متقي(است 
شود و هم در راستاي يآموز در آموزش زبان عربي مكند، هم شامل تقويت مهارت دانش مي

تواند بدون توجه به نياز نهايت، مدرسه نمي گويي به نيازهاي جامعه است؛ زيرا درپاسخ
آموزان بايد در راستاي جامعه و فرهنگ حاكم بر آن به كار خود ادامه دهد؛ بنابراين دانش

  ). 28: 1389طالبي و همكاران، (نيازهاي جامعه رشد و پرورش يابند 
 

  رفته در كتاب عربي اول دبيرستان  كار هنماي متون بهرا 1جدول
  

 تعداد جمالت محتواي متن عنوان درس

 12 قرآن و دعا يا رب اول

 60 داستان أويس الحبيب زيارة دوم

 71 آموز نمونهداستان تقدير از دانش التلميذ المثالي سوم

 52 داستان ثروت قارون العبرة چهارم

 55 )ع(زيستي علي داستان ساده البسيطة الحياةمشاهد من  پنجم

 59 داستان زكرياي رازي التجربة ششم

 56 داستان هجرت مسلمانان به حبشه الهجرة هفتم

 18 شعر تعليمي از احمد شوقي الثعلب توبة هشتم

 47 داستان حرّ رياحي العاقبةحسن  نهم

 39 آياتي از قرآن فيه شفاء للناس دهم

  



  ...نگاهي به كتاب عربي اول دبيرستان
 

دهي محتواي برنامة درسي، متون اين كتاب از سه جنبه قابل 
كه اشاره شد در الگوي هستة اصلي، يك يا چند مسئله كه بيشتر 
اساس الگوي هستة اصلي 

ترين  دين از مهم. و اساسي گنجانده شده است
اولين اصل مهم، همان توجه ويژه به فرهنگ اسالمي است؛ 

. شودآموز انتقال داده مي
طور مستقيم با محتواي 
 هاي قرآني در ارتباط است و متن سه درس ديگر نيز، يعني سي

  . درصد با موضوعات گوناگون ديگر كه جنبة اجتماعي دارند، در ارتباط است
توان گفت تمام متون كتاب عربي يك، 

هاي  ، از چنين ويژگي برخوردار هستند؛ زيرا عالوه بر تقويت مهارت
نكتة مهم دربارة اين . دهند

هاي ديني به فراگيران اين است كه اگرچه 
شده براي آموزش زبان عربي تهيه شده 

اساس  كه بر طوري تر عرضه كرد؛ به
هاي ديني و مفاهيم فرهنگي و اجتماعي را 

  
  الگوي تلفيق از طريق محاط كردن در متون كتاب عربي يك
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دهي محتواي برنامة درسي، متون اين كتاب از سه جنبه قابل  سازماناساس الگوهاي 
كه اشاره شد در الگوي هستة اصلي، يك يا چند مسئله كه بيشتر  طورهمان. بررسي است

اساس الگوي هستة اصلي  بر. دهندجنبة فرهنگي و اجتماعي دارند، اساس كار را تشكيل مي
و اساسي گنجانده شده است توان گفت كه در اين متون چند اصل مهم

اولين اصل مهم، همان توجه ويژه به فرهنگ اسالمي است؛ . هاي اساسي جامعه ماست
آموز انتقال داده ميهاي ديني، به دانشيعني طي فرايند يادگيري زبان عربي آموزه

طور مستقيم با محتواي  د بهدرص كه از ميان ده درس، متن هفت درس، يعني هفتاد
هاي قرآني در ارتباط است و متن سه درس ديگر نيز، يعني سيفرهنگ اسالمي و آموزه

درصد با موضوعات گوناگون ديگر كه جنبة اجتماعي دارند، در ارتباط است
توان گفت تمام متون كتاب عربي يك، اساس الگوي تلفيق از طريق محاط كردن، مي

، از چنين ويژگي برخوردار هستند؛ زيرا عالوه بر تقويت مهارتها آن ددرص
دهندهاي ديني و اجتماعي را نيز آموزش مييادگيري زبان، آموزه

هاي ديني به فراگيران اين است كه اگرچه همپوشاني بين يادگيري زبان و انتقال آموزه
شده براي آموزش زبان عربي تهيه شده  تاي اهداف تعريفمحتواي متون اين كتاب در راس

تر عرضه كرد؛ به توان همين محتوا را در قالب متوني جذاباست، ولي مي
هاي ديني و مفاهيم فرهنگي و اجتماعي را توان آموزهالگوي تلفيق از طريق محاط كردن، مي

  . آموز انتقال دادتر به دانش با روشي جذاب

  

  
الگوي تلفيق از طريق محاط كردن در متون كتاب عربي يك 3نمودار

هاي  آموزه

 ديني

عيسي 

اساس الگوهاي  بر
بررسي است

جنبة فرهنگي و اجتماعي دارند، اساس كار را تشكيل مي
توان گفت كه در اين متون چند اصل مهممي

هاي اساسي جامعه ماستارزش
يعني طي فرايند يادگيري زبان عربي آموزه

كه از ميان ده درس، متن هفت درس، يعني هفتاد طوري به
فرهنگ اسالمي و آموزه

درصد با موضوعات گوناگون ديگر كه جنبة اجتماعي دارند، در ارتباط است
اساس الگوي تلفيق از طريق محاط كردن، مي بر

درص يعني صد
يادگيري زبان، آموزه

همپوشاني بين يادگيري زبان و انتقال آموزه
محتواي متون اين كتاب در راس

است، ولي مي
الگوي تلفيق از طريق محاط كردن، مي

با روشي جذاب
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، توالياساس سه اصل اساس  دهي محتواي اين متون بر اما دربارة چگونگي سازمان
ترين نكته در اين متون، عدم عرضة  بايد گفت كه از لحاظ توالي، مهم يكپارچگيو  مداومت

اساس اصل توالي، بهترين روش عرضة متون در  به مشكل است؛ زيرا برها از سطح ساده  آن
اي از آيات قرآن و براي مثال متن درس اول، آميزه. اين كتاب، از سطح ساده به مشكل است

توان گفت گنجاندن آيات قرآن براي آموزش در درس اول صحيح سو مي دعا است كه از يك
ظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي اساس رهنامة ن نيست و از سوي ديگر، بر

نتيجه، بحث  ايران، هدف يادگيري زبان عربي، فهم بهتر معارف ديني و اسالمي است و در
كياني و همكاران، (نوشتن يك مقالة كوتاه و اهدافي از اين قبيل در آن، مفهوم زيادي ندارد 

هية محتوا، فرهنگ اسالمي و توان گفت وقتي رويكرد در تبر اين اساس مي). 203: 1390
هاي قرآني است، شروع كتاب با يك متن مستقيم قرآني و ادعية مستنبط از مفاهيم  آموزه

توان براي اين متون ترتيب مشخصي را در از نظر مداومت مي. قرآني، شروع هدفمندي است
كاربرد  شوند،مرحله پيچيده مي به نظر گرفت؛ زيرا مداومت براي آموزش اموري كه مرحله

اساس معرفي باب افعال طراحي شده است،  توان متن درس دوم را كه بردارد؛ براي مثال مي
از نظر يكپارچگي بايد . مبنايي براي درس سوم قرار داد و سطح متن درس سوم را ارتقا داد
هاي صدد آموزش آموزه گفت كه اين متون عالوه بر اهداف تعليم زبان، به صورت كامل در

  . شودبه وي منتقل مي... آموز هستند كه از طريق قرآن، شعر، داستان وبه دانشديگري 
آموز تحت هايي است كه دانشدانيد، فرايند آموزش شامل مجموعة فعاليتكه مي طور همان

: 1389پور،  تقي(دهد هاي معين انجام ميرهبري و هدايت معلم در مدرسه براي رسيدن به هدف
ة اجزاي يك كتاب و در مقياسي كوچكتر، تمام اجزاي يك درس مشخص، در بنابراين، كلي). 41

به همين دليل بخش متون عربي نيز از . رسيدن فراگير به هدف آموزشي نقش مكمل را نيز دارند
آموزان را برآورده كنند، كل اگر اين متون نتوانند انتظارات دانش. اهميت زيادي برخوردار است
البته دربارة متون اين كتاب . مانندهدف كلي و نهايي درس ناكام مي اجزاي درس در رسيدن به

يك نكته را بايد در نظر گرفت و آن اينكه گروهي معتقدند چون زبان عربي، زبان دين و فرهنگ 
آنان است، بهتر آن است كه محتواي متون اين كتاب نيز همان مفاهيم برگرفته از فرهنگ 

هاي آنان آموزان و خانوادهمعتقدند كه بايد اين ذهنيت براي دانشبنابراين، آنان . اسالمي باشد
شكل گيرد كه در حال يادگيري زباني هستند كه با تاريخ، فرهنگ و هنرشان ارتباطي ديرينه 
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تواند در پيشبرد اهداف آموزشي سودمند باشد القاي چنين تفكراتي به هر شكل ممكن، مي. دارد
  ). 4: 1379دامادي، (يغ نيست و البته اين مهم، فقط يك تبل

  
  قواعد. 6 - 2

دهي قواعد  در شيوة سازمان. دهدقواعد، بخش دوم كتاب عربي اول دبيرستان را تشكيل مي
موز آاند ميان قواعد درس و عينيت بخشيدن آن در طبيعت پيوند داده شود تا دانش كوشيده

زاده و متقي(آفرينش نيست احساس كند كه عالم زبان و كلمه، بيگانه از عالم طبيعت و 
روشي بنا به گفتة نگارندگان، روش آموزش قواعد در اين كتاب، ). 123: 1386همكاران، 
كند و سنگيني آموز در فرايند يادگيري شركت ميكه خود دانش طوري است؛ به اكتشافي

  . شودكارگيري اين روش تا حد ممكن تسهيل مي آموزش قواعد با به
 

  دهندة بخش قواعد در كتاب عربي اول دبيرستان يلاجزاي تشك 2جدول
  

 عرضة قواعد )سؤالجواب (نتيجه  طرح سؤال مقدمه درس

 اول

يادآوري مطالب سوم 
راهنمايي با استفاده از 

آموزشي و  وسايل كمك
 انجام چند مسابقه

آيا به اين نتيجه 
رسيديم كه چقدر 
نكته و مطلب در 
دورة راهنمايي 
 خوانديم؟

جمع مذكر، مفرد، 
مثنّي، مؤنث، جمع 

 ... مؤنث و

قرار دادن 
ها در زير  عالمت

 تصاوير

 دوم

ايد آيا تا به حال فكر كرده
اساس و ريشة هر موجودي 
به يك امر ساده ختم 

 !شود؟ مي

ها چگونه از فعل
حالت ساده به 

تر   هاي پيچيدهحالت
 رسند؟ مي

: هايي مانندفعل
كه صيغة » أرسلنا«

ها،  ماضي آناول 
بيش از سه حرف 
دارد، ثالثي مزيد 

 . شوندناميده مي

 معرفي باب افعال

 سوم

مالك تشخيص ثالثي مجرد 
از ثالثي مزيد، صيغة اول 

 . ماضي است

هاي مزيد چرا باب
 آموزيم؟را مي

براي به 
آوردن معاني  دست

 جديد

معرفي ساير 
 ابواب ثالثي مزيد
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  2جدول ادامة
 

 عرضة قواعد )جواب سؤال(نتيجه  سؤالطرح  مقدمه درس

 چهارم

هايي در جهان خلقت با پديده
ها مواجه هستيم كه كار انسان
در ايجاد آن دخالت نداشته 
 . است؛ مانند خورشيد

آيا در زبان عربي كلماتي 
وجود دارد كه در ايجاد 

ها فعل و انفعاالتي  آن
 صورت نگرفته باشد؟

هايي كه از كلمة به اسم
اند، گرفته نشدهديگري 

 . گوييم جامد مي

معرفي روش 
ساخت انواع اسم 
 فاعل و مفعول

 پنجم

استفاده از يك تصوير كه فعل 
را به صورت مادر همة انواع 

 . دهدمشتقات نشان مي

آيا اموري كه در 
افتد،  جهان اتفاق مي

وقوعشان در يك 
 زمان معين نيست؟

هاي زمان و اسم
دهندة مكان نشان

زمان وقوع و يا مكان 
 . وقوع فعل است

معرفي روش 
ساخت اسم زمان 

 و مكان

 ششم

ايد كه اگر آيا تاكنون فكر كرده
همة كارها فقط به يك شكل و 
صورت قابل تحقق بود، چه 

 آمد؟مشكالتي پيش مي

آيا در عالم كلمات 
پديدة جانشيني وجود 

 دارد؟

ضمير معموالً 
جانشين اسم 

 . شود مي
 معرفي انواع ضماير

 هفتم

براي عبور از يك رودخانة 
عريض و خروشان چه طرحي 

 دهيد؟پيشنهاد مي

ها دهنده آيا اگر اتصال
در جمله وجود 

نداشته باشد، معناي 
اصلي جمله دريافت 

 شود؟ مي

در زبان عربي نيز 
كلماتي وجود دارند 
كه موجب ارتباط 
ميان اجزاي جمله 

 . شوندمي

معرفي اسم 
 موصول

 هشتم

آيا در جهان آفرينش همة 
ها پيوسته، چهرة ثابت و پديده

 تغييرناپذيري دارند؟

معيار تغيير در كلمات 
 چيست؟

 هاحرف آخر آن
معرفي كلمات 
 معرب و مبني

 نهم

در جهان طبيعت هر روز و هر 
لحظه، فعلي در حال انجام 

تحقق فعل بدون . گرفتن است
 . فاعل در طبيعت محال است

راه تشخيص فاعل 
 چيست؟

فاعل عالمتي دارد كه 
با ديدن آن به فاعل 
بودن كلمه يقين 

 . كنيم حاصل مي

معرفي مبحث فاعل 
 به و مفعول

 دهم

يك با آمدن  هاي طبيعي هرپديده
- خود خبري را به ارمغان مي

 . آورند

آيا كلمات با خود 
- خبري را حكايت مي

 كنند؟

به كلمه يا كلماتي كه 
آيند و  بعد از مبتدا مي

معناي مبتدا را كامل 
كنند، خبر  مي
 . گوييم مي

معرفي مبحث جملة 
 اسميه و فعليه
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بينيم، بخش قواعد در كتاب عربي اول دبيرستان از چهار كه در جدول باال مي طور همان
هايي زنده از يعني مثالشود؛ در ابتدا، منهج درس مطرح مي. شودقسمت اصلي تشكيل مي
شود و با آموزان، ذكر و سپس موضوع به عالم زبان كشيده ميمحيط زندگي براي دانش

شود، براي دريافت قواعد اصلي آمادگي آموزان پرسيده ميطرح سؤاالتي كه از دانش
ان آموزشده، با راهنمايي معلم، توسط دانش در مرحلة بعد، سؤال مطرح. كنندبيشتري پيدا مي
  . شودنهايت، قواعد اصلي درس عرضه مي شود و درپاسخ داده مي

، هستة اصلياساس الگوي  بر. توان به نتايج جالبي دست يافتبا دقت در اين جدول مي
هايي از امور اجتماعي و محيط توان گفت در هشتاد درصد عرضة قواعد اين كتاب، مثالمي

هشتم و در شروع آموزش قواعد، اين سؤال براي مثال در درس . پيرامون ذكر شده است
  ها پيوسته، چهرة ثابت و تغييرناپذيري دارند؟ آيا در جهان آفرينش همة پديده: طرح شده است

شود، از آموز به اين سؤال داده ميهايي كه از طرف دانشتر از آن، پاسخ اين سؤال و مهم
آموز را براي رسيدن سوي ديگر دانشتواند مبناي يادگيري قواعد درس باشد و از سو مي يك

گوي تواند پاسخ كه مي -شناسيبه پاسخ واقعي اين سؤال، به مطالعه و تحقيق در حوزة زمين
  . ترغيب كند -اين سؤال باشد

تواند مبناي طور كلي مي ، قواعد اين كتاب بهتلفيق از طريق محاط كردناساس الگوي  بر
هاي باشد كه در بخش اولية عرضة قواعد، مثال يادگيري برخي از اصول ساده و اوليه

براي مثال، قواعد درس چهارم با عرضة نكتة جالبي آغاز . محسوسي را ارائه داده است
ها در ايجاد آن دخالت هايي مواجه هستيم كه كار انساندر جهان خلقت با پديده«: شود مي

تنها در ملموس شدن  اي نهواضح است كه بيان چنين جمله. »نداشته است؛ مانند خورشيد
  : دهدآموز مؤثر است، بلكه يك نكتة علمي را نيز به وي آموزش ميقواعد درس براي دانش
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  اي از الگوي تلفيق از طريق محاط كردن در قواعد درس چهارم 

رسد كه نظر مي به  توالي
شود، جز دو مورد كه در درس اول و پنجم مشاهده مي

اساس توالي صحيح  دهي بخش قواعد در درس اول و پنجم بر
است كه  گفتنيالبته . نيست؛ زيرا قواعد درس بدون بيان مقدمه و ذكر مثال عيني عرضه شده است
در سه سال شده  ان براي يادآوري مفاهيم آموزش داده

هاي قبلي براي فراگيري دروس 
آميز بودن قواعد ساير دروس اين است كه 
در دروسي مانند آموزش زبان كه 

براي ). 182: 1389پور، تقي
تر است،  مثال، در قواعد اين كتاب ابتدا مفاهيم عيني و ساده و سپس جزئيات قواعد كه پيچيده
مداومت، . ، رعايت سلسله مراتب يادگيري ضروري است

آموز را از يك سطح ادراكي به ساير سطوح 
رسد؛ يعني آموز به يكپارچگي مي

در بخش قواعد اين كتاب ابتدا، 
موزان به اين آشود و به كمك دانش

آموز براي دريافت مطالب اصلي آماده و 
بنابراين، از نظر مداومت بايد گفت كه اين كتاب موفق است؛ 

مرحلة سوم . طقي و علمي در هر درس مطرح شده است
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اي از الگوي تلفيق از طريق محاط كردن در قواعد درس چهارم نمونه 4نمودار

تواليدهي محتواي برنامة درسي، از لحاظ اما از نظر چگونگي سازمان
جز دو مورد كه در درس اول و پنجم مشاهده مي دهي قواعد اين كتاب، به

دهي بخش قواعد در درس اول و پنجم بر سازمان. آميز بوده است
نيست؛ زيرا قواعد درس بدون بيان مقدمه و ذكر مثال عيني عرضه شده است

ان براي يادآوري مفاهيم آموزش دادهنگارندگفرصتي است كه ، 
هاي قبلي براي فراگيري دروس آموزان با مرور آموزهاند تا دانشاز آن استفاده كرده

آميز بودن قواعد ساير دروس اين است كه علت موفقيت. دست آورنده جديد آمادگي الزم را ب
در دروسي مانند آموزش زبان كه «: ها از ساده به پيچيده تنظيم شده است زيرا محتواي آن
تقي(» ها مورد نظر است، توالي از ساده به پيچيده است تيادگيري مهار

مثال، در قواعد اين كتاب ابتدا مفاهيم عيني و ساده و سپس جزئيات قواعد كه پيچيده
، رعايت سلسله مراتب يادگيري ضروري استمداومتاساس  بر. عرضه شده است

آموز را از يك سطح ادراكي به ساير سطوح در جريان ياددهي، دانش عنوان عنصري فعال
آموز به يكپارچگي مينهايت، دانش در. رساندتر نيز هستند، مي ادراكي كه پيچيده

در بخش قواعد اين كتاب ابتدا، . دهي كندخوبي سازمان تواند محتواي قواعد هر درس را به
شود و به كمك دانشپس يك سؤال اساسي طرح مياي ذكر شده است؛ س

آموز براي دريافت مطالب اصلي آماده و صورت ذهن دانشدر اين. شودسؤال پاسخ داده مي
بنابراين، از نظر مداومت بايد گفت كه اين كتاب موفق است؛ . شودنهايت، قواعد اصلي عرضه مي

طقي و علمي در هر درس مطرح شده استزيرا قواعد اين دروس با ترتيب من

عدم دخالت انساني بر برخي از 

ها  پديده  

جستارهاي زباني

  
اما از نظر چگونگي سازمان

دهي قواعد اين كتاب، بهسازمان
آميز بوده است موفقيت

نيست؛ زيرا قواعد درس بدون بيان مقدمه و ذكر مثال عيني عرضه شده است
، درس اول
از آن استفاده كرده ،راهنمايي

جديد آمادگي الزم را ب
محتواي آن
يادگيري مهار

مثال، در قواعد اين كتاب ابتدا مفاهيم عيني و ساده و سپس جزئيات قواعد كه پيچيده
عرضه شده است

عنوان عنصري فعال به
ادراكي كه پيچيده

تواند محتواي قواعد هر درس را به مي
اي ذكر شده است؛ سمقدمه

سؤال پاسخ داده مي
نهايت، قواعد اصلي عرضه مي در

زيرا قواعد اين دروس با ترتيب من
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دهي محتوا، يكپارچگي است كه بخش قواعد اين كتاب مانند بخش متون از اين ويژگي سازمان
آموز هاي عيني به دانشزيرا در قواعد همين دروس، نكات مهمي در قالب مثال. برخوردار است

 . شودآموز ميي دانشنهايت، منجر به يادگيري ادراك شود كه درعرضه مي

دهي محتواي بخش قواعد در كتاب عربي اول شيوة سازمان 2طور كلي، جدول شمارة  به
دهي صحيح محتوا هدف از سازمان«دهد و بيانگر اين حقيقت است كه دبيرستان را به ما نشان مي

  ). 115: 1377ابراهيمي، (» هاي آموزشي استدر بخش قواعد، تحقق يادگيري مؤثر و حصول هدف
  

  تمارين. 6 - 3

طور كلي،  به. ها و آموزش استريزي، تهية طرح ارزشيابي از برنامهآخرين مرحلة برنامه
يكي از . گيري استها براي تصميم آوري اطالعات و استفاده از آنعبارت از جمع 19ارزشيابي

ها يادگيرندگان در همة قسمتهاي يادگيري گيري نتايج فعاليتهاي مهم ارزشيابي، اندازهنقش
هاي هاي آموزش و پرورش به وسيلة برنامهبه عبارت ديگر، تعيين ميزان تحقق هدف. است

اين وظيفه در كتاب عربي يك، برعهدة بخش ). 197: 1389پور، تقي(درسي و آموزش است 
گرفته هايي براي هر درس در نظر  بعد از عرضة كامل قواعد هر درس، تمرين. تمارين است
اند ضمن تحقق بخشيدن به اهداف مورد نظر هر  ها كوشيدهدر شيوة ارائة تمرين. شده است

آموزان قرار ها از جذابيت و تنوع برخوردار باشند تا بتوانند مورد توجه دانش  درس، تمرين
آمده » الصرفي اإلعراب و التحليل«در اين كتاب بخش تجزيه و تركيب نيز تحت عنوان . گيرند
 ). 116: 1386زاده و همكاران، متقي(ت اس

توان بخش تمارين اين كتاب را موفق دهي هستة اصلي، مي مبناي الگوي سازمان  بر
توان دريافت كه بيشتر جمالت و عبارات موجود در تمارين ارزيابي كرد؛ زيرا به سهولت مي

مرين سه از درس دوم براي مثال، اگر به ت. برگرفته از آيات قرآن و يا سخنان بزرگان است
  . بينيم كه تمام جمالت اين تمرين آيات قرآني هستند رجوع كنيم، مي

. تلفيق از طريق محاط كردن، معرف قرار دادن يك مادة درسي در مادة درسي ديگر است
هاي ديگري را هم آموزش توان گفت كه بخش تمارين در درون خود مادهاساس اين الگو مي بر
ل در تمرين چهار از درس چهارم، داستان كوتاهي در چند جمله دربارة پيامبر دهد؛ براي مثامي
همين ترتيب را در همة . اي از تاريخ اسالم باشدتواند بيانگر گوشهبيان شده است كه اين مي) ص(
 

19
 evaluation  
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شده اين است كه از نظر  نكتة مهم دربارة اين الگو در كتاب ذكر
هاي ديني با اهداف اين كتاب، تناسب برقرار است؛ اما بايد 
توجه كرد كه وجود چند آموزة گوناگون كه از ابتدا تا انتهاي كتاب در عبارات و جمالت مختلف 

. آموزان باشدآميز محتوا به دانش
توان با تنوع بخشيدن به اهداف آموزش زبان عربي و گسترش دايرة مفاهيم و 

  
  اي از الگوي تلفيق از طريق محاط كردن در تمرين چهار از درس چهارم

اساس سه اصل اساسي توالي، مداومت 
و يكپارچگي، بايد گفت كه بخش تمارين در اين زمينه بسيار موفق بوده است، از نظر توالي همة 

كه  طوري بينيم؛ به جز يك مورد كه در درس سوم مي
  . تر است

نوعي در ترتيب منطقي قرار دارند؛ 
غير از  تري قرار دارد، به

هاي موجود در  از نظر يكپارچگي، بخش تمارين كامالٌ موفق بوده است، زيرا همة تمرين
البالغه است و اين امر هايي برگرفته از قرآن، احاديث و نهج
  . كندنيز كمك ميآموز را در رسيدن به اطالعات ديني 
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نكتة مهم دربارة اين الگو در كتاب ذكر. توان ديد هاي اين كتاب مي
هاي ديني با اهداف اين كتاب، تناسب برقرار است؛ اما بايد بين آموزش زبان عربي و آموزه

توجه كرد كه وجود چند آموزة گوناگون كه از ابتدا تا انتهاي كتاب در عبارات و جمالت مختلف 
آميز محتوا به دانشتواند عامل مهمي در عدم انتقال موفقيتشود، مي

توان با تنوع بخشيدن به اهداف آموزش زبان عربي و گسترش دايرة مفاهيم و بنابراين، مي
  . آموزان، اين مانع مهم را از بين بردمعلومات قابل انتقال به دانش

اي از الگوي تلفيق از طريق محاط كردن در تمرين چهار از درس چهارمنمونه 5نمودار
  

اساس سه اصل اساسي توالي، مداومت  دهي محتواي اين متون بر چگونگي سازماناما دربارة 
و يكپارچگي، بايد گفت كه بخش تمارين در اين زمينه بسيار موفق بوده است، از نظر توالي همة 

جز يك مورد كه در درس سوم مي اند، بهها از ساده به دشوار مرتب شده
تر است اين درس، تمرين چهار در مقايسه با تمرين سه ساده هاي

نوعي در ترتيب منطقي قرار دارند؛  ها به از نظر رعايت مداومت بايد گفت كه همة تمرين
تري قرار دارد، بهزيرا هر تمرين در مقايسه با تمرين قبل از خود، در سطح پيشرفته

  . باال نيز به آن اشاره شد يك مورد كه در درس سوم ديديم كه در
از نظر يكپارچگي، بخش تمارين كامالٌ موفق بوده است، زيرا همة تمرين

هايي برگرفته از قرآن، احاديث و نهجاين كتاب، داراي جمالت و عبارت
آموز را در رسيدن به اطالعات ديني عالوه بر آموزش زبان عربي، دانش

 

 ترجمة عبارات

جستارهاي زباني

هاي اين كتاب مي تمرين
بين آموزش زبان عربي و آموزه تلفيق

توجه كرد كه وجود چند آموزة گوناگون كه از ابتدا تا انتهاي كتاب در عبارات و جمالت مختلف 
شود، ميتكرار مي

بنابراين، مي
معلومات قابل انتقال به دانش

  
  

نمودار

اما دربارة 
و يكپارچگي، بايد گفت كه بخش تمارين در اين زمينه بسيار موفق بوده است، از نظر توالي همة 

ها از ساده به دشوار مرتب شده تمرين
هاي در تمرين

از نظر رعايت مداومت بايد گفت كه همة تمرين
زيرا هر تمرين در مقايسه با تمرين قبل از خود، در سطح پيشرفته

يك مورد كه در درس سوم ديديم كه در
از نظر يكپارچگي، بخش تمارين كامالٌ موفق بوده است، زيرا همة تمرين

اين كتاب، داراي جمالت و عبارت
عالوه بر آموزش زبان عربي، دانش
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  دهي محتواهاي سازماناساس مالك ارزيابي بخش تمارين در كتاب عربي اول دبيرستان بر 3جدول
  

 درس
تعداد 

 تمارين
 يكپارچگي مداومت توالي

 � � � 8 اول

 � � � 5 دوم

 � - - 5 سوم

 � � � 5 چهارم

 � � � 3 پنجم

 � � � 5 ششم

 � � � 5 هفتم

 � � � 4 هشتم

 � � � 7 نهم

 � � � 7 دهم

  
آموز به هدف هر صورت هدف از بخش تمارين در هر كتابي ارزشيابي است تا دانشدر 
كرانباخ دربارة ارزشيابي از يك درس، يك طرح، يا يك . شده براي آن درس برسد تعريف

ارزشيابي از يك درس بايد تعيين كند آن درس چه تغييراتي در يادگيرندگان «: گويدبرنامه مي
 »هايي از درس را كه به تجديد نظر نياز دارند، مشخص نمايدآورد و جنبهبه وجود مي

.(cronbach, 1963: 18)  
  

  هاساير بخش. 7
هاي ديگري نيز در نظر گرفته شده است كه همه در اين كتاب، عالوه بر اين سه بخش اصلي، بخش
  : اند از ها عبارتاين بخش. انددهي شده با هدف تسهيل فراگيري سه بخش اول سازمان

البالغه؛ كارگاه ترجمه؛ إصنع و اعمل؛ كارهاي فوق برنامه و توجه به اضواء قرآنيه؛ في رحاب نهج
  . كاربرد عربي در فارسي

  . كنيمبراي جلوگيري از پراكندگي مطالب به بررسي كارگاه ترجمه اكتفا مي
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عبارات كه از اهداف غايي 
از . آموز را با نكات و اصول ترجمة صحيح آشنا كند

آموزان درفهم متون عربي به صورت عام و فهم قرآن و متون 

  آموزان در ترجمة روان از عربي به فارسي؛ 

آموزان در فراهم كردن زمينة مناسب براي مشاركت دادن هرچه بيشتر دانش

توان گفت الگوي تلفيق از طريق محاط كردن مي
كارگاه ترجمه شباهت بسياري به بخش متون دارد؛ زيرا همانند بخش متون، اين بخش نيز 

آموز عرضه هاي ديگري را به دانش
آمده » التجربة«ي با عنوان 

  
  اي از الگوي تلفيق از طريق محاط كردن در كارگاه ترجمة درس دوم 

با در نظر گرفتن اين نكته كه درس اول و چهارم بخش كارگاه ترجمه ندارند، دربارة 
اساس سه اصل اساسي توالي، مداومت و 
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  كارگاه ترجمه 

عبارات كه از اهداف غايي  منظور تقويت قوة درك و فهم اين بخش از كتاب قصد دارد به
آموز را با نكات و اصول ترجمة صحيح آشنا كندآموزش زبان عربي است، دانش

  : موارد اشاره كرد توان به اين ترين اهداف اين بخش مي
آموزان درفهم متون عربي به صورت عام و فهم قرآن و متون باال بردن قدرت دانش

  ديني به صورت خاص؛ 
آموزان در ترجمة روان از عربي به فارسي؛ اال بردن قدرت دانش
  آموزان نسبت به زبان؛ تغيير نگرش دانش

فراهم كردن زمينة مناسب براي مشاركت دادن هرچه بيشتر دانش
  ). 121: 1389زاده و همكاران، متقي(هاي كالسي 

الگوي تلفيق از طريق محاط كردن مي دهي هستة اصلي واز نظر الگوي سازمان
كارگاه ترجمه شباهت بسياري به بخش متون دارد؛ زيرا همانند بخش متون، اين بخش نيز 

هاي ديگري را به دانشعالوه بر هدف اصلي كه آموزش ترجمه است، آموزه
ي با عنوان اكند؛ براي مثال، در كارگاه ترجمة درس دوم، داستان آموزنده

  . آموزي جالب استاست كه خواندن آن براي هر دانش

اي از الگوي تلفيق از طريق محاط كردن در كارگاه ترجمة درس دوم نمونه 6نمودار

با در نظر گرفتن اين نكته كه درس اول و چهارم بخش كارگاه ترجمه ندارند، دربارة 
اساس سه اصل اساسي توالي، مداومت و  دهي محتواي اين متون بر چگونگي سازمان

جستارهاي زباني

كارگاه ترجمه . 7 - 1

اين بخش از كتاب قصد دارد به
آموزش زبان عربي است، دانش

ترين اهداف اين بخش مي مهم
باال بردن قدرت دانش. الف

ديني به صورت خاص؛ 
اال بردن قدرت دانشب. ب
تغيير نگرش دانش. ج
فراهم كردن زمينة مناسب براي مشاركت دادن هرچه بيشتر دانش. د
هاي كالسي  فعاليت

از نظر الگوي سازمان
كارگاه ترجمه شباهت بسياري به بخش متون دارد؛ زيرا همانند بخش متون، اين بخش نيز 

عالوه بر هدف اصلي كه آموزش ترجمه است، آموزه
كند؛ براي مثال، در كارگاه ترجمة درس دوم، داستان آموزندهمي

است كه خواندن آن براي هر دانش
  

  

  
با در نظر گرفتن اين نكته كه درس اول و چهارم بخش كارگاه ترجمه ندارند، دربارة 

چگونگي سازمان
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كند، يكپارچگي، بايد گفت كه بخش كارگاه ترجمه تا حد زيادي از اين اصول پيروي نمي
توان بين كارگاه ترجمه هر درس با درس قبل از آن ت نميويژه در دو سطح توالي و مداوم به

ارتباط برقرار كرد و اين طبيعي است، زيرا كارگاه ترجمه در هر درس موضوع يكساني را كه 
اما از نظر يكپارچگي بايد گفت اين بخش از كتاب موفق . كندهمان ترجمه است، بررسي مي

هاي آموزنده و زيبا شده سرشار از داستان بوده است، زيرا در كارگاه ترجمه، متون عرضه
  . آموز دارداست كه همة اين موارد تأثير فراواني بر يادگيري ادراكي دانش

  
  دهي محتواهاي سازماناساس مالك ارزيابي بخش كارگاه ترجمه در كتاب عربي اول دبيرستان بر 4جدول

  

 يكپارچگي مداومت توالي درس

 - - - اول

 � - - دوم

 � - - سوم

 - - - چهارم

 � - - پنجم

 � - - ششم

 � - - هفتم

 � - - هشتم

 � - - نهم

 � - - دهم

  
  گيري  نتيجه. 8
اساس الگوهاي  هاي متون، قواعد، تمارين و كارگاه ترجمه در اين كتاب، بريك از بخش هر

بيانگر اند و اين امر دهي محتوايي شدههستة اصلي و تلفيق از طريق محاط كردن، سازمان
  . دهي محتوا استها از نظر مطابقت با الگوهاي سازمانموفقيت اين بخش

هاي تربيتي در اين كتاب توان گفت كه هستة اصلي فعاليتبر مبناي الگوي هستة اصلي مي
بر پاية فرهنگ اسالمي استوار است و در بعضي موارد، مسائل مربوط به امور فرهنگي يا 

  . اجتماعي نيز پاية فعاليت تربيتي قرار گرفته است
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توان گفت كه در تمام متون كتاب، قواعد بر مبناي الگوي تلفيق از طريق محاط كردن مي
آموز عالوه بر آموزش زبان عربي، موضوعات مختلف ديگري كتاب و همة تمارين آن، دانش

  . گيردشده فرا مي را به صورت غير مستقيم در قالب موارد ذكر
توان گفت كه بخش قواعد و تمارين اين دهي محتوا ميبر اساس مالك توالي در سازمان

متون، اين امر كند؛ ولي در بخش كتاب، از توالي نوع اول، يعني از ساده به مشكل پيروي مي
  . توان ديد؛ يعني متون اين كتاب از ترتيب منطقي برخوردار نيستند را نمي

توان گفت كه نگارندگان در بخش دهي محتوا نيز ميبر اساس مالك مداومت در سازمان
اند، يعني از ساده اساس اصل مداومت رعايت كرده قواعد و تمارين اين كتاب، مراتب يادگيري را بر

  . اندده حركت كردهبه پيچي
هاي كتاب توان گفت كه تمام بخشدهي محتوا ميبر مبناي مالك يكپارچگي در سازمان
  . در رسيدن به هدف خود موفق بوده است

  
  ها  نوشت پي. 9

1. content analysis 

2. currilum planning 

3. Berel berlson 

4. Bolla 

5. Klaus Krypendorf 

6. inferences 

7. replicable 

8. valid 

9. context 

10. Pisly 

11. Holsti 
12. core 

13. embedding 

14. sequence 

15. Smith 

16. cumulative 

17. Lévi 

18. integration 
19. evaluation 
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  . فكر نو: تهران. ريزي درسيبرنامه). 1377(ابراهيمي، علي  •
سازي جريان ياددهي و يادگيري با تأكيد بر فعال«). 1385(محسن   اصغري نكاح، سيد •

فصلنامة آموزشي و پژوهشي . »آموزش مبتني بر فراشناخت و شيوة خودآموزي

  .25 - 17صص . 17و  16ش. كودكان استثنايي
  . نشر دانشگاهي: تهران. ترجمة عباس بازرگان. ارزيابي آموزشي). 1362( .س. هبوال،  •
  . آگاه: تهران. 32چ. موزشي و درسيريزي آبرنامه). 1389(پور، علي تقي •
موانع يادگيري درس عربي در دورة متوسطه از ديدگاه « ).1388( راد، زهرا حقدوست •

  .45 -36صص. 27ش. كتاب ماه ادبيات. »آموزان و دبيراندانش
: تهران. 2چ. مضامين مشترك در ادب فارسي و عربي). 1379(دامادي، سيد محمد  •

  . انتشارات دانشگاه تهران
  . اميركبير: تهران. جامعه و تعليم و تربيت). 1375(شريعتمداري، علي  •
انتشارات : تهران. 1چ. ريزي درسياصول برنامه). 1389(طالبي، سعيد و همكاران  •

  . دانشگاه پيام نور
  . ايران زمين: تهران. ريزي درسياصول برنامه). 1384(فتحي، كوروش  •
. ترجمة هوشنگ نايبي. شناسيمحتواي مباني روشتحليل ). 1378( كريپندورف، كلوس •

 . روش: تهران

نگاهي دوباره به رويكرد «). 1390(نيا و محمد مؤمنيان كياني، غالمرضا؛ حسين نويدي •
جستارهاي زباني فصلنامة .  »هاي خارجيبرنامة درسي ملي نسبت به آموزش زبان

 . 209 -185صص . 2ش. 2د. )سابق هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش(

ترجمة فريده . )ريزي مدارسبرنامه(ريزي آموزشي مباني برنامه). 1380. (لوي، ا •
  . انتشارات مدرسه: تهران. مشايخي

بررسي ميزان موفقيت بخش كارگاه ترجمه در «). 1389(زاده، عيسي و همكاران متقي •
. »آموزان شهرستان دورودهاي عربي دورة دبيرستان از ديدگاه معلمان و دانشكتاب

  . 139 -113صص. 15ش. مجلة انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي
هاي شركت چاپ و نشر كتاب: تهران. 8چ. 1عربي ). 1386(  ------------------  •
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  . درسي ايران
  . پيام انديشه: مشهد. ريزي درسي، راهنماي عملبرنامه). 1382(ملكي، حسن  •
ترجمة دكتر نادر . ليل محتوا در علوم اجتماعي و انسانيتح). 1373. (ر. هولستي، ل •

 . انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران. زاده اميري ساالر
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