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 چکیده

های سنتی، به راهبردهای نوین نیازمند است. ازآنجاکه آموزش  بدون شک آموزش زبان عربی در ایران در کنار شیوه

پذیرد و رویکردهای نوین آموزشی مانند واکنش  های سنتی صورت می زبان عربی در کشور بیشتر با تکیه بر روش

اگیران، پیگیری فراگیران نسبت به چگونگی یادگیری ذهنیت آموزشگر، نوع پیشرفت فر فراگیران در هنگام یادگیری،

ها کمتر مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده است، بررسی و ارائۀ مباحث راهبردهای نوین یک  عربی در دانشگاه

 زبـان ی آموزشگرانبرا آموزش خاص های روش یبررسرو  ازاین آید. ناپذیر در این زمینه به شمار میبخش تفکیک

های سنتی آموزش  . در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن بررسی روشاسـت یضـروری عربی امر

 گونه این با آموزشگران شدن آشنا ی،عرب زبان آموزش یواقع مشکالت عربی سعی شده بر اموری چون مطرح کردن

توجه شود. ارائه  رو  شیپ مشکالت بر کردن غلبه یبرا آموزش نوین های روش از یافتن اطالع و همچنین موانـع

ای را برای بهتر آموزی زبان  ها در یادگیری این زبان، امکانات ویژه رویکردهای نوین آموزش زبان عربی و استفاده از آن

های سنتی و  دهد و بسیاری از موانع و مشکالت آموزش زبان در سیستم عربی در اختیار آموزشگران و فراگیران قرار می

 نماید. آموزی در ایران را برطرف می انقدیمی زب
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 مقدمه

های سنتی آشکار  ناپذیر در امر آموزش است. با نگاهی گذرا به روشمبحث راهبردهای نوین آموزش یک بخش جدایی

اند؛ اما با  های پرکاربردی در عرصه آموزش بوده مدت روش ی طوالنیها برای یک دوره زمان گردد که این روش می

ترین نقدهایی که  اند. اساسی مرورزمان کارآیی خود را از دست داده گذشت زمان و روی کار آمدن راهبردهای نوین به

دهندۀ  عنوان انتقال های سنتی وارد آمده است، ایستایی و منعطف نبودن، فعال مطلق بودن آموزشگر و نقش وی به به روش

این  مطلق اطالعات، اطالعات غیرضروری نزد فراگیرنده، درگیر نشدن فراگیرنده در امر آموزش و... است. در حقیقت

 یبستگ آن یاجرا در یو ییتوانا و آموزشگر انتخاب به رود، کار بهباید  موقع چه و یدرس چه یبرا یروش چهمهم که 

 .دارد

 یعنی آموزش، رکن سه نیا در یو. باشد داشته تیکفا خود کار در قتاًیحق که است یکس یا حرفه آموزشگر

 مسلط آموزش گوناگون یها وهیش و ها  روش بر او. است کارآمد خوبی به آموزش روش و موضوع ران،یفراگ شناختن

د. او، خود ریگ یم شیپ در کالس آن در آموزش یبرا را مناسب روش ماهرانه ،کالس نوع و تیوضع به توجه با و است

کند که با هایی استفاده می کند و برای رسیدن به یک آموزش نوین از شیوهزمینه آموزش مؤثر را برای فراگیران مهیا می

کند، سازگاری داشته باشد  هایی که به دنبال آن است، تناسب و با شرایط زمانی و مکانی که در آن کار می مجموع هدف

خود خوب یا بد نیست؛ بلکه نحوه و شرایط استفاده   نوبۀ های آموزش به ن، هیچ یک از روشبنابرای (؛037۱ :003)سرمد، 

شود. به اعتقاد مادلین هانتر، بهترین روش آموزش، بهترین  کارگیری آن شیوه می از آن است که باعث قوت یا ضعف به

سب، ظرافت و پیامدهای آنچه در کالس تنا توان با توجه به روش آموزشگری و بهترین روش یادگیری وجود ندارد و می

 (.03۳1 :0۱و عابدی،  دهد، رفتار و روش آموزش مناسب را انتخاب کرد )مهرمحمدی رخ می

 های آموزش، محتوای آموزش، نیازها و عالیق فراگیران، امکانات محیطی، آموزشگر باید با توجه به هدف

های آموزشی منفعالنه، روش آموزش فعال  در مقابل روش ترین شیوه را برای یک آموزش مطلوب انتخاب کند. مناسب

های آموزش فعال  های اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. در روش گیرد که طی دوره قرار می

نوین، هنوز  های مختلف آموزش آموزش نقش مؤثری بر عهده دارند. با وجود روش   آموزشگر و فراگیرنده در عرصه

سنتی بسیاری مدنظر آموزشگران است که در برخی موارد دارای نقاط ضعف بسیاری است و باید در پی رفع های  روش

های پر بازده نوین برآمد. با این مقدمه، در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی  این نقاط ضعف بوده و به دنبال شیوه

. چگونه و با چه 2اند؟  زبان عربی در ایران کدام. مشکالت آموزش قدیم 0به دنبال پاسخ برای این دو پرسشیم: 

 توان مشکالت آموزش زبان عربی را از میان برداشت؟ راهبردهای نوینی می
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 پژوهش ۀنپیشی

 یعرب زبان آموزش مشکالت ییاب ریشه»اند عبارتند از: مقالۀ  برخی از تحقیقاتی که به بررسی آموزش زبان عربی پرداخته

 زبان نامناسب جایگاه مقاله این در نویسنده ؛(03۳0) یرسول حجت از «ها گرایش تعریفی مبان: نایرا یها دانشگاه در

 ،یعرب زبانن دانشجویا یانگیزگ یب ،یانسان علوم نامناسب جایگاه ،یعرب زبان دانشجویان یاستعداد کم ایران، در یعرب

 ضعف عوامل ازجمله را کیفیت یب یآموزشی رهاابزا و نامناسب یدرس یاه برنامه استادان، آموزش نامناسب های روش

 گرایش تأسیس مشکالت، این رفعی برا نویسنده راهکار ترین مهم. است دانسته یعرب ادبیات و زبان رشته دانشجویان

 .است یعرب زبان آموزشه حوز در یجدید

 بودنی سنّت ،«راهکارها و ها یکاست ها، نقص :ایران یها دانشگاه و مدارس در یعرب آموزش» ۀمقال در( 03۳۱) یسلیم

 و دانسته ایران در یعرب زبان ییادگیر و آموزش مشکالت ترین مهم از را، ها آن بودن محور قواعد و آموزشهای  شیوه

 یها گرایش تأسیس لزوم و کاربرد بسامد یمبنا بر قواعد یبند تقسیم لزوم متن، محوریت به توجه چون یراهکارهای

 .است داده ارائه وزشآم یعال سطوح در جدید

 مقطع دری شعر متون تدریس یراهبردها یاجرا میزان نقد و بررسی» ۀمقال در نیز( 03۱0) همکاران و زاده متقی

 و اند پرداخته کشور یها ه دانشگا در یشعر متون تدریس یراهبردها بررسی به ،«یعرب ادبیات و زبان هرشت یکارشناس

 شود. یم استفاده تدریس جدید های روش از ربیشت یسنت روش اند که گرفته نتیجه

 هرشت یکارشناس مقطع در قواعد تدریس فنون و اه روش یاجرای میزان» عنوان با یدیگر ۀمقال در (03۱2زاده ) متقی

 زبان قواعد تدریس مناسب فنون یاجرای میزان و تدریس های روش ،«استادان و دانشجویان نظر از یعرب ادبیات و زبان

 .است داده قرار تحلیل وی بررس مورد را ها دانشگاه در یعرب

 تأثیر ،«دراسۀ المدخل التواصلی فی تدریس االدب العربی المعاصر للطالب العربیۀ االیرانیین»نامۀ  جالئی هم در پایان

 نتیجه و کرده یبررس یمیدان وی نظر بعد دو از یایران دانشجویانی ارتباط توانش در را عربی معاصر ادبیات تدریس

 های مهارت آموزش در) شنیدن مهارت در است، مفید یارتباط رویکرد با معاصر ادبیات تدریسهرچند  که است گرفته

صورت  های ارزشمند دیگری نیز در رابطه با آموزش زبان به مقاله .است نیامده دست به مثبتی چندان نتایج( چهارگانه

ها نیز در این پژوهش استفاده شده  درآمده است که از برخی از آنصورت خاص به نگارش  کلی و آموزش زبان عربی به

ها نیز در این قسمت  های انجام شده در این زمینه که به برخی از آن ها و پژوهش است. ولی با وجود ارزشمندی مقاله

کارهای آموزش  راه صورت مستقل و یکجا به بررسی اشاره شد، این نکته نیز نباید مغفول بماند که تاکنون پژوهشی که به

کارهای نوین را نیز در کنار آن ارائه دهد، به انجام نرسیده است.  ی سنتی آن بپردازد و سپس راه زبان عربی به شیوه

های سنتی و  پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن این مهم، بر آن است تا با تکیه بر نکات مطرح شده در باال، به معرفی شیوه

وسیله راه را برای انتخاب روشی تلفیقی و هدفمند و مؤثر در آموزش زبان  ایران پرداخته و بدینمدرن آموزش عربی در 

 عربی فراروی پژوهشگران و فعاالن این عرصه قرار دهد.
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 میمفاه فیتعر

 در. تیواقع فیتوص ای و شناخت به یابیدست یبرا ذهن یرعقالنیغ ای یعقالن ندیفرا از است عبارت روش :روش. 1

 انسان که ییها راه مجموعه به است ممکن روش. است مقصود به دنیرس یبرا مناسب ابزار هرگونه روش ر،ت یکل ینامع

 و ابزار مجموعه و روند یم کار به پژوهش و یبررس هنگام که یقواعد مجموعه کند، یم تیهدا مجهوالت کشف به را

 .(037۱ :20 ،یساروخان) شود اطالق کند، یمی راهبر معلومات به مجهوالت از را یآدم که یفنون

 یبرا ،دار آموزشگر هدف و منظم یطراح اساس بر ،فراگیرنده و آموزشگر متقابل رفتار ای تعامل آموزش . آموزش:2

ی ها وهیش و اه ت عاد باورها،، ها شیگرا ها، نگرش همچون یمختلف میمفاه آموزش،. است فراگیرنده رفتار در رییتغ جادیا

 (.03۳3 :07 ،یمحمد رزایم) ردیگ یم بر در ،میکن جادیا شاگردان در میخواه یم که را یراتییتغ انواع ورکلیط به و رفتار

 

 زبان عربی در ایران آموزش عوامل و مشکالت

 :از عبارتند قواعـد بـه ینسب یآگاه رغم یعل یعرب زبان مشکالت ترین مهم

 لهجه و زبان به مربوط مشکالت .0

 نیطرف از کی هر یبرا بحث نبودن جالب .2

 اطالعات پردازش امر در اندک تسلط .3

 آموزشگر ییایح و حجب، بودن یخجالت .0

 یعرب جمالت فهم ییتوانا عدم .۱

 .(037۱ :003 سرمد،) یعرب زبان به مکالمه ییتوانا عدم .۱

 :کرد بندی دسته ریز صورت به توان یم را مشکالت نیا آمدن وجود به لیدال

 رتبط با آموزشگرانالف. موانع م

 . آموزش قواعد محور در چارچوب نظری کتاب0

 . تسلط ناکافی آموزشگران بر مکالمه عربی و استفاده کمتر از آن در جریان آموزش2

 گرایی . عدم تخصص3

 ب. موانع مرتبط با فراگیران

 های غیرانسانی به درس عربی . عدم عالقه فراگیران رشته0

 ها با نیازهای علمی، عاطفی و روانی فراگیران . عدم تناسب محتوای کتاب2

 ج. موانع مرتبط با جامعه و فرهنگ

 . نگرش منفی نسبت به جوامع عربی0

 گذاری اجتماعی . ارزش2

 د. موانع مرتبط با نظام آموزش و برنامه درسی

 تر . مدت زمان آموزش کم0

 های آموزشی ضمن خدمت از اهمیت و اعتبار . عدم برخورداری دوره2

 . کمبود امکانات و مواد آموزشی3
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 هـ. موانع مرتبط به ارزشیابی

 (.20_23: 03۱۳زاده و عبادی،  ناهمسویی ارزشیابی با اهداف آموزشی )ر.ک. ایمان

 

 آموزش زبان در ثرؤم عوامل

 بندی نمود: توان به شیوۀ زیر تقسیم ترین عوامل اثرگذار در آموزش زبان را می مهم

 .دنریبگ ادی خوبی به ندبتوان تا ندباش کرده رشد یعقل و یعاطف ،یجسم لحاظ از دیبا فراگیران :یآمادگ

 و لیم دارد، یریادگی انیجر در یمهم نقش که ها زهیانگ نیا از یکی یادگیری هر چیزی نیازمند انگیزه است؛ :زهیانگ

 .دهد یم ووس سمت و روین انسان تیفعال به هدف. است هدف و دیگری آموختن به فراگیران رغبت

 تحت یعیوس حد در فراگیران یآمادگبنابراین،  دهند؛ ی قبلی تجربیات را شکل میها آموخته :تجربۀ فراگیران

 با دیجد ۀمسئل و مفهوم که کند درک را دیجد مسائل و میمفاه تواند یم یزمان فرد. هاست آن گذشته تجارب تأثیر

 .باشد مرتبط او یشناخت ساخت

 هوا، نور، مانند باشد، یکیزیف است ممکن طیمح. دارد یریادگی امر در ییبسزا تأثیر عامل مهم محیط محیط:

 نیوالد رابطه باهم، فراگیران رابطه ،فراگیر و آموزشگر رابطه. باشد یعاطف است ممکن ای یآموزش امکانات و زاتیتجه

 .باشد مؤثر ها آن یرگیادی زانیم رد تواند یم یهمگ رانیفراگ تیترب درزمینه ی آموزشگران و نیوالد نگرش و باهم

 لحاظ به و است یآموزش یها طیمح دهنده لیتشک عوامل ترین مهم از آموزشگر یروین شک بدون: آموزش روش

 اریبس یریادگی روند در آن تأثیر ت،ینها در و یآموزش یها تیفعال ندیفرا در آموزشگر آموزش، روش و نگرش تیاهم

 .دارد عوامل ریسا به نسبت یخاص یبرتر مهم، عامل نیا. است مؤثر و یضرور

 ارتباط و دهند یم قرار نهیزم و طرح کی در را اجزاء کل، درند  معتقد گشتالت مکتب طرفداران :جزء و کل ۀرابط

 مطرح کل صورت به را یدرس مطالب ابتدا امکان حد در دیبا آموزشگر ،آموزش انیجر در. دنساز یم روشن را ها آن

 .بپردازد اجزاء لیتحل و یبررس به ازآن پس و سازد مشخص را کل با اجزاء ارتباط و کند

 ی ـروان ۀطیح در ویژه به آن مختلف یها طهیح و یریادگی ندیفرآ کل در تکرار و نیتمر تأثیر :تکرار و نیتمر

 .(03۱7 :003 سرمد،) است انکارناپذیر ،یحرکت

 

 آموزش زبان های روش یبند میتقس

ۀ دهند انتقال عنوان به آموزشگر و است یانفعال یموجود ندهریفراگ روش نیا در: )سنتی( یخیتار  های روش

 اصول م،یمفاه از یانبوه با را رانیفراگ ذهن کند یم تالش آموزشگر. دارد عهده بر را آموزش یاصل تیمسئول اطالعات،

 یدرس ۀبرنام ،آموزشی روش نوع نیا در. دهد رییتغ قبل به نسبت را ها آن رفتار ترتیب این به و سازد انباشته اصطالحات و

 که کند می ورتصّ آموزشگر. کنند یم استفاده یمشخص یمحتوا از اجبار به ریفراگ و آموزشگر و است انعطاف قابل ریغ

 به ل،یدل نیهم به دیشا. شود یم ظاهر رانیفراگ برابر در معلومات نهیگنج عنوان به و اوست خود ،آموزش یاصل عامل

 .(0371 :23۱ ،یصفو) ندیگو یم زین محور آموزشگر های روش ها، روش و الگوها گونه نای
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آموزشگر  و دارد قرار توجه مرکز در اوی ها یتوانمند و قیعال و ریفراگ ها،الگو نوع از نیا در :نینو های روش

 استفاده یادیز یآموزش امکانات و لیوسا از آموزش هنگام آموزشگر. کند تیتقو را رانیفراگ ییتوانا تا کند یم تالش

 اهداف تحقق در را آنان و گذارد یم رانیفراگ ۀعهد به متنوع یها تیفعال و ها نیتمر قیطر از را مؤثر یریادگی و کند یم

 یآموزش ریمسان ریفراگ پای به پا که است ای کنندهتیهدا و راهنما ،آموزشگر. دهد یم دخالت درس میمفاه یریادگی و

 .(23۱همان: ) دنریبگ ادی عالقه یرو از و قیعم طور به را درس تا کند یم کمک ها آن به و کند یم یط را

 

 ی سنتی آموزش زبانها وهیش

 زبان اساس و هیپا عنوان بهی دستور یها ییتوانا به را آموزش تیاولو زبان، آموزش به یسنت یکردهایرو که است یهیبد

 تکرار که یروش از و میمستق آموزش قیطر از توان یم را زبان دستور که بودند باور نیا بر کردهایرو آن. بودند داده

های زیادی وجود دارد که هرچند در  در شیوۀ آموزش سنتی زبان، روش .فراگرفت ،باشد برداشته در را مختلف ناتیتمر

هایی کارآیی باالیی ندارند. تن کردند اما در حال حاضر و به زمان خود کارآمد بود و نیازهای روز جامعه را برطرف می

 رود. تنهایی به کار می عنوان روشی برای آموزش زبان عربی همچنان به ها متأسفانه در حال حاضر به برخی از این شیوه

 

 ترجمه ـ دستور روش .1
 ودوج یمتفاوت یها دگاهید آن ۀدربار کـه اسـت ترجمـه ـ دستور روش دوم، زبان آموزش های روش ترین مهم از یکی

 در اصل شـد، یمـ اسـتفاده اساسی یروش عنوان به یالدیم نوزدهم تا هفدهمی ها سده در ترجمـه_دسـتور روش . ازدارد

مدنظر بوده است که این دو زبان با روش  یونانی و نیالت زبان آموزش مثابه به دوم زبان آموزش زمـان آن در

 این روش در فراگیرنده و آموزشگر نقش. (/https://fa.wikipedia.org/wiki) شد دستورترجمه آموزش داده می

 کـالس مطلـق قـدرت آموزشگر. است آموزشگر کنترل تحت و محور آموزشگر شدت به هـا کالس. است یسنت کامالً

 و دارنـد یزینـاچ اریبس عمل ابتکار فراگیران .است... و کالس سخنران شتباهات،ا کننـده حیتصـح ـز،یر هبرنام درس،

 .(03۳3 :2 ،یحقان)و ارتباط فراگیران با یکدیگر اندک است  دهند نشان نمی خود از یچندان ـتیخالق

 

 میمستق روش. 2
 و گیرد بهره می یخارج زبـان از فقـط آموزشگر روش ـنیا در. آمـد وجود به ترجمه - دستور روش مقابل در روش نیا

 زبان از وجه هیچ به آموزشگر. کند استفاده می ریتصاو و اءیاشـ ماننـد آموزشی کمک لیوسـا از فراگیران بهتر درک یابر

 داده آموزش ییاستقرا صورت به یدستور قواعد ن،یهمچن .پرهیزد می جمالت ترجمه از و کند ینم استفاده یمادر

 .شوند یم

 شنای آدستور کاتن بـا فراگیران که نحوی به بود مقایسه اساس رب و میمستق صورت به ،زبان دستور آموزش روش

 فراگیران به آن در که میرمستقیغ روش برخالف افتند،ی یم را ها آن کارگیری به و نیتمر مجال و فرصت سپس و شده

 استنتاجا ر یردستو نکته آن از تا شود یم داده بود موردنظر یدستور نکتـه ۀدربردارنـد کـه نمونـه عنوان به یجمالت

 .ندینما

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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 که یساختار علل و آموزشگران یتجربگ یب لیدل به اام داشت، یریچشمگموفقیت  مراکـز یبعضـ در میمسـتق روش

 یها وهیش شیدایپ باعث خود که شدند آن در ییها یکاست متوجه یآموزش یاه ستمیسزودی  به بود، روش نیا در

 میمستق روش سـر بـر نظر اختالف است. روش مفهـومِِ خود م،یمستق شرو ماندگاری دستاوردها از یک. یشـد یگرید

 در را ها روش و رویکردها از اریبس قوطسـ و ظهـور و شـد دوم زبـان آموزش یچگـونگ درباره یادیز های بحث به منجر

 .(http://farsiamooz.blogfa.com/post/16) زد رقم ستمیب قرن

 

 ی ـ گفتاریداریشن روش. 3

 مطالب روش نیا در. ردیگ یم نشأت انهیرفتارگرا یروانشناس و ییساختارگرا شناختی زبان اتینظر از درواقع روش نیا

 یفراوان استفاده یریتصو و یصوت لیوسا و زبـان هایآزمایشگاه از شـوند؛ یمـ ارائه مکالمه قالب در شتریب یدرس

 شمار به زبان آموزش در مهم ارکان از یداریشن قوه تیتقو و حیصـح تلفظ با گفتار سپردن، خاطر به تکرار، و شود یم

 آموزشگر نقش. شوند یم آموزش داده ییاستقرا صورت به یدستور نکات و متن بافت در لغات وه،یش نیا در. ندیآ یم

. در حال حاضر (03۳۱ :07۱ ،یمیسل) کند هیتنب را ادرستن یها پاسخ و قیتشو را حیصح های جـواب کـه است نیا

 .کاربرد چندانی ندارد آموزش در یرفتارشناس

 

 صامت روش. 4

 حد تا دیبا آموزشگر که است نیا بر یمبن روش نیا. شد مطرح گاتگنو کالب توسط که است یروش صامت روش

 کشف و مسئله حل قیطر از فراگیرنده روند، نیا درفراگیرنده فرصت سخن گفتن داشته باشد.  تا باشد ساکت امکان

 که ییاه یدشوار لیدل به روش نیا .بسپارد خاطر به را دیجد زبان و کند تیتقو را خود ۀحافظ که ردیگیم ادی الیتفع

  امهاد یبرا آنان یها زهیانگ شدن کم به علت تدریج به ،فراگیران نداشـتن عـادتنیز  و آورد یمـ وجود به ی آموزشگربرا

 .(0۱۱۱ :3۱۳ قورۀ،) نشـد مواجه چندانی استقبال با ی،ریادگی روند

 

 یریپذ نیتلق روش. 5
 به زیچ هر از شیب ،است انسان مغـز یشناسـ عصـب و یروانشناسـ  نهیزم در بشر دیجد یها دانش از برخاسته که روش نیا

 استفاده گرفت وامی درمان روان ازی نیتلق روش ـهک ای عمـده عنصـر. دهد می نشـان توجه اش یدرون یها حالت و انسان

ارد. ندی آمـوزش تازگ در نیتلقـ مفهـوم .(http://farsiamooz.blogfa.com/category/4) ستا نیتلق از یعمل

 وارید یرو یپوسترها و نـور رنـگ، .شـود یمـ یاریبس توجه یجانب یریفراگ و رامونیپ طیمح به ،ینیتلق آموزش در

 القا فراگیران به آرامش احساس است موجـود کـالس یفضا در آنچه هر. شوند یم انتخاب هدفمند طور به کالس،

 هم و متن هم. شوند یم اجرا آرام یقیموس ی زمینه پس با همراه هـا مکالمه. شود یم پخش یقیموس گاه کالس در. کنند یم

 .(0۱۱۱ :22۳ قورۀ،) دارند یریپذ کنش نقش فراگیران کل، در .دارند قرار یدرس ۀبرنام در المهمک

 نیا کارگیری به که ـرایز ست؛ین مناسب بلندمدت یبرا شک بدون اما باشد دیمف مدت ی کوتاهبرا دیشا روش نیا

 استقبال امروزه لیدل نیهم به. مهارت بر نـه اسـت استوار فراگیر حافظه قدرت هیپا بر یعرب زبان یریادگی در روش

 .شود ینم از آن یچندان

http://farsiamooz.blogfa.com/post/16
http://farsiamooz.blogfa.com/category/4
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 آموزش عربی نینو های شیوه

 یدیجد یها وهیش زود یلیخ و شـد آغـاز زبـان یسـنت آموزش هویش به نسبت ییهاواکنش امروز به تا گذشته یها دهه از

 و آموزش در« قواعد» زبان دستور تیحورم .شدند خـارج دور از تـر یمیقـد های وهیشـ و شد منتشر جهان سرتاسر در

 قواعد دانش در ییتوانا شامل فقط زبان کی در ییتوانا که رفتت سم ـنیا به ها بحث و رفت سؤال ریز زبان یریادگی

 و دانش تسم به را  هتوج ـدیبا اام است، یضروری امر جمالت دیتول یبرا قواعد ییتوانا و قدرت که درحالی، ستین

 مختلف اهداف یبرا زبان یاقتضا مورد یها جنبه گـرید و یدسـتور یسـاختارها از اسـتفاده یبـرا دنیازمور های مهارت

 هدف که نمود معطوف زین گرید موارد و ازین و خواسته شرح شنهاد،یپ مشاوره، ۀارائ ا،ه درخواست انیب لیقب از یارتباط

 آنچه بین دراین و است گرانید با یبرقرار ییتوانا یصلا هدف یعنی هستند، موارد نیهم ـزین زبـان آموزش از یاصل

 (.03۳۱ :21۱ ،یقـائم) اسـت ارتبـاط یبرقـرار قـدرت و ییتوانا است، الزم یکالم ارتباط یبرا زبان از استفاده یبـرا

 اراستو ثابت یعلم یها ـهیپا بـر عام روش. کردند نیمع ی دو روش عام و خاصعرب زبان آموزشی برا پژوهشگران

 عبارتند از: آن مهم یها یژگیو و است

 طبع مطابق کـه ببـرد کـار بـه آموزش در یخاص ایرفتاره آموزشگر تا گیرد شکل می یروانشناس هیپا بر. 0

 .باشد هماهنگ یآموزشـی هـا سـال طـول در ها آن یسن مراحل با نیهمچن و باشد فراگیرنده

 فراگیرنده تالش  شعله امـر ـنیا رایز حفظ؛ و دیتقل یرو از نه باشد هتجرب و عقل اساس بر یعربی ها درس فیتأل. 2

 .دیگرا یم یخاموش به را

 معلوم از مرکب، به سـاده از ،کلی به یجزئ از دشوار، به آسان از مطالب آموزش در فراگیرنده با شدن گام به گام. 3

 :3 الحصری،) شودی ریادگی قدرت شیافزا و فراگیران نشاط به منجر تواند یم معقول، به محسوس از و مجهول به

0۱۱۱). 

. برد یم کاربه  خـود آموزش در اهدافش به دنیرس یبرا آموزشگر هر که است ییها روش آن خاص روش اما

 آموزشگران نظرات از داشـتن یآگـاه ولی دارد؛ خـود های ی برای آموزشخاص سبک آموزشگری هر که است یهیبد

 ها آن از یمند بهره و ممتاز آموزشگران و نیمدرسـ های روش و نیمتخصصـ ـاتیتجرب با ییآشنا نیهمچن و روانشناسان و

 .(0 :همان) ستین لطف از یلاخ آموزش در

؛ ستین آموزش در خـود خـاص روش کردن ادهیپ هنگام رفتارش در آموزشگر کردن محدود پژوهش نیا از هدف

 امروزه که رایز است؛ آموزش امر در تیمـوفق و اهـداف به دررسیدن آموزشگران رساندن یاری آن هدف بلکه

 که کند انتخاب را روش نیبهتر که است یکس موفق آموزشگر ـکی امـا .دارد وجود آموزش یبرا یمتنوع های روش

 .باشد شناختی روان یهـا پـژوهش و تیترب هیپا بر

 

 گرا نقش کردیرو. 1
 یفضا کی در رافراگیرنده  و آموزشگر ،یعلم یاه هیقض ای مشکل طرح با عام صورت به آموزش در گرانقش کردیرو

 ند؛یبرآ حل راه افتنی درصددی جمعـ وی فـرد نظرهای تبادل و گفتگو بحث، با تا دهد یم قرار دوطرفه مثبت یارتباط

 انتظار روش، نیا با چراکه شود؛ یم دانش کسب و یریـادگی فراگیرنده برای یختگیبرانگ موجب مشارکت، نیا ن،یبنابرا
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 آموزش در کردیرو نیا (.2102 :۳۱ ،یومقداد یتیالسل) رود یم نیبـ از وی در شده، فراهم شیپ از یاطالعات افتیدر

 بـا ویی گرا سـاخت مکتب رونق افول از پس که بوده یآموزش یکردهایرو نیـدتریجد و ترین مهم از یکی زین زبان

 .شد زآغا پراگ مکتب شناسانزبان یها پژوهش

 یزبـان ارتباط گرا نقش کردیرو درواقع،ید. آ یم شمار به کردیرو نیا در مطرح یاه مقوله نیتر یاساس از معنا ارتباط

 ارتباط جادیا آن یاساس هدف که نگرد یم یاجتماع کارکرد با یابزار مثابه به زبان به ،یاجتماع گوناگونهای  موقعیت در

 گفت توان یم اختصار به. (0۱۳۳ :070 خرمـا،) اسـت گریکـدی بـه یذهنـ میمفـاه و هـا ـامیپ انتقال منظور به بشر افراد نیب

 توانمند دارد، انتظاری و زا جامعه که یزبـان یهـا ـتیفعال تمام انجامی برا را فردکه  است آن یپ درنقشگرا  کردیرو

 یآموزش یکردهایرو و هـا روش ریسـا از نقشگرا کـردیرو بـا زبـان آمـوزش اصـول، ـنیا بـه توجه با است یهیبد .سازد

 زبان نیا آموزش یبرا را نهیزم تواند یم و ستین یمستثن قاعده این از زین کردیرو نیا با یعرب زبان . آموزشاست زیمتما

 بانز آموزش ریگبانیگر کهفراوانی  مشکالت بهه توج با .کند فراهم ور شیگو ریغ و ور شیگو یبرا یکاربرد صورت به

 به است، ترجمـه دسـتور روش چون یآموزش یسنت های روش از برخاسته آن یاساس علل از یکی و است رانیا در یعرب

 زبان نیا کارآمد و مؤثرتر یادگیری در توانـد می ـدیجد یآموزش های روش و کردهایرو ریسا و کردیرو نیا از یریرهگ

 .(000 :همان) باشد داشته نقش مؤثر

 نظر به ،نقشگرا کردیرو دگاهید از یخارج زبان یریادگی و یمادر زبان یریفراگ مشترک یمبان از یرخب به توجه با

ی ها نقش بر که یدیتأک بااین رویکرد در ایران نیز خالی از لطف نباشد. این رویکرد نقشگرا  کارگیری به رسد یم

آموزش این  در مؤثر یگامتواند  ی میعرب زبان از اسـتفاده در یرانیا آموزانیعرب ضعف همچنین و دارد زبان یاجتماع

 .باشدزبان 

 

 آموزش مشارکتی. 2
بندی صِرف فراگیران و گرد هم  آموزش مشارکتی یا فراهم کردن پشتیبانی و مشارکت گروهی چیزی بیش از گروه

های متعددی  نام(. آموزش گروهی با 03۳۱ :02۱؛ اسدزاده و اسکندری، 0۱۱0ها است )پارسونز،  آوردن فیزیکی آن

ها و تجارب  های آموزش است که ایده ترین روش شود و از قدیمی چون روش کنفرانس و روش مباحثه مطرح می

گردد  ترتیب بر مشارکت و چالش این نوع از روش آموزشی افزوده می این شود و به فراگیران در طی بحث عرضه می

 (.03۳۳ :۱3زاده،  )آقا

 مرحله به دنیرس یبرا یریادگی یها تیفعال و است یاجتماع ندیفرا کی یریادگی که اند داشته اظهار پژوهشگران

 یراهبردهای ها یاثرگذار و دیفوا آموزشگران، از یاریبسـ ـریخی اهـا سـال در. است یاتیح ،اطالعات و دانش دیتول

 آن در که است یآموزش بچهارچو ای قالب کی مشارکت ـقیطر ازی ریـادگی .نـدا افتـهیدر مشارکتی را یریادگی

 .پردازند یم همکاری با یکدیگر به و شود مشخص می ی آموزشگرسـو از ناهمگن فراگیران یها گروه

 وجود با درواقع. است یذهن یعال  یـاه ـتیفعال بـه یابیدسـت مشارکتی، آموزش یالگو کاربست از یینها هدف

 به یاساس اریبسمشارکت  قیطر از یریادگی یالگو از سـتفادها در عنصـر پنج الگو، یاجرا روش در موجود یها تفاوت

 ی.گروهـ پـردازش و یاجتمـاع های مهارت ،چهره به چهره تعامل ،یفرد تیمسـئول مثبـت، یهمبسـتگ. ـدآی یمـ نظـر
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. سـازد یمـ رهـا شیهـا آموختـه مورد یب تکرار از را فراگیران و رفصِ یسخنران از را آموزشگر عناصـر ـنیا

 ییهـا ـتیموقع در بتواننـد رندگانیادگی که آورد یم دیپد را ییها فرصتمشارکت  قیطر از یریادگی ـن،یبـرا افـزون

 فراگیر که شود یم مشـاهده ن،یبنـابرا شـوند؛ موفـق کار میتقس و اثرگذار یهماهنگ جادیا ارتباطات، ،یکارگروه چون

 بپردازند تیفعال به گرید یالگوها قالـب در یریـادگی از شیبـ دـیبامشارکتی  ـقیطر از یریادگی یها گروه در

 .(03۳۳ :۱0 قاسمخان،)

 

 ای ـ مشاوره میرمستقیغ آموزش روش. 3
 روش کی مثابه به مشاوره قیطر از یریـادگی رو، ازآن نامند. می میرمستقیغ ۀویش به یریادگی را مشاوره قیطر از یریادگی

 یرهنمودها ژه،یو یا مشاوره روش گذار بنیان عنوان به راجـرز کـارلی ـاه شـهیاند کـه شـود یم یتلق یریادگآموزش ـ ی

 یالگـو اسـت، آمـده راجـرز مشاوره یها کیتکن و فلسفه در آنچه و انـدیمان یمـ یریادگی یبرا یاثرگذار اریبس

 .کنـد یمـ یبانیپشت و داده پوشش ردیگ یم قرار آموزش یالگوها خانواده در کـه را میرمسـتقیغ آموزش

 و است «راکد» اریبس کالس که است یزمان میرمستقیغ یریادگی آموزش یالگوی ها کاربست ترین مهم از یکی

 .درآورد حرکت به یدرس مطالب عرضه و نیتمر دادن ـقیطر از شـده یمتـیق هر به را فراگیران کند یم تالش آموزشگر

. کرد یم فایا را مشـاور نقـش آموزشگر آن در که بود ییالگوها شگامانیپ از راجرز کارل دهه، پنج مدت به باًیتقر

 .ورزد یم تأکید فراگیران آموزشگر نیبـ دوسـتانه روابـط بـر میرمسـتقیغی ریادگی آموزش یالگو

 یاصل نقش خود تا کند یاری فراگیران بـه کـه شـود یمـ آن رفصَ آموزشگر تالش ،میرمستقیغآموزش  یالگو در

 اطالعـات کوشـد یم یریادگی ریمد و گر لیتسه کی مثابه به آموزشگر درس کالس در .کنند فایا شیآموز تیهدا در را

 .(http://www.kanoon.ir/Article/153896) بپردازند مسئله حل به خود فراگیران تا کند عرضه را یا نـهیزم

 

 ودآموزیخ. 4

 و یدائم صورت به ها مهارت و معـارف کسـب در خت تاسا قادر را فراگیران بتوان که است نیا خودآموزی از منظور

 :ی استاساس رکـن چهـار شـدن ـایمه کـار ـنیا ۀالزمـبه خود تکیه کنند و بر خود باور داشته باشند و  مستمر

 ها آن بودن شور و هیجان با و آموزش نیح فراگیران مشارکت -0

 هدف و زهیانگ وجود -2

 فرد منحصربه و اساسی اطالعات گذاشتن اریاخت در -3

 .(0۱۱0 :2۳۱اسماعیل، ) عملکردشان جهینت از فراگیران یفور ساختن مطلع -0

 شکل یافته یروانشناس علـمی رفتار دگاهید هیپا بر که است خودآموزی های روش از یکی شدهی زیر  برنامه آموزش

 پردازیم: ها می وجود دارد که در ادامه به ذکر آن یـادیز مثبت نکات این کار یبرا و است

 .کند تقبـل خـود ـلیم به را خود آموزش تیمسؤول تا کند یم قیتشو را خودآموزی، فراگیران -0

 اریاخت در ساده روشن صـورت به معلومات آن ۀجینت که یدرپ یپ و یعمود صورت به درس موضوعات دادن ارائه -2

 .رندیگ قرار فراگیران

http://www.kanoon.ir/Article/153896
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 و دنکن یم تیتثب حافظـه در و دنریگ یفرام را ها آن و دنگذار یم سر پشت را درس مراحل گام به گام فراگیران -3

 .دنرو یم شیپ درس با شهیهم فراگیران نیچن نیا

 یآموزش هـدافا تحقـق بـه عـوض در و شـود یمـ معاف گذشتهی ها درس یادآوری از تا حدودی آموزشگر -0

 .کند وظیفه انجام آموزش امر در مشوق و راهنما عنوان به را خود نقش و پردازد یم خود

 به را ها آن یهمگ بتوان تا ها آن یفرد مختلفی استعدادها گرفتن نظر در و فراگیران نیب ها تفاوت کردن تیرعا -۱

 .(0۱۱0 :2۳7اسماعیل، ) برساند مطلوب حد

 یمتدولوژ از یبخش عنوان به یآموزش لیوسا از استفادهی. کیالکترون لیوسا یآموزش لیوسا و کتب از استفاده -۱

 ییبسزا تأثیر یریادگی یچگونگ و محتوا بر توانند یم یدرس مواد. است برخوردار ـژهیو یتیاهم از ،یخارج زبان آموزش

 یمحتـوا اسـاس و ـهیپا ـرایز وردارنـد؛برخ ـژهیو یتیاهم از یدرس یها کتاب ،یآموزش مواد انیم در. باشـند داشته

 (.03۳۱ :20۱ ،یقـائم) کننـد یمـ جـادیا موازنـه فراگیران یها تیفعال و یآموزش های مهارت انیم و اند دروس

 نیا یعرب زبان آموزشگران .رهیغ و تبلت ،یآموزش یاه لمیف ،شده ی ضبطنوارها ،ییویراد و یونیزیتلو یها برنامه

 جز زبان که رایز ازمندند،ین یآموزش لهیوسـ یتعـداد بـه درس کی آموزش یبرا بسا چه و ا الزم دارندر یآموزش لیوسا

 را تیواقع و رمز کردن کینزد ییتوانا آموزشگر و باشد تواند ینم یگرید زیچ یواقع یایدن انعکاس یبرا نماد و شکل

 مشاهده قیطر از را فراگیران مهارت تواند یم قیرط نیا از آموزشگر پس دو ـنیا سـاختن مرتبط قیطر از مگر ندارد

 حواس قیطر از یلمس ای یداریشن ای یریتصو شکل به یواقع اوضاع کردن منتقل قیطر از ای مختلـف اوضاع تیواقع

 آن وسیله به کـه دارد وجـود یـزیآم کیتحر قدرت یعرب زبان یبرا برآن افزون. (0۱۳1 :003 د،یالس) است گانه پـنج

 تیواقع و یعربـ زبـان نیبـ بتواند آموزشگر اگر پس ساخت، منتقل را ها آن ختنیبرانگ و عواطف و احساس وانتـ می

 و صـدق از سرشـار یطـیمح در را خود فراگیران عواطف و احساسات که است توانسته درواقع کند برقرار ارتباط موجود

 است مؤثرتر شان یعاطف یها ی تمندیرضا و یختگیبرانگ حـس ـتیتقو در ارتبـاط ـنیا و دهـد پـرورش داری امانت

 .(000 :همان)

 

 ادبی و لغوی مسابقات یبرگزار روش. 5

 ریگ وقت نیا بر اضافه ؛کند یم فایا ست،ین یخال بهره و آموزش از که شاد یطیمح کردن فراهم در یمهم نقش مورد نیا

 نقش یعرب زبان یریادگی در یاساس های مهارت سـبک در و شـود یمـ شـامل را زمان آموزش بخشی تنها و ستین

 کند؛ یم دوچندان را خود تالش و زند یم دست فعال شراکت به مسابقه طیشرا از اطالع یبرا فراگیر. کند یم فایا ییبسزا

 م،یابراه الفار) کند یم مضاعف را او تمرکز و اهتمام و گذارد یم اثر فراگیر احساسات بـر تیفعال و تالش نیا نیهمچن و

203: 2111). 
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 های الکترونیکی آموزش رایانه محور و فناوری. 6

ها  توان از آن رایانه نوعی ابزار علمی برای آموزشگران و فراگیران است که مطابق با راهبردهای نوین آموزشی می

عنوان عامل  شی هستند و بههای آموز ناپذیر روش های الکترونیکی جزء جدایی ( فناوری03۳۱ :7۱استفاده کرد. )ذوفن، 

 (.۱0 کند )همان: وظیفه می مهم تحوالت در فرایند آموزشی انجام

شود که در آن آموزشگر مسئولیت اصلی و تدارک  های آموزشی اطالق می آموزش به کمک رایانه، به موقعیت

یرد را بر عهده دارد. در آموزش گ های آموزشی و کنترل آن از طریق ارتباط مستقیم فراگیران با رایانه صورت می فعالیت

هایی هستند که  ها ماشین بنابراین، رایانه مرحله پیشرفت کنند؛ به شود تا مرحله وسیلۀ رایانه این اجازه به فراگیران داده می به

ی، کنند )شعبان ها مطالب آموزشی را دریافت می شده و فراگیران با استفاده از آن ریزی  آموزش در آن طراحی و برنامه

220: 03۳2.) 

 

 یفرد ابتکارات. 7
 هم است رگذاریتأث کالس داخـل در هـم یعربـ زبـان آموزشگر کند یم ثابت که است یعمل بلکه ستین یباز هیشب نیا

 قصه، شعر، همچون یادب انواع نوشتن به را ها آن و کرده تیحما فراگیران یادب ابتکارات از دیگر عبارت به کالس، خارج

 فراگیران نمره در را ها تیفعال نیا دینبا آموزشگر که گرفت نظر در را نکتـه نیا دیبا اما کند؛ قیتشو رهیغ و نقد رمان،

 (0۱۱0 :2۱0 ل،یإسماع) شوند یم محسوب آزاد یتیفعال و ندارد یدرس کتاب به یربط ابتکارات نیا رایز کند، لحاظ

 کند، یمعرف آموزان دانش بـه را ها آن توانـد یم معلم که ارندد وجود یادیزی ها یسرگرم و ها یباز موارد، نیبرا اضافه

 .نکند تجاوز قهیدق چند از هرچنـد دارنـد ـازین ینـوآور و دیتجد به شهیهم آموزان دانش که رایز

 

 آموزش همراه با گردش علمی. 8

مکان  عنوان یک  اند بهتو شود بلکه محیط خارج از کالس نیز می های آموزشی تنها شامل کالس نمی امروزه محیط

دهی و اجرای برنامه به عهدۀ  ریزی، سازمان ها سه وظیفۀ مهم برنامه رو در این محیط آموزشی به شمار آیند. ازاین

خانی،  افتند )فضلی صورت مستقیم اتفاق می آوری اطالعات به فراگیران است و همه این کارها از طریق مشاهده و جمع

شود که اهداف از پیش تعیین شده  گروهی از فراگیران گفته می  زدید و گردش علمی به فعالیترو، با (. ازاین03۳2 :0۱۱

پذیرد و برای اجرای این فعالیت فراگیران از  موضوع انجام می ریزی مشخص برای آشنایی و شناخت بیشتر یک و با برنامه

 (.03۳0 :۱1شوند )جعفری،  محیط کالس خارج می

 

 روش ایفای نقش. 9

تواند برای تجسم عینی موضوعات و مباحثی باشد که برای نمایش مناسب باشند. در این  ی نقش، روشی است که میایفا

(. ایفای نقش در اینجا به معنای 0371 :2۱۳کنند )صفوی،  صورت نمایش کوتاه اجرا می روش فراگیران موضوعی را به

که آموزشگر بنا به موقعیت، هدف و موضوع موردنظر این نیست که باید هنرمند بود و یک کار هنری انجام داد بل

 (.03۳2 :2۳0کند )شعبانی،  عنوان یک روش آموزشی از آن استفاده می به
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 یریگ جهینت

ای دارد و ارتباط آن با متون دینی و مذهبی، این اهمیت را دوچندان کرده  آموزش زبان عربی در ایران جایگاه بسیار ویژه

های سنتی و کالسیک تکیه  این زمینه آن است که تاکنون در آموزش زبان عربی بیشتر بر روش توجه در است. نکته قابل

آنکه رسیدن به توانایی مطلوب در آموزش زبان عربی  های کشور مشهود است، حال ویژه در دانشگاه شود. این امر به می

اهبردهای نوین است. آموزشگران باید قادر باشند کارگیری ر زبانان در ایران، نیازمند توانایی آموزشگران در به به فارسی

گیری از راهبردهای نوین طراحی و تدوین کند. آموزشگران  آموزش زبان عربی را با تأکید بر عوامل مختلف و با بهره

سبت به ها را با نیاز فراگیران کسب نموده و بتوانند با شناخت عمیق ن های آموزشی و تطبیق آن باید توانایی تحلیل برنامه

 و کالم بافت به توجه بدون زبان آموزش دلیل به های سنتی های آموزش طراحی نمایند. درنتیجه روش زبان عربی فرصت

 شده  مشخص دیگـر زمـان هـر از پیش ها آن ناکارایی امروز و انجامد؛ نمی ارتباطی توان کسب بـه زبـان ارتباطی نقش

 .است

برخورداری  به توجه با های سنتی روش بـه نسـبت نـوین های روش که شد مشخص نوین و سنتی های روش بررسی با

های سنتی  آنکه روش دارند حال ارتباط، ارجحیت نفس و اعتمادبه خالقیـت، انگیزه، ایجاد همچون مثبت های ویژگی از

ی که فراگیر فقط باید به انگارد تا جای بیشتر معلم/ استاد محور بوده و نقش فراگیر را در روند آموزش زبان نادیده می

 در سـعی و دارد تأکید زبان اجتماعی های نقش بر نوین های آموز بسنده نماید. روش شده توسط زبان حفظ مطالب ارائه

 نوین های روش .دارد اجتمـاعی و ارتباطی های موقعیت در عربی زبان از استفاده در فراگیران ضـعف کـردن برطـرف

 دهند دوطرفه قرار می مثبت ارتباطی فضای را در یـک فراگیر و آموزشگر علمی، ای قضیه یا مشکل طرح عام با صورت به

 قواعد توانایی و قدرت اینکه رغم علی .برآیند حل راه یافتن درصـدد جمعی و فردی نظرهای تبادل و بحث، گفتگو با تا

 از اسـتفاده بـرای های موردنیـاز مهارت و دانش وسوی سمت به را توجهات باید اما است، ضروری جمالت تولید برای

 ارائه ها، درخواست بیان قبیل از ارتباطی مختلف اهداف برای زبان اقتضای مورد های جنبه دیگـر و دسـتوری سـاختارهای

 موارد همین نیـز زبـان آموزش از اصلی هدف که نمود معطوف نیز دیگر موارد و نیاز و خواسته شرح مشاوره، پیشنهاد،

 .ندهست

ای مستقل از سوی وزارت علوم  شود کمیته های آموزش زبان عربی، پیشنهاد می درنهایت و پس از ارائه انواع روش

های یادشده، بهترین شیوه  های نوین در آموزش زبان عربی تشکیل شود تا با بررسی روش برای بررسی کاربرد روش

های فعلی  ر مبحث گفتگو و مسائل نوشتاری را جایگزین شیوهویژه د های ایران به برای آموزش زبان عربی در دانشگاه

های سنتی آموزش زبان  تواند تلفیقی از چندین روش جدید در کنار سبک رایج نماید. بدیهی است روش موردنظر می

 عربی در ایران باشد.
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A look at the effectiveness of new Arabic language teaching 

strategies in Iran 
 

Abstract 

Undoubtedly, teaching Arabic in Iran, along with traditional methods, requires 

new strategies. Since Arabic language teaching in the country is mostly based 

on traditional methods and new educational approaches such as learners' 

reaction to learning, teacher mentality, type of learners' progress, students' 

pursuit of how to learn Arabic in universities have received less attention from 

researchers in this field. Reviewing and presenting new strategy topics is an 

integral part of this. Therefore, it is necessary to study special teaching methods 

for Arabic language teachers. In this research, using descriptive-analytical 

method, while examining the traditional methods of teaching Arabic, we have 

tried on issues such as raising the real problems of teaching Arabic, acquainting 

educators with such obstacles and also learning about new teaching methods to 

overcome the problems ahead. Note. Introducing new approaches to teaching 

Arabic language and using them in learning this language provides special 

facilities for better teaching Arabic language to teachers and learners and 

removes many obstacles and problems of language teaching in traditional and 

old language learning systems in Iran. 

Keywords: Arabic education, new strategies, role-oriented approach, grammar-

translation method. 


