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  آموزش زبان دوم، اشكاالت و راه كارها

 عباس طالب زاده

  عبدالحليم مطرقي

 

  دانشگاه فردوسي مشهد
                                                                                                                                                                                                                                                     

  چكيده

دارد و دغدغه ي بزرگ آموزش دهندگان يافتن كتاب درسي مناسب است  به كتاب درسي وابستگي شديدي آموزش

رنامه ي آموزشي و عدم بودن بندرحاليكه مشكلي بزرگتر ازآن در پيش روي ماست و آن هم چيزي نيست جز روش مند 

برنامه هاي تربيت مدرس  روش هاي استفاده ي صحيح از تكنولوژي آموزشي در رو، گنجاندناز اين . تسلط مدرسان

با به كار گيري درس هاي؛ مكالمه، انشاء، آزمايشگاه زبان با رايانه و  تا بتوانيم، امري ضروي به نظر مي رسد زبان عربي

و همگام شدن با  كنيم و آنان را در امر گفتگو به اين زبانآشنا  بهترين شكل با زبان عربيا به دانشجويان خود ر اينترنت

كه بدون استفاده از آن  استتكنولوژي آموزشي امري ناگزير  يريكارگه بامروزه .سازيم مندتحوالت شگرف زمان توان

  .معضل آموزش زبان عربي دركشور الينحل باقي خواهد ماند

    آموزش زبان عربي، فارسي زبانان، رايانه، اينترنت :ديواژه هاي كلي
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  مقدمه

. آموزش زبان عربي در ايران اهميت زيادي دارد اما وسايل آموزشي و كمك آموزشي موجود بسيار ناچيز است

كتاب و ند، اما تاكنون يك ه ادانشگاه ها و استادان، سال هاي متوالي، كتاب ها و روش هاي مختلفي را بكار برد

  .يك روش واحدي درميان مدرسان مشخص نشده است

دانشجويان با كتاب و مدرس ارتباط تنگاتنگي دارند، اما تاكنون كتاب دلخواه و مدرس ماهر، آب حياتي شده 

مدرس با استفاده از كتاب مناسب و تكنولوزي آموزشي، راه . كه دسترسي به آن برايشان ميسر نشده است

  .ب با دانشجو را فراهم آوردمناس همكاري آموزشي

ل كمك آموزشي جديدي ابداع مي شود كه ارائه ي اين فناوري ها به دانشجو، او را قادر مي درهر لحظه وساي

سكوتي را كه خالقيت آموزشي را در نطفه خفه كرده، بشكند و خود  ،جديد ابزار هايبا استفاده از اين  تا سازد

  .و ديگران شودفعاالنه وارد ميدان آموزش به خود 

 كالس هاي درسمي تواند باعث ايجاد جذابيت در روش هاي جديد آموزشي  نيز با نظارت و مديريت مدرس

راهي نهد كه ميوه ي شيرين موفقيت  و با جان و دل قدم در گردد، و با اين عمل خودآموزش زبان عربي 

  .ي جديد آموزشي بچيندكالس ازدرخت كتاب مناسب و تكنولوژخويش را دركوتاه مدت، درهمان 

در امر يادگيري زبان دوم، كتاب هايي كه براي آمزش زبان دوم تأليف مي شوند اهميت ويژه اي دارند، به 

و نويسندگاني  هكشورهاي عربي، گردآوري شده، كنار گذاشت ازكتابهايي را كه  همين جهت ضروري است تا

خود مشكالت كالس  داشته باشند، يعني افرادي كهتسلط به طور كامل به دو زبان  عهده دار اين امر شوند كه

  .باشند آگاهدرس را لمس كرده باشند و از نيازهاي زبان آموزان 
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  نگارش كتاب -1

درجهت رسيدن به هدفي گردآوري شده باشد و مطالب آن با  كهمي تواند مشكل دانشجو را حل كندكتابي 

ميت قرار داده شود تابه ملكه شدن مطالب آن به ترتيب اه دقت انتخاب و گزينش شود، روش مند شده باشد و

  .درذهن دانشجو كمك كند )خواندن، نوشتن، سخن گفتن، شنيدن( مهارت هاي چهارگانه

، مي باشدگ و آداب و رسوم مردم مسلمان يكي از اهداف نگارش كتاب درسي با فرهن آشنا شدن دانشجو

را اين زبان را مي يعني زبان آموزان آشنا باشد، بداند كه چبا گروه هدف آموزش  ملزم است كهگردآورنده 

نا باشد، كتابي كه مي آنان آش) زبان اول(با زبان مبدأ . ، از حدود توانايي هاي آنان آگاه باشدخواهند بياموزند

بتواند دانشجو را درزمينه هاي مورد نظر صاحب نظران، يعني گفتگو، روخواني، درك مطلب و نوشتن  نگارد،

اما اگر زبان آموزي هدف اصلي ما باشد كتاب هاي آموزشي بايد  )227:  1401الوسطي، . (تقويت كند

  :خصوصاتي داشته باشند كه در ذيل به آن اشاره مي كنيم

  

  انتخاب مطالب و ترتيب موضوعات -الف

خوبي براي كتاب خوب، مدرس را درآشنا ساختن دانشجو به قواعد و متون زبان عربي ياري داده همنشين 

دانشجو شده، به پرسش هايش جواب هايي كارگشا داده، قدم به قدم او را به سرمنزل مقصود رهنمون خواهد 

  .و مهارت هاي درك مطلب، گفتگو، روخواني و نوشتاري را در وجودش تقويت مي كند. شد

بعد از مطالعه ي آنچه دانشجو را به سويي هدايت مي كند كه او را قادر مي سازد  يك كتاب روشمند،مطالب 

بنابراين مؤلف بايد در گزينش كلمات، عبارات . در چهارچوب مطالب كتاب ارائه مي شود به راحتي درك كند
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ميان كلمات، الفاظي  از يعني در هنگام گردآوري مطالب. و محتواي كتب آموزشي نهايت دقت را داشته باشد

 ...و  دفتر ،لوح، كتاب، مكتب: داشته باشند، به عنوان مثالكه كاربردهاي بيشتري نسبت به بقيه  گزيندرا بر

: مانندرا دارند،  بخش يك كلماتي كه درزبان عربي داراي اهميتي بيش از محدود شدن درهمچنين انتخاب 

» يد«آموزش داده شوند، همچنين از اعضاي بدن بايد كلمه ي ) أنف، فم و أذن(كه بايد پيش از اسم هاي  »وجه«

، كاربرد مجازي نسبتاً زيادي نيز تعبيرهاي مختلف حقيقيعالوه بر زيرا  آموزش داده شود،» ركبه و جفن«از  قبل

گروهي از كلمات و اسمها را كه درمتون مختلف . » يداهللا فوق ايديهم«و » ماتلك بيدك؟« :دار، به عنوان مثال

  .شايع ترهستند بايد درتدوين كتاب مقدم شوند

، تأثير دارد جويان مسلماندانش و همين امر در يادگيري سريعان مسلمانان مشترك هستندمي يكلماتگروهي از 

وقتي درجمله به آنها اشاره مي . ..شباك وباب، كرسي، مكتب،: موس هستند ماننداسم ها مل ديگر از  بعضي

مترادف، متضاد،  .ستندملموس ني» انطالق و تكبر«كنيم دانشجو به راحتي آنها را درمي يابد اما كلماتي مانند 

تصاوير و توضيحات دقيق آن مي تواند لغت و قواعد نحوي و صرفي را به نحو احسن ملكه ي ذهن كند، اما 

كتابهايي كه دركشور ما نگاشته شده وام داركتابهاي زبان آموزي كشورهاي ديگر است و خواسته هاي زبان 

ز اين سري كتابها،تنها وظيفه ي خويش را پرورش حافظه ي مدرس نيز با استفاده ا. آموزان را برآورده نمي كند

گاهي تصاوير كتاب . زبان آموز مي داند و وقت گرانبهايش را فقط به حل تمرين و روخواني اختصاص مي دهد

  .هاي درسي با متن درس مرتبط نيست و ذهن زبان آموز را آشفته ساخته و از اصل موضوع دور مي كند

مزيد و  فعل هاي صحيح، معتل، ثالثي مجرد، هاي مؤنث، مذكر، مثني، جمع سالم، مكسر، اسمبا توجه به اينكه 

درمتون  )از آسان به مشكل( به ترتيب از نظر مشكل بودن لفظ و معنا متفاوت هستند، بنابراين بهتر است... 

ها بيشتر از تركيب ها مفردات آن ،اسمها و كلمات مركب را بايد با دقت انتخاب كنيم«. آموزشي بكار برده شوند

اعه الجداريه و مان و السپس از مخزن و لباس و حزام األ الكتب، خزانه المالبس شوند مثالً خزانهبه كاربرده 
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صاحب نظران اظهار مي دارند كه بايد كلمات . اعه اليدويه بايد پس از حزام و جدار و يد دركتاب نوشته شودالس

.  »"حقل"آموزش داده شود و پس از آن  "مكتب"ابتدا بايد . داده شوندبه ترتيب از آسان به مشكل آموزش 

  )144، ص1982صيني، (

بايد دور از هرگونه ابهام، ايهام، تقديم، تأخير، حذف، استعاره و متون گزينشي كتابهاي آموزش زبان عربي 

ي نيازهاي دانشجويان و مشكل باشد، تصاوير مرتبط با متن، ترتيب منطقي مطالب ارائه شده، بررس تشبيه هاي

تمرين هاي كتاب بايد به گونه اي تهيه شود كه  .زبان آموزان از نظرعالقه و سن، كار را بسيار ساده مي كند

و با زبان و فرهنگ زبان دوم مرتبط باشد، متنوع و . بتواند مهارت هاي زباني را گسترش داده به ترتيب ارائه شود

  .مايه نشاط و فعاليت باشدبا پايه ي علمي دانشجو مرتبط و 

ديگر از جمله  ان شناسان، استفاده از تجربه هاي زبان آموزان زبان هايهمفكري با متخصصان آموزش زبان، زب

تفاوت زبان بررسي  مي گيرند، زبان آموزاني كه زبان دوم رافرا آشنايي با مشكالت ،...زبان انگليسي، فرانسه و

جمله مواردي است كه مؤلف كتاب را مكلف مي سازد به هنگام تدوين كتاب از ... و  مادري را با زبان مقصد

مطالب كتاب به ترتيب از ميان صداهاي زبان عربي، مفردات، مطلوب نظر ما اين است كه  .آنها را لحاظ كند

  .تركيبها، متون فرهنگي و تمرين هاي زباني انتخاب شوند

به . ت در جريان آموزش زبان به آن توجه شود، گوشزد نماينددر رابطه با زبان آموز نيز، نكاتي را بهتر اس

هركدام از  بتواند با شنيدن تلفظ با روش صحيح تلفظ كلمات آشنا گردد تا  استه شودخوزبان آموز  از عبارتي؛

ف آنها را از هم تشخيص دهد و بياموزد كه با تغيير حر» ثامر سامر،«و » طين، تين«و » سائر، صائر، ثائر«كلمات 

دانشجو بايد با توجه به هدفهاي آموزشي، ازساده به مشكل، با استفاده از . معناي كلمه نيز عوض خواهد شد

تكراركلمات، از كوچك به بزرگ، و حسي و غيرحسي بودن، حقيقي و مجازي، متناسب با محيط آموزشي 

مشخصي از  جلسه مقدار هر در نخست بايد تركيب هاي پركاربرد درزبان عربي را آموخته و. كلمات را فراگيرد
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كلمات را بياموزد كلمات درسي قبل بايد در درس جديد تكرار شود تا ملكه ي ذهن او شود، پيش از كلمات 

  .مركب، بايد ماده ي اصلي تركيب ها را فرا گيرد

  

  برنامه ريزي براي ماندگاري آموخته ها  -ب

پيشنهاد كند تا در طي مدت مشخص بتواند با  ي زمان بندي خوبي به مدرس كتاب خوب مي تواند برنامه

  .استفاده از شگردهاي كارشناسي شده مهارتهاي مختلف زبان آموزي را در وجود دانشجويان تقويت كند

. مي شود و درنهايت به گفتگوي جذابي منتهياز تقويت مهارت شنيداري آغاز مي شود  برنامه هاي زبان آموزي

درس پس ازمدتي مشخص صداها را از هم تشخيص خواهد داد ويادآوري آنها با استفاده از تجارب م دانشجو

  .را سرعت مي بخشد و كلمه ها و جمله ها و موضوعهاي مختلفي را درك خواهد كرد

مهارت گفتگو بسيار مورد بي مهري قرار گرفته است دانشجويان بايد بتوانند پس از مدت معين با  دركشور ما

سخن گفتن را بياموزند كه از شناخت  ساده و رعايت مخارج و حروف، شيواگفتگوي برنامه ريزي دقيق پس از 

  .كلمات جمله سازي مي گذرد و به گفتگوي فعاّل و پويا مي رسد

يب هاي زبان مقصد از مهارتهاي بسيار مهمي است درك مطلب صحيح آشنايي با مفردات و ترك روخواني و 

نظر مي رسد كه در كشورما بيش از مهارتهاي ديگر به آن بها داده مي شود كه سرعت انتقال را باال مي برد اما ب

جود نبايد از اين عيب كار و ناتواني امور را مي پوشاند با اين و و زيرا كار مدرس را بسيار ساده و آسان مي كند

  .يمتوانايي درك مطلب دانشجويان را همگام با ديگر مهارتها افزايش ده مهارت غافل شد ما بايد
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را تشكيل مي دهد كه دانشجو با استفاده  هاي فرساينده و پيچيده زبان آموزينوشتن مانند گفتگو يكي از مهارت

صحيح الفاظ  و درك صحيح قواعد امال و كاربرد از تفكر و بيان احساسات و دقت نظر و رعايت اصول نگارشي

  )305 – 301:  1983فتحي، . (مي آفريند  متوني جاودانه ،و سخنان گويا و شيوا

  

  وسايل كمك آموزشي-2

تاكنون وسايل كمك آموزشي ديداري و شنيداري بسياري از جمله صدا و سيما و كانال هاي ماهواره اي و 

 ,Smart bordو   MP4و  MP3و  DVDو  CDاينترنت و وسايل قابل حمل پخش فايل هاي صوتي و 

vega laiser , data projector , e-mail  استابداع شده.  

رايانه يكي از مهمترين وسايل كمك آموزشي است كه به مدرس كمك مي كند با توجه به تفاوت هاي فردي  

توانايي هاي دانشجويان را به نمايش بگذارد و تكنولوژي آموزشي را از يك كار خسته كننده به عملي جذاب 

الش كوچك پرده اي بسيار ارتقا بخشد با پخش فيلم هاي آموزنده و پخش صداهاي ضبط شده با يك ف

  .به خدمت مي گيرد Power pointگسترده را با استفاده از 

بدون طي كردن مسافت هاي  را كه پاي دانشجو و غيردانشجوموزش از راه دور را باز كرده است،اينترنت باب آ

سنتي خود مدرس نقش  .ارتباط فرهنگي باز كرده است و گفتگو بحث، الني و خسته كننده به كالس درس،طو

و به راهنماي فعاليت هاي پوياي همكاران فعال كالس تبديل مي شود  رها مي كند به عنوان متكلم وحده، ،را

مي  لذت كننده و آموزنده و مشترك است،كه در واقع نوعي بازي سرگرم  ركه خود و ديگران از كاري پر شو

نمي تواند  ديگر طرح و اجرا مي كشاند، اختراع، ،ابداع خالقيت، دانشجو را از پخته خواري به سازندگي، و برد

تمام اعضا بابلكه  رد و بدل كند ثسال كند يا بلوتودركالس چرت بزند يا پيام از طريق تلفن همراه دريافت و ار
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علم في مدور ال:نائله سلمان عوض البلوي( .و جوارح خويش در كالس درس  حضوري فعال و پويا دارد

  )www. Aun.edulراالنترنت صع

اينترنت به طور شبانه روزي كتاب هاي الكترونيكي، ماهنامه، اطالعات عمومي، دائره المعارف و سايت هاي 

 -E(مدرس، با پست الكترونيكي  .آموزشي فراواني را در دسترس زبان آموز و مدرس عربي قرار مي دهد

mail (ديگر همفكري كنند و كه با همكند، و آنان را تشويق مي براحتي با دانشجويان تماس برقرار مي كند

و در  اسخ پرسش هاي خود را دريافت كنند،مقاله و گفتگو هايشان را به مدرس برسانند و پ انشا، پاسخ تمرين،

  .رفت و آمدهاي غيرضروري صرفه جويي كنند كاغذ، وقت،

رد استفاده قرار يكي ديگر از خدماتي است كه بايد در آموزش زبان عربي مو) Voice – mail(پست صوتي 

  .گيرد و بدون صرف هزينه و وقت، ارتباط دانشجو را با اهل زبان دركشورهاي مختلف فراهم آورد

  .خدمتي ديگر است كه از راه نوشتن، ارتباطي همزمان مهيا مي كند) Relay – chat(متون نوشتاري 

 – Video(تصويري اينترنتي  -و ارتباط صوتي) Voice – conferencing(ارتباط صوتي 

conferencing (دو خدمت اينترنتي ديگري است كه زبان آموزي را به طور شبانه روزي درآورده است .

  www.Ishraf. Gotevot.edu). توظيف شبكه المعلومات العالميه في التدريس(

  

  مهارت هاي زباني

گوش فرا مي دهند و حركات  انسان ها به سخنان همديگر. زبان بهترين وسيله براي ايجاد ارتباط اجتماعي است

  . و سكنات طرف مقابل به آنها ياري مي رساند تا مراد گوينده را دريابند
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راه ديگر براي بيان ما في الضمير از طريق مخاطب قرار دادن . گري بي نظير درزبان است هنر نوشتن ياري

تقريباً همه ي زبان . مي  گشايد شنوندگان و بينندگان رخ مي دهد و درنهايت نوشتن دري ديگر بر روابط بشري

شناسان درباره ي مهارت هاي چهارگانه ي زباني يعني شنيدن و فهميدن، گفتگو و مكالمه، خواندن و نوشتن 

  )12عبدالعال، بي تا، (و ) ، مقدمه1384صدي الحياه، . (اتفاق نظر دارند

. هم ارتباط منطقي ومعقولي برقرار مي كنيمما با استفاده از قواعد زباني صوتي، صرفي، نحوي، لفظي و معنوي با 

ولي كداميك از اين مهارت ها مهمتر است، طبق عادت در كالس، ابتدا مهارت شنيداري را پرورش داده، به 

براي موفقيتش متني دراختيارش قرار مي دهيم تا بخواند و پس  ،خوب گوش كن و ياد بگير:دانشجو مي گوئيم 

پس از او مي خواهيم با هرچند كوتاه،. سخني بر زبان آورد نوبت آن شده كهاز آن احساس مي كنيم اكنون 

استفاده از كلمات، اسم ها و فعل هاي پيشنهادي، جمله اي كوتاه و مفيد بسازد و درنهايت از او مي خواهيم، 

به  جمله هايش را به همديگر مربوط  كند و مهارت نوشتاري او از همين نقطه آغاز مي گردد، اندك اندك

اما گروهي از خبرگان بر اين عقيده اند كه نمي توان بر اساس يك روش . هدفش نزديك و نزديك تر مي شود

واحد همه را در راه مشخص قدم به قدم به پيش برد بلكه هر گروهي مي توانند دراين راه تقديم و تأخير را طبق 

  ).18، 2006طعيمه، الناقه، (سليقه به كار ببرند 

  را دادنمهارت گوش ف

انساني كه توانايي . مهارت شنيداري ازجمله دريچه هاي مهم پيش روي بشر به سوي جهان پيرامون است

. يق گفتگو به دست مي آوردطر دريافت دارد به تدريج راه صحيح آفرينش بهترين راه ارتباط متقابل را از

ان از مهارت هاي شنيداري گفتاري و دانشجو براي برقراري ارتباط مفيد و مؤثر با مدرس بايد به طور همزم

نوشتاري استفاده كند و هرگاه بتواند مهارت شيواخواني را به آن بيفزايد، بيشترين سود را از روابط چند جانبه ي 

  .خويش با ديگران به دست خواهد آورد
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دوشش  باري سنگين را از CD ،VCD  ،DVDو با ضبط بر روي  ه به كمك مدرس آموزش زبان شتافته،رايان

 آسان شده و آموزش را به  MP4 , MP3 PLAYERبرداشته است، استفاده از اين امكانات با دستگاه سبك 

  .در فاصله ي زماني بين خانه و دانشگاه در اختيار آنان قرار داده استخارج از كالس همراه دانشجوساخته،

سخنراني، گفتگو، مصاحبه هاي شنيداري و پخش زنده و ضبط شده اي را بر روي سايت هاي خود به اينترنت،

  .راحتي دراختيار دانشجو قرار داده تا بتواند بشنود و تكرار كند

القنوات «عالوه بر شبكه هاي آموزش زبان عربي كشورهاي مختلف كه بر روي سايت هاي اينترنتي تحت عنوان 

  .سترس است سايت هاي مفيد و آموزنده ي زير معرفي مي گردددر د» التعليميه

udio. a)(yazira.com-www.al),(www.alnawader.net.COM),(AWWWW.ISLAM(

Islamweb.net/ audio), (www.un.org/arabic/radio)  

  )15/7/87و سويدان، تاريخ دسترسي (

  هنر سخن گفتن

اداي كلمات براساس مخارج حروف و استفاده از كلمات شيوا و . گفتگو براي رساندن مطلب به مخاطب است

شجو دان. پرمعنا، اشاره هاي مناسب و دقيق، حركات و سكنات، پيام را به طور كامل و دقيق به مخاطب مي رساند

درس مكالمه و آزمايشگاه  بندد، را براي ايجاد ارتباط بكار ممكن است بطور همزمان مهارت گفتگو و شنيداري

مي شود، ن در مقطع كارشناسي براي بكاربستن اين دو مهارت تدارك ديده شده اما از آن استفاده بهينه

فتگوي دانشجويان را به زبان عربي بكارگيري مدرس ماهر آموزش ديده و نظارت مستمر بر روند كار توان گ

  .افزايش مي دهد
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گروهي از محققان بر اين عقيده اند كه هنر سخن گفتن با . د بكار رودبايزبان مبدأ براي ايجاد ارتباط دركالس ن

سخن . آماده كرد» سخن گفتن«مي توان گفت كه با مطالعه نمي توان خود را براي . علم و عمل مرتبط است

  .)223:  1346سيون، (با تمرين هاي عادي دائمي فرا گرفت  بايد  گفتن را

مكالمه كاري است كه هرروز . مكالمه ساده ترين امتحان است درصورتي كه دانشجو سعي كند خودش باشد

مي كنيم،  آن را بدون مطالعه ياد مي گيريم، همانطوري كه نفس مي كشيم آن را مي آموزيم و به آن عمل

نمي خواهد بلكه استعدادي است كه هركس مي تواند آن را در وجود خويش بيابد،  دانشي است كه دانائي

مكالمه دانشجو را نسبت به چيزهايي كه نمي داند و جهل نسبت به آنها بد است آگاه مي سازد، مدرس مكالمه 

را بشناسد، مخاطبي دلپذير است، براي اينكه بتواند به خوبي درباره ي دانشجو قضاوت كند بايد سعي كند او 

بايد بفهمد كه او چه مطالبي را از چه كتابهايي حفظ كرده است، بايد براي تزريق آرامش درخون دانشجو با 

شهرتش را بپرسد، محل سكونتش را جويا شود، پرسش ها  پرسش هايي ساده سخن خود را آغاز كند مثالً نام و

مدرس در . عرف ورزيدگي در سخن گفتن استمهم نيست، پاسخي كه به آنها داده مي شود مهم است زيرا م

پايان حافظه ي دانشجو را مي آزمايد كه نبايد اساس كار خود را آزمودن حافظه قرار دهد بلكه مسائل كاربردي 

زبان را مد نظر قرار دهد كه متأسفانه تاكنون در هيچ مقطعي از تحصيالت دانشگاهي توانايي هاي دانشجويان 

پيشين مورد آزمايش قرار نگرفته است بلكه متون و قواعدي را مشخص مي كنيم هاي  دركاربرد آموخته

مي دهند و  دانشجويان نيز به خاطر مي سپارند و طوطي وار طي آزمون هاي تكراري و خسته كننده تحويل

مدرك  تحصيلي خويش را دريافت مي كنند و نقص  اين  طرح سنتي همچنان پنهان مانده است زيرا با عرب 

  .ناني كه زبان فارسي را نمي دانند هيچ گونه گفتگويي ندارند تا نقص آموزش آنان آشكار شودزبا

دربرنامه درسي كارشناسي زبان و ادبيات عربي بركسي پوشيده ) 3،2،1(هدف از قراردادن درس مكالمه ي 

تن پاسخ هاي شفاهي و ياف ي بايد جمله سازيساعت كالس 102واحد درسي و  6نيست، دانشجو با گذراندن 
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مناسب پرسش هاي طرح شده از مطالب پيش خوانده را فرا بگيرد، از او خواسته مي شود كه در مورد كارهاي 

  .روزانه يا فصل هاي چهارگانه سال سخن بگويد

متون آن ) 1(پرسش هاي درس انشاي  ناز دانشجو مي خواهد كه عالوه بر جواب داد) 2(مدرس در مكالمه ي 

آموخته با افراد ) 1(ش و پاسخ درآورده و با جمله هاي مفيد و آموزنده اي كه در انشاي را به صورت پرس

سرفصل درس . فرضي از كشورهاي مختلف عربي درباره ي مسائل مهم وضروري به گفت و شنود  مي نشيند

مقاله و تكاليف دانشجويان پس از خواندن ) 3(گفتگوهايي پيرامون مقاله هاي درس انشاي ) 3(مكالمه ي 

  )11-17سرفصل دروس كارشناسي ، .(هايشان مطرح خواهد كرد

شوراي عالي برنامه ريزي درسي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، سرفصل دروس كارشناسي زبان و ادبيات 

. اجرايي ندارد و مديران هيچگونه نظارتي برآن ندارند تعربي را بسيار دقيق تنظيم كرده است اما متأسفانه ضمان

       را درهمان سال هاي آغازين دوره ي كارشناسي ارائه ) 3،2،1(ثر دانشگاه هاي كشور درس مكالمه ي اك

  .درحاليكه دانشجويان هنوز هيچ گونه آموزش حساب شده اي درزمينه ي جمله سازي عربي نديده اند دهندمي 

ا دانشجوي خالي الذهن به مرحله مدرس مكالمه بايد پس از مقدمه اي كوتاه، پرسش هايي ساده طرح كند، ام

اي نرسيده كه بتواند پاسخ هاي مناسب را بيافريند بنابراين مدرس متكلم وحده مي شود و براي جلب مشاركت 

. دانشجويان كتابي را معرفي مي كند كه داراي مباحث تمهيدي باشد اما غالباً اين مباحث جنبه ي روخواني دارند

  )13:1373. علي عبداهللا(

گونه كتابها خالقيتي در دانشجويان ايجاد نمي كند، اما اگر هم نتيجه اي حاصل شود نمي تواند بدون ارتباط  اين

به كمك تكنولوژي آموزشي و ايميل صوتي و گفتگوي  مي تواند پس مدرس ،با اهل زبان عربي آن را ارتقا داد

ري بايد دانشگاه ها دوره هاي ضمن خدمت اما قبل از هركا. صوتي اينترنتي مهارت دانشجويان را تقويت كند

گاهي درس مكالمه و انشا به طور همزمان ارائه مي شود، در حاليكه طبق سرفصل . براي مدرسان تدارك ببيند
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و تدريس مكالمه به يك استاد و انشا به استادي ديگر واگذار مي شود . دروس انشا پيش نياز مكالمه است

را براي درس مكالمه اي كه بعداً تدريس خواهد كرد آماده كند، اگر ارتباط  درحاليكه مدرس انشا بايد زمينه

  .درس انشا و مكالمه گسسته شود مايه ي عذاب مدرس و دانشجو خواهد شد

انشا و  ،ت، واگذاري واحدهاي مكالمهعامل ديگري كه در تضعيف توان علمي دانشجو بسيار مؤثر اس

آموزش زبان عربي در محيط . در زمينه گفتگو به زبان عربي استآزمايشگاه زبان به مدرس غير توانمند 

تخصصي چون دانشگاه، زماني مي تواند مؤثر واقع شود كه مدرس و سيستم آموزشي هر دو به روز  –آموزشي 

عدم وجود تناسب ميان هر يك از آن دو، سبب مي شود كه تعليم و تعلم از مسير واقعي خود خارج شود . باشند

ازدهي مفيد و مورد انتظار را نداشته باشد و در نتيجه،  از عالقه مندي دانشجو به ادامه ي جدي و آموزش ب

  )8:  1389حسيني، . (تحصيل و پژوهش به گونه اي محسوس كاسته گردد

براي باال بردن ) 1(آزمايشگاه . است يساعت كالس) 102(، شش واحد درسي و )3،2،1(آزمايشگاه زبان عربي 

و ، پاسخ ، افزايش ميزان هشياري و درك گفتگ، دانشجو تلفظ صحيح حروف ، تلفظ  در زمينه ي توان دانشجو

مخارج حروف را مي آموزد و تمرين مي كند تا بتواند جمله هاي عربي و آيات قرآن را به خوبي تلفظ .  است

  ، تعال، إذهب، أكتب و إقرأ، أكُتب، إجلس، قُم: ل هاي امري مانندعمدرس دانشجو را با استفاده از ف. كند

و جمله هاي پرسشي كوتاه و . إرفع يدك إلي األعلي، اجعل يدك علي رأسك: ليه مانندعكوتاه ف ه هايجمل

  .من هذا؟ ما هذا؟ من أنت؟ ما تلك بيدك؟ مي تواند توانايي درك مطلب دانشجو را بيازمايد: ساده مانند

يان در تلفظ و مكالمه و پاسخ دادن به پرسش ها است، او به آنچه براي باال بردن توانايي دانشجو) 2(آزمايشگاه 

و به پرسش ها پاسخ . نوشته شده و متوني كه در سطح دانش اوست گوش فرا مي دهد) 2(كه در درس انشاي 

  .شفاهي مي دهد و تالوت آياتي از قرآن را مي شنود و روش صحيح تلفظ كردن را مي آموزد
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 به) 2(انشاي  در ردن توان دانشجو در تلفظ و گفتگو و پاسخ دادن به پرسش ها است،براي باالب) 3(آزمايشگاه 

به . مقاله پاسخ مناسب مي دهد به پرسش هاي آخر هر گوش فرا مي دهد و) 3(ه درس انشاي مقاالتي شبيه ب

و پاسخ  سخنراني هايي از سخنرانان عرب و خبرها و نقد و بررسي خبرهاي مختلف گوش مي سپارد و با پرسش

  ....)سرفصل درس ها. (هاي مناسب توان و قدرت درك مطلب خويش را مي آزمايد

پس به بسياري از . دراين درس مدرس توانايي هاي درك مطلب و خواندن و سخن گفتن دانشجو را مي آزمايد

نواع و ا smart bord, vega lasierو  data proyectوسايل كمك آموزشي از قبيل رايانه و اينترنت و 

  .مختلف سي دي هاي آموزشي داخلي و خارجي نياز دارد

  

  مهارت خواندن

خواندن يكي ديگر از مهارت هاي مهم چهارگانه است كه خواننده با استفاده از آن مي تواند پيام نويسنده را 

    ت زمينه ي صرف و نحو و بالغ دريافت كند و پس از درك مطلب با استفاده از آموخته هاي پيشين خود در

افراد جامعه است كه از راه  بينخواندن وسيله ي مهم ايجاد ارتباط . مي تواند زيربناي اصلي نوشته را دريابد

براي اينكه از قطار سريع السير . له و نامه و كتابهاي چاپي و الكترونيكي حاصل مي شودجخواندن روزنامه و م

قب نمانيم بايد سرعت خواندن خود را در كالس و انفجار اطالعات و پيشرفت هاي سريع دانش هاي مختلف ع

ممكن است در خواندن متون درسي و خواندن تفريحي و خواندن ناقدانه و . خارج از كالس درس افزايش دهيم

عبداهللا (سريع خود، آهسته يا با صداي بلند بخوانيم و از هركدام از اين نوع خواندن هدفي را مد نظر داشته باشيم 

  )50: 1998عبدالحميد، 
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مهارت شنيداري  پلي است براي رسيدن به مهارت خوب . خواندن با گفتگو ارتباطي بسيار نزديك دارد 

با كمك قواعد زباني الهام بخش نوشته هايي زيبا و دل انگيز شود و قلمي شيوا  ندخواندن و اين  گذرگاه مي توا

  .بيافريند

ان آنان را به خواندن خبرهاي روزنامه و مجالّت اينترنتي مدرس براي شكوفا كردن مهارت خواندن دانشجوي

مختلف بررسي كرده و به  هاي توصيه مي كند و از هردانشجو مي خواهد كه خبرها را درمجالت و روزنامه

براي پژوهش و تحقيق و بررسي مقايسه اي و تطبيقي اخبار مختلف . تهيه كند هاسليقه ي خود چكيده اي از آن 

  .مي توان سود جست... مه العربيه وو الخي) نسيج(و ) سندباد(و ) گوگل(و ) ياهو(جستجوي از سامانه ي 

  داستان، نمايش، پژوهش هاي مختلف زبان شناسي، چكيده ي پايان نامه  هاي دكتري و كارشناسي ارشد را 

  و) kat.comwww.mesh(و ) www.awu_dam.org(مي توان بر روي سايت   

 )q.comarwww.alw  (مشاهده كرد.  

  

  

  

  )نويسندگي(مهارت نوشتن 

نويسندگي توليد علم است كه انسان ها فكر و احساسات و خاطرات و تجربيات خويش را به روشي جذاب از 

داستان، نوشتن داستان هاي  ي زماني با فرستادن نامه، مقاله، خبر، چكيدهدور دست يا با طي كردن فاصله ي 

  )128-115: 1986الركابي، (. كوتاه و بلند، گزارش، زندگي نامه و شعر به ديگران منتقل مي كنند
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درس انشا دانشجويان را براي فرا گرفتن مهارت نويسندگي آماده مي كند شوراي عالي برنامه ريزي درسي 

واحد درسي را براي انشاي  6ساعت كالس و  102لوم و تحقيقات و فناوري من حيث المجموع وزارت ع

نوشتن انشاي ) 2(دانشجو جمله سازي به زبان عربي و در انشاي ) 1(در انشاي . پيش بيني كرده است) 3،2،1(

    مقاله نويسي را  دانشجو) 3(در انشاي . آسان را در موضوعات مختلف و به نثر در آوردن شعر را مي آموزد

  )سرفصل دروس كارشناسي(مي آموزد 

      دانشجويان ابتدا انشا و مقاله هاي خود را با زبان فارسي مي نگارند سپس متون تهيه شده را به زبان عربي بر

مي گردانند زيرا از نوشتن جمله هاي ساده و آسان شرم دارند اگر دانشجويان به زبان عربي كتاب و مقاله 

انند به تدريج قدرت نوشتن به زبان عربي را فرا خواهند گرفت در صورتي كه داستان و نمايش نامه ي بخو

مناسب چاپ شده در اختيار ندارند و با مراجعه به اينترنت و سايت گوگل گنجينه اي از  كتابهاي الكترونيكي را 

  .به روي آنها گشوده خواهد شد

كار نوشتن مانند هركار اساسي ديگري تابع . رايطي قرار داده اندنظران براي نويسندگي ش گروهي از صاحب

               .شرايط و مقرراتي است كه بايد قدم به قدم دنبال شود تا نوشته اي كامل و بدون نقص تهيه گردد

  )3:1354بهرام طوسي، (

ادبي بسيار لذت بخش است  نوشتن يكي از آرزوهاي افراد بشر است، نوشتن خاطرات يا شعر، داستان و مقاله ي

تان ، سبراي نويسنده شدن بايد زياد مطالعه كرد نوشتن دا. اما گاهي مورد بي مهري ناقدان قرار مي گيرد

. بايد با ريزه كاري هاي آن آشنا شد. نمايشنامه و مقاالت پژوهشي اطالعات وسيع، ذوق و تمرين مداوم نياز دارد

ي و ترديد و دلهره نبايد وقت نويسنده را بگيرد اگر نويسنده از رموز هدف نوشته بايد مشخص شود، سرگردان

گامهايي بايد بردارد كه بايد يكي پس  نويسندگي آگاه باشد نبايد هيچ دغدغه اي را به خود راه دهد در اين كار

يات و بايد نسبت به موضوع سابقه ذهني داشته باشد، انتخاب موضوع بر اساس تجرب. از ديگري برداشته شود
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نويسنده بايد به موضوع انتخابي عالقه مند باشد و . اطالعات شخصي است و بايد اطالعات قبلي را گسترش دهد

از آن لذت ببرد و موضوع را محدود كند با جمع آوري مطلب، دسته بندي و ارزشيابي راه نوشتن را هموار كند 

ا جلب توجه خواننده و هدايت او به اصل موضوع و رئوس قسمتها را به صورت سري بدنبال يكديگر بنويسد تا ب

درخاتمه از خواندن احساس رضايت نمايد پس از تهيه پيش نويس آن را بايد مرور كند و از نظر يك ناقد مورد 

گنجانده شده است، شروع و پايان ، پااليش  بررسي قرار دهد بايد مطمئن شود به قدر كافي مطلب در نوشته

و نقطه گذاري و نكات دستوري بسيار  امالهنگام پاكنويس و بررسي كلمات از نظر  نوشته  بعد از مرور و

  . نويسنده بايد نوشته ي خود با صداي بلند براي خود بخواند. اهميت دارد
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