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 1زینب طیبی 

 چکیده

ست و عربی ا ،میالزبان قرآن و علوم و معارف اس بنا بر اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ازآنجاکه 

ها سالبا آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه ک طور کامل بهادبیات فارسی 

وپرورش در تربیت نیروی انسانی کارآزموده و متخصص و  . با توجه به جایگاه آموزشها تدریس شودو در همه رشته

های آموزش و یادگیری زبان عربی تالش مستمر در تقویت مبانی، روش های بعد،های اسالمی به نسلانتقال ارزش

سوی دانش و مهارت تخصصی  دهی امکانات و منابع به متناسب با سند جامع علمی کشور و اسناد باالدستی و جهت

 –توصیفیها و روش تحقیق ای در گردآوری دادهآموزش زبان عربی تالشی بایسته است. نوشتار حاضر با روش کتابخانه

محور، محور، گروه دهد که آموزش پرسش تحلیلی در پردازش اطالعات سامان یافته است. نتایج تحقیق نشان می

مند از فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش مبتنی بر بازی، یادگیری های فردی، آموزش بهره آموزش مبتنی بر تفاوت

قید دینی از راهبردهای آموزش و یادگیری اثربخش زبان عربی در  ن بامتکی بر تفکر انتقادی و آموزش مبتنی بر فهم مت

 دوره متوسطه است.
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 مقدمه

این  است.هـای سامی ترین عـضو شـاخة زبـان هـای جهـان و بزرگزبـان ترینقدیمی و تـرینعربی یکی از رایـج زبان

عنوان زبان فرهنگ و تمــدن  م بهالهمگام با ظهور اســ و زبـان یکـی از شـش زبـان رسـمی سـازمان ملـل متحـد اسـت

زبان خارجی  زبــان عربی یگانه وران زبان فارســی در ایران داشــته اســت.گسســتنی با گویشمی، پیوندی ناالاســ

(. 0331:40، )منزوی یافتگیری آن رونق چشمگیری م در ایران آموخته شد و فراالهای آغاز اســاســت که در ســده

ی نزد ایرانیان داشــت و اندیشمندان مسلمان ایرانی در کنار االیمی ارزش والعنوان زبان دین و فرهنگ اســ بهاین زبان 

وسیله آثــار خویــش را  بودند تا بدین توجه به زبان فارســی در پی یادگیری زبان عربی و مهارت در علوم مربوط به آن

آبادی، )ر.ک. کاظمی نجف به زبان عربی به رشــته تحریر درآورند یا به ترجمه آثار فارســی به عربــی بپردازند

هـایی ازجمله سـاختارهای دسـتوری، آواشناسـی و مسائل خاطر ویژگی به (، گرچه آموزش زبان عربی0319:0-060

 است. فراگیـران شـدهبرخی سبب پریشانی  وکند یادی را برای یادگیرنده ایجاد میفرهنگی مشکالت ز

می عربی است و الزبان قرآن و علوم و معارف اس بنا بر اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ازآنجاکه 

ها سالتا پایان دوره متوسطه در همه کاین زبان باید پس از دوره ابتدایی  با آن آمیخته است، طور کامل بهادبیات فارسی 

امروز زبان عربی جایگاه سابق خود را در میان ایرانیان تا حد (، اما 0341منصور،ر.ک. ) شودها تدریس و در همه رشته

شــده اســت و در پــی آن آموزش زبان  رنگ کمهای مختلــف و حضور آن در عرصه داده ازدست ای مالحظه قابل

-30: 0316 )ر.ک. میرحاجی، مواجه شده است یهایف پیوند دیرینه آن با زبان فارســی با دشواریالــعربی نیز برخ

و تربیت نیروی  تر شــدن جایــگاه آمــوزش زبــان عربــی و گســترش هدفمند آن در ایرانبــرای برجســته(. 01

از سوی عنوان یک زبان خارجی  به ربیع آموزش و راهبردهای اهداف، باید اهمیت انسانی متخصص و کارآمد،

 بردهاییشناختی بیان شده، راه گیری و یادگیری آن در چارچوب اصول و مبانی زبانبررسی شود و موانع فرامحققان 

 شود.آن تهیه و تنظیم  و یاددهی اثربخش برای آموزش

موریت أ. ماست  های افراد مندیها و توان از عوامل مهم و اساسی در رشد و گسترش مهارت آموزش در هر جامعه، 

شک، آموزش به معنای دادن است. بییادگیری  آموزش و فرایند  سازی و تسهیلوپرورش نیز، فراهم اصلی آموزش

کردن یادگـیرى در  با هدف آسان  شده ریزی آموزش هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحاطالعات نیست، بلکه 

تالش و کوشش مـتولیان و مـسئوالن آموزش بر این   در همین راستا(. 13: 0310ف،ر.ک. سی)  یادگـیرندگان اسـت

نحوی مؤثر و کارآمد نمایند تا منجر به   به  را  های مناسب، امر آموزش ها و شیوهشگیری از رو ه است که با بـهر

ره موردنظر مربیان و آموزان در درس عربی هموادر این میان افزایش موفقیت تحصیلی دانش د.شویادگیری بهینه 

های اثرگذار و آموزان در این درس، توجه به مؤلفهوپرورش بوده است. یکی از عوامل موفقیت دانش مسئولین آموزش

راهبرد تدریس هاست.  های اثربخش در آموزش و یادگیری است که راهبردهای یادگیری و آموزش از جملة آنروش

  یک فرایند آموزشی دارای  از  برخی رویکردهااست؛   ، متفاوت مـختلف  هایبا توجه به رویکرد آموزش،  فرایند  یا

کنند و در  می  استفاده  در دیدگاهی دیگر، از روش تفکر قیاسی آزوبل شود. استفاده می شده تعیینو از پیش   ساخت

که  کند ای را فراهم می زمینه ابـتدا  دارد؛ یعنی مـعلم در  کننده کمک  اکتشاف نقش  فرایند  دیدگاهی دیگر، معلم در

، مهرمحمدی) بپردازند آمده عمل به  کاوش  گیری بر اساس ها و نتیجه بررسی فرضیه سازی، آموزان بتوانند به فرضیه دانش
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،  ردک  تعیین  مشخص  درسی  ، یک برنامهآموزش اثربخشدقیق و کامل برای   طور به  توان هرچند نمی. (019-041: 0343

آموزان و با توجه به همان  های دانش ناپذیر از فعالیت راهبردهای تدریس اغـلب بـه منزلة بخشی جدایی باوجوداین

گیری دقت شود، اجرای  مرحله از تصمیم  هرچه در این شوند. ریزی می طرح شود، که برنامة درسی طراحی می الگویی

آموزش و  ر پاسخ به این پرسش که راهبردهایمنظو پژوهش حاضر بهشود.  تر مـی برنامه به شرایط مطلوب نـزدیک

ترین راهبرهای آموزش درس عربی در دوره  یادگیری اثربخش زبان عربی در دوره متوسطه کدامند، به معرفی مهم

 متوسطه اختصاص یافته است.

 پیشینه تحقیق

« های یادگیری آنو چالشای های فنی حرفهناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان»باوجود نگارش آثاری مانند 

های نوین یادگیری مانند یادگیری دهد ایجاد انگیزه و استفاده از روش( که نتایج آن نشان می0311) یعمورنوشته نعیم 

تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر »ای است، مقاله های فنی حرفهمشارکتی، بهترین نوع یاددهی عربی در هنرستان

( که در آن 0311ناعمی ) محمد یعلنگارش « دکارآمدی تحصیلی در برنامه درسی زبان عربیانگیزه پیشرفت و خو

آموزان  ای مؤثر برای بهبود انگیزة پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی دانشعنوان یک برنامة مداخله فناوری اطالعات به

آموزش و یاددهی اثربخش زبان  متوسطه در زبان عربی معرفی شده است، تاکنون اثری مستقل به بررسی راهبردهای

 –ها و روش تحقیق توصیفیای در گردآوری دادهکوشد با روش کتابخانهعربی اختصاص نیافته است. این نوشتار می

مند از فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش محور، بهرهمحور، گروهاطالعات، آموزش پرسش تحلیلی در پردازش

عنوان راهبردهای آموزش و  قید دینی و یادگیری متکی بر تفکر انتقادی را به ی بر فهم متن بامبتنی بر بازی، آموزش مبتن

 یادگیری اثربخش زبان عربی معرفی کند.

 مفهوم شناسی راهبرد آموزشی

0«استراتژی» 
6«استراتگوس»در اصل از کلمه ، شوداز آن یاد می« راهبرد»که در زبان فارسی با عنوان  

ود گرفته شده که خ 

3«استراتوس»این واژه نیز از دو کلمه 
0«آگاگس»به معنای قشون و  

 این واژه در اصلده است. شتشکیل  به معنای فرمانده، 

 ها و تدابیر نظامی بوده است.ها و نقشهشده و در اصل و کاربرد اولیّه خود شامل حیلهدر ادبیات عرصه نظامی استعمال می

های نظامی در ستاد ها و نقشهدانش طرح» یژی در همان عرصه نظامی، دو معنای کلّبه تدریج و در طول زمان، استرات

-مرور واژه استراتژی معنای خاص امّا به ،گرفترا دربر می« دانش حرکات و تاکتیک نظامی در عرصه نبرد»و « فرماندهی

شد که برای ر بخش فرماندهی میکالن نظامی د یها ها و نقشهتری پیدا کرد و فقط شامل بخش اوّل، یعنی همان طرح

موقعیت  ةکنندپس از مدتی با گسترش حوزه رقابت و تنوع یافتن موضوعات تعیین .رفتغلبه بر دشمن به کار می

ها نیز تسری پیدا کرد و در حال مفهوم استراتژی از محدوده امور نظامی و جنگی خارج شد و به سایر عرصه کشورها،

 (.30:0341؛ لطفیان، 92:0311)ر.ک. باقری، دهدرا مورد توجّه قرار میحاضر، تمام امور یک کشور 
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راهبرد یک  تر، عمل در موقعیت خـاص اسـت. بـه بیان کلی ةشیو  معنای  به  در لغت ،راهبردمعادل فارسی این واژه یعنی  

  وقتی  پس شود. ین مطرح میای عـملیات تشکیل و برای رسیدن به یک هدف مع که از مـجموعه است  کلیة برنامه با نقش

 .(0310:16سیف،ر.ک. ) راهبرد آموزشی است این نقشه برای رسیدن بـه آمـوزش بـاشد،

ساز  معلم و زمینه  وظایف  نوع ةکنند زیرا تعییناست، عوامل مهم در فرایند طراحی آموزشی   از  راهبردهای آموزشی یکی 

  طراحة یـا طراحی راهبرد مناسب آموزشی برعهد  انـتخاب.  اسـت  آموزان در کالس درس های دانش فعالیت

)نظری یا عملی(  خاصی  محتوای آموزشی ةکه طراح با کمک مـتخصص مـحتوا بـه تهی . هنگامیاست)معلم(  آموزشی

ی ها این طریق، فعالیت  از .(00: 0340)فردانش، طراح است ةبر عهد  نیز نآ  خاص آمـوزش  ةشیو  پردازد، پیشنهاد می

  یادگیری  های مناسب راهبردهای آموزشی محیط  اجرای  معلمان از طریق کند. کار آسان می آموزشی را برای معلمان تازه

  انـجام  های آنـان آموزان و هدایت فـعالیت های الزم را برای کمک به یـادگیری دانـش آورند و کوشش را فـراهم مـی

تحقق این   برای  را  و فـنون متعددی  راهـبردها ، پردازان و متخصصان آموزشی نظریه (.16: 0310 سیف،ر.ک. ) دهند می

کنند  حین یادگیری کمک مـی هایی هـستند کـه به فراگیران در این راهبردها و فنون شیوه اند. کرده  طراحی و پیشنهاد امر

آموزش امری   در  ها آنکارگیری  و به  هـبردهاو را  فـنون  این  شناسایی  رو آمـوزشی دسـت یابند. ازاین  های هدف  تا به

 (.01: 0310 )لشین؛ پوالک و رایگلوث، ناپذیر است ضروری و اجتناب

  نظران مطرح شده یکی در سطح کالن و دیگری در سطح خرد از سـوی صاحب دو راهبرد معروف آموزشی، طورکلی به 

مـحتوا و راهبرد خرد به  خالصه نـمودن دن، ترکیب،راهبرد کالن بـه انـتخاب، سـاختاربندی، مـرتب کـر؛ است

فرایند   در آمـوزشی  عنوان طراحان (. معلمان بهWeinstein & Mayer, 1986:9) پردازدچگونگی آموزش محتوا می

چـه چـیزی تـدریس کـنند و دیـگر آنـکه چگونه تدریس کنند. نخست آنکه ؛ مواجهنددو تـصمیم  با اتخاذ آموزش

آنچه  .کند چگونگی تدریس، راهبردهای خرد ضرورت پیدا می  و برای  باید تدریس شود، راهبردهای کالن  آنچهبرای 

موضوع این نوشتار است راهبردهای خرد در آموزش و یادگیری مؤثر محتوای درس عربی در دوره متوسطه است. در 

 شود.ها پرداخته می این مجال به تبیین برخی از آن

 و یادگیری اثربخش درس عربی راهبردهای آموزش

آید. درواقع بسیاری از می شمارمعلمان به این های شایستگی ها و فنون آموزشی یکی از مالکروش بر عربی تسلط معلم

دهند. پیروان این ترجیح می عربی در دوره متوسطه های شایستگی معلماننظران این مالک را بر دیگر مالک صاحب

تر خواهد مسلط باشد در کارش موفق خود دانند که هر چه بر فن کاررد صاحب فن دیگری میمعلم را مانند ف ،مالک

بر شخصیت و مقام و منزلت معنوی و  عربی، افزون بخشدر یک تدریس موفق و اثر .(0349:11ملکی، ر.ک. ) بود

ها در کالس درس از  کارگیری آن تدریس و توانایی به و راهبردهای هاشناخت انواع روش ،اعتبار معلم در نزد شاگردان

درس مناسب باشد و با محتوای های تدریس به کار گرفته شده ناچراکه اگر روش ،توجهی برخوردار است اهمیت قابل

 یا راهبردها و های تدریس مورداستفاده تسلط نداشته باشندهمخوانی نداشته باشد و یا اینکه معلمان به روش عربی

در این صورت معلوم  مؤثر نباشد، یادگیری  فرایند  آموزان در برای تعامل بـا دانـش عربی ه معلمانهای مورداستفاد فعالیت

-ها هستند در مدارس و کالس ها و امکانات در خدمت تحقق آننخواهد بود که بر سر اهداف آموزشی که همه تالش

عربی برای نهادینه کردن زبان قرآن و و راهبردهای مؤثر تدریس  هاتسلط بر روش. چه خواهد آمد عربی های درس
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ها پرداخته شده است. این راهبردها متناسب با  معارف اسالمی، ضرورتی است که در این مجال به معرفی برخی از آن

شاگردان، پرورش خالقیت،  استدالل و بیان قدرت دروس عربی دوره متوسطه انتخاب شده است تا ضمن رشد محتوای

تقویت شاگردان،  در ورزیجرأت و نفس اعتمادبه حس شاگردان، افزایش در گروهی و مشارکتی روحیه تقویت

 ابعاد از شاگردان شخصیترشد  شاگردان، میان در هاتفاوت پذیرش حس رفتن ، باالهای شنیداری و گفتاریمهارت

 شاگرد دوره متوسطه درس عربی، فرایند آموزش و یادگیری را برای کالس به مثبت وابستگی و تعلقاحساس  متعدد،

 نماید.بخش  و لذت دلچسب

 محور درس عربیآموزش پرسش  .1

 .استرشد فکری یادگیرندگان  جامعه است و از طرفی هدف اصلی آموزش، ةجانب وپرورش زیربنای رشـد هـمه آموزش

حل  ق بوده و تواناییانتقادی و خال ةکه دارای اندیش  است  افرادی  وپرورش مسئول و ملزم به پرورش آموزش ،جهیدرنت

قادر ساختن نسل  های عصر جدید، ویـژگی  بـا  مـتناسب  های آموزشی درواقع رسالت جدید نظام داشته باشند. مسئله را

نیاز آن را باید  ترین پیش حدوحصر است که مهم دار در منابع اطالعاتی بی دار و هدف جهت وگذار جدی، گشت  جدید به

های آمـوزشی مـنوط به وجود  دستیابی به چنین نظام (.91:0341، محمدی)مهر رد دانستهای فـ مـجهوالت و پرسـش

های تفکر انتقادی و پرسش  مهارت باألخص های اجتماعی،که در مورد انواع مهارتاست خالق و فعال   فراگیرانی

ارتباطی است  انسانی،  تعامل  ترین شـکل دانیم مهم طور که می زیرا همان، باشند  بـرخوردار  مالز  از دانش و آگـاهی کردن،

سـطوح تـعامل اجتماع   تـمامی  در  عنوان یک مهارت این پرسشگری بهبنابر شود. ریزی می که برمبنای پرسش و پاسخ پی

یادگیری  راهبردهایترین  رو امروز پرسشگری یـکی از مهم از همین .(0341:23زاده قشالق،)حسن مورد نیاز است

: 0344یعقوبی،ر.ک. ) کنند یادگیری قلمداد می  فرآیند  در  آن را یک عنصر کلیدی نظران ود و صاحبش محسوب می

بـه  ها، آن لیوتحل هیتجزقبلی خود و اطالعات جدید و   دانش  دهد تا از طریق ترکیب زیرا به فـراگیران امـکان مـی، (34

خصوص در سـطوح بـاالی بسؤاالت فراگیران  ن دلیل است کهبه همی  و شاید  یابند  دار و عمیق دستیـادگیری مـعنی

 ،در درس عربی فـراگیران  بر کمک به یـادگیری  کردن عالوهپرسش .استمهم از فرآیند حل مسئله   ةجنب  شـناختی یک

ران و زیرا کیفیت یادگیری و تفکر فـراگی، رساند میعربی یاری  های معلمان نیز در هدایت و راهنمایی فعالیت  به

 .کند را آشکار می  ها آن  چـهارچوب مـفهومی

یادگیری و همچنین کارکردهای   جریان  و نقش کلیدی آن در در درس عربی با توجه به اهمیت و ارزش پرسش

 ، به مباحث زبان عربی و کنجکاوی  ایجاد عالقه کنترل تعامل، کسب اطالعات، مـانند در این دروس مـختلف پرسـش

تشویق تفکر  رسـاندن فعالیت طرف مقابل،  حـداکثر  بـه ، احساسات و عالیق طرف مقابل ها، ن نگرشتشخیص و تعیی

های  از طریق پرسش آنانهای سایرین و جلب توجه  به ابـراز نـظر در مورد پاسخ آموزاندانشتشویق  ، و ارزیابی  انتقادی

ر.ک. ) دینمامجهز  در درس عربی دوره متوسطه ه مـهارت پرسشگریبـ  را  فراگیران  باید بتواند  آموزشی   نظام غیرمترقبه،

آموزان در درس و تقویت انگیزه ایشان برای و مربیان عربی در مشارکت جدی دانش (40:  0346، و همکاران هارجی

که گی های رنکارتتوان از تعمیق مباحث زبانی بکوشند. برای نمونه برای تفهیم کلمات و اصطالحات درس عربی، می

ها نوشته شده است، استفاده کرد و ضمن پرسش و پاسخ، فراگیر را به تحلیل ساده  در آن لغات درس به همراه معانی

پایه دوازدهم متوسطه با عنوان « الدرس الثانی»تواند در برخی اصطالحات ترغیب نمود. در مثالی دیگر، معلم عربی می
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های اصلی متن آموزان بخواهد که ایدهیری معنای متن و بازسازی آن، از دانش، برای یادگ«الوجه النافع، و الوجه المضر»

-ها خط بکشند. معلم با پرسش از کلیات متن، به دانش کنند استخراج کنند و زیر آنها تأکید میو مواردی را که بر ایده

آموزان نشان دهند که ای را به دانشمونهتوانند ابتدا نکند. مربیان عربی میها کمک میآموزان در بیرون کشیدن این پیام

آموزان باید در پاسخ، آزادانه رأی (. درواقع دانش39-63: 0349اند )ر.ک. صحرایی، در آن عقاید اصلی مشخص شده

 (.002: 0340شود، اعالم کنند )حیدری و همکاران، خود را در مورد فلسفة وجودی متن و پیامی که از آن دریافت می

 درس عربی محوروه آموزش گر .2
کنندگان در  وگویی سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص است که مورد عالقه مشترک شرکت گفت ،«بحث گروهی»

کنند و مسئولیت یادگیری را به عهده  های آموزشی، شرکت می بحث است. در این روش، شاگردان فعاالنه در فعالیت

های خود با ذکر دالیل متّکی بر حقایق، مفاهیم و اصول علمی دفاع  و نگرشها در ضمن مباحثه، از اندیشه  گیرند. آن می

است که ضمن « یادگیرنده محور»بحث گروهی از جمله مؤثرترین راهبردهای یادگیری  (.0311:310کنند )شعبانی، می

شف استعدادها، آنکه به کمترین امکانات نیازمند است، در بیشتر مقاطع تحصیلی قابل اجراست و عامل خالقیت، ک

وگو، جذابیت یادگیری و مانند آن در درس عربی است. در این  تقویت قدرت رهبری، تقویت توان استدالل و گفت

وگوی عربی  شنونده، گفت فقط نهآموزان هم شنونده و هم گوینده هستند و  راهبرد اثربخش یادگیری عربی، دانش

استفاده الزم از بحث، موضوع کامالً مشخص و  منظور بهرود.  می شیپ بهشاگردان هدفمند طراحی شده و با نظم خاصی 

 در .کنندگان نباشد، افراد با انگیزة الزم آن را دنبال نخواهند کرد معین است و چنانچه موضوع مورد عالقه عموم شرکت

و متکی بر  های خود را در مورد موضوعی به زبان عربی مطرح کرده و با تحلیل ساده بحث گروهی، افراد دیدگاه

این راهبرد آموزشی یادگیرنده محور، دارای فواید متعددی است  .کنند های علمی، از دیدگاه خود حمایت می استدالل

 شود:ها اشاره می که در اینجا به برخی از آن

 الف. تبادل اطالعات 

یک از افراد، اطالع و درکی  هاست؛ زیرا هر مذاکرة گروهی، راهبردی مؤثر و مفید برای تبادل اطالعات و کسب آگاهی

بردن سطح و اندازه معلومات گذارند و به باال اند با هم در میان می را که از زاویه دید و شناخت خود به دست آورده

 الدرس»در پایه هفتم متوسطه اول  برای مثال، اگر موضوع بحث گروهی (،96:0311ثریا،کنند ) یکدیگر کمک می

دهد، فرد سوم را توضیح می« مالبس»کند، دیگری را معرفی می« النّجف سوق»کنندگان  کتاست، یکی از شر« الخامس

سان، درک خود را  دهد و بدین های بازار ایران و عراق را مورد توجه قرار میو فرد چهارم مقایسه قیمت« االیرانی السوق»

 .سازند تر می در مورد ابعاد این مسئله وسیع

 ها وان ارزشیابی دیدگاهتقویت استدالل و ت ب.

ایجاد تحمّل و بردباری در برخورد با »و « های مختلف ارزشیابی اندیشه»آموزشی های  این روش برای تحقق یافتن هدف

سان، افراد با بحث گروهی در درس عربی، ضمن ارتقای سطح درک خود، توان  بدین .مناسب است« عقاید دیگران

 .آورند ها را نیز به دست می قّادی آنهای مختلف و ن رویارویی با اندیشه

 استفاده از زبان برای بیان مطالب ج.
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های خود را بیان کنند  کند تا استفاده از زبان عربی را یاد بگیرند، دیدگاه کمک می رندگانیادگروش بحث گروهی به ی

شوند،  ضا به نحوی درگیر بحث میهای خود را توجیه نمایند. به دلیل آنکه در این روش هر یک از اع و عقاید و اندیشه

رو و خجالتی برای صحبت کردن کاهش یافته و آنان نیز به تدریج از توانایی انتقال دادن مطالب  هراس افراد کم

 (0342:00شوند )ر.ک. حسینخانی،  برخوردار می

ع و آگاه به موضوعات کننده یا رهبر گروه، منشی گروه، شخصی مطّل اعضای یک بحث گروهی معموالً متشکل از اداره 

هایی که هنوز شاگردان  بهتر است در بحث .(300-0311:309شعبانى،ناظر یا ارزیاب است ) تخصصی در صورت نیاز،

به عهده  شخصاًاند، معلّم نقش رهبر، منشی و ارزیاب را  مهارت الزم را برای اجرای بحث به زبان عربی کسب نکرده

 :تواند مورداستفاده قرار گیرد ذیل در درس عربی متوسطه می  هایصورت هی بهبرای نمونه راهبرد بحث گرو .بگیرد

تواند در پایان هر جلسه ضمن اشاره اجمالی به موضوع و قواعد درس جلسه بعد، یک موقعیت معمّا گونه  الف. مربی می 

ئله اندیشیده و با آمادگی در آموزان ترسیم کند و از آنان بخواهد تا در مورد آن مس مربوط به آن بحث را برای دانش

بندی  جلسه بعد شرکت کنند. جلسة بعد، معلم بخشی از وقت کالس را به بحث گروهی اختصاص داده و پس از گروه

گاه از  خواهد که در جلسات گروهی خود، مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهند. آن آموزان می کالس، از دانش

ل پیشنهادی گروه خود را ارائه نماید. معلم عربی پس از نقد و بررسی نظرات هر خواهد تا راه ح منشی هر گروه می

 .دهد گروه، دیدگاه صحیح را مورد توجه و تأیید قرار می

آموزان بخواهد که در ب. شیوه دیگر اجرای این راهبرد اثربخش آن است که مربی عربی در پایان هر جلسه از دانش 

بندی کرده،  آموزان را گروها آمادگی قبلی حاضر شوند. در جلسه درس نیز دانشمورد محتوای مطالب جلسه بعد ب

ها را به بحث پیرامون کل محتوای درس یا برخی از ابعاد آن مثل قواعد دستور زبان عربی که جای بحث و  گروه

ها را توضیح داده و  ندارد. آنگاه با گوش دادن به نظرات هر گروه، آ های مختلف دارد، وامی وگو و طرح دیدگاه گفت

 .پردازد ها می به اصالح، تکمیل و یا بیان اشکاالت آن

 آموزش پژوهش محور درس عربی .3

و  برانگیز های چالشت که بر پایة سؤالو فرایند محور تدریس اس یکی از الگوهای فعال 0یادگیری مبتنی بر پژوهش،

نماید  حل را مسئله و نموده گیریتصمیم و طراحی تا هددمی فرصت آموزدانش به و است استوار مبهمهای موقعیت

آموزان مؤید آن های آموزش و یادگیری اثربخش دانششده دربارة روش های انجام(. پژوهش00: 0341)ر.ک. شعبانی،

نگرش و پیشرفت  های علمی،محور روشی اثربخش است و تأثیر مثبتی بر مهارتاست که روش آموزش پژوهش

صورت اختیاری و نه در پی کسب نمرة  آورد که بهها این فرصت را فراهم می آموزان دارد و برای آن تحصیلی دانش

کیس  های فردی و اجتماعی را کسب کنند.نیازهای آموزشی خود را مرتفع نموده و مهارت طور آگاهانه، به بیشتر،

تر زان در کار گروهی، درک عمیقآمواست که آموزش پژوهش محور، مشارکت دانش( بیان کرده 6111) 6ساویر

های جدید با زندگی داخل و خارج از مدرسه را برای فراگیران به همراه دارد. در مطالب درسی، ارتباط محتوای دانش

                                                           
1
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2
. Keith Sawyer, r 
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های موردنیاز خود، در تعامل با سایرین، به یادگیری عملی داوطلبانه محور، فرد با انگیزة ارتقای مهارتیادگیری پژوهش

محور، تدبیری برای حصول اطمینان از جریان آمادگی در دورة انتقال  آموزش پژوهش دیگر، عبارت به نماید؛مبادرت می

(. بر مبنای راهبرد پژوهش محور، وظیفة معلم عربی در فرایند علمی تنها 0342:91از نظر عمل است )ر.ک. شجاع نوری، 

ت مطلوب یادگیری، چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به انتقال اطالعات نیست؛ بلکه وی باید با فراهم آوردن موقعی

های مناسب دهی درست محیط آموزشی و اجرای شیوه ها، سازمانآموز یاد دهد. درواقع، با مشخص نمودن هدف دانش

گیرد )ر.ک. شجاع نوری و خود صورت می های الزم برای فراگیران خودبهآموزشی، یادگیری و کسب مهارت

(. نگرش در منابع اسالمی بیانگر آن است که در تعلیم و تربیت اسالمی نیز آموزش گسیخته از 011: 0316شکری،

(؛ 04: 0ق، 0011)کلینی، حفظ العلم الفحص»فرمایند: ع( می) علی واقعیت یا بریده از کاربرد و عمل، پذیرفته نیست. امام

آموزان بخواهد مرجع ضمیر تواند از دانشربی میبرای نمونه معلم ع«. وجوی مطلب موجب تثبیت آن خواهد شد جست

( در تفاسیر معاصر شیعه بررسی کنند و با انواع مرجع ضمیر در 09)انعام:« فَمَن تَصَدَّق بِهِ فَهُوَ کَفّاره لَهُ»را در آیة شریفه 

توانند می« صیغُ االفعال»آموزان پایة دهم متوسطه در بحث قرآن و نگرش مفسران شیعه آشنا شوند. در مثالی دیگر، دانش

 صرف افعال در زبان عربی را با زبان فارسی مقایسه کنند و نتیجه را در کالس درس به اشتراک گذارند.

 مندی از فناوری اطالعات و ارتباطاتآموزش عربی بهره .4 

تر اطالعات مدد ل بهتر و مطلوبمراد از فناوری در اینجا هرگونه فرایند و روش و ابزاری است که به تولید، انتشار و انتقا

رساند. فناوری، آموزش را متنوع و ساده کرده، سرعت یادگیری را افزایش داده و فراگیران را به تماس با منابع موجود و 

ها امکانات مناسبی برای تسهیل امر . این فناوری(Karami pour.2001: 26ها ترغیب کرده است ) گیری از آنبهره

آموزان ایجاد کرده و نقش بسیار مهمی در چرخة یادگیری دارند.  ی اثربخش در یادگیری دانشآموزش و راهبرد

شوند. این دار و هدفمند در درس عربی نیز میکنند باعث ایجاد یادگیری معناهایی که از تدریس حمایت میفناوری

 Zamani andگیرمحور است )محور به تدریس و یادگیری فراهای سنّتی و معلمها باعث تغییر روشفناوری

Afkhami.2006:91). در نقش مکمل نظام  عنوان یک رویکرد نوین، پژوهشگران معتقدند که فناوری اطالعات به

های تدریس، کوتاه نمودن زمان آموزش و توجه به استعدادهای آموزشی و بهبود کیفیت تدریس، تنوع بخشیدن به شیوه

 .(Maleki,2009:1کند )فردی عمل می

های اطالعات و ارتباطات، تغییرات فراوانی را در نحوة آموزش افراد بویژه در یادگیری عربی به وجود آورده فناوری 

در بیان  تنها نهکنند، دهد مربیانی که در امر تدریس از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده میاست. تحقیقات نشان می

تواند اثرات یادگیری را افزایش داده و ها در برنامة تدریس میاین فناوری شوند، بلکه ادغاممطالب خود تواناتر می

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در امر تدریس، قابلیت  .Pass.2008:13)) قابلیت تفکر را به سطح باالیی رساند

که چگونه قوة یادگیری  آموزد ها می کند و به آنمعلمان عربی را در کالس درس بهبود بخش بخشیده و تقویت می

-تواند در زمینهآموزان را بر اساس پرسش و جستجو افزایش دهند. همچنین فناوری یادشده در تدریس معلمان میدانش

کاربردی(، سخنرانی آموزشی، فراهم نمودن مطالب کمک آموزشی در تهیة ) یعملهای علمی و هایی مانند فعالیت

ریزی درسی مانند جستجوی اطالعات، های آموزشی در برنامهبندی فعالیتهمکتوب، طبقهای مکتوب و غیررسانه

 Kmetz andهای درسی، ارزشیابی انفرادی و ارزشیابی کارهای گروهی در درس عربی مؤثر باشد )طراحی برنامه
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davis,2014: 17)یری های یادگ. یادگیری مشارکتی، یادگیری پژوهش محور و یادگیری خودگردان از جمله روش

. هدف از کاربرد فناوری (Rahmani,2006: 86)شود است که با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات تسهیل می

ای مناسب برای تعمیق آموزشها و راهبردهای آموزشی و ایجاد زمینهکردن شیوههای آموزشی، متنوعاطالعات در نظام

های پیشرفته افزایش دهد و به ارتقای کیفیت آموزش با روش های یادگیری راتواند دسترسی به فرصتو می هاست

 .های آموزشی را مدیریت بهتر یا اصالح توانمند سازدتدریس کمک کند و یادگیری را تقویت و سیستم

آمدن دوران جدید عصر اطالعات و انقالب صنعتی موجب پدید عنوان به فناوری و اطالعاتی با توجه به آنکه انقالب 

ترین رکن بقا و قوام  مهم ،فناوری اطالعاتی و ارتباطیرسد به نظر می ،تبع آن جامعه اطالعاتی شده است ت و بهارتباطا

 فناوری هایدوره گذراندن نیازمند جهانی، پیشرفت با همگام و شدنروز  بهمعلمان عربی برای  رو نیازا آن است،

های ا برگزار نماید و آگاهیر مربوط هایدوره دارد وظیفه ستارا این در وپرورش آموزش باشند.می ارتباطات و اطالعات

آن را به  فرایند یاددهی یادگیری واقف شوند و ها نیز با آگاهی کامل با کاربرد آن در دهد تا آن عربی الزم را به معلمان

ربرد فناوری اطالعات کا هب معلمان تا نماید اتخاذ را هاییباید سیاست وپرورش آموزش وزارت راستا این در کار گیرند.

در تحقق این مهم، عدم  .شود مهیا فناوری استفاده و ظهور برای و زمینه مند شوندعالقه عربی و ارتباطات در آموزش

افزار در  نگهداری و مراقبت از سخت ةاقدامات و پشتوانیأس از نتایج ضعف و عدم موفقیت در مراحل آغازین کار، 

 هایبه شیوه عربی آموزش و توجیه معلمان، مرکز آموزشیدر اندازی سایت پیگیری راه زار واف تهیه نرم، مرکز آموزشی

با  آن همخوان های اجرا و ارزشیابیو شیوه عربی محتوای درسافزارهای عربی، ارائه آموزش نرم بنیادی و اصولی

آموزان به  و دانش عربی معلمان و دبیران تشویقو  استفاده از رایانه زیر نظر افراد مجرب و متخصص، استفاده از رایانه

 در زمینة زبان عربی راهگشاست. تولید علم و محتوای الکترونیکی

 های فردیآموزش عربی مبتنی بر تفاوت .5

های مختلف جانداران اعم از گیاهان و تنها گونه نه های این جهان است.های عالم از واقعیتوجود تنوع در میان پدیده

ها نیز انسان ةاین قاعده کلی بوده و در برگیرند اند.بلکه اعضای یک گونه هم با هم متفاوت، هم تفاوت دارندجانوران با 

های مختلف متفاوت است د که هر انسانی با انسان دیگر در زمینهکنها واقعیت را روشن مینگاهی کوتاه به انسان هست.

توانیم دریابیم که هیچ ها میبا کمی دقت در خلقت انسان (.41: 0310سیف،ر.ک. ) ها کامالً آشکار استو این تفاوت

 اندرفتاری قابل مشاهده و ادراک ها در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی واین تفاوت دو انسانی مانند یکدیگر نیستند.

. فردی های درونتفاوتو  بین فردی های؛ تفاوتهای فردی خود دارای دو گونه استتفاوت (.0314:22، )فرمهینی

های عالیق، ویژگی های جسمانی،مهارت نگرشی، های شناختی،یدر بین افراد ازلحاظ توانای های بین فردیتفاوت

افراد ، های درون فردیتفاوت. در های اجتماعی و فرهنگی قابل مشاهده استمهارت ،یلیتحص شرفتیشخصیتی، پ

ها در خود ها و تواناییاین مهارت ون با یکدیگر تفاوت دارند،گوناگ یها ها و مهارتعالوه بر اینکه از نظر توانایی

بین  وجود تفاوت، با در نظر گرفتن مطالب گفته شده .(09: 0343نراقی،  و نادریر.ک. ) شخص نیز به یک میزان نیست

 که خوریمبرمی آموزاندانش از زیادی تعداد با درس کالس یکچراکه در است؛ بدیهی در کالس عربی  آموزاندانش

 خواهد که برای آموزشوقتی معلمی می رو ازاین تند.هس خودشان خاص هایناتوانی و هاتوانائی دارای ها آن ازهرکدام 

آموزان ها یادگیری دانشچراکه این تفاوت؛ ها را بشناسدگونه تفاوتباید این، در کالس درس طرحی اجرا نماید عربی
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آموزان کالس دانش ةدهد. اگر سعی کنیم که به همیادگیری تحت تأثیر قرار می ها را برای شرکت در و حتی تالش آن

عمل  هها ب های یکسان شرکت دهیم و ارزیابی یکسانی از آنها را در فعالیت با یک روش مشابه تدریس کنیم و آن

 پذیرفت باید را واقعیت ینا .بود نخواهد آمیزیموفقیت آموزش ما آموزش وخوریم با چالش برمی ، بدون تردیدبیاوریم

. معلمان ها توقع پیشرفت داشت و به همین میزان نیز از آننمود  عمل درس کالس در فردی هایتفاوت با متناسب باید که

های فردی قدم در پی بگیرند تا بیشتر در جهت توجه به تفاوت یهایتوانند خطی مشی میریزی درس عربی، برای برنامه

 ذیل است:ها موارد  آن ةملاز ج .برداشته شود

ها و عالیق آموزانی که در کالس از لحاظ توانائیکه دانش طوری به :عربی آموزان در کالسبندی دانشگروه الف. 

ویژه الگوی  تواند با استفاده از الگوهای مختلف تدریس بهکنند و هر معلمی میدارای همسانی هستند را انتخاب می خود،

خسته و  یجا های فردی بهآموزان با تفاوتمحیطی فراهم کند تا دانش و آموزش بر اساس چیرگی،مداری آموزشی فرد

 نادریر.ک. د از استعدادهای خاص خود برای حل مسائل به نحو احسن استفاده کنند )نبتوان عربی کسل شدن در کالس

 (.02: 0346نراقی،و 

های گیری اصلی برنامه : تغییر جهتعربی درسی و آموزشیهای محوری در طراحی برنامهاتخاذ رویکرد مسألهب.  

نظران  درسی از انتقال دانش به اکتشاف با توجه به روش علمی، به دالیل مختلف مورد توجه و حمایت مربیان و صاحب

ی فردی در هاگیری به اعتبار همسویی با آرمان توجه به تفاوتتوان از این جهتامّا می ،تعلیم و تربیت قرار گرفته است

رویکرد حل مسئله دارای انعطاف ذاتی است و این انعطاف عالوه بر فرایند،  گرایانه نیز حمایت کرد.بستری غیر کاهش

های فردی گرایانه به تفاوتیابد. رمز سودمندی این رویکرد در پاسخ غیر کاهشدر حل نهایی مسئله نیز بروز و ظهور می

 (.41: 0343مهر محمدی، ر.ک. ) گی جستجو کردآموزان را باید در همین ویژ دانش

آموزان یکسان درس برای همه دانش فاهداحتی اگر  عربیهای عادی های گوناگون: در درسطراحی تکلیفج.  

آموزان از تواند نظارت دانشمیعربی فعالیت مشابهی انجام دهند؛ بنابراین معلم  هباشد، معموالً دلیلی وجود ندارد که هم

 آموزاندانش برای متفاوت یادگیریهای های گوناگون همچون تعیین فعالیت عالقه را با طرح تکلیف انایی وجهت تو

متن  که در قرائت متوسطه اول آموزانبرای دانشمثالً آموزان مورد توجه قرار دهد؛ هایی از دانشهگرو برای یا مختلف

که در  آموزانیتر از مطلبی باشد که از دانشین کرد که سادههایی برای خواندن تعیتوان تکلیفضعیف هستند می عربی

 های بیشتر و دشوارتر دادتکلیف، قوی هستند درس عربیآموزانی که در شود یا به دانشقرائت قوی هستند خواسته می

 (.12: 0319 طهوریان،ر.ک. )

: مکانی در درس عربی نوع از یادگیری هایفعالیت برابر در یتارعنکبوت نوع از یادگیری هایفعالیت کارگیری د. به 

دهی نوع اوّل  های یادگیری را مطرح ساخته است. سازمانها یا فرصتدهی فعالیت ع سازمانموضو این هایویژگی

معرف ، دهی نوع دوم سازمان شده است و ها در بررسی یک موضوع واحد دانستهمتضمن پذیرش تنوع و انعطاف فعالیت

آموزان همگی مکلف به ده است که دانششاز پیش تعریف شده و غیر قابل تغییر و تعدیل تلقی نظم منطقی و آهنگ 

 (.19: 0343مهر محمدی،ر.ک. ) انجام فعالیت واحد در زمان واحد هستند

آموزان این است که برای هر  های فردی دانشبا توجه به تفاوتعربی  انفرادی کردن آموزش: بهترین روش تدریسه. 

 ،آموزان با هم متفاوتندازآنجاکه همه دانش هایی که فراخور حال وی باشد تهیه کنیم.وز برنامة درسی و درسآمدانش
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 ریزی شده باشد تهیه کنیمهای درسی متفاوتی که برای وی برنامهآموز برنامة درسی و تکلیفباید برای هر دانش

 (.11: 0319)طهوریان، 

آموز ممکن است اوقات فراغت کالس را به یک دتن آموزان، دانشمتوسطه عمقطاق: در های خلّگسترش سرگرمیو. 

اجرای سرود به  آموز بهاگر دانش (. برای مثال03: 0312مشروط بر اینکه مناسب باشد )بیلر، ،سرگرمی اختصاص دهند

یادگیری  باعث تواندتشویق معلم می، عالقه دارد های عربی المثل عربی یا ضرب راشعقرائت ا زبان عربی، نمایشنامه،

 اثربخش زبان عربی در وی شود.

 قید دینی . آموزش عربی مبتنی بر فهم متن با6 

تثبیت حاکمیت نگاه معنوی در میان فراگیران  ها وبخشی به ارزش تعالی وپرورش، آموزش درسی برنامةایدئولوژی حاکم بر 

وپرورش و اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری  آموزشاسناد باالدستی، سند تحول بنیادین در کنار  نگرش این .است

آموز در پایان هر  دانش ،راهبرداین  اساس درس عربی است. برفهم متن با قید دینی در آموزش راهبرد علل انتخاب  اسالمی،

متون دارای مضامین  قبال کرده، در پیدا انتقال او به آموزشی مواد طریق از که هاییآموخته میزان به بتواند باید تحصیلی پایة

 دریافت به دارد، فرهنگی و ارزشی صبغةمی که محتوایی با الروایات و یا متون فرهنگ اس ادعیه، کریم،دینی از قبیل قرآن

فهم آیات  به دوره متوسطة اولآموزان بتوانند در پایان  انتظار دارد دانش راهبرد این .یابد دست ها آن و مفاهیم مضامین معانی،

متون با  فهم ساختارها و به متوسطه دوم، دورة پایان در و اسالمی و فرهنگ دینی متون و سادةنیز عبارات کوتاه  ساده و

 (.002-069: 0341دوره اول دست یابند )ر.ک. میرحاجی، تر از  های گسترد دامنه

 قی والادعیه، متون اخ پرکاربرد قرآن،ها و تعابیر است ابتدا واژه الزم فهم متن دینی مدنظر است،، این رویکرد در ازآنجاکه 

 در شده، بندیزمان برنامةآوری و سپس به تدریج طبق یک قی جمعالاعتقادی و اخ های ارزش ونیز متون حاوی فرهنگ 

 برای رو است، ازاین اشتقاقی زبانی عربی زبان. شود آموزش چرخة غیرمستقیم، وارد یا رسمی، مستقیم آموزش سال شش طی

 یاد آموز دانش به را« حرام»یا « حرم»برای مثال اگر واژة  .کرد استفاده توانمی هم غیرمستقیم روش از و مفاهیم انیمع انتقال

 باشد. گرفته یاد را واژه این با ریشه هم قرآنی واژة 20توانیم انتظار داشته باشیم که او حدود باشیم، می داده

و ادعیه  قرآنبه معنای پرداختن صرف به آیات راهبرد، آن است که این  در انتخاب محتوا استراتژیهای این از ویژگی 

 ها و فنون مناسب،یک راهبرد کلی این قابلیت را دارد که با روش عنوان به دینی متن فهم رویکرد. نیست... و 

 ن آموزش زبان عربیو محققا ای که نباید از نظر مؤلفاندر این زمینه نکته را به مقصود برساند. زبان عربی جویندگان

با  تر وسیاستی که فراگیرنده را بهتر و راحت توان از هر روش ورو می ازاین هدف است. همان غایت و دور بماند،

اجبار از روش مستقیم بهره  به . الزم نیستاستفاده کرد رساند،کریم و متون دینی میآرامش و لذت بیشتر به فهم قرآن

با روش  بسا چهبلکه  آموز قرار داد،مقابل دیدگان دانش صورت عریان در ام کتاب را بهمواد خ عات خود والبرد و اط

 همان(.) شدنائل  موردنظربتوان به هدف  یا ... ی وو روای قرآنی متون مستقیم ارائهیا با روش  مکالمه و ارتباطی و

 . آموزش عربی مبتنی بر بازی7

آموزان  است. استفاده از بازی سبب افزایش انگیزه و مشارکت دانشبازی آموزشی یکی از راهبردهای خلّاق آموزش 

شود یادگیرندگان (. تدریس عربی بر اساس این راهبرد، سبب می60-0342:06روح است )کرامتی، های بیدر کالس
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با عالقه و آموز را دائماً نشاط داشته باشند و از این نشاط برای حل مشکالت و کسب علوم استفاده کنند. بازی، دانش

کند و یادسپاری مطالب را بهتر دهد و نگرش مثبتی به زبان عربی ایجاد میصورت کامل در درس مشارکت می به

های الکترونیکی و محقق ساخته برای دستیابی به اهداف آموزشی برای مثال، بازی(  Aldabbus,2008:58) کند می

آموزان دوره  ه راهبردهای افزایش انگیزه و یادگیری دانشای برخی دروس عربی دورة متوسطة اول، از جملترجمه

آموزان در یادگیری زبان عربی، خجالت کشیدن  یکی از موانع پیشرفت دانشدهد که متوسطه است. تحقیقات نشان می

ود شهای کامپیوتری سبب میبازی (. استفاده از رایانه و323: 0311)حسینی و همکاران،  و ترس از اشتباه کردن است

، که شخص احساس قدرت کند و بدون هیچ خجالتی، میزان اطالعات خود را بسنجد و افزایش دهد. در بازی

 استکه حواسشان به بردن مسابقه معطوف  درحالی کار برند، های زبانی خود را بهمجبورند مهارت آموزان دانش

(Dickinson, 1981:381)  و سازگاری با جامعه را نیز ارتقا  عربی های زبانخالقیت، مهارت، های آموزشیبازی

 سازندمینة شکوفایی طبیعی زبان در اشکال و سطوح مختلف را فراهم میو ز ( (Anderson,2010:29-31 دهند می

(Lee,1981:206-214 .)های پرکاربرد برای و استفاده از جدول کلمات متقاطع، یکی از بازی عربی بازی با واژگان

 (Kening,1990:126) ستا عربی یادگیری زبان

 درس عربی . یادگیری متکی بر تفکر انتقادی8

این راهبرد  است. عمـلحیطة در  و نگرش دانش به کاربردن این دانش، نگرش و مهارت ای ازهآمیز تفکر انتقادی

 مبتنی است نطقیهای مارزشیابی استدالل تفسیـر و و ، شناسایی مفروضات، استنتـاج، تعبیراستنباطآموزشی بر پنج اصل 

(The psychological corporation, 1980:41) اطالعات  انفجار عصری است که تحت عنوان عصر حاضر عصر

های ای همچون اینترنت و شبـکهپیشرفته های آوری فنطریق  ایـن دوره اطالعات از در شده است.از آن نام بـرده 

بلکه  ،باشد کارساز تواند مفید واین صرف داشتن اطالعات نمیبنابر ؛شوندوفور یافـت می رسانی بهجهانی اطـالع

بندی، تقسیم به اطالعات پایة بر تفکر انتقادی .است حائز اهمیت اطالعات این کاربرد نحوةوتحلیل و  تجزیه

 رونده ب ،جدید هاینظریه ارائة قوانین علمی و کشف همین اساس با بر و پردازد می اطالعات کاربرد وتحلیل و تجزیه

و خالق  متفـکر های انسـان تربیـت دبای مدارس در تربیت اصلی تعلیم و بخشد. بنـابراین هدفمی علم شـدت تولید

 و هابرای رقابت را کند که اومی ایجاد شخـص در جسمی –قـدرتی ذهنی انتقادی (. تفکر60 :0310)کومبز، باشـد

کارشنـاسان تعلیم و  امروز (poul, Richard,1993:56) .ازدسمی کنونی آماده متغیر سرعت به دنیای هایچالش

باید بخش الینفک  بلکه، اهـداف تعلیم و تربیت باشد یکی از باید تنها نهانتقـادی  تفکر که دارندنظر  اتفاقتربیـت 

بهترین تفکری است که تحلیل، ارزشیابی و گزینش و کاربرد  انتقادی تفکرزیرا  ،باشد تحصیلی مقطع هر آموزش در

 .(Forst, 1997:58) امروز است دنیای نیـاز که همان چیزی آورد،می وجود انسان به در راه حل را

بندی شده و اطالعات طبقه، مربیان باید ضمن آنکه انتقادی سوی تفکر به آموزان در درس عربیدانشبرای هدایت  

 های تفکرمؤلفه ،کنندارائه  آموزانبه دانش بیت )ع( اهلص( و ) ی را دربارة تفکر بر پایة آیات و روایات پیامبرسودمند

کنند. بدون تردید آموزش ها ارائه پرورش آن مؤلفه جهـت بهبود و در را سوو در دهندبه ایشان آموزش  را انتقادی

ها و شواهد مثال شود که همراه باآموخته می درستی بهنها زمانی آموزان تزبان عربی بر پایة راهبرد تفکر انتقادی به دانش

؛ 02. در آیات متعدد قرآن، انسان به تعقل و تدبر و خردورزی دعوت شده است )حج/روشن صورت پذیرد
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( و تقلید کورکورانه و بدون پشتوانة عقلی مورد تقبیح واقع شده است 9؛ انعام/3؛ رعد/011عمران/؛ آل600،020بقره/

د بر استفادة انسان از قوة تعقل در تمام مراحل زندگی و بیان و فهم ع( در سخنان خو) (. موالی متقیان علی010)بقره/

تدبیر با تعقل مانند دیدن با چشمان نیست؛ »فرمایند: اند و میمطالب از طریق استدالل متقن و محکم پسند تأکید کرده

که عقل، کسی را  ورتیدهد، درصگیری بیننده، خالف واقع را نشان می زیرا گاهی چشمان به مقتضیات ساختار و موضع

(. این مهم در سیرة تربیتی پیشوایان دینی نیز 640البالغه، حکمت  )نهج« دهدکه از آن پندی بخواهد، فریب نمی

ع(، در پرورش روحیه تفکر، قدرت استدالل و تفکر انتقادی ) بیتروشنی آمده است و بیان سیرة عملی اهل به

-تواند دانش(. برای مثال، معلم عربی در پایه دهم متوسطه می361 :0314،6آموزان راهگشاست )ر.ک. قمی، دانش

ها ثواب در نظر گرفته شده و  آموزان را با پرسش و پاسخ در خصوص نگاه کردن به چیزهایی که در روایات برای آن

(، نگریستن به 13: 10ق، 0013(، نگاه به برادر مؤمن )مجلسی،69: 6ق،  0003توجه به روایات نگاه به کعبه )صدوق، 

: 01ق، 0013که در آن نگاه به دریا )مجلسی،« الثامنالدرس»ص( در ) خدا( و متن روایت رسول40: 0تا، علما )ورّام، بی

 آموز را به تفکر وادارد. ( عبادت شمرده شده است، دانش324

 گیریبحث و نتیجه

آموزان  های زبان علوم و معارف اسالمی در دانشآموزان در درس عربی و تعمیق آموزهافزایش موفقیت تحصیلی دانش

آموزان در درس عربی، توجه همواره مورد نظر مربیان و مسئولین تعلیم و تربیت بوده است. یکی از عوامل موفقیت دانش

های اثربخش در آموزش و یادگیری است که راهبردهای یادگیری و آموزش از جملة های اثرگذار و روشبه مؤلفه

  درسی  یک برنامه ،آموزش اثربخش درس عربی در دوره متوسطهدقیق و کامل برای   طور به  توان هرچند نمی .هاست آن

آموزان و با توجه به  های دانش ناپذیر از فعالیت راهبردهای تدریس اغـلب بـه منزلة بخشی جداییاما  ، کرد  تعیین  مشخص

  بـا  مـتناسب  های آموزشی رسالت جدید نظام شوند. یزی میر طرح شود، که برنامة درسی طراحی می همان الگویی

دار در منابع اطالعاتی  دار و هدف جهت وگذار جدی، گشت  قادر ساختن نسل جدید به های عصر جدید، ویـژگی

های  دستیابی به چنین نظام . های فـرد دانست نیاز آن را باید مـجهوالت و پرسـش ترین پیش حدوحصر است که مهم بی

های  مهارت باألخص های اجتماعی،که در مورد انواع مهارت استخالق و فعال   آمـوزشی مـنوط به وجود فراگیرانی

و راهبردهای مؤثر تدریس  هاتسلط بر روش. باشند  بـرخوردار  مالز  از دانش و آگـاهی تفکر انتقادی و پرسش کردن،

ها  ، ضرورتی است که در این نوشتار به معرفی برخی از آنبرای تقویت زبان عربی که کلید فهم قرآن و حدیث است

مند از فناوری اطالعات و ارتباطات، محور، آموزش مبتنی بر بازی، آموزش بهرهمحور، گروه مانند آموزش پرسش

ته شد. ی پرداختفکر انتقادهای فردی، یادگیری متکی بر  آموزش مبتنی بر فهم متن با قید دینی، آموزش مبتنی بر تفاوت

 استدالل و بیان قدرت دروس عربی دوره متوسطه اول و دوم انتخاب شد تا ضمن رشد محتوایاین راهبردها متناسب با 

 ورزیجرأت و نفس اعتمادبه حس شاگردان، افزایش در گروهی و مشارکتی روحیه شاگردان، پرورش خالقیت، تقویت

 شاگردان، رشد میان در هاتفاوت پذیرش حس رفتن ، باالتاریهای شنیداری و گفتوسعه و تقویت مهارتشاگردان،  در

درس عربی، فرایند آموزش و یادگیری را  کالس به مثبت وابستگی و تعلق متعدد، احساس ابعاد از شاگردان شخصیت

 نماید.بخش  و لذت دلچسب شاگرد برای
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