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Abstract 

The Composition skills as the latest language skills are important in teaching Arabic language, 
so far, researchers have focused on researchers and researchers in Iran. The results show that 
most students and students of Arabic language and literature face many difficulties in 
Composition in Arabic language. One of the effective factors in this issue is the lack of access 
to a perfect education which is based on the principles of language teaching. The present study 
is based on descriptive method and qualitative and critical analysis, has been evaluated from 
two aspects of form and content the book "Al-Raead fi ta'lim Al-lughah Al-'Arabiya" for Dr 
“Masoud Fekri". The results show that due to increasing the proficiency of the learners, the 
precise and appropriate use of color in the design of the volume and layout of the book and 
Composition the text with clear and readable font is among the strengths of this resource. While 
the numerous selection of literary texts and the inclusion of some practices that do not conform 
to the language and cognitive level of students in Arabic language, they are considered weak 
points. 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 19 -77، 9911 زمستانپاییز و ، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

 الرائد في تعليم اللغة العربيةارزیابی انتقادی مجموعۀ 

 (کتاب اإلنشاء)مطالعۀ موردی 

  *ساجد زارع

  **فاطمه جمشیدی

 چكیده
زبانی با وجود اهمیت بسزايی که در آموزش زبان عربی  منزلۀ آخرين مهارتمهارت نگارش به

ند. اتر بدان توجه کردههای دانشگاهی و پژوهشگران کمدارد، تاکنون در ايران نويسندگان کتاب
آموختگان رشتۀ زبان و ادبیات عربی با دهد بیشتر دانشجويان و دانشچنانچه شواهد نشان می

رو هستند. يکی از عوامل مؤثر در اين مشکالت فراوانی در زمینۀ نگارش به زبان عربی روبه
نويسی براساس اصول ت که راهکارهای عربیامر، عدم دسترسی به منبع آموزشی کامل اس

آموزش زبان در آن ارائه شده باشد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی و تحلیل کیفی و 
نبۀ تألیف مسعود فکری را از دو ج کتاب اإلنشاء ـالرائد في تعليم اللغة العربية انتقادی، مجموعۀ 

ش دهد که توجه به افزايش توانشکلی و محتوايی ارزيابی کرده است. نتايج تحلیل نشان می
نین های آموزشی آن، همچکار بردن نکتهآموز پس از مطالعۀ اين کتاب و يادگیری و بهزبانی زبان

يی آن و نگارش متن با قلم واضح آراها در طراحی جلد و صفحهاستفادة دقیق و مناسب از رنگ
است، در حالی که گزينش متون ادبی فراوان و درج  اين کتاب قوت و خوانا ازجمله موارد

موزان آدلیل عدم بسترسازی آموزشی الزم، با سطح علمی و شناختی زبانها که بهبرخی از تمرين
 رود. ار میشمور به زبان عربی همخوانی ندارد، از موارد ضعف آن بهغیرگويش

د في تعليم الرائزبانان، : کتاب درسی، ارزيابی کتاب درسی، آموزش عربی به غیرعربیهاواژهکلید
 .اللغة العربية
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 . مقدمه1
های درسی يکی از نیازهای مهم و اساسی در دنیای بررسی و کنکاش در شیوة تدوين کتاب

 شود. پیشها میسر میاين کتاب جانبۀمعاصر است و اين امر از رهگذر ارزيابی دقیق و همه
ها و ساختار ظاهری های درسی بايد شناخت کافی و الزم از بخشاز اقدام به ارزيابی کتاب

، های مختلفی ازجمله متنطور کلی کتاب درسی از بخشها داشته باشیم. بهو محتوايی آن
شده قرار عیینشود که همگی در راستای تحقق اهداف آموزشی تتمرين و تصوير تشکیل می

ها دارد و عدم ها نقش بسیار مهمی در يادگیری آندارند. شیوة تدوين و چینش اين بخش
های فراگیران، سبب کاهش کیفیت آموزش و در تناسب محتوای کتاب آموزشی با توانمندی
شود؛ به همین دلیل بهتر است محتوای اين گونه برخی موارد، سبب اختالل در اين روند می

ها و نیز در راستای اهداف آموزشی موردنظر های مخاطبان آنها متناسب با توانمندیاباز کت
 تدوين شود.

های آموزشی در زمینۀ نگارش جا که پژوهش حاضر در صدد ارزيابی يکی از کتاباز آن
به زبان عربی است، يادآوری اين امر ضروری است که تسلط بر مهارت نگارش در وهلۀ 

های زبانی يعنی شنیدن، گفتن و خواندن است. وانمندی در ساير مهارتنخست منوط به ت
ای بیان هتوفیق در مهارت نگارش به زبان عربی، سبب افزايش دايرة واژگان و بهبود شیوه

 آورد. های الزم برای برقراری ارتباط با جهان عرب را فراهم میتدريج زمینهشود و بهمی
اند از مسائل خانوادگی، زان در مهارت نگارش عبارتآموترين عوامل ضعف زبانمهم»

(، اما ضعف دانشجويان در يادگیری اين 5، ص. 1877)جبايب، « تربیتی، اجتماعی و روحی
نخست عدم توانايی در تشخیص نقش کلمات »گیرد: مهارت بیشتر از دو عامل نشئت می

گاهی از برخی ساختارهای ها در جای صحیح خود در جمله و سپس عدم آبرای قرار دادن آن
ها در کار بردن آنهای موردنظر و بهها و اسمصرفی و يا ريشۀ کلمات جهت ساختن فعل

رو، در اين پژوهش با روش توصیفی  از اين (.11، ص. 1877)الجنزوری و عبدالغنی، « متن
در اين زمینه ده شهای دانشگاهی نگاشتهو تحلیل کیفی محتوا به ارزيابی انتقادی يکی از کتاب

ت. کتاب پرداخته شده اس کتاب اإلنشاءـ الرائد في تعليم اللغة العربية  در ايران با عنوان مجموعۀ
مذکور از دو جنبۀ شکلی و محتوايی در ترازوی نقد و بررسی قرار گرفت تا پاسخ سؤاالت 

 پژوهشی ذيل تبیین شود:
 کیفیت کتاب از نظر شکلی چگونه است؟ .7
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های کتاب در راستای ها و تمريننامهخاذ شده در متون، درسرويکرد آموزشی ات .1
 شود؟تحقق اهداف آموزشی آن چگونه ارزيابی می

 . پیشینۀ پژوهش9ـ9

های آموزشی توجه بسیاری از پژوهشگران را به های اخیر فرايند نقد و ارزيابی کتابدر سال
ه ها نگاشتقوت اين کتابخود جلب کرده و مقاالت متعددی با هدف واکاوی نقاط ضعف و 

، چنین استنتاج «جواهرالبالغةنقد ترجمۀ کتاب »( در مقالۀ 7900شده است؛ برای مثال کیانی )
کرد که نقاط ضعف اين کتاب در اشتباهات اماليی و نحوی، کاربرد اشتباه عالئم سجاوندی، 

 خالصه وجود برخی جمالت ناقص و نیز ذکر شواهد نامتناسب با فنون بالغی موردنظر
 مبادیبررسی و نقد ترجمه و شرح »( در پژوهشی با عنوان 7917شود. دهقانیان و جمالی )می

به واکاوی خطاهای موجود در اين کتاب « شرح سید علی حسینی )قسمت نحو( 4 العربية
ها نشان داد که اين خطاها در سه دستۀ مربوط به قواعد، نگارش اند. نتايج پژوهش آنپرداخته
( 7911زاده و همکاران )گیرد. متقیها و نیز خطاهای موجود در ترجمۀ متون جای میعبارت

تحليل محتوى کتب قواعد اللغة العربية في مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربية وآدابها »در مقالۀ 
 با بررسی موارد ضعف و قوت در دو کتاب آموزش زبان عربی يعنی «في ضوء معایير الجودة

یجه از ابراهیم ديباجی به اين نت و الجدید في الصّرف والنّحواز رشید الشرتونی  لعربيةمبادئ ا
های قديمی تألیف کتاب آموزشی نوشته دو کتاب براساس معیارها و روش رسیدند که هر

های متناسب با شده است و عدم توجه کافی به اهداف آموزشی و درج متون و تمرين
در مقالۀ  (7915) رکعتی محمدیرود. شمار میها بهاز عیوب آن های زبانی دانشجويانمهارت

اين لی مزيت اص «في ضوء مبادئ تعليم اللغة لغير الناطقين بها "العربية بين یدیك"مجموعة »
وضوعات گوها با موآوردن مفردات و تعابیر مختلف حسی و انتزاعی، استفاده از گفتکتاب را 

انحصار فرهنگ عربی در فرهنگ د برشمرد. همچنین متعد هایو نیز استفاده از تمرين متنوع
 وزان ايرانیآمدينی و عدم تناسب الفاظ و تعابیر جلد اول اين کتاب با سطح دانش زبانی زبان

سطوح »با عنوان  (7911نژاد )و زارعرکعتی  محمدیدانست. نتايج پژوهش از عیوب آن  را
 "یكالعربية بين ید"و  "صدی الحياة"وزشی های آمهای مجموعهاهداف آموزشی در تمرين

 ه کنشان داد  «شناختی( ۀبندی اندرسون و کراثول در حیط)تحلیل محتوا براساس طبقه
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وح سطها بر کتاب به صورت استاندارد طراحی نشده و تمرکز آندو های مندرج در هر تمرين
 .است« بسترکا»و « فهم»، «يادآوری»آموزشی پايین يعنی 

آيد که تاکنون پژوهشی با محوريت نقد و ارزيابی در موارد مذکور چنین برمیبا دقت 
های آموزشی در زمنیۀ مهارت نگارش عربی به رشتۀ تحرير درنیامده است و مقالۀ کتاب

 اإلنشاء کتابـالرائد في تعليم اللغة العربية حاضر از اين جهت که به بررسی مجموعۀ آموزشی 

 رود.شمار میبهپرداخته است، اقدامی نو 

 . ادبیات نظری پژوهش2
 . کتاب درسی و ارزیابی آن9ـ2

ها تابهای خاصی با ساير کترين منبع در آموزش، تفاوتمنزلۀ نخستین و مهمکتاب درسی به
 دارد؛ ازجمله اينکه گفته شده 

 و گرديده مهیا سال تحصیلی يا دوره يك که برای است ایشدهچاپ اثر درسی کتاب
 اصلی ابزار است. اين کتاب خاص موضوع يك دربارة هايیايده و حقايق دربردارندة

 و راحیط آموزشی نتايج از خاصی مجموعۀ به دستیابی برای که شودتلقی می يادگیری
ـ  1، صص. 7919است )نوريان،  شده تشکیل تصوير با همراه يا متن و تصوير ،متن از
9.)  

 در يادگیری و آموزش منابع ترينمثابۀ مهمبه درسی هایکتابتوان گفت از اين رو، می
 توا،مح اصلی عنوان منبعبه هاآن از معلمان گیرند ومی قرار مورد استفاده هادانشگاه و مدارس

 موزانآدانشيادگیری  هایفعالیت دهیجهت و تعیین در تدريس اصلی ابزار و درسی برنامۀ

 اغلب درسی کتاب موجود، ديگر منابع از هرگونه اطالعات نبود صورت در»برند. می بهره
 برای هاکتاب اين وجود. است استادان آموزشی برای اطالعات و محتوا منبع انتقال تنها

قراگزلو « )است ضروری درسیبرنامۀ  نیاز مورد هایمهارت القای و محتوا و مفاهیم آموزش
 نیست، اطالعات شامل درسی تنها کتاب» جديدتر تعاريف در (.191، ص. 7911و همکاران، 

 ضروری يادگیری نتايج به دانشجو برای دستیابیهايی است که تفعالی ةبردارند در بلکه

به  توجه درسی هایکتابدر تالیف » اونیل به عقیدة (.Khutorskoi, 2006, p. 94)« نمايدمی
ه و شده در تهیصرفۀ نبا توجه به وقت و هزي بسیار حائز اهمیت است و فراگیرنیازهای 
 .(neill, 1982, p. 109) «باشند و دانشجويان آموزان، بايد متناسب با نیازهای دانشهاآنتدوين 
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های درسی دارند، ضروری است که پیوسته مورد ارزيابی قرار با توجه به اهمیتی که کتاب
 ها آشکار شود. ها و معايب آنگیرند تا قوت

 یچه و است فردمنحصربه و ذهنی اساس فعالیتی از آموزشی مواد و هاکتاب ارزشیابی
 اقعو استفاده مورد شرايط همۀ در معیار ارزشیابی عنوانبه که چهارچوبی يا متقن قاعدة
با اين حال، به علت اهمیت فزايندة وجود ندارد.  گیرد قرار همگان وثوق مورد و شود

الگويی جامع و در عین حال مختصر و ها و مواد آموزشی، ارائۀ کار ارزشیابی کتاب
پذيری و تطبیق با شرايط گوناگون را داشته باشد همواره کاربردی که قابلیت انعطاف

و  )محمودی مدنظر متخصصان و کارشناسان امر تهیه و تدوين کتب درسی بوده است
  (.775، ص. 7919صفا، 

 ايد با دقت و ظرافت زيادیبه موازات اهمیت اين منبع، واضح است که ارزيابی آن نیز ب
 صورت گیرد تا آموزش محتوای آن با بهترين کیفیت انجام شود.

 الرائد في تعليم اللغة العربية. معرفی کتاب 9
از سوی  7911تألیف مسعود فکری در سال  الرائد في تعليم اللغة العربيةکتاب موردبحث با نام 

اپ ها( به زبان عربی چم انسانی دانشگاه)سازمان مطالعه و تدوين کتب علو« سمت»انتشارات 
شده است. اين کتاب در سه جلد به رشتۀ تحرير درآمده و از آنجا که قصد نويسنده، آموزش 

ده است. قید ش «کتاب اإلنشاء»نگارش به زبان عربی است، ذيل عنوان اصلی کتاب، تعبیر 
جلد اول کتاب برای آموزش نگارش عربی در سطح مقدماتی است. در جلد دوم به آموزش 

ست. پرداخته شده ااين مهارت در سطح متوسط و در جلد سوم به اين مهم در سطح پیشرفته 
ای دربارة معرفی مجموعۀ در اين کتاب، نويسنده پس از درج فهرست مطالب و بیان مقدمه

رود، به محور اساسی، اهداف شمار میگانۀ آن بههای ششه کتاب حاضر يکی از بخشک الرائد

تاب ک»آموزشی و روش اتخاذشده در آن اشاره کرده است. سپس در يك بخش جداگانه به نام 
هايی برای مدرسان پردازد. در ادامه، رهنمونبه معرفی کامل کتاب موردبحث می «اإلنشاء

های کتاب را يادآور شده هايت اهداف مربوط به هر يك از بخشکتاب مطرح ساخته و درن
شود، سپس درس است که با متن درس آغاز می 78است. هر جلد از اين مجموعه شامل 

برای تثبیت معانی الفاظ و تعابیر موجود در متن آمده است. پس  «الحقل اللغوی»بخشی به نام 
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برخی فنون و راهکارهای مهم در يادگیری  به آموزش« وقفة مع قواعد اإلنشاء»از آن بخش 

 هستیم.« التدریبات»مهارت انشا اختصاص يافته است و درنهايت شاهد بخش 

 . تحلیل شكلی کتاب4
 . طرح روی جلد9ـ4

در سمت راست و  )ع(در نگاه نخست به جلد اين کتاب، درج لوگوی دانشگاه امام صادق
 کند ولوگوی سازمان مطالعه و تدوين کتب )سمت( در سمت چپ بسیار جلب توجه می

دهد که کتاب حاضر جنبۀ آموزشی دارد و برای تدريس در خوبی نشان میاين اقدام به
 هايی که بر رویها تألیف شده است. عالوه بر اين، استفادة بجا و مناسب از رنگدانشگاه

کند، از ديگر عوامل جذابیت آن است. در طرح جلد اول کتاب، دنمايی میجلد کتاب خو
مز تیره شکل و ترکیبی از قرصورت يك کادر مستطیلیرنگ غالب بر زمینه، قرمز است که به

خورد. در سمت چپ اين کادر، عدد مربوط به اين رنگ به چشم میو قرمز مايل به آجری
ه نوشته شده و در قسمت باال و سمت راست اين کادر جلد در يك قاب با زمینۀ نارنجی تیر

های آبی، سبز، نارنجی و زرد بسیار ماليم ای سنتی قرار دارد که ترکیبی از رنگنیز نگاره
ويژه استفاده از رنگ نارنجی ماليم در بخش فوقانی آن و تناسبی که است. درج اين نگاره به

ها شود، زيرا هر يك از رنگواننده میها وجود دارد، سبب جلب توجه خمیان اين رنگ
ا رنگی زنده، پوي»شناسان، روان رنگ قرمز از نگاهداللت معنايی خود را دارند؛ برای مثال 
، )معروف و باقری« شور و نشاط زندگی است و عاملی برای دستیابی به پیروزی و

 یتسبب تحريك اراده برای پیروزی، قدرت، رقابت و خالق»( که 401، ص. 7917
توان گفت استفاده از اين رنگ از اين رو، می(. 01ـ  01، صص. 7911)لوچر، « شودمی
منزلۀ طیف رنگی غالب در طرح جلد اول اين کتاب و حواشی صفحات آن به خوبی توجه به

 .بردکند و احساس اشتیاق وی را به خواندن اين کتاب، باال میخواننده را جلب می
کتاب از رنگ بنفش استفاده کرده و برای کادر مستطیلی واقع نويسنده در جلد دوم اين 

در میانۀ طرح جلد، ترکیبی از دو رنگ تیره و ماليم برگزيده است. در سمت چپ باالی اين 
که شمارة اين جلد است، در قابی با رنگ زمینۀ بنفش ماليم نوشته شده و در  1کادر، عدد 

ود که شی، سبز، نارنجی و زرد ماليم ديده میهای آبنگارة سمت راست نیز ترکیبی از رنگ
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رنگ بنفش »بخش فوقانی نگاره به رنگ بنفش و متناسب با رنگ غالب بر زمینۀ جلد است. 
در  هوشیاری معنوی و خالقیت ،خودآگاهی سبب تحريك برخی از حاالت درونی ازجمله

نگری و نوآوری يندهپردازی، آگرايی، نظريهگردد و وی را به سمت و سوی آرمانانسان می
هم حالت هیجانی رنگ قرمز را دارد، هم حالت آرامش رنگ آبی  ،بنفشرنگ . دهدسوق می

استفاده از رنگ بنفش توان گفت . به همین دلیل، می(701 ـ701 ، صص.7918)حدادگر،  «را
در طرح جلد اين کتاب و نیز حواشی صفحات آن به خوبی هوش، قدرت تخیل و خالقیت 

 کند.وزان را به سمت و سوی محتوای آموزشی جلب میآمزبان
منزلۀ رنگ غالب در طراحی جلد استفاده شده است اما درمورد جلد سوم، از رنگ آبی به

و عدد مربوط به شمارة جلد را در کادری با رنگ سبز ماليم در سمت چپ نوشته و در 
يم درج شده است. رنگ های آبی، سبز، سفید و نارنجی مالای با رنگسمت راست نگاره

رنگ »جا که سويی دارد. از آنغالب بر اين نگاره نیز آبی است و با رنگ اصلی طرح جلد، هم
گفت کاربرد  (، بايد55 ، ص.7911)مقدسی،  «دهدآبی انسان را به سوی دقیق شدن سوق می

ها نتمرکز آآموزان و نوبۀ خود سبب دقیق شدن زبانرنگ آبی در طرح اين جلد از کتاب به
 شود.بر محتوای کتاب می

در پشت جلد کتاب نیز از همان رنگ غالب بر روی جلد استفاده شده و معرفی جامع و 
در عین حال مختصری از کتاب و اهداف آن ارائه شده که اين امر، بسیار ضروری و پسنديده 

کند. همچنین، در آموزان ترسیم میاست، زيرا دورنمايی کلی و واضح از آن فراروی زبان
درج  رنگای کمپشت جلد در باالی صفحه تصوير سه جلد از کتاب با رنگ سفید و قهوه

 تری برجسته شده است.ها تصوير مربوط به جلد موردنظر با اندازة بزرگشده و از میان آن

 . عنوان کتاب2ـ4
واند تدر آن می کلیدی است که خواننده به محض ديدن و تأملمثابۀ شاهعنوان هر کتاب به

اطالعات کامل و مناسبی از محتوا و اهداف آن کتاب کسب کند. حال اگر خواننده قصد 
ر اين روند تواند دتحلیل و ارزيابی کتاب را نیز داشته باشد، هیچ عنصری به اندازة عنوان نمی

انی وعنوان در حقیقت يك يا چند لفظ محدود است که بر معانی فرا»چراکه  ،به او کمك کند
، ص. 1887)کعوان، « دهدداللت دارد و دورنمايی از ابتدا، انتها و جوهر اصلی کتاب ارائه می

با قلم « الرائد»است که لفظ « الرائد في تعليم اللغة العربية»عنوان برگزيده برای اين کتاب،  (.114



 7911 پايیز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، یعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   78

ژه و داللت ابه ساير الفاظ نوشته شده و اين اقدام بیانگر تأکید بر اين وتری نسبتدرشت
، )مجموعۀ نويسندگان« پیشرو و پیشگام»در لغت به معنای « الرائد»معنايی آن است. کلمۀ 

و « نشاءکتاب اإل»است. در قسمت پايین طرح جلد نیز نويسنده با تعبیر «( ورد»ق، ذيل 7411
درج مجدد شمارة جلد و نیز سطح آموزشی کتاب، به تبیین بیشتر آن پرداخته است. با اين 

د و رو در آموزش زبان عربی باشمنزلۀ منبعی پیشرود که کتاب موردبحث بهبیان انتظار می
به کشف و ارائۀ راهکارهای مهم و اساسی برای تقويت اين مهارت زبانی بپردازد. با نگاهی 

نمايد که آموزش تدريجی مهارت نگارش عربی از سطح اجمالی به محتوای کتاب، چنین می
ول( تا سطح پیشرفته )جلد سوم( مدنظر نويسنده بوده که در مقدمۀ کتاب نیز مقدماتی )جلد ا

 به اين موضوع اشاره شده است. 

 آرایی. کیفیت کاغذ و صفحه9ـ4
کتاب حاضر در قطع رحلی به چاپ رسیده است. کیفیت کاغذ آن چه از جهت ضخامت و 

ه از حواشی متناسب با شود. استفادچه از جهت رنگ، بسیار مناسب و مطلوب ارزيابی می
ان تقويت آموزرنگ جلد کتاب نیز همان تأثیر روانی و انگیزشی مرتبط با طرح جلد را در زبان

های هر درس با استفاده از خطوط عريض و منقوش کند. عالوه بر آن، جدا کردن تمرينمی
آرايی کتاب هها شده، بر جذابیت صفحبندی دقیق تمرينعالوه بر اينکه سبب انسجام و تقسیم

م کند آن است که ههای کتاب جلب توجه میای که درمورد سرصفحهنیز افزوده است. نکته
های فرد، شمارة درس موردنظر نوشته شده است، های زوج و هم در سرصفحهدر سرصفحه

های نام کتاب در سرصفحه« سمت»شده از سوی انتشارات های چاپکه در کتابدرحالی 
شود و بايسته است که های فرد نوشته مینام درس موردنظر در سرصفحه زوج و شماره و

ی گذارهای زوج درج شود. نکتۀ ديگر اين است که اصوالً شمارهعنوان کتاب در سرصفحه
شود و صفحات پیش از آن با حروف ابجد مشخص ها از صفحۀ مقدمه شروع میکتاب

فحۀ مربوط به عنوان کتاب تا صفحۀ شود، در صورتی که در هر سه جلد اين کتاب، صمی
شمار گذاری مدنظر قرار گرفته است که ازجمله عیوب آن بهفهرست مطالب، در شماره

 رود.می
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 . کیفیت نگارش حروف و واژگان4ـ4
 گذاری واژگان نگاری و حرکت. حروف9ـ4ـ4

گاشته و متناسب با متون عربی ن Adobe Arabicحروف و واژگان مندرج در کتاب با قلم 
شود، شده است. کیفیت چاپ آن نیز از نظر وضوح و اندازة واژگان در حد مطلوب ارزيابی می

واند تگذاری الفاظ هستیم که اين امر میشماری شاهد حرکتاما تنها در موارد بسیار انگشت
 هآموزان مبتدی درنظر گرفتويژه در جلد اول که برای زبانشمار رود، بهاز موارد ضعف آن به

 است. شده

 . کیفیت کاربست قواعد صرفی و نحوی 2ـ4ـ4
ای اشتباهات صرفی در نگارش کلمات است از ديگر مواضع قابل نقد در کتاب حاضر، پاره

که بیشتر در نگارش همزة قطع و وصل، پايۀ همزه و حرف ی و الف مقصوره، اهمال در 
 7خورد. در جدول چشم میهای سجاوندی به درج برخی حروف و کاربرد نادرست نشانه

  7هايی از آن اشاره شده است:به نمونه

 : خطاهای نگارشی مندرج در کتاب9جدول 
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ه، های اشارتوان به استفادة نادرست از ضماير، اسمدر ارتباط با خطاهای نحوی نیز می
 مثال، در صفحۀهای رفع و نصب و جر اشاره کرد؛ برای ها، عالمتمفرد و جمع بودن اسم

استفاده از اسم اشارة مؤنث نادرست است و  «الوادی كتل»در عبارت  اول از جلد 71

یعرف به جميع »اول در عبارت  از جلد 70 به جای آن قرار گیرد. در صفحۀ« كذل»بايست می
 يست بااست، می« المعانی»با درنظر گرفتن مرجع ضمیر که واژة  «المعاني والتأليف بينهما

دوم(، با توجه  اول )پاراگراف جلد از 91 نگاشته شود. همچنین در صفحۀ« بینها» صورتبه
ورت صاست، بايد اين ضمیر به« ألفاظ» ، واژة«ترکیبه» در عبارت« ه»به اينکه مرجع ضمیر 
هي إن استخدام هذه المفاعيل »از جلد اول در عبارت  781در صفحۀ مؤنث نگاشته شود. 
أنّ استخدام هذه »استفاده شود، زيرا جملۀ « أنّ»از « إنّ»بايد به جای  «کالمتممات للجملة...

 عقیل،صحیح است )ابن« أنّ»در نقش خبر و مرفوع قرار دارد و در آن کاربرد ...«  المفاعيل

تنقسمُ هذه »از جلد اول در سطر يازدهم عبارت  781(. در صفحۀ 977/ص. 7ق، ج.7411
صفت برای موصوف محذوف يعنی  «الزائد»و  «األصلي»و کلمۀ د «الحروف إلي األصلي والزائد

 .«الزائدةاألصلية و»صورت مؤنث نوشته شوند: هستند. از اين رو، بهتر است به« الحروف»کلمه 

هل من واجبات األمّ »عبارت هفتم يعنی  1از جلد دوم ذيل تمرين شمارة  54در صفحۀ 
« هنّ»میر و ض« یربّين»با توجه به استفاده از فعل ، «أن یربين أبناءهنّ علي الشجاعة والتضحية

ابد. تغییر ي« األمّهات»باست جهت ايجاد مطابقت، بايد مرجع ضمیر به حالت جمع مؤنث می

با توجه به  «وهي علي نوعان» ۀدر جمل «نوعان»از جلد دوم، واژة  777همچنین در صفحۀ 

. نوشته شود «نوعين»يست به صورت بااينکه در جايگاه مجرور به حرف جر قرار دارد، می

أمّا اصطالحاً فهو الربط بين لفظين سواء کانا أفعال أو أسماء »از جلد سوم در جملۀ  59در صفحۀ 
در حالت منصوب قرار دارند و بايد « جمل»و « أسماء»، «أفعال»از يك سو سه لفظ  «أو جمل

تند. همچنین هس« کانا»خبر برای کار روند، زيرا صورت مثنی نیز بهتنوين نصب بگیرند و به
« نلفظی»است، مونث است و از نظر جنس با « جُمَل»که مفرد « جملۀ»با توجه به اينکه واژة 

 أمّا اصطالحاً فهو الربط بين لفظين سواء»تناسب ندارد، ضروی است که اين عبارت به صورت 
فهو الربط »ر عطف ب «بين جملتينِأو »نوشته شود و عبارت  «کانا فعلينِ أو اسمينِ أو بين جملتينِ

یجب أن یتمّ »از جلد سوم در عبارت  784درنظر گرفته شود. همچنین، در صفحۀ  «بين لفظين
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اژة دو و «تدوین اسم صاحب الرسالة کامالً، حتي ال یُصبح غموض أو التباس في اسم المُرسل

 قرار دارند؛ لذا بايد با تنوين نصب نوشته شوند،« يصبح»در جايگاه خبر  «التباس»و  «غموض»
 . جايگزين شود« يوجِد»يا « يُحدِث»افعالی مانند « يصبح»شود به جای هرچند پیشنهاد می

 ها. فهرست5ـ4
 . فهرست مطالب9ـ5ـ4

 هر جلد از کتاب مورد بحث متشکل از ده درس است که شمارة صفحه، نام و شمارة هر
هاست، های مربوط به قواعد نگارش که مؤلف به دنبال آموزش آندرس و آن دسته از مقوله

در فهرست مطالب ذکر شده است. اصوالً بهتر است شماره و نام درس ذکر شود و در مقابل، 
شمارة صفحۀ مربوط به آن درج شود، اما در فهرست مطالب اين کتاب، ابتدا شمارة درس، 

در ادامه عنوان هر درس قید شده است. در ستون آخر نیز قواعد سپس شمارة صفحه و 
رسد که بخش آخر يعنی اشاره به نگارشی مندرج در آن درس، ذکر شده است. به نظر می

های مربوط به آموزش نگارش در بخش فهرست مطالب، غیرضروری و تا قواعد و مقوله
های مندرج در ستون چهارم انحدودی مبهم و کلی است. از اين رو بهتر است که يا عنو

های کاربردی مربوط به آموزش نگارش که در متن حذف شود يا آن دسته از قواعد و مقوله
 .صراحت ذکر شودی بررسی شده است، بههای کلکتاب و ذيل اين عنوان

 دهیمنابع و شیوة ارجاع. فهرست 2ـ5ـ4
منزلۀ منابع با مشخصات کامل و بهمنبع را  11در پايان هر سه جلد کتاب موردبحث، نويسنده 

پیشنهادی برای بررسی و تدريس مهارت نگارش ذکر کرده است. نکتۀ قابل توجه اين است 
ع ها را از ساير منابها و تمرينکه نويسنده در اين کتاب به صراحت بیان نکرده که آيا متن

، عدم ذکر اخذ کرده يا اينکه همگی برخاسته از ذهن و قلم خود وی است. همچنین
 ها گرفته شده است )ازجمله آثار ها از آنمشخصات کامل منابعی که متون برخی از درس

مار شمی زياده، توفیق الحکیم، جبران خلیل جبران و ...( از ديگر موارد ضعف در اين زمینه به
 دشود در پايان کتاب، بخشی به فهرست منابعی اختصاص يابرود. از اين رو، پیشنهاد میمی

 داری، برایها استخراج شده است تا عالوه بر رعايت کامل اصل امانتکه متون کتاب از آن
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آموزان اين امکان فراهم شود که در صورت تمايل به اين منابع مراجعه کنند دانشجويان و زبان
 و با متون بیشتری آشنا شوند. 

 . تحلیل محتوایی کتاب5
از کارهای رايجی است که در کشورهای پیشرفته های درسی های اخیر نقد کتابدر سده

 صورتروند که بهشمار میشود و مقاالت مربوط به اين حیطه نوعی تألیف بهانجام می
محتوا (. »711، ص. 7904زاده، مختصر ارزيابی انتقادی محتوای کتاب را بر عهده دارند )آصف

هايی که از سوی و گرايشها ها، ارزشعبارت است از مجموعۀ مفاهیم، اصول، مهارت
شود و از اين رو الزم است که ريزان و به قصد تحقق اهداف، انتخاب و سازماندهی میبرنامه

طور به (.171، ص. 7911زاده، )متقی« شده تناسب داشته باشدبا اهداف آموزشی مشخص
رين تمها، کلی هر جلد از کتاب موردبررسی در اين پژوهش، به چهار بخش اصلی متن درس

يل شود. در ذهای مربوط به واژگان، اصول و قواعد مربوط به نگارش و تدريبات تقسیم می
 ها پرداخته شده است.طور جداگانه به تحلیل محتوايی هر يك از اين بخشبه

 ها. تحلیل محتوای متن درس9ـ5
 دماتیمق سطح در جلد اين شده نوشته کتاب اول جلد روی آنچه اساس بر اينکه به توجه با
 و یمبتد آموزانزبان آن، اصلی مخاطبان و هدف شده است، گروه نگاشته( التمهيدی القسم)

 امر سهیلت بهتر است برای هستند و عربی زبان واژگان و ساختارها به آشنا ترکم يا ناآشنا
 اژگانو معنای تا شود افزوده« األلفاظ والتعابير» عنوان با بخشی درس هر متن از قبل آموزش،

 نتخابا عالوه بر اين،. شود روشن آموزانزبان برای متن، در موجود پرکاربرد و جديد تعابیر يا
 ند،هست -دشوار موارد برخی و در -خاص ساختارهای و واژگان از سرشار غالباً که ادبی متون
ارت عب در «مدلهمّةال» واژة انتخاب مثال برای رسد؛نمی نظربه مناسب مبتدی آموززبان برای

 و بهتر است واژة نیست آموززبان سطح با متناسب( 11 /7: 7911فکری، ) «الليالي المدلهمّة»

وم د درس متن به جای آن استعمال شود. همچنین در «المُظلمة» مثل پرکاربردتری و ترساده

قّوا أدیمها فشانحني الفينيقيون علي األرض، »جملۀ  در «شرقنا الجميل» عنوان با از جلد اول کتاب
طور کلی رويکرد غالب است. به شده استفاده ثقیل ادبی هایواژگان و عبارت )همان( از «...
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جلد کتاب، رويکردی ادبی است  9ها در هر کار رفته در متن درسبر ساختارهای زبانی به
 های مختلف نمايان است. برای تبیین بیشتر اين موضوع، بهصورت پراکنده در درسکه به
 شود: اشاره می 1های جدول مثال

 : پراکندگی ساختارهای زبانی ثقیل و ادبی در متون کتاب2جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایترين مشخصهآموزان يکی از مهمتوجه به سطح توانمندی ذهنی )شناختی( زبان
آموزشی رود. در اين راستا و در زمینۀ محتوای شمار میهای آموزش زبان بهمحتوای کتاب

وز اطمینان آممهم اين است که زبان مرتبط با پیشبرد مهارت نگارش عربی يکی از فاکتورهای
رقرار بتواند با آن ارتباط ب که ایدر دسترس دارد، به گونه خوبی نوشتاری مدل حاصل کند که

اختی سطح شن شود که بین سطح ساختار زبانی محتوا وسازد. اين ارتباط زمانی محقق می
نقل « دهايلن»از « تاملینسون»زيرا در غیر اين صورت براساس آنچه  تفاوت زيادی نباشد، وی
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به مرور زمان از توانمند شدن در الگوبرداری از  وجود دارد که اين احتمال»کند، می
 .Tomlinson, 2014, p)« ساختارهای زبانی متونی که در کتاب با آن مواجه است، دلسرد شود

موز آمکان ايجاد بستر مناسب برای آموزشی پويا و ارتباطی اثربخش میان زبان؛ در نتیجه ا(396
 رسد.ترين حد خود میرود و يا به کمو متن ازبین می

  برای هاتعبار گونه اينرسد نظر می، به1های مندرج در جدول با توجه به داده
 اشته باشدد بیشتری کاربرد عربی به زبان نگارش نه و عربی ادبیات متون های تدريسکالس

ست. ا مناسب پیشرفته و متوسط آموزانآموزش زبان برای ترين حالت،بینانهيا در خوش
 دقت آموزانزبان زبانی و شناختی سطح گرفتن درنظر با متون از برخی انتخاب در بنابراين،

ت، شده اساست. همچنین، با توجه به آنچه روی جلد هر سه کتاب درج  نشده کافی توجه و
ا، هرود که از نظر سطح دشواری و پیچیدگی ساختارهای زبانی، در متن درساين انتظار می

جلد  ای که محتوایمراتب منطقی از سطح آسان به دشوار وجود داشته باشد، به گونهسلسله
ه ای برای ورود به جلد دوم باشد و بزمینهمنزلۀ پیشاول به شکل ساده ارائه شده باشد تا به

تنها در محتوای اين مجموعه نمود پیدا همین شکل تا جلد سوم ادامه يابد، اما اين مشخصه نه
ا ههای هر يك از کتابوار مطالب در درسنکرده است، بلکه حتی ارائۀ تدريجی و زنجیره

 خورد. نیز به چشم نمی
اده م استفترين جوانب ضعف در محتوای کتاب، عدعالوه بر موارد ذکرشده، يکی از مهم

طور کلی هر محتوای آموزشی پويا با استفاده هاست. بهالی متون و تمريناز تصاوير در البه
سازی مطالب است که تصوير ازجمله از ابزارهای مختلف دارای مشخصۀ تنوع و برجسته

شمار آموز بهبا ذهن زبان سازی اين محتوای آموزشی و درگیر کردن آنعوامل مؤثر در برجسته
 از طرفی سبب تواندآموزش، می عنوان يکی از ابزارهای بصریتصوير به»رود، چرا که یم

  زبان را برای ارتباط مؤثر بین محتوا و مخاطب گردد و از سوی ديگر يادگیری افزايش
  (.Jahangard, 2007, p. 139)« تر کندآموزان آسانزبان

  «للنصالتحليل اإلنشائي ». تحلیل محتوای کتاب بخش 2ـ5
به  «التحليل اإلنشائي للنص»کتاب ذيل متن هر درس، در يك پاراگراف با عنوان  ةنويسند

مايۀ متن، برخی از ساختارهای زبانی موجود در آن و درمجموع به تحلیل توصیف درون
مختصری از روش نوشتاری اتخاذشده پرداخته است. حال سؤال اينجاست که توصیف 
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ر آموزان را دتواند زبانتحلیل ساختارهای زبانی هر متن تا چه حد میمايۀ محتوايی و درون
با  مايۀ محتوايیفرايند آموزش نگارش ياری رساند؟ در ارتباط با توصیف و تشريح درون

( يا مضمون Idea: الفکرةتوجه به اينکه اين امر در راستای رمزگشايی و تبیین بیشتر انديشه )
شتر وی آموز و ايجاد بستر برای ارتباط بیتسهیل انتقال پیام به زبانکلی متن قرار دارد، لذا در 

با متن قابل تحسین است. اما تبیین کیفیت روش نوشتاریِ اتخاذشده و هدف از انتخاب متن 
 آموزان و نیز ماهیت آن رابطۀ مستقیمی با آموزش مهارت نگارش زبان عربی به زبان

ده عنوان محتوای درس نگارش مورد استفااست متنی ادبی بهزبان ندارد، زيرا اگر قرار غیرعربی
زار نگريست؛ مثابۀ ابقرار گیرد با توجه به سطح توانش زبانی مخاطب، به چنین متونی بايد به

را در  توان آنابزاری برای بهبود توانش زبانی نه هدف به منظور بهبود توانش ادبی که می
 های متون دنبال کرد.  درس

 «الحقل اللغوي»واژگان؛ بخش  هاییل محتوای تمرین. تحل9ـ5
بعد از  آموز بالفاصلهرود که زبانشمار میهای کتاب بهنخستین بخش تمرين «الحقل اللغوی»

طراحی  یها با رويۀ مشابهشود. در اين بخش که در همۀ درسرو میها با آن روبهمتن درس
ار کاست؛ در بخش نخست تعدادی از واژگان بهآموز خواسته شده شده، سه فعالیت از زبان

رفته در متن ذکر شده و در مقابلِ هر کدام، يك جای خالی برای واژگان مترادف گذاشته شده 
است. با توجه به اينکه بسیاری از مخاطبان کتاب در سطح مبتدی يا متوسط هستند، لذا اينکه 

ن ی دور از انتظار است و برای يافتن واژگابتوانند برای اين واژگان، معادل عربی ذکر کنند، کم
ا به فرهنگ پرسند و يناچار يا از کسانی که آشنايی بیشتری به زبان عربی دارند، میمترادف به

صورت کنند که هر دو اقدام، فاقد پويايی است، زيرا معادل آن واژه بهلغت مراجعه می
 ده است.ای و جدای از ساختار زبانی کشف و بررسی شکتابخانه

ها به يافتن واژگان مفرد و جمعِ موجود در متن اختصاص دارد. با بخش دوم اين تمرين
وجوی واژگان بپردازد، آموز خواسته شده که در درون متن به جستتوجه به اينکه از زبان

يابد و با اين اقدام، فعالیتی پويا در کالس رخ بنابراين هر واژه را در ساختار و بافت متن می
دهد. چنانچه در مقدمۀ کتاب نیز اشاره شده است، فعالیت کالسی نقش بسزايی در تحقق می

 آموزان واهداف آموزشی و پیشبرد روند تدريس کتاب دارد، به همین دلیل مشارکت زبان
ها در يافتن و استخراج واژگان مفرد و جمع از متن و تبديل واژگان مساعدت مدرس به آن
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 شود که اين تمرين با سطح شناختی/ذهنی ع و برعکس، سبب میاز حالت مفرد به جم
 آموزان همسو شود.زبان

آموز خواسته شده که با مراجعه به متن درس و با الگوبرداری در بخش سوم نیز از زبان
از ساختارهای زبانی موجود در آن برای هر يك از افعال ذکرشده در تمرين، يك حرف جر 

گويی به اين تمرين نیز با اتخاذ رويکردی اکتشافی در متن آنجا که پاسخمناسب ذکر کنند. از 
 شود.شود، از اين رو، کامالً پويا و اثربخش ارزيابی میحاصل می

 

 «وقفة مع قواعد اإلنشاء». تحلیل محتوای بخش 4ـ5
 «وقفة مع قواعد اإلنشاء»بخشی با عنوان « الرائد»های کتابهای مجموعهدر هر يك از درس

طور کلی بر اساس دو رويکرد به تشريح مطالبی در زمینۀ نگارش وجود دارد. در اين بخش به
م کرد. تقسی« رويکرد عملی»و « رويکرد نظری»توان آن را به عربی پرداخته شده است که می

، «التعبير وأنواعه وأهميته في اللغة» ،«اإلنشاء»در بخش نظری، نويسنده به مفاهیمی از قبیل: 

، «هاأساليب الکتابة ومهارات»، «مراحل الکتابة»، «توجيهات عامة في اإلنشاء»، «ناصر اللغة وشکلهاع»

پرداخته است. مفاهیم مذکور ماهیتی نظری دارد و هرچند  «فنون اإلنشاء» و «عالمات الترقيم»
فرايند  رسازد، اما تأثیر چندانی داندازی کلی مخاطب را با نگارش عربی آشنا میبا ارائۀ چشم

 آموز ندارد. تولید ساختارهای زبانی توسط زبان
 های فراوان به معرفی برخی ازافزون بر اين مطالب، نويسنده در بخش عملی با ذکر مثال

، «عناصر الجملة وأرکانها»ترين ساختارهای موجود در زبان عربی پرداخته است که شامل مهم

شود. یم «أساليب اللغة العربية»و  «الروابط في العربية»، «اقسام حروف الجر»، «أنواع المفاعيل»

های دقیق، انواع با ارائۀ مثال «األخطاء الشائعة»همچنین، در چند بخش جداگانه با عنوان 

، «األخطاء الصرفية»، «األخطاء اإلمالئية»آموزان بررسی شده که ذيل خطاهای نگارشی زبان

بندی شده است. از آن جا که در پرداختن به انواع طبقه «داللة المفردات»و « األخطاء النحویة»
د های موجوهای نظری بسنده نشده و ظرافتساختارهای زبان عربی در اين بخش به جنبه

 1های ساده و عینی تبیین شده است، بنابراين در افزايش توانش زبانیدر آن از گذر مثال
( 44، ص 7114)براون، « از زبان مقصدمهارت بالقوة وی در استفاده »آموز يا همان زبان

شود يك عبارت يا متن چگونه است و اثرگذار خواهد بود؛ به اين ترتیب که متوجه می
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واژگان »نیز بر اين باورند که « بردفیلد و لتابی»کند. ساختارهای زبانی موجود در آن را درک می
 از وانندبت تا است راگیراناز سوی ف نیازمند تمرکز و بررسیو متون در گام نخست، هر يك 

ای زبان مقصد را بر کار رفته درهايی از ساختارهای زبانی بهنمونه تحلیل، و تجزيه طريق
وقفة مع قواعد »از اين رو در بخش  .( (Bradfield & lethaby, 2010, p. 39«کنند خودشان کشف

پرکاربرد عربی يا خطاهای  هايی از ساختارهای زبانیهايی که به ذکر نمونهنامهدرس «اإلنشاء
 صورت مستقیم يا غیرمسقیم توانش زبانیآموزان پرداخته است، بهننگارشی پربسامد زبا

 هد. شده را افزايش میمخاطب و آشنايی وی با ساختارهای بررسی

 «التدريبات». تمرین های بخش 5ـ5
ارائه شده است.  «التدریبات»های مربوط به آن متن با عنوان در پايان متن هر درس، تمرين

 کند.تمرين است، رويۀ مشخصی را دنبال می 71اين بخش که در هر جلد از کتاب شامل 
ها و تعبیرهای موجود در از زبان آموز خواسته شده است که ترکیب «التّدریب األوّل»در 

ها و یبترک رسد، زيرا منظور ازنظر میمتن را استخراج کند. ماهیت اين تدريب کمی مبهم به
وط نامۀ مربهای زبانی است که در درستعبیرها مشخص نشده است. آيا منظور همان ترکیب

ـ و نه همۀ آنبه قواعد نگارش که در برخی از درس ـ بدان پرداخته شده است؟ ضمن ها ـ ها ـ
ست؛ ا نشده آشنا اين ساختارها با ويژه مخاطبان جلد اول کتاب ــ حتیآموز ــ بهاينکه زبان

 هایترکیب استخراج و انتخاب به دست تواندمی چگونه ذهنی زمینۀپیش از اين رو بدون
 .شودبزند؟ اين تمرين به شکل کلی مطرح شده و در سطح مطلوب ارزيابی نمی جديد

بدون فراهم آوردن بستر الزم، آخرين و دشوارترين مهارت زبانی  «التّدریب الثّاني»در 
آموز خواسته شده است. در اين نوع تمرين، عالوه بر وجود ابهام در ناز زبا« نوشتن»يعنی 

آموز در همان آغاز، يك سبك يا روش خاص داشته صورت سؤال، همچنین انتظار اينکه زبان
 رسد. نظر نمیبینانه بهباشد، واقع

ا هقابل نقد است؛ نخست اينکه آيا در هريك از درس از دو جهتنیز  «التّدریب الثّالث»
آموز آموزش داده شده است؟ دوم اينکه آيا بستر های زبانی موجود در متن، به زباننام ترکیب

سازی يعنی تولید يك عبارت به زبان مقصد فراهم شده است؟ در آموزشی الزم برای جمله
ها اشاره شده ها به تعدادی از ترکیبتوان گفت در برخی از درسپاسخ به سؤال اول می
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ای دانست کنندهتوان آن را پاسخ قانعها وجود ندارد، لذا نمیاين رويه در همۀ درساست، اما 
درس  9درس، تنها در  78)با درنظر گرفتن اينکه به عنوان مثال در جلد اول کتاب از مجموع 

ها اين تمرين های همۀ درسآخر به برخی از ساختارهای زبانی اشاره شده است، اما در تمرين
 . وجود دارد(

بدون آموزش آموزان همخوانی ندارد، زيرا تدريب چهارم و پنجم نیز با سطح علمی زبان
 از وی خواسته شده است. « نوشتن»الزم، مهارت 

با  آموزگزينی است و زباندر سطح واژه «التّدریب السّادس»سؤاالت با توجه به اينکه 
از اين رو با سطح توانمندی  تواند به سؤاالت پاسخ کوتاه دهد،تمرکز روی متن درس می

 زبانی متناسب است.
پردازد و آموز با اتخاذ رويکرد اکتشافی به بررسی متن میزبان« التّدریب السّابع»برای حلّ 

کند. اين فرايند ذهنی از منظر رويکرد آنچه را که در متن خوانده است، دوباره بازيابی می
 شود، به همینآموز میشده نزد زبانموختهشناختی آموزش زبان، مقدمۀ تثبیت اطالعات آ

 توان در سطح مطلوب ارزيابی کرد.دلیل اين تمرين را می
 يعنی انیزب مهارت آخرين ايجاد آمادگی قبلی، نويسندة کتاب بدون« التّدریب الثّامن»اما در 

به عالوه  نیز همین حالت وجود دارد، «التّدریب التّاسع»خواهد. در می آموززبان را از نگارش
بچیند.  هم کنار در صحیح شکل به بیندمی باراولین برای را که واژگانی بايد آموزاينکه زبان

  .مبتدی سازگار نیست آموزانِزبان سطح توانمندی از اين رو با
از اين جهت که واژگان موجود در تمرين، با آنچه در متن  «التّدریب الحادی عشر»در 

چندانی ندارد و در آن از ساختارهای زبانی جديد و متفاوتی استفاده  ها آمده است ارتباطدرس
رسد و ممکن است در انتخاب اين نظر نمیآموز مبتدی بهشده است، متناسب با سطح زبان

 زده عمل شده باشد.تمرين شتاب
حل  آموزان قابلبا يك شناخت اجمالی به معنای واژگان برای زبان «التّدریب الثّاني عشر»

گیرد که يکی قرار می 4در سطح کاربست 9بندی شناختی بلوماست. اين تمرين بر اساس طبقه
 آموزان با سطح مبتدی و متوسط است. از سطوح میانی شناختی و متناسب برای زبان
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 گیری . بحث و نتیجه6
 شود که کتاب از نظر کاربستطور کلی در ارزيابی شکلی و ظاهری چنین استنتاج میبه
آرايی آن، ها و نوع کاغذ در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین، نوع قلم و صفحهگرن

کند. عنوان کتاب نیز واضح و گوياست، آموزان را به خواندن متن راغب میدانشجويان و زبان
اما از نظر کاربرد صحیح عالئم سجاوندی و الفاظ و تعابیر به کار رفته در آن اشتباهات فراوانی 

موزان آشود؛ لذا نیازمند ويرايش اساسی است تا دانشجويان و زبانها ديده میتمرين در متون و
واعد زبان طور کلی قها و بهخوبی با کاربرد صحیح عالئم سجاوندی، الفاظ، ترکیباز ابتدا به

 عربی آشنا شوند.
ت سبر اساس آنچه در مقدمۀ کتاب ذکر شد، اين مجموعه با اتخاذ روشی هدفمند بر آن ا

، 7911آموز( فراهم آورد )فکری، تا بستر مناسبی برای تولیدهای زبانی توسط دانشجو )زبان
زبان آموزان فارسی(. در اين راستا با توجه به اينکه مخاطبان اصلی کتاب، زبان77/ص. 7ج. 

مثابۀ يك زبان خارجی است، اشاره به يك نکتۀ مهم ضروری ها بههستند که زبان عربی نزد آن
ارشِ هر نگ است که براساس نظريۀ يادگیری زبان از منظر شناختی، اصوالً تسلط بر مهارت

 5ینابینیبزبان خارجی در اولین گام مستلزم اين است که بستر الزم برای تولید ساختارهای زبان
 متأثر امالًک کنند،می تولید دوم زبان يادگیرندگان که ساختارهايی»فراهم شود؛ بدين معنی که 

 بانز مشابه زبانی هایويژگی و عناصر برخی در که نحوی به باشد،می ايشان مادری زبان از
تر، ساختار به عبارت ساده .(Ellis, 1985, p. 47) «است اول زبان همانند ديگر برخی در و دوم

قصد مآموز )در اينجا: فارسی( و زبان زبان بینابینی همچون پُلی است که میان زبان مبدأ زبان
کند و تا زمانی که بستر الزم جهت تشکیل اين ساختار زبانی وی )عربی( ارتباط ايجاد می

آموز در نگارش به زبان مقصد موفق عمل کند. توان انتظار داشت که زبانايجاد نشود، نمی
« تعريب»ترجمۀ ساختارهای زبانی از زبان مبدأ )فارسی( به زبان مقصد )عربی( که دراصطالح 

ای آموز در تولید ساختارهشود، يکی از مؤثرترين راهکارهای افزايش توانمندی زبانه مینامید
دريج دچار تآموز بتواند در فرايند تعريب بهبینابینی است. همچنین، برای اينکه زبانزبان

بايست از ساختارهای زبان مقصد )عربی( الگوبرداری و تقلید کند. تری شود، میخطاهای کم
)فکری،  «طریقة محاکاتية»تقلیدمحور  با نام بردن از روش بخش مقدمه نیز در کتاب نويسندة

به اين موضوع اشاره کرده است. همچنین، در برخی از  ضمنی طور( به77، ص. 7911
 ترين الگوهایبه شکل گذرا به برخی از مهم «وقفة مع قواعد اإلنشاء» های موسوم بهنامهدرس
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پرداخته شده است و چنانچه پیش از اين گفته شد در افزايش میزان ساختاری زبان عربی 
نايی آمور جهت آشآموز مؤثر است، امّا صِرف ارائۀ ساختارهای زبانی به زبانتوانش زبانی زبان

؛ از اين رو، خأليی مشهود که در 1با زبان مقصد، برای تقويت کنش زبانی وی کافی نیست
تر برای ترين بسعنوان اصلیهای کتاب بهاست که در تمرين کند ايناين زمینه خودنمايی می

های مبتنی بر تعريب ساختارهای زبانی براساس آموزان، تمرينارائۀ تولیدات زبانی زبان
آموز خواسته هرچند در برخی از تدريبات از زبان 1شده وجود ندارد.الگوهای آموزش داده

ا به زبان عربی ذکر کند، اما اين تمرين نیز فاقد های کوتاه رشده که معادل برخی از تعبیر
اثربخشی مورد نظر خواهد بود، زيرا براساس الگوی معینی طراحی نشده است. اين در حالی 

آموز بايد دست به نوشتن جمالت عربی جديد ها، زباناست که در پاسخ به برخی از تمرين
 در انیزب ساختارهای از الگوبرداریِ وی برای الزم بزند و اين دور از انتظار است، زيرا بستر

 است.   نشده فراهم کتاب
تدريجی  مراتبآموز، نیازمند سلسلهنهمچنین با توجه به اينکه ارائۀ الگوهای زبانی به زبا

ين الگوهای ترعنوان اصلیها نیز بهتا پیشرفته است، لذا در انتخاب متن درس از الگوهای ساده
گیرد بايد اين فرايند تدريجی رعايت شود، اما در آموزان قرار میزبانزبانی که در پیش روی 

تنها اين اصل مهم رعايت نشده، بلکه با انتخاب متونی که غالباً ادبی و نه« الرائد»مجموعۀ 
موز با آهای نسبتاً دشوار هستند، فرايند بسترسازی جهت ايجاد ارتباط زباندارای عبارت

ن عربی و الگوبرداری از آن دچار اختالل شده است. از اين رو، با ساختارهای پرکاربرد زبا
 ظرن وجود همۀ موارد مثبتی که در تحلیل شکلی و محتوايی اين مجموعه بدان اشاره شد، به

که در مقدمۀ کتاب از آن سخن  آموزانزبان صحیح نگارش برای مناسب ايجاد بستر رسدمی
 .رو استههای اساسی روببه میان آمده، با چالش

 ها نوشتپی
ــتباهات نگارشــی در زمینۀ تايپ حروف، فاصــله 7 های گذاری و نشــانه. افزون بر موارد ذکرشــده، تعداد فراوانی از اش

 گنجد.سجاوندی، ايرادات نحوی و ... در کتاب وجود دارد که در اين مختصر نمی
2. language proficiency 
3. Bloom's cognitive taxonomy 
4. applying 
5. interlanguage 

، 7114شود )براون، نامیده می« language performanceکنش زبانی/» . توانمندی فرد در تولید ساختارهای زبانی1
 (.41ص. 
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شود؛ برای شناخته می« pattern practiceتمرين الگو در ترجمه/»ها به . در آموزش زبان خارجی، اين نوع از تمرين1
 بر ترجمه در الگو تمرين اثربخشی بررسی»( با عنوان: 7911در اين زمینه رجوع شود به مقالۀ زارع )اطالعات بیشتر 

 .جستارهای زبانیچاپ شده در مجلۀ « زبانفارسی دانشجويان عربیِ نگارش مهارت پیشبرد

 منابع
 ژوهشیپ (. تحلیل انتقادی مطالعات پژوهشی در پزشکی، پژوهش در پزشکی. مجلۀ7904زاده، س. )آصف

 .187ـ 715، 9، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 . أربع مجلّدات. قم: دارالغدیر.عقيل علي ألفية ابن مالكشرح ابن(. 9241عقيل، ب. )ابن

بيروت: دار النهضة . ترجمة ع. الراجحي و ع. ع. أحمد شعبان. أسس تعلّم اللغة وتعليمها(. 9112براون، د. )
 العربية للطباعة والنشر.

مجلة جامعة . األساسي لصعوبات تعلم القراءة والکتابة من وجهة نظر معلمي الصف األوّ(. 4199جبایب، ع. )
 .42ـ9، 9، األزهر بغزة

الناطقين  ربناء استبيان لقياس صعوبات تعلم اللغة العربية للطالب غي(. 4199الجنزوری، ف.م.، و عبدالغني، ق.ز. )
 .68ـ  57، 4(، التربية اإلسالمية والعربية )مجلة محکّمة دولياً علي اإلنترنت . مجلّةبالعربية

اصفهان:  .شناسی و فیزيولوژيکی(رنگ زندگی کنید )رنگ و اثرات روانلطفاً خوش. (7918) .حدادگر، ش
 .هشت بهشت

سعۀ پژوهشکدة تحقیق و تو. تهران: سمت/ اإلنشاء(الرائد في تعليم اللغة العربية )کتاب  (.7911فکری، م. )
 علوم انسانی و دانشگاه امام صادق )ع(.

 دانشگاهی پرکاربرد درسی هایکتاب ارزيابی و (. نقد7911قراگزلو فرهاد، ز.، سلیمانی، ن.، و آرمند، م. )

 همايش اولین مقاالت مجموعهدانشگاهی.  درسی کتاب استانداردهای رشتۀ علوم ارتباطات براساس

 .155 ـ 195، صص. انسانی علوم کتب و متون نقد ملی

 النادی راتمنشو :قسنطينة .حمادی اهلل عبد للشاعر والسکين البرزخ دیوان في النص سلطة(. 4119م. ) کعوان،

 .األدبي

 پور. تهران: آفرينش.. ترجمۀ م. روانىشناسى و رنگروان(. 7911لوچر، م. )

های درسی دانشگاهی )مطالعۀ موردی: کتاب (. نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب7911)زاده، ع. متقی
 .199ـ  171، 4، های علوم انسانینامۀ انتقادی متون و برنامه(. پژوهشقواعد و متون عربی

 . تهران: مکتبة المرتضوی.المعجم الوسيطق(. 9245مجموع المؤلفين )

خاص  اهداف برای های انگلیسیکتاب الگومحور (. ارزشیابی7919محمودی، م.ه.، و احمدی صفا، م. )
(esp) .799ـ  779، 9، انسانی علوم هایبرنامه و متون انتقادی نامۀپژوهش. 
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(. جايگاه نمادين رنگ در ادبیات مقاومت، نمونۀ موردپژوهانه: سمیح 7917معروف، ی.، و باقری، ب. )
 . 588ـ 411، 1، ادبیات پايداریالقاسم. 

 .تهران: چاپار فرزانگان .شناسی هنر برای کودکان عادی و استثنائیروان(. 7911) ح.مقدسی، 

 و پژوهشها. دانشگاهی مزايا و محدوديت درسی هایکتاب ارزشیابی های(. روش7919نوريان، م. )
 .71 ـ 7، 99، دانشگاهی کتب نگارش
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