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  چكیده
های نگاشته شده در زمینه آموزش زبان فارسی برای یکی از کتاب« زبانهاآموزش مقدماتی زبان فارسی برای عرب»کتاب 

زبانان است که از انتشارات سمت به چاپ رسیده است. نویسنده این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی غیرفارسی
زبانها، اهمیت و فوائد محتوای کتاب و همچنین یادگیری عرب بررسی محتوای این کتاب از سه جنبه: نیازهای و تمایالت

پرسی، گفتگوی روزمره، شناخت موقعیت جغرافیایی، های یاد دهی آن است. معرفی شخصیت، معرفی ملّیت، احوالقابلیت
اشاره شده زبان است که به آن یک دانشجوی عرب شناخت اجتماعی، فرهنگی و غیره از جمله موارد نیازهای یادگیری

، است. شناخت حروف الفبای فارسی، تفاوت و بین حروف فارسی و عربی، استفاده از داستان برای بیان دستور زبان
های اضافی، شناخت ضمائر و غیره از جمله موارد دستور زبان های فعل ماضی و مضارع، ساخت انواع صفت، ترکیببن

ای و منظم از قواعد ساده ی دارد تا جایی که در هر درس به صورت سلسلهافارسی است و از دیدگاه نویسنده اهمیت ویژه
ها، ها، استفاده از تصاویر، پاورقیرود. آوردن تمارین و پرسش و پاسخمیتر پیش و ابتدای به سمت قواعد پیچیده و مهم

 کتاب به آن اشاره شده است.های یاد دهی در این ها و غیره از جمله مواردی است که در رابطه با قابلیتپیوست
 .تحلیل محتوای آموزشی، کتاب آموزش مقدماتی زبان فارسی، نیازها، اهمیت، قابیلت یاد دهی کلیدواژه:

 
 

 مقدمه . 1
کنند، به عبارتی دیگر با ها را ایفا میهای درسی نقش مهم اصلی در یادگیری زبان دوم برای اکثر زباندر حال حاضر کتاب

های اول به حساب آورد. از طریق توان در رتبهها را میتکنولوژی و ابزارهای تدریس و آموزش هنوز هم نقش کتابپیشرفت 
جغرافیایی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... یک کشور آشنا شد؛ به طوری  توان به موقعیتها میاین کتاب

های درسی همواره مورد توجه مؤلفان و ا در بر بگیرد. تحلیل و بررسی کتابتواند بیشتر این موارد رکه یک کتاب درسی می
کنند ها کمک میاین نوع تحلیل»باشد. ها میها کمک کردن و تقویت آننظران بوده است و اصوال هدف از بررسی کتابصاحب

بررسی عملی قرار گرفته و با اهداف  ها، باورها و کلیه اجزا مطرح شده در قالب دروس کتاب موردتا مفاهیم، اصول، نگرش
های پنهان و آشکار را ها و جانبداریگرایش ،از طریق تحلیل محتوا توانبرنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی شوند. همچنین می

 تفادهگردد. اسدوری برمی استفاده از تحلیل محتوا به دوران(. »149؛ 1377 یارمحمدیان،، )«تعیین کرد درسی در متون برنامه
تحلیل محتوا در شناخت کلمات، لغات و اصطالحات کتاب  گیری ازتوان به بهرهتاریخ تحلیل محتوا در بعد علمی آن را می

تحلیل محتوا (. »1392: به نقل از طباطبایی خلیل آباد، 2؛1398، )احمدی «جمله تورات، انجیل و قرآن نسبت داد های مقدس از
دار و کمی توصیف به طور نظام هاپیام پردازد محتوای آشکار وای موجود در یک متن میهبه بررسی محتوای آشکار پیام

دالیل با پیشایندهای پیام است. تحلیل محتوا برای استنباط  فرستندگان پیام و ۀشوند. کاربرد دیگر این روش استنباط دربارمی
عبارت  یکتاب درس یابیمعتقد است که ارز یمداالغ(. »2مان؛ ، )ه«فرهنگی پیام و تغییرات فرهنگی نیز به کار می رود هایجنبه

 ندیبر نقش فرا همچنیناست،  روش آن کتاب مطالببرای  اعتبارسند  انگریکتاب، که ب تیفیاست از صدور حکم در مورد ک
اساس،  نیا برها یا برطرف کردن آن است. ضعف در جهت تقویت آن، و نقاط ضعف آن ضیتبع یجنبه ها نییدر تع یابیارز

 یآموزش یبا در نظر گرفتن جنبه ها ، یاکتاب دارد یو اثربخش تیفیبه ک یبستگ یآموزش ستمیبه اهداف س یابیدست زانیم
 کیبر  یمبتن دیبا یدرس هایتابک یابیارز ندیفراگیرد. این ی باشد، صورت میفن ای ی، علمیجنبه ها آموزش نیهدفمند، خواه ا
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و  یرا از نظر فرم و محتوا با هدف به روزرسان یکتاب درس یمحتوا تیباشد تا ماه ثابتو ابزار صادقانه و  ینیع یروش علم
 فیموارد در تعر نیتراز جامع یکیکه  یفیتعر(. »25؛ 1424؛ به نقل از الغامدی، 7، 1396)رحمانی؛ «. دتوسعه آن مشخص کن

ها، هی، نظرنی، روابط، قوانمی، مفاهفیاز تعار یا: مجموعهاندهعنوان کردان و دیگر ونسی را همانطور کهمحتوا است  لیمفهوم تحل
 یابیدست یبراکه  دهدیم لیتشکرا  ایآموزان در هر مرحلههای درسی دانشدر کتاب سیاست که تدر ییهاها و ارزشمهارت

 (.  7، )همان؛ شوند یم یخاص انتخاب و سامانده یعلم یارهایمطابق با مع یبه اهداف آموزش
هایی است که در زمینه یادگیری زبان فارسی نوشته ، از جمله کتاب«زبانهاآموزش مقدماتی زبان فارسی برای عرب»کتاب      

ها )سمت( است و شده است. این کتاب نوشته دکتر حسین هاجری، معاون سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
های کتاب آموزش مقدماتی زبان فارسی برای تدریس زبان فارسی معاصر در دانشگاه»ویسنده چنین است: موضوع آن از دیدگاه ن

کشور سوریه طراحی شده است و مخاطبان اصلی آن دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در این 
(. هدف از این پژوهش تحلیل 3؛ 1391، )هاجری، «آشنا شودخواهند با این کتاب کشورند؛ دانشجویانی که برای بار نخشت می

زبانها بر اساس نیازهای و تمایالت یادگیری عرب زبانان و و بررسی محتوای کتاب آموزش مقدماتی زبان فارسی برای عرب
 های یاد دهی آن است. اهمیت و فوائد محتوای کتاب و همچنین بررسی قابلیت

 
 . سواالت پژوهشی2
 زبانها است؟توای کتاب بر اساس نیازهای و تمایالت یادگیری عربـ آیا مح1
 ـ آیا محتوای کتاب بر اساس اهمیت و فوائد است؟2
 ـ آیا محتوای کتاب بر اساس قابلیت های یاد دهی نگاشته شده است؟3
 
 . پیشینه پژوهش3

نوشتۀ حسین هاجری تا بحال « زبانهاعربآموزش مقدماتی زبان فارسی برای »تحلیل و بررسی کتاب »در رابطه با موضوع 
های درسی و دانشگاهی که برای تدریس های فراوانی به تحلیل و بررسی کتابنامهپژوهشی کار نشده است، اما مقاالت و پایان

رازوی ی راهنمایی در تهای عربی دورهکتاب»( در مقالۀ 1388زبان و فارسی و عربی نگاشته شده، پرداخته است. بیژن کرمی )
های قرآنی، میزان توجه به اهداف آموزشی ها، قواعد، قصههای عربی در زمینه تمرینبه بررسی محتوای کتاب« نقد بیژن کرمی

و تربیتی پرداخته است و مشکالت محتوایی و ساختاری آن از جمله نپرداختن به علوم جدید، قواعد زیاد عربی دوم در مقایسه 
( 1388ک کتاب عربی در مقایسه با انگلیسی را بررسی کرده است. منصوره زرکوب و آزاده جوادی )با اول و سوم و اندازه کوچ

، به بررسی معیارهای «ریزی درسیهای عربی عمومی دبیرستان با معیارهای انتخاب محتوا در برنامهبررسی تناسب کتاب»در مقالۀ 
های عربی عمومی دبیرستان بر اساس معیارهای انتخاب محتوای کتابانتخاب محتوا در برنامه ریزی درسی پرداخته و این که آیا 

های بررسی و نقد کتاب»( در مقالۀ 1388ریزی درسی صورت گرفته است یا خیر. حمیدرضا میرحاجی )انتخاب محتوا در برنامه
رداخته و به این نتیجه رسیده ، به بررسی موضوعات انتخاب شده برای کتاب با راهنمای برنامه درسی آن پ«عربی مقطع دبیرستان

( 1388سید اسماعیل حسینی اجداد و قربانعلی گلدوست ) آمده در راهنمای برنامه درسی است. ها بر اساس طرحاست که کتاب
جایگاه معلمان این « راهکار پیشنهادی در ارتقای کیفیت آموزش عربی در مدارس کشور، کتب و متون درسی عربی»در مقالۀ 

کنند. های آموزشی و لزوم بازنگری در ارتقای اهداف آموزشی این زبان را بررسی میگیری از تکنولوژیتفاده و بهرهرشته و اس
دانشگاهی و تأثیر های درسی عربی دوره متوسطه و پیشبررسی و نقد متون کتاب»نامه (، در پایان1389محمدرضا نیکوبخت )

به دست آوردن اطالعات دقیق از دانش آموزان و دبیران در چند شهر از بازخورد پندارد می« این متون در آموزش زبان عربی
نقد »نامۀ ( در پایان1390آموزان به درس عربی، پرداخته است. علی مخدومی )مندی دانشمندی یا عدم عالقهاین متون و عالقه

پندارد ها پرداخته است و میه بررسی این کتابب« 90ـ  89های عربی دبیرستان رشته علوم انسانی سال تحصیلی و بررسی کتاب
باشد. آمنه آل اهواز آموزان در کنکور میها، باعث مشکالت دانشها و تمرینکه عدم کاربرد قواعد صرفی و نحوی در متن درس

های ب با مهارتبا توجه به معیارهای انگیزش و تناس« ی راهنماییمیزان جزابیت کتب درس عربی دوره»نامه ( در پایان1392)
آموزان به چگونگی آموزان و معلمان عربی در مورد میزان عالقه دانشی زبانی به بررسی تمام دروس و اطالعات دانشچهارگانه

مجموعه العربیه بین »، در مقالۀ 1395ها پرداخته است.  دانش محمدی، های درسی عربی و میزان جذابیت این کتابتألیف کتاب
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، این مقاله به بررسی و تحلیل کتاب العربیه بین یدیک پرداخته است و در «ادی تعلیم اللغۀ لغیر الناطقین بهایدیک فی ضوء مب
 پی بیان ویژگی های این کتاب از چهار جنبه خواندن، نوشتن، گوش دادن و تکلم است.

 

 . تحلیل کتاب4
 «زبانهاآموزش مقدماتی زبان فارسی برای عرب»خالصۀ محتوای کتاب  4-1

این کتاب شامل یک مقدمه و چهارده درس و سه پیوست است. نویسنده در مقدمه به توضیح مختصری از محتوای کتاب و 
اهداف و روش نگارش پرداخته است. الزم است در اینجا نام هر چهارده درسی را  که در کتاب آمده است را ذکر نماییم تا در 

ـ درس سوم: والدین 3ـ درس دوم اسم من 2ـ درس اول: الفبای فارسی 1آن تکیه کنیم.  مرحلۀ بعد بتوانیم بر تحلیل و بررسی
ـ درس 7ـ درس ششم: ساعت چند است 6ـ درس پنجم: خانۀ شما کجاست 5ـ درس چهارم: اهل کجا هستی 4و فرزندان 

ـ درس یازدهم: 11خواهی میـ درس دهم: چه 10توانیم ـ درس نهم: ما می9ـ درس هشتم: امروز و دیروز 8هفتم: چه داری 
ـ درس چهاردهم 14ـ درس سیزدهم: شهر وروستا 13ریزی برای آینده ـ درس دوازدهم: برنامه12کنند آنها دارند چه کار می

 :بیشتر بخوانیم
نویسنده با توجه به مطالب هر درس، سعی کرده است تا در این کتاب اصول و قواعد یادگیری زبان فارسی را برای      

انشجویان سال اول رشته آموزش زبان فارسی در سوریه پیاده کند. در ادامه به تحلیل و بررسی این کتاب از سه جنبه مهم و د
 متفاوت خواهیم پرداخت تا تا با میزان موفقیت او در این زمینه آشنا شویم. 

 
 زبانهابحث و بررسی نیازهای یادگیری عرب 4-2

های مختلف و فراوان را بررسی کرد، اما توان از جنبهخواهد زبان دومی را یاد بگیرد را مینیازهای یادگیری برای کسی که می
ای از نیازهای یادگیرنده است. در درس دوم نویسنده برای این کار نیاز است تا بدانیم هدف یک نویسنده برطرف کردن چه جنبه

پرداختن به موضوع حروف الفبای فارسی؛ فوراً به سراغ مبحث معرفی زبانان، پس از جهت توجه به جنبه نیازهای یادگیری عرب
کردن خود پرداخته است، برای یک غیرفارسی زبان در وهلۀ اول معرفی خود در اولویت است، لذا نویسنده در همان ابتدا در 

؛ 1391، )هاجری،«ن محمدی استاستاد: سالم. دانشجویان: سالم. استاد: اسم من احسا»درس دوم به سراغ این موضوع رفته است، 
زبان برای تعامل با یک ( و سپس به ضمیرهای اشاره و طریقه جمع بستن در زبان فارسی پرداخته است. دانشجوی عرب11

کند که باید خودش را معرفی کند تا از این طریق ارتباط او با دیگران زبان در همان ابتدا این نیاز را در خود احساس میفارسی
 یرد.  شکل بگ

نویسنده سعی داشته است تا توازن بین اهمیت قواعد و نیاز دانشجو را برقرار کند، به همین دلیل در درس سوم به مباحثی      
مربوط به قواعد ساختاری زبان فارسی پرداخته و سپس در درس چهارم به مسئلۀ نیاز دانشجو بازگشته است؛ به این صورت که 

وم که مبحث معرفی شخصیت بود، حاال نوبت مرحله بعدی آن است. مرحله جدید معرفی ملّیت درس چهارم در ادامه درس د
 فردی است: 

 احمد: سالم، اسم من احمد است. اسم تو چیست؟»
 جاوید: سالم، اسم من جاوید است.

 احمد: تو اهل کجا هستی؟
 (.33، )همان؛ «جاوید: من اهل ایران هستم

دهد تا مرحله جدید را یاد بگیرد و آماده مرحلۀ بعد بشود. مرحلۀ بعدی نیاز دانشجو صت را میاین گفتگو به مخاطب این فر    
 پرسی است: آشنایی با نحوۀ احوال

 فاطمه: سالم»
 مریم: سالم، حال شما چطور است؟
 فاطمه: خوب هستم. شما چطوری؟

 مریم بد نیستم، متشکرم.
 «.فاطمه: خداحافظ
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 (.41 ، )همان؛«مریم: خداحافظ شما
های زبان برای برطرف کردن خواستهشود تا مخاطب عربگیرد، این نیاز احساس میپس از این که ارتباط اولیه شکل می     

تری را دنبال کنند، لذا نویسنده پس از این پرداختن به مباحث اولیه یادگیری به سراغ یک گفتگوی خود مطالب بیشتر و مهم
 اتر از آنچه که پیش از این گفته شد، باشد. این بار او به سراغ گفتگوی که در یک رستوران رخرود، گفتگوی که فرتر میقوی

 رود.داده است، می
 در رستوران»

 فرامرز )ف(، کتایون )ک(، گارسون )گ(
 گ: سالم، غذایتان را انتخاب کردید؟

 خواهی؟غذا چه میف: بله انتخاب کردیم. کتایون برای پیش
 خواهم. متشکرم.رده میک: من زیتون پرو

 خواهم.ف: من هم سوپ جو می
 کنید؟گ: غذا چه میل می

 خواهم.ف: من چلو ماهی می
 گ: بله، و شما خانم؟

 خواهم.ک: من هم جوجه کباب بدون چلو می
 کنید؟گ: نوشیدنی چی میل می

 خواهم.ف: من دوغ می
 گ: بله، به چشم.

 خواهیم.ک: یک بطری آب معدنی هم می
 از غذا()بعد 

 گ: همه چیز مرتب بود؟
 (. 108، 1391ف: خوشمزه بود، متشکرم، )هاجری، 

زبان گفتگوی باال به مراتب پیشرفت کرده و به یک گفتگوی مهم و جالب تبدیل شده است. به این ترتیب دانشجوی عرب    
کند تا شود که به او کمک میا میای از کلمات و گفتگوهای جدید آشنرسد با یک سلسلهاز هر درس به درس جدید که می

 مراحل مقدماتی یادگیری زبان فارسی را بیاموزد.
های ی اشاره به این نیازها در درسنحوه بحث نیازهای یادگیری در زبان دوم از جنبه خاصی برخوردار است، در همین رابطه     

اساس الزمه یادگیری زبان فارسی در قالب شناخت  تری به خود گرفته است و بر همینپایانی تغییر کرده و شکل پیشرفته
 کنیم:گر شده است. اکنون گفتگوی زیر را مرور میفرهنگی و اجتماعی جلوه

 کنی؟الف: چکار می»
 کنم.ب: درباره اصفهان مطالعه می

 الف: چرا؟
 روم.ب: زیرا در تعطیالت نوروز به آنجا می

 روی؟الف: چه خوب، کی می
 رویم.میب: ما جمعۀ بعدی 

 روی؟الف: با کی می
 شاهلل خوش بگذرد.و .... الف: ان 

 (. 123و  122؛ 1391، )هاجری، «ب: متشکرم. به امید دیدار
با شهرها و اماکن و موقعیت جغرافیایی ایران نیز از زاویۀ دید نویسنده به دور نمانده و تا جایی  این نوع گفتگوها و آشنایی     

تر به تصویر کشیده ن پرداخته شده است. شناخت این اماکن و شهرها در یک داستان دیگر نیز به صورت کلیکه امکان داشته به آ
که دو شخصیت سوری به نام صفوان و عبیده، قصد سفر به ایران « سفر به ایران»شده است. در یک داستان کوتاه تحت عنوان 
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طاق بستان و بیستون در کرمانشاه، عالی قاپو، میدان نقش جهان و مساجد »را دارند به تعداد قابل توجهی از این اماکن از جمله: 
 (. 126در اصفهان و تخت جمشید، آرامگاه سعدی و حافظ، باغ ارم و بازار وکیل در فارس اشاره شده است، )همان؛ 

 
 بحث و بررسی اهمیت و فوائد محتوا  4-3

شویم که اهمیت مطالب ذکر شده با یک روند مناسب آغاز متوجه میکنیم، هنگامی که بحث اهمیت و فؤائد کتاب را مرور می
به شناخت حروف الفبای فارسی پرداخته شده است، اهمیت « األبجدیۀ الفارسیۀ»شده است؛ به این صورت که درس اول با عنوان 

را بیان کند و همچنین  این موضوع از آن جنبه است که نویسنده در نظر دراد در ابتدا تفاوت و بین حروف فارسی و عربی
بسیاری در یادگیری زبان دارد، اگر  شناخت آواها اهمیت»حروفی که مخصوص زبان فارسی است را به مخاطب بشناساند. 

فهمیدن  کند، دیگر سردرگمی برایاهمیت دهد در رویارویی با شخصی که به زبان مقصد صحبت می این موضوع هیادگیرنده ب
اهمیت فونتیک در تلفظ کلمات، انواع . فونتیک زبان، از ملزومات یادگیری تلفظ درست کلمات است ندارد. یادگیریرا کلمات 

استثناهایی که در فونتیک زبان وجود دارد، اهمیت گوش دادن در تلفظ  ن است، همچنینافونتیک زبان، آواهایی که ویژه زب
(. 45؛ 1398، )نوبهار، «که در شناخت آواها اهمیت دارداست  ها در چند زبان مختلف از مواردیتلفظ صحیح کلمات و تفاوت

ی نوشتاری بعضی حروف آگاه می کند و اینکه او بداند که مثالً بعضی از حروف و عالوه بر آن مخاطب را از تلفظ و نحوه
آنها با هم فرق  ی خارج شدن این حروف از دهان متفاوت است و طریقه نوشتاریکنند، اما نحوهکلمات را با یک صدا تلفظ می

 کند: بینیم که مواردی ذکر شده است که دانشجو را بیشتر به آن مبحث نزدیک میکند، برای مثال در صفحه هشتم کتاب میمی
 صدا /سدا / )الصوت(  صبر / سبر / )الصبر( 

 حیف / هیف )وا أسفاه(  حاضر / هازر / )الحاضر، الموجود(
 (.8؛ 1391تهران / )طهران(، )هاجری، طاغی / تاغی / )الطاغیۀ(  طهران / 

توان به دو بخش تقسیم کرد: یادگیری دستور زبان فارسی و یادگیری تکلم زبان به طوری کلی محتوای این کتاب را می    
فارسی، که در هر درس به صورت مختصر و مجزا بخشی به یادگیری دستور زبان فارسی و بخش به یادگیری تکلم زبان فارسی 

ص داده شده است. ضمایر شخصی متصل، صفات متضاد، حروف اضافه برای بیان نشانی، بن فعل ماضی و مضارع، فعل اختصا
ساده و مرکب، فعل مضارع اخباری، فعل مثبت و منفی و غیره، اینها مواردی است که در دو درس متوالی پنجم و ششم آورده 

 شده است:
 دانشجوی هنر»     
. یک آپارتمان کوچک در کنمزندگی میپور است. من اهل کرمانشاه هستم، ولی اکنون در تهران حسیناسم من منصور       

. من گاهی در کنمتحصیل می. دانشجوی هنر هستم و در رشتۀ فیلمبرداری کنمکار میمرکز شهر دارم. من در صدا و سیما 
. با سه زبان کنمورزش میدوست ندارم. من گاهی  و قهوه را نوشمچای می. من فقط خورمغذا میرستوران صدا و سیما 

بزار ایک  ها به عنوانها و حکایتاستفاده از قصه(. »56، )همان؛ «کنمترجمه میانگلیسی، فرانسه و ترکی آشنا هستم و گاهی 
خواننده و زبان ارتباط فرهنگی قوی بین  آموزشی زبان در کالس درس با رویکرد ارتباطی زبان مناسب است که از این طریق

 (.60؛ 1398، )نوبهار، «دهدتری را نشان میمسیر شناخت فرهنگی سریع کند وشود و انگیزه درونی را فعال میمقصد ایجاد می
داستان دانشجوی هنر یک داستان کوتاه است که نویسنده به کمک آن به سراغ افعال مضارع رفته است، او با کمک این      

ها را به تصویر کشیده و برای این که دانشجو بیشتر به این افعال توجه کند آنها را در متن به صورت ین فعلداستان نوع ساختن ا
 کنم(،کنم، ترجمه مینوشم، ورزش میخورم، چای میکنم، غذا میکنم، تحصیل میکنم، کار میزندگی میبُلد آورده است، )

فرهنگی و ملی فرد با زبان  هویت در بحث آموزش زبان نیز که تقابل»کند. به این صورت خوانند هدف داستان را بهتر درک می
تواند عالوه بر پر کردن خالء فرهنگی موجود در حین می و فرهنگ دیگری بسیار ملموس است، استفاده از ابزاری چون قصه

 ای به وجود آورد که یادگیری زبانهای عاطفی خالقانههای مرسوم در آموزش، انگیزهسیستم آموزش زبان، با فاصله گرفتن از
 (.137؛ 1389، )معلمی ،«بخشدکند و روند یادگیری را بهبود میتر میرا جذاب

ای و منظم از قواعد ساده و ای دارد تا جایی که در هر درس به صورت سلسلهدستور زبان از دیدگاه نویسنده اهمیت ویژه     
تر آشنا رسد با قواعد جدیدتر و مبهمرود. مخاطب به درس هفتم و هشتم که میمییش تر پابتدای به سمت قواعد پیچیده و مهم

مضارع بودن و »، «فعل ماضی سادۀ»، «به باال 100اعداد »، «نشانۀ مفعول»، «مضارع داشتن و دارم»شود، او در اینجا با افعال می
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شود. نویسنده نیز برای بیان همه این موارد سعی ، آشنا می«رقمیخواندن اعداد چند »و « های فعلصیغه»، «اعداد ترتیبی»، «شدن
های متناسب و بخصوص بیاورد و توضیحات الزم برای هر کدام را ارائه بدهد. در زیر به یک مورد از قواعد کرده است تا مثال

 شود: مربوط به دستور زبان که را با مطابقت دادن به زبان عربی آورده شده است، اشاره می
 فعل ماضی ساده / الفعل الماضی البسیط»

 بن ماضی + شناسه = ماضی ساده / جذر الماضی + الالحقۀ = الماضی البسیط
 رفت + م = رفتم )ذهبُت(      رفت + یم = رفتیم )ذهبنا( 

 رفت + ی = رفتی )ذهبتَ، ذهبِت(    رفت + ید = رفتید )ذهبتم، ذهبتنّ، ذهبتما(   
 ن = جذر الماضی _اضی / المصدر ن = بن م _.... مصدر 

 ن = خواندن _ن = گفت    خواندن  _ن = رفت     گفتن  _رفتن 
آید، مانند: / نحصل علی صیغۀ النفی من الماضی پیش از ماضی ساده، شکل منفی آن به دست می« ن»با قرار دادن حرف      

 قبله، مثل: « ن»البسیط عبر وضع الحرف 
 تیم )لم نذهب(نرفتم )لم أذهب(    نرف

 (.  78؛ 1391، )هاجری، ....«نرفتی )لم تذهب، لم تذهبی(    نرفتید )لم تذهبوا، لم تذهبن، لم تذهبا( 
شود و هدف آن یادگیری و آشنایی با دستور تطبیق قواعد دستوری زبان فارسی و عربی در موارد زیادی در کتاب دیده می      

اخت صفت معمولی و صفت تفضیلی و عالی از مباحث دستوری گنجانده شده در دروس زبان فارسی برای دانشجویان است. شن
 پایانی این کتاب است:

 صفت تفضیلی / الصفۀ التفضیلیۀ »
 ـ صفت تفضیلی / الصفۀ + تر = الصفۀ التفضیلیۀ1

 تر )أفضل(خوب + تر = خوب
 تر )ألطف(مهربان + تر = مهربان

 )من(.« از»آید / تأتی الصفۀ التفضیلیۀ مع حرف اإلضافۀ می« از» ـ صفت تفضیلی همراه با حرف اضافه2
 تر از )أرخص من(ارزان
 (.135؛ 1391، )هاجری، «تر از )أکثر ازدحاماً من(شلوغ

 نویسنده برای آشنایی و تمرین و تکرار صفت تفضیلی از یک گفتگوی کوچک بهره گرفته است:
 از زندگی روستایی است.تر سریعو  جدیدتراست، زیرا  احمد: زندگی شهری از زندگی روستایی بهتر»

 است. ترراحتاز زندگی شهری است. زندگی روستایی  ترایمنو  ترآراماست. زندگی روستایی پرخطرتر رضا: زندگی شهری 
   .(135؛ همان)، «است ترپرجنب و جوشاست، اما زندگی شهری  ترراحتاحمد: بله، زندگی روستایی 

        
 های یاد دهی محتوابحث و بررسی قابلیت 4-4

های مختلتف بررسی کرد، برای مثال از همان اول کتاب تا پایان آن در هر توان از جنبههای یاد دهی در این کتاب را میقابلیت
خالی، سواالت چند شویم که در یاد دهی تأثیر بسزایی دارد. وجود تمارین، جای ای از تمارین رو به رو میدرس با یک سلسله

مانند مثال با همکالسی خود گفت »باشد. های مختلف این تمارین جهت یاد دهی بهتر میها از نمونهای یا پرسخ و پاسخگزینه
(. این شیوه یاد دهی تقریبا 26، )همان؛ «و گو کنید. مثال: کیف؛ آیا این کیف است؟ بله این کیف است. نه این کیف نیست. و....

 دروس تکرار شده و در امر آموزش زبان فارسی کمک ارزشمندی را داشته است. در تمام 
رایج در امر آموزش زبان دوم است که نویسنده به خوبی از آن بهره گرفته است و دانشجو با  استفاده از تصاویر یک شیوه    

ی العاتی کالرک و مِیِر به جای آنکه در یک رسانهمط در سری»تر امر آموزش را دنبال کند. تواند بهتر و سریعتوجه به تصاویر می
؛ به  59؛ 1398، )نوبهار، «هم در یک زمان استفاده کنیم توانیم از حروف و تصاویر بامی آموزشی فقط از حروف استفاده کنیم،

 (. از این شیوه نیز تقریبا در تمام دروس استفاده شده است. Mayer & Anderson، 1991نقل از: 
ها پیاده شده است، لذا ما نیز فقط به سراغ تصاویر درس آخر رفته و به ذکر نام تعدادی آنجایی که این شیوه در تمام درس از     

کنیم. رشته از تصاویری که هم در امر شناخت موقعیت جغرافیایی ایران و هم در امر یادگیری زبان فارسی کمک کرده، بسنده می
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ت لوت، دشت کویر، خلیج فارس، دریای عمان، جنوب ایران: نخلستان، شمال ایران: ساحل کوه البرز، رشته کوه زاگرس، دش
اهلل، کاخ چهل ستون، نقش رستم، حمام وکیل و... دریا، ماسوله، پارک ملی گلستان، جزیره کیش، جزیره قشم، مسجد شیخ لطف

ی مورد طق در ایران از طریق آوردن تصویر آنها، شیوه(. ذکر این موارد و اشاره به این اماکن و منا162تا  155، 1391)هاجری، 
های سمعی و بصری، قبل استفاده از تصویر از روش»آید. های یاد دهی زبان فارسی به حساب میاستفاده نویسنده برای قابلیت

تباط متن و تصویر شود. همچنین ارایجاد ارتباط و فهم و درک مطلب درسی را شامل می از هر چیز بر مبنای استراتژی واضح
شناسی به صورت الگوی کند و این ارتباط با کمک معناشناسی و زبانریزی میو بنیان نوعی استراتژی آموزشی را پی پایه

 (.39؛ 1386نیا، ، )افخمی«آموزشی درآمده است
برده است. این شیوه بسیار ی دیگری است که تقریبا در تمام صفحات وجود دارد و نویسنده از آن بهره ها شیوهپاورقی     

ارزشمند و مفید است و کلمات یا جمالتی که نیازمند ترجمه بوده در تمام دروس در قسمت پاورقی آمده است؛ زیرا دانشجو 
تحدث مع »ها است: هایی از این پاورقینیازمند آشنایی بیشتر و دانستن ترجمه برخی از اصطالحات است. موارد زیر نمونه

؛ 1391، )هاجری، «صور المبینۀ أعاله کما فی المثال.  اکتب رقم کل صوره أمام اسمها مستخدماً المعجم اللغویزمیلک حول ال
تحدث مع زمیلک عن صور »( و 64، )همان؛ «اقرأ جمل مرضیۀ فی الصور المبینۀ أعاله، ثم تحدث مع زمیلک حول ذلک»( و 39

صف سفرک فی الماضی. زیارۀ االماکن التاریخیۀ و »( و 98، )همان؛ «یلکالتمرین السابق. اشرح اآلن لزمالئک فی الصف عن زم
 (.129، )همان، «الثقافیۀ. اکتب اسم المدینتین  رأیتهما مرفقاً بتاریخ زیارتک لهما

های پایان کتاب است. در آخر توان به آن اشاره کرد، آوردن پیوستهای یاد دهی محتوا که میمبحث دیگری از قابلیت      
کتاب سه پیوست متفاوت آورده شده که هر کدام به نوبۀ خود مفید و نیاز است. پیوست اول به بحث دستور زبان فارسی و 

هایی در این زمینه تطبیق آن با دستور زبان عربی )قواعد صرفی و نحوی( پرداخته است و تا جایی که امکان داشته با آوردن مثال
ر پُر کاربرد زبانی فارسی است و نویسنده در این قسمت با آوردن مصدرهای باقاعده کمک کرده است. پیوست دوم بحث مصاد

قاعده تعداد قابل توجهی از مصادر زبان فارسی را به همراه معادل عربی و بن ماضی و مضارع آن آورده است. پیوست سوم و بی
ای آموزش و آشنایی بیشتر و بهتر دانشجویان تحت عنوان فرهنگ واژگان فارسی به عربی است که نویسنده از این فرهنگ بر

های یاد دهی توان گفت که نویسنده از این پیوست و دو پیوست پیشین به عنوان قابلیتاستفاده کرده است. به طور کلی می
 محتوا استفاده کرده است.

 

 گیرینتیجه
از سه جنبه متفاوت پرداخته شده « زبانهاآموزش مقدماتی زبان فارسی برای عرب»در این پژوهش به تحلیل و بررسی کتاب 

 های یاد دهی.زبانها، اهمیت و فوائد محتوا و قابلیتاست: نیازهای یادگیری عرب
های مختلف و فراوان را بررسی کرد، توان از جنبهخواهد زبان دومی را یاد بگیرد را مینیازهای یادگیری برای کسی که می     

ای از نیازهای یادگیرنده است. برای یک غیرفارسی تا بدانیم هدف یک نویسنده، برطرف کردن چه جنبه اما برای این کار نیاز است
زبان در وهلۀ اول معرفی نام خود در اولویت است، لذا نویسنده در همان ابتدا در درس دوم به سراغ این موضوع رفته است. 

کند که باید خودش را معرفی ابتدا این نیاز را در خود احساس میزبان در همان زبان برای تعامل با یک فارسیدانشجوی عرب
کند تا از این طریق ارتباط او با دیگران شکل بگیرد و سپس نوبت به معرفی ملّیت فردی است و در مرحله بعد نیاز دانشجو 

رود، گفتگوی که تر میی قویپرسی است. پس از پرداختن به مباحث اولیه یادگیری، به سراغ یک گفتگوآشنایی با نحوۀ احوال
فراتر از آنچه که پیش از این گفته شد، باشد. در دروس پایانی الزمه یادگیری زبان فارسی برای یک غیرفارسی زبان در قالب 

 گر شده است.شناخت فرهنگی و اجتماعی جلوه
مطالب ذکر شده با یک روند مناسبی  شویم که اهمیتکنیم، متوجه میهنگامی که بحث اهمیت و فؤائد کتاب را مرور می    

به شناخت حروف الفبای فارسی پرداخته است، « األبجدیۀ الفارسیۀ»آغاز شده است؛ به این صورت که در درس اول با عنوان 
اهمیت این موضوع از آن جنبه است که نویسنده در نظر دراد در ابتدا تفاوت و بین حروف فارسی و عربی را بیان کند و همچنین 

توان به دو بخش تقسیم حروفی که مخصوص زبان فارسی است را به مخاطب بشناساند. به طور کلی محتوای این کتاب را می
کرد: یادگیری دستور زبان فارسی و یادگیری تکلم زبان فارسی، که در هر درس به صورت مختصر و مجزا بخشی به یادگیری 

ها نوع ساختن فارسی اختصاص داده شده است. نویسنده گاهاً با کمک داستان دستور زبان فارسی و بخش به یادگیری تکلم زبان
ها را به تصویر کشیده و برای این که دانشجو بیشتر به این افعال توجه کند آنها را در متن به صورت بُلد آورده است، به فعل
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ای دارد تا جایی که در هر سنده اهمیت ویژهکند. دستور زبان از دیدگاه نویاین صورت خوانند هدف داستان را بهتر درک می
رود. تطبیق قواعد دستوری میتر پیش ای و منظم از قواعد ساده و ابتدای به سمت قواعد پیچیده و مهمدرس به صورت سلسله

ای دانشجویان شود و هدف آن یادگیری و آشنایی با دستور زبان فارسی برزبان فارسی و عربی در موارد زیادی در کتاب دیده می
 است. 

های مختلتف بررسی کرد، برای مثال از همان اول کتاب تا پایان آن در توان از جنبههای یاد دهی در این کتاب را میقابلیت     
رایج در  شویم که در یاد دهی تأثیر بسزایی دارد. استفاده از تصاویر یک شیوهای از تمارین رو به رو میهر درس با یک سلسله

تر تواند بهتر و سریعمر آموزش زبان دوم است که نویسنده به خوبی از آن بهره گرفته است و دانشجو با توجه به تصاویر میا
امر آموزش را دنبال کند، این شیوه نیز تقریبا در تمام دروس استفاده شده است. نویسنده با استفاده از تصویر به اماکن و مناطق 

ی دیگری ها شیوهآید. پاورقیهای یاد دهی زبان فارسی به حساب میی از قابلیتده است و این شیوهمختلفی در ایران اشاره کر
است که تقریبا در تمام صفحات وجود دارد و نویسنده از آن بهره برده است، این شیوه بسیار ارزشمند و مفید است و کلمات 

توان به آن های یاد دهی محتوا می. مبحث دیگری که در قابلیتیا جمالتی که نیازمند ترجمه بوده در تمام دروس آمده است
های آخر کتاب است. در آخر کتاب سه پیوست متفاوت آوده شده که هر کدام به نوبۀ خود مفید و اشاره کرد، آوردن پیوست

 نیاز است.
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