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درآمد
نيــاز بــه ارتبــاط کالمــی با زبان برای بيــان احساســات و نيازهای روحی و مــادی و ارتباط  و تبــادل فرهنگی از 
گيری و آموزش زبان های مختلف را آشکار می سازد.  که ضرورت يادگيری، فرا جمله مهم ترین عواملی است 
در زندگی انسان هيچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباط کالمی اهميت ندارد. روان شناسان در این مورد اتفاق نظر 
يخ مرهون زبان  که انســان از طریق زبان تحول اساســی پيدا می کند و ارتباط تمدن ها و شــکل گيری تار دارند 

کالمی است.1 گفتگو و ارتباط  و 

در ایــن ميــان زبــان عربی قديمی ترین زبان زنده دنيا اســت که همگام با ظهور اســالم به عنــوان زبان فرهنگ 
گسســتنی با گويش وران زبان فارســی در ایران داشــته اســت. زبــان عربی يگانه  و تمــدن اســالمی، پيوندی نا
گيری آن رونق چشمگيری يافت؛  زبان خارجی اســت که در ســده های آغاز اســالم در ایران آموخته شد2 و فرا
که به عنوان زبان دین و فرهنگ اســالمی ارزش واالیی نزد ایرانيان داشــت و انديشمندان مسلمان ایرانی  چرا
کنار توجه به زبان فارســی در پی يادگيری زبان عربی و مهارت در علوم مربوط به آن بودند تا بدین وســيله  در 
آثــار خويــش را به زبان عربی به رشــته تحریر درآورند يا به ترجمه آثار فارســی به عربــی بپردازند، ولی امروز زبان 
عربی جايگاه سابق خود را در ميان ایرانيان تا حد قابل مالحظه ای از دست داده و حضور آن در عرصه های 
کــم رنگ شــده اســت و در پــی آن آموزش زبان عربی نيز برخــالف پيوند دیرينه آن با زبان فارســی با  مختلــف 

مشکالت و دشواری های فراوانی مواجه شده است.

 شــيوه آمــوزش زبان عربــی در مقاطع مختلف، به ویژه در مقاطع آموزش عالی و کيفيت تدوین کتب درســی 
در نظام آموزش رســمی و غيررســمی و بهره گيری از منابع منســوخ قديمی از جمله دشــواری هایی است که بر 
گونــه ای که زبان عربی بــا وجود آنکه  انگيــزه آمــوزش این زبان در ميان فارســی زبانان تأثير گذاشــته اســت؛ به 
کمتر به عنوان يک ابزار ارتباطی بدان  کشيده شده است و  يکی از پرگويشورترین زبان های دنياست، به انزوا 

نگريسته می شود.

کالمی، جرالد میلر، ترجمه علی ذکاوتی قرارگزلو، ص 7. 1. ارتباط 
2. فرهنگنامه های عربی به فارسی، احمد منزوی، ص 84.

 چکیده:
آشنایی با پیشینه پژوهش در زمینه 

آموزش زبان عربی در ایران راهگشای 
پژوهش های آتی خواهد بود و 

زمینه را برای ارائه انواع راهکارها 
و نیز رویکردها و روش های جدید 
یادگیری و آموزشی در حوزه زبان 

شناسی کاربردی فراهم می آورد. از 
این رو، نویسنده در پژوهش حاضر 
در دو بخش مقاالت و پایان نامه 

ها و با شیوه کتابخانه ای بنیادی به 
معرفی پژوهش هایی که تاکنون در 
زمینه آموزش عربی در ایران صورت 

گرفته، می پردازد.

 کلیدواژه:
مأخذشناسی، آموزش زبان، زبان 

عربی، آموزش زبان عربی، آموزش 
عربی، یادگیری زبان، کتابشناسی.

کتاب شنایس موضویع

 مأخذشنایس آموزش
بی در ايران    زبـان عر
)مقاالت و پايان نامه ها(
سمیه کاظمی نجف آبادی
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مقاله
يس اللغة العربية«؛ الجمعية  1. آذرشب، محمدعلی؛ »النصوصية في تدر

العلمية اإلیرانية للغة العربية وآدابها؛ ش 2 )1384(، 1 - 13.

2. آذرنوش، آذرتاش؛ »پيشــنهادی دربــاره آموزش نحو در ایران«؛ مقاالت 
و بررسی ها؛ ش 53 - 54 )1371(: 67 - 77.

3. آذری نجف آبــاد، اهلل وردی؛ »اثــر تصویــر در آموزش ســاخت يکپارچه 
ســمعی و بصری زبان عربی پايه«؛ علوم انســانی دانشــگاه سيســتان و 

بلوچستان، ش 9 )پایيز و زمستان 1378(: 13 - 50.

4. آل بويــه لنگــرودی، عبدالعلی؛ »نگاهی به آمــوزش زبان عربی در دوره 
راهنمایی«؛ رشد معلم، ش 77 )آبان 1370(: 45 - 47.

5. »آمــوزش زبــان عربــی اصــل شــانزدهم قانــون اساســی«؛ رشــد آمــوزش 
معارف اسالمی؛ ش 11 )زمستان 1369(: 32 - 41.

کتــاب »تعليــم اللغة  6. ابن الرســول، ســيدمحمدرضا؛ »درنگــی در نقــد 
العربية««؛ آينه پژوهش؛ ش 74 )خرداد و تير 1381(: 106 - 107.

کاظمی نجف آبادی؛ »دراسة  7. ابن الرســول، ســيدمحمدرضا؛ و ســميه 
)المعجــم  بهــا  الناطقيــن  لغيــر  العربيــة  المعاجــم  لکفــاءة  إشــکالية 
الوسيط نموذجا(«؛ مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية؛ س 20، ش 4 

)زمستان 1392(: 77 - 97.

و چگونگــی  زبــان دوم  يادگيــری  »نظريــات  المکــی، ميســر؛  احمــد   .8
بهره گيــری از آن هــا بــرای ارزشــيابی و دگرگونــی آمــوزش زبــان عربــی به 
عنوان زبان دوم«؛ رشد آموزش معارف اسالمی؛ ش 68 )بهار 1387(: 

.64 - 59

9. احمــدی، محمدنبــی و علی ســليمی؛ »تعليم اللغــة العربية في إیران 
)دراســة نقديــة فــي أهدافهــا ومناهجها(؛ إضــاءات نقدية فــي األدبين 

العربي والفارسي؛ ش 5 )1391(: 27 - 44.

10. اختری، طاهره؛ »تأثير راهبردهای يادگيری زبان دوم بر فرايند يادگيری 
زبــان عربــی«؛ الجمعيــة العلميــة اإلیرانية للغــة العربيــة وآدابها؛ ش 6 

)پایيز و زمستان 1385(: 81 - 98.

11. . »دراسة أولويات أساليب الطالب اإلیرانيين في تعلم اللغة العربية کلغة 
ثانية«؛ مجله علوم انسانی؛ دوره 17، ش 4 )پایيز 1389(: 43 - 56.

بــا پيشــرفت تحصيلــی  زبــان عربــی  يادگيــری  . »رابطــه اضطــراب   .12
دانشــجويان دانشــگاه های شــهر تهران بر حســب جنســيت و رشته«. 
زمســتان  و  )پایيــز   3 ش   ،20 س  يادگيــری؛  و  آمــوزش  پژوهش هــای 

.324 - 313 :)1392

گيری زبــان عربی  13. ارپينيــوس، تومــاس و روبــرت جونــز؛ »ضــرورت فرا
کيانــوش بياتی؛ نامه  برای فهم و دســت يابی بــه متون عربی«؛ برگردان 

بهارستان؛ ش 2 )پایيز و زمستان 1379(: 101 - 110.

بــر ایــن اســاس و بــرای برجســته تر شــدن جايــگاه آمــوزش زبــان عربــی و 
گســترش هدفمند آن در ایران بايد اهميت و اهداف آموزش آن به عنوان 
گيری و يادگيری آن در چارچوب  يک زبان خارجی بررسی شود و موانع فرا
اصول و مبانی زبان شناختی بيان شده، راهکارهایی برای آموزش و رشد 

گردد. مهارت های زبانی آن تهيه و تنظيم 

ایــن امــر نيازمند شــناخت ميــزان تحوالت آمــوزش زبان عربــی در ایران، 
کنــار نوآوری های  کاســتی ها در  کارآمدی ها و  آشــنایی با نارســایی ها، نا
آموزشــی اســت تــا به يــاری آن و با شــناخت تغييرات آموزشــی مــورد نياز 
زبان آمــوزان بتوان به ارائه پژوهش های جديد در زمينه نظريه های آموزش 
و يادگيــری زبــان عربــی، اصــالح برنامــه درســی در نظــام آمــوزش رســمی 
يــا بســته های آمــوزش عربــی و  کتــب  کيفيــت  و غيررســمی، بهســازی 
ارائــه شــاخص ها و معيارهــای مطلــوب برای تأليــف آن، ايجــاد تغيير در 
يکردهای جديــد يادگيری و  يــس و ارائــه الگوها و طــرح رو شــيوه های تدر
کارآمدترین شــيوه آموزش  کاربــردی و ارائه  آموزشــی در حوزه زبانشناســی 

پرداخت.

از این رو مأخذ  شناسی آموزش زبان عربی در ایران يکی از نيازهای پژوهش 
در حــوزه آمــوزش زبــان اصيــل و کهــن عربی به شــمار مــی رود کــه می تواند 
راهگشــای پژوهشگران برای ايجاد تحوالت اساسی در آموزش زبان عربی 
کاربردی آموزش آن باشــد؛ چراکه »پيشــرفت  و پرداختن به مبانی نظری و 

فردا، منوط به جستجو و استفاده از داده ها و اطالعات امروز است«.3

بدیهی است که استفاده از کتاب شناسی ها و مأخذشناسی ها در حوزه 
گســتره ديد پژوهشگران را وســعت می بخشد و  علوم مختلف، نخســت 
گاهی از پيشــينه تحقيقات ضروری اســت. دوم به پژوهشــگر این  برای آ
کامــاًل جديــد باشــد و از تکرار  کــه موضــوع برگزيــده  اطمينــان را می دهــد 
کــه باعــث هدر رفتــن زمان، بودجــه و امکانات  کار پژوهشــگران پيشــين 
گاه  می شــود جلوگيری می کند. ســوم آشــنایی با موضوعات انجام گرفته 
گزينش موضوعات جديد باشــد و مســير  می توانــد به منزله راهنمایی در 
کار  ی را به ادامه  ی پژوهشــگر بگشــايد و و جديدی را در امر پژوهش فرارو
ديگر پژوهشگران و تکامل بخشيدن به يافته های آنها در موضوع مورد نظر 

رهنمون سازد.4

که  بر این اســاس در این مقاله به معرفی پژوهش هایی پرداخته می شــود 
در قالــب مقالــه يا پايان نامــه به موضوع آموزش زبان عربــی در ایران توجه 
کتاب  شناســی بــه صــورت الفبایــی  گفتنــی اســت ایــن  داشــته اســت. 
تنظيــم شــده و پايان نامه هــای مقطع کارشناســی و مقاالت ارائه شــده در 
همايش ها و مصاحبه ها در آن نيامده است. همچنين با توجه به تعداد 
ياد کتاب های نگاشته شده در این حوزه از ذکر آن چشم پوشی کرده ايم. ز

ین«؛ ص 42. 3. ایرج، صبا؛ »کتابشناسی ها؛ مقدمه ای بر شناخت و تدو
4. همان، ص 43.

کتاب شنایس موضویع مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایران
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ش 10 )آبان 1335(: 5 - 7.

يــس زبــان عربــی در مــدارس - 3«؛ فرهنــگ اصفهــان؛ ش 12  29. . »تدر
)دی 1335(: 10 - 13.

گيری زبان  کنيم )آيا فرا 30. تقوایی، حبيب؛ »بيایيد با زبان عربی آشتی 
عربی برای ما ایرانيان دشــوار اســت؟(«؛ رشد آموزش معارف اسالمی؛ 

ش 61 )تابستان 1385(: 56 - 57.

31. . »جهانی شــدن هويــت و زبــان عربــی )ضــرورت فراگيــری زبــان عربــی 
برای ایرانيان در عصر جهانی شــدن، به منظور پاســداری از هويت ملی و 

دينی(«؛ رشد آموزش معارف اسالمی؛ ش 60 )بهار 1385(: 58 - 64.

32. جبــاری، مصطفــی؛ »ابن خلــدون و آموزش زبان عربــی«؛ انتخاب؛ 
)مرداد 1378(: 6.

کارگيــری يــک الگــوی  33. جعفــری ثانــی، حســين؛ »مطالعــه تأثيــر بــه 
يس بر يادگيری يک مبحث  يس ترکيب شــده از الگوهای نوین تدر تدر
مشــترک دروس زبان فارســی، عربی و انگليســی پايه دوم راهنمایی«؛ 
مطالعات تربيتی و روانشناسی؛ ش 29 )شهریور 1386(: 115 - 136.

گنجــی و ســردار اصالنــی؛ »دراســة مــدی  34. جالیــی، مريــم و نرگــس 
يــس األدب العربــي المعاصــر تواصليــا علی مهــارة الکالم  فاعليــة تدر
لــدی طالب العربية اإلیرانييــن؛ جامعة أصفهان نموذجا«؛ بحوث في 

اللغة العربية وآدابها؛ ش 8 )ربيع و صيف 1434(: 27 - 41.

35. چراغی، علی؛ »آموزش زبان عربی از ديدگاه مرحوم عالمه دهخدا«؛ 
رشد آموزش معارف اسالمی؛ ش 96 )بهار 1394(: 34 - 35.

36. . »آمــوزش عربــی، ضــرورت زبــان فارســی«؛ رشــد آمــوزش معــارف 
اسالمی؛ س 7، ش 25 )بهار 1374(: 38 - 40.

آمــوزش  يــس عربــی راهنمایــی ســال دوم )1(«؛ رشــد  37. . »روش تدر
معارف اسالمی؛ ش 39 )زمستان 1378(: 76 - 78.

يــس عربــی راهنمایــی ســال دوم )2(«؛ رشــد آمــوزش  38. . »روش تدر
معارف اسالمی؛ ش 40 )زمستان 1378(: 54 – 58.

يکرد زبان شناختی«؛  39. حســينی، جبار؛ »نحو عربی و تســهيل آن با رو
کتاب ماه ادبيات؛ 149 )اسفند 1388(: 38 – 41.

يادگيــری درس عربــی در دوره  »موانــع  40. حقدوســت راد، ســيده زهرا؛ 
متوسطه از ديدگاه دانش آموزان و دبيران«؛ کتاب ماه ادبيات؛ ش 141 

)تير 1388(: 36 - 45.

41. حکيم زاده، رضوان و عيسی متقی زاده و نجمه سلطانی نژاد؛ »بررسی 
مشــکالت و چالش هــای آمــوزش زبــان عربی در مــدارس ایــران از نظر 
متخصصــان«؛ پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انســانی؛ 

ش 34 )بهار 1394(: 37 - 59.

14. اشــکبوس، عــادل؛ »آمــوزش زبــان عربــی، ویژگی هــای زبــان عربی«؛ 
فصلنامــه رشــد آموزش قــرآن و معارف اســالمی؛ ش 96 )بهار 1394(: 

.31 - 30

کانون زبان ایران«؛ نامه  15. اشکوری، سيدعدنان؛ »معرفی بخش عربی 
علوم انسانی؛ ش 13 )زمستان 1384 و بهار 1385(: 171 - 176.

16. اميرپاشــایی، پانته آ؛ »کی شــعر تر انگيزد خاطر که حزین باشــد: علل 
بی انگيزگی دانش آموزان نسبت به يادگيری درس عربی«؛ رشد آموزش 

معارف اسالمی؛ ش 87 )زمستان 1391(: 35 - 35.

17. ايمانيان، حســين؛ »دور القصة والمســرحية فــي التخلص من اللغة 
المقيدة للناطقين باللغة الفارسية«؛ مجلة الجمعية العلمية اإلیرانية 

للغة العربية وآدابها؛ دوره 11. ش 34 )بهار 1394(: 39 - 58.

يس عربی در  18. باســتانی پاریــزی، محمدابراهيم؛ »نظرياتی دربــاره تدر
دبيرستان ها«؛ يغما؛ ش 62 )مرداد 1332(: 200 - 207.

يــس عربــی در دبيرســتان ها«؛ آمــوزش و پرورش  19. . »نکاتــی دربــاره تدر
)تعليم و تربيت(؛ دوره 33، ش 1 )اسفند 1341(: 43 - 51.

زبــان عربــی در حــوزه«؛  آمــوزش  بــر روش  »نقــدی  بــدری، تحســين؛   .20
پژوهش های اجتماعی اسالمی؛ ش 13 )تابستان 1377(: 186 - 193.

گيــری زبان عربــی به عنوان  21. بزرگــی، علی جــان؛ »ايجــاد انگيــزه در فرا
زبان دوم«؛ رشد آموزش معارف اسالمی؛ دوره 25، ش 1 )پایيز 1391(: 

.27 - 25

22. بقایــی، نســرین؛ »مشــکالت فراگيــری زبان فارســی در مقايســه با زبان 
عربی«؛ مجله تخصصی زبان و ادبيات دانشکده ادبيات و علوم انسانی 

مشهد؛ دوره 35، ش 3 - 4 )پایيز و زمستان 1381(: 679 - 703.

23. بوالعــراس، جمعی محمــود و محمد خاقانی اصفهانی و آمال فرفار؛ 
»مبــادئ تعليــم العربية: اإلســهامات الممکنة للمقاربــات الحديثة«؛ 

دراسات في اللغة العربية وآدابها؛ س 3، ش 10 )1391(: 105 - 130.

24. »پاســخ يــک نامــه و چنــد نکتــه دربــاره آمــوزش زبــان عربــی«؛ رشــد 
آموزش معارف اسالمی؛ ش 12 )بهار 1370(: 40 - 42.

گنابادی، محمــد؛ »زبان عربی در آموزشــگاه های ایران و راه  25. پرویــن 
تهذيب زبان فارسی«؛ گزينه مقاله ها؛ )1356(: 65 - 83.

ينــی، خليــل؛ »بررســی و نقــد روش آمــوزش زبــان عربــی به شــيوه  26. پرو
خراســانی(«؛  حســين  دکتــر  کتاب هــای  مــوردی:  )بررســی  مســتقيم 

جستارهای زبانی؛ س 1، ش 2 )تابستان 1389(: 7 - 32.

يس زبان عرب در دبيرســتان ها«؛ آموزش و پرورش  27. تــارا، جــواد؛ »تدر
)تعليم و تربيت(؛ س 14، ش 5 )مرداد 1323(: 265 - 270.

يس زبان عربی در مدارس«؛ فرهنگ اصفهان؛  28. تدین، حســين؛ »تدر

مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایرانکتاب شنایس موضویع
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التعلــم«؛ برگــردان علی نقی فقيهی؛ تعليم و تربيت؛ ش 48 )زمســتان 
.84 - 71 :)1375

کتاب »تعليم اللغــة العربية««؛ آينه  56. زرگــوش، عبدالجبار؛ »نقــدی بر 
پژوهش؛ ش 67 )فروردین و اردیبهشت 1380(: 57 - 62.

ينی ونــد، تــورج؛ »آمــوزش زبــان عربــی، نيازمنــد دگرگونــی اســت«؛  57. ز
اطالعات؛ )مرداد 1376(: 9.

يان، مهــدی؛ »مقدمات بازنگری در آموزش عربی متوســطه«؛  58. ســتار
فصلنامه آموزه؛ ش 6 )تابستان 1379(: 49 - 52.

59. ســليم، عبداالمير؛ »آموزش زبان عربی«؛ آموزش زبان )1352(: 167 
.170 -

يابــی گره های  60. ســليمی قلعــه ای، علــی؛ »کوششــی در شــناخت و باز
آموزشــی و پرورشــی ایــران؛ نگاهی بــه برخی از مشــکالت آموزش زبان 

عربی در مدارس«؛ اطالعات )اردیبهشت 1376(.

کری، منوچهر و رضا پاشــا و غالمحســين جمشيدی و حشمت اهلل  61. شــا
ســيفی؛ »تأثيــر نرم افزار آموزشــی بــر يادگيری و يــادداری درس عربی ســال 
اول متوســطه )دوره دوم( پســرانه آمــل در ســال تحصيلــی 93-1392«؛ 
دوماهنامه رسانه های نوین و آموزش؛ ش 3 )آبان و آذر 1393(: 85 - 93.

62. شــعار، جعفر؛ »آموزش زبان عربی در ارتباط با زبان فارســی«؛ آموزش 
زبان؛ )1352(: 91 - 95.

يــس آن«؛ آموزش و پرورش  63. . »زبــان عربــی، هدف، برنامه و روش تدر
)تعليم و تربيت(؛ دوره 33، ش 9 )آبان 1342(: 28 - 33.

64. شــکرانی، رضــا؛ »ضرورت تحــول در آموزش زبان عربی«؛ دانشــکده 
ادبيات و علوم انســانی )دانشــگاه اصفهان(؛ ش 8 )زمستان 1375(: 

.38 - 20

65. شکيب انصاری، محمود؛ »کاربردی و تخصصی کردن آموزش زبان 
و ادبيــات عربــی در دانشــگاه«؛ کنگره ملی علوم انســانی، پژوهشــگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ .1385

66. . »نقــد و بررســی آموزش مکالمه عربی در دانشــگاه ها«؛ پژوهشــنامه 
انتقــادی متــون و برنامه هــای علــوم انســانی؛ ش 2 )تابســتان 1379(: 

.188 - 173

کتاب »صدی الحياة««؛ پژوهشــنامه  67. صابری، علی؛ »نقد و بررســی 
انتقاد متون و برنامه های علوم انســانی؛ ش 13 )زمســتان 1384 و بهار 

.126 - 115 :)1385

68. صدقی، حامد؛ »تعليم اللغة العربية في إیران«؛ دراسات في العلوم 
اإلنسانية؛ س 10، ش 2 )بهار 1382(: 19 - 31.

69. صدقــی، حامــد و ســيدعدنان اشــکوری و رضــا غفــار ثمــر و ســهيال 

کارآمــدی آمــوزش زبــان عربــی عمومــی در مقطــع  42. .. »بررســی ميــزان 
کرمان«؛ جستارهای زبانی؛   متوسطه، ازنظر دبيران و دانش آموزان شهر 

س 6، ش 2 )پياپی 23، خرداد و تير 1394(: 77 - 106.

43. حيدری، حميدرضا؛ »چگونه اعداد عربی را آموزش دهيم؟«؛ رشد 
آموزش معارف اسالمی؛ ش 44 )بهار 1380(: 50 - 53. 

44. خاقانــی اصفهانــی؛ محمــد؛ »تعليــم اللغــة العربيــة بيــن المنهــج 
التقليدي واأللسنية التوليدية والتحويلية«؛ آفاق الحضارة اإلسالمية؛ 

العدد 13 )صفر 1425(: 205 - 220.

45. خزائلــی، محمــد؛ »چــرا به آموزش زبــان عربی نيازمنديــم«؛ آموزش و 
پرورش )تعليم و تربيت(؛ دوره 33، ش 10 )آذر 1342(: 22 - 27.

يس درس عربی )2(«؛ رشد  46. دارنده، زهرا و فریبا بيرام زاده؛ »فنون تدر
آموزش معارف اسالمی؛ ش 43 )زمستان 1379(: 57 - 59.

يــس زبــان عربــی در ایــران«.؛ رشــد  47. دلشــاد، جعفــر؛ »مشــکالت تدر
آموزش معارف اسالمی؛ ش 38 )تابستان 1378(: 51 - 54.

48. ذکيانــی، غالمرضــا؛ »نگاهی به کتاب های عربی دوره دبيرســتان«؛ 
رشد آموزش معارف اسالمی؛ ش 39 )پایيز 1378(: 69 - 75.

49. رســولی، حجــت؛ »تقریــر عــن تعليــم اللغــة العربيــة فــي الصيــن«؛ 
 5 ش   ،2 دوره  وآدابهــا؛  العربيــة  للغــة  اإلیرانيــة  العلميــة  الجمعيــة 

.161 - 155 :)1385(

يشــه يابی مشــکالت آمــوزش زبــان عربــی در دانشــگاه های ایران  50. . »ر
)مبانــی تعريــف گرايش ها(«؛ پژوهشــنامه ادبيات و علوم انســانی؛ ش 
47 و 48 )ویژه نامــه زبــان و ادبيات عرب(، )پایيز و زمســتان 1384(: 

.58 - 43

51. . »مصــادر الخلــل فــي تعليــم اللغة العربية فــي الجامعــات اإلیرانية 
و  )پایيــز   48 و   47 ش  شــناخت؛  التخصصــات«؛  تعريــف  قواعــد 

زمستان 1384(: 43 - 58. 

52. رســولی، حجت و سميه شجاعی و خديجه شاه محمدی؛ »بررسی 
ميزان عالقه مندی و کسب مهارت دانشجويان زبان و ادبيات عربی«؛ 

نامه آموزش عالی؛ دوره 8، ش 30 )تابستان 1394(: 97 -120.

53. رضایــی راد، مجتبــی؛ و ابراهيــم فــالح. »تاثير آمــوزش از طریق تلفن 
همراه بر انگيزه پيشرفت، خودپنداره و پيشرفت تحصيلی دانشجويان 
در درس زبان عربی«. پژوهش در برنامه ریزی درســی )دانش و پژوهش 
در علــوم تربيتــي - برنامه ریــزی درســی(؛ س 11، ش 16 )پياپــی 43، 

زمستان 1393(: 1 - 13.

54. روح بخشان، عبدالحميد؛ »آموزش زبان عربی«؛ نشر دانش؛ ش 82 
)خرداد و تير 1373(: 47 – 47.

کتــاب تعليــم المتعلم وطریق  55. زرنوجــی، برهان الدیــن؛ »يادگيــری از 

کتاب شنایس موضویع مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایران
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راهکارها«.

83. فکری، مســعود؛ »آشنایی با بسته آموزشی چند مهارتی زبان عربی: 
»صــدی الحيــاة««؛ الجمعيــة العلميــة اإلیرانية للغــة العربيــة وآدابها؛ 

دوره 7، ش 18 )1390(: 175 - 201.

عربــی  کتاب هــای  بــه  »نظــری  محمدصــادق؛  کمالی دماونــدی،   .84
دبيرستان«؛ رشد آموزش معارف اسالمی؛ ش 48 )بهار 1381(: 50 - 52.

يــس زبــان عربــی در دبيرســتان ها«؛  گنابــادی، پرویــن؛ »روش تدر  .85
)اردیبهشــت   8 ش   ،29 س  تربيــت(؛  و  )تعليــم  پــرورش  و  آمــوزش 

.40 - 36 :)1337

ئــی پيکانــی؛ »التداخل اللغــوي وتأثيره  86. گنجــی، نرگــس و مريــم جال
فــي األخطاء الکتابية لطالب اللغة العربية من الناطقين بالفارســية«؛ 
الجمعيــة العلمية اإلیرانية للغة العربية وآدابها؛ دوره 4، ش 10 )پایيز و 

زمستان 1387(: 77 - 99.

يس  ئــی و محمدرضا ابن الرســول؛ »تدر 87. گنجــی، نرگــس و مريــم جال
القصــة القصيــرة لمتعلمــي العربيــة مــن الناطقيــن بغيرهــا فــي ضــوء 
المدخل االتصالي«؛ لسان مبين؛ العدد 10 )شتاء 1391(: 160 - 181.

88. متقــی زاده، عيســی؛ »البنيــة الســطحية والمضمــرة فــي الترکيــب 
االضافــي و الوصفــي و أثرها في تعليم اللغة«؛ مجلة الجمعية العلمية 
اإلیرانية للغة العربية وآدابها«؛ س 5، ش 11 )بهار و تابســتان 1388(: 

.34 - 19

89. متقــی زاده، عيســی و ســجاد اســماعيلی و دانش محمــدی رکعتی؛ 
»حليل محتوي کتب قواعد اللغة العربية في مرحلة البکالوریوس لفرع 
اللغــة العربيــة و آدابها في ضوء معایير الجودة )مبادئ العربية للرشــيد 
الشرتوني والجديد في الصرف والنحو للدیباجي نموذجين(«؛ بحوث 

في اللغة العربية وآدابها؛ ش 8 )ربيع و صيف 1434(: 95 - 116.

يــس متون شــعری در  90. . »بررســی و نقــد ميــزان اجــرای راهبردهــای تدر
کارشناســی رشــته زبان و ادبيات عربی«؛ جستارهای زبانی؛ س  دوره 

3، ش 9 )بهار 1391(: 173 - 191.

91. متقی زاده، عيسی و دانش محمدی رکعتی و محمدرضا نيکوبخت؛ 
کتاب های عربی  »بررســی ميــزان موفقيت بخــش »کارگاه ترجمــه« در 
دوره دبيرســتان از ديــدگاه معلمــان و دانش آموزان شهرســتان دورود«؛ 
مجلــة الجمعيــة العلمية اإلیرانية للغة العربيــة وآدابها؛. س 6؛ ش 15 

.140 - 113 :)1389(

92. متقی زاده، عيسی و نورالدین پروین و دانش محمدی رکعتی و سجاد 
يــس قواعــد در مقطــع  اســماعيلی؛ »ميــزان اجــرای روش هــا و فنــون تدر
کارشناســی رشــته زبان و ادبيات عربی از نظر اســتادان و دانشجويان«؛ 

جستارهای زبانی؛ س 4، ش 14 )تابستان 1392(: 159 - 178.

ينی و محمدرضا نيکوبخت و دانش  93. متقی زاده، عيسی و خليل پرو

محســنی نژاد؛ »بايســتگی ها در توليــد بســته های آمــوزش مهارت های 
گويشــوران زبــان دوم، بررســی مــوردی دو نمونــه »صــدی  زبانــی بــرای 
الحياة« و »العربية للناشــئين««؛ پژوهش و نگارش کتب دانشــگاهی؛ 

دوره 17، ش 29 )تابستان 1392(: 43 - 65.

70. صدوقی، مجتبی؛ »آموزش عربی، چرا؟«؛ رسالت؛ )آبان 1373(: 4.

گرايش دانش آموزان دبيرستانی  71. صدیق اورعی، غالمرضا؛ »سنجش 
شــهر مشــهد بــه درس عربــی و عوامــل مؤثــر بــر آن«؛ علــوم اجتماعــی 
)دانشگاه فردوسی مشهد(؛ ش 8 )پایيز و زمستان 1385(: 57 - 81.

72. ضيغمــی، علی و ســيدعلی رضا تقوی؛ »مجموعــه »صدی الحياة« 
التعليميــة، التعريــف بها ونقدها«؛ دراســات األدب المعاصر؛ ش 17 

)بهار 1392(: 107 - 125.

کبر خميجانی فراهانی  73. طهماســبی، عدنان و شهريار نيازی و علی ا
و سعداهلل همایونی؛ »آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه 
کار محور«؛  کاربردی و روش  زبان عربی با تکيه بر سيالبس مفهومی - 
جســتارهای زبانــی؛ س 5، ش 5 )پياپی 21, بهمن و اســفند 1393(: 

.181 - 145

74. طهماســبی، عدنان و ســعداهلل همایونی و شــهريار نيــازی و مهدی 
مقدســی نيا؛ »اثربخشــی الگــوی ATN-D بــر فرآيند يادگيــری مکالمه 
زبان عربی«؛ جستارهای زبانی؛ س 6، ش 22 )فروردین و اردیبهشت 

.203 - 173 :)1394

75. عبداهلل پــور، ليــدا؛ »در مکتــب تجربه: عالقه مندســازی به يادگيری 
زبان وحی«؛ رشد آموزش قرآن؛ ش 22 )پایيز 1387(: 58 - 64.

يــس متون  76. عباداللهــی، شــفيقه؛ »شــيوه ای مطلــوب و کارآمــد در تدر
عربی«؛ رشد آموزش معارف اسالمی؛ ش 48 )بهار 1381(: 53 - 57.

يابی  77. عبادی، غالمحســين و مسعود فضيلت پور؛ »ساخت و اعتبار
آزمون های ســنجش رفتارهای ورودی شناختی )CEBT( برای دروس 
ياضيــات و زبــان«؛ مصبــاح؛ ش 62 )فروردین و اردیبهشــت  عربــی، ر

.136 - 99 :)1385

78. علی نيا، بتول؛ »جايگاه آموزش شــعر در کتاب های درســی عربی«؛ 
رشد آموزش معارف اسالمی؛ ش 39 )پایيز 1378(: 62 - 64.

79. الغفرانــی، محمــد؛ »تعليــم اللغــة العربية المشــکلة وســبل الحل«؛ 
التوحيد؛ ش 80 )بهمن 1374(: 166 - 170.

80. فرخيــان، مهــدی؛ »نافذة علی الــدورة الصيفية الثامنــة لتعلم اللغة 
العربية«؛ النافذة؛ ش 16 )تابستان 1380(: 8 - 12.

81. فرشــيدورد، خســرو؛ »برنامــه عربــی و انتقــادات وارد بــر آن«؛ آموزش و 
پرورش )تعليم و تربيت(؛ دوره 31، ش 4 )دی 1338(: 25 - 30.

82. فرقانــی، عليرضا؛ »آمــوزش زبان عربی در ایــران اهداف، چالش ها، 

مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایرانکتاب شنایس موضویع
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104. مشکين فام، بتول؛ »تعليم اللغة العربية في إیران: ماضيها، واقعها، 
ومســتقبلها«؛ فصليــة إیــران والعــرب؛ العــدد 6 و 7 )خريــف 2003 – 

شتاء 2004(: 189 - 200.

105. موحــدی، محمدمهــدی؛ اهميــت آمــوزش زبان عربــی؛ اطالعات؛ 
)خرداد 1376(: 11.

يس زبان عربی در مدارس«؛ کيهان  106. موســوی، سيد ابوالحســن، »تدر
فرهنگی؛ ش 145 )شهریور 1377(: 60 - 62.

107. موسی رمضانی، سونيا؛ »تأثير استفاده از روش آموزش چندرسانه ای 
و  درونــی  )انگيــزش  تحصيلــی  پيشــرفت  انگيــزش  بــر  ســخنرانی  و 
کــز آمــوزش از راه دور تهران؛  بيرونــی( درس عربــی )3( دانش آمــوزان مرا
روان شناســی تربيتــی )روانشناســی و علــوم تربيتــی(؛ دوره 7، ش 21 

)پایيز 1390(: 119 - 144.

يــس زبــان عربــی در دبيرســتان ها«؛  108. مهاجــری، محمدحســن؛ »تدر
آمــوزش و پــرورش )تعليــم و تربيــت(؛ س 23، ش 5 )بهمــن 1327(: 

.34 - 31

کتاب هــای عربــی مقطــع  109. ميرحاجــی، حميدرضــا؛ »بررســی و نقــد 
دبيرســتان )عمومــی(«؛ مجلة الجمعية العلميــة اإلیرانية للغة العربية 

وآدابها؛ دوره 6. ش 15 )خرداد 1389(: 141 - 172.

يکــرد آمــوزش رســمی زبــان عربــی بــه  110. ميرحاجــی، حميدرضــا؛ »رو
انتخاب واژگان پايه زبان معيار و تأثيرش بر آن«؛ نوآوری های آموزشی؛ 

س 9، ش 35 )پایيز 1389(: 125 - 146.

111. . ؛ »موانع آموزش زبان عربی«؛ رشــد آموزش معارف اســالمی؛ ش 22 
)پایيز 1372(: 34 - 40.

112. ميرزایــی، فرامــرز و علــی ســليمی؛ »خلــق دور إيجابي ألقســام اللغة 
العربيــة وآدابها فــي تنمية الجامعة العلمية«؛ مجلــة الجمعية العلمية 
اإلیرانية للغة العربية وآدابها؛ دوره 6؛ ش 14 )بهار 1389(: 119 - 137.

113. نجفــی، ســيدرضا؛ »گامی در مســير زبان آموزی«؛ کيهــان فرهنگی؛ 
ش 128 )مرداد و شهریور 1375(: 42 - 47.

114. نجفی اسداللهی، سعيد؛ »بحثی پيرامون آموزش زبان عربی«؛ رشد 
آموزش معارف اسالمی؛ ش 9 و 10 )بهار و تابستان 1369(: 47 - 53.

 )2( و   )1( عربــی  بررســی  و  »نقــد  اســماعيل؛  نســاجی زواره،   .115
پيش دانشگاهی«؛ آينه پژوهش؛ ش 104 )خرداد و تير 1386(: 88 - 91.

116. »نظرخواهی از صاحب نظران و معلمان محترم درس عربی )هدف 
از آمــوزش زبــان عربــی در مــدارس ما چه بايد باشــد؟(«؛ رشــد آموزش 

معارف اسالمی؛ ش 2 )تابستان 1367(: 65 - 65.

117. نگاهــی بــه کتــاب عربــی ســوم فرهنــگ و ادب / گــروه عربــی دفتــر 
برنامه ریزی و تأليف کتاب؛ رشد آموزش معارف اسالمی؛ ش 12 )بهار 

محمدی رکعتی؛ »بررســی و نقد ميزان اســتفاده دبيــران از راهبردهای 
دوره پيش دانشــگاهی«؛ فصلنامــه  عربــی  کتــاب  در  متــون  يــس  تدر

نوآوری های آموزشی؛ ش 35 )پایيز 1389(: 147 - 171.

کاوه خضــری؛ »نگاهــی  94. متقــی زاده، عيســی و مهيــن حاجــی زاده و 
ک های تحليل  بــه کتاب عربی اول دبيرســتان بر اســاس الگوهــا و مال
و ســازمان دهی محتــوا«؛ جســتارهای زبانــی؛ س 5. ش 18 )تابســتان 

.260 - 237 :)1393

پرویــن؛  نورالدیــن  و  حيــدری  احمــد  و  عيســی  متقــی زاده،   .95
مقطــع  در  نــگارش  يــس  تدر فنــون  اجــرای  ميــزان  »آسيب شناســی 
کارشناســی رشــته زبان و ادبيات عربی از نظر اســاتيد و دانشجويان«؛ 
 32 ش  وآدابهــا؛  العربيــة  للغــة  اإلیرانيــة  العلميــة  الجمعيــة  مجلــة 

.126 - 107 :)1393(

يابی ميــزان موفقيت بخش  96. متقــی زاده، عيســی و کاوه خضــری؛ »ارز
متــون عربی عمومی ســال ســوم دبيرســتان از ديــدگاه دبيــران و دانش 
آموزان: مطالعه موردی شهرســتان پيرانشهر«؛ مجلة الجمعية العلمية 

اإلیرانية للغة العربية وآدابها؛ ش 26 )1392(: 151 - 169.

97. متقی زاده، عيســی و دانش محمدی رکعتی و محسن شيرازی زاده؛ 
»تحليــل و بررســی عوامــل ضعــف دانشــجويان رشــته زبــان و ادبيات 
عربــی در مهارت هــای زبانــی از ديــدگاه اســتادان و دانشــجويان ایــن 

رشته«؛ جستارهای زبانی؛ س 1، ش 1 )بهار 1389(: 115 - 138.

يــس عربی«؛ رشــد  98. مرتضــوی، ســيدمحمد؛ »جســتاری در روش تدر
آموزش معارف اسالمی؛ ش 46 )پایيز 1380(: 49 - 56.

کنيم؟«؛  يــس  99. مرتضــوی برازجانــی، اســمعيل؛ »چگونــه عربــی را تدر
آموزش و پرورش )تعليم و تربيت(؛ ش 179 و 180 )خرداد و تير 1320(: 

.71 - 67

100. مرزبــان راد، علــی؛ »آمــوزش زبــان عربــی در ارتبــاط با زبان فارســی«؛ 
آموزش زبان؛ )1352(: 209 - 219.

101. . »پيونــد خــود را بــا زبــان عربی حفــظ کنيم«؛ درس هایــی از مکتب 
اسالم؛ س 17، ش 4 )فروردین 1355(: 47 - 50.

102. محمــدی رکعتــی، دانــش و عيســی متقــی زاده و الهــام فروزنــده و 
مســعود فکری؛ »أنماط التعلم الشائعة والمفضلة لدی متعلمي اللغة 
العربية وآدابها في الجامعات اإلیرانية«؛ دراسات في العلوم اإلنسانية؛ 

س 21، ش 2 )تابستان 1393(: 67 - 85.

يــس اللغــه التواصليــه فــي ضــوء  103. . »تحليــل الموقــف: مبــادئ تدر
تصــورات متعلمــي ومدرســي اللغــه العربيــه وآدابهــا فــي الجامعــات 
اإلیرانيــه«؛ بحــوث في اللغة العربيــة؛ ش 11 )پایيز و زمســتان 1393(: 

.107 - 93

کتاب شنایس موضویع مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایران
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11. پرندین، محســن؛ تحليل و بررســی محتوای کتاب درســی زبان عربی 
کارشناسی  ســال اول متوسطه بر اســاس الگوی طراحی آموزشی مریل؛ 
ارشد؛ دانشگاه بوعلی سينا، دانشکده ادبيات و علوم انسانی؛ 1387.

12. پســند، الهام؛ امکان ســنجی آموزش زبان عربی به کودکان دبســتانی 
فارســی زبان؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی نرگس گنجی؛ دانشگاه 

اصفهان، دانشکده زبان های خارجی؛ 1388.

يس )حفظ و تکرار،  13. پورصالحی جديد، طاهره؛ بررسی شيوه های تدر
کتــاب عربی اول دبيرســتان  گروهــی و مشــارکتی(  ســخنرانی، بحــث 
از نظــر معلمــان شهرســتان وراميــن به منظــور ارتقاء کيفيت آموزشــی؛ 
کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی حســن شــهرکی پور؛ دانشــگاه پيام نور 

استان تهران؛ پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی؛ 1388.

14. پورصدامــی، ســعاد؛ بررســی مقايســه ای دانش دســتوری زبان آموزان 
رشــته انگليسی بين دانشجويان دو زبانه )عربی - فارسی( و تک زبانه 
فارســی در زمينه تطابق فاعل و فعل. کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی 
محســن جان نژاد؛ دانشــگاه شــهيد چمران اهواز، دانشــکده ادبيات و 

علوم انسانی؛ 1393.

بــرای  جديــد  روش  بــه  عربــی  مکالمــه  آمــوزش  فــارس؛  پور آریــن،   .15
حریرچــی؛  فيــروز  راهنمایــی  بــه  ارشــد؛  کارشناســی  فارســی زبانان؛ 

دانشگاه تربيت مدرس؛ 1369.

16. ثابت نژاد، محمود؛ اشــکاالت فارسی زبان )تهرانی( در يادگيری زبان 
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایی معصومــه قريب؛  عربــی )حجازی(؛ 

دانشگاه تهران؛ 1358.

زبــان  آمــوزش  بررســی و تحليــل نحــوه ســاماندهی  ليــال؛  17. جبــاری، 
واحــد  اســالمی  آزاد  ارشــد؛ دانشــگاه  کارشناســی  ادبيــات عربــی؛  و 

اسالمشهر؛ 1393.

18. جعفــری، يعقــوب؛ مدخــل إلــی تعلــم اللهجــة العاميــة اللبنانيــة؛ 
کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی فيروز حریرچی؛ دانشگاه آزاد اسالمی 

– واحد علوم و تحقيقات؛ 1385 – 1386.

يــس تلفيقی در  19. جعفری ثانــی، حســين؛ مطالعــه تأثير يک الگوی تدر
يادگيری مباحث مشــترک دروس زبان فارســی، عربی و انگليسی پايه 
دوم راهنمایی در مدارس پســرانه شــهر مشهد در سال تحصيلی 79 - 
80. دکتــری؛ به راهنمایی محمدرضا بهرنگی؛ دانشــگاه تربيت معلم 

تهران، دانشکده علوم؛ 1380.

20. جالیی پيکانــی، مريــم؛ دراســة األخطــاء التعبيريــة التحریريــة عنــد 
طــالب اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي مرحلــة الليســانس فــي جامعتــي 
أصفهــان وکاشــان؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی نرگــس گنجــی؛ 

دانشگاه اصفهان، دانشکده زبان های خارجی؛ 1387.

يــس األدب العربــي المعاصــر  21. . دراســة المدخــل التواصلــي فــي تدر

.43 - 43 :)1370

118. هالليــان، ســعيد؛ »بازنگــری آمــوزش عربــی در حوزه هــای علميه«؛ 
رهنامه پژوهش؛ ش 14 )زمستان 1387 و بهار 1388(: 66 - 73.

پاياننامهها
کارگاه  1. آقاجان زاده طوری، ســيدمحمد؛ بررســی و تحليل ادبــی بخش 
کارشناســی ارشــد؛ دانشگاه آزاد  کتاب های عربی دبيرســتان؛  ترجمه 

اسالمی واحد بابل؛ 1391.

راهنمایــی؛  عربــی  کتــب  جذابيــت  ميــزان  بررســی  آمنــه؛  آل هــوز،   .2
آملــی؛ دانشــگاه  یوســفی  راهنمایــی حســين  بــه  ارشــد؛  کارشناســی 

مازندران، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، 1392.

3. اجاقی، محمد؛ نقد و بررسی کتاب های عربی دوره راهنمایی بر اساس 
روش دســتور - ترجمه، کارشناســی ارشد؛ به راهنمایی محمد خاقانی 

اصفهانی؛ دانشگاه اصفهان، دانشکده زبان های خارجی؛ 1389.

4. احمدنتــاج، مريــم؛ تأثير نرم افزار آموزشــی محقق ســاخته بر يادگيری و 
کارشناســی ارشد؛  يادداری درس عربی پايه هفتم دوره اول متوســطه؛ 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری؛ 1394.

5. اســماعيلی، ســجاد؛ تعليم النصوص األدبية في أقســام اللغة العربية 
کارشناســی ارشدغ  وآدابها بالجامعات اإلیرانية ومدی تحقق أهدافه؛ 
بــه راهنمایی عيســی متقــی زاده، دانشــگاه تربيت مدرس، دانشــکده 

علوم انسانی؛ 1391.

عربــی  اول  درســی  کتاب هــای  بررســی  و  نقــد  اعظــم؛  ایزدی خــواه،   .6
کارشناســی ارشــد؛ بــه  دبيرســتان طــی يــک دهــه از 1371 تــا 1381؛ 
گنجــی؛ دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد فالورجــان؛  راهنمایــی نرگــس 

.1388 - 1387

7. باش قره، لقمان؛ آسيب شناســی آموزش زبان عربی برای دانشجويان 
دوره کارشناســی رشــته زبان و ادبيات فارســی؛ کارشناســی ارشــد؛ به 
راهنمایی کبری روشــن فکر؛ دانشــگاه تربيت مدرس، دانشــکده علوم 

انسانی؛ 1394.

يــس فنــون اللغــة العربية«؛  8. باقــری، زبيــده؛ ترجمــه و نقــد کتــاب »تدر
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی علــی ضيغمی؛ دانشــگاه ســمنان، 

دانشکده علوم انسانی؛ 1393.

کارشناسی  9. بانشــی، مجتبی؛ آموزش مکالمه عربی )نظری و عملی(؛ 
گنجعلی؛ دانشــگاه تربيت معلم ســبزوار،  ارشــد؛ به راهنمایی عباس 

دانشکده الهيات و معارف اسالمی؛ 1392.

کم  عالقگــی دانش آموزان دبيرســتان  کيزه خــو، طوبــی؛ بررســی علل  10. پا
کارشناسی ارشــد؛ به راهنمایی محمد  به درس عربی در شــهر شــيراز؛ 

خاقانی؛ دانشگاه اصفهان؛ 1381.

مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایرانکتاب شنایس موضویع
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32. رضایی، صفا؛ مقايسه قواعد عربی با دستور زبان ادبيات فارسی در 
مقطع متوسطه؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی سيدرضا سليمان زاده 

نجفی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان؛ 1385.

در  عربــی  زبــان  پيشــگامان  آثــار  و  احــوال  شــرح  زهــرا؛  ســلطانی،   .33
کارشناســی ارشــد؛ دانشــگاه آزاد اســالمی  دانشــگاه های معتبر ایران؛ 

واحد اسالمشهر؛ 1394.

34. سلطانی نژاد، نجمه؛ بررسی ميزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی 
در مقطع متوسطه از نظر دبيران، دانش آموزان و متخصصان؛ کارشناسی 

ارشد؛ به راهنمایی رضوان حکيم زاده؛ دانشگاه تهران؛ 1391.

کتــاب الکافــي فــي أســاليب  گزينشــی از  35. ســيفی، ســهيال؛ ترجمــه 
راهنمایــی علی باقــر  بــه  ارشــد؛  کارشناســی  العربيــة؛  اللغــة  يــس  تدر

طاهری نيا؛ دانشگاه تهران؛ 1392.

کری، منوچهــر؛ تأثيــر نرم افزار بــر يادگيری و يــادداری درس عربی  36. شــا
ســال اول متوســطه )دوره دوم( پســرانه آمــل در ســال تحصيلــی 93ـ 

کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری؛ 1393. 1392؛ 

37. شــاه حيدری، محمدحسين؛ ثنائي اللغة وأهمية اللغة العربية لغير 
الناطقيــن بهــا؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی نــادر نظــام طهرانی؛ 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم؛ 1386.

38. شــاه مرادی، محمــد؛ نقد و بررســی کتب عربی نظــام جديد آموزش 
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایی  متوســطه کشــور در مقطع متوســطه؛ 
حامد صدقی؛ دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علوم و تحقيقات؛ 1379 

.1380 -

39. شــعبانی، جــواد؛ بررســی علــل افــت تحصيلــی دانش آمــوزان مقطع 
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایی  متوســطه اســتان قم در درس عربی؛ 

فيروز حریرچی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم؛ 1382.

در  عربــی  زبــان  يادگيــری  آسيب شناســی  يســرا؛  شــکرالهی،   .40
کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی محسن  دبيرستان های شهر ســنندج؛ 
علــوم  و  ادبيــات  دانشــکده  کردســتان؛  دانشــگاه  علــوی؛  پيشــوایی 

انسانی؛ 1389.

41. شــيببانی، زهره؛ بررســی و نقد دروس مهارت های شــنيداری و تأثير 
متــون ادبــی در تقويــت ایــن مهارت در رشــته زبان و ادبيــات عربی در 
کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی عيســی  دانشــگاه های دولتــی ایران؛ 

متقی زاده؛ دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انسانی؛ 1391.

کی، معصومه؛ تأثير زبان فارسی بر زبان گفتاری عربی خوزستان  42. صا
کارشناســی ارشــد؛ دانشــگاه آزاد اســالمی  با تکيه بر واژگان و دســتور؛ 

واحد شوشتر؛ 1390.

آمــوزش مشــارکتی  تأثيــر روش  43. صمدی شــال، اســماعيل؛ مقايســه 
عربــی  درســی  تحصيلــی  پيشــرفت  در  فعــال  غيــر  آمــوزش  روش  بــا 

گنجــی؛  بــه راهنمایــی نرگــس  لطــالب العربيــة اإلیرانييــن؛ دکتــری؛ 
دانشگاه اصفهان، دانشکده زبان های خارجی؛ 1391.

کارشناســی  يا؛ ســنجش ســواد اطالعاتی دانشــجويان  22. جملویــی، رو
ارشد رشته زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهران؛ دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شمال تهران؛ 1394.

کتاب های عربی دوره  يابی تناســب محتوای  23. جوادزاده، فرحناز؛ ارز
کارشناســی ارشد؛ به  راهنمایی با اهداف این درس از ديدگاه دبيران؛ 
راهنمایــی مصطفی عســکريان؛ دانشــگاه آزاد اســالمی – واحد تهران 

مرکزی؛ 1374.

کتاب هــای عربی عمومی  24. جوادی، آزاده، بررســی تناســب محتوای 
دبيرســتان بــا معيارهــای انتخــاب محتــوا در برنامــه درســی از ديدگاه 
بــه  ارشــد؛  کارشناســی  ســبزوار؛  شهرســتان  دانش آمــوزان  و  دبيــران 
راهنمایــی منصــوره زرکوب؛ دانشــگاه اصفهــان، دانشــکده زبان های 

خارجی؛ 1388.

يــس بديعه پــردازی و  25. جورمهــر، احمــد؛ مقايســه اثربخشــی روش تدر
ســنتی بر پيشرفت تحصيلی درس عربی پايه اول متوسطه انديمشک 
و الــوار )ســال تحصيلــی 94-93(؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی 

ناصر سراج خرمی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول؛ 1394.

دوره  در  عربــی  درس  يادگيــری  موانــع  ســيده زهرا؛  حقدوســت راد،   .26
کارشناســی ارشد؛ دانشگاه  متوســطه از ديدگاه دانش آموزان و دبيران؛ 

آزاد اسالمی واحد رودهن؛ 1385.

کتب عربی  ينب؛ بررســی ارتبــاط بصری و موضوعــی  27. حکيميــان، ز
متوســطه دوره دوم؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی مرتضی بدخشان؛ 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول، 1393.

ي، عبــداهلل؛ اللغــة العربية في أفغانســتان فــي القرن  28. خامــوش الهــرو
دانشــگاه  ارشــد؛  کارشناســی  ورجائــا؛  ودراســة،  تعليمــا،  العشــرین 

فردوسی مشهد؛ 1387.

کتب عربی نظــام جديد آموزش و  29. داراخانــی، ســميره؛ نقد و بررســی 
پــرورش؛ کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایــی احمد رنجبر؛ دانشــگاه آزاد 

اسالمی – واحد تهران مرکزی؛ 1375.

علــی  العربــي  اإلمــالء  آثــار  دراســة  رضــوان؛  فيروزآبــادی،  دالوری   .30
المهــارات اللغوية لطالب المدارس الثانوية من الناطقين بالفارســية؛ 
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی نرگــس گنجــی؛ دانشــگاه اصفهان، 

دانشکده زبان های خارجی؛ 1389.

31. دلســوز احمدی، محمد؛ بررسی چالش های آموزشی درس عربی در 
کارشناسی ارشد؛  مقطع دبيرســتان )نمونه موردی شهرستان سروآباد؛ 
کردســتان، دانشکده ادبيات و  به راهنمایی احمد نهيرات؛ دانشــگاه 

زبان های خارجی؛ 1393.

کتاب شنایس موضویع مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایران
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کارشناســی ارشــد؛ دانشــگاه تربيت  عربی دوره راهنمایی تحصيلی؛ 
معلم؛ 1368.

54. فروغی نسب، علی محمد؛ بررسی آموزش زبان عربی )سير تحول در 
نظام آموزشــی زبان عربی پس از انقالب اســالمی(؛ کارشناســی ارشد؛ 
به راهنمایی جواد ســعدون زاده؛ دانشــگاه آزاد اســالمی واحد آبادان و 

خرمشهر؛ 1384.

يس زبان عربی در حوزه های  کبر؛ بررســی شــيوه تدر 55. محســنی، علی ا
علميــه بــر پايه پاره ای از نظرگاه های زبان شناســی جديد؛ کارشناســی 
ارشد؛ به راهنمایی نادر جهانگيری؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1371.

يــس  56. محمدعليــزاده، حکمــت؛ بررســی تأثيــر الگوهــای جديــد تدر
کارشناســی  عربــی و مقايســه آن با الگوهای قديم در مقطع متوســطه؛ 

ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد؛ 1387.

57. محمدی، عبدالرسول؛ بررسی جايگاه آموزشی زبان عربی در کتب 
کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی  درسی آموزش و پرورش ایران؛ 

واحد نجف آباد؛ 1386.

58. محمدی رکعتــی، دانــش؛ تخطيط منهج لتعليــم المهارات اللغوية 
في مرحلة البکالوریوس ألقســام اللغة العربية وآدابها في ضوء مبادئ 
متقــی زاده؛  راهنمایــی عيســی  بــه  دکتــری؛  األجنبيــة؛  اللغــة  تعليــم 

دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انسانی؛ 1393.

يــس مشــارکتی بــر پيشــرفت  59. مظفــری، عزیــزه؛ بررســی تأثيــر روش تدر
تحصيلــی، مهــارت اجتماعــی و خودپنــداره درس عربــی دانش آموزان 
دختر مدارس متوسطه شهر قشم؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی اقبال 
زارعی؛ دانشگاه هرمزگان، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی؛ 1393.

60. معصومــی، معصومــه؛ مقايســه انگيــزه يادگيــری زبان هــای خارجــی 
)انگليســی و عربــی( بيــن دانش آمــوزان دو زبانه دبيرســتان های شــهر 
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی مرضيــه عارفــی؛ دانشــگاه  خــوی؛ 

پيام نور استان تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی؛ 1388.

کاربرد دو زبان خارجی تجویز  يابی اعتبار و  61. نــوری، محمدحامــد؛ ارز
شــده )انگليســی و عربــی( در برنامــه درســی دبيرســتان های ایــران؛ 
کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی احمد معين زاده؛ دانشــگاه اصفهان، 

دانشکده زبان های خارجی؛ 1387.

62. نيکوبخت، محمدرضا؛ بررسی و نقد متون کتاب های درسی عربی 
دوره متوســطه و پيش دانشــگاهی و تأثيــرات متــون در آمــوزش زبــان 
عربــی؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایی عيســی متقی زاده؛ دانشــگاه 

تربيت مدرس، دانشکده علوم انسانی؛ 1389.

63. ورزی، محمدجعفر؛ بررســی وضعيت آموزش زبان عربی در اســتان 
کارشناســی ارشــد؛ به راهنمایی محمد جنتی فر؛ دانشــگاه  اصفهان؛ 

آزاد اسالمی واحد قم؛ 1382.

دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان ماسال سال تحصيلی 
78 - 79، کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی پرویــن کدیور؛ دانشــگاه 

تربيت معلم تهران؛ 1379.

44. صمدی طالقانکی، آذر؛ بررســی شــيوه آموزش عربی در دبيرستان با 
کارشناســی ارشــد؛  نگاه صرفی به اســم در زبان های عربی و فارســی؛ 
به راهنمایی احمد پاشــا زانوس؛ دانشگاه الزهراء؛ دانشکده زبان های 

يخ؛ 1387. خارجی و تار

کتــاب عربــی ســال اول  بررســی محتــوای  45. صوفيان تــازه، مرضيــه؛ 
فيــروز  راهنمایــی  بــه  ارشــد؛  کارشناســی  جديــد؛  نظــام  دبيرســتان 

حریرچی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی؛ 1373.

46. ضيغمی، الهام؛ بررسی علل مؤثر در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
کارشناسی ارشد؛ به  ک در درس عربی؛  مقطع متوســطه شهرســتان ارا

راهنمایی محمد جنتی فر؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم؛ 1385.

گويای ســاده و  کتاب  47. طالبی دوگاهه، ليال؛ بررســی تأثير اســتفاده از 
مرکــب بــر ميزان يادگيری لغات و درک مطلب متون عربی ســال ســوم 
راهنمایی منطقه 10 آموزش و پرورش شــهر تهران ســال تحصيلی 91 - 
92؛ کارشناســی ارشد؛ به راهنمایی محمدرضا نيلی؛ دانشگاه عالمه 

طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی؛ 1391.

48. عبيــات، عاطــی؛ دراســة أصــول اللهجــة العربيــة الخوزســتانية في 
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی صــادق  اللغــة العربيــة الفصحــی؛ 

سياحيغ دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ 1384.

ئی، مرضيه؛ بررسی تطبيقی روش های تدريس با اهداف آموزشی  49. عال
در دروس عربی مقطع متوسطه؛ کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی مرتضی 

بدخشان؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول؛ 1394.

50. علی حيــدری، نجمــه؛ اثربخشــی آمــوزش لغــات و مفاهيــم عربی با 
کارشناســی ارشد؛  نرم افزارهای آموزشــی و مقايســه آن با روش ســنتی؛ 
بــه راهنمایــی هــادی حيدری نيــا؛ دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد یــزد؛ 

دانشکده علوم انسانی؛ 1392.

51. عموپور راســته کناری، مسعود؛ بررسی و تحليل محتوای کتاب های 
ياضی فيزيک( بر اســاس اصول  عربی دوره متوســطه )علوم تجربی - ر
و مفاهيم اساسی برنامه ریزی درسی از ديدگاه دبيران عربی شهرستان 
رشــت ســال تحصيلی )81 – 1380(؛ دکتری؛ دانشــگاه آزاد اســالمی 

واحد علوم و تحقيقات؛ 1381.

)عراقــی،  معاصــر  عربــی  لهجه هــای  بررســی  خليــل؛  فارســی نژاد،   .52
يه ای(؛ کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایی عباس  کويتی، ســور مصری، 
گنجعلی؛ دانشــگاه تربيت معلم سبزوار، دانشــکده الهيات و معارف 

اسالمی؛ 1393.

53. فتاحی، ابوالحســن؛ بررســی نقش عوامل مختلف در يادگيری زبان 

مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایرانکتاب شنایس موضویع
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شايســته اســت در ایــن زمينــه شــاهد پژوهش هــای بيشــتری در قالــب 
که جای خالی  کتاب باشــيم. همچنين سال هاست  مقاله، پايان نامه و 
يشــه دار در بين  که زبانی ر تــی در زمينه آموزش زبان عربی  مجلــه يا مجال
يکردهــای آموزشــی ایــن زبــان تأثير  فارســی زبانان اســت، بــر روش هــا و رو

گذاشته است. بسزایی 

ب(زباناثر
1.  مقاالت: 98 اثر فارسی، 19 اثر عربی

2. پايان نامه ها: 59 اثر فارسی، 9 اثر عربی

بدیهی است که بيشترین پژوهش ها به زبان فارسی نگاشته شده است.

ج(تاريخی
کــه در زمينه آموزش زبان عربی به رشــته تحریر  از ایــن نظــرگاه مقاالتــی را 

کرد: درآمده، می توان در سه بخش بررسی 
که قبل از انقالب به چاپ رسيده است )15 عدد( الف( مقاالتی 

که بعد از انقالب به چاپ رسيده است )101 عدد( ب( مقاالتی 
يخ است )2 عدد( که بدون  تار ج( مقاالتی 

که بيشــترین مقاالت بعد از انقالب نگاشــته شده است.  بدیهی اســت 
که  گرفته، نشــان می دهد  که قبل از انقالب انجام  بررســی پژوهش هایی 
نخستين مقاله نگاشته شده در زمينه آموزش زبان عربی در ایران به سال 

که در مجله »آموزش و پرورش« به چاپ رسيده است. 1320 بر می گردد 

کنون به چــاپ پژوهش های مربوط به آموزش  که تا  تی  از مهم تریــن مجال
گماشــته می تــوان بــه ترتيــب مجلــه »رشــد آمــوزش  زبــان عربــی همــت 
معــارف اســالمی« بــا 26 مقالــه، مجلــه »انجمــن ایرانــی زبــان و ادبيــات 
عربــی« )الجمعيــة العلميــة اإلیرانية للغــة العربيــة وآدابها( بــا 12 مقاله و 

»جستارهای زبانی« با 8 مقاله را نام برد.

در جدول زیر روند رو به رشــد مقاله نويســی در حوزه آموزش زبان عربی در 
ایران نشان داده شده است:

بازهزمانی1320تا1394 جدول)1(:توزيعفراوانیمقاالتدر

20232732353738414252555667سالچاپ

1111211123111تعدادمقاله

69707172737475767778798081سالچاپ

2311123227444تعدادمقاله

828485868788899091929394سالچاپ

238234828677تعدادمقاله

بــا توجــه بــه جدول فــوق تعداد مقــاالت از ســال 1378 تــا 1394 افزايش 
قابل مالحظه ای يافته است.

64. وليــان بروجنی، قربان علی؛ بررســی عوامل مؤثر بر ميزان عالقه مندی 
بروجــن؛  شهرســتان  متوســطه  دوره  دانش آمــوزان  در  عربــی  درس  بــه 
کارشناســی ارشــد؛ بــه راهنمایــی ســهيال پرســتگاری؛ دانشــگاه آزاد 

اسالمی واحد فالورجان؛ 1385.

65. همدانی، کامران؛ تعيين تفاوت تأثيرات آموزش به کمک چندرسانه ای 
تعاملی )نرم افزار( و رسانه غير تعاملی )فيلم( بر سرعت و دقت يادگيری 
کارشناسی  و يادداری درس عربی دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان؛ 

ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری؛ 1389.

66. هيبتی، نفيســه؛ بررســی رابطــه بين ازخودبيگانگــی فرهنگی و تفکر 
انتقــادی در دانشــجويان زبــان عربی و انگليســی دانشــگاه فردوســی؛ 
کارشناسی ارشد؛ به راهنمایی آذر حسينی فاطمی؛ دانشگاه فردوسی 

مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انسانی دکتر علی شريعتی؛ 1392.

نقدوبررسی
بــا توجــه بــه اهميــت پژوهــش و تأليــف در حــوزه آمــوزش زبــان عربــی در 
يکردها و روش های آموزشــی نویــن که هدف آن  ایــران و نيــاز به ايجــاد رو
که  مساعد کردن يادگيری زبان عربی باشد، شايسته است پژوهش هایی 
در این زمينه به رشــته تحریر درآمده، با نگاهی موشــکافانه بررسی شود تا 
در کنار معرفی و آشنایی با پژوهش های انجام شده و شناخت نوآوری ها 
و نقــاط ضعــف و قوت، چالش هــا و راهکارها و نيازهای آينده پژوهشــی 

کشور نمود يابد. از این رو این مبحث در چهار بخش بررسی می شود:

الف(ساختاری
کــه در زمينــه آمــوزش زبــان عربــی در ایــران  در ایــن مقالــه پژوهش هایــی 

صورت پذیرفته در دو بخش معرفی شد:
1. مقاالت )118 عدد(

2. پايان نامه ها )66 عدد(

از ميان پايان نامه ها 62 پايان نامه مربوط به کارشناســی ارشــد و 4 پايان نامه 
مربوط به دوره دکتری اســت. ميزان مقــاالت و پايان نامه هایی که در زمينه 
آموزش زبان عربی در ایران نگاشــته شــده، در مقايســه با قدمت و اهميت 
ایــن زبــان نزد فارســی زبانان بســيار اندک اســت. فرايند آمــوزش، يادگيری و 
فراگيــری زبان عربی به عنوان زبــان خارجی و اهميت انتخاب روش، نوع، 
مــاده و محتــوای آموزشــی بــرای ارائــه نوآوری هــای آموزشــی نيــاز بــه توجه و 
پژوهش  بيشــتری دارد. غفلت و اهمال پژوهشــگران در این حوزه است که 
مانع برطرف شدن نقص ها و نارسایی های آموزشی و کاسته شدن بی رغبتی 

عربی آموزان فارسی زبان در مقاطع متوسطه يا دانشگاهی شده است.

کارشناســی  کشــور در مقطــع  بــا توجــه بــه اينکــه برخــی از دانشــگاه های 
ارشــد بــه پذیــرش دانشــجو در رشــته آمــوزش زبــان عربــی پرداخته انــد، 

کتاب شنایس موضویع مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایران
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معلــم تهــران و دانشــگاه تربيت مدرس به رشــته تحریر درآمــد، اما از دهه 
هفتــاد به بعــد توجه جامعه دانشــگاهی به مبحث آموزش زبــان عربی بر 
پايه اصول علمی بيشــتر شــده اســت. جــدول زیر به وضــوح بيانگر ميزان 
توجــه به نگارش پايان نامه در زمينــه آموزش زبان عربی در بازه زمانی 58 

تا 94 است.

کــه تــا قبــل از انقــالب اســالمی در زمينــه  دربــارهٔ پايان نامه هــا بايــد افــزود 
آموزش زبان عربی پايان نامه ای به ثبت نرســيده اســت و اولين پايان نامه 
کارشناســی ارشــد در سال  آموزش زبان عربی به زبان فارســی و در مقطع 
1358 در دانشــگاه تهــران نگاشــته شــد. ســپس بعــد از گذشــت مــدت 
زمانــی طوالنــی در ســال 1368 و 1369 دو پايان نامه در دانشــگاه تربيت 

بازهزمانی1385تا1394 جدول)2(:توزيعفراوانیپاياننامههادردانشگاههایآزادودولتیايراندر

5868697173747579808182838485868788899091929394دانشگاه
1آزاد آبادان و خرمشهر

11آزاد اسالمشهر
1آزاد بابل

11آزاد تهران مرکزی
12آزاد دزفول
1آزاد رودهن
111آزاد ساری

1آزاد شمال تهران
1آزاد شوشتر

111آزاد علوم و تحقيقات
21آزاد فالورجان

211آزاد قم
1آزاد یزد

11آزاد نجف آباد
12221اصفهان

1بوعلی سينا
2پيام نور تهران
11211تربيت مدرس

111تربيت معلم تهران
11تربيت معلم سبزوار

111تهران
ü11 شهيد چمران

11الزهراء
1سمنان

1عالمه طباطبائي
1111فردوسی
11کردستان
1مازندران
1هرمزگان

1یزد

در ایــن جــدول رونــد پايان نامــه نويســی از ســال 1385 تــا 1393 رو به رشــد بوده اســت. در این ميان دانشــگاه  اصفهان ســپس دانشــگاه تربيت مدرس 
گروه زبان  انگليسی به رشته تحریر درآمده است. که برخی از پايان نامه ها در  گفته نماند  بيشترین تعداد پايان نامه را به خود اختصاص داده است. نا

مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایرانکتاب شنایس موضویع
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د(محتوايی
موضوع مقاالت آموزش زبان عربی در ایران از سال 1320 تا 1394 به شرح زیر است:

جدول)3(:توزيعفراوانیوپراکندگیموضوعمقاالتآموزشزبانعربی

تعدادموضوعتعدادموضوعتعدادموضوع

1معرفی مرکز آموزشی2عربی پيش دانشگاهی7عربی آموزش و پرورش

کتاب17عربی دانشگاهی4عربی راهنمایی 2معرفی و نقد 

67آموزش زبان عربی )عام(2عربی حوزه16عربی دبيرستان 

در ميان مقاالت تکرار يک عنوان يا بررســی يک موضوع با عناوین مختلف نيز مشــاهده می شــود. مانند پنج 
يس زبان عربی در دبيرستان ها«. مقاله با عنوان تقریبی: »تدر

موضوع پايان نامه هایی که تا ســال 1394 در زمينه آموزش زبان عربی در دانشــگاه های ایران نگاشــته شده به 
موارد زیر محدود می شود:

جدول)4(:توزيعفراوانیوپراکندگیموضوعپاياننامههایآموزشزبانعربی

تعدادموضوعتعدادموضوعتعدادموضوع

13اهميت و آموزش زبان عربی )عام(9عربی دانشگاهی1عربی دبستان

3آموزش لهجه1عربی آموزش و پرورش5عربی راهنمایی

کتاب31عربی دبيرستان  1عربی حوزه2ترجمه و نقد 

يع فراوانی پايان نامه ها در موضوعات مربوط به بررسی  که بيشــترین توز بررســی آماری به وضوح نشان می دهد 
آموزش زبان عربی در مقطع دبيرستان است. بررسی مبانی نظری آموزش زبان عربی، ارائه الگوها و روش های 
کاربــردی و نيز آمــوزش لهجه های مختلف عربــی از جمله  آموزشــی جديــد بر پايــه مبانی علمی زبانشناســی 

گرفته است. کمتر مورد توجه قرار  که با وجود اهميت آن  موضوعاتی است 
در ایــن مقالــه بــا بررســی پژوهش هایی که تا کنــون در زمينه آموزش عربــی در ایران صورت گرفتــه، دريافتيم که 
جامعــه ایــران در حــال حاضر با کاســتی های جدی در زمينه آمــوزش زبان عربی، به ویــژه در تدوین کتاب های 
آموزشــی بر پايه اصول و مبانی علمی روبروســت. بر این اســاس نياز به آسيب شناســی کتب آموزشــی به منظور 
کارآمدتر ساختن و رفع کاستی های کتاب های نظام آموزش رسمی و غيررسمی بيش از پيش احساس می شود. 
در این راســتا می بايســت با لحاظ نمودن مؤلفه هایی چون کارکرد و نقش زبان عربی در دنيای معاصر، جايگاه 
زبان عربی در نظام آموزشی، نيازهای فراگيران و جامعه، فضای فرهنگی و اجتماعی و از سویی ديگر با هدف 
گيــران، راهکارهایی کاربردی در دو بخش محتوایی و ســاختاری برای  گاهی فرا افزايــش توانایــی، خالقيت و آ

تهيه و تدوین کتاب های آموزش زبان عربی در اختيار پژوهشگران و مؤلفان قرار گيرد.

منابع 
ج؛ فهرست مقاالت فارسی در زمينه تحقيقات ايرانی؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1384. - افشار، اير

گزلو؛ بی جا: سروش، 1380. کالمی؛ ترجمه علی زکاويت قرا - جرالدر، ميلر؛ ارتباط 
- جک  سی، ريچاردز و تئودور اس راجرز؛ رويکردها و روش ها در آموزش زبان؛ مترجم: علی بهرامی؛ تهران: رهنما، 1384.

کشور )2(؛  کرکشــه؛ کتابنامه پايان نامه های زبان و ادبيات عربی در سراســر  - رضايی هفتادری، غالم عباس و رقيه اســماعيلی 
تهران: دانشگاه تهران، 1390.

- شــفيعی، عبــداهلل؛ کتابنامــه پايان نامه های زبان و ادبيات عرب )کارشناســی ارشــد و دکتری دانشــگاه ها و آمــوزش عالی(؛ با 
مقدمه دکتر ابوالحسن امين مقدسی؛ تهران: جهاد دانشگاهی واحد تربيت معلم، 1382.

کليات؛ )شهريور 1387(: 42 – 51. ج؛ »کتابشناسی ها: مقدمه ای بر شناخت و تدوين«؛ کتاب ماه  - صبا، اير
- منزوی، علی نقی؛ فرهنگنامه های عربی به فارسی؛ تهران: دانشگاه تهران، 1337.

تارنما
http://www.database.irandoc.ac.ir؛   http://www.ensani.ir؛   http://www.magiran.com؛    http://www.
noormags.com؛    http://www.nosabooks.com     http://www.nlai.ir    http://library.ui.ac.ir     http://
searchlib.ut.ac.ir     http://sika.iau.ir    ؛http://simorgh.nosa.com

مأخذ شناسی آموزش زبان عربی در ایرانکتاب شنایس موضویع


