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 چکیده
 تلقـی  بنیـادی   زبـانی  های مهارت از یکی زبان، یادگیری در آن ویژة نقش دلیل به شنیداری مهارت

؛ اسـت  ناشـدنی  انکـار  ضـرورتی  پیشرفته و میانی مقدماتی، سطوح در مهارت ای  آموزش شود. می
 شنیدن مهارت در توانش، نوشت  و خواندن گفت ، های مهارت آموخت  از پیشباید  آموز زبانزیرا 

 سـایر  کنـار  در زبـان،  آموزش های کالس در استاندارد آموزشی کتاب کارگیریه ب .را کسب کند
 ایـ   راسـتا،  همـی   در .دارد آموزان زبان شنیداری مهارت تقویت در بسزایی نقش، یادگیری ارکان
 زبـان  آمـوزش  مبـانی  بـه  مراجعـه  بـا  و تحلیلـی  - توصـیفی  روش از اسـتفاد   با تا است آن بر جستار

 همـی  ة پایـ  بر سپس و یابد دست شنیداری مهارت آموزش کتابة تهی کیفی های بایسته به خارجی
 بـه  شنیداری مهارت تقویت به مربوط های کتاب از یکی، محتوا تحلیل روش از استفاد  با ها، بایسته

 های یافته از برخیطبق  .را بررسی کند( 0991)اثر علی اصغر یاری  الشاشة عبر العربیة اللغة تعلّم نام
 فراینـدهای  بـر  تمرکـز  مشـص،،  آموزشـی  رویکـرد  بـه  توجـه  شـنیدن،  انـواع  بر تأکید، جستار ای 

 آموزشـی  کتاب کیفی های بایسته تری  مهم از شنیداری مت  کیفی های شاخ، به توجه و شنیداری
 نشان نیز الشاشة عبر العربیة اللغة تعلّم کتاب محتوای تحلیل جینتا رود. می شمار به شنیداری مهارت

 امـا ، اسـت  مبتـدی  آمـوزان  عربـی  بـا  متناسب کتاب شنیداری مت  کیفی های شاخ، گرچه که داد
 شـنیداری  مهـارت  آمـوزش  کتـاب  محتوای کیفی های بایسته از یک هیچهای آن به  تمری  و محتوا
  است.اکتفا شد   «الحلیب بائع» کارتون برای کامل زیرنویسیفقط به  و نبود پایبند 

 

 ها کلیدواژه
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Abstract 

Since listening skill plays an important role in language learning, it is considered as 

one of the elemental skills in language learning. Individuals need to equip 

themselves with the listening skill before learning other skills such as speaking, 

reading, and writing. Therefore, teaching this skill at the elementary, intermediate, 

and advanced levels is an undeniable necessity. Utilizing standard textbooks in 

language classes, along with other learning elements, has an effective role in 

strengthening students` listening skills. To this end, in this study we attempted to 

achieve the qualitative requirements for book preparation by a descriptive-analytical 

method and utilizing the basics of foreign language teaching. Afterwards, based on 

these requirements through a content analysis method, we reviewed one of the books 

related to improving listening skills called Tallem Alloqata Alrabiyah Abra 

Alshashah. We show that emphasis on types of listening, attention to a specific 

educational approach, concentrating on listening processes and attention to the 

quality indicators of the audio texts are among the most important quality 

requirements in the listening skills textbooks. Moreover, the results of content 

analysis of the book Tallem Alloqata Alrabiyah Abra Alshashah shows that although 

the quality indicators of the audio text of the book are suitable for beginner Arabic 

learners, the content and exercises of the book adhere to none of the quality 

requirements of the book content, and it merely serves as subtitle for the cartoon 

“Ba’i Al-Halib. 
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 مقدمه
مثابه فرایندی پویا و فعال یادگیری، در فرایند یادگیری هـر زبـان    درک شنیداری، به مهارت

ای به آن داشته باشند. اگرچـه هـدا از تقویـت     مؤثر است که مدرسان زبان باید توجه ویژ 
مهارت شنیدن در الگوهای پیشی  یادگیری زبان تنها به تـالش شـنوند  بـرای تلفـی صـحی       

گشـت، در الگوهـای نیـری جدیـدتر      یکـدیگر منحرـر مـی   حروا و تشصی، حروا از 
منزلة نیام پردازشی مورد توجه است، مهارت گوش دادن فرایندی  آموزش زبان که ذه  به

دهندگان به طـور فعـال درگیـر فراینـد برقـراری       شد  و اطالعات گوش بسیار فعال محسوب 
ای بازسـازی پیـام گوینـدگان    شود؛ زیرا آنان از زمینة اطالعاتی جهـان و زبـان بـر    ارتباط می
 (.919 :0991 )چست ،کنند استفاد  می

از آنجا که یادگیری هر زبان، به هماهنگی بـی  تمـامی ارکـان برنامـة درسـی آمـوزش       
آمـوزان   های زبانی وابسته است، بهبود مهارت شنیداری زبان زبان و نیز تقویت هر چهار مهارت

نامـة درسـی، از جملـه محتـوای آموزشـی اسـت.       نیز منوط به کیفیت مطلوب تمامی عناصـر بر 
تری  مـواد آموزشـی زبـان خـارجی اسـت کـه  البـا  از آن بـه          کتاب یا مجموعة آموزشی مهم

های  شود و حتی روش تدریس مدرسان زبان و نیز روش عنوان منبع اصلی آموزش استفاد  می
: 0991)محمـدی،  اسـت  آموزان نیز تا حد زیادی متأثر از کتـاب آموزشـی    یادگیری زبان زبان

اگرچه رویکرد کلی آموزش زبـان، بـا نـوع رویکـرد کتـاب و روش نگـارش آن تعیـی          (.62
منـدی   هـای علمـی و مبـانی روش   شود، نگارش هر کتاب آموزشی مستلزم رعایت شاخ، می

است که آن کتاب را به هدا مطلوب خود برساند.  مهارت شنیداری نیز با توجـه بـه جایگـا     
فرایند یادگیری زبان دارد، از ای  قاعد  مستثنا نبود ، شایسته است کـه کتـاب یـا    مهمی که در 

 مجموعة آموزشی ای  مهارت نیز همسو با اهداا و رویکردهای آن باشد.  
 

 پژوهش ةمسئل
سـو   ای است که از یـک  شیو  های ایران به  های زبان عربی در دانشگا  برنامة آموزش مهارت

آزمایشـگا  زبـان:   »تحـت عنـاوی     -های جداگانـه   ها، درس ارتبرای تقویت هر یک از مه
نگـارش:  »، «وشـنود: بـرای تقویـت مهـارت گفتـاری      گفت»، «برای تقویت مهارت شنیداری
در نیـر   -« دروس متـون بـرای تقویـت مهـارت خوانـدن     »و « برای تقویت مهارت نوشـتاری 

شـد  بـرای آمـوزش     هـای آموزشـی تـألی     ها یا مجموعه گرفته شد  و از سوی دیگر کتاب
هـا ارائـه گردیـد      های مشترک برای آموزش تمامی مهـارت  های زبانی  البا  در بسته مهارت
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 های مشترک برای تدریس دروسـی مثـل آزمایشـگا     است؛ در حالی که استفاد  از ای  بسته
 ندان مناسب نباشند.  ، شاید چزبان عربی

 
 ضرورت و هدف پژوهش

بنابرای  با توجه به اهمیت مهارت شنیداری در فرایند یـادگیری زبـان عربـی و نیـز وضـعیت      
نامناسب کتب آموزشی در نیر گرفته شد  برای ای  تقویت مهـارت، جسـتار حاضـر بـر آن     

های کیفی نگـارش   تهتری  بایس است با مراجعه به منابع نیری آموزش مهارت شنیداری، مهم
 روش و رویکـرد  ،هایی همچـون انـواع شـنیدن    کتاب آموزشی مهارت شنیداری را در زمینه

مناسـب بـه    هـای  ، فراینـدهای شـنیدن، تمـری    شـنیداری  مهـارت  تقویت با متناسب آموزشی
ارائه کند و سپس با اسـتفاد  از   شنیداری مت  درک و اصطالحات واژگان، ادگیریمنیور ی

های تـاز  تـألی  شـد  در حـوزة مهـارت شـنیداری زبـان         ها به نقد یکی از کتاب ای  بایسته
 (بپردازد. 0991)یاری،  الشاشة عبر العربیة اللغة متعلّعربی به نام 

 

 پژوهشهای  سؤال
 به منیور دستیابی به اهداا ای  جستار، طرح دو سؤال ضرورت دارد: 

ة کتـاب  تهی برای ضروری کیفی های بایستهبر اساس مبانی آموزش زبان خارجی،  .0
 چیست؟ شنیداری مهارت آموزشی
 کیفـی  هـای بایسـته  به توجه لحاظ از الشاشة عبر العربیة اللغة متعلّ کتاب وضعیت .6

 است؟ چگونهکتاب آموزشی مهارت شنیداری 
 

 پیشینة پژوهش
هــای زبــان عربــی  هــای آموزشــی مهــارت هــا یــا مجموعــه در زمینــة نقــد و بررســی کتــاب

 اند از: تری  آنها عبارت های مصتلفی در ایران انجام شد  است که برخی از مهم پژوهش
هـای دانشـگاهی در    شناسی کتـاب  آسیب»( در پژوهشی تحت عنوان 0996ـ فکری )

های دانشـگاهی در   های کتاب ، عالو  بر تبیی  کاستی«های زبان عربی زمینة آموزش مهارت
ی بـر اسـاس الگوهـای متـداول در منـابع آموزشـی       هـای زبـانی عربـ    عرصة آموزش مهـارت 

های زبـانی، عـواملی همچـون طراحـی منـابع آموزشـی بـا برخـورداری از الگوهـای           مهارت
بندی محتوای آموزشی متناسب با زمـان   شدة آموزش زبان، قالب و سیالبس تعری  و تجربه
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د و پویـا  هـای تولیـد یـک منبـع آموزشـی کارآمـ       تری  شاخ، و سطوح آموزشی را از مهم
 معرفی کرد  است.

هـای آمـوزش    هـا در تولیـد بسـته    بایسـتگی »( در مقالة 0996ـ صدقی و همکارانش )
 العربیة و الحیاةصـدی  های زبان برای گویشوران زبان دوم، بررسی موردی دو نمونة  مهارت
شناسـی   ویـژ  آسـیب   ای دو بسـتة آموزشـی بـومی و خـارجی، بـه      به بررسی مقایسه« للناشئی 
هـا را بیـان    هـای افـزایش کارآمـدی آن    اند و شـاخ،  های زبانی ای  دو بسته پرداخته تمری 
 اند.  کرد 

ــدی - ــژوهش در (0991) محم ــانی» پ ــألی  در رویکــردی مب ــاب ت ــگاهی کت  دانش
بـه بررسـی مبـانی رویکـردی     « وزش زبـان خـارجی  بر اساس اصول آمـ « مکالمة زبان عربی»

تــری  مبــانی تــألی  آن را در زمینــة  کتــاب آموزشــی مکالمــة زبــان عربــی پرداختــه و مهــم
هـای   هـای تمـری    چارچوب نیازسنجی، رویکرد اهداا، نوع محتوا و عناصر آن و ویژگـی 

 کتاب بررسی کرد  است.   

هـای آمـوزش مکالمـه زبـان      لیتپویایی در فعا»( در مقالة 0991محمدی و نیری ) -
بـر اسـاس مبـانی تهیـه و تـدوی  محتـوای        العربیةة  اللغةة  مجموعةة های  عربی: تحلیل فعالیت

تـری    ، با مراجعه به منابع نیری حوزة آموزش زبان خارجی، بـه مهـم  «آموزش زبان خارجی
های آموزشـی پویـا بـرای مهـارت سـص  گفـت  و نیـز تحلیـل          های مطالب و فعالیت ویژگی
مـد   بـر اسـاس محورهـای بـه دسـت آ      العربیةة  اللغةة های مهارت مکالمه در کتـاب   فعالیت
 اند.    پرداخته

هـا و راهبردهـای    هایی در زمینة نقد و بررسـی روش  عالو  بر ای  مطالعات، پژوهش
هـا   تدریس مهارت شنیداری و نیز ارزشیابی ای  مهارت انجـام شـد  اسـت کـه برخـی از آن     

 اند از:   عبارت

 دروس نقــد و بررســی نامــة کارشناســی ارشــد خــویش، ( در پایــان0990شــیبانی ) -
 در عربـی  ادبیـات  و زبان رشته در مهارت ای  تقویت در ادبی متون نقش و شنیداری مهارت
هـای   ، به ای  نتیجه دست یافت که به مهارت شنیداری در دانشـگا  ایران دولتی های دانشگا 

تری  مشـکالت دروس آزمایشـگا  زبـان عربـی      شود و مهم ایران تا حدود زیادی توجه نمی
هـای قـدیمی    افـزار و تصرـ، اسـتادان و اسـتفاد  از شـیو       افزار، نرم مربوط به بصش سصت

ادبی در تدریس درس آزمایشگا  زبـان  آموزش ای  مهارت است؛ همچنی  استفاد  از متون 
 نقش مهمی در تقویت مهارت شنیداری خواهد داشت. 
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هـای تـدریس درس    شناسی روش آسیب»( در مقالة 0991زاد  و همکارانش ) ـ متقی
بـا اسـتفاد  از روش   « نیر استادان و دانشجویان رشتة زبان و ادبیات عربی آزمایشگا  زبان از

ی تدریس درس آزمایشـگا  زبـان عربـی در مقطـع کارشناسـی      ها پیمایشی، به بررسی روش
های ای  جسـتار نشـان داد کـه در     اند. یافته رشتة عربی از منیر استادان و دانشجویان پرداخته

های تدریس سـنتی، تنـوع نداشـت      تدریس درس آزمایشگا  زبان، مشکالتی از جمله روش
ع تحقق تمامی اهداا ایـ  درس  موضوعات، خأل تجهیزات و امکانات آموزشی جدید، مان

 و تقویت مهارت شنیداری است.  

آمـوزان از طریـق    ارزشیابی درک شنیداری زبان»( در مقالة 0991شعبانی و باخدا ) -
بـه بررسـی قابلیـت اجرایـی آزمـون      « شـد   بنـدی  ای و چنـدوجهی زمـان   هـای رایانـه   مداخله

ــه  ــای رایان ــت منطقــة مجــا  شــنیداری پوی ــانای در تشــصی، و تقوی ــوزان در  ور رشــد زب آم
 های چندوجهی )صوتی، متنی و ترویری( پرداختند.  های شنیداری از طریق مداخله فعالیت

ای تـدریس   تـأثیرات مقایسـه  نامة کارشناسـی ارشـد،    ( در پایان0992محمدنژاد ) -
بـا اسـتفاد  از روش    آمـوزان ایرانـی،   استنباطی و استقرایی بر درک مهارت شنیداری زبان

آزمایشی به بررسی تأثیر و مقایسـة دو روش تـدریس مبتنـی بـر اسـتنباط و اسـتقرا بـر         نیمه
درک مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانـی پرداخـت و بـه ایـ  نتیجـه دسـت یافـت کـه         

 مهارت درک شنیداری گرو  استنباطی نسبتا  بهتر از گرو  استقرایی بود. 
فراشـناخت   بررسـی تـأثیر آگـاهی   د، نامة کارشناسی ارشد خو ( در پایان0990ـ کتال )

آمـوزان   راهبردهای یـادگیری شـنیداری بـر مهـارت گفتـاری و شـنیداری انگلیسـی زبـان        
، به ای  نتیجه دست یافت کـه آمـوزش آگـاهی فراشـناخت راهبردهـای یـادگیری       ایرانی

آموزان تأثیر مثبتی داشته، اما  مهارت شنیداری بر افزایش مهارت شنیداری و گفتاری زبان
 میزان آن به سط  معنادار آماری نرسید  است. 

هـا بـه نقـد     توان دریافـت کـه در ا لـب پـژوهش     از میان مطالعة پیشینة پژوهش می
های زبانی عربی، به ویژ  کتب مهارت گفتاری پرداخته شد  است  کتب آموزشی مهارت

ا نقـد  های تدریس ر اند، ا لب، روش هایی که مهارت شنیداری بررسی شد  و در پژوهش
اند. بنابرای  جستار حاضر، از ایـ  حیـ     و راهکارهای آموزشی ای  مهارت را ارائه کرد 

که برای اولی  بار، یکی از منابع آموزشی مربـوط بـه مهـارت شـنیداری زبـان عربـی نقـد        
 شود، دارای نوآوری است.  می
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 مبانی نظری پژوهش
 از یکـی  اسـت،  مطـرح  شـنیداری  درک عنـوان  تحـت  بیشـتر   امـروز  کـه  شـنیداری  مهارت
 تـری   مهـم  از یکـی  زیـرا ، رود مـی  شـمار  به پیچید  حال عی  در و اساسی زبانی های مهارت
آموز بـه   در فرایند شنیدن، ابتدا زبان .کالم شنیدنی است درک ارتباط، برقراری در ها چالش
 خـوبی  بـه  را یشـنیدار  مـت   هـای  پیـام  و ها توجه دارد، سپس داللت شنیدنی زبانی های نشانه

، علـت  همـی   بـه  شـاید نمایـد.   کند و در نتیجه پیام آن مت  را به دیگران منتقل می می درک
 صـرا  خـارجی،  زبـان  یـادگیری  زمـان  درصـد  11 از بیشکه  باورند ای  بر محققان برخی

 نیـاز  بیعـی، یـادگیری مهـارت شـنیداری پـیش     ط طور به و شود می شنیداری مهارت آموخت 
 اسـت  نوشـت   و خوانـدن  گفـت ،  سـص   مهارت، جمله از، دیگر زبانی های مهارت یادگیری

(Nation & Newton, 2008: 37) .ی مثـل  هـای  یـت ایـ  مهـارت در تفـاوتش بـا مهـارت      اهم
 شـد   کنتـرل  را خود های گفتنی تواند می فرد گفتاری مهارت در که چرا است نهفته گفتاری

 آنچـه  توانـد  نمی شنوند  و است برعکس کامال  وضعیت شنیداری مهارت در ولی، کند بیان
 مهـارت  دیگـر،  سـوی  از (.099 :0992 همکاران، و )فرهادی کند کنترل شود می گفته او به

 کـار  مغـز هسـتند؛   دوم زبـان  یادگیری فرایند آ ازگر درونداد، دومثابه  به، خواندن و شنیدن
ــه ــل و تجزی ــد خروجــی نوشــت  و کــردن صــحبت، نهایــت در را برعهــد  دارد و تحلی  فراین

 دهـد  مـی  رخ شنیداری بلوغ نتیجه در کردن صحبت دیگر، عبارت به .اند دوم زبان یادگیری
 (.41 :0999 همکاران، و )زندی

 هـایی  مهـارت بـه   یـادگیری  بـر  خـارجی  زبـان  آموزشة اولی رویکردهایند در چهر
ماننـد   ،پسـی   رویکردهـای در  امـا شـد،   توجه مـی  نوشت  و خواندن کردن، صحبت همچون

 ایـ  . اسـت  داشـته بیشـتری   اهمیـت  زبـان  یـادگیری  در شـنیداری  مهـارت  ،رویکرد ارتباطی
، سـت ا گفتـاری  مهـارت  یادگیری معنای به تنها نه زبان یادگیری که باورند ای  بر رویکردها

 درک بـه  معنـادار،  شـنیدن  مثـل ، آن تقویـت  راهکارهـای  و شنیداری مهارت به توجه با بلکه
 تقویـت  چگونگی بر مبنی اطالعاتی شنیداری، مهارت زیراانجامد؛  می ان(زب )شناخت زبانی
 گفتـاری  مهـارت  یـادگیری  بـه  منجـر آن  تقویـت دهد که  می زبان از استفاد  برای الزم فهم
 (.Nation & Newton, 2008: 38) شود می

 مـورد  در اولیـه  هـای  دیدگا  که است باور ای  بر (Richards, No Date: 1) ریچاردز
 بـر  آموز زبان تسلط شنیداری، مهارت تقویت از هدا که بود ای  بر مبتنی شنیداری مهارت
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 امـا  بـود؛  مـت   کلیدی کلمات تشصی،و  کلمات ساختار تشصی،، مانند هایی  مهارت خرد 
 ایــ  در اســت. شــنیداری مــت  درک مهــارت، ایــ  تقویــت از هــدا نــو، هــای دیــدگا  در

بـرای   راهبردهایی از استفاد  و شنیداری فرایند در اوة فعاالن مشارکت و شنوند  بر ها دیدگا 
 .شود می تأکید شنیدن ارزیابی و نیارت تسهیل،

و ضـرورت   پویـا  و فعال فرایند، همچون شنیداری مهارتبنابرای  با توجه به اهمیت 
طراحـان برنامـة    مهـارت،  ایـ   آمـوزش تـوان گفـت کـه در     آن در فرایند یادگیری زبان می

مدرسان باید توجه خاصی داشته باشند. عالو  بر ای ، تهیـة محتـوای مناسـب بـرای      درسی و
 شوند: های کیفی مهمی نیاز است که در ادامه بررسی می آموزش ای  مهارت به بایسته

 
 . انواع شنیدن9

 نقـش  شـنیدن  مهـارت  ارزشـیابی  نیـز  و محتوا تولید در که است مصتلفی انواع دارای شنیدن
 اطالعـات  دریافـت  بـرای  شنیدن ال ( دستة: سه به را شنیدن (6119) 0هلگس  دارد. مؤثری
 تقسـیم  خطـوط  بـی   کـردن  گـوش  یـا  استنباط ج( و کالمی جان یا کلی شنیدن ب( خاص،

 کلـی  نـوع  چهـار  در را شـنیدن  ،( نیـز 0919) بـراون  داگـالس  (.91 :0994 پور، )گل کند می
   است:( چنی  بررسی کرد  1گسترد  و 4گزینشی ،9واکنشی ،6فشرد )

هـا،   واجهـای طـوالنی، همچـون     کـالم  به منیور درک اجزاءِ رشـته  فشرده: شنیدن ●
 ایـ   در بنـابرای   (.024 :0919 )بـراون، واژگان، آهنگ، و نشانگرهای گفتمان کاربرد دارد 

 هـای  مؤلفـه  از خـاص، ة کلمـ  یـک  تشـصی،  یـا  خـاص  جزئیات به دادن گوش شنیدن، نوع
 (.Rost, 2011: 184) شود می محسوب اساسی

کالمی نسبتا  کوتا ، )همچون احوالپرسـی،   به معنای شنیدن رشته شنیدن واکنشی: ●
(. ای  نـوع شـنیدن   021: 0919دستور( به منیور بیان پاسصی کوتا  است )براون،  و پرسش

 ,Rostها فراگیران با یکدیگر تعامل دارنـد )  های مشترکی اشار  دارد که در آن بر مکالمه

2011: 190.) 
 هـای  گـویی  تـک  مانند هایی گفتمان رشته تحلیل شنیدن، نوع ای  گزینشی: شنیدن ●

صـورت   خـاص  اطالعاتی به دستیابی هدا با که شود می شامل را دقیقه چند مدت به کوتا 

                                                                                                                                        
1. Helgesen 

2. intensive listening 

3. responsive listening 

4. selective listening 

5. extensive listening 
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 کسـب  بلکـه ، نیسـت  جامع و کلی معناهای جویو جست الزاما  کنشی چنی  هدا گیرد. می
 )ماننـد  تـر  طـوالنی  هـای  کـالم  رشـته  از متشـکل  بافتی در ویژ  به اطالعات درک در توانایی

 اســت داسـتان(  یـا  رادیـویی  تلویزیـونی  خبرهــایو  کـالس،  در آموزگـار  یـک  توضـیحات 
 .(021ـ024 :0919 براون،)

ای  نوع شنیدن به گوش دادن برای مدت زمان طوالنی بـه منیـور    گسترده: شنیدن ●
(. 021 :0919 بـراون، تمرکز بر معنا و درک محتوای کـالم و پیـام اصـلی مـت  اشـار  دارد )     

آمـوزان در محـیط یـا     بازشنیدن مت  شـنیداری بـه وسـیلة زبـان     ،دیگر ای  نوع شنیدن هدا
  (.499 التا: ،طعیمة )أحمدشرایطی جدید است 

 در شـنیداری  هـای  کـنش  ارزشـیابی  آزمـون  چنـد توجـه بـه    ،مذکور موارد بر الو ع
 هـا  آزمـون  ایـ   بـود.  نصواهـد  د یـ فا از خـالی  شـنیداری  مهـارت  آموزشـی  محتوای طراحی
   از: ندا عبارت

 خـرد  هـای  مهـارت  در جمـالت  و عبـارت  واژگـان،  سنجش :0دگرگفت تشصی،ـ 
 بـه  دهنـدگان  آزمـون  فراخوانـدن  و محـرک ة جمل یکة ارائ طریق از ا لب شنیداری درک

   شود. می انجام گزینه چند میان از درست دگرگفتِ انتصاب
 تأکیـد  بـا  جملـه  از نیمـی  که است گزینشی شنیدن از نوعی :جمالت کردن تکمیلـ 

   کند. انتصاب را جمله منطقیة ادام ها، گزینه بی  از باید شنوند  و شود می شنید  ای ویژ 
 یـا  و بنـدش  هـای  دیکتـه  گـاهی  کـه  شـنیداری  بندش های فعالیت :6شنیداری بندشـ 

 از کــه اســت گزینشــی شــنیدن ارزیــابی نــوعی شــوند، مــی نامیــد  نیــز نــاق، هــای دیکتــه
 بـه  و کنـد  گـوش  مکالمـه  یـک  یا گویی تک داستان، یک بهشود  خواسته می دهند  آزمون

نیـز   و بصواند اند شد  حذا آن از هایی عبارت یا واژگان کهرا  نوشتاری متنی زمان هم طور
 کـه  باشـند  واژگـانی  باید خالی جای واژگان کند. پر را خالی جاهای شد  شنید  های واژ  با

 درک شـنیدن،  نـوع  ایـ   از هـدا  فهم. راحت و ساد  واژگان نه دارند زیادی اطالعاتی بار
  واژگان. یا دستور زدن حدس نه است شنیداری
 شـد   پردازش شنیداری اطالعات شنیدن، نوع ای  در :9اطالعات انتقال برای شنیدنـ 

 یـک  دریء شـ  یـک  تشـصی،  نمـودار،  یـک ءِ اجـزا  گذاری نام ترویر،ة ارائ قالب در باید

                                                                                                                                        
1. paraphrase recognition 

2. listening cloze 

3. information transfer 
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 انتقـال  هـای  فعالیـت  شـوند.  منتقـل  نقشه یکبه  مسیرها دادن نشان یا و فرم کردن پر عکس،
 اطالعـات  دیگـر  و زمـانی  جـدول  جـدول،  نقشـه،  نمـودار،  از اسـتفاد   با توانند می اطالعات
 پـر  و هفتگـی ة برنامـ  شـنیدن  بـه  تـوان  مـی  مثالرای ب برسند؛ نیر به تر واقعی  روزمر زندگی
  کرد. اشار  جدول کردن

 از نـوعی  عنـوان  بـه  جملـه  چنـد  یـا  جملـه  شبه یا جمله یک تکرار :0جمالت تکرارـ 
 یـک  بتواننـد  بایـد  شـنوندگان  دیکته. آزمون مانند ؛رود می کار به شنیداری درک ارزشیابی

 بـا  سـپس  و کننـد  بیان را آن باشند قادر تا دارند نگه خود ذه  در مدتی برای را زبانیة رشت
  دهند. نشان واکنش محرک شفاهی تکرار

 کلمـه  011 تـا  11 از عمومـا   کـه  متنـی  بـه  شـنوندگان  شـنیدن،  نـوع  ای  در :6دیکتهـ 
 نـوع  سـه  بـا  شـنیدن  نـوع  ایـ   دهنـد؛  مـی  گـوش  شود، می تکرار بار سه و است شد  تشکیل
 و هـا  عبـارت  بـی   بلنـد  هایی مک  با سپس؛ معمولی سرعت با نصست: شود می انجام سرعت
 سـرانجام  و - نویسـند  مـی  انـد،  شنید  قبل لحیاتی هچآن دهندگان آزمون آن در که - واژگان

   کنند. ویرایش و بررسی را هایشان نوشته شنوندگان تا طبیعی سرعت با دیگر بار
 گـوش  خبـری  رویـداد  یـا  داستان یک به شنوندگان شنیدن، نوع ای  در :9بازگوییـ 

 بایـد ؛ آنـان  کننـد  مـی  خالصـه  یا و بازگو کتبی یا و شفاهی صورت به را آن فقط و دهند می
 طـور  به که دهند نشان تا دهند تشصی، را گیری نتیجه یا و دالیل هدا، اصلی، مفهوم پیام،

 (.44ـ40 :0994 پور، گل) اند کرد  درک را مت  کامل
در  مؤلفان، و مدرسان ویژ  به، شنیداری مهارت آموزشة حوز متولیانباید  تردید بی

 هـای  کتـاب  و آموزشـی  هـای  کالس درهای مرتبط با آن  و تمری  شنیدن انواع کارگیری به
 اهتمام کافی داشته باشند. درسی

 
 رویکردهای آموزش زبان. جایگاه مهارت شنیداری در 8
 و گفتـاری  - شـنیداری  مسـتقیم،  ترجمـه، ـ   دستور» همچون رویکردهایی تاکنون، گذشته از

 رویکردهـا  ایـ   از برخی اگرچه است. بود  مطرح خارجی زبان آموزشة حوز در «ارتباطی
 یـادگیری  -  یـاددهی  فراینـد  در زبـان  آمـوزش  هـای  شـیو   براند، اما  بود  هایی کاستیدارای 

                                                                                                                                        
1. sentence repetition 

2. dictation 

3. retelling 
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 کتـاب ة تهیـ  تدریس، روش انتصاب در ها آن گرفت  نیر دراند؛ بنابرای ،  شتهدا مثبتی تأثیر
  دارد. ضرورت خارجی های زبان آموزش درسیة برنام طراحی و آموزشی

 بـه  کلة شیو از استفاد  با زبان یادگیری رویکرد، ای  در ترجمه: ـ دستور رویکرد ●
را  آن قواعـد  و زبـان  آمـوزش  .است زبان دستور و واژ  معنای واژ ، ساخت هدا با و جزء
 زبـان  بـه  خـارجی  زبان از ترجمه ودهد  می انجام آموزان زبان مادری زبان از استفاد  با معلم

 در .(92-92 :0911 حسـینی،  ضـیاء ) رود می شمار به کالسی مهم فعالیت بالعکس، و مادری
 توضـی   بـه  فقـط  آمـوزان  زبـان  بلکـه  ،شـود  نمـی  اسـتفاد   شـنیداری  مهارتاز  رویکرد، ای 

 زبـان  عنوان به دوم زبان از معلم اگر حتی کنند. می توجه مادری زبان در دوم زبان های نقش
 اســت زبــان دســتور یــا واژگــانة ترجمــ بــر آمــوزان زبــان تمرکــز کنــد، اســتفاد  آمــوزش

(Flowerdew & Miller, 2005: 4.) 
 قواعـد  یـادگیری  جـای  به زبان کاربرد یادگیری رویکرد، ای  در مستقیم: رویکرد ●

 آموزش .است مطرح خارجی زبان با گوو گفت هدا با و کل به جزءةشیو از استفاد  با آن
 افـزایش  منیـور  بـه  ادبـی  هـای  مـت   از و آ ـاز  خـارجی  زبان به روزمر  گویو گفت با زبان

 در کـه  ایـ   بـه  توجه با (.92 :0911 حسینی، )ضیاء شود می گرفته بهر  نیز خواندن در ر بت
؛ درنتیجـه  اسـت  خـارجی  زبان به گوو گفت مهارت کسب یادگیری، از هدا رویکرد، ای 

 تـالش  هـیچ  رویکـرد  ایـ   در ایـ ،  وجود با است. شنیداری مهارت آموزش بر اولیه تمرکز
 بـه  منحرـر  فقـط  شـنیدن  و شـود  نمی آموزان زبان به شنیداری مهارت آموزشای ری بمنیم

 (.Flowerdew & Miller, 2005: 6) است دانشجویان و معلم بی  گوهایو گفت شنیدن
ــرد ● ــنیداری رویک ــاری - ش ــ  در :گفت ــرد، ای ــوزش رویک ــان آم ــا زب ــتفاد  ب  از اس

ة شـیو  از اسـتفاد   بابه ترتیب ساد  به دشوار و  قواعد و شود می انجام روزمر  گوهایو گفت
 رویکـرد،  ایـ   در شـود.  مـی  داد  یـاد  کـاربردی  و جایگزینی های تمری ة ارائ و کل به جزء
 شـروع  گفـت   سـص   و شـنیدن  از ترتیـب  بـه  زبـانی  هـای  مهارت و دردا زیادی اهمیت تلفی
 روجـرز  و ریچاردز. (40-99 :0911 حسینی، )ضیاء انجامد می نوشت  و خواندن به و شود می
 بـا  مسـتقیمی  ارتباط واژگان و زبان دستور تلفی، شنیداری، درک آموزش که باورند ای  بر

 زبـان  آمـوزش  های تمری . (Flowerdew & Miller, 2005: 8) دارندآموز  زبان شفاهی تسلط
 ورد  کـ  گوش جمالت و واژگان به باید آموزان زبان که است شکل ای  به رویکرد ای  در

 & Flowerdew) کننـد  صـحبت ها  با به کارگیری آن و بسپارند خاطر به تا کنند تکرارآن را 

Miller, 2005: 10.) 
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 امـور  ارتبـاط،  ایجـاد  در آمـوزان  زبان توانش بر رویکرد، ای  در :ارتباطی رویکرد ●
 و سـاختار  میـان ة رابطـ  دسـتوری،  سـاختارهای  نقـش  زبان، کاربرد اجتماعی، زندگی واقعی
تأکید شـد    سص  و اجتماعی رفتار زبانی، بافت زبانی، های تمری  بودن معنادار آن، کاربرد
 بـه  بـرای  گفتـاری  و شـنیداری  مهـارت  دوآن، از  درکـه   (41 :0911 حسـینی،  )ضـیاء  است

 (.Flowerdew & Miller, 2005: 13) شود می استفاد  زبانی های نقش کارگیری
 کنـد  مـی  مشـص،  نیازسنجی عربی، زبان شنیداری مهارت آموزش کتاب تألی  در

 هـدا  کـه  ایـ   بـه  توجـه  با اما است؛ تر مناسب رویکرد چند از تلفیقی یا و رویکرد یک که
 اسـت،  آمـوزان  زبـان  شـنیداری  درک تقویـت  شنیداری، مهارت به مربوط دروس در اصلی
 مهـارت  آمـوزش  کتـب  محتوایة تهی در ارتباطی یا گفتاری شنیداری رویکرد انتصاب شاید

 باشد. بهتری انتصاب شنیداری
 

 شنیداری مهارت. فرایندهای 3

مرحله یـا   دو از شنیداری درکپردازان حوزة آموزش زبان،  به اعتقاد ا لب محققان و نیریه
 مفهـوم  یـا  جـزء  بـه  )کـل  پـایی   به باالو  بنیاد( داد  یا کل به )جزء باال به پایی فرایند اصلی: 

 گذرد. می بنیاد(
 تـری   پـایی   از اطالعـات  پردازش ،ای  فرایند در کل(. به )جزء باال به پایین فرایند ●

 هرگونـه  از مغـز در آن  ،. نیـز شـود  مـی  خـتم  زبـانی  بـاالتر  سـطوح  بـه  و آ ـاز  زبانی سطوح
 در خالصـه  طـور  بـه  (.690 :0919 دوست، رقیب و فر )نبی کند می استفاد  موجود اطالعات

 و شناسد می را واژگان معنای سپسو  واژگان و حروا ها، واج ابتدا فرد، کل بهء جز فرایند
 فراینـد، براسـاس ایـ    (. 690 :0919 دوسـت،  رقیـب  و فر )نبی برد می کار به زبان در راها  آن

 مـت   آن اصلی پیام ،ءاجزا همی  خالل از سپس و تقسیم مصتل ءِ اجزا به شنیداری مت  ابتدا
 هـر  معنایی های گزار  یا واحدها ابتدا شنیداری مت  درک فرایند در بنابرای  شود. می درک

 .(066 :0992 زاد ، )بـالغی  شـود  مـی  درک مـت   آنة اولیـ  پیـام  سپس وآید  می خاطر به مت 
 مثـل  جزئیـاتی درک و کشـ    نوبـت،  اخـذ  بـرای  پزشک مطب با تماس هنگام، مثالرای ب

 اهمیت دارد. ساعتو  زمان
 خـالل  از مـت   کلـی  معنـای  جزء، به کل فرایند در جزء(. به )کل پایین به باال فرایند ●

 معنـایی  بافـت  جمـالت(،  )سـاختار  نحـوی  بافـت  شـامل  مت  زبانی بافت» همچون: هایی سرنخ
 :0919 دوسـت،  رقیـب  و فـر  )نبی آید می دست به «الصطی رسم اطالعات و مت ( معنای )حدس
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 سپس و کند، می تجربه را زبان و کلمات ابتدا فرد جزء، به کل فرایند در خالصه طور به (.690
 دوسـت،  رقیـب  و فـر  )نبـی  کنـد  مـی  شناسایی و بینی پیش را ها واج و حروا ها، واژ  و ها گرو 
 پیـام  فهـم  هـدا  چـون  طوالنی، سصنرانی یک به دادن گوش هنگام مثال، برای (.690 :0919
 دادن گوش از هدا است ممک  حی  همی  در شود. می توجه سصنرانی کلیات به فقط است،

 شود. می توجه نیز جزئیات به بنابرای  باشد؛ سصنرانی جزئیات فهم سصنرانی، به
زمان جزئیـات   به صورت هم بتواند باید دانشجو شنیداری، مهارت دروس کالس در
درک کند؛ یعنی هـم بـه موضـوع اصـلی مـت  دسـت یابـد و هـم          را شنیداری مت و کلیات 

 چـه را  رخـداد  آنکـه   یـ  ا یـا  رخـداد  یـک  مکـان  و زمـان  کش همچون ـ جزئیات آن را  
 کتـب  های تمری  دربنابرای  بایسته است که  .درک کند - اند داد  انجام چگونگی و افرادی

 درتوجه داشت. بنابرای ، بهتر اسـت کـه    فرایند دو هرشنیداری، به  مهارتمربوط به تقویت 
 به باال فرایند، پیشرفته حوسطدر  و باال به پایی  فرایند، متوسطه( و )مبتدی زبانیة اولی سطوح
  استفاد  شود. پایی 

 
  شنیداری متن کیفی های شاخص. 4

انداردی باشد که بتـوان از  است های شاخره و ها ویژگی دارای باید شنیداری مت  هرشک  بی
آمـوزان   وح مصتل  زبـان سط با متناسب شنیداری مهارت آموزش درسی کالس درآن مت  

 ها هستند: تری  آن مهم« عمومیت و سرعت»بهر  گرفت؛ 
 گفتـاری  های فعالیت از ای نمونه باید شنیداری متون شنیداری: متن داشتن عمومیت ●

، خـاص  دانشی داشت  مستلزم ها آن فهمیدن که دنباش نحوی به نبایدود ، ب واقعی زندگی در
 با متناسب باید شنیداری متون، دیگر عبارت به باشد. دانشگاهیای  رشته در تحریالت مانند
  باشند. آموزان زبان فهم

 011-021ردن مت  شنیداری باید طبیعـی ) ک صحبت سرعت شنیداری: متن سرعت ●
 بـرای  شـنیداری  مـت   درک کـه  شـود  مـی  باع  شنیداری مت  سرعت .واژ  در دقیقه( باشد

سـهولت یـا    درعوامل زیـر   ،ای  بر عالو  (.91 :0994 پور، )گل باشد آسان یا سصت شنوند 
 تأثیر دارند: شنیداری مت  درکدشواری 
 مـت   دشواری باع  زیاد صداهای تعداد مت : یک در اشیاء یا افراد صداهای تعدادـ 

 شود. می
 و زن یک صدای وجودبرای مثال،  یکدیگر: از اشیاء یا افراد صداهای تمایز میزانـ 

 شود. می مت  درک شدن تر آسان موجب زن دو یا و مرد دو صدای با مقایسه در مرد یک
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 فهمیـد   پیچید  ارتباطات از تر آسان: ای  ارتباطات خاص و ساد  فضایی ارتباطاتـ 
 طـور  همـی  »ة جمل از تر آسان «جلو برو مستقیم» مانند امریة جمل یک؛ برای مثال، شوند می
  شد. خواهد درک «بد  ادامه راهت به

 آن در وقـایع  که دنباش شد  تنییم ای گونه به دریافتی اطالعات وقتی وقایع: ترتیبـ 
 شوند. می فهمید  تر راحت لبامط اند، داد  روی ترتیب به

 را مـت  شـنوند    باشـد،  کمترچه ای  تعداد هر: شنوند  نیاز مورد های استنباط تعدادـ 
 فهمد. می تر راحت

 را مطـالبی  شـنیداری  مت ة زمین در شنوند  اگر شنوند : پیشی  تجربیات و اطالعاتـ 
  (.99 :0994 ،پور گل) کرد خواهد درک تر راحت را مت  باشد، خواند  پیش از

 آمـوزش  کتاب کیفی های بایسته تری  مهم، جستار ای  نیریبا توجه به مبح  مبانی 
 ارائه کرد. 0توان به طور خالصه در شکل  را می شنیداری مهارت

 

 
 شنیداری مهارت آموزش کتاب کیفی های وار  بایسته طرح  9 شکل

 

 پژوهش روش
 است؛ از دو روش توصیفی ـ تحلیلی و تحلیل محتوا بهر  جسته ای  پژوهش به دلیل ماهیت آن 

 کتـاب  محتـوای  تهیـة  هـای  شـاخ،  و مبـانی  تـری   مهـم  اسـتصراج  منیور به توصیفی روش از
 اللغةة  تعلّـم  کتاب محتوای تحلیل منیور به محتوا تحلیل روش از و شنیداری، مهارت آموزش

 از یکـی  محتـوا  تحلیـل  روش مذکور. های شاخ، اساس بر( 0991)یاری،  الشاشة عبر العربیة
 کـار  بـه  ارتباطـات  پنهـان  و آشـکار  محتوای منیم و عینی توصی  برای که است تحقیق فنون

 مهارت شنیداری

 انواع شنیدن.0

رویکردهای . 6
 آموزش زبان

فرایندهای درک  . 9
 مت  شنیداری

شاخ، های کیفی . 4
 مت  شنیداری
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 دانشـگاهی  جهـاد  انتشـارات  (.12 :0916 )سـاروخانی،  اسـت  کردن تفسیر آن هدا و رود می
 924 در 0991 سـال  در را یاری اصغر علی اثر ،الشاشة عبر العربیة اللغة تعلّم کتاب کرمان استان

 اسـاس  بـر  اسـت. کـرد    منتشـر  «الحلیب بائع» کارتون فشرد  لوح همرا  به درس، 10 و صفحه
 های مهارت به مربوط دروس تدریس در موجودخأل  رفع منیور به کتاب ای  نویسند ، ادعای

 پیشگفتار(. :0991 )یاری، است شد  تألی ، 9 تا 0 زبان آزمایشگا  مثل، شنیداری
سـاخته اسـت کـه ارکـان      ابزار خاص پژوهش، فهرست وارسی )چک لیست( محقق

های تهیة محتوای کتاب آموزش مهارت شنیداری )قابل مشـاهد    اصلی آن از طریق شاخ،
ابـزار پـژوهش را دو   بـه منیـور سـنجش روایـی     ( تشکیل یافته اسـت.  0وارة شمارة  در طرح

جزئـی مـورد   اصـالح  از بعـد   کـه    روایـی کردنـد  متصر، حوزة آموزش زبان عربی تعیی
 استفاد  قرار گرفت. 

 

 ی پژوهشها یافته
شـود   توصیفی کوتا  ارائه می الشاشة عبر العربیة اللغة تعلّم کتابابتدا در باب ساختار شکلی 

  .گردد می ارائهآن  کیفیت بهبود جهت در پیشنهادهایی وو سپس، محتوای کتاب بررسی 
 

 الشاشة عبر العربیة اللغة تعلّم کتابساختار شکلی 
 درونـی  محتـوای  بـا  جلـد  تناسب بیرونی، لحاظ از کتاب ای  قوت نکات از یکی. 0

ة صـفح  در کـارتون  یـک  از ترـویری  بـا  ظـاهری،  سـادگی  عـی   در کتـاب  جلد. استآن 
 یعنـی ، کتـاب  درونـی  محتـوای ة متوجـ  مصاطـب  کـه  اسـت،  آمیصتـه رایانـه   و تلبت موبایل،

 لـ  ؤم علمـی ة مرتبـ  درج البتـه ؛ شـود  مـی  شـنیداری  های فایلبه وسیلة  عربی زبان یادگیری
   نیست. نواز چشم چندان کتاب جلد روی بزرگ فونت با کتاب

 آزمایشـگا   درس های چالشوار در مورد  خالصه نکاتیدارای  کتاب پایانی جلد. 6
 نیـر  بـه نیز آمـد  بـود؛    پیشگفتار در که، در حالی است کتاب لی أت از هدا و عربی زبان
تنهـا   اسـت  بهتر و نباشد زیبند  چندان کتاب پایانیة صفح روی مطالب همان تکرار رسد می

 شود. ارائه کتاب محتوای از ای خالصه
 سـتونی  و سـرهم  پشت فشرد ، یکنواخت، ریز، بسیار فونتدارای  کتاب، مطالب. 9

از  کتـاب  مطالـب نکـردن   پیگیـری نیـز   ودانشـجو   دلزدگیو  چشم خستگیسبب  که است
 تعـداد  نشـدن  زیـاد ی )اقتراددلیل مالحیات  به مؤل قرد  شاید البته؛ گردد میسوی وی 
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، جلـد  هـر و  شـود نییم ت جلد سه یا دو در کتابشود  می پیشنهاد( بود  است. پس، صفحات
 باشد. فراگیران زبانی سط  یک با متناسب

اهمیـت زیـادی دارد، ترجمـة اشـتبا       تر که هم در بصش نقد بیرونی کتاب . نکته مهم4
« آمـوزش »را به معنای « تعلّم»برخی از جمالت یا واژگان است. در عنوان کتاب، نویسند  واژة 

که ای  واژ  یکی از واژگان پرکاربرد در حوزة آموزش زبان است و به  ترجمه کرد ، در حالی
اسـت کـه اصـطالحا  بـه     « لـیم تع»در زبان عربـی  « آموزش»است. معادل واژة « یادگیری»معنای 
فرایند یاددهی »رود. در آموزش زبان عربی، اصطالح تصرری  نیز به کار می« یاددهی»معنای 

واژة  99است. برای نمونه، درس چهارم صفحة « والتعلمیة التعلیمیة العملیة»به معنای « یادگیری -
که بر اساس معنای معجمی ای  واژ  و   ترجمه شد ، در حالی« وارد آب شد»به معنای  « طس»

ترجمـه شـود. نیـز    « شـیرجه زدن »دهد، ای  واژ  باید به معنـای   آنچه سریال )کارتون( نشان می
برخی از واژگان سریال، اشتبا  نوشته شد  است که شاید ناشی از کیفیت فایل ویـدئویی بـود    

أدخـال الغسـیل   »در سطر هشـتم کـه بصـش دوم عبـارت      42پنجم در صفحة  است؛ مانند درس
أدخـال  »معناست و شکل صحی  ای  جملـه چنـی  اسـت:     ناق، و بی «والج ..... کی ال یکتس 
یـا  «. های شسته شد  را ببرید داخـل کـه کثیـ  نشـوند     لباس»به معنای « الغسیل وانتبها ألّا یتّسخ
سأقدّم لک بعـ  المربّـی   »از پایی  صفحه، در عبارت  ، در سطر سوم99درس سوم در صفحة 

ای  بعد از حرا الم فعلی است که متأسفانه نوشـته نشـد  و بـرای همـی  جملـه     « ل........ مرارته
  «.سأقدّم لک بع  المربّی لتُزیل مرارته»معنا شد  است؛ صحی  آن عبارت است از:  بی

 
 کیفی های ر اساس بایستهب الشاشة عبر العربیة اللغة تعلّمتحلیل کتاب 

دهـد کـه روش    مطالعة کتاب مذکور نشان مـی  شنیدن. انواع به پرداختن در غفلت. 9
 یـک  قالـب  در «الحلیب بائع» سریال از قسمت هرارائة محتوای کتاب به ای  شکل است که 

 سریال اصطالحات و واژگان به مربوط درس هر ابتدای که طوری به است، شد  ارائه درس
آن  پایـان  در سـپس  و سـریال  از قسمت هر مت  کلبه صورت  درس، هر دوم بصش و است
 یـک  سـریال،  از قسـمت  هـر  مـت   کردن خالصه به تمری  یکری  ارائه شد  است. تم چند

 خـالی  جاهـای  کـردن  پـر  بـه  نیـز  تمـری   یک و ریصته هم به کلمات کردن مرتب به تمری 
دهـد کـه بـه انـواع شـنیدن )گسـترد ،        ای  نوع چینش محتوا نشان مـی  است. یافته اختراص

فشرد ، شنیدن واکنشی، و واکنشی و گزینشی( توجـه نشـد  اسـت؛ بایسـته بـود کـه مؤلـ         
 کرد: هایی بدی  شرح ارائه می تمری 
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 بنیـاد  مفهـوم  و عمـومی  هـای  سـؤال  طـرح  (0 «:گسترد  شنیدن» هدا تحقق منیور به ـ
 طرح (6 و سریال در موجود های شصریت کارکرد از سؤال مثال، برای ری؛شنیدا مت  پیرامون
 التـی  القریةة  اسم کان ماذا :مانند هایی سؤال مثال، برای مت ؛ محتوای فهم به مربوط های تمری 

 لمـاذا  ،وصـدیقته؟  فـادی  یعـیش  کـان  آیـ   ،فادی؟ صدیقة اسم کان ماذا ،فادی؟ فیها یعیش

بـائع  »یال سـر  اول قسـمت  در «فـادی؟  م  حالء طلبت ماذا و، ؟البلدة إلی وجد  فادی ذهب
،  ادد گـوش  شنیداری مت  به بیشتری دقت با آموزان زبانها  سؤال گونه ای با طرح  .«الحلیب

 یابند. می دست مت  محتوای از خوبی درک بهسرانجام 
هـایی بـرای کمـک بـه شـناخت       ، طرح سؤال«شنیدن فشرد »ـ به منیور تحقق هدا 

هایی درخروص تلفی حروا هم مصـرج یـا    ؛ مانند سؤالزبان واژی ساخت و واجی عناصر
 بعید المصرج.

 ازة مسـتصرج  نفر دو گوهایو ، طرح گفت«شنیدن واکنشی» هدا تحقق منیور بهـ 
هـای   وگوی بی  دو یـا چنـد نفـر از شصرـیت     گفت از هایی ؛ برای مثال، بصششنیداری مت 

 را تکمیل کند. محذوا های بصشآموز  زبان سپسشود و  حذاسریال 
 وامی، اعداد اسهایی در زمینة  ، طرح سؤال«شنیدن گزینشی»ـ به منیور تحقق هدا 

چه کسی فالن عمل را انجـام داد؟ و در ایـ  بصـش    »؛ مانند شنیداری مت  در خاص حوادثی
 «. از فیلم چه اتفاقی رخ داد؟

 حـدس  بـه  مربـوط  تمری ة ئارا ،«گزینشی و واکنشی شنیدن» هدا تحقق منیور بهـ 
ــا نفــر  دو گوهــایو گفــت از هــایی بصــش زدن ــد ی ــر  چن ــدی ؛ نف ــا ب ــدا کــه معن  یــک ابت

هـایی از ایـ     بصـش نیـز   شـود،  گـزینش  شنیداری مت  از نفر  چند یا نفر  دو گوهایو گفت
 حـدس  را محـذوا  هـای  بصـش  کـه  شود خواسته آموزان زبان از سپسو  حذا گوو گفت
   کنند. تکمیل و بزنند

 تشـصی، هـایی مثـل    گیـری از تمـری    عالو  بـر توجـه بـه چهـار نـوع شـنیدن، بهـر        
 ضرورت دارد.  بازگوییو  دیکته، جمالت تکرار، شنیداری بندش، دگرگفت
 تـاکنون تـر آمـد،    طـور کـه پـیش    همان. مشخص آموزشی رویکرد بهنبودن  پایبند .8

 اسـت  هـایی  ویژگـی  دارای یک هربرای آموزش زبان معرفی شد  که  مصتلفی رویکردهای
سـان و  مدر نویسان، برنامه خاطر همی  به؛ است دیگری از بهتر یک کدام گفت توان نمی که

 یـک  هـر  انتصاب بهی زبانی فراگیران نیازها با متناسب بایست میمؤلفان کتب آموزش زبان 
  بزنند. دست رویکردها ای  از
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 اسـت،  ترـویری  - صوتی فایل دارای الشاشة عبر العربیة اللغة تعلم کتاباز آنجاکه 
 متناسبو  آموزان زبان شنیداری مهارت تقویت بررسد تمرکز آن  در نگا  نصست به نیر می

 تمرکز همچون، رویکرد ای  های مؤلفه در دقت با اماباشد؛ « شنیداری ـ گفتاری » رویکرد با
 بـه  کتـاب  ایـ   کـه شود  ، مشص، میدشوار به ساد  از دستوری ساختارهایة ارائو  تلفی بر

 آموزش حروا، تلفیة مقولسه  بهگفتاری نیست، زیرا  - شنیداری رویکرد پیرو کامل طور
  است.داشته ن توجهی هیچ مناسب های تمری  و واژگان محدود

 جمـالت  و واژگـان  بیـان ة شـیو  یا حروا تلفی حروا. تلفی مقولة به توجهی بی ●
 ای مرحلـه  صـورت  به بایدکه  شود می محسوب زبان هر یادگیری در مهم معیارهای از یکی

 :0991 )محمـدی،  گـردد  ارائـه  زبـان  آمـوزش  کتاب در مستقل بصش یک در و یکجا نه و
 هایی تمری  است.شد  ن توجه موضوع ای به  الشاشة عبر العربیة اللغة تعلم کتاب؛ اما در (40
 تقویـت  بـرای  مناسـبی هـای   تمری ، کلمات آخر و وسط اول، در حرا یک دادن قرار مثل

 حـروا  کـه  شـوند  انتصاب واژگانی، باید مثالرای ب .هستند عربی زبان دشوار حروا تلفی
 شـود.  مشـص،  شـنیداری  مـت   از اسـتفاد   بـا  هـا  آن تلفـی  تفـاوت  و باشـند  داشته مصرج هم

 ،«ث س، ص،» ،«ز ذ، ظ، ض،» مثـل ، مصرج هم های حروا مجموعه تلفی آموزش بنابرای 
 بـدی  . دارد ضـرورت  بسـیار  کتـاب   آ ـازی  دروس در «ء ع،» و «هـ ح،» ،«غ ق،» ،«ت ط،»

 کـه  «هیّـا » و «حـال »ة واژ دو مـثال   شود؛ استفاد  سریال مت  واژگان از شود می پیشنهاد منیور
 است. مناسب «ه» و «ح» حرا دو آموزش برای آمد ، سریال های قسمت برخی در

مـورد   کتـاب  واژگـان،  آمـوزش  بصـش  در. واژگانصحی   آموزشتوجهی به  بی ●
 بـه  واژ  چندی  و سریال مت  جمالت از برخی فقط زیرا، استمهمی  کاستی دارایبررسی 

نشـد    طراحـی  واژگـان  یـادگیری ای ربـ  تمرینی هیچ و شد  ارائه ها آن فارسیة ترجم همرا 
 یـادگیری  سـهولت ة پای بر باید واژگان، (000 :0911 حسینی، )ضیا ریچاردز نیر طبقاست. 

 یـادگیری  بـرای  ذهنـی  هـای  واژ  از عینـی  هـای  واژ  هـا.  آن فراوانـی  نـه  شوند انتصاب ها آن
 بـا . شـود  انتصـاب  ای ویـژ   واژگـان  بایـد  آمـوز  زبان هدا و نیاز فراخور به و هستند تر آسان
 و زبـانی  دانـش ة پایـ  بـر  انسـان  و ندارد معنا سص  از خارج و مت  بدون زبان که ای  به توجه
 بایـد  آموز زبان لذا سازد، میرا  معنا آن هدا و مت  موضوع با آشنایی و خود جهانی دانش
 زبـانی   یـر  هـای  کـاوی و همچنـی  نشـانه    سص  های نشانه و سص  مت  از را واژ  معنی بتواند
 یـادگیری ـ   یـاددهی  بـرای بـه شـرح ذیـل     هـایی  تمری ، اساس همی  بر بیابد. ترویر( )مانند

 شد  است: پیشنهاد واژگان
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 آن موضـوع  بـا  قبـل  از آموز زبان کهرا  متنی: مناسبة واژ با خالی جاهای پرکردنـ 
 د.گیر  یادآن را  مت  موضوع و مفهومة واسط به باشد، شد  آشنا

  مت . طریق از واژگان معنای زدن حدسـ 
 در و واژ  چنـد  سـتون  یـک  در: همنشینیة قاعد از استفاد  با واژگان معنای کش ـ 

 هـر  کند مشص،باید  آموز زبان سپسقرار گیرد؛  توصیفی عبارت یا جمله چند دیگر ستون
   است. توصیفی جمالت از یکی کدام با متناسب واژگان، از یک

: بـا قـرار   معنـا  هـم  واژگـان  مشترک های ویژگی از استفاد  با واژگان معنای کش ـ 
 هر کند مشص، که شود  خواسته آموز ، از زبانمشترک مفهوم با واژگان از دسته چنددادن 
 اشتراک دارند. هایی ویژگی چه در واژگانی های گرو  از یک

  گرو . یک در همسان واژگان دادن قرارـ 
  اصلی. واژ  یک به معنا هم واژگان کردن وصلـ 

، مقـدماتی  سـطوح  بـرای : بهتـر اسـت   ترـاویر  از اسـتفاد   بـا  واژگـان  معنای درک -
 انتزاعـی  و تر پیچید  تراویری، باالتر سطوح برای و )عینی( حسی واژگان به مربوط تراویر
  د.نشو انتصاب

  واژگان. متضاد و مترادا از استفاد  با واژگان معنای درکـ 
اسـتفاد  از   بـا  شـود  خواسـته   آمـوزان  زبـان : از شد  آموخته واژگان با گویی داستانـ 
   است. پیشرفته سط  با متناسب تمری  ای ؛ بنویسند یا بگویند داستان  واژتعدادی 
در زمینـة   واژگـانی : بـرای مثـال   معنـا  هـم  واژگان برخیدر مورد  نیر تبادل و بح ـ 

 و بحـ   هـا  آن مـورد  درتـا   شـود   خواسـته  آموزان زبان از و مطرح( حسابدارو  منشی) شغل
 ,Kruse)آن را بگوینـد   دلیـل  و هسـتند  منـد  عالقـه  مشا ل از یک کدام به که کنند مشص،

1979; Honeyfield, 1977 0911 و 0914 حسینی، ضیا؛.)  
و  اصـلی ، پربسـامد  واژگـان  ،الشاشةة  عبـر  العربیة اللغة تعلممؤل   بود بهتر بنابرای ،

 و کـرد  مـی  ارائـه  متنی درون رویکرد با مجزا بصشی در را شنیداری مت  درک رب ثیرگذارأت
؛ چند اصـطالح متناسـب بـا    کشید می خطرا  مت  معنای در ثیرگذارِأت و برجسته واژگان زیر

 ارائـه  دیگر بصشی در روزمر ( زندگی به مربوط اصطالحات )مثل مبتدی آموزان سط  زبان
 واژگـان  معنـای  درک و یـادگیری  راستای در هدفمند یها تمری  دیگر، بصشی در سپسو 

ة اولیـ  دروس در است، کارتون که «الحلیب بائع» سریال محتوای به توجه باکرد؛ و  می طرح
 کـردن  وصـل  متضـاد،  متـرادا،  ترـویری،  هـای  تمـری   قالـب  در محسوس واژگان کتاب
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خـالی،   جاهـای  کردن پر و سریال مت ، از طریق واژگان معنای زدن حدس معنا، هم واژگان
 برد. واژگان مناسب به کار می

آمـوزش  ح اولیـة  سـطو  در. شنیداری مت  درک و واژ ـ   ساخت های تمری  فقدان ●
یق افـزودن آونـدهای   طر ازها،  آموخت که بتواند بر پایة ترکیب واژ  آموز زبان باید به زبان
 مثـل  دیگـری  واژگـان  «کَتَـب  »ة واژ بـا  بتوانـد  مثال ؛ بسازد، واژ  جدیدة واژمتفاوت به ریشة 

 شـنیداری  مـت   مهم افعال توانست می مؤل ، کتاب ای  در بسازد. «الکتابةو  نکتبُ، أکتبُ،»
 یـا  ببرد کار به مصتل  های زمان در را فعل همان که بصواهد آموز زبان از و کند استصراج را

 در اگـر  را صـفات  بصواهـد  آمـوز  ای مهم را استصراج کنـد و از زبـان  ه اسم و صفات که ای 
 خواسـت  می آموز رینی از زبانتمیا با طرح  بنویسد. مؤن  حالت در است، مذکر مثال  حالت
بـا   دبایـ  تمـری   ایـ   در شـد   انتصـاب  جمالت کند. تکمیل جدید افعالی با را خالی جاهای

 برقـرار  بیشـتری  ارتبـاط با جمـالت   ندنبتواآموزان متناسب باشد تا آنان  نیازهای روزمرة زبان
 بدون و مت  از خارج را زبان دستوری ساختارهای نباید آموز ، زبانمحققانطبق نتایج  د.نکن

تجربه کـردن   طریق از باید؛ بلکه دارد منافات زبان ماهیت با زیرا، دموزیاب یکدیگر با ارتباط
 یابـد  دست آن دستوری ساختارهای بر حاکم کلی قواعد به، ارتباطی ای منزلة وسیله زبان، به
 زبـان  با که دهد می را امکان ای  آموز لذا چنی  تمرینی به زبان (.091 :0911 حسینی، )ضیاء
 بسـرعة  کمالبسـ  جفّـ  »ة جملـ  ای  مثال  کند. اتصاذ را درست قواعد و برقرار ارتباط عربی
)یـاری،   بصوری( سرما که ای  از قبل ک  خشک سریعا  را هایت )لباس «بالبرد تراب أن قبل

تـا   خواسـت  دانشـجو  از و داد تغییر شکل ای  به تمری  یک قالب در توان می را( 66: 0991
 .«أن......بـالبرد  قبـل  بسةرعة  مالبسـی  أجفّـ ُ  أنـا » کنـد:  تکمیل مناسب فعل با را خالی جای

 وحـد   مـتکلم  شـکل  بـه  باید نیز دوم فعل که داند می جمله ساختار تغییر در دقت با دانشجو
  د.بر کار به را «صاب اُ»ة کلم و بیاید

شـد؛   ی طراحی میهای تمری برای تحقق ای  هدا  بود بهتر، شنیداری مت  درک در
 ایـ   ذیـل  درنیـز   .«الـن،  اسـتماع  بعـد  التالیة األسئلة ع  أجبْ»برای مثال، تمرینی با عنوان 

 اسـتنباط،  اسـتنتاج، ة مقولـ و مربوط به  پایی  به باال فرایند با متناسبهایی  سؤال باید ها تمری 
مطـرح   هـا  اسـتدالل  قضـاوت  و ارزشـیابی  تحلیـل،  و تفسـیر  هـا،  قضاوت و ها فرض پیشة ارائ
 است: طرح قابل ذیلهای  سؤال (01: 41 )دقیقه سریال پنجم قسمت در، مثالرای بشد.  می

   بحالء؟ یردّ یک  ولم األطوار  ریب فادی کان لماذا .0
 ورانی. أیهم مع اللعب م  تعبانا کان ألنّه أ.
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 بانی. الکلب صاحب م  یصاا کان ألنّه ب.
 بانی. المسکی  الکلب مریر على قلقا  کان ألنّه ج.
 حالء. صوت یسمع یک  لم ألنّه د.
 ؟الجرو اسم کان ماذا .6
 الکلب د. ویتی. ج. کوکی. ب. بانی. أ.
 تذکّر.... الجرو؟ مشاهدة بعد فادی تذکّر ماذا .9
 .الصرداوات بائع أ.

 البلدة إلى جدّ  مع الذهاب ب.

 .بشدة یُضرَب کان الذی الکلب ج.
 .الماء  المسکی  الکلبِ إعطاء د.

 مراحـل  از کـه  اسـت  ایـ   هایی تمری  چنی  بهآموز  زبان پاسصگوییة الزم تردید بی
 «گزینشـی  و گسـترد   شـنیدن »ة مرحلـ  واردشـته،  گذ، «فشـرد   شنیدن» یعنی، شنیدن ابتدایی

 همـی   بـه  د.وشـ ( کـردن  اسـتنباط  یا اصلی پیام و کالم محتوای به بردن پی هدا با شنیدن)
 دومة نیمـ بود از  بهتر و است متناسب پیشرفته آموزان زبان سط  با ها تمری  از نوع ای دلیل، 
 تقویت با متناسب های تمری  از دیگر یکی .شدند درج می - بعد به 61 درس از مثال  - کتاب

 از سـپس  وبشـنود   آمـوز  زبـان را  سریال از بصشی ابتدا که است ای  شنیداری درک مهارت
 باشـد:  شـکل  بـدی   توانـد  مـی  تمـری   ایـ   عنـوان ؛ کنـد  انتصاب را جملهة ادام ها، گزینه بی 

  یتمرینـ ا در ی «.؟التالیة الصیارات بی  م  الصحیحة اإلجابة واختر المسموع الن، إلی استمع»
 بـه  حـال  همـی   در و  درکـ  گـوش  شـنیداری  مت  از بصشی بهتا  خواست آموز زبان ازدیگر 
 اسـتفاد   باسپس  و کند نگا  اند، شد  حذا آن از هایی عبارت یا واژگان که نوشتاری متنی

 گرفتـه  نیـر  در واژگـان  اسـت  بهتـر  تمری  ای  )در کند پر را خالی جاهای شنیداری مت  از
 و سـاد   واژگـان  نـه  دارنـد  زیـادی  اطالعاتی بار که باشند واژگانی خالی، جاهای برای شد 

 تمـری   بـا  و اسـت  شـد   شـناخته  «شنیداری بندش» تمری به نام  تمری  نوع ای  فهم(. راحت
، زیـرا  اسـت  متفـاوت  کـامال   ،الشاشةة  عبـر  العربیةة  اللغة متعلّ کتاب در خالی جای پرکردن
 شـنیداری  بنـدش  تمـری   مـت   ولـی همان مـت  فایـل شـنیداری اسـت      عینا  کتاب ای  تمری 

   شود. می انتصاب شنیداری مت  درون از واژگانفقط  و است متفاوت
 از است الزم شنیداری درکدر  ،که آمد چنان. شنیدن فرایندهاینداشتن به  توجه .3

مـورد پـژوهش    کتـاب ة مطالعـ رد؛ امـا بـا   کـ  عبـور  «بـاال  بـه  پایی » و «پایی  به باال» فرایند دو
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 و سـریال  مـت   سـازی  پیـاد   بـه  فقط زیرانشد ،  کامل پیروی فرایند دو ای  ازیابیم که  درمی
 بـر  مبتنـی  سـریال  کـردن  خالصه به مربوط تمری  البته است. پرداخته ساد  تمری  چندة ارائ

 کـردن  پـر  و ریصتـه  سازی با کلمات به هـم  پایی  است و تمری  مربوط به جمله به باال فرایند
 مشـص، ؛ در نتیجـه  باالسـت  بـه  پـایی   فراینـد  اسـاس  بر نیز جمالتة ترجم و خالی جاهای
 مبتنی کتاب باشد قرار اگر بنابرای  است. رویکردیا دو نوع  یک با متناسب کتاب که نیست

 مکشـوا  جزئیـات  به مربوط هایی تمری باید  باشد، مقدماتی( )مرحله باال به پایی  فرایند بر
 میانیة )مرحل پایی  به باال فرایند بر مبتنی کتاب باشد قرار اگر و باشد داشتهرا  شنیداری مت 

 باشـد.  داشـته را  شـنیداری  مـت   ناپیـدای  کلیـات  به مربوط هایی تمری  باید باشد، پیشرفته( و
  دارد. ضرورت بصش ای  در مطلب درک های تمری ارائة 

 زبـانی  سـط   کـدام  بـا  متناسـب مـذکور   کتـاب از سوی دیگر، مشص، نیسـت کـه   
 گـرفت   نیـر  در مسـتلزم ؛ در حالی که تهیة کتاب آموزشی زبان خـارجی  است شد  طراحی
 مشـترک  جـامع ة برنامـ  هـا،  زبان یادگیری مصتل  سطوح درخروص است. فراگیران سط 

: اسـت  کـرد   معرفـی  ای مرحلـه  سـه  سـط ِ  شش در را زبان یادگیری سطوح، 0اروپا اتحادیه
 میـانی ة مرحلـ ؛ (6Aو 0A) سـط   دو در «زبـان ة اولی کارگیری به» به موسوم مقدماتیة مرحل

 بـه » به موسوم پیشرفتهة مرحل؛ و (6B و 0B) سط  دو در «زبان ذاتی کارگیری به» به موسوم
بر همی  اسـاس بهتـر    (.6111 أروبا، )مجلس (6C و 0C) سط  دو در «زبان مسلط کارگیری
ارکردهـای  ک و بنیـادی   مفـاهیم  جملـه،  اصـلی  ارکاندر مرحلة مقدماتی،  آموزان است زبان

 و عمــومی اطالعــات تــر، اصــلی زبــان را فراگیرنــد؛ در مرحلــة میــانی، ســاختارهای پیچیــد 
 هـا،  ة پیشرفته، ارکان فرعی جملـه، مکمـل  مرحل دررکردهای توصیفی زبان را بیاموزند و کا

 کـه  سـریال  محتـوای  به توجه بابنابرای ،  د.نفراگیر را ترکیبی و بسامدتر کم زبانی های نقش
 وحـوش  حـول  بیشـتر  کـه موجـود در سـریال    جمـالت  و واژگـان  همچنـی   و اسـت  کارتون
 آمـوزان  زبـان  بـرای  را کتـاب  ایـ   بتـوان  شـاید  اسـت، ای عمومی زندگی روزمر  ه موقعیت

یفـی کتـاب   ک هـای  های کتاب در سـایر بایسـته   کاستی هرچند کرد. پیشنهادمرحلة مقدماتی 
 بـائع »بـرای مشـاهدة کـارتون     راهنمـا  کتـاب  حـد  در کـه  شـود مهارت شنیداری باعـ  مـی  

 بماند. باقی «الحلیب
 هـیچ  ولـی  اسـت،  شـد   تقسـیم  فرل سه به الشاشة عبر العربیة اللغة تعلم کتاب آنجا از

 هـای  تمـری   و اصـطالحات  واژگـان،  ارائـة  جملـه:  از محتـوا،  چیـنش  در تغییر لحاظ به تفاوتی

                                                                                                                                        
1. Common European Framework of Reference 
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 چـه  فرـل  سـه  ای  گرفت  نیر در از نویسند  هدا که نیست مشص، و شود نمی دید  کتاب
 محتـوای  در تغییـر  مبیّ  آموزشی کتب در مصتل  فرول گرفت  نیر در تردید بی است!! بود 
 از هـدا  کـه  ایـ   بـه  توجـه  بـا  اسـت.  آن سـط   در ترتیـب  لحاظ از ویژ  به کتاب از فرل هر

 بـا  فرـل  هـر  محتـوای  است بهتر است، آموزان زبان شنیداری مهارت تقویت کتاب ای  تألی 
 متناسـب  را سـریال  های قسمت از نیمی توان می مثال، برای باشد. متناسب یادگیری فرایند یک

   کرد. طراحی پایی  به باال رویکرد با متناسب را پایانی نیمة و باال به پایی  فرایند با
 نیـری  مبـانی  بصـش  بـه  توجـه  بـا  شـنیداری.  مـتن  کیفـی  هـای  شـاخص  از مندی بهره .4
 میـزان  افـراد،  صـداهای  تعـداد  شنیداری، مت  سرعت شنیداری، مت  داشت  عمومیت پژوهش،

 موجـود  وقایع ترتیب خاص، و ساد  فضایی ارتباطات یکدیگر، از اشیاء یا افراد صداهای تمایز
 شـنوند ،  پیشـی   تجربیـات  و اطالعـات  نیـز  و شـنوند   نیـاز  مـورد  هـای  اسـتنباط  تعداد مت ، در

 اللغةة  تعلـم  کتـاب  اسـت.  شنیداری مت  یک در انتصاب برای نیر مورد های شاخ، تری  مهم
 مـت   زیـرا  دارد؛ قـرار  مطلـوب  حد در ها، شاخ، ای  داشت  بر در لحاظ از الشاشة عبر العربیة

 روزانـه  ،«فادی» خود، نوة با که است شیرفروش پیرمردی زندگی مورد در کارتونی شنیداری،
 در و دارنـد  خویشـاوندی  ارتبـاط  اکثرا  نیز داستان های شصریت کند؛ می سفر شهر به روستا از

-021) اسـتاندارد  حـد  در تقریبـا   سـرعت،  لحـاظ  به مت  نیز دارد. عمومیت نحوی به مت  نتیجه

 شـنوند   کـه  نیسـت  متراکم و زیاد چندان ها شصریت اصوات تعداد است. دقیقه( در واژ  011
 نیـز  اسـت.  بـود   یکدیگر از تفکیک قابل افراد صداهای بلکه شود، فهم در گمی در سر دچار

 نوسـان  در شـهر  و روسـتا  فضـای  بـی   معموال  و نیست پیچید  و  ریب چندان مکانی ارتباطات
 داسـتان  ادامـة  دیـدن  به شنوند  شود می باع  که است وار سلسله داستان حوادث ترتیب است.
 از اسـتفاد   بـا  و نـدارد  پیچید  های استنباط به نیاز سریال محتوای فهم برای شنوند  شود. را ب
 گیرد. می قرار ماجراها بط  در کامال  داستان حکایی روند

 

 گیری بحث و نتیجه
 شـنیداری  مهارت ماهیت علت به شنیداری مهارت آموزش که داد نشان پژوهش ای  های یافته

 آمـوزش  بـرای  مناسـب  کتـاب  تهیـة  و است برخوردار دوم زبان آموزش در بسزایی اهمیت از
 رویکـرد  بـه  توجـه » ،«شـنیدن  انـواع » همچـون  هـایی  بایسـته  گـرفت   نیر در مستلزم مهارت ای 

 مـت   کیفـی  هـای  شـاخ، » نیـز  و «شـنیداری  درک صـحی   فرایند به توجه» ،«خاص آموزشی
 مشـص، ( 0991)یاری،  الشاشة عبر العربیة اللغة تعلّم کتاب محتوای تحلیل با است. «شنیداری
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 شـنیداری  مهـارت  آموزشـی  محتـوای  تهیـة  بنیـادی   اصـول  به توجه بدون آن محتوای که شد
 بـه  آن مطالعة از بعد آموز زبان که دهد می نشان کتاب عنوان نصست نگا  در است. شد  تنییم
 کـه  دارد حکایـت  آن محتـوای  ولـی  یابـد،  می دست شنیداری مهارت آموزش اهداا تمامی
 تـری   مهـم  اسـت.  هدفمنـد   یر تمری  چند همرا  به «الحلیب بائع» سریال زیرنویس تنها کتاب
 اصـطالحات،  و واژگـان  برخـی  ناصـحی   ترجمـة  در سـاختاری  لحـاظ  از کتـاب  هـای  کاستی
 انـواع  بـه  توجـه  در  فلـت  نیز، شود. می خالصه اصطالحات و واژگان برخی ناصحی  نگارش
 آموزش و حروا تلفی مقولة به توجهی بی مشص،، آموزشی رویکرد به نبودن پایبند شنیدن،
 بـه  نکـردن  توجـه  و شـنیداری  مـت   درک و واژ  ــ  ساخت های تمری  فقدان واژگان، صحی 

 کتـاب،  قـوت  نقطـه  تنهـا  امـا  هستند. کتاب محتوایی های کاستی تری  مهم از شنیدن فرایندهای
 منبـع   یـک  عنـوان  بـه  شـد   باعـ   که است شنیداری مت  کیفی های شاخ، از آن مندی بهر 

 باشد. سودمند «6 و 0» زبان آزمایشگا  درس در مبتدی آموزان عربی برای آموزشی کمک
 
 پیشنهادها

 پیشـنهاد  شرحدی  ب شنیداری مهارت آموزشی محتوای تألی ای رب هایی شاخ، جستار ای 
   کند: می

  آموزان. زبان سط  و نیازها با متناسب آموزشی فرایند و رویکرد انتصابـ 
 بـاال  بـه  پـایی   فراینـد  همـرا   بـه  گفتاریـ   شنیداری آموزشییکرد رو کارگیری بهـ 

 مبتدی. آموزان زبان برای
 آمـوزش  به توجه و محوری مت  رویکرد با اصطالحات و واژگان صحی  آموزشـ 

   اساسی. و عینی واژگان
 مرتبط. های تمری ة ارائ با حروا تلفی صحی  آموزشـ 
 ترـویری،  هـای  تمـری  ؛ ماننـد  واژگـان  یـادگیری  بـا  متناسـب  هـای  تمری  طراحیـ 
 فـیلم  مت از طریق  واژگان معنای زدن حدس معنا، هم واژگان کردن وصل متضاد، مترادا،

 مناسب. واژگان از استفاد  با خالی جاهای کردن پر و
 کـردن  پر؛ مانند تمری  شنیداری درک و واژ  ساخت به مربوط های تمری  طراحیـ 
 تقویــت و مــت  فهــم بــه مربــوط هــای تمــری  مناســب، افعــال از اســتفاد  بــا خــالی جاهــای
 مقایســه، هــا، فــرض پــیش شناســایی اســتنباط، اســتنتاج، همچــون نقادانــه تفکــر هــای مهــارت

 نفـر   دو وگوهـای  گفتو  حدس مت ،ة ادام منطقی حدس های تمری  ها، استدالل ارزشیابی
   شنیداری. بندش و نفر  چند یا
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 منابع
 مکـان:  ال الثـانی(،  )القسـم  أخرى بلغات للناطقی  العربیة اللغة تعلیم فی المرجع (.ال.تا ) رشدی ،طعیمة دمأح

 القرى. أم جامعة
 چـا   ،انگلیسـی  زبـان  معلمـان  برای درسی مطالب تدوی  و تهیه عملی راهنمای (.0992) ساسان زاد ، بالغی

 سمت. تهران: پنجم،
 تهـران:  بصـش،  فـرح  علیرضـا ة ترجم ،کالسی عملکردهای و اصول زبان: ارزشیابی (.0919) داگالس براون،

 رهنما.
 پـنجم،  چـا   نورمحمـدی،  محمـود ة ترجمـ  ،دوم زبان آموزش های مهارت گسترش (.0991) کنت چست ،

 رهنما. تهران:
 شـنیدن:  ای چندگزینـه  آزمـون » (.0999) پـور  گـل  لـیال  و امیررضا فرد، وکیلی بلقیس، روش ، بهم ، زندی،

  یـر  بـه  فارسـی  زبـان  آمـوزش ة پژوهشـنام  ،«گفتاری و نوشتاری قالب دو در ها گزینهة ارائ تأثیرة مقایس
 .21ـ42 ص ،2 پیاپی ،6ة شمار سوم، سال ،زبانان فارسی
 مطالعـات  و انسـانی  علـوم  پژوهشـگا   تهـران:  ،اجتماعی علوم در تحقیق هایروش (.0916) باقر ساروخانی،

  فرهنگی.

 ایرایانـه  هـای مداخله طریق از آموزان زبان شنیداری درک ارزشیابی» (.0991) باخدا ایمان و کریم شعبانی،
 ص ،9ة شـمار  ،9ة دور ،خـارجی  هـای  زبان در شناختی زبان های پژوهش ،«شد  بندی زمان چندوجهی و
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 در مهـارت  ایـ   تقویـت  در ادبی متون نقش و شنیداری مهارت دروس نقد و بررسی (.0990) زهر  شیبانی،
 تربیـت  دانشـگا   ارشـد،  کارشناسـی ة نامـ  پایـان  ،ایـران  دولتی های دانشگا  در عربی ادبیات و زبان ةرشت

 مدرس.

 تولیـد  در هـا  بایسـتگی » (.0996) ثمـر   فـار  رضـا  و سهیال نژاد، محسنی سیدعدنان، اشکوری، حامد، صدقی،
 و الحیاة صـدی ة نمون دو موردی بررسی دوم، زبان گویشوران برای زبانی های مهارت آموزش های بسته

  .21ـ49 ص ،69ة شمار ،02ة دور ،دانشگاهی کتب نگارش و پژوهش ،«للناشئی  العربیة

  رهنما. تهران: دوم، خارجی/ زبان تدریس روش (.0911) محمد حسینی، ضیاء
 و هـا  نیریـه  انگلیسـی،  زبـان  در آزمـون  (.0992) بیرجنـدی  پرویـز  و عبـدالجواد  جعفرپـور،  حسی ، فرهادی،

  سمت. تهران: ،ودوم بیست چا  ،کاربردها
 ،«عربـی  زبـان  هـای  مهـارت  آمـوزش ة زمینـ  در دانشگاهی های کتاب شناسی آسیب» (.0996) مسعود فکری،

 .91ـ02 ص ،61ة شمار ،02ة دور ،دانشگاهی کتب نگارش و پژوهش
 و گفتـاری  مهـارت  بـر  شـنیداری  یادگیری راهبردهای فراشناخت آگاهی تأثیر بررسی (.0990) مارال کتال،

 رجایی. شهید دبیر تربیت دانشگا  ارشد، کارشناسیة نام پایان ،ایرانی آموزان زبان انگلیسی شنیداری
ة رسـال  ،زبانی مهارت چهارة پای بر فارسی زبان استاندارد آزمون اعتباربصشی و طراحی (.0994) لیال پور، گل

  نور. پیام دانشگا  همگانی، شناسی زبانة رشت دکتری

 شناسـی  آسـیب » (.0991) ایکـدری  داوود و محمـدرحیم  زاد ، خـالی  سـجاد،  اسـماعیلی،  عیسـی،  زاد ، متقـی 
 ،«عربـی  ادبیـات  و زبـان  رشـتة  دانشـجویان  و اسـتادان  نیـر  از زبـان  آزمایشگا  درس تدریس های روش
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 .611ـ019 ص ،2ة شمار شانزدهم، سال انسانی، علوم هایبرنامه و متون انتقادیة نام پژوهش

 عبـد  عـادل  عـال  ترجمـة  ،تقییم تدریس، ،دراسة للغات: العام األروبی المرجعی اإلطار (.6111) أروبا مجلس
 .العصریة إلیاس دار: القاهرة وآخرون، الجواب
 شـنیداری  مهـارت  درک بـر  یایاسـتقر  و اسـتنباطی  تـدریس  ایمقایسـه  ثیراتتـأ  (.0992) مهدی محمدنژاد،
 قدس. شهر واحد اسالمی آزاد دانشگا  ارشد، کارشناسیة نام پایان ،ایرانی آموزان زبان

 اصـول  اسـاس  بر «عربی زبان مکالمه» دانشگاهی کتاب تألی  در رویکردی مبانی» (.0991) دانش محمدی،
 .42ـ62 ص ،91ة شمار ،دانشگاهی کتب نگارش و پژوهش ،«خارجی زبان آموزش

 تحلیــل عربــی: زبــان مکالمــه آمــوزش در هــا فعالیــت پویــایی» (.0991) نیــری یوســ و  دانــش محمــدی،
 پـژوهش  ،«خارجی زبان آموزش محتوای تدوی  و تهیه مبانی اساس بر العربیة اللغة مجموعة های فعالیت

 .011ـ021 ص ،41ة شمار ،دانشگاهی کتب نگارش و
 ،«خوانـدن  هـای مـدل  در نحـوی  و شـناختی واج پـردازش  نقـش » (.0919) دوسـت  رقیب شهال و شیما فر، نبی

 .691ـ19 ص ،9ة شمار دهم، سال ،استثنایی کودکانة حیط در پژوهش
 دانشگاهی. جهاد ،کرمان:الشاشة عبر العربیة اللغة تعلّم (.0991) اصغر علی یاری،
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