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 مقدمه

هایم؛  وپرورش با آن مواج ناپذیر است که امروزه در نظام آموزش ضرورت و نیازي اجتناب »تحول«
تحول بنیادین  سند .براي رفع این نیاز مهم، سند ملی تحول بنیادین تدوین شده است

 .آید ها به حساب می وپرورش از مسائل بسیار مهم حوزه تعلیم و تربیت در این سال آموزش
جانبه کشور و ابزار جدي براي  هاي تعالی همه ترین زیرساخت تعلیم و تربیت از مهم عرصه
در ). مقدمه ن،یادیسند تحول بن(هاي مختلف است  سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه يارتقا

کتاب درسی یا محتواي . وپرورش است ل آموزشکشور ما محتواي آموزشی مبتنی بر سند تحو
هاي آموزشی متمرکز محور مدون و مکتوب تعلیم و تربیت محسوب  مطالب آموزشی در نظام

 ؛شود دهی می آموزان حول محور آن سازمان هاي تربیتی دانش ها و تجربه شوند و فعالیت می
هاي  ترین مرجع علمی هدایت و راهنمایی فعالیت ترین منبع و موثق این کتب درسی اصلیبنابر

آموز در جهت تحقق اهداف آموزشی مورد توجه برنامه ریزان آموزشی و درسی  معلم و دانش
اي برخوردار است،  هاي درسی که در برنامه درسی ایران از اهمیت ویژه از جمله کتاب. است

زبان عربی به جهت رابطه تنگاتنگی که با زبان فارسی دارد . بی استکتاب درسی زبان عر
ویژه قرآن به این زبان نوشته شده است در بین ایرانیان  همچنین به دلیل اینکه متون اسالمی به

هاي درسی نقش  توجهی برخوردار است و در مقایسه با سایر کتاب مسلمان از اهمیت قابل
باید عالوه بر کارکرد آموزشی  بنابراین هاي حاکم بر جامعه دارد شاي در انتقال ارز کننده تعیین

 .فرهنگی به فراگیران باشد هاي دینی و بستري مناسب براي انتقال مفاهیم و آموزه
هاي درسی عامل مهمی در تعیین چگونگی یادگیري اثربخش و ایجاد  چگونگی تنظیم محتواي کتاب

کند تا در هنگام تدوین  ریزان کمک می درسی به برنامههاي  انگیزه است و تحلیل و بررسی کتاب
ها را به حداقل  تا میزان نواقص و کاستی هاي درسی تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند کتاب

 .برسانند
ها و  امروزه آموزش زبان در ایران به صورت کلی و آموزش زبان عربی به طور خاص داراي کاستی

هاي تدریس ناکارآمد، حجم زیاد  روش: ادي چوناین مسئله معلول علل زی. مشکالتی است
 ها، ترتیب غیراصولی مطالب و محتواي کتب عربی با قواعد خشک و بعضاً غیرکاربردي، کتاب

فقدان امکانات آموزشی مناسب در مدارس، نبود  ها، هاي شیرین و آموزنده در کتاب نبود داستان
غیرمتخصص، عدم وحدت بین قواعد و  تصاویر مناسب در جهت یادگیري، به کار بردن دبیران

تواند سبب گریز  هاي عربی می آموزان در تألیف کتاب متون کتاب و عدم توجه به نیازهاي دانش
هاي  که در بسیاري از مدارس و دانشگاه طوري به. آموزان از این درس و بدفهمی آنان شود دانش
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ایی الزم براي نوشتن یک متن عربی را آموزان توان ایران متأسفانه بسیاري از دانشجویان و دانش
کنند  ندارند؛ چراکه در دو دوره متوسطه اول و دوم و حتی در دانشگاه قواعد عربی را حفظ می

 ).1394رایگان، (
هاي دوره متوسطه اول به  هاي درسی عربی تغییر کرد و کتاب رویکرد تألیف کتاب 1392اما از سال 

به مقطع متوسطه دوم کشانیده شد و کتاب عربی دهم در  نگارش درآمد و به طبع آن این تحول
به چاپ رسید که البته رویکرد متن محور و در  1396و عربی یازدهم در سال  1395سال 

ها هم  اگرچه این کتاب. ها باشد ترین ویژگی این کتاب تواند مهم حاشیه قرار دادن قواعد می
 .خالی از اشکال نیستند

هدف از . ها است هاي درسی تحلیل محتواي آن هش مشکالت کتابیکی از عوامل مهم در کا
آشتیانی به نقل از ( .تفسیر و توصیف عینی و کمی و کیفی مطالب درسی است تحلیل محتوا،

 )37 ص :1374لورنس، 

تواند تحولی بزرگ در یادگیري زبان  دهی محتوا می هاي عربی و اصول سازمان توجه به محتواي کتاب
هاي جدید تدریس زبان عربی در کشورهاي مختلف و  همچنین بررسی روش و کند؛عربی ایجاد 

به پژوهشگران، برنامه ریزان و مدرسان زبان عربی جهت هر چه بهتر شدن امر ها  آنمعرفـی 
و متخصصان  نظران صاحب). 1398کعب عمیر، ( استیادگیري زبـان قـرآن در مدارس کشورمان 

که  ازآنجایی. اند کرده طرح راکارآمدي  هاي شیوهمتون عربی  آموزش زبان عربی براي آموزش
کنند که قانون اساسی، سند  آموزش زبان عربی در ایران از اهداف و اصولی مشخص پیروي می

اند که  صراحت به این مهم تأکید کرده برنامه درسی ملی و راهنماي برنامه درسی به تحول بنیادین و
ایی با متون دینی و فهم آن و کمک به زبان و ادبیات فارسی است هدف از آموزش زبان عربی، آشن

 .)1379ي درسی عربی متوسطه،  برنامه راهنماي(. رسد ها ضروري به نظر می توجه به این شیوه
ي عربی اصالح گردد باید به پیروي از  هاي نادرست درباره ها و دیدگاه چنانچه بخواهیم قضاوت 

آموزان و نیازهاي جامعه منتقل  ق با زمان و مناسب با روحیات دانشآموزي آن را مطاب اصول زبان
تواند تحولی بزرگ در  دهی محتوا می هاي عربی و اصول سازمان توجه به محتواي کتاب. کنیم

ریزان جهت  به مؤلفان و برنامهعربی کتاب  تحلیل و بررسی شک بی .یادگیري زبان عربی ایجاد کند
 .یادگیري زبان قرآن در مدارس کشورمان کمک شایانی خواهد کردیاري هر چه بهتر شدن امر 

 سؤاالت پژوهش
سؤال مهم این است که آیا در تهیه و انتخاب محتواي این درس مؤلفان استانداردهاي الزم را با توجه 

دهی و انتخاب محتواي  ي سازمان اند؟ شیوه به برنامه درسی ملّی و سند تحول بنیادین رعایت کرده
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درس به چه صورتی است؟ تا چه میزان درس پنجم عربی نهم موفّق به رعایت اصول و این 
هاي کتب جدیدالتألیف بوده است؟ این درس تا چه اندازه در یادگیري اثربخش و ایجاد  مالك

 انگیزه موفّق واقع شده است؟ شیوه تدریس مناسب این درس چگونه است؟
دهی محتوا موفق عمل کرده  چه حد در اجراي اصول سازمان ببینیم، درس پنجم کتاب عربی نهم تا باید

هاي مختلف کتاب از جمله متون و  و تا چه حد در اجراي اهداف موردنظر خود در تنظیم بخش
هاي مختلف آموزشی درس  به همین منظور به بررسی بخش. قواعد و تمرین گام برداشته است

بنابراین، هدف اصلی ما از ارائه این  کنیم؛ ازگو میپردازیم و معایب و محاسن هر یک را ب پنجم می
ا توجه به تغییر کتب درسی و تغییراتی که در محتوا و اهداف و ارزشیابی کتب باین است که  مقاله

هاي سند تحول  با در نظر داشتن شاخص این درس راجدیدالتألیف ایجاد شده زوایاي گوناگون 

 .آگاه سازیماز شیوه تدریس متناسب با محتواي جدید  را و معلمان بنیادین روشن نماییم
 پیشینه پژوهش

در زمینه نقد و بررسی کتب عربی تعدادي تحقیق و پژوهش صورت گرفته است؛ ازجمله این 
توسط  »در کتب جدیدالتألیف عربی نقش صرف و نحو کاربردي«اي با عنوان  ها مقاله پژوهش
حمیدرضا میرحاجی  توسط »هاي عربی مقطع دبیرستان کتاببررسی و نقد « ،)1394( رایگانمهستی 

دهی  هاي تحلیل و سازمان نگاهی به کتاب عربی اول دبیرستان بر اساس الگوها و مالك«، )1389(
آموزان  موانع یادگیري درس عربی در دوره متوسطه از دیدگاه دانش، )1393(عیسی متقی زاده  »محتوا

 .است) 1388(زهرا حقدوست راد و دبیران توسط 
پردازد که نتیجه  در مقاله خود به نقش صرف و نحو در کتب جدیدالتألیف عربی می) 1394(رایگان 
در مقاله ) 1389(میر حاجی  .گیرد راه صحیح آموزش عربی، قرائت صحیح و فهم متون است می

رداخته است پژوهشی خود به نقد و بررسی کتب عربی دبیرستان با استفاده از برنامه درسی ملّی پ
هاي درسی عربی با برنامه درسی  داند او بر تطبیق کتاب که آن را نقشه و راهنماي کتب درسی می

ملّی و انطباقشان با هم تأکید داشته است و از این روزنه کتب درسی عربی را به نقد کشانده 
نادرست  در مقاله خود یکی از موانع یادگیري زبان عربی را نحوه )1393(متقی زاده  .است

گیرد که کتب عربی مقطع اول دبیرستان در  داند وي نتیجه می دهی کتب درسی عربی می سازمان
 12نیز طی پژوهش خود از ) 1388(حقدوست راد . اند دهی محتوا موفق عمل کرده اجراي سازمان

انع را کند او این مو دبیر زن موانع یادگیري زبان عربی را معرفی می 88آموز دختر و  هزار دانش
 .وار لغات عربی داند مانند حجم زیاد قواعد صرفی و نحوي و حفظ طوطی در گرو عواملی می
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اما هنوز به میزان کافی تحقیقات جامع و کاربردي مخصوصاً تحلیل مستقل و موردي محتواي  
 دهی محتوا انجام نگرفته است؛ دروس عربی بر اساس اهداف سند تحول بنیادین و اصول سازمان

ازآنجاکه آموزش امري خطیر و فراگیر است، توجه به محتواي دروس و نقد و بررسی آن گام  و
تر بر اساس رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی در نظام تعلیم  بلندي در تولید محتوایی سازنده

 .و تربیت است
ردي کتاب عربی به بررسی مو اي نوآورانه آن شدیم که با جنبه اکنون با توجه به تحقیقات پیشین بر

دهی  جدیدالتألیف پایه نهم با بکار گیري سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملّی و اصول سازمان
همچنین . بررسی کنیم... محتوا بپردازیم و درس پنجم را از نظر متن، تصاویر، عالئم نگارشی و 

ل موجود در گانه سند تحو ما در این پژوهش به بررسی میزان تحقق هر یک از ساحات شش
از آثار  یک هیچ همچنین .خورد ایم که این امر در کمتر تحقیقاتی به چشم می درس پرداخته
اهمیت . نپرداخته و بررسی حاضر درصدد تحقق این امر استرسی موردي درس موجود به بر

میزان تحقق رویکرد جدید کتب درسی را مشخص  تواند پژوهش حاضر این اسـت کـه می
 .نماید

سپس به بررسی ابعاد تحلیل . پردازیم ادامه این ما ابتدا از مبانی نظري و مفهومی سند تحول بنیادین میدر 
پردازیم و پس از بیان ضرورت و اهمیت و انواع آن، نگاهی کلی به کتاب  -محتواي کتب درسی می

ه بررسی همچنین ما ب .عربی پایه نهم و سپس اختصاصاً درس پنجم از این کتاب خواهیم داشت
گانه سند تحول بنیادین و نقشه  ارتباطات افقی و عمودي، ابعاد ساختاري و محتوایی، ساحات شش

 .پردازیم مفهومی این درس، به ترتیب می

 سند تحول بنیادین
هدف اصلی سند  .در شوراي عالی فرهنگی انقالب به تصویب نهایی رسید 1390آذرماه  22سند تحول در 

اخالق استو  عمل، علمن، ایماکّر، تف: عنصر 5به حیات طیبه با  فراگیران ندنل بنیادین رساتحو. 
آموز نیست که  پس نامش دانش؛ ر خواهد بود که خالق استآموزي متفکّ در این سیستم دانش یخروج

هاي درسی  این سند در هشت فصل تنظیم شده است و در واقع مبدأ تغییر تمام کتاب .پژوهشگر است
گیري  در تهیه سند تحول بنیادین تالش شده تا با الهام گیري از اسناد باالدستی و بهره. استهمین سند 

وپرورش و توجه به اهداف راهبردي نظام جمهوري اسالمی ایران  هاي بنیادین آموزش از ارزش
دو در سند تحول بنیادین . هجري شمسی تبیین شود 1404انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق  چشم

 :راهکار در ارتباط با آموزش عربی چنین آمده است
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و عربی در چارچوب بخش الزامی برنامه ) اصلی( هاي فارسی تقویت آموزش زبان _ 10/1راهکار 
 .درسی، براي تقویت و تحکیم هویت اسالمی و ایرانی

نامه درسی، بر) نیمه تجویزي(ي آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی  ارائه _ 11/1راهکار 
 ).سند تحول بنیادین(اسالمی؛  _با رعایت اصل تقویت و تثبیت هویت ایرانی

هاي دوم و سوم  ي راهنمایی تنها سال پیش از انقالب اسالمی، آموزش زبان عربی در دوره
شد و آموزش عربی در یاددادن  هاي ادبی انجام می ي دبیرستان در رشته راهنمایی و در دوره

هاي روز و اطالعات مربوط به  شد که هیچ ربطی به نیازمندي صه میبرخی قواعد خال
. کرد آموز قواعد را به سرعت فراموش می هاي مختلف زندگی نداشت؛ در نتیجه دانش جنبه

آنچه . شد تر می رنگ شدیم آموزش عربی به دالیل سیاسی کم تر می هر چه به انقالب نزدیک
شد با اسلوبی نادرست و محدود  شور آموزش داده میپیش از انقالب به نام زبان عربی در ک

 )22:1382صدقی،( .به قواعد صرف و نحو بوده است
تري به این امر مبذول شد و بر اساس قانون اساسی نظام آموزشی  اما بعد از انقالب اسالمی توجه بیش

بی به مدت شش ها زبان عر ها و رشته ي کالس ي ابتدایی در همه کشور موظّف شد که بعد از دوره
هاي تحصیلی کم و کیف آن  ي دبیرستان با توجه به رشته که البته در دوره سال آموزش داده شود؛

 .متفاوت است
ها از قاعده محوري به متن محوري تغییر  در سند راهنماي برنامه درسی عربی آمده است که رویکرد کتاب

هاي زبانی به  پرورش مهارت: نویسد ربی میهاي درسی ع پیدا کرده است و درباره رویکرد جدید کتاب
راهنماي برنامه درسی عربی، ( .فارسی فهم بهتر زبان و ادبیات منظور فهم عبارات و متون اسالمی و کمک به

از «: هدف از آموزش عربی در ایران قبل از هر چیز به صراحت در قانون اساسی آمده است) 7: 1391
آنجا که زبان قرآن و معارف اسالمی است و ادبیات فارسی کامالً با آن آمیخته است، این زبان باید پس 

شانزدهم  اصل(. »ها تدریس شود ها و همه رشته ي کالس هاي ابتدایی تا پایان متوسطه در همه از دوره

طور که مالحظه شد قانون اساسی به صراحت هدف از آموزش عربی را فهم قرآن و  همان). قانون اساسی
و در این میان آنچه مهم است محتواي کتب درسی عربی ست که باید  کند؛ ادبیات فارسی معرفی می

 .بر اساس این بند تولید شود
 مشترکی در) ها و صفات ها، مهارت توانایی(هاي  گیجـریان تربیت رسمی و عمومی به دنبال تحقق شایست

، در )بر حســب شــئون گوناگون حیات طیبه(جامعه اســت تا با توجه به انواع تربیت  آحاد
، سیاســی و يا دینی و اخالقی، علمــی و فناوري، اقتصادي و حرفه(گانه تربیــت  شش هاي ساحت

 )270مبانی نظري سند تحول بنیادین، ( .بیان شوند) هنريو  یشناخت ییبایاجتماعی، زیستی و بدنی، ز
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مبانی نظري (: وپرورش عبارت هستند از گانه در سند تحول بنیادین آموزش هاي شش ساحت

 :)312-299:سند تحول بنیادین
 یســاحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالق :اخالقی و عبادي اعتقادي، تربیتی ساحت -1

بخشــی از جریان تربیت رسمی و عمومی است، ناظر به رشــد و تقویــت مرتبه قابل قبولی از جنبه 
دینی و اخالقی حیات طیبــه در وجود متربیان و شامل همه تدابیر و اقداماتی که جهت پرورش ایمان 

ال و صفات اعتقادي ها، اعم اي از باورها، ارزش و التزام آگاهانه و اختیاري متربیان نسبت به مجموعه
لذا . پذیرد و تعالی هویت دینی و اخالقی ایشــان صورت می عبادي و اخالقی و در راســتاي تکوین

اخالقی، ناظر به خودشناســی و معرفت نســبت به خداوند  و قلمرو ساحت تربیت اعتقادي، عبادي
و پیروي از )) ع(ئمه معصومین و ا) ص(پیامبر (رهبران دینــی  تیمتعال، معــاد، نبوت و پذیرش وال

 .هاي کامل در طول تاریخ هستند ایشــان اســت، کــه به حق برترین انسان

بعد  از ابعاد مهم زندگی آدمی یعنییکی ناظر به  :ايحرفه و اقتصادي تربیت ساحت -2

معاش و  هاي متربیان در تدبیر امر این ساحت ناظر به رشد توانایی. هاست اقتصادي و معیشتی انسان
اموري نظیر درك و فهم مســائل اقتصادي، درك و مهارت (اي اســت  تالش اقتصادي و حرفه

وري، تالش  اي، توان کارآفرینی، پرهیز از بطالت و بیکاري، رعایت بهره اي، التزام به اخالق حرفه حرفه
کار و احکام و جهت حفظ و توسعه ثروت، اهتمام به بســط عدالت اقتصادي، مراعات قوانین کسب

 ).اقتصادي ها در روابط معامالت و التزام به اخــالق و ارزش

ها  صفـات و توانمندي(هاي  کســب شایستگیناظر بر  :فناوري و علمی تربیت ساحت -3

و توسعه نتایج تجارب متراکم بشري در  گیري بهره است که متـربیان را در شنـاخت و) هایی مهارت
متربیان قادر شــوند، با عنایت به تغییرات و تحوالت  کند تا بر اساس آنعرصه علم و فناوري یاري 

نگاه (و استفاده و تصرف مسئوالنه در طبیعت ) هستی اي به نگاه آیه(آینده، نسبت به جهان هستی 
گیري ساحت تربیت علمی و فناوري،  ترین جهت مهم .مدار کسب کنند ، بینشی ارزش)ابزاري
 .در چارچوب نظام معیار اسالمی است یقینگر و تلف گیري کل جهت

هایی که  شایستگیساحت ناظر است به کسب  نیا :سیاسی و اجتماعی تربیت ساحت -4

هاي سیاسی و اجتماعی مشارکت  سازد تا شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعالیت متربیان را قادر می
ارتباط مناســب با دیگران  :استقلمرو ساحت تربیت اجتماعی سیاسی شامل موارد زیر . کنند

، تعامل شایســته با نهاد ...)اعضاي خانواده، خویشــاوندان، دوستان، همســایگان و همکاران و(
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گیري  جهت. است...) و  پذیري رعایت قانون، مسئولیت(دولت و سایر نهادهاي مدنی و سیاســی 
 صالح و خانواده«مدارانه در  تلیســاحت تربیت اجتماعی و سیاســی، تربیت براي عضویت فض

 .است» جامعه صالح

ارتقاي ســالمت و رعایت بهداشت است بر حفظ  ناظر :بدنی و زیستی تربیت ساحت -5

جســمی و روانی متربیان در قبال خود و دیگران، تقویت قواي جسمی و روانی، مبارزه با عوامل 
پرورش (قلمرو این ساحت . است عتیضعف و بیماري، حفاظت از محیط زیســت و احترام به طب

تربیت جنســی، ســالمت فردي و  :دهد موارد زیر را پوشش می )قواي بدنی و تأمین سالمت جسمی
تأمین نیازهاي اساســی، حفظ شــادابی در زندگی، برخورداري از رفاه و ســالمت، (اجتماعی 

و ) دو پاکیزگی و آراســتگی فر روحاستفاده از تفریحات ســالم و اوقات فراغت، مراقبت از جسم و 
 .در وجه کامل آن اشاره دارد هایی مهم و مغفول از حیات طیبه در واقع همه این موارد به جنبه. ... 

ناظر به رشــد قوه خیال و پرورش عواطف،  :هنري و شناختی زیبایی تربیت ساحت -6

ضوعــات و افعــال داراي زیبایــی مادي مو توان درك(شناختی متربیان  احساســات و ذوق زیبایی
رویکرد تربیت هنري  .است) هاي هنري یــا معنوي توان خلق آثــار هنري و قدردانــی از آثار ارزش

 .موضوع محور در مقایسه با رویکردهاي دیگر، جامعیت بیشتري دارد

 روش پژوهش
هاي کمی و کیفی به بررسی و  اده از دادهکه با استف شده است در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده

کتاب عربی پایه ي آماري این پژوهش،  جامعه. ایم تحلیل محتواي درس پنجم عربی پایه نهم پرداخته
عنوان نمونه انتخاب  بهمتوسطه اول دوره  نهم است که از بین این کتاب درس پنجم عربی پایه نهم

تمرین، عالئم نگارشی، هاي متن،  مؤلفهکیفی و سپس در این روش ابتدا کل کتاب به صورت . گردید
به  مذکور درس و تصویرهاي هاي قبل کارگیري لغات پایه آمیزي و نگارش متون، تعدد به شیوه رنگ

درس هاي  بدین منظور همه جمالت، تصاویر و تمرین. ه استمورد تحلیل قرار گرفت صورت کمی
دهی محتوا، ابعاد درونی و بیرون کتاب درسی و ابعاد ساختاري  را با استفاده از معیارهاي سازمان مذکور

ها را در قالب  ایم و داده و محتوایی، با استناد بر سند تحول و برنامه درسی ملی عربی تحلیل کرده
محتواي در کتب  در ادامه به صورت تفصیلی به روش تحلیل. ایم چارت، نمودار و جدول ارائه نموده

 .شود درسی پرداخته می
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 تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی
تواند سایر  تحلیل محتواي یک کتاب درسی تنها به معنی تحلیل متن و نوشتار کتاب نیست، بلکه تحلیل می

 .را نیز در بر بگیرد... ها و  ها، فعالیت اجزاي کتاب همچون تصاویر، جداول، پرسش
هاي  حتواي کتاب درسی را یک روش علمی براي تشریح و ارزشیابی عینی و منظم پیامتحلیل م »شعبانی«

هاي اصیل تعلیم و تربیت از  روش تحلیل محتوا در پژوهش). 180، ص 1384شعبانی، (. داند آموزشی می
ها و  توان زمینه هاي درسی می براي تحلیل محتواي کتاب. اي برخوردار است جایگاه و اهمیت ویژه

ردهاي متنوعی را در نظر گرفت که در اینجا با رعایت اصول اختصار به دو کاربرد توصیفی و کارب
 .نماییم ایم، اشاره می تحلیلی که در این مقاله از آن استفاده نموده

هاست که محقق از طریق  برداري از واقعیات و پدیده روش توصیفی عکس. کاربرد توصیفی -1

و در سطح باالتر به  پردازد؛ ها می زوایاي مختلف به شناخت و درك پدیدهتصویربرداري از جوانب و 
دیگر کاربرد توصیفی  عبارت به رسد؛ ها نیز می ها و اجزاي درونی آن کشف و شناخت روابط بین پدیده

ها، طول  تعداد واژه: هاي ظاهري کتاب درسی همچون تحلیل محتواي کتاب درسی شامل بررسی جنبه
از سوي دیگر این . ها است ها و میزان تمرین ها، تنوع رنگ اب، تعداد تصاویر و مثالجمالت، حجم کت

تواند به شناخت جهت و شدت روابط این متغیرها با یکدیگر و با متغیرهاي بیرونی دیگري  بررسی می
 )118ص : 1396مرادي، (. بپردازد... همچون سهولت تدریس یا پیشرفت تحصیلی فراگیران و 

هاي سطحی محتوا و متغیرهاي  در مقایسه با رویکرد توصیفی که به بررسی الیه .تحلیلی کاربرد -2

تر و متغیرهاي  هاي درونی نماید تا در حد امکان به الیه پردازد، رویکرد تحلیلی تالش می مرتبط به آن می
کاربرد رویکرد . ها را مورد نقد علمی قرار دهد یافته و آن نهفته و نا آشکار محتواي کتاب درسی دست

ها در این مقاله  تواند بسیار متنوع باشد که ما به سه مورد از آن هاي درسی می تحلیلی در محتواي کتاب
 )119 :1396مرادي، (. نماییم بدان پرداختیم، اشاره می

اخالقی، هاي دینی،  هاي درسی در واقع اسناد معتبر و رسمی هستند که ترجمه ارزش اولین کاربرد اینکه کتاب
هاي درسی  دیگر هر یک از کتاب عبارتی به .آیند اجتماعی، فرهنگی و علمی حاکم بر یک جامعه به شمار می

بنابراین  هاي حاکم و مورد پذیرش جامعه در یک رشته یا زمینه علمی خاص است؛ دهنده ارزش انعکاس
توجهی از تحقیقات  خش قابلمطالعه و تعیین میزان توفیق کتاب درسی در انجام این رسالت مهم هم ب

 .گیرد تحلیلی در متون درس را در بر می
هاي افراد، نهادها و مفاهیم اجتماعی در کتاب درسی  توان به تعریف و تبیین نقش در دومین کاربرد می

زنان، : هاي افرادي همچون هاي درسی به طور آشکار و ضمن تعیین حدود و ثغور نقش کتاب. پرداخت
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ها  و نهادهایی همچون مساجد، مدارس، خانواده، سازمان ، مادران، پدران، علما، دانشمندانمردان، فرزندان
 .دهد را نشان می...و مفاهیمی نظیر علم، ارتباطات، محیط زیست، سالمت و 

هاي درسی به منظور تحقق  کتاب. پذیرد و در رویکرد سوم نوعی تحلیل فنی در کتاب درسی صورت می
شوند که از آن تحت  اي طراحی می شده و بر اساس اصول و ضوابط علمی ویژه اهداف از پیش تعیین

گران محتواي درسی به دنبال  تحلیل. شود یاد می» دهی محتواي آموزشی اصول طراحی و سازمان«عنوان 
دهی  یکی از اصول سازمان. هاي درسی هستند شناسایی میزان رعایت این اصول در طراحی و تدوین کتاب

 .، اصل ارتباط عمودي و افقی محتوا استکتب درسی

ها  منظور از ارتباط عمودي یا طولی هماهنگی و انطباق بین محتواي یک درس در پایه :ارتباط عمودي -1

 )121و  120ص : 1396مرادي، (. هاي مختلف تحصیلی با یکدیگر است و دوره

ها یا دروسی مختلف در یک  وشی کتابدر مقابل ارتباط افقی یا عرضی بر همسویی و همپ :ارتباط افقی -2

هاي گوناگون یادگیري را در مخاطبین  و جنبه پایه تحصیلی در ارتباط با اهداف آن دوره و سال تأکید دارد؛
 .آورد داري را در آنان به وجود می کند و اندیشه نظام تقویت می

 یمحتوا کتب درس لیابعاد تحل
بعد . مورد توجه قرار داد »یرونیب«و  »یدرون«را از دو منظر  یتوان کتاب درس مند و جامع می نگاه نظام کیدر

با  یکتاب درس یبر ارتباط و همخوان یرونیکتاب تأکید دارد و عامل ب يمحتوا نیبر ظاهر و همچن یدرون
هاي قبل و بعد مورد  ان در پایهبا همان عنو یعنوان کتاب درس کی ي و رابطه هیها در همان پا کتاب ریسا

 .دهد ابعاد را نشان می نیا 1_1 شکل. گیرد قرار می یبررس
 هاي درسی ابعاد تحلیل محتواي کتاب: 1نمودار 
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 بعد بیرونی 

ارتباط  ارتباط طولی
 عرضی
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 بعد ظاهري بعد محتوایی
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 بعد درونی کتاب درسی
در این بعد کتاب . نظر از ارتباط آن با سایر عوامل بیرونی مورد توجه است در این بعد کتاب درسی صرف

این بعد دو جنبه اصلی کتاب شامل بعد . یک بسته آموزشی کامل و مستقل در نظر استعنوان  به
 .ظاهري یا صوري و بعد محتوایی یا علمی کتاب است

تواند مورد  در این بعد هر یک از اجزا و عناصر ظاهري کتاب می :بعد ظاهري کتاب درسی -1

از تحلیل اجزاي کتاب درسی شناخت تأثیر هدف کلی . گر آموزشی قرار گیرد توجه و بررسی تحلیل
یادگیري محتواي آموزشی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف  _این ابعاد بر فرآیند یاددهی

این بعد به دلیل اینکه در جلب توجه فراگیران و ایجاد عالقه و . هاي ظاهري کتاب درسی است جنبه
 .میت داردکند، بسیار اه تمرکز حواس به مطالعه نقش مهمی ایفا می

تواند تأثیر مثبت یا  کند شکل ظاهر آن نیز می طور که محتوا فکر و روان یادگیرنده را به خود جلب می همان
 :هاي ظاهري کتاب که باید به آن توجه نمود از جمله ویژگی. منفی در یادگیرنده برجا بگذارد

و فاصله خطوط از  ، طول بندهاقطع و اندازه کتاب، نوع جلد و صحافی، نوع کاغذ، شکل و اندازه حرف
بدهی است . توان به شرح زیر برشمرد برخی از سؤاالت پژوهشی در این حوزه را می. یکدیگر است

 .هاي درسی در نظر گرفته شوند توانند موضوع تحلیل محتواي کتاب برخی از این سؤاالت می
 هاي فراگیران است؟ حجم کتاب درسی تا چه اندازه متناسب با ویژگی •

 یا جلد کتاب از استحکام الزم جهت استفاده در طول یک سال تحصیلی برخوردار است؟آ •

 آیا بین متن و تصاویر تناسب الزم وجود دارد؟ •

هاي سنی فراگیران طراحی  ها و تصاویر تا چه اندازه با توجه به ویژگی اندازه و سایز کتاب، نوشته •
 شده است؟

براي ارائه، ...توضیحات، حقایق، تعاریف و . گرایانه باشند قعتصاویر کتاب باید داراي قابلیت لمس و وا
روستاها، . ها براي بازنمایی نیازمند تصویر هستند که اشیاء مادي و پدیده باشند درحالی نیازمند واژگان می

ها نیازمند  ها عواملی هستند که براي درك درست و مناسب آن همه این... شهرها، حیوانات، گیاهان و 
هاي زندگی  بنابراین تصاویر در ارتباط دادن محتوا با رخدادها و واقعیت و شکل هستیم؛تصویر 

 )179: 1386فتحی واجارگاه و آقازاده (یادگیرندگان اهمیت حیاتی دارند 
هاي درسی بهتر است از عناصر  کردن محتواي متنی کتاب تر فهم قابلکند که براي  کازین، پیشنهاد می

عات الهاي درسی براي عینیت بخشیدن به اط چراکه استفاده از گرافیک در کتاب. گرافیکی استفاده کرد
 )1392: زارعی زوارکی، جعفر خانی( .دهد متنی، یادگیري فراگیران را افزایش می
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هنر موجود در تصـویر «: نویسد بــه نقــل از گــوچ نویســنده کتــاب کودکان، می) 1995( رایمونــد
آموز معنی را  دانش. »دهد کند بلکه فراتر از کلمات ابعاد جدیـدي را نشـان می فقـط از مـتن تقلید نمی

ین با ا .کند سازد که تا حدي با مضمون محتوي هم فـرق می ثـر متقابـل مـتن و تصـویر میابـا 
توصیف تأکید در این مبحث بر آن است تـا تصـاویر به نحوي ارائه شوند که در خـدمت مـتن بـوده و 

 .بـه درك مطلــب بیشــتر و بــه عبــارتی بــه فهــم، درك و یــادآوري اطالعات کمک کنند
ر داخـل مـتن هاي هفتـاد و هشـتاد بـه این نتیجـه رسـید کـه تصـاوی شده در دهه هاي انجام پژوهش

 )1392: تیموري ابارشی،( .شود باعـث افـزایش عملکرد شناختی یادگیرندگان می

بعد تحلیل محتواي کتاب درسی است و بیشترین مطالعات  ترین اصلی :بعد محتوایی و ساختاري -2
یعی محتوایی طیف وس بعد .استشده در زمینه تحلیل محتواي کتاب درسی نیز مربوط به این بعد  انجام

اجراي ساختاري هر کتاب، . گیرد هاي نوشتاري و ترسیمی کتاب درسی را در برمی از عناصر و بخش
هایی که دارند به  هاي درسی با توجه به نوع هدف و محتوا و همچنین مخاطبان و ویژگی ویژه کتاب به

توان در  یبا وجود این اجزاي مشترك ساختاري یک کتاب درسی را م. شوند صورت مختلف طراحی می
: 1388حسن مرادي، (کرد بندي  یمتقس) پس از متن( یانیپاو ) متن( یانیم، )پیش از متن( یمقدماتسه بخش 

201.( 

 ها وتحلیل داده تجزیه

 :نگاه کلی بر درس پنجم کتاب عربی پایه نهم
با . بندي این درس بنفش است رنگ. ادامه دارد 60ي  کتاب درسی تا صفحه 49 ي از صفحه درس پنجم

تصویر انیمیشنی از جنگل (شویم  آشنا می الَدرُس اخلاِمسُ ي اول درس با مدخل ورودي  نگاه به صفحه

کند و  آموزان را براي ورود به متن درس آماده می که این تصویر ذهن دانش) َحيوا�ُت الغابة: با عنوان
در رابطه با جایگاه تصاویر در ایجاد آمادگی در ذهن . ارتباط افقی با متن درس و التَمرینُ السادس دارد

در این . گیرند جاي می بلندمدتتصاویر با سرعت بیشتري نسبت به متن در حافظه  :توان گفت می
: ه کرد که معتقد استاشار)Lynnel Burmark.Dr ( توان به نتایج تحقیقات دکتر لینل بورمارك راستا می

ها را براي درك بیشتر به تصویر تبدیل  ها، مفاهیم و ایده ها، متن ذهن به صورت ناخودآگاه، حرف«
ازآن  شوند و پس کلمه جدید در قسمت المعجم آشنا می 16آموزان با  دانش 50ي  در صفحه .»کند می

که به خوبی مفهوم  شود ا شامل میکه مکالمه حیوانات جنگل ر »الَرجاء«داستانی است تحت عنوان 
آموز بعد از  دهند و در پس این متن دانش آموزان آموزش می اي پنهان به دانش فعل امر و نهی را در الیه

 .کند ترجمه مفهوم فعل نهی را کشف می
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دانیم هدف این درس ساخت و صرف فعل نهی نیست؛ بلکه هدف شناخت و ترجمه آن  طور که می همان
 .مشهود است ...نکته در سراسر درس اعم از تمرین و بدانیم واست و این 

است، سپس در ) فعل نهی(قسمتی براي درك مطلب و قسمت بعدي عنوان قواعد  52ي  در صفحه
به طور کامل قواعد با ترجمه فارسی توضیح داده شده است و به نوعی فعل نهی » بدانیم« 53ي  صفحه

 .ادبیات فارسی توضیح داده استعربی را با پیوند به زبان و 
جمله  5: در تمرین اول. تمرین دارد 9تمرین داده شده است که مجموعاً این درس  58الی  54ي  از صفحه

آموز پس از ترجمه و درك  اند و اکنون دانش توضیح داده 5و  4مورد کلمات درس  آورده شده که در
 2: تمرین دوم. ه نوعی روش واژه پژوهی نیز داردها ارتباط برقرار کند ک کامل این دو درس میان آن

آموزان باید جمالت را ترجمه کنند این نکته حائز اهمیت است که  جمله دارد که دانش 2تصویر با 
بگوییم تصاویر سمت چپ خود حاوي مفهوم نهی است ولی تصویر سمت راست مفهوم امر را 

جمله است که با توجه به پاورقی  4: تمرین سوم. ي چندانی ندارد رساند و با جمله پایینش رابطه نمی
هستند که ) ص(قدر رسول اکرم  مورد بعدي از سخنان گران 2مورد اول آیاتی از قرآن کریم و  2کتاب 
تمرین . ها بپردازد و پیدایشان کند آموز باید پس از ترجمه به دنبال افعال امر و نهی در درون آن دانش

ها بپردازد با کمی دقت متوجه  ي آن آموز باید به ترجمه شود که دانش جمله را شامل می 4: چهارم
 7این تمرین : تمرین پنجم. اند جمله اکثراً از کلمات پایه هفتم و هشتم تشکیل شده 4شویم این  می

آموز باید در میان هر گروه  کلمه، دانش 28کلمه است مجموعاً  4گروه از کلمات است که در هر گروه 
گسترش دایره کلمات، مرور : چون محاسنیکه ناهماهنگ است تشخیص دهد این تمرین  یک مورد را

تمرین . دارد... ها و  خانواده، ایجاد ارتباط میان دانسته کلمات پایه هفتم و هشتم، تمرین تشخیص هم
اسم  آموز باید اسم حیوان در باال دانش 10کند که از بین  حیوان با صفتشان را بیان می 9تصویر : ششم

کلمه داده شده که باید در جدول قرار داده  16: تمرین هفتم. درست هر عکس را در ذیل آن بنویسد

 .سوره توبه برسند 40آیه » ال َحتَز�ِن إن هللا َمعنا«شوند و به رمز جدول 

 5که هدفش تقویت مهارت خواندن و ترجمه کردن است شامل  آمده» َکنُز احلکمه«پس از آن قسمت  
در انتها، بخش تحقیق بیان شده است که . در مورد علم است) ع(از سخنان ارزشمند امام علی مورد 

هدفش پیوند زبان عربی با زبان و ادبیات فارسی ست که در این درس مصداقش زبان حیوانات است 
و  ار کنیم؛توانیم برقر ودمنه عبید زاکانی نیز که در این باره است ارتباط مناسبی می و ما با کتاب کلیله

مبانی نظري تحول بنیادین یعنی تأکید بر فرهنگ اسالمی ایرانی و  4-1-3این امر منطبق است بر بخش 
» هویت ملی«ضرورت پرداختن به به  با توجه«: که در این قسمت قید شده است زبان و ادبیات فارسی؛

مندي  ســمی و عمومی بهرهجمعی هویت متربیان اســت، باید در همه مراحل تربیت ر هاي الیهکه از 
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 مدنظر ها فرهنگایرانی و ارتقاي آن در تعامل با سایر  از ذخایر ارزشــمند فرهنگ و تمدن اســالمی
 بخش تجلیاساســی، زبان و ادب فارســی  قانون مفاددر این خصوص با عنایت به . قرار گیرد

 ).275: مبانی نظري تحول بنیادین(»متربیان خواهد بود هویت ملی گیري شکل ساز زمینهوحدت ملی و 

 دهی محتواي برنامه درسی ضرورت و اهمیت سازمان
عنوان یک عنصر مهم در مرحله طراحی برنامه درسی همیشه موردتوجه  دهی آن به توجه به محتوا و سازمان

دهی آن بعد از گزینش اهداف صورت  محتوا و سازمان. نظران حوزه برنامه درسی بوده است صاحب
اي برخوردار است زیرا  دهی آن را حساسیت و اهمیت ویژه گیرد فرایند انتخاب محتوا و سازمان می

: 1392ظفري نژاد، ( نخستین گام براي تحقق اهداف برنامه درسی انتخاب محتواي مناسب و مطلوب است

 .)مقدمه
 توالی، مداومت و پیوستگی: زاند ا گیرند که عبارت دهی محتوا اصوالً سه معیار را در نظر می براي سازمان

هاي یادگیري،  دهی فعالیت عنوان مالك سازمان توالی با مداومت ارتباط دارد و به :اصل توالی یا ترتیب -1

به طوري که موارد و تجربه بعدي از نظر عمق و . کند بر اهمیت تنظیم هر تجربه بر تجربه قبلی تأکید می
 .)1391: و همکاران ري، سرمديشبی(. وسعت، بیشتر از تجربه قبلی باشد

مارش . اند هاي مختلفی را براي توالی ارائه نموده ریزي درسی، شیوه نظران و متخصصان حوزه برنامه صاحب
 :هاي زیر را براي ایجاد توالی بیان داشته است روش

ی وقوع ترتیب زمان_4حرکت از حال به گذشته، _3حرکت از کل به جزء، _2حرکت از ساده به پیچیده،  _1
 دهی مارپیچی سازمان_6حرکت از تجارت واقعی و عینی به سوي مفاهیم، _5حوادث، 

اي اهداف تها در راس گی مفاهیم، نگرشتوحدت اشاره به همبسل اص :اصل وحدت و یکپارچگی-2

 ادار خواهد بودنوا معتر باشد، به همان اندازه محتوا بیشتدهی مح هراندازه، وحدت در سازمان. معین دارد
در یادگیري به وجود  تالله باشد، به همان اندازه اختوا وجود داشتو هرقدر پراکندگی و تجزیه در مح

گامی که فردي قادر نه. ت یادگیريبیااز ارتباط افقی تجر توحدت عبارت است توان گف می. خواهد آمد
دیگر ارتباط دهد، وحدت به وجود آمده  السه به یادگیري در کتآنچه را در یک کالس فراگرف تاس
وحدت عبارت است از ارتباط افقی تجربیات یادگیري، هنگامی که فرد قادر باشد آنچه را که در  .تاس

: قاسم پور مقدم( .کالس فراگرفته است به یادگیري در کالس دیگر ارتباط دهد، وحدت به وجود آمده است

1393(. 
دهی  اي سازمان شود، باید به گونه ه درسی دنبال مییند زمچنر یک یا بر اساس این معیار، اهدافی که د

 .بدار یادگیرنده ظهور یاتسجم در رفنه و متوحدت یاف لیج آن به صورت یک کتاشود که ن
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برنامه درسی  لیگی، تکرار عناصر اصتیا پیوس تاز مداوم منظور :اصل مداومت و استمرار -3

است عمودي باشد و تداومی را که بر اساس آن تجربیات معینی در استمرار ممکن  .تعمودي اس ازلحاظ
تواند افقی باشد و استمرار یک  چنین استمرار می هم. شود هاي زمانی براي آموزش ارائه می طول دوره

 .)232: 1383ملکی، ( .تجربه خاص را در یک روز فعالیت مدرسه را در برگیرد
تمرین و پرورش یک مهارت در طول ت که فرص تتوجه داش واي برنامه درسی بایدتدهی مح در سازمان

عدد در اختیار یادگیرنده قرار داده شود تا یادگیري با عمق تهاي تحصیلی به طور دائم و به دفعات م سال
عدد و تتوان به دفعات م ربا را مینتجربی مقوله مربوط به آهم ري صورت پذیرد؛ مثالً در آموزش علوتبیش
اجزاي جمله را در  تاخنش ثتوان مبح واي درس فارسی میتتکرار کرد یا در مح لفتهاي مخ سال در

 .دهی نمود لف سازمانتهاي مخ طول پایه
بنابراین محتواي برنامه درسی به هر شکل که ارائه  ؛، عمودي یا افقی باشدتمرار ممکن استیا اس تمداوم

اي که  گونه به. اي هماهنگ فراهم آید برنامهدهی آن اصولی به کار گرفته شود تا  گردد باید در سازمان
هاي یادگیري دیگري را تقویت نماید تا از طریق اثرات الزم بر یادگیرنده برجاي  هر کدام از فعالیت

 .)119: 1382موسی پور، ( ماند

 5درس ) طولی(و عمودي ) عرضی(بررسی ارتباطات افقی 
بررسی کتاب درسی در پرتو نگاه جامع بر شناخت رابطه بین کتاب درسی خاص با  :ارتباط عمودي

 .کند داللت می هاي تحصیلی قبل و بعدازآن نیز هاي درسی در پایه سایر کتاب

 :5بررسی ارتباط عمودي در لغات درس -1

و » الرَّجاء«قسمت بینیم که کلماتی زیادي در  اگر بخواهیم این بعد را از دیدگاه لغوي بررسی کنیم می 
مربوط به کتاب عربی پایه هفتم، هشتم و چهار درس قبلی نهم  »َکنُز احلکمه« و» تمارین«و » بدانیم«

ِستَّة، طََلَب، َهرَبَن، بَعيد، ُمساعدة، َرَجَع، اِقَبل، َوَجَد، قليل، اربعة، : هستند، کلمات و افعالی چون
، َحقيَبة، َغداً، َزرََع، َصداَقة، َعداوة، َقميص، أبيض، )»يمبدان«و » الرَّجاء«: در قسمت(َحَزَن، حاًر 

لَيل، شارع، أسَود، �ر، ُشهور، َسحاب، ُرمان، ِعَنب، تُفاح، َحتت، َفوق، أمام، أزرق، أمحَر، أخَضر، 
به  مربوط) »َکنُز احلکمه«: در قسمت(َسأَل، َمثََرة ، )تمارین( السََّمَکة، َمجيَلة، َصغري، َذهاب، جاهل

: در قسمت(غابَة، ِذئٌب، َغزاَلة، َمحاَمة، َمرَّة، َفرَِح : هفتم و همچنین کلمات و افعالی چونعربی پایه 
، مربوط به عربی )تمارین: در قسمت(، حيُرُس، َغَضَب، َحّداد، َحلواين، ُشرطي، َحَطَب، َمَطَر )»الرَّجاء«

کلمات عربی پایه هشتم به کار گرفته  »ةکمَکنُز احل«و  »بدانیم«پایه هشتم هستند، اما در قسمت 
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در (الثَّعلَب، محاولَۀ  مانندشوند  در این درس لغات چهار درس قبلی این کتاب نیز دیده می. اند نشده

 ).تمارین: در قسمت(ُدخان، ِکَرب، أسنان ، )»الرَّجاء«: قسمت

هم میان لغات فراگرفته شده در عربی » لساِدسالَتمريُن اخلاِمُس و الَتمريُن الساِبُع و الَتمريُن ا«در قسمت 
 .هفتم، هشتم و نهم

 ارتباط طولی برقرار است
 

 هاي هفتم و هشتم در درس پنجم پایه نهم بررسی پراکندگی لغات پایه :2نمودار 

 
 

 :5بررسی ارتباط عمودي در قواعد به کار گرفته شده در درس . 1-1

در خط دوم  »الرَّجاء« بررسی کنیم باید بگوییم، در قسمت متن درساگر بخواهیم این بعد را از نظر قواعد 

آموزان با آن در کتاب عربی هفتم آشنا شدند و یا در پایه  جمع مذکر است که دانش» صيادينَ «کلمه 

گیرد  می» ها«ها ضمیر  هستند و فعل مربوط به آن مؤنث دارد» ة«هفتم فرا گرفتند کلماتی که آخرشان 

نمایان است، همچنین بسیاري از افعال ماضی در » حفرة عميقه ُمثَّ سرتوها«تحت عنوان  که در این درس
که فراگیر ... افعال رجعت، حاولت، ظَلمنا و  مانند... هاي اول شخص جمع، اول شخص مفرد و  صیغه
 .اند ها در عربی پایه هفتم آشنا شده بود به وفور در متن این درس به کار گرفته شده با آن

 .ِستُة َصيادينَ  مانندبود که در این درس شاهد آن هستم  شده گفتهشمارش اعداد نیز در عربی هفتم  
هاي اشاره ذلک و هذا آشنا شده که در این درس شاهد آن  آموز با اسم دانش همچنین در عربی پایه هفتم 

شده بودند در  یانبهاي اشاره هذا و هذه که در عربی هفتم  همچنین اسم... هذا الثعلَب و  مانندهستیم 

افعال مضارع فراگرفته  »الرَّجاء«با توجه به متن درس قسمت . شوند ی دیده میخوب به» الَتمريُن الساِدس«
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ال تَقِدُر، ال اند مانند  شده در عربی پایه هشتم به صورت فعل نهی و فعل مضارع منفی آورده شده
 .شود ولی فعل مضارع مشاهده نمی... و َتصَعدي

شوند که مربوط به دروس سوم و چهارم عربی پایه نهم است مانند  همچنین در تمارین افعال امر دیده می

يشاّهدوَن، : شاهد افعال مضارعی چون» الِتمريُن األوَّلُ «تمارین در در قسمت  .51ي  اُخرُجی در صفحه
 .ها مربوط به عربی هشتم است شویم که طریقه ساخت آن مواجه می يذَهُب، حيُرُسو يسَمعُ 

هاي چهارم و پنجم  توضیحات زیر مربوط به کدام واژه جدید از درس(» َمتريُن األوَّلُ ال«همچنین سؤال 

بیانگر ارتباط طولی درس .) هاي زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید جمله(» الَتمريَن الثاين«و ) است؟
در قسمت انتهایی متن درس، تمرین سوم، قسمت  .پنجم با محتواي درس چهارم در همین کتاب است

با اسناد  شده که باهم ارتباط عمودي دارند و و قسمت کنزالحکمه از آیات و روایات استفاده اول و دوم
هاي زبانی به منظور تقویت فهم متون دینی  باالدستی که هدف از آموزش زبان عربی پرورش مهارت

 .است تطابق دارد

هاي درسی همان پایه  توان در ارتباط با سایر کتاب پایه را می هاي درسی در هر کتاب :ارتباط افقی -2

دهد  جنگل و حیوانات درون آن را نشان میتصویري از  5صفحه آغازین درس . مورد مطالعه قرار داد
هر جا که (و هم با درس جغرافیا ) تنوع زیستی(که این تصویر ارتباطی افقی هم با درس علوم تجربی 

ها و حیوانات براي رفع نیازهاي خود دور آن سکونت خواهند  هوا معتدل باشد رودخانه باشد انسان
 .دارد) داشت

و  ودمنه هاي کلیله داستان(نیز ارتباط افقی با درس ادبیات فارسی از نظر » الرَّجاء«متن درس در قسمت  
آمده است که ) ص(در پایان متن درس حدیثی ارزشمند از پیامبر اکرم . دارد) بخشی به حیوانات جان

نیز بیانگر جمع کردن توشه  الَتمريُن اَألَولقسمت چهارم . آموزان دارد ارتباطی افقی با درس دینی دانش
 .راي آخرت است که مربوط به بخش معاد کتاب دینی استب

االعراف (نیز چهار قسمت دارد که دو قسمت اول آن آیاتی از آیات ارزشمند قرآن کریم است  الَتمريُن الثاين

که ارتباطی افقی با درس آموزش قرآن دارد زیرا طبق اهداف اسناد باالدستی هم باعث ) 40و التوبه  47
جمله دوم و . برد داري و گفتاري شده و هم قدرت درك مفاهیم دینی را باال میتقویت مهارت شنی

 .هستند که با درس دینی ارتباط افقی دارند) ص(سوم نیز احادیث پیامبر 
هاي عربی افزوده شده است که در این درس، پنج  بخشی ست که از پایه هشتم به کتاب کَنزُ الحکمۀبخش 

. شود که ارتباط افقی با درس دینی دارد در مورد علم را شامل می) ع(حدیث ارزشمند از امام علی 
 .کند تحقیق پایان درس نیز به طور واضح ارتباط افقی متن درس را با درس ادبیات فارسی بیان می
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 بررسی بعد درونی کتاب درسی
رنگ  زرد کمجلد کتاب سبز و . درس تنظیم شده است 10کتاب عربی پایه نهم در قطع وزیري است که در 

هاي مختلف کتاب است و در قسمت میانی این تصاویر، تصویري از  تصویر از درس 5است که حاوي 
 مجسمه چهار دانشمند معروف ایرانی که در مقرر سازمان ملل متحد واقع شده است قرار گرفته است

 .که در سه خط در مورد آن به زبان عربی توضیح داده شده است
آموز مفید واقع شده و هم نوعی افتخار  پذیري جهانی در ایجاد انگیزه دانش کنش همحقیقت این امر  در 

 .ملّی را در بردارد
و قسمتی از ملمع معروف او  در قسمت پشت جلد کتاب، آرامگاه شاعر معروف ایرانی، سعدي شیرازي

شاعر بزرگ در  شود قید نشدن نام سعدي و مکان آرامگاه این آمده است اما نقدي که اینجا وارد می
فونت کتاب، فونت عربی است و اندازه فونت مناسب است و در جاي مورد . پشت جلد کتاب است

اند و لغات جدید به رنگ آبی و نکات مربوط به قواعد و ترجمه سبز رنگ  شده Boldنیاز کلمات 
مؤلف  ي ورودي درس پنجم، متناسب با موضوع درس بوده و تصویر مناسبی از سوي صفحه. هستند

 .انتخاب شده است
انتخاب تصویر انیمیشنی در اینجا به جاست زیرا متن درس حالت داستان گونه دارد و گفتگوي میان 

توانست مفهوم موردنظر و  حیوانات است ولی در صورت استفاده از تصویري که واقعی بود نمی

نام گداري ) حیوانات جنگل: غابةَحيوا�ُت ال(تصویر با عنوان . جذابیت الزم را به راحتی انعکاس دهد

کرد که تناسب  تصاویري را انتخاب می) الَرجاءُ (هاي متن  شایسته بود مؤلف در عکس. شده است
کردند و یا  قسمتی که روباه و آهو در حفره عمیق بودند را نیز قید می: بیشتري با متن درس داشتند مثالً

گونه  ینافراوان از حفره بیرون آمده است زیرا  با تالش گذاشتند که روباه ناشنوا یمتصویري را 
 .شد پیام درس بیشتر در ذهنشان نهادینه می و دکردن یمآموزان ارتباط بیشتري با متن برقرار  دانش

شده است که این  از تصاویر واقعی استفاده 54ي  و التَمرینُ الثانی صفحه 52ي  در قسمت قواعد صفحه
با توجه به مبانی نظري  .این یکی از نکات مثبت تصاویر این درس استاند که  سازي شده یبومتصاویر 

ي از عدالت اجتماعی انطباق جریان تربیت با خصوصیات فردي و مشترك ا مرتبهسند تحول بنیادین 
مبانی نظري سند (متربیان است ) جنسیتی، بومی و محلی، قومی، مذهبی، فرهنگی و خانوادگی/ جنسی (

بنابراین . این نوع از عدالت در تفکیک جنسیتی این درس به خوبی رعایت شده است. )252: تحول بنیادین
عمومی و در  و رسمیاز هویت است که در نظام تربیت  هایی الیهترین  هویت جنســیتی از جمله مهم

زیرا به ســبب اهمیت . شود جديهویت مشترك متربیان باید به آن توجه  تعالی وتداوم روند تکوین 
در این نظام  تواند می جنسیتیهویت  تعالی وخانواده و نقش آن در تحقق جامعه صالح، تکوین  نهاد
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کانون توجه قرار  دودیگران خومداوم موقعیت  بهبود والزم جهت درك  هاي شایستگیبراي کســب 
 ستها شایستگیازجمله این  خانواده تشکیلجنســیتی و آمادگی براي  هاي نقشگیرد که مواردي نظیر 

 .)269همان، (
 برخوردارداراي کیفیت پایین بوده و از وضوح کامل را  54و  52ي  اما باید توجه داشت که تصاویر صفحه

یري پذ کنش همآموز با متن شده و  که هم موجب قطع ارتباط دانش اند خشکنیستند و کمی قدیمی و 
 .توانند باشند می آور کسالت جهانی

که دو دختر  54ي  رسانند و فقط تصویر صفحه ینمدر نگاه اول نهی کردن را  52ي  همچنین تصاویر صفحه
کند و بقیه  ندادن کیفش است مفهوم فعل نهی را منتقل می قرار بههستند و یکی در حال نهی دیگري 

 .تصاویر فاقد چنین مفهومی هستند

مرتبط به متن زیرشان هستند و هم از  آورده شده است که همتصویر از حیوانات  9نیز  الَتمريُن السادسدر  
 .باشند کیفیت و جذابیت الزم برخوردار می

ي از حیوانات که تصویر واقعی نیست و بیشتر جنبه ا مجموعهقسمت تحقیق دربردارنده تصویري ست از 
تباط درس عربی با مرتبط به درس است و هدف از بیان این تحقیق افزایش ار که باز هم انیمیشنی دارد

آموز عربی بخواند  درس ادبیات فارسی است زیرا یکی از اهداف سند تحول بنیادین این است که دانش
تا بتواند زبان و ادبیات فارسی را فرا بگیرد و عربی در خدمت درك و فهم بهتر زبان فارسی بکار گرفته 

 .شود می
 :ي آن دربردارنده تصاویر مختلف است فحهص 8ي درس پنجم،  صفحه 12در نهایت باید بگوییم از 
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 فراوانی تصاویر در درس پنجم: 1 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود مشاهده می 3در نمودار شماره 
 
این تصاویر انیمیشن  %65 ،4از صفحات درس پنجم داراي تصویر است و با توجه به نمودار شماره % 40که  

آن تصاویر واقعی هستند که این میزان استفاده از تصویر در یک درس متناسب است و با % 45هستند و 
 .نیز معقول است کارگیري از تصاویر انیمیشن آموزان مقدار به توجه به سن دانش

در خصوص نمودار و جداول این درس باید بگوییم در مجموع پنج جدول در درس پنجم وجود دارد، جدول 
اول مربوط به کلمات جدید المعجم است که جدولی سه ستونه و ساده که شانزده کلمه جدید را در خود 
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هدف تبیین و توضیح قواعد درس که فعل جاي داده است، سه جدول دیگر در درون بدانیم قرار دارند که با 
اند که طریقه ساخت فعل نهی براي ترجمه آن در متون را  نهی و فرق آن با فعل مضارع است طراحی شده

شود در این قسمت بر مؤلف کتاب وارد کرد عدم نظم در طراحی جداول این  ایرادي که می. دهند آموزش می
رود در طراحی جداول نهایت دقت  شده است انتظار می خارجقسمت است چراکه جدول دوم از کادر صفحه 

است که کمی از  الَتمريُن الّساِبعبه عمل آید تا جذابیت این درس افزایش پیدا کند و جدول آخر مربوط به 
شود و  تر است و موجب تعمیق یادگیري و جذابیت در بین فراگیران می تر و مفهومی جداول قبلی پیچیده
که متناسب با  سوره توبه بوده 40آموزان و رسیدن به آیه  ن تقویت دایره واژگان دانشهدف از طراحی آ

 .کارگیري عربی در درك و فهم آیات قرآن است وپرورش که همان به اهداف سند تحول بنیادین آموزش
دونقطه، یرگول، و نقطه، نقطه، نقطه سهپرانتز، : شده در این درس شامل بکار گرفتهنگارشی  از جمله عالئم

که این توالی در تمام  اند قرارگرفته ﴿﴾آیات قرآن در این درس هم داخل عالمت . و کاما است﴿﴾ گیومه، 
باید گفت مؤلف توالی را «» کارگیري عالمت  ولی در خصوص به. ي این درس رعایت شده استها قسمت

 در) ص( یامبرپی سخن قرار دارد ول«» ها در درون  یتشخصرعایت نکرده در قسمت متن درس گفتگو 
ولی در قسمت کنزالحکمه این قاعده  اند نگرفتهدر درون این عالمت نگارشی قرار  55و  51ي  صفحه

 .رعایت شده است
بقیه تصاویر از کیفیت  54و  52یراز تصاویر صفحه غ بهیزي این درس بر پایه رنگ بنفش است و آم رنگ

درس رسالت تقویت هویت اسالمی ایرانی را بر عهده تصاویر واقعی این . مطلوبی برخوردار هستند
شود این تصاویر کیفیت و وضوح بهتري داشته باشند تا به تسهیل انتقال مفاهیم به  دارند و پیشنهاد می

 .آموزان و کمک به تدریس معلمان کمک شایانی کرده باشند دانش
 
 
 

احادیث  عنوان مطلب
پیامبر اکرم 

 )ص(

احادیث 
حضرت 

 )ع( علی

احادیث 
معصومین 

 )ع(

 قرآن تصاویر شعر

 تعداد
 

03 05 0 0 20 02 
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 :بعد محتوایی و ساختاري
هاي فرعی  متون، قواعد و پرسش است، عالوه بر آن شامل بخش: کتاب عربی پایه نهم شامل سه بخش اصلی

عَجم،: همچون
ُ
درس پنجم فاقد بخش فن ترجمه . (یق و فن ترجمه استتحق یم، کَنزُ الحکمه،بدان امل

 .)است
ي آغازین درس  صفحه. شود کتاب عربی نهم شامل ده درس است که هر درس در دو جلسه تدریس می

شروع شده است که با نگاهی کلی  َحيوا�ُت الغابةپنجم، با تصویري از جنگل و حیواناتش تحت عنوان 
دروس درس اول متوجه این نکته خواهیم شد که عنوان صفحه اول تمام  جز بهبه دروس قبلی و بعدي 

 .از دو کلمه تشکیل شده است
یت الزم را برخوردار است و جذابتصویر این درس ازلحاظ موضوع با متن درس ارتباط عمودي دارد و  

دهد  واژه جدید را آموزش می 16این درس . آموز پایه نهم طراحی شده است متناسب با سن دانش کامالً
 .اسب کامل بین آموزش اسم و فعل رعایت شده استمورد بعدي اسم هستند و تن 8ها فعل و  مورد آن 8

مستندات عربی، : هاي متفاوتی چون یتموقعآموزان در  اند و دانش يکاربردلغات جدید این درس بسیار  
نکته . ها مواجه خواهد شد با آن حتماً... ي مسلمان و کشورهاکتب داستانی عربی، تلویزیون، سفر به 

که این کار باعث  هاست آنت مضارع افعال در کنار حالت ماضی مفید این قسمت همچنین ذکر حال
 .آموز در الیه پنهان دو حالت ماضی و مضارع و حرکات سماعی فعل مضارع را فرا بگیرد شود دانش می

هاي قبلی  که ارتباط افقی با کلمات دروس پیشین و سال اند آمدههمچنین کلمات جدید در متن به رنگ آبی  

به رنگ صورتی است که این امر در تمام دروس این درس تکرار  لرُّجاءتحت عنوان ا درس متن .دارند
متن . صبر و کوشش فراوان و ناامید نشدن در هر شرایطی است: شده است که حامل پیام مهمی چون

درس به دلیل اینکه داستان گونه بودن و گفتگوي میان حیوانات جذابیت خاصی را در این گروه درسی 
اي استفاده کرد که در  توان از ابزار دیداري به منظور فراهم آوردن ساختار و برنامه نابراین میب؛ دارد

همین اساس،  بر. )1385هاجدن، ترجمه محمد اسماعیل و رحمانی، (. زندگی کودکان بسیار حائز اهمیت است
عالوه بر آن . آید یمیک ضرورت به نظر  ها مهارتیرمستقیم مثل قصه در آموزش غهاي  یري شیوهکارگ به

اي پنهان به  توان به آن اشاره نمود، یاددهی مباحث دینی و اسالمی در الیه نکته مفیدي که می
آموزان به  شدند موجب روي گرداندن دانش آموزان است زیرا اگر به طور مستقیم احادیث بیان می دانش

 .شد دلیل خشکی محتوا و مطالب می
فعل مضارع منفی است که مرتبط قواعد درس هستند اما باید توجه نمود  4فعل نهی و  2 دربردارندهمتن  

شود مؤلف در متن درس از افعال نهی بیشتري استفاده نماید تا  کم هستند و پیشنهاد می نسبتاًاین مقدار 
هن شود و هم معلم بتواند در حین تدریس این مفهوم را در ذ تر آسانهم امر تدریس براي معلم 
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یرمستقیم بهتر بتوانند فرق میان فعل نهی و فعل مضارع منفی را غ طور بهها  آموزان نهادینه کند و آن دانش
 .تشخیص دهند

براي درك ) با توجه به متن درس گزینه درست و نادرست را انتخاب کنید(در قسمت  52ي  در صفحه

که  مصري و َشَجعَ همچنین کلمه . داشت وجودها  ینهگزمطلب بسیار مفید است ما بهتر بود فعل نهی در 
. ي جدید هستند در این قسمت به رنگ آبی نیستند و توالی در این قسمت رعایت نشده استها واژه

اند که بهتر بود رنگ آبی فقط براي نگارش  ولی عبارات درست و نادرست به رنگ آبی نوشته شده
فرق آن میان فعل مضارع منفی  و) 1( ینهقسمت قواعد این درس در مورد فعل . کلمات جدید بود

 .است
آموزان به صورت  باید توجه داشت که شیوه آموزش قواعد در این کتاب به صورت اکتشافی است لذا دانش 

یابند که این امر موجب تسهیل یادگیري شده و سنگینی بار قواعد را تا حدود  اکتشافی به قواعد دست می
 .کاهد زیادي می

آموزش  دربردارنده) 1(فعل نهی . شده است قواعد از رنگ قرمز یا صورتی پررنگ استفاده براي بیان نکات 
مفرد است و ابتدا دو تصویر دختر و پسري ست که نهی از انجام کاري  شخص دومفعل نهی در صیغه 

ی آموزان باید آن را ترجمه کند در حین ترجمه متوجه فرق این فعل با فعل مضارع منف اند و دانش شده
داراي قواعد ) تمرین سوم _55ي  صفحه(شود از شش صفحه تمرین این درس فقط یک صفحه  می

 .است آن هم ابتدا باید ترجمه انجام گیرد سپس قواعد انجام شوند
. اند در تمرین دوم قواعد فعل نهی در خدمت ترجمه قرارگرفته. تمرین اول ارتباط عمودي با درس قبل دارد

فعل نهی و فعل امر است که ارتباط عمودي با درس قبل و مطالب پیشین دارد  تمرین چهارم هم حاوي
آموزان باال  اند تا قدرت درك و فهم متون عربی دانش اي پنهان قرار داده ولی باز هم این افعال را در الیه

ارد تمرین پنجم تمرینی جالب و جذاب است که ارتباط عمودي با لغات پایه هفتم، هشتم و نهم د. برود
برد، همچنین تمرینی مناسب جهت محک  آموزان باال می و قدرت تشخیص و درك کلمات را در دانش

تمرین ششم انتخاب نام حیوانات است که مانند تمرین پنجم . آموزان است زدن دایره واژگان دانش
آموزان  یل داشتن تصویر به درك بصري دانشبه دلهاي پیشین دارد این تمرین  ارتباط عمودي با سال

نکته . تر از تمرین قبل است شوند و این تمرین آسان کنند و باعث تسهیل امر جواب دهی می کمک می
شد تا توالی از ساده به  بایست جاي تمرین پنجم و ششم عوض می در اینجا این است که می ذکر قابل

ایره واژگان از آموزان جذاب است که سنجش د تمرین هفتم بسیار براي دانش. پیچیده رعایت شود

 ﴿ال حتزن اّن هللا معنا﴾ترین هدف طراحی آن رسیدن به رمز یعنی آیه  اهداف این تمرین است و مهم
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شود مؤلف  اند ولی پیشنهاد می اي جذاب آن را نهادینه کرده یوهشکه در الیه پنهان و به  است ٤٠التوبه 
 .م استنوشت زیرا دید آن بسیار ک رنگ نمی را کم) 40التوبه (قسمت 

فعل مضارع  1در قسمت کَنزُ الحکمه نیز کلمات جدید به رنگ آبی هستند که توالی رعایت شده و قسمت 
قسمت تحقیق ارتباط افقی با . فعل امر بکار رفته که بیانگر ارتباط عمودي است 5منفی و در قسمت 

 .آن مشهود استدرس ادبیات فارسی دارد و آموزش عربی براي درك ادبیات فارسی به خوبی در 
 

 گانه در درس پنجم سند تحول و بررسی میزان توجه به ساحات شش گانه ششساحات 
در  مبناي. 1-1-3(همچنین با توجه به بند و  با توجه به توضیحاتی که در قسمت سند تحول بنیادین دادیم

ها و استعدادهاي افراد  سازي براي رشد هماهنگ و متعادل همه جنبه زمینه )208مبانی نظري تحول بنیادین،

زیرا در نگاه اسالمی کل فرایند تربیت و همه . وظیفه نظام اسالمی است جامعه بر اساس تعالیم اسالمی،

به معناي خاص یعنی ( چه در ساحت تربیت دینی -ابعاد آن باید در چارچوب معیارهاي اسالمی باشد

 اي؛ تربیت اقتصادي و حرفه اجتماعی و سیاسی،و اخالقی و چه در ساحت تربیت ) تربیت اعتقادي عبادي

یابد  رو حتی تقدم و محوریت تربیت دینی و اخالقی در چارچوب نظام تربیت اسالمی زمانی معنا می ازاین

بنابراین با توجه به اینکه  هاي تربیت نیز از اهمیت الزم برخوردار باشند؛ سایر ابعاد و ساحت که در آن،

ات تربیتی، بر عهده نظام اسالمی ست بر آن شدیم این ساحات را در درس پنجم الزام توجه به تمام ساح

 .مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم
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گانه سند تحول بنیادین  هاي شش ساحت هاي مؤلفهضریب اهمیت توجه به ابعاد و : 5 نمودار

 وپرورش در کتاب عربی پایه نهم درس پنجم آموزش

 

 
تالش مداوم ، اسالم نیآزادانه و آگاهانه د رشیپذ :بخصوص محتواي تمارین و متن، نیزدر سراسر این درس، 

به  دیعبادت و تق(ارتباط با خداوند  يبرقرار قیاز طر گرانیو د شیخو يوجود يابعاد معنو يجهت ارتقا
 نینده دحضور مؤثر و ساز يبرا وستهیتالش پي، مدار و اخالق يدار نیبه د نیریو دعوت سا) ینیاحکام د

هاي دینی،  این ساحت صرف شناخت آموزه. ی کامالً مشهود بودو اجتماع يو اخالق در تمام ابعاد فرد
نظام تعلیم و تربیت اسالمی . اصول و فروع دین مطرح نیست بلکه باور به آن اعتقادات داراي ارزش است

 ).1387صدرالدین شیرازي، (. با قواعد خاص دنبال موحد سازي است

 1مفهومینقشه 
توانند با استفاده از نقشه  دانشجویان می. شود ادگیري فردي تا حد زیادي با طراحی نقشه مفهومی تسهیل میی

اي، که در درجه اول توسط یک دانشجو  چنین نقشه. مفهومی خود به رسم مسیر یادگیري خود بپردازند
نظور بحث در مورد راهبردهاي یادگیري تواند حتی توسط یک استاد و دانشجو کار به م شود، می استفاده می

توان با استفاده از روش نقشه مفهومی  برداري کردن را می توجه داشته باشید یادداشت. آنان استفاده شود
نقشه مفهومی، راه مفیدي براي اساتید جهت خارج کردن و عینیت بخشیدن به همچنین  افزایش داد

                                                            
۱concept map 

اعتقادي، اخالقی و 
 عبادي 

45% 

 سیاسی و اجتماعی
9% 

 زیستی و بدنی
14% 

 علمی و فناوري 
27% 

اقتصادي و حرفه 
 اي
0% 

زیبایی شناختی و 
 هنري

5% 
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هاي عربی جاي خالی  کتاب در) مقدمه: 1390نی صفت و همکاران، شیبا( .هاي یادگیري و آموزشی است استراتژي
دهی، نقشه مفهومی  زیرا در کنار سایر اصول طراحی و سازمان؛ شود این نقشه مفهومی بسیار احساس می

 .کند کننده براي تحلیل محتواي جامع بازي می تکمیل
 
 
 

 
 
 

 ريیـادگیدهی در  از راهبردهاي سازمان یکیعنوان  را به یدهی مطالب، نقشه مفهوم در سازمان) 305: 1397سیف، (
 ريیتصو ییبه بازنما ینقشه مفهوم: گوید میی نقشــه مفهــوم ــفیوي در تعر. کند می یو مطالعه معرفــ

 رنـدهیادگیاست که به  نیهـدف نقشه مفهومی ا. شود ها گفتـه می آن ـانیاز مفاهیم و روابـط م یو کالم
 .از آنچـه قـرار اسـت آموخته شود، درست کند یروشـن ریتصـو ـایی یبازنما ـکیتـا  ـدیکمـک نما
اصول طراحی و  زیرا در کنار سایر؛ شود هاي عربی جاي خالی این نقشه مفهومی بسیار احساس می در کتاب
 .کند کننده براي تحلیل محتواي جامع بازي می دهی، نقشه مفهومی نقش تکمیل سازمان

 

 گیري نتیجه
هاي عربی  بنیادین در کتاب هاي سند تحول ایم که نشان دهیم تا چه حد، شاخص ما در این مقاله تالش نموده

اند و اینکه تا چه میزان با  عمل کرده هاي زبانی موفق جدیدالتألیف در عرصه فهم متون و پرورش مهارت
هاي ما حاکی از این بود که کتاب عربی  یافته. دهی محتوا هماهنگی دارند هاي تحلیل محتوا و سازمان مالك

هاي ظاهري و نگارشی، تطابق با  در زمینه ارتباطات افقی و عمودي، ویژگی از استانداردهاي الزم پایه نهم
دهند که این  نتایج نشان می. شناختی برخوردار است هاي روان درسی ملی ویژگیسند تحول بنیادین، برنامه 

هاي کتاب از  و تعداد زیادي از تمرین کتاب در تغییر رویکرد از قاعده محوري به متن محوري موفق است

 فعل نهی

 )مذکر(مفرد  شخص دوم 

 تَحزن ال

 )مؤنث(مفرد  شخص دوم 

 تَحزَنی ال تَحزَنی ال

 

 اي از یک نقشه مفهومی مخصوص درس پنجم نمونه: 7 نمودار
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جمله درس پنجم مربوط به ترجمه واژگان و در نهایت ترجمه متن است و شیوه ارائه قواعد در جهت 
آموز با فعل نهی و دیگر نکات  که در درس پنجم دانش ها است همچنان ري معنا و شیوه ترجمه آنیادگی

همچنین ما به این نتیجه دست یافتیم که  .شود تا شیوه ترجمه و مکالمه صحیح را بیاموزد دستوري آشنا می
توجه بیشتري شده  در این درس از بین شش ساحت سند تحول بنیادین بر ابعاد اخالقی و عبادي این سند

هاي ظاهري و نگارشی در حد  ویژگی .اند و ابعاد دیگر سند تحول در حد کم و گاهی در حد صفر آمده
. گرفت مطلوب است اما شایسته بود در زمینه انتخاب تصاویر واقعی این درس دقت بیشتري صورت می

تالش مؤلف . استفاده نکرده است مؤلف از نقشه مفهومی نه تنها براي این درس بلکه براي کل دروس نیز
هاي باالتري  در نگارش کتاب بیشتر مبتنی بر حیطه شناختی درك و فهم بوده است و بهتر است به حیطه

محتوا با برنامه درسی ملی همسو است اما منطبق به طور کل . ارتقا یابد... چون روانی حرکتی و مهارتی و 
با یکدیگر اجرایی شود تا به اهدافی که در سند تحول بنیادین  نیست که باید در این زمینه عواملی هماهنگ

این پژوهش تا حدود زیادي بر دانش و روش تدریس کنونی معلمان،  .یابیم شده است، دست ترسیم
افزاید زیرا با دانستن مجموع این نکات و در اختیار قرار دادن متون جذاب مرتبط با درس که جنبه طنز  می

نمودن قواعد دریافتی روي این متون ضمن افزایش دامنه لغات فراگیران، غناي بیشتري به  و پیاده نیز دارند
لذا باید با مدیریت جهادي به  .هاي کاربردي قواعد را تعمیق نمایند یادگیري در بخش قواعد دهند و جنبه

 . قابله کنیمهاي دشمنان م ها پرداخته تا با توطئه آموزان در همه ساحت تقویت ایمان و تربیت دانش
 

 :عربی هاي تدریس ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در روش
شود که از وسایل  آمده در ارتباطات عمودي پیشنهاد می دست با توجه به نتایج به -1

کتاب گویا یک وسیله مکمل  .آموزشی و امکانات آموزشی در مدارس استفاده شود کمک
براي  کنند، تر می معلم را در کالس راحتکتاب درسی عربی است که عالوه بر آنکه کار 

آموزان با تلفظ  آموزان بسیار مهم است زیرا دانش تقویت مهارت شنیداري و خوانش دانش
هاي بعد  شوند و تلفظات اشتباه را با خود به پایه صحیح کلمات و لهجه فصیح عربی آشنا می

 .برند نمی
ظاهري کتاب نتیجه گرفتیم که با استفاده از آمده در قسمت بعد  دست با توجه به نتایج به -2 

آموزان را باال  توان خالقیت دانش نویسی می نمایش، داستان روزنامه دیواري، پوستر، نقاشی،
 .نمایاند تر می برد و جاذبه درس عربی را بیشتر نموده و مباحث عربی را کاربردي

آموزان با مبحث موردنظر کمک  تدریس قواعد با استفاده از واژه پژوهی به آشنایی دانش -3
ها را کنارش  دهیم و ترجمه صحیح آن کند مثالً چند نمونه فعل نهی را در المعجم قرار می می
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شوند یا اگر در المعجم  شکل و معنی فعل نهی آشنا می آموزان با کنیم و دانش یادداشت می
اعد با شکل صحیح و آموزان را قبل شروع تدریس قو قاعده موردنظر به کار رفته است دانش

 .ترجمه فعل موردنظر آشنا نماییم
آموز با یافتن ارتباط  است و دانش استفاده از روش واژه پژوهی در آموزش لغات بسیار موتر -4

نامه باعث تثبیت معنی در  سازي با لغات واژه میان کلمات از حیث ترادف یا تضاد و جمله
بخشد کانال پیام نسیم در این راستا  صی میبه کالس پویایی خا شود و آموز می ذهن دانش

 .بسیار مفید براي معلمان عزیز است
دهی محتوا براي آموزش افعال از جمله فعل  با توجه به اصل ارتباط افقی دروس در سازمان -5

هاي  آموز بیاوریم با مثال نهی ابتدا از فارسی شروع نماییم تا مفهوم فعل نهی را به ذهن دانش
ل نهی در فارسی یا نوشتن اشعاري فارسی که فعل موردنظر را به همراه داشته ملموس از فع

 .توانیم شروع خوب و آسانی در تدریسمان داشته باشیم باشد می
با توجه به بخش نقشه مفهومی بهتر است به جاي آموزش مراحل ساخت فعل نهی چند  -6

ها بخواهیم که با  سپس از آنها روي تخته بنویسیم و  نمونه فعل نهی به همراه ترجمه آن
 .سازي کنند و با تکرار و تمرین با شکل و ترجمه آن آشنا شوند افعال جدید معادل

به منظور جذابیت بیشتر در کالس و ایجاد انگیزه در فراگیران، موجبات تثبیت و یادگیري  -7
 در کالسحرکات نمایشی  مثالً با اجراي. بین فراگیران فراهم نماییم معنادار را در

معادل عربی این عمل را بیان  آموزان بخواهیم از دانش آموزي را از رفتن باز بداریم و دانش
هاي متفاوت هدایت  ها را بیان نمونه کنند و با تغییر تعداد و جنسیت انجام دهنده کار آن

د هاي تدریس کانال پیام نسیم در ارائه جذاب مباحث عربی و ایجاد کالسی شا کلیپ. نماییم
 .و متنوع بسیار موفق عمل نموده است
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