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അകാദ്മിെ് വൊ-ഓർഡിവനറ്റർ

ഡ

ോ.എ സഫീറുദ്ദീൻ

(റിസർച്ച് ഓൈീസർ, എസ്.സി.ആർ.ടി തിരുവനന്തപുരം)

അധ്യോയം 1

1-1 ആുഖം
1-2 അഹ്ലൻ അറബ്ിെ് - ആവശയെതയും പ്രവതയെതയും.
1-3 വപ്രാബ്ലം വേറ്റ്കമന്റ്
1-4 ഗവവഷണ പശ്ചാത്തലം
1-5 ലക്ഷ്യങ്ങൾ

1-6 അനുമാനം. (hypothesis)
അധ്യോയം 2
2.1 ഭ്ാഷയും ഭ്ാഷാപഠനവം

2.2 അറബ്ി ഭ്ാഷ
2.3 അറബ്ി ഭ്ാഷാധ്യാപനം വെരളീയ സാഹചരയത്തിൽ
2.4 വെരളത്തികല അറബ്ി ഭ്ാഷാ വളർച്ചയും വിൊസവം
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1- ആമുഖം

ആശയങ്ങൾ

മറ്റുള്ളവർക്

മനസ്സിലാകുന്ന

വിധ്ം

വിനിമയം

കചയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണവല്ലാ ഭ്ാഷ. ലിപിയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഭ്ാഷെൾ
വലാെത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്െ്. വലാെ ഭ്ാഷെളിൽ അറബ്ി അതതന്നത സ്ഥാനം

അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. കസമിറ്റിെ് കുടുംബ്ത്തിൽ ഇന്നുണ്ട്ം വമന്മവയറിയ ഭ്ാഷയാണ്
അറബ്ി.

സാഹിതയ

വമന്മ

കൊണ്ടം

സാംസ്കാരിെ

പശ്ചാത്തലങ്ങളികല

അവാചയമായ ഇടകപടലുെൾ കൊണ്ടം അറബ്ിഭ്ാഷ ഇതര ഭ്ാഷെളിൽ നിന്നുണ്ട്ം
ഏകറ ഫവവിധ്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. 1973 ൽ ഐെയരാഷ്ട്രസഭ്യുകട ഔവദ്യാഗിെ
ഭ്ാഷെളിൽ

അറബ്ി

ഉൾകപ്പടുത്തിയത്

അതികന്റ

സവീൊരയതകയ

വബ്ാധ്യകപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.
ഇന്തയയിൽ

അറബ്ി

ഭ്ാഷക്

ഏറ്റവം

കൂടുതൽ

പ്രചാരം

ലഭ്ിച്ചത്

വെരളത്തിലാണ്. ൊരണം പ്രാചീനൊലം ുതവല അറബ്ിെളം വെരളീയരും
തമ്മിൽ

അവഭ്ദ്യമായ

ബ്ന്ധുൊയിരുന്നുണ്ട്.

അതുകൊെ്

തകന്ന

അറബ്ി

സാഹിതയത്തികന്റ ഉയർച്ചക്കും വളർച്ചക്കും അതുലയ പുവഹിവഹിച്ചവരാണ് വെരളീയർ.
അറബ്ി

സാഹിതയ

സംഭ്ാവനെൾ
സാഹിതയ

ശാഖെളകട

അവറബ്യൻ

അവവബ്ാധ്കത്ത

മഹാഭ്ാരതം,

രാമായണം,

വയതയസ്ത

വമഖലെളിലുള്ള

രചനെളിൽനിന്ന്
ഉയർത്തികാട്ടുന്നുണ്ട്.
പഞ്ചതന്ത്രെഥെൾ

മലയാളിയുകട

വയതയസ്തമായിരുന്നുണ്ട്
ഇന്തയൻ

എന്നത്

ക്ലാസിക്കുെളായ

തുടങ്ങിയവയും

അറബ്ിയിൽ

ലഭ്യമാണ്. ഗാന്ധിജി, ടാവഗാർ, മൗലാനാ ആസാദ്്, കുമാരനാശാൻ, തെഴി,
െമലസുരയ്യ, കെ കെ എൻ കുറുപ്പ്, കപരുമ്പടവം ശ്രീധ്രൻ, വഡാ. ശശി
തരൂർ,എം.ടി വാസുവദ്വൻ നായർ, കബ്ൻയാമീൻ തുടങ്ങിയവരുകട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
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പ്രസക്തി വർധ്ിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
വലാെത്ത് അറബ്ി ഭ്ാഷ സവായത്തമാകിയവർക് കതാഴിലവസരങ്ങൾ
ധ്ാരാളമാണ്. അറബ്ി ഇംഗ്ലീഷ് ഭ്ാഷെൾ സവായത്തമാക്കുെയും െമ്പൂട്ടറിലും
വിവർത്തനരംഗത്തും അവഗാഹം വനടുെയും കചയ്തവർക് വെരളത്തിനെത്തും
പുറത്തും വിവിധ്ങ്ങളായ കതാഴിലവസരങ്ങൾ തുറന്നുണ്ട്െിടക്കുന്നുണ്ട്െ്. വെരളത്തിനു
പുറത്ത് 20ൽപരം യൂണിവവഴ്സിറ്റിെളികല വിവിധ് ഡിപ്പാർട്ടുകമന്റുെളിലായി അറബ്ി
ഭ്ാഷയിൽ

ബ്ിരുദ്ാനനന്തര

വയാഗയതയുള്ളവർക്
മാത്രം

ബ്ിരുദ്വം

നിരവധ്ി

ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല

NETഉം

അകല്ലങ്കിൽ

കതാഴിലവസരങ്ങളുെ്.
അറബ്ി

ഭ്ാഷയികല

Mphil/PHD

അധ്യാപനരംഗത്ത്

അസരങ്ങൾ.

ഭ്ാഷാ

പരിജ്ഞാനവം മിെച്ച ആശയ വിനിമയ പാടവവം ഉള്ളവർക് ആൊശവാണി,
ദൂരദ്ർശൻ, സി എൻ എൻ, അൽ ജസീറ തുടങ്ങിയ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും
വെന്ദ്രസർകാരികന്റ (ഹൂമൻ റിവസാഴ്സ് ഡവലപ്കമന്റ്) സാംസ്കാരിെ വകുപ്പ്

തുടങ്ങിയവയവയിലും

അവസരങ്ങളെ്.

നയതന്ത്രചർച്ചെളിലും

അന്താരാഷ്ട്ര

വിവിധ്

രാഷ്ട്രങ്ങൾ

തമ്മിലുള്ള

കൂടിയാവലാചനെളിലും

ഭ്ാഷാ

വിവർത്തെന്മാരുകട തസ്തിെയുെ്. എംബ്സിെൾ വപാകലയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
മിെച്ച

ഭ്ാഷാപരിജ്ഞാനം

ഉള്ളവർക്

കതാഴിലവസരങ്ങൾ

ഏകറയാണ്.

അറബ്ിഭ്ാഷയിൽ അംഗീകൃത സർവ്വെലാശാല ബ്ിരുദ്ുള്ളവർക്കും പ്രതിവരാധ്
വസനെളിലും അവസരുെ് െമ്പൂട്ടറിൽ അറബ്ിെ് ഓപ്പവററ്റിംങ്ങ് സിേത്തിൽ ഡി.
ടി. പി. അറബ്ിെ് ഫടപ്പിങ്ങിലും വയാഗയതയും ഭ്ാഷാപരിജ്ഞാനവം ഉള്ളവർക്
വിവിധ് െമ്പനിെളിൽ നല്ല ശമ്പളവത്താകട വജാലി കചയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളെ് .
വിവദ്ശ രാജയങ്ങളിൽ കേവനാഗ്രാൈർ, തർജ്ജമ, വിസ തർജ്ജമ തുടങ്ങിയ സവയം

കതാഴിൽ

സംരംഭ്ങ്ങൾ

തുടങ്ങാനും

അവസരങ്ങളെ്.

ഓൈീസുെളിലും

സ്ഥാപനങ്ങളിലും അകൗെന്റ്, കസക്രട്ടറി എന്നീ തസ്തിെെളിലും സാധ്യതെളെ്.
അറബ്ി ഇംഗ്ളീഷ് ഭ്ാഷാ പരിജ്ഞാനവം ഫലബ്രറി സയൻസിൽ ബ്ിരുദ്വം,
ബ്ിരുദ്ാനന്തര ബ്ിരുദ്വം ഉള്ളവർക് ഇന്തയയികലയും വിവദ്ശകത്തയും ഉന്നത
സർവ്വെലാശാലെളിൽ ഫലവബ്രറിയനായും വജാലി വനടാൻ അവസരങ്ങളെ് .

അറബ്ി ഭ്ാഷയിലും വിവർത്തന െലയിലും പ്രാവിണയവം സാഹിതയാഭ്ിരുചിയും
ഉള്ളവർക്

സവവദ്ശത്തും

വിവദ്ശത്തുുള്ള

പത്രമാസിെെളിലും

ഇന്റർകനറ്റ്,

ഓൺഫലൻ എഡിഷനുെളിലും വലഖെന്മാരായും വിവർത്തെരായും തിളങ്ങാൻ
സാധ്ിക്കും.

2- അഹ ലൻ അറബിക - ആവശ്യകതയം പ്രഡതയകതയം.
വെരളത്തികല ഫപ്രമറിതലം ുതൽ യൂണിവവഴ്സിറ്റിതലം വകര അറബ്ി ഭ്ാഷാ
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പഠന

ഗവവഷണങ്ങൾ

നടന്നുണ്ട്വരുന്നുണ്ട്.

വിവിധ്തരം

സമീപനങ്ങളാണ്

ഭ്ാഷാപഠനത്തിന് അവലംബ്ിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ജ്ഞാനനിർമ്മിതി സിദ്ദാന്തത്തിൽ
അധ്ിഷ്ഠിതമായ

രീതിയാണ്

പിന്തുടരുന്നത്.

അതികന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

ഫപ്രമറി തലത്തികല പാഠപുസ്തെങ്ങൾ തയ്യാറാകകപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ പഠനരീതി
അവലംബ്ിച്ചതികന്റ

ഭ്ാഗമായി

ഉന്നതനിലവാരുള്ള

സർഗാത്മെ

രചനെൾ

നടത്താനും സന്ദർവഭ്ാചിതമായി ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്െരികാനുുള്ള വശഷി
ഫെവരിച്ച കുട്ടിെളകട എണ്ണം ഗണയമായി വർധ്ിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാലും കചറിയ
ശതമാനം കുട്ടിെൾക് െരിക്കുലം ുവന്നാട്ടുകവക്കുന്ന ഭ്ാഷാ വശഷിെൾ വവെത്ര

ഫെവരികാൻ സാധ്ിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരം കുട്ടിെകള ഉയർത്തി കൊണ്ടവരുവാൻ
വവെിയാണ് അഹ് ലൻ അറബ്ിെ് എന്ന പഠന പദ്ധതി ആവിഷ്െരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
.

ഫപ്രമറി ക്ലാസ്സുെളികല പഠന പിന്നാകം നിൽക്കുന്ന കുട്ടിെകളയാണ് ഇത് ലക്ഷ്യം
കവയ്ക്കുന്നത്.

ആശയങ്ങളിൽ

നിന്ന്

വാെയങ്ങളിവലക്കും,

വാെയങ്ങളിൽ

നിന്ന്

പദ്ങ്ങളിവലക്കും, പദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്ഷ്രങ്ങളിവലക്കും ഒഴുെികകാെിരിക്കുന്ന

പഠന

രീതിയാണ്

ഇതിലും

പഠനാനുഭ്വങ്ങളിലൂകട

ഭ്ാഷ

അവലംബ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആസവദ്ിച്ച്

ഫവവിധ്യമാർന്ന

പഠികാനും

അതികന

ആവിഷ്െരികാനുുള്ള അവസരം ഈ പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിെ സാവങ്കതിെ
വിദ്യയുകട സഹായവത്താകട നടത്തുന്ന 25 മണിക്കൂർ ഫദ്ർഘ്യുള്ള വിവിധ് പഠന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതിയിലൂകട െടന്നുണ്ട്വപാകുവമ്പാൾ അറബ്ി ഭ്ാഷ
അനായാസം എഴുതുവാനും വായികാനുുള്ള വശഷി കുട്ടിെൾ വനടികയടുക്കും.
അവതാകടാപ്പം സന്ദർഭ്ങ്ങൾകനുസരിച്ച് ഭ്ാഷാ ഘ്ടെങ്ങകള പ്രവയാഗികാനുുള്ള
െഴിവം വനടുന്നുണ്ട്.

3- ഡപ്രോബ്ലം ഡേറ്റ മെൻറ
അറബ്ി ഭ്ാഷയിൽ ആശയം ഗ്രഹിച്ചുള്ള വായന, രചന, ഭ്ാഷാ ഘ്ടെങ്ങകള
സന്ദർവഭ്ാചിതമായി ഉപവയാഗികൽ, ആശയ വിനിമയം നടത്താനുള്ള വശഷി
തുടങ്ങിയവ വവെത്ര ഫെവരികാത്ത കചറിയ ശതമാനം കുട്ടിെൾ ഫപ്രമറി
ക്ലാസുെളിലുെ്.

4- ഗഡവഷണ പശ്ചോത്തലം
അറബ്ിെളം വെരളവം തമ്മിലുള്ള ബ്ന്ധത്തിന് നൂറ്റാണ്ടെളകട പഴകുെ്.
െച്ചവടത്തിനായി പുരാതന ൊലം ുതൽ അറബ്ിെൾ വെരളത്തികലത്തിയിരുന്നുണ്ട്.
െച്ചവടവത്താകടാപ്പം
വെരളത്തിൽ

ഭ്ാഷാവിനിമയവം

അറബ്ി

ഭ്ാഷ

സാംസ്ൊരിെ

എവപ്പാൾ

ഫെമാറ്റവം

പ്രചരിച്ചുകവന്ന്

നടന്നുണ്ട്.

കൃതയമായി

കതളിയികകപ്പട്ടിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ കതളിവെൾ കവച്ചു വനാക്കുവമ്പാൾ, അറബ്ി ഭ്ാഷാ
സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി െകെത്തിയത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാെികല തരിസാ പള്ളി
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ശാസനങ്ങളിലാണ്. വചരരാജാവായ സ്ഥാണുരവി കുലവശഖരകന്റ ൊലത്ത് (ക്രി
849) കൊല്ലത്ത് നിർമ്മിച്ച തരിസാ പള്ളിക് നൽെിയ പ്രവദ്ശത്തികന്റ കചമ്പ്
പട്ടയങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ശാസനം. അതിൽ സാക്ഷ്ിെളായി അന്നകത്ത കൊല്ലം
തീരകത്ത അറബ്ി വയാപാരിെളം കൂൈി ലിപിയിൽ വപകരഴുതി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതായി
ൊണാം. വെരളത്തികല അറബ്ി ഭ്ാഷാ സാന്നിധ്യം കതളിയിക്കുന്ന പ്രഥമ ചരിത്രവരഖ
ഇതായിരികാം. പതിനാലാം നൂറ്റാെിൽ വെരളം സന്ദർശിച്ച പ്രസിദ്ധ സഞ്ചാരി
ഇബ്്നു

ബ്ത്തൂത്ത

മലബ്ാറിൽ

അങ്ങിങ്ങായി

നിലനിന്നിരുന്ന

അറബ്ി

സാന്നിധ്യകത്ത ക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്െ്. അൽ ഫഖുൽ ജാമിഅ് എന്ന

ഗ്രന്ഥമാണ് വെരളത്തിൽ രചികകപ്പട്ട ആദ്യകത്ത അറബ്ി ഗ്രന്ഥം.
കപാന്നാനിയിൽ മഖ്ദൂുമാർ രംഗപ്രവവശം കചയ്തവതാകടയാണ് അറബ്ി ഭ്ാഷ
ഇവികട സജീവ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചത്. കപാന്നാനിയിൽ മഖ്ദൂുമാർ സ്ഥാപിച്ച
വിജ്ഞാന വെന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നവതാകടയാണ് ഫവജ്ഞാനിെ സാഹിതയരംഗത്ത്
നവവാത്ഥാനം ഉടകലടുക്കുന്നത്. ദ്ക്ഷ്ിവണഷയൻ രാജയങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ട്ള്ള പഠിതാകൾ
ഇവികട പഠനം നടത്തിയിരുന്നുണ്ട്. വെരളീയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ വിപുലമായ വതാതിൽ
അറബ്ിയിൽ

ആദ്യമായി

ഒന്നാമനായിരുന്നുണ്ട്.

സാഹിതയരചന

അവദ്ദഹത്തികന്റ

നടത്തിയത്

പൗത്രനായ

ഫശഖ്
ഫശഖ്

ഫസനുദ്ദീൻ
ഫസനുദ്ദീൻ

രൊമനാണ് വെരളീയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ വലാെപ്രശസ്തനായ അറബ്ി ഭ്ാഷാ

പണ്ഡിതൻ. സഊദ്ി അവറബ്യയികല ഉന്നത പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപരി പഠനം
നടത്തിയ ഇവദ്ദഹം വെരളത്തിൽ തിരികച്ചത്തിയ വശഷം വെരളത്തികല ഫവജ്ഞാനിെ
പുവരാഗതികായി പ്രയത്നിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു പാഠയക്രമം ആവിഷ്െരിച്ചു
നടപ്പാക്കുെയും കചയ്തു.
പതിനഞ്ചാം

നൂറ്റാെിന്

വശഷം

വെരളത്തിൽ

അറബ്ി

ഭ്ാഷാ

രംഗത്ത്

സജീവമായ ചലനങ്ങൾ നടന്നത് പകത്താമ്പതാം നൂറ്റാെിലാണ്. ഇകാലത്ത്
അറബ്ി ഭ്ാഷക് വലിയ സംഭ്ാവനെൾ നൽെിയവരാണ് കവളിയവങ്കാട് ഉമർ
ഖാസി, മമ്പുറം സയ്യിദ്് അലവി തങ്ങൾ വപാകലയുളളവർ. ഇരുപതാം നൂറ്റാെിൽ
അറബ്ി ഭ്ാഷാ രംഗം സജീവമായത് ചാലിലെത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ്ാജി വാഴകാട്

ആരംഭ്ിച്ച സ്ഥാപനമായ തൻമിയത്തുൽ ഉലൂമികന്റ ആവിർഭ്ാവവത്താകടയായിരുന്നുണ്ട്.
അതിൽ പരമ്പരാഗത വിദ്യഭ്യാസ രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വയതയസ്തമായ
പഠന ഫശലിയായിരുന്നുണ്ട് സവീെരിച്ചിരുന്നത്. 1912 -ൽ തിരുവിതാംകൂറികല ചില
സർകാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വകം മൗലവിയുകട ശ്രമൈലമായി അറബ്ി ഭ്ാഷാപഠനം
ആരംഭ്ിച്ചു. തിരുവിതാംകൂറികല വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറ്െ്ടറായിരുന്ന വഡാ. ബ്ിഷപ്പികന

െെ് നിവവദ്നം സമർപ്പിച്ചതികന്റ ൈലമായി 1914 ൽ അറബ്ി ഭ്ാഷ പഠിക്കുന്ന
ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടുെകളങ്കിലുുള്ള സ്കൂളെളിൽ അറബ്ി ുൻഷിമാകര നിയമികാനുള്ള
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ഉത്തരവിറകി.

റീലീജിയസ്

ഇൻസ്രെ്ടർമാരായി

വകം

അബ്്ുൽ

ൊദ്ർ

മൗലവികയ തിരുവനന്തപുരത്തും സയ്യിദ്് ഫസനുൽ ആബ്ിദ്ീകന ആലപ്പുഴയിലും
നിയമിച്ചു. പാഠയപദ്ധതിയും പാഠപുസ്തെങ്ങളം തയ്യാറാകിയിരുന്നതും അദ്ധയാപെ

പരിശീലനങ്ങൾക് വനവംതവം നൽെിയിരുന്നതും അവർ തകന്നയായിരുന്നുണ്ട്. ഇൽുൽ
ഖിറാഅ, അഹ്ൊു തജവീദ്് എന്നീ രണ്ട ടീച്ചർ കടെ്േുെൾ അവർ തയ്യാറാകി.
സ്കൂൾ

പഠന

സമയത്തിന്

ുമ്പ്

നടന്നിരുന്ന

ഭ്ാഷാ

ക്ലാസ്സുെൾ

സർ.

സി.പി.രാമസവാമി അയ്യർ ദ്ിവാനായിരിവക സ്കൂൾ പഠന സമയത്ത് തകന്ന
ക്രമീെരിക്കുെയും അധ്യാപെർക് അറബ്ി ുൻഷി എന്ന് വപരു നൽകുെയും

കചയ്തു.
എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമായിരുന്നുണ്ട് ബ്രീട്ടീഷ് ആധ്ിപതയത്തിന്
െീഴിലായിലായിരുന്ന മലബ്ാറികല ഭ്ാഷാ പഠനം. ഓത്തുപള്ളിെകള എയ്ഡഡ്
മാപ്പിള സ്കൂളുെളാകി മാറ്റി. അവികടയൊയിരുന്ന അദ്ധയാപെർക് പ്രവതയെ

പരിശീലനം നൽകുെയും അവികടത്തകന്ന നിയമനം നൽകുെയും കചയതു. 1930 -ൽ
മദ്ിരാശി ുൻ ഗവർണ്ണർ സർ. ുഹമ്മദ്് ഉസ്മാകന്റ വനവംതവത്തിൽ നടത്തിയ പഠന
റിവപ്പാർട്ട് അനുസരിച്ച് റിലീജിയസ് ഇസ്രെ്ടർമാകര നിയമിച്ചു. സവാതന്ത്രയാനന്തരം
അവകര പിരിച്ച് വിടുെയും കചയ്തു.
1956ൽ വെരളം രൂപവൽകരിക്കുവമ്പാൾ മലബ്ാറിൽ അപൂർവ്വം സ്കൂളെളിൽ
ൈസ്റ്റ് വൈാറം ുതൽ (ആറാം തരം) അറബ്ി അധ്യാപെരുൊയിരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ
തിരുവിതാംകൂറിവലത്

വപാകല

ഫപ്രമറി

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

ഈ

സൗെരയം

ഉൊയിരുന്നില്ല. 1957 -ൽ ഇ.എം.എസ് മന്ത്രിസഭ് അധ്ിൊരവമറ്റത് ുതൽ ഇതിൽ
ഏെീെരണത്തിനു ശ്രമം തുടങ്ങി.

തിരുവിതാംകൂറികല നിയമങ്ങളം ചട്ടങ്ങളം

മലബ്ാറിവലക്കു കൂടി കൊണ്ട വരണം എന്ന് ആവശയകപ്പട്ടുകൊെ് സി.എച്ച് .
ുഹമ്മദ്്

വൊയയുകട

വനവംതവത്തിൽ

ുഖയമന്ത്രിക്കും

വിദ്യാഭ്യാസ

മന്ത്രിക്കും

നിവവദ്നങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. ഇതികന്റ ൈലമായി 1958 -കല വെരള വിദ്യാഭ്യാസ
നിയമങ്ങളിൽ വയവസ്ഥയുൊയി. 100 കുട്ടിെൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അറബ്ി തസ്തിെ
സൃഷ്ടികാം. 15 പീരിയഡ് ഉകെങ്കിൽ ഫുൾഫടം ആയി പരിഗണികാം. പവക്ഷ്

നിയമനം ൈെികന്റ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. പണമില്ല എന്ന വപരിൽ
തസ്തിെെൾ

അംഗീെരികാത്ത

ഭ്രണമായിരികക

പ്രശ്നുൊയി.

കെ.എം.സീതി

വെരളത്തിൽ

സാഹിബ്ിവന്റയും

പ്രസിഡെ്
വഡാെ്ടർ

കെ.ബ്ി.വമവനാവന്റയും വനവംതവത്തിൽ വെന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീമാലിക്കും വെരള
ഗവർണർക്കും

നിവവദ്നം

നൽെിയതികന്റ

ൈലമായി

അംഗീെരികകപ്പട്ടു.
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വെരളത്തികല സ്കൂളെളികല അറബ്ി ഭ്ാഷാ പഠനം സാവൊശത്തിലാണ്
വളർന്നുണ്ട്വന്നത്. തുടകത്തിൽ വളകര ുർബ്ലമായിരുന്നുണ്ട് അറബ്ി അധ്യാപന

സൗെരയങ്ങൾ.

ഗവൺകമന്റിന്

കൃതയമായി

അറബ്ി

അധ്യാപെകര

നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധ്ാനവമാ വെന്ദ്രീകൃത സിലബ്വസാ പാഠപുസ്തെങ്ങവളാ
ഉൊയിരുന്നില്ല.

പത്താം

ഉൊയിരുന്നത്.

മറ്റു

ക്ലാസിൽ

മാത്രമാണ്

ക്ലാസുെളിൽ

ഒരു

ഓവരാ

കപാതു

കടക്സ്റ്റ്റ്

സ്കൂളിലും

ബുെ്

അവരവരുകട

സൗെരയത്തിനുള്ള പുസ്തെങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇത് മലബ്ാർ ജില്ലയികല
അവസ്ഥയായിരുന്നുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂറിൽ കുവറക്കൂടി കമച്ചമായിരുന്നുണ്ട് സ്ഥിതി. ഓവരാ
ക്ലാസിലും എകന്താകക പഠിപ്പികണം എന്ന് സിലബ്സ് ഉൊയിരുന്നുണ്ട്. മദ്രാസ്
ഗവൺകമന്റ്

തയാറാകിയതാണത്.

ബുകകാന്നുണ്ട്ം

ഇല്ല.

നിശ്ചിത

പവക്ഷ്,

സിലബ്സ്

അതിന്

വെന്ദ്രീകൃത

പൂർത്തീെരികാൻ

കടക്സ്റ്റ്റ്

പാെത്തിലുള്ള

പുസ്തെങ്ങൾ ഓവരാ സ്കൂളിലും അധ്യാപെർ തകന്ന കതരകഞ്ഞടുകലായിരുന്നുണ്ട്
പതിവ്. പത്താം ക്ലാസിൽ കപാതുപരീക്ഷ് ഉൊയിരുന്നതിനാൽ അതിനുവവെി
ഖിറാഅത്തുർറശീദ് വപാകലയുള്ള കപാതു പുസ്തെം തയാറാകിയിരുന്നുണ്ട്.
ഐെയവെരളം

രൂപീെരികകപ്പട്ടവശഷമാണ്

മലബ്ാറിൽ

അറബ്ി

ഭ്ാഷാ

അധ്യാപനത്തിൽ ൊരയമായ മാറ്റങ്ങൾക് തുടകം കുറിക്കുന്നത്. വെന്ദ്രീകൃതമായ
സിലബ്സും പാഠപുസ്തെങ്ങളം തയാറാകാനുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നുണ്ട് അതികന്റ
ആദ്യപടി. ഒന്നുണ്ട്ുതൽ പത്തുവകരയുള്ള ക്ലാസുെളിവലക് അറബ്ിെ് കടക്സ്റ്റ്റ് ബുെ്
തയാറാകാൻ ഒരു െമ്മിറ്റിക് ഗവൺകമന്റ് രൂപം കൊടുത്തു. െരുവള്ളി ുഹമ്മദ്്
മൗലവിയായിരുന്നുണ്ട് െൺവിനർ. ഒന്നുണ്ട്ുതൽ പത്തുവകര ക്ലാസുെളിവലക് വെരള

അറബ്ിെ് റീഡർ എന്ന വപരിൽ പാഠപുസ്തെങ്ങൾ തയാറാകി. തുടകത്തിൽ
തയാറാകിയ പുസ്തെങ്ങൾ കപകട്ടന്ന് തകന്ന പരിഷ്െരികാൻ ആരംഭ്ിക്കുെയും
കചയ്തു. 3,5,7,9 ക്ലാസുെളികല പുസ്തെമാണ് ആദ്യം പരിഷ്െരിച്ചത് . തുടർന്ന് 2,4,6,8
ക്ലാസുെളിവലതും

പരിഷ്െരിച്ചു.

ഒരു

വടമികല

മാറ്റത്തിന്

ഏതാെ്

അ്

വർഷകമടുത്തു. അടുത്ത ഘ്ട്ടത്തിൽ ഫഗഡം ഹാന്റ്ബുക്കും തയാറാകി അറബ്ി

ഭ്ാഷാപഠനം കുവറക്കൂടി ൊരയക്ഷ്മമാകാൻ സാധ്ിച്ചു.
ആദ്യൊല പാഠപുസ്തെങ്ങളം അദ്ധയാപന രീതിെളം ഇന്നവത്തതിൽ നിന്ന്
തീർത്തും വയതിരിക്തമായിരുന്നുണ്ട്. മന പാഠം പഠികലും പരിഭ്ാഷാ (Translation Method) രീതിയുമായിരുന്നുണ്ട് അന്ന് പിന്തുടർന്നിരുന്നത് .

ആവഗാളതലത്തിൽ ഭ്ാഷാ

പഠനകത്ത കുറിച്ച് നടന്ന പഠന ഗവവഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവചാദ്നുൾകകാെ്
പാഠയപദ്ധതിയിൽ ൊവലാചിതമായ മാറ്റം വരുത്തിയതികന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
Issue Based Curriculum, Social Constructivism, Constructivism എന്നിവ
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വന്നത്

.

പ്രവർത്തവനാുഖവുഖവം

പഠിതാവിൽ

വെന്ദ്രീകൃതമായ

്യലയാധ്ിഷ്ഠിതവമായ

പ്രക്രിയാ

പാഠയപദ്ധതിയാണ്

ബ്ന്ധിതവം

വെരള

സ്കൂൾ

പാഠയപദ്ധതി (2013) യുകട സവിവശഷത. ബ്ൗദ്ധിെ തലത്തിലും പ്രക്രിയാ തലത്തിലും
മവനാഭ്ാവത്തിലും ്യലയതലത്തിലും പഠിതാവ് എത്തിവച്ചവരെ പഠന വനട്ടങ്ങൾക്
ഊന്നൽ നൽകുെയും, ജ്ഞാന നിർമ്മിതി എന്ന താത്തവിെമായ അടിത്തറയിൽ
നിന്നുണ്ട്കൊണ്ടള്ള

പാഠയപദ്ധതി

വിനിമയ

പ്രക്രിയയിൽ

ഫവവിധ്യമാർന്നതും

യുക്തവമായ പഠനതന്ത്രങ്ങൾ സവീെരികാനും ഉപവയാഗികാനുുള്ള സവാതന്ത്രയം
അധ്യാപെർക് നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടിെളകടയും പഠനവനട്ടം ഉറപ്പാക്കുെ എന്നതിനും

പ്രാധ്ാനയം നൽകുന്നുണ്ട്. പഠിതാവികന്റ ആർജ്ജിതമായ അറിവികനയും ആശയ
പരിസരകത്തയും

പരിഗണിച്ചുകൊെ്

ഒരുക്കുന്നതിലൂകട

ൈലപ്രദ്മായ

പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ

അറിവ്

നിർമ്മികച്ചടുകാൻ

സവാഭ്ാവിെമായി

സാധ്ിക്കുകമന്നതാണ് ഈ ൊഴ്ചപ്പാടികന്റ പ്രവതയെത.
ഈ അടിത്തറയിൽ തയ്യാറാകകപ്പട്ട പാഠപുസ്തെം വിനിമയം കചയ്തതിലൂകട
െരിക്കുലം ുവന്നാട്ടുവച്ച പഠന വനട്ടങ്ങൾ ഫെവരിച്ച കുട്ടിെളകട ശതമാനത്തിൽ
വലിയ

വർദ്ധനവ്

ഭ്ാഷാവശഷിെൾ
മറ്റുള്ളവവരാകടാപ്പം

ഉൊയിട്ടുെ്.

വവെത്ര

എങ്കിലും

ഫെവരികാൻ

എത്തികാൻ

കചറിയ

ശതമാനം

സാധ്ിച്ചിട്ടില്ല.

വവെിയുള്ള

കുട്ടിെൾക്

ഇത്തരം

പദ്ധതിെവളാ

കുട്ടിെകള

ഗവവഷണങ്ങവളാ

പഠനങ്ങവളാ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത സാഹചരയത്തിലാണ് അഹ്ലൻ അറബ്ിെ് എന്ന
പദ്ധതിക് തുടകം കുറിക്കുന്നത് . ഫപ്രമറി തലത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടിെൾക് അനായാസം
അറബ്ി എഴുതാനും വായികാനും സന്ദർഭ്ങ്ങൾകനുസരിച്ച് ഭ്ാഷ പ്രവയാഗികാനുള്ള
വശഷി ഫെവരികണകമന്നാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രധ്ാനമായും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് .

5- ലക്ഷ്യങ്ങൾ
1.

ആശയം ഗ്രഹിച്ചു കൊെ് വായികാനുള്ള വശഷി വനടുെ.

2.

ഭ്ാഷാ

ഘ്ടെങ്ങൾ

സന്ദർവഭ്ാചിതമായി

ഉപവയാഗികാനുള്ള

വശഷി

വനടുെ.
3.

അറബ്ി ഭ്ാഷയിൽ രചനാ വശഷി വനടുെ.

4.

സാഹചരയങ്ങൾകനുസരിച്ച്

ആശയവിനിമയം

നടത്താനുള്ള

വശഷി

വനടുെ.
5.

ഫവവിധ്യമാർന്ന

പഠനാനുഭ്വങ്ങളിലൂകട

അവസരം സൃഷ്ടിക്കുെ.
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6 അനുെോനം. (hypothesis)


അഹ്ലൻ അറബ്ിെ് പഠനപദ്ധതിയിലൂകട െടന്നുണ്ട്വപാകുന്ന ഓവരാ
കുട്ടിക്കും അറബ്ിഭ്ാഷ ആശയം ഗ്രഹിച്ച് വായിക്കുവാനും കതറ്റുകൂടാകത
എഴുതാനുുള്ള വശഷി വനടും.



അറബ്ിയിൽ ആശയവിനിമയത്തിനും ഭ്ാഷാഘ്ടെങ്ങകള പ്രവയാഗവത്
െരികാനുുള്ള വശഷി വനടും.



ആസവാദ്നത്തിലൂകട ഭ്ാഷ സവായത്തമാകാൻ സാധ്ിക്കും.
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അധ്യോയം 2

2.1

ഭ്ാഷയും ഭ്ാഷാപഠനവം

2.2

അറബ്ി ഭ്ാഷ

2.3

അറബ്ി ഭ്ാഷാധ്യാപനം വെരളീയ സാഹചരയത്തിൽ

2.4

വെരളത്തികല അറബ്ി ഭ്ാഷാ വളർച്ചയും വിൊസവം

2.5 പദ്ധതി വിശെലനം

أ ْهلَا العربية
അധ്യോയം 2

15

അറബ്ി ഭ്ാഷാധ്യാപനം വെരളത്തിൽ

2-1 ഭോഷയം ഭോഷോപഠ്നവം
ഭ്ാഷ മനുഷയകര മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വയതയസ്തരാകിത്തീർക്കുന്ന
ഒരു

സവിവശഷപ്രതിഭ്ാസമാണ്.

സംസ്കാരം,

വലാെവബ്ാധ്ം,

പൂർണ്ണമായിത്തകന്ന

മനസ്സ്,

ചിന്ത,

ആശയവിനിമയം

ഭ്ാഷയുകട

സാർത്ഥെമായിത്തീരുന്നത്.

ആവിഷ്ൊര
മനുഷയകര

ഭ്ാവന,

പുവഹികവയ്ക്കൽ,

എന്നിങ്ങകന

ജീവിതം

മണ്ഡലത്തിൻെീഴിലാണ്
തമ്മിൽ

പ്രാഥമിെമായി

വവർതിരിക്കുന്ന ഓന്നാമകത്ത ആന്തരിെ സവിവശഷയാണ് ഭ്ാഷ എന്നതും
ശ്രവദ്ധയമാണ്. 'സംസാരിക്കുന്ന ജീവി' എന്നനിലയിൽ മനുഷയൻ മനുഷയനു
തകന്ന

ഒരത്ഭുതവസ്തുവാണ്.

ആവിർഭ്ാവകത്തപ്പറ്റിയുള്ള

അതുകൊെ്

അവനവഷണങ്ങൾ

മനുഷയൻ

ഭ്ാഷയുകട
മനുഷയകനപ്പറ്റി

അത്ഭുതകപ്പടാൻ തുടങ്ങിയ ൊലം ുതൽ തകന്ന ആരംഭ്ിച്ചിരികണം.

പുരാതന
ഭ്ാഷാപഠത്തിന്
അറബ്ിെൾ,

ഇന്തയ,

ഫചന,

സവിവശഷമായ
ജൂതന്മാർ

ഗ്രീസ്,

വറാം

എന്നിവിടങ്ങളിൽ

പ്രാധ്ാനയം

ലഭ്ിച്ചിരുന്നുണ്ട്.

എന്നിവർകിടയിലും

അതുവപാകല

മധ്യൊല
മറ്റു

ചില

സ്യഹങ്ങളിലും ഭ്ാഷാപഠന ൊരയത്തിൽ താല്പരയം െെിരുന്നുണ്ട്. പതിവനഴാം
നൂറ്റാെിൽ മാത്രമാണ് യൂവറാപ്പിൽ ഭ്ാഷാപഠന വിഷയത്തിൽ മൗലിെമായ
ചില അവനവഷണങ്ങൾ ആരംഭ്ിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഊഹാധ്ിഷ്ഠിതമായ ഈ
പഠനങ്ങകളാന്നുണ്ട്ം

ഭ്ാഷാരംഗത്ത്

ൊരയമായ

ചലനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിച്ചില്ല.

പകത്താൻപതാം നൂറ്റാെികന്റ ഒടുവിലാണ് ചരിത്രപരമായ ഭ്ാഷാശാസ്ത്രത്തിന്
(historical

linguistics)

നൂറ്റാെിലുടനീളം

ഈ

പ്രാരംഭ്ം
പദ്ധതി

കുറികകപ്പട്ടത്.
ഭ്ാഷാപഠനരംഗകത്ത

പകത്താൻപതാം
ഊർജ്ജസവല

മാകിത്തീർത്തു. ഭ്ാഷയുകട ചരിത്രപരവം താരതമയപരവമായ പഠനത്തിനു
ലഭ്ിച്ച അംഗീൊരം വലുതായിരുന്നുണ്ട്. വിവിധ് ഭ്ാഷാവഗാത്രങ്ങകള സംബ്ന്ധിച്ച

Alvv-e³ A-d-_nIv

أ ْهلَا العربية
16 നൂതന

സങ്കല്പങ്ങൾ

അവതരിപ്പികകപ്പട്ടത്

ഇകാലത്താണ്.

ഭ്ാഷയുകട

ചരിത്രപരവം താരതമയപരവമായ പഠനത്തിനു നൽെിയ ഊന്നൽ കൊണ്ടം
പദ്ങ്ങളകട

നിരുക്തിയിലൂന്നിയുള്ള

ഭ്ാഷാപഠനത്തിന്

അവനവഷണങ്ങൾ

ശാസ്തീയാവനവഷണത്തികന്റ

ഭ്ാഷാവിജ്ഞാനീയം

(philology)

സർവെലാശാലെളിൽ

പദ്വിലഭ്ിച്ചു.

എന്ന

ആദ്രികകപ്പട്ടു.

കൊണ്ടം

കപാതുവിൽ

വപരിൽ

എങ്കിലും

ഭ്ാഷാപഠനം

ആദ്യൊലകത്ത

ഈ

രീതിശാസ്ത്രം ക്രവമണ മാറി. ഭ്ാഷകയ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുണ്ട്കൊണ്ട തകന്ന
പഠിക്കുന്ന

വിവരണാത്മെ

അവനവഷരീതി

പഠനങ്ങൾക്കുള്ള

അവസാനിപ്പിച്ച്

അവനവഷിക്കുന്നതിനുള്ള

ശ്രമങ്ങളം,

ഭ്ാഷയുകട

ഗൗരവവമറിയ

ചരിത്രപരമായ

ഘ്ടനകയപ്പറ്റിയും

പ്രയത്നങ്ങളം

മറ്റും

പകത്താമ്പതാം

നൂറ്റാെികന്റ ഒടുവിലുൊയി. വബ്ാദ്ിൻ കദ് വൊർകത്ന (Baudouin de courtenay) ുതലായ പുതിയ പണ്ഡിത വയക്തിതവങ്ങൾ െടന്നുണ്ട്വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവം

ശ്രവദ്ധയനായിത്തീർന്നത് കൈർഡിനാൻഡ് ഡി കസാസൂർ ആയിരുന്നുണ്ട്.
ആധുനിെ ഭ്ാഷാശാസ്ത്രത്തികന്റ പിതാവ് എന്നുണ്ട് വിളികകപ്പടാവന്നവിധ്ത്തിൽ
യൂവറാപയൻ ഭ്ാഷാപഠന രംഗത്ത് അവദ്ദഹം സവാധ്ീനം കചലുത്തി. അവത
സമയം തകന്ന കസാസ്സൂറിയൻ പാരമ്പരയത്തികന്റ ഭ്ാഗമാൊകത തകന്ന കജ.

ആർ.

ൈിർത്തികനവപ്പാലുള്ള

വിവരണാത്മമായി

ഭ്ാഷകയ

(J.R.

Firth)

പഠികാനുള്ള

നരവംശപഠിതാകൾ

നീകം

നടത്തിയിരുന്നുണ്ട്.

അവമരികൻ ഐെയനാടുെളിൽ മരിച്ചു കൊെിരിക്കുന്ന നാട്ടുഭ്ാഷെകളപ്പറ്റി
പഠനം

നടത്തിയഫ്രാൻസ്

ഭ്ാഷാശാസ്ത്ര

വബ്ാസ്(Fraz

പാരമ്പരയത്തികന്റ

ഇവദ്ദഹത്തികന്റ

Boas)

സ്ഥാപെൻ

ശിഷയനായിരുന്ന

ആണ്

എന്ന്

എവഡവർഡ്

അവമരികൻ

അറിയകപ്പടുന്നത്.

സപീർ

ുതലായവർ

ഭ്ാഷാശാസ്ത്രത്തികന്റ അവമരികൻ പാരമ്പരയത്തിന് സവതന്ത്രമായ ഒരു ചിട്ട
ഉൊകികയടുത്തു. എന്നാൽ അവമരികൻ ഭ്ാഷാശാസ്ത്രത്തികന്റ ഏറ്റവം വലിയ
സംഭ്ാവന ലിയനാർഡ് ബ്ലംൈീൽഡ് (Leonard Bloomfield) ആയിരുന്നുണ്ട്.
അവദ്ദഹത്തികന്റ

ലാംവഗവജ്

(1933)എന്ന

ഗ്രന്ഥം

അവമരികൻ

ഭ്ാഷാശാസ്ത്രത്തികന്റ പുതിയ പദ്ധതി തകന്നയായി മാറി. ദ്ത്തങ്ങകള മാത്രം
അടിസ്ഥാനമാകിയുള്ള വിവരണാത്മെ വയാെരണ പദ്ധതിയുകട കൃതയമായ
നിർവ്വചനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അവദ്ദഹം വിജയിച്ചു. ഇകാലത്ത് ഭ്ാഷാപഠനം

ഓരു

ശാസ്ത്രശാഖയായി

മാറുെയായിരുന്നുണ്ട്.

അവമരികയികല

സിദ്ധാന്ത

വിരുദ്ധ നിലപാടുെളള്ള ഭ്ാഷാപഠനത്തികന്റ പാരമ്പരയത്തിനു വിരുദ്ധമായി
യൂവറാപ്പിൽ ഭ്ാഷാപഠനം ഫസദ്ധാന്തിെമായിട്ടാണ് വിൊസം പ്രാപിച്ചത്.
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െവസരയിലിരുന്നുണ്ട്ള്ള

ഭ്ാഷാപഠനകമന്ന്

ഈ

സമീപനം

അവമരികൻ 17
പണ്ഡിതന്മാരാൽ പരിഹസികകപ്പട്ടിരുന്നുണ്ട്. ഈ ഘ്ട്ടത്തിലാണ് 1957-ൽ വലാെ
ഭ്ാഷാ പഠനത്തികന്റ ദ്ിശതകന്ന മാറ്റികളഞ്ഞ വനാം വചാംസ്കി (Noam Chom-

sky) യുകട പഠനങ്ങളം സിദ്ധാന്തങ്ങളം പുറത്ത് വന്നത്. അതിനു വശഷം
ഇവങ്ങാട്ടുള്ള

ശാസ്ത്രീയ

ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നുണ്ട്.
വിമർശനങ്ങളം

ഭ്ാഷാപഠനത്തികന്റ

വചാംസ്കിയൻ
കൊെ്

ചരിത്രം

നിലപാടുെളം

ുഖരിതമായിരുന്നുണ്ട്

വചാംസ്കികയ

അവകകതിരായ

അതിനു

വശഷുള്ള

അരനൂറ്റാെിലധ്ിെം ൊലകത്ത ഭ്ാഷാശാസ്ത്രവലാെം. പ്രജനെ വയാെരണം,
സാർവലൗെിെ ഭ്ാഷാവയാെരണം ുതലായ വചാംസ്കിയൻ ആശയങ്ങൾ
ഭ്ാഷാശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഇന്നുണ്ട്ം സജീവമാണ്. വചാംസ്കിയൻ ആശയങ്ങൾ തിെച്ചും
നൂതനമായ ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. ഫവജ്ഞാനിെശാസ്ത്രം
അഥവാ വൊഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ്. അവതസമയം, തിെച്ചും വയതയസ്തമായ

ഭ്ാഷാപഠന രീതിെളമായി ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം വവിധ് ശാഖെളായി പിരിയുെയും
കചയ്തു. ഭ്ാഷാവഭ്ദ്വിജ്ഞാനീയം ആണ് ഈ വമഖലയികല ഒരു സുപ്രധ്ാന
ശാഖ. മകറ്റാന്ന് സാ്യഹിെഭ്ാഷാശാസ്ത്രം എന്ന ശാഖയാണ്. ഫസവകാ
ലിംഗവിേിക്സ്റ്

ുതലായ

ലിംഗവിവവചനം,

മറ്റു

ശാഖെളം

െീഴാളവത്െരണ

വിെസിച്ചുവന്നിട്ടുെ്.

സവഭ്ാവം,

വംശീയത

ഭ്ാഷയികല

എന്നിങ്ങകന

നിരവധ്ി പുതുപ്രശ്നങ്ങളം ഭ്ാഷാപഠനരംഗത്ത് അഭ്ിുഖീെരികകപ്പടുന്നുണ്ട്െ്.
ഭ്ാഷാദ്ർശനരംഗത്ത് ഫ്രഞ്ച് തത്തവചിന്തെനായ ഴാെ് കദ്റീദ് അവതരിപ്പിച്ച
അപനിർമ്മാണതതവങ്ങൾ

ഭ്ാഷകയസംബ്ന്ധിച്ച്

നൂറ്റാണ്ടെളായി

നിലനിന്നിരുന്ന സാമാനയധ്ാരണെകള അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് ൊരണമായി.
2 -2 അറബിഭോഷ
അറബ്ി (  )العربيةഅവറബ്യൻ ഭൂപ്രവദ്ശത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും
കസമിറ്റിെ് ഭ്ാഷാ കുടുംബ്ത്തിൽകപടുന്നതുമായ ഒരു ഭ്ാഷയാണ്. ഹീബ്രു ,
അറാമിെ് ഭ്ാഷെളം ഇവത കുടുംബ്ത്തിൽകപട്ടതാണ്. കസമിറ്റിെ് ഭ്ാഷെളിൽ
ഇന്നുണ്ട്ം

സജീവമായി

ജനസംഖയയനുസരിച്ച്

നിലനിൽക്കുന്ന
വലാെകത്ത

ഭ്ാഷ

നാലാമകത്ത

അറബ്ി

മാത്രമാണ്.

വിനിമയഭ്ാഷയാണിത്.

വലാെത്ത് 25 വൊടിവയാളം ജനങ്ങൾ അവരുകട മാവംഭ്ാഷയായി അറബ്ി
ഉപവയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവനെം വപർ തങ്ങളകട പ്രഥമഭ്ാഷ അകല്ലങ്കിൽ കൂടി

അറബ്ി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്െ്. അറബ്് വലാെത്ത് ധ്ാരാളം ഉപഭ്ാഷെളം
നിലവിലുെ്.
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വലാെത്ത് മിലയൺ െണകിന് ജനങ്ങളകട സംസാര ഭ്ാഷയും 24
രാഷ്ട്രങ്ങളകട

മാവംഭ്ാഷയുമായ

അറബ്ിയുകട

സമൊലിെ

പ്രാധ്നയം

െണകികലടുത്താണ് 1973 ഡിസംബ്ര് 18 ന് അറബ്ികയ ഐെയരാഷ്ട്ര സഭ്

ഔവദ്യാഗിെ ഭ്ാഷയായി പരിഗണിച്ചത്. ഈ ദ്ിവസം യു.എൻ പബ്്ളിെ്
ഇൻൈർവമഷൻ വിഭ്ാഗത്തകന്റ തീരുമാന പ്രൊരം അന്താരാഷ്ട്ര അറബ്ിെ്
ഭ്ാഷാ ദ്ിനമായി ആചരിച്ചു വരിെയാണ്. ആയിരകണകിന് ഭ്ാഷെളകട
വയവഹാര മണ്ഡലമായ ഭൂമിയിൽ അറബ്ി ഭ്ാഷകയ മറ്റു ഭ്ാഷെളിൽ നിന്നുണ്ട്ം
വവർതിരിക്കുന്ന ഘ്ടെങ്ങൾ അനവധ്ിയാണ്. പ്രവാചെനായ ുഹമ്മദ്് നബ്ി
(സ) ഇസ്ലാമിെ പ്രചരണവമായി മകയിൽ

അവതരിക്കുന്നതികന്റയും

നൂറ്റാണ്ടെൾക് ുമ്പാണ് അറബ്ി ഭ്ാഷ ഉദ്യം കചയ്തത്. പ്രവാചെൻ നുഹ്
(അ) കന്റ ൊലത്തുൊയ പ്രളയാനന്തരം രക്ഷ്കപ്പട്ട നൂഹ് പ്രവാചെകന്റ
പുത്രൻ സാം കന്റ പരമ്പരയിൽ കപട്ടവർ സംസാരിച്ചിരുന്ന കസമിറ്റിെ്

ഭ്ാഷയിലാണ് അറബ്ിയുകട വവര് കചകന്നത്തുന്നത്. കസമിറ്റിെ് ഭ്ാഷയിൽ
ഹീബ്രു, ഗ്രീക് തുടങ്ങിയ ഭ്ാഷാ വഭ്ദ്ങ്ങൾ ൊണാകമങ്കിലും ഇവകയാന്നുണ്ട്ം
ഫെവരികാത്ത അത്ഭുതെരമായ വളർച്ചയാണ് അറബ്ി ഭ്ാഷക്കുൊയത്.
വയക്തമായി ലിഖിതകപ്പടുത്താനും ആഖയാനം കചയ്യാനും െഴിയാവന്നത് എന്ന

അർഥമാണ് അറബ്ി എന്ന പദ്ത്തിനുളളത്. പ്രളയാനന്തര വലാെം മനുഷയ
നാഗരിെതയുകട

ആരംഭ്മാകണന്ന

വപാകല

അറബ്്

ഭ്ാഷ

മനുഷയ

നവവാത്ഥാനത്തികന്റ ചാലെ ശക്തിയായി െണകാകകപ്പടുന്നുണ്ട്. അറബ്ി
ഭ്ാഷയുകട

ചരിത്ര

പരമായ

പരിണാമങ്ങളിലൂകട

െടന്നുണ്ട്

വപാകുവമ്പാൾ

ജാഹിലിയ്യ ൊലഘ്ട്ടം (Dark age) അറബ്ി ഭ്ാഷയുകട െളികത്താട്ടിലാകണന്ന്
ൊണാൻ െഴിയും. ഗദ്യ-പദ്യ സാഹിതയ വശഖരങ്ങളകട അതയപൂർവ െലവറ
തകന്നയായിരുന്നുണ്ട്

ഈ

ൊലഘ്ട്ടകമന്ന്

നാം

തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.

സാഹ

ചരയങ്ങളകട താൽൊലിെ ആശയ വിനിമയ ഉപാധ്ിയാവയാ ആെസ്മിെമായ
ആവിർഭ്ാവമാവയാ അറബ്ികയ സംബ്ന്ധികച്ചടുവത്താളം അതികന്റ ഉഭവ
പാശ്ചാത്തലകത്ത ൊണാനാവില്ല. ഈ ഭ്ാഷക് ശക്തമായ വവരുെളം
ബ്ലിഷ്ഠമായ ഘ്ടനാ ചട്ടക്കൂടും ചരിത്ര പാരമ്പരയവം അവൊശകപ്പടാനുെ്.
വാക്കുെൾ

ഘ്നുള്ളതും

അതയാെർഷണീയവമാണ്.

പ്രവയാഗങ്ങൾ
അറബ്ി

സുഗ്രാഹയവം

ലിപിെളികല

ഫശലിെൾ

സാരളയവം

ഉ്ാര

ണത്തികല ലാളിതയവം അറബ്ികയ കൂടുതൽ ജനസമ്പർകുള്ള താക്കുന്നുണ്ട്.
വെവലം ശബ്ദങ്ങളിൽ വപാലും വലിയ ആശയ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉൾകകാ
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ള്ളികാനുള്ള ഈ ഭ്ാഷയുകട സവിവശഷത അപാരമാണ്. അറബ്ി ഭ്ാഷയുകട 19
മഹതവവം

പ്രസിദ്ധിയും

മഹത്തായ

വാവനാളം

സംസ്കാരിെ

ഉയരുന്നത്

വബ്ാധ്കത്ത

കൂടി

അത്

ഉൾകകാള്ളുന്ന്ന

െണകികലടുക്കുവമ്പാഴാണ്.

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ഹദ്ീസുെൾ, െർമ്മ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, തൈ്സീറുെൾ,
തസവവ്വുൈ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒന്നടങ്കം ഈ ഭ്ാഷയുകട ഗഹനതക്കും
വിജ്ഞാന ഫവപുലയത്തിനും വഹതുവാകുെയായിരുന്നുണ്ട്. അബ്ബാസീ ൊലഘ്ട്ടം
അറബ്ി ഭ്ാഷയുകട സുവർണ ൊലഘ്ട്ടമായിരുന്നുണ്ട്. സാഹിതയ രംഗം തകന്ന
ശാവഖാപശാഖെളിലായി തിരിഞ്ഞതും, ശാസ്ത്ര സാവങ്കതിെ ആധ്യാത്മിെ
രംഗങ്ങളികല അവലംബ് കൃതിെളം അറബ്ി ഭ്ാഷയിൽ വിരചിതമായതും
പുരാതന നാഗരിെതെളായ ഗ്രീസ്, സുവമറിയ, ബ്ാബ്ിവലാൺ തുടങ്ങിയ
ജനസ്യഹങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ട്ം തതവചിന്ത, തർകശാസ്ത്രം, വഗാളശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളിലുള്ള

അവനെം

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

അറബ്ിയിവലക്

കമാഴിമാറ്റം

കചയ്യകപ്പട്ടതും ഈ ൊലത്താണ്. ഇത് അറബ്ി ഭ്ാഷയുകട വളർച്ചക്കും
വിൊസത്തിനും ആകം കൂട്ടികയന്നത് പ്രവതയെം സ്മരണീയമാണ്. ഇന്ന്
ശാസ്ത്ര വലാെം അവലംബ്മായി ൊണുന്ന മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളം അറബ്ി
ഭ്ാഷയുമായി അവഭ്ദ്ധയമായി ബ്ന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്കവന്നതാണ് വസ്തുത.

യൂവറാപയൻ യൂണിവവഴ്സിറ്റിെളിൽ ഫവദ്യ ശാസ്ത്രത്തികന്റ ്യല ഗ്രന്ഥമായി
െണകാക്കുന്നത് അറബ്ിയിൽ വിരചിതമായ അൽ ഖാനൂനു ൈി തവിബ്ബി എന്ന
ഇബ്്നു സീനയുകട ഫവദ്യ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്. ആൽജിബ്ര െണ്ടപിടിച്ച
ഖവാരിസ്മി,

അരിവോട്ടിലികന്റ

ദ്ാർശനിെ

ചിന്തെകള

സുഗ്രാഹയമാകി

അറബ്ിയിൽ ഗ്രന്ഥ രചന നടത്തിയ ഇബ്്നു റുഷ്ും നാൽപത് വർഷം
ഇന്തയൻ

ജനതവയാകടാപ്പം

െഴിച്ചു

കൂട്ടി

ആർഷ

ഭ്ാരത

ദ്ർശനങ്ങകള

പഠിക്കുെയും വയതയസ്തങ്ങളായ ഫവജ്ഞാനിെ വമഖലെളിൽ അവഗാഹം വനടി
നൂറിലധ്ിെം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറബ്ി ഭ്ാഷയിൽ രചിച്ച അൽ-ബ്ിറൂനിയുകമല്ലാം
അറബ്്

ഭ്ാഷയുകട

പ്രദ്ീപ്തമാകിയവരാണ്.

ഫവജ്ഞാനിെ
മവറ്റകതാരു

സാധ്യതെകള

ഭ്ാഷകയകാളം

പിൽകാലത്ത്
വിജ്ഞാനത്തികന്റ

െലവറെകള ഒളിപ്പിച്ചു കവച്ച ഈ ഭ്ാഷ അനുദ്ിനം വളർന്നുണ്ട് പന്തലിച്ചു
കൊെിരിക്കുെയാണ്.

അടിത്തറെളിൽ

വിള്ളലുെളൊകി

ഭ്ാഷെൾ

പരിഷ്െരികകപ്പടുെയും പരിണാമങ്ങൾക് വിവധ്യമാകകപ്പടുെയും കചയ്യുന്ന

ഈ ൊലത്തും ഫപവംെങ്ങളകടയും പാരമ്പരയത്തകന്റയും ബ്ലിഷ്ഠമായ ഉരുക്കു
തറെളിൽ അറബ്ി വിെസിച്ചു കൊവെയിരിക്കുെയാണ്. വഷക്സ്റ്പിയറിയൻ
സാഹിതയങ്ങളം

ലാറ്റിൻ

പഴകഞ്ചാല്ലുെളം
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വായനകാരനിൽ അനയതാ വബ്ാധ്വം ൌതുെവം അമ്പരപ്പും പടർത്തുവമ്പാൾ
ആയിരം

വർഷങ്ങൾകപ്പുറത്തുള്ള

അറബ്്

ഭ്ാഷാ

കൃതിെകള

നാമിന്നുണ്ട്ം

അനായാവസന വായികച്ചടുക്കുന്നുണ്ട്. അറബ്ി ഭ്ാഷ വെവലമായ വാർത്താ

വിനിമവയാപാധ്ി

എന്നതിവനകാളപരി

സംസ്കാരത്തികന്റ

പരിവ്ദ്ം

കൂടിയാണ്.

അതുൾകകാള്ളുന്ന്ന
അറബ്ി

ഭ്ാഷ

വിശവ
ഒവര

മഹാ
സമയം

സംസ്കാരവം ജീവിത ചിന്തയുമാണ്.
വലാെ ഭ്ാഷെളിൽ പലതുകൊണ്ടം സവിവശഷമാണ് അറബ്ി ഭ്ാഷ.
മതപരവം

സാ്യഹിെവം

സാംസ്ൊരിെവം

രാഷ്ട്രീയവമായ

നിരവധ്ി

മാനങ്ങളള്ള അറബ്ി ഭ്ാഷയുകട പ്രാധ്ാനയവം പ്രസക്തിയും നാൾക്കുനാൾ
വർധ്ിക്കുെയാണ്.

ലളിതമായും

ഒഴുവകാകടയും

അനായാസം

സംസാരിക്കുവാൻ െഴിയുന്നത് എന്നാണ് അറബ്ി എന്ന പദ്ത്തികന്റ അർഥം.
കുറഞ്ഞ വാക്കുെൾകൊെ് വിശാലമായ അർഥ വയാപ്തി പ്രതിൈലിപ്പിക്കുവാൻ
െഴിയുന്ന സജീവമായ ഭ്ാഷെളികലാന്നാണ് അറബ്ി. ഭ്ാഷാപഠനം മനസ്സികന
നിർമലമാക്കുെയും

ചിന്തയുകട

ചക്രവാളങ്ങൾ

വിെസിപ്പിക്കുെയും

ഭ്ാവനെൾക് ചിറെ് വിരിക്കുെയും കചയ്യുകമന്നാണ് ഗവവഷെർ പറയുന്നത്.
അറബ്ി ഭ്ാഷകയ സംബ്ന്ധിച്ചിടവത്താളം ഇത് തീർത്തും വാസ്തവമാണ്.

സുതാരയമായ

അറബ്ി

പാരമ്പരയത്തിവന്റയും
തുറക്കുന്നവതാകടാപ്പം

സംസ്ൊരത്തിവന്റയും
വിശാലമായ

വലാെകത്ത

ധ്നയമായ

വലാെവത്തക്കുള്ള

ഒരു

വലിയ

വിഭ്ാഗം

അറബ്ി
െവാടം

ജനങ്ങളമായും

ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും സൗഹൃദ്ം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അറബ്ി
ഭ്ാഷ

സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

വലാെ

ഭ്ാഷെളിൽ

വളകര

ലളിതമായ

ഭ്ാഷെളികലാന്നാണ് അറബ്ി. ജാതി മത വഭ്ദ്മവനയ ആർക്കും വവഗത്തിൽ
മനസിലാക്കുവാനും
ഇരുപത്തവഞ്ചാളം

പഠികച്ചടുക്കുവാനും
രാജയങ്ങളകട

െഴിയുന്ന

ഔവദ്യാഗിെ

ഭ്ാഷയായ

ഭ്ാഷയാണത്.
അറബ്ി

ചില

രാജയങ്ങളകട വദ്ശീയ ഭ്ാഷയുമാണ്. വലാെത്ത് ഏറ്റവം സവാധ്ീനുള്ള പത്തു
ഭ്ാഷെളിൽ ുൻപന്തിയിലുള്ള അറബ്ി ഭ്ാഷ ഐെയരാഷ്ട്രസഭ് അംഗീെരിച്ച
ആറ് ഔവദ്യാഗിെ ഭ്ാഷെളിൽകപട്ടതാണ്. പാശ്ചാതയ വലാെത്തും പൗരസ്തയ
ദ്ിക്കുെളിലും

അറബ്ി

ഭ്ാഷ

പഠിക്കുന്നതിനും

മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുുള്ള

തീവ്രമായ പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. മതപരമായും സാമ്പത്തിെമായും

നയതന്ത്രതലങ്ങളിലുകമാകകയുള്ള

താത്പരയങ്ങൾ

ഇത്തരം

ശ്രമങ്ങൾക്

െരുവത്തകുന്നതായാണ് പഠനങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. അറബ്ി ഭ്ാഷയുകട
പ്രാധ്ാനയകത്തക്കുറിച്ച് മലയാളി ഗവവഷെൻ വഡാ. പി സഈദ്് മരകാർ
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അറബ്ി ഭ്ാഷയുകട സവിവശഷതെൾ നിരവധ്ിയാണ്. നാലായിരത്തിൽ പരം
വർഷങ്ങൾ

പഴകുൊയിട്ടും

നൂറ്റി

അമ്പവതാളം

തലുറെളായി

ലവക്ഷ്ാപലക്ഷ്ം ജനവിഭ്ാഗങ്ങൾ ഫെൊരയം കചയ്തിട്ടും ശുദ്ധിവകാ തനിമവകാ
മൗലിെതവകാ ലവവലശം വപാറവലൽകാത്ത ഏെ ഭ്ാഷ, എട്ട്, ഒൻപത്,
പത്ത് , പതികനാന്ന് നൂറ്റാണ്ടെളിൽ ഭൂുഖത്ത് അറിയകപ്പട്ടിരുന്ന ശാസ്ത്ര
സാവങ്കതിെ ഫവജ്ഞാനിെ ഗ്രന്ഥങ്ങകളല്ലാം അവത ൊലഘ്ട്ടത്തിൽ തകന്ന
വലാെത്തിന് ലഭ്യമാകിയ ഏെ ഭ്ാഷ, ഗ്രീക് ഭ്ാഷയിലും സംസ്കൃതത്തിലുുള്ള
പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭ്ാഷാന്തരം കചയ്ത് ആധുനിെ വലാെത്തിന് സമ്മാനിച്ച
പ്രായം കുറഞ്ഞ കസമിറ്റിെ് ഭ്ാഷ, ൈിലിപ്പ് ഹിറ്റിയുകട വീക്ഷ്ണത്തിൽ എട്ടാം
നൂറ്റാെിവന്റയും

പതി്യന്നാം

നൂറ്റാെിവന്റയുമിടയിൽ

വലാെ

സംസ്ൊരത്തിവന്റയും നാഗരിെതയുവടയും വാഹെരായിരുന്ന അറബ്ിെളകട
മാവംഭ്ാഷ,

വാസ്വൊഡി

വലാെസഞ്ചാരത്തിനുപവയാഗിച്ച

ഗാമയും
ഭൂപടത്തികന്റ

കൊളമ്പസും

ഭ്ാഷ,

ഫസൈറിവന്റയും

ആൾജിബ്രയുവടയും മാത്രമല്ല ഫദ്നംദ്ിന ജീവിതവമായി ബ്ന്ധകപ്പട്ടുെിടക്കുന്ന
അരിത്കമറ്റിെ്സിവന്റയും അടിസ്ഥാന ഭ്ാഷ, സമഗ്രവം അന്താരാഷ്ട്രീയവമായ

ഒരു സംസ്ൊരത്തിന് അടിത്തറ പാെി മനുഷയവൊടിെകള ഒരു ഏെീകൃത
ചിന്താധ്ാരയിൽ

പിടിച്ചുനിർത്തുവാൻ

പ്രചാരത്തിലുളള

ഭ്ാഷെളിൽ

െഴിഞ്ഞ

ഭൂമി

ഏെ

ശാസ്ത്രത്തികന്റ

ഭ്ാഷ,

ഇന്നുണ്ട്

അതിർവരമ്പുെകള

വെകവകാകത ജനവൊടിെളകട ഹൃദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവമധ്ിെം സവാധ്ീനം
കചലുത്തിയ

ഭ്ാഷ,

സംസാരിക്കുന്നത്

ഒരു

അന്ധനായ

സ്ത്രീവയാവടാ

മനുഷയന്

പുരുഷവനാവടാ

വപാലും

എന്ന്

ഇതരൻ

നിഷ്പ്രയാസം

മനസ്സിലാക്കുവാൻ െഴിയുന്ന ഭ്ാഷ.
ഗൾൈ് കതാഴിൽ വമഖലയുകട പ്രാധ്ാനയം വർധ്ിച്ചതാണ് അറബ്ി
ഭ്ാഷയുകട സവീൊരയത കപാതുജനങ്ങളകടയിടയിൽ വർധ്ിക്കുവാനുള്ള ുഖയ
ൊരണകമന്നാണ് ചില ഗവവഷെകരങ്കിലും െരുതുന്നത്. പാശ്ചാതയവലാെത്തും
്യന്നാം വലാെ രാജയങ്ങളിലും അറബ്ി പഠിക്കുന്നവരുകട എണ്ണത്തിലുൊകുന്ന
ഗണയമായ വർധ്ന ഈ നിലപാടുെകള ഒരു പരിധ്ിവകര ശരികവക്കുന്നതാണ്.
ഗൾൈ്

നാടുെളിവലക്

അരനൂറ്റാെികന്റ

കതാഴിൽ

വതടിയുള്ള

പഴകവമയുള്ളൂ.

എന്നാൽ

മലയാളിെളകട

അറബ്ി

യാത്രക്

നാടുെളമായി

വെരളത്തിന് പതിനാല് നൂറ്റാെിവലകറ പഴകുകെന്നാണ് ചരിത്ര വരഖെൾ
പറയുന്നത്.

ഈ

ബ്ന്ധം

അറബ്ി

ഭ്ാഷയുമായും
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അടുത്തിടപഴകുവാനും

പരിചയിക്കുവാനും

മലയാളിെൾക്

സൗെരയകമാ

രുക്കുെയായിരുന്നുണ്ട്. നൂറ് െണകിന് അറബ്ി പദ്ങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രചാരം
വനടിയതും ഉപവയാഗിച്ചുവരുന്നതും ഈ ബ്ന്ധത്തികന്റ സവാധ്ീനൈലമാണ്.

അറബ്ി

ഭ്ാഷയുമായും

ബ്ന്ധകപ്പടാൻ

ഭ്ാഗയം

സംസ്ൊരവമായും
ലഭ്ിച്ച

വനരിവട്ടാ

മലയാളിസ്യഹത്തികന്റ

അല്ലാകതവയാ
സുപ്രധ്ാനമായ

കതാഴിൽ വമഖലയായി ഗൾൈ് മാറിയവതാകടയാണ് വെരളീയ ജീവിതത്തികന്റ
രൂപഭ്ാവങ്ങൾ

മാറിയത്.

ഗൾൈ്

വമഖലയിൽ

ലക്ഷ്കണകിന്

മലയാളിെളാണ് വിവിധ് രംഗങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഗൾൈ് നാടുെളികല സവവദ്ശിവൽകരണം മികവാറും എല്ലാ രാജയങ്ങളം
ഊർജിതമായി

നടപ്പാകി

മനസിലാകുന്നവവരയും

വരുന്നുണ്ട്.

അറബ്ി

നിയമിക്കുവാനും

ഭ്ാഷ

അറിയുന്നവവരയും

നിലനിർത്തുവാനുമാണ്

മിക

െമ്പനിെളം താത്പരയം ൊണിക്കുന്നത്. മലയാളിെളകട സുപ്രധ്ാനമായ

കതാഴിൽ

വമഖല

എന്ന

നിലക്

ഗൾൈികന്റ

പ്രാധ്ാനയം

നിലനിൽ

ക്കുവന്നടവത്താളം ഭ്ാഷാ പരിജ്ഞാനം വനടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളം സംരംഭ്ങ്ങളം
കൂടുതൽ ഊർജിതമാകുകമന്ന് വവണം െരുതാൻ.

2-3 ഡകരളത്തിമല അറബി ഭോഷോ വളർച്ചയം വികോസവം
അറബ്ിെളം വെരളവം തമ്മിലുള്ള ബ്ന്ധത്തിന് നൂറ്റാണ്ടെളകട പഴകുെ്.
െച്ചവടത്തിനായി പുരാതന ൊലം ുതൽ അറബ്ിെൾ വെരളത്തികലത്തിയിരുന്നുണ്ട്.
െച്ചവടവത്താകടാപ്പം ഭ്ാഷാവിനിമയവം സാംസ്ൊരിെ ഫെമാറ്റവം നടന്നുണ്ട്കവന്ന്
ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അറബ്ികയ മലയാളവമായി വചർത്ത് അറബ്ിമലയാളം എന്ന
എഴുത്ത്

ഭ്ാഷയും

രൂപംകൊണ്ട.

ഇതുവപാകല

അറബ്ിത്തമിഴും

മറ്റും

രൂപം

പ്രാപിച്ചിട്ടുെ്. അറബ്ി ഭ്ാഷാ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി െകെത്തിയത് ഒമ്പതാം
നൂറ്റാെികല തരിസാ പള്ളി ശാസനങ്ങളിലാണ്. വചര രാജാവായ സ്ഥാണുരവി
കുലവശഖരകന്റ ൊലത്ത് (ക്രിസ്തു വർഷം 849 ) കൊല്ലത്ത് നിർമ്മിച്ച തരിസാ

പള്ളിക് നൽെിയ പ്രവദ്ശത്തികന്റ കചമ്പ് പട്ടയങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ശാസനം.
അതിൽ സാക്ഷ്ിെളായി അന്നകത്ത കൊല്ലം തീരകത്ത അറബ്ി വയാപാരിെളം കൂൈീ
ലിപിയിൽ വപകരഴുതി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതായി ൊണാം. വെരളത്തികല അറബ്ി ഭ്ാഷാ
സാന്നിധ്യം കതളിയിക്കുന്ന പ്രഥമ ചരിത്രവരഖ ഇതാണ്.
പതിനാലാം നൂറ്റാെിൽ വെരളം സന്ദർശിച്ച പ്രസിദ്ധ സഞ്ചാരി ഇബ്്നു

ബ്ത്തൂത്ത

മലബ്ാറിൽ

പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്െ്

നിലനിന്നിരുന്ന

അറബ്ി

സാന്നിധ്യകത്തക്കുറിച്ച്

അറബ്ി ഭ്ാഷയ്ക്ക് നിരവധ്ി സംഭ്ാവനെൾ നൽെിയ പല

മഹാന്മാർ വെരളത്തിലുൊയിട്ടുെ്. ഫസനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം, ഖാളീ ുഹമ്മദ്്, അഹ്മദ്്
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വെരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട്ം ആദ്യമായി രചികകപ്പട്ട അറബ്ി ഗ്രന്ഥം എ.ഡി 1342 ൽ
ൈഖീഹ് ഹുഫസനികന്റ ഫഖുൽ ജാമിഅ്’ ആണ്. കപാന്നാനിയികല മഖ്ദൂുമാർ
വെരളത്തികല അറബ്ി പ്രചരണത്തിന് പിന്നിൽ കപാന്നാനി മഖ്ദൂുമാർക് വലിയ
പുവഹിെ്.

ഫശഖ്

ഫസനുദ്ദീൻ

ബ്ിൻ

അലിയാണ്

കപാന്നാനിയികല

മതപഠനസ്ഥാപെൻ. ദ്ക്ഷ്ിവണഷയൻ രാജയങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ട്ള്ള പഠിതാകൾ ഇവികട
പഠനം നടത്തിയിരുന്നുണ്ട്.
വപാർച്ചുഗീസ്

അധ്ിനിവവശത്തികനതികര

വപാരാടാൻ

കചയ്തുകൊെ് ഫശഖ് ഫസനുദ്ദീൻ ഒന്നാമൻ

ആഹവാനം

രചിച്ച ‘തഹ്രീള അഹ്ലിൽ

ഈമാൻ അലാ ഹാദ്ി അബ്ദ്ത്തി സ്സുൽബ്ാൻ’. ഫസനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം ഒന്നാമകന്റ
പൗത്രനായ

ഫശഖ്

ഫസനുദ്ദീൻ

രൊമനാണ്

വെരളീയ

പണ്ഡിതന്മാരിൽ

വലാെപ്രശസ്തനായ അറബ്ി ഭ്ാഷാ പണ്ഡിതൻ. ഒരു വെരളീയൻ രചിച്ച പ്രഥമ വെരള
ചരിത്രം ഇവദ്ദഹത്തികന്റ ‘തുഹ്ൈത്തുൽ ുജാഹിദ്ീൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ വെരളത്തികല ഇസ്ലാമികന്റ ആവിർഭ്ാവം, വപാർച്ചുഗീസ് ആഗമനം,
ഫഹന്ദവരുകട ആചാരങ്ങൾ, യുദ്ധാഹവാനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്.
ഇംഗ്ലീഷ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് വറാളെ്സൺ 1832 ൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിവലക് വിവർത്തനം
കചയ്യുെയുൊയി. പിന്നീട് മദ്രാസ് സർവ്വെലാശാല യികല ഹുഫസൻ ഫനനാറും
ഇതികന്റ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭ്ാഷ പുറത്തിറക്കുെയുൊയി. വിവിധ് ഭ്ാരതീയ, യൂവറാപയൻ
ഭ്ാഷെളിലായി ധ്ാരാളം പരിഭ്ാഷെൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിവന്റയും
അറബ്ിഭ്ാഷയുവടയും പ്രാധ്ാനയകത്ത കുറിക്കുന്നുണ്ട്. വെരളത്തികല ഏറ്റവം പ്രസിദ്ധമായ
െർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമായ ‘ൈത്ഹുൽ ുഈൻ’ ഇവദ്ദഹത്തികന്റ എടുത്തുപറയാവന്ന
മകറ്റാരു രചനയാണ്. രെ് അറബ്ി പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് വിശദ്ീെരണം

എഴുതിയിട്ടുെ്. ഇസ്ലാമിെ െർമശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമായ ൈത്ഹുൽ ുഈൻ ഈജിപ്തികല
അൽ അസ്ഹർ സർവെലാശാലയിൽ വപാലും പാഠയവിഷയമാണ്.
1887 ൽ ുസ്ലിം പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന
വലാർഡ്

ഡൈറിൻ

ഒരു

െമ്മീഷകന

നിശ്ചയിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസരംഗവത്തക്

ുസ്ലിംെകള ആെർഷികണകമങ്കിൽ അവരുകട ജീവൽ ഭ്ാഷയായ അറബ്ി ഭ്ാഷക്
അർഹമായ

പ്രാധ്ാനയം

നൽെണകമന്ന്

അംഗമായിരുന്ന െമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തി.
പ്രവതയെം

ഓറിയന്റൽ

കൊൽകത്തയിലാണ്

സ്കൂളെൾ
അവർ

സർ

അഹ്മദ്്

ഖാൻ

അറബ്ി ഭ്ാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി

സ്ഥാപികാൻ

ആദ്യമായി

സയ്യിദ്്
അവർ

ഓറിയന്റൽ

നിർബ്ന്ധിതരായി.

സ്കൂൾ

സ്ഥാപിച്ചത്.

സർകാർ സംവിധ്ാനങ്ങകള ഉപവയാഗകപ്പടുത്താൻ ുസ്ലിം സുദ്ായത്തിൽ നിന്നുണ്ട്ം
അധ്ിെം

ആളെകളാന്നുണ്ട്ം

എതിർപ്പുെൾ അവർ തുടർന്നുണ്ട്.

തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
ഇന്നകത്ത

ബ്രിട്ടീഷ്

വെരളം,
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കൊച്ചി,

മലബ്ാർ

എന്നിങ്ങകന

നാട്ടുരാജയമായിരുന്നുണ്ട്.

ശ്രീ്യലം

വിഭ്ജികകപ്പട്ടിരുന്നുണ്ട്.

തിരുനാളായിരുന്നുണ്ട്

തിരുവിതാംകൂർ

1885

അന്ന്

ുതൽ 1924

വകര

അവിടുകത്ത രാജാവ്. വകം അബ്്ുൽഖാദ്ിർ മൗലവി തകന്റ പരിഷ്െരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊെ് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ൊലമായിരുന്നുണ്ട് അത്.
1911 ൽ ആലപ്പുഴയികല ലജ്നത്തുൽ ുഹമ്മദ്ിയ്യ ഫലബ്രറിയിൽ കവച്ച് വകം
മൗലവിയുകട വനവംതവത്തിൽ ുസ്ലിം വനതാകളകട ഒരു സവമ്മളനം നടന്നുണ്ട്. ുസ്ലിം
വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച കചയ്ത സവമ്മളനം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവികന
വനരിൽ

െണ്ട

നിവവദ്നം

സമർപ്പികാൻ

കപാതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിവലക്

തീരുമാനിച്ചു.

ആെർഷികണകമങ്കിൽ

ുസ്ലിംെകള

അറബ്ി

ഭ്ാഷ

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പികാനുള്ള സംവിധ്ാനങ്ങൾ ഏർകപടുത്തണകമന്ന് അവർ
ആവശയകപ്പട്ടു.

വഡാ:

ബ്ിഷപ്പികന

ഏൊംഗ

െമ്മീഷനായി

നിയമിച്ചുകൊെ്

രാജെൽപന വന്നുണ്ട്. 1913 ൽ ബ്ിഷപ്പ് െമ്മീഷൻ റിവപ്പാർട്ട് സമർപിച്ചു.
െമ്മീഷൻ നിർവദ്ശിച്ചതനുസരിച്ച് 25 ുസ്ലിം കുട്ടിെളള്ള സ്കൂളെളിൽ ഒരു

െവുർആൻ

അധ്യാപെകന

കവകാൻ

ഉത്തരവായി.

ആദ്യമായി

പതിനഞ്ച്

സ്കൂളെളിൽ ഇപ്രൊരം അറബ്ി അധ്യാപെർ നിയമികകപ്പട്ടു. എന്നാൽ ഈ
പഠനസൗെരയം

സ്കൂൾ

പ്രവൃത്തി

സമയം

തുടങ്ങുന്നതിനു

ുമ്പായിരുന്നുണ്ട്

നൽെിയിരുന്നത്. സ്കൂളെളികല ഫടം വടബ്ിളിൽ ഇത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നില്ല.
1947

ൽ

സി.പി

രാമസവാമി

വിഷയങ്ങവളാകടാപ്പം
ഉത്തരവായത്.

തകന്ന

സ്കൂൾ

അവതസമയം

ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

അയ്യർ

ദ്ിവാനായിരുന്ന
സമയത്ത്

മലബ്ാറിൽ

സമയത്താണ്

അറബ്ി

ഇത്തരത്തിലുള്ള

മറ്റു

പഠിപ്പികാൻ
സൗെരയങ്ങൾ

ബ്രിട്ടീഷുൊർകകതികരയുള്ള ുസ്ലിം സുദ്ായത്തികന്റ

എതിർപ്പുെകള വനരിടാൻ മദ്ിരാശിയിൽ 1930 ൽ ഗവർണർ സർ ുഹമ്മദ്്

ഉഥ്മാകന്റ വനവംതവത്തിൽ െമ്മീഷകന നിയമിക്കുെയും സ്കൂളെളിൽ മതപഠനകമന്ന
ആശയം െമ്മീഷൻ നിർവദ്ശിക്കുെയും കചയ്തു. അതികന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അറബ്ിെ് പണ്ഡിറ്റുമാകരയും റിലീജിയസ് ഇൻസ്രെ്റ്റർമാകരയും നിയമികാൻ
അവർ തീരുമാനിച്ചു. അറബ്ികയ രൊം ഭ്ാഷെളിൽ ഒന്നായി അംഗീെരിച്ചുകൊെ്
ആറാം ക്ലാസ് (അന്നകത്ത ൈസ്റ്റ് വൈാം) ുതൽ അറബ്ി പഠികാനുള്ള സൗെരയം
ഏർകപടുത്തിയത്.
1957കല ഒന്നാമകത്ത വെരള മന്ത്രിസഭ് അധ്ിൊരവമകറ്റടുത്തവപ്പാൾ പ്രഥമ
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന വഡാ: വജാസൈ് ുെവേരിക് െരുവള്ളി ുഹമ്മദ്്
മൗലവി നൽെിയ നിവവദ്നമാണ് വെരളത്തിൽ ഇന്ന് ൊണുന്ന അറബ്ി ഭ്ാഷ
പ്രചാരണത്തികന്റ ുഖയവഹതുവായി െരുതകപ്പടുന്നത്. അതികന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വെരളത്തികല സ്കൂളെളികല അറബ്ി പഠനം ഏെീെരിക്കുവാൻ വവെി ുെവേരി
ഒരു

െമ്മീഷകന

നിയമിച്ചു

അതിന്റ

െൺവീനർ
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െരുവള്ളിയായിരുന്നുണ്ട്.

പാഠ

أ ْهلَا العربية
പുസ്തെങ്ങൾ

മാത്രമല്ല,

ഫഗഡെളം

നിർമിച്ചിരുന്നത്

ഈ

െമ്മറ്റിയായിരുന്നുണ്ട്.

സത്തിലുൊയ

ുഴുവൻ

പരിഷ്െരണങ്ങളം

അധ്യാപെ

സഹായിെളകമല്ലാം 25
പിന്നീടവങ്ങാട്ട്
കപാതുവിദ്യാഭ്യാ
അറബ്ി

ആവാഹികാൻ സാധ്ിച്ചു.
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ഭ്ാഷാ
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സെോന പഠ്നങ്ങൾ

3 - 1 ആമുഖം
വെരളത്തിൽ അറബ്ി ഭ്ാഷാ പഠനം ഫപ്രമറിതലം ുതൽ ആരംഭ്ിക്കുന്നുണ്ട്െ്.
ഭ്ാഷാപഠനം ആെർഷണീയവം ആസവാദ്യെരവം ആകുന്ന രീതിയിലാണ് അഹ്ലൻ

അറബ്ിെ് എന്ന പദ്ധതിയിൽ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീെരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അറബ്ി
സംസാരഭ്ാഷ അല്ലാത്ത രാജയങ്ങളിലുള്ള ഫപ്രമറി സ്കൂളെളിൽ എങ്ങകന അറബ്ി
ഭ്ാഷ പഠിപ്പികാം എന്ന വിഷയത്തിൽ പഠന ഗവവഷണങ്ങൾ വലാെത്തികല വിവിധ്

ഭ്ാഗങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുെ്. സഊദ്ി അവറബ്യയികല ഉമ്മുൽഖുറാ യൂണിവവഴ്സിറ്റിയിൽ
നടന്ന (تعليم العربية لغير الناطقين بهاഅറബ്ി സംസാരികാത്തവകര അറബ്ി പഠിപ്പികൽ)
എന്ന ഗവവഷണ പ്രബ്ന്ധവം, Arabic Language for the Beginners എന്ന ഹസൻ
െിൻദ്ീലികന്റ പഠനവം, King Abdulla Bin Abdil Aziz International Centre for Ara-

bic Language പുറത്തിറകിയ (أبحاث ودراسات في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاഅറബ്ി
സംസാരഭ്ാഷ അല്ലാത്തവരുകട അറബ്ി പഠനകത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഗവവഷണങ്ങളം
പഠനങ്ങളം)

എന്ന

ഭ്ാഷാപഠനത്തിനും
അവലംബ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.

റിവപ്പാർട്ടും

ഇതിന്

അധ്യാപനത്തിനും
എന്നാൽ

ഉദ്ാഹരണങ്ങളാണ്.
പൗരാണിെ

ഭ്ാഷാപഠനത്തികല

ഇവയികലല്ലാം

രീതിശാസ്ത്രങ്ങളാണ്
നവീന

രീതിയായ

ജ്ഞാനനിർമ്മിതി സിദ്ധാന്തത്തിൽ അധ്ിഷ്ഠിത മായിട്ടാണ് അഹ്ലൻ അറബ്ിെ്
തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്.

നവയാനുഭ്വങ്ങവളാകടാപ്പം

അറിവ്

നിർമ്മാണം

സാധ്യമാക്കുെയും കചയ്യുന്നുണ്ട്.

3 - 2 പഠ്നറിഡപോർട്ടുകൾ
1.

(تعليم العربية لغير الناطقين بهاഅറബ്ി സംസാരികാത്തവകര അറബ്ി പഠിപ്പികൽ)
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2.

Arabic Language for the beginners -Hassan Kindeel (ഉമ്മുൽ ഖുറാ

യൂണിവവഴ്സിറ്റി സഊദ്ി അവറബ്യ )
3.

أبحاث ودراسات في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاKing Abdulla bin Abdil Azeez
International Centre for Arabic Language

4.

(تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (معهد قاصد لتعليم اللغات –(أردن

5.

 فلسطين/  جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس,مؤسسس أسطسنبول للتعليم واألبحاث(ايثار ) تركيا

6.

Teaching Arabic as a foreign Language in UK _ Review commissioned by the
British Council November 2016

7.

تجربتى فى تعليم اللغة العربية لالطفال فى أستريليا ـ هناء الحميد

8.

Instructed language learning and task based teaching in Minkel . Ellis

9.

Hand book of research in second language teaching and learning – Elli Hinkel

10.

An analytical and critical study of teaching Arabic in Kerala- Muhammed KK.
Calicut university

11.

History of Arabic language in Kerala- a study of its advantage , growth and

present status – abdussalam Mundampra. Calicut university
12.

,  صالح محبوب محمد التنقارى,اتجاهات معاصرة فى تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها – زكريا عمر
مهدى مسعود

13.

(تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالطريقة التي اكتسبوها من لغتهم األمAbdulla Shobak
Muhammed)
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അധ്യോയം 4

ഗഡവഷണ രീതിശ്ോസ ത്രം (Research Methodology)

4-1 ആമുഖം
വെരളത്തികല

ഫപ്രമറി

വിദ്യാർത്ഥിെളിൽ

വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

ഭ്ാഷാപരമായി

അറബ്ി

പിന്നാകം

പഠിക്കുന്ന

നിൽക്കുന്നവകര

ഉയർത്തികകാണ്ടവരിെ എന്ന ലക്ഷ്യവത്താകട എസ് സി ഇ ആർ ടി യുകട
വനവംതവത്തിൽ വെരളത്തികല 10 സ്കൂളെളിൽ പരീക്ഷ്ണാർത്ഥം നടപ്പിലാകിയ

പദ്ധതിയാണ് അഹ്ലൻ അറബ്ിെ്. പിന്നാകം നിൽക്കുന്നവകര െകെത്താനായി
പ്രീ-കടസ്റ്റ് ടൂൾ തയ്യാറാക്കുെയും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, മലപ്പുറം, വൊഴിവകാട്,
വയനാട്,

െണ്ണൂർ

ജില്ലെളികല

കതരകഞ്ഞടുകകപ്പട്ട

സ്കൂളെളികല

കുട്ടിെൾകിടയിൽ നടത്തിയ പ്രീ-കടേികന്റ ൈലമായി അത്തരം കുട്ടിെൾ ഉകെന്ന്
െകെത്താൻ സാധ്ിക്കുെയും കചയ്തു. ആശയവിനിമയം, വായന, എഴുത്ത്, ഭ്ാഷാ
ഘ്ടെങ്ങളകട പ്രവയാഗം തുടങ്ങിയ വമഖലെളിൽ കചറിയ ശതമാനം കുട്ടിെൾ
വവെത്ര വശഷി ഫെവരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് െകെത്തിയതികന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അവകര

ഉയർത്തികകാണ്ട

ആവിഷ്െരിക്കുെയും

മണിക്കൂർ

വരുവാൻ

അനുവയാജയമായ

ക്ലാസിനുള്ള

വയവഹാരരൂപങ്ങൾ

വമാഡൂൾ

അടങ്ങിയ

വവെി

പ്രവതയെം

പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ

തയ്യാറാക്കുെയും
ആസവാദ്യെരമായ

പദ്ധതി

അടങ്ങിയ

കചയ്തു.
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വിവിധ്

പഠനാനുഭ്വങ്ങൾ

നൽകുന്നതാണ് പ്രസ്തുത വമാഡൂൾ. കുട്ടിെൾ ആസവദ്ിച്ച് പകങ്കടുത്ത ഈ പഠന
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂകട െടന്നുണ്ട് വപായതിനു വശഷം നടത്തിയ വപാസ്റ്റ് കടേിൽ
അവരുകട ഭ്ാഷ വശഷിെളിൽ വയക്തമായ പുവരാഗതി ഉൊയതായി െകെത്തി.

ഇതികന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫപ്രമറിതലത്തിലുള്ള കുട്ടിെളകട അറബ്ി ഭ്ാഷയികല
പിന്നാകാവസ്ഥ പരിഹരികാൻ ഉതകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി അഹ്ലൻ അറബ്ിെ്
വിലയിരുത്തകപ്പടുന്നുണ്ട്.

4-2 തന്ത്രങ്ങൾ, പഠ്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
അഹ്ലൻ

അറബ്ിെ്

പദ്ധതിയുകട

തന്ത്രങ്ങളം

പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളം

പിന്നാകം നിൽക്കുന്നവകര െകെത്താനും അവകര ഉണർത്തി കൊണ്ടവരുവാനും
അനുവയാ ജയമായിരുന്നുണ്ട്.
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4.2.1- പ്രീ മെസ റ്റ ടൂൾ
ഫപ്രമറി

ക്ലാസികല

31

അറബ്ി

ഭ്ാഷ

പഠിക്കുന്ന

കുട്ടിെളകട

ഭ്ാഷാവശഷി

എത്രവത്താളുെ് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വവെിയാണ് ഈ ടൂൾ തയ്യാറാകിയത്.
വായന,

എഴുത്ത്,

അവതരണം

എന്നിവയിലാണ്

പ്രധ്ാനമായും

ഈ

ടൂൾ

വെന്ദ്രീെരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആശയങ്ങൾ, വാചെങ്ങൾ, വാക്കുെൾ, അക്ഷ്രങ്ങൾ
എന്നിവ തിരിച്ചറിയാനും വായികാനും എഴുതാനുുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിൽ
ഉൾകകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെരളത്തികല കതകരകഞ്ഞടുകകപ്പട്ട പത്ത് സ്കൂളെളികല
594 കുട്ടിെളിൽ നടത്തിയ കടസ്റ്റിൽ 108 കുട്ടിെകള പിന്നാകം നിൽക്കുന്നവരായി

െകെത്തുെയും അവരിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുെയും കചയ്തു.

പട്ടിെ 1 – പ്രീ കടസ്റ്റ് സംബ്ന്ധിച്ച വിവരം
ക്ര
മ
ന.

ജില്ല

പമെടുത്തവരു
മെ എണ്ണം

പിന്നോക്കം
െികച്ചവ
നില്ക്കുന്നവ ശ്തെോനം
ർ
ർ

1

തിരുവനന്തപുരം

54

43

11

20%

2

കൊല്ലം

64

51

13

20%

3

മലപ്പുറം

278

229

49

18%

4

വൊഴിവകാട്

80

65

15

19%

5

വയനാട്

54

45

9

17%

6

െണ്ണൂർ

64

53

11

17%

594

487

108

18%

ആമക
4.2.2- പഠ്ന സോമ്പിൾ

അഹ്ലൻ അറബ്ിെ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വവെി ആറ് ജില്ലെളിൽ
നിന്നുണ്ട്ം (തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, മലപ്പുറം, വൊഴിവകാട്, വയനാട്, െണ്ണൂർ) 10
അധ്യാപെകര കതരകഞ്ഞടുത്തു. 3,4,6,7 ക്ലാസ്സുെളികല കുട്ടിെളിലാണ് പദ്ധതി

നടപ്പിലാകിയത്. പഠന സാമ്പിളികന സംബ്ന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവകട വചർക്കുന്നുണ്ട്.
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പട്ടിെ 2 – പഠന സാമ്പിൾ സംബ്ന്ധിച്ച വിവരം
ക്രെ
ന.

ജില്ല

അധ്യോപകരുമെ
എണ്ണം

കുട്ടികളുമെ
എണ്ണം

ക്ലോസ്സ

1

തിരുവനന്തപുരം

2

11

3,4

2

കൊല്ലം

1

13

6,7

3

മലപ്പുറം

4

49

3,4

4

വൊഴിവകാട്

1

15

6

5

വയനാട്

1

9

3,4

6

െണ്ണൂർ

1

11

3,4

10

108

ആമക

പട്ടിെ 3 – അഹ്ലൻ അറബ്ിെിൽ പകങ്കടുത്ത കുട്ടിെളകട വിവരം.
ക്ര
െ
ന.

സ കൂളിമറെ  ഡപര

ആണ്

മപണ്

ആമക

1

GHS ശ്രീൊരയം
തിരുവനന്തപുരം

4

2

6

2

GLPS മംഗലപുരം
തിരുവനന്തപുരം

2

3

5

3

TKDM UPS ശൂരനാട്
കൊല്ലം

7

6

13

4

GLPS വളയപ്പുറം
മലപ്പുറം

2

2

4

5

GLPS പള്ളിവേരി
മലപ്പുറം

4

4

8

6

GLPS പൂക്കുളം
മലപ്പുറം

5

3

8

7

GHSS പുതുപ്പറമ്പ
മലപ്പുറം

17

12

29

8

GUPS നാദ്ാപുരം
വൊഴിവകാട്

9

6

15

9

GUPS പുഴാതി
െണ്ണൂർ

7

4

11

10

SJTTI മാനന്തവാടി
വയനാട്

5

4

9

60

48

108

ആമക
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25 മണിക്കൂർ സമയവത്തക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന പാവകജ് ആണ് അഹ്ലൻ
അറബ്ിെ് വമാഡൂൾ. കുട്ടികയ അറിയുെ, പ്രശ്നങ്ങളം പരിമിതിെളം മിെവെളം

തിരിച്ചറിയുെ, അവകന സവയം വബ്ാധ്ത്തിവലക് ഉണർത്തുെ, ആത്മവിശവാസം
ഉള്ളവനാക്കുെ

എന്നിവയുകട

ആദ്യഘ്ട്ടത്തിൽ

തകന്ന

ഭ്ാഗമായി

നടക്കുന്നുണ്ട്െ്.

സംസാരികാനും,

ഭ്ാഷാഘ്ടെങ്ങൾ

പരിശീലനങ്ങളം

നൽകുന്ന

ഭ്ാഷാ

വശഷിെളകട

അറബ്ി

വിലയിരുത്തൽ

വായികാനും

പ്രവയാഗികാനുള്ള
രീതിയിലാണ്

എഴുതാനും

അവസരങ്ങളം

പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ

തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. അറിവികന നിർമികാൻ കുട്ടികയ പ്രാപ്തനാക്കുന്നുണ്ട് എന്നത്
ഇതികന്റ ഒരു പ്രവതയെതയാണ്. െരിക്കുലം ുവന്നാട്ടുകവക്കുന്ന ഭ്ാഷാവശഷിെൾ
വനടികയടുക്കുന്നതിൽ

പിന്നാകം

നിൽക്കുന്നവകര

ഉവദ്ദശിച്ചാണ്

ഇവ

ഒരുകിയിട്ടുള്ളത്. െഥ, െവിത, വിവരണം, സംഭ്ാഷണം, ആഖയാനം തുടങ്ങിയ

വയവഹാര

രൂപങ്ങവളാകടാപ്പം

ഭ്ാഷാെളിെൾ,

വീഡിവയാ-ഓഡിവയാ

ക്ലിപ്പുെൾ

തുടങ്ങിയവയുകട സഹായവത്താകട പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആെർഷണീയമായി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൽ സവീെരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആശയ അവതരണം
വചാദ്യങ്ങൾ

ഉന്നയികൽ,

വാചിെ

പ്രെടനം,

വായന

തുടങ്ങിയ

പ്രക്രിയെളിലൂകടയാണ് ഓവരാ പ്രവർത്തനവം െടന്നുണ്ട്വപാകുന്നത്.
4-4 ഡപോസ റ്റ മെസ റ്റ
അഹ്ലൻ അറബ്ിെികന്റ യഥാർത്ഥ ുണണവഭ്ാക്താകൾ വിദ്യാർത്ഥിെളാണ്.
അവർക്

ഇതികന്റ

പ്രവയാജനം

അടിസ്ഥാനമാകിയാണ്

അതികന്റ

എത്രമാത്രം
ൈലപ്രാപ്തി

ലഭ്ിച്ചു

എന്നതികന

വിലയിരുത്തകപ്പടുന്നത്.

പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസവാദ്യെരവം ൈലപ്രദ്വമാകി മാറ്റുന്നതിന് അഹ്ലൻ
അറബ്ികിൽ

ഉപവയാഗിച്ച

വയവഹാര

രൂപങ്ങളം

സാമഗ്രിെളം

എത്രമാത്രം

ുണണെരവം ശിശു സൗഹൃദ്വം ആയിരുന്നുണ്ട് എന്നത് തുടർന്നുണ്ട് നടന്ന വപാസ്റ്റ്
കടസ്റ്റ് നുക് വയക്തമാകിത്തരുന്നുണ്ട്. കതരകഞ്ഞടുകകപ്പട്ട 10 സ്കൂളെളികല
പിന്നാകം നിൽക്കുന്ന 108 കുട്ടിെളിൽ പരീക്ഷ്ണാർത്ഥം നടപ്പിലാകിയ ഈ പദ്ധതി

പൂർത്തിയായവപ്പാൾ

82%

കുട്ടിെൾക്കും

പദ്ധതി

ലക്ഷ്യം

കവച്ച

വനട്ടങ്ങൾ

െരസ്ഥമാകാനായി. ഇത്തരം പദ്ധതിെൾ വെരളത്തികല ുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും
നടപ്പിലാകണം എന്നതിവലകാണ് ഈ വനട്ടങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടന്നത്.
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പട്ടിെ 4- വപാസ്റ്റ് കടസ്റ്റ് സംബ്ന്ധിച്ച വിവരം (%)
ക്രെ
ന.

ജില്ല

െികച്ചത

ഭോഗികം

ഇല്ല

ആമക

1

തിരുവനന്തപുരം

81.81

18.19

0.00

100

2

കൊല്ലം

76.92

23.08

0.00

100

3

മലപ്പുറം

81.63

18.37

0.00

100

4

വൊഴിവകാട്

80.00

20.00

0.00

100

5

വയനാട്

77.77

22.23

0.00

100

6

െണ്ണൂർ

90.00

10.00

0.00

100

81.48

18.52

0.00

100

ആമക
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അദ്ധ്യോയം 5

ദത്തവിശ്കലം

5-1 ആമുഖം
അഹ് ലൻ

അറബ്ിെ്

.

എന്ന്

ഭ്ാഷാ

പരിവപാഷണ

പദ്ധതി

വെരളത്തികല

കതരകഞ്ഞടുകകപ്പട്ട 10 സ്കൂളെളികല ്യന്ന് നാല് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസുെളികല
കുട്ടിെളിലാണ് പരീക്ഷ്ണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാകിയത്. അറബ്ിഭ്ാഷയിൽ
ആശയുൾകൊണ്ടള്ള വായന, രചന, ഭ്ാഷാ ഘ്ടെങ്ങളകട സന്ദർവഭ്ാചിതമായ
പ്രവയാഗവൽകരണം, ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള വശഷി തുടങ്ങിയവ വവെത്ര
ഫെവരികാത്ത കുട്ടിെകളയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്തരം

കുട്ടിെകള െകെത്തുന്നതിന് ആശയവിനിമയം, വായന, എഴുത്ത് എന്നീ വമഖലെകള
വെന്ദ്രീെരിച്ച്

ഒരു

പ്രീ

കടസ്റ്റ്

സാമഗ്രി

തയ്യാറാകി

കതരകഞ്ഞടുകകപ്പട്ട

സ്കൂളെളികല 594 കുട്ടിെളിൽ പരീക്ഷ്ിക്കുെയും അതിൽനിന്ന് 108 കുട്ടിെളാണ്
ആശയവിനിമയം

വായന

എഴുത്ത്

എന്നീ

വമഖലെളിൽ

പിന്നാകം

നിൽക്കുന്നവരായി െകെത്തിയത് ഈ കുട്ടിെളിലാണ് അഹ് ലൻ അറബ്ിെ് ഭ്ാഷാ
.

പരിവപാഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാകിയത്.

5 - 2 സോെഗ്രികൾ - പ്രീ മെസ റ്റ
അഹ്.ലൻ അറബ്ിെ് നടപ്പാവകെതികന്റ ആവശയെത വബ്ാധ്യകപ്പടാനും

പിന്നാകം

നിൽക്കുന്നവകര

െകെത്താനുമാണ്

പ്രീ

കടസ്റ്റ്

നടത്തിയത്.

പ്രധ്ാനമായും ്യന്നുണ്ട് വമഖലകയയാണ് ഇത് വെന്ദ്രീെരിച്ചത്.

1-ആശ്യവിനിെയം
ഫപ്രമറി തലത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി അറബ്ി ഭ്ാഷയിൽ മകറ്റാരാളമായി
ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഉപവയാഗിക്കുന്ന അഭ്ിസംവബ്ാധ്ന വാചെങ്ങൾ,
ഉപചാരവാക്കുെൾ,
ുതലായവ

സംഭ്ാഷണ

സവാഭ്ാവിെ

ഫശലിെൾ,

സന്ദർഭ്ങ്ങളിൽ

ആശയവിനിമയ

ഉപവയാഗികാൻ
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أ ْهلَا العربية
എന്നാണ്

പ്രീ

അറബ്ിയിൽ

കടേിലൂകട

പരീക്ഷ്ിച്ചത്.

അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള

അവതാകടാപ്പം

കുട്ടിയുകട

ഒരു

വശഷിയും

ആശയകത്ത
വിലയിരുത്തി.

ചിത്രത്തികന്റ സഹായവത്താകട ചില വചാദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടം വാചിെ
പ്രതിെരണത്തിലൂകടയും ഓവരാ കുട്ടിയും ഈ വമഖലയിൽ എവികട എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്
എന്ന് കൃതയമായി നിർണയിക്കുവാൻ സാധ്ിച്ചു.

2-വോയന
്യന്ന്

വമഖലെളിലൂകടയാണ്

വായന

വശഷി

വിലയിരുത്തിയത്.

ഒന്ന -വാെയങ്ങളകട വായന. വാചിെ വിലയിരുത്തലിനു നൽെിയ ചിത്രകത്ത

ആസ്പദ്മാകിയുള്ള

കചറുവിവരണം

ആണ്

ഇതിനായി

ഉപവയാഗികകപ്പട്ടത്.

രണ്ട -പദ്ങ്ങളകട വായന. വാെയ വായനയിൽ നിന്നുണ്ട്ള്ള അവത പദ്ങ്ങകള തകന്ന
ഇതിനായി ഉപവയാഗിച്ചു.
മൂന്ന -അക്ഷ്ര

വായന.

പദ്വായനക്

ഉപവയാഗിച്ച

വാക്കുെളികല

ഓവരാ

അക്ഷ്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വായിക്കുന്ന രീതി. ഈ വായന വിലയിരുത്തൽ
പ്രക്രിയയിലൂകട െടന്നുണ്ട്വപാകുവമ്പാൾ ഓവരാ കുട്ടിയുകടയും വായനാ വശഷിയുകട നില
കൃതയമായി നിർണയികാൻ സാധ്ിക്കുന്നുണ്ട്.
അറബ്ിഭ്ാഷയിൽ ഉച്ചാരണത്തിന് വലിയ പ്രാധ്ാനയുെ്. ഉച്ചാരണങ്ങൾ
കതറ്റിയാൽ ആശയങ്ങളം അർത്ഥവം കതറ്റിവപ്പാകും. ഓവരാ അക്ഷ്രത്തിവന്റയും

കൃതയമായ ഉച്ചാരണങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഈ പ്രക്രിയയിലൂകട സാധ്ിക്കുന്നുണ്ട്.

3 - എഴുത്ത
എല്ലാ ഭ്ാഷെകളയും വപാകല തകന്ന അറബ്ി ഭ്ാഷയ്ക്കും എഴുത്തിന് വലിയ
പ്രാധ്ാനയുെ്. അവയുകട രൂപവം ഫശലിയും പരസ്പരം മാറിയാൽ അക്ഷ്രങ്ങൾ
മാറുെയും അർത്ഥങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും ഫവെലയം സംഭ്വിക്കുെയും കചയ്യും.
ഈ വമഖല വിലയിരുത്തുവാൻ വവെി ഒരുകിയ പ്രീ കടസ്റ്റ് ്യന്ന് രീതിയാണ്
അവലംബ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഒന്ന -ഒരു ആശയം നൽെി ആ ആശയത്തിൽ കുട്ടിെൾക് ഭ്ാഷാ ഘ്ടെങ്ങളം

ഫശലിെളം

ഉപവയാഗിച്ചുകൊണ്ടള്ള

വാെയങ്ങൾ

രചിക്കുവാനുള്ള

അവസരം.

ഇതിലൂകട കുട്ടിയുകട രചനാ വശഷി വിലയിരുത്താം.
രണ്ട -പദ്ങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതി.
മൂന്ന -അക്ഷ്രങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതി.
ഇവയിലൂകട
നിഷ്പ്രയാസം

െടന്നുണ്ട്വപാകുവമ്പാൾ

നിർണയികാൻ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ

െഴിയും.

പലതരത്തിലുള്ള

ഒരു
ഈ

കുട്ടിയുകട
പ്രീകടസ്റ്റ്

പ്രയാസങ്ങൾ
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രചനാ

വശഷി

നടത്തിയതികന്റ

വനരിടുന്ന

കുട്ടിെകള
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െകെത്താൻ സാധ്ിച്ചു.

5 - 3 പ്രീ മെേിലൂമെ കമണ്ടത്തിയ പ്രശ്നങ്ങൾ.


ഫപ്രമറി തലത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി വനവടെ ആശയവിനിമയ വശഷി വനടാൻ

പ്രയാസം വനരിടുന്നവർ.


ആശയം

ഗ്രഹിച്ചു

ഉള്ള

വായനക്

പ്രയാസം

വനരിടുന്നവർ.

ഭ്ാഷാ ഘ്ടെങ്ങകള പ്രവയാഗ വൽകരിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസം വനരിടുന്നവർ.


അക്ഷ്രങ്ങളകട

5 - 4 ഡെോ

ഉച്ചാരണത്തിലും

എഴുത്തിലും

പ്രയാസം

വനരിടുന്നവർ.

അധ്ിഷ്ഠിതമായ

പഠനരീതിെൾ

ൂൾ വിശ്കലനം.

ജ്ഞാനനിർമ്മിതി

സിദ്ധാന്തത്തിൽ

അവലംബ്ിച്ചിട്ടും കചറിയ ശതമാനം കുട്ടിെൾക് െരിക്കുലം ലക്ഷ്യംകവക്കുന്ന
ഭ്ാഷാവശഷി വനടുന്നതിൽ പ്രയാസമനുഭ്വിക്കുന്നവർ നമ്മുകട ക്ലാസ് ുറിെളിൽ
ഉെ് എന്ന് പ്രീ കടേിലൂകട നുക് വബ്ാധ്യമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കുട്ടിെളിൽ
ഭ്ാഷാപഠനം കമച്ചകപ്പടുത്തുെ എന്ന ലക്ഷ്യവത്താകടയാണ് അഹ് ലൻ അറബ്ിെ്
.

പദ്ധതിക് രൂപം നൽെിയത്. വയതയസ്ത വയവഹാരരൂപങ്ങളിലൂകട പതിനവഞ്ചാളം
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾകകാള്ളിച്ച് 25 മണിക്കൂറികന്റ ഒരു പാവകജ് ആണ് ഇത്.
കുട്ടിെൾ

അഭ്ിുഖീെരിക്കുന്ന

ന്നതിനുമാണ്

ഈ

പദ്ധതി

പ്രശ്നങ്ങൾ
ഊന്നൽ

ലഘുവാക്കുന്നതിനും
നൽകുന്നത്.

എല്ലാ

പരിഹരിക്കു
ഘ്ട്ടങ്ങളിലും

ശിശുവെന്ദ്രീകൃതമാകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുെ്. പഠിതാവികന്റ പഠനത്തിനുള്ള താൽപരയ
ത്തിനും,

അഭ്ിരുചിക്കും

പ്രാധ്ാനയം

നൽകുന്നുണ്ട്െ്.

ജീവിത

പരിസരവമായി

ബ്ന്ധകപ്പടുത്താനും, പ്രക്രിയാ ബ്ന്ധിതമാകാനും ആത്മവിശവാസവത്താകട പഠന

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർകപ്പടാനും പഠിതാവികന്റ പ്രെടനങ്ങൾക്കും ധ്ാരണെൾക്കും
പരിഗണന നൽൊനും ഈ വമാഡൂളിന് സാധ്ിച്ചിട്ടുെ്. െഥ, െവിത, സംഭ്ാഷണം,
ചിത്രെഥ, ഭ്ാഷാെളിെൾ തുടങ്ങിയ വയവഹാരരൂപങ്ങളിലൂകട ഈ കമാഡൂൾ
െടന്നുണ്ട്വപാകുന്നുണ്ട്. അതിനുപുറവമ വിവരവിനിമയ സാവങ്കതിെവിദ്യ പരമാവധ്ി
ഉപവയാഗകപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വാെയങ്ങളിവലക്കും വാെയങ്ങളിൽ
നിന്ന്

പദ്ങ്ങളിവലക്കും

മാറികകാെിരിക്കുന്ന

പദ്ങ്ങളിൽ

വബ്ാധ്ന

നിന്ന്

രീതിയാണ്

ഇതിൽ

അക്ഷ്രങ്ങളിവലക്കും
ഉള്ളത്.

ഇവകയ

ക്രമീെരിച്ചിരിക്കുന്നത്  الحروف الهجائيةയുകട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. വീഡിവയാ,
ചിത്രെഥെൾ, ആഖയാനങ്ങൾ, െഥെൾ, വറാൾ വേ, ഭ്ാഷാെളിെൾ വപാലുള്ള

രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചവപ്പാൾ കുട്ടിെൾ വളകര ആസവാദ്ിച്ചാണ് പഠനപ്രക്രിയയിൽ
ഏർകപ്പട്ടത്. പിന്നാകം നിൽക്കുന്നവർക് ആത്മഫധ്രയം ലഭ്ികാനും സവയം
വിലയിരുത്തി ുവന്നറാനും ഇത് ൊരണമായിട്ടുെ്. ഓവരാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
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ആശയ

ഫെമാറ്റത്തിനും

വായനക്കും

എഴുത്തിനും

ഭ്ാഷാ

ഘ്ടെങ്ങളകട

പ്രവയാഗത്തിനും അവസരങ്ങളെ്. അതുകൊണ്ടതകന്നയാണ് ഈ കമാഡൂൾ
നടപ്പിലാകിയവപ്പാൾ പിന്നാകം നിൽക്കുന്ന കുട്ടിെളിൽ 82 ശതമാനം വപരിലും
പുവരാഗതി ദൃശയമായത്. 18 ശതമാനം കുട്ടിെകളക്കൂടി ുവന്നാട്ടു കൊണ്ടവരാൻ
വമാഡൂളികന

വീണ്ടം

അപഗ്രഥനത്തിന്

വിവധ്യമാകി

ആവശയമായ

ഉൾ

വചർകലുെൾ നടവത്തെതാണ്.

5 - 5 ഡപോസ റ്റ മെസ റ്റ
പ്രീകടേിലൂകട

െകെത്തിയ

പിന്നാകം

നിൽക്കുന്ന

കുട്ടിെകള

25

മണിക്കൂർ ഫദ്ർഘ്യുള്ള വമാഡൂളിലൂകട െടന്നുണ്ട് വപായതിനുവശഷം അവരിൽ
ഉൊയ മാറ്റം കൃതയമായി വിലയിരുത്താൻ വവെി നടത്തിയതാണ് വപാസ്റ്റ്
കടസ്റ്റ്. പ്രീകടേിന് ഉപവയാഗിച്ച അവത സാമഗ്രി തകന്നയാണ് വപാസ്റ്റ്
കടേിനും

ഉപവയാഗിച്ചത്.

അത്

കുട്ടിെളിൽ

ഉൊയ

മാറ്റം

കപകട്ടന്ന്

മനസ്സിലാകാൻ സഹായിച്ചു.. വപാസ്റ്റ് കടസ്റ്റ് പിന്നാകം നിൽക്കുന്ന 108
കുട്ടിെളിൽ മാത്രമാണ് നടത്തിയത്. അതിൽ 82 ശതമാനം കുട്ടിെളം വളകര മിെച്ച
നിലവാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുെ്. 18 ശതമാനം കുട്ടിെൾ ഭ്ാഗമായിട്ടാണ് പുവരാഗതി
ഫെവരിച്ചത്. ഇത് ഈ പദ്ധതി പിന്നാകം നിൽക്കുന്ന ുഴുവൻ കുട്ടിെൾക്കും

പ്രവയാജനെരമാവം വിധ്ം നടപ്പിലാകണം എന്നതിവലകാണ് വിരൽ ചൂണ്ടന്നത്.
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അദ്ധ്യോയം 6

6-1 െകെത്തലുെൾ
6.1.1. ആസൂത്രണം
6.1.2 നടപ്പിലാകൽ
6.1.3 നിരീക്ഷ്ണവം വിലയിരുത്തലുെളം
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കമണ്ടമത്തലുകളും നിർഡദശ്ങ്ങളും

അഹ്ലൻ അറബ്ിെ് പദ്ധതി വിദ്യാലയ ങ്ങളിൽ നടപ്പാകിയതികന്റ
ൈലപ്രാപ്തി പരിവശാധ്ിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ പഠനത്തികന്റ െകെത്തലുെളം
നിർവദ്ശങ്ങളം ചുവകട നൽെിയിരിക്കുന്നുണ്ട്.

6-1 കമണ്ടത്തലുകൾ
6.1.1. ആസൂത്രണം
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, മലപ്പുറം, വൊഴിവകാട്, വയനാട്, െണ്ണൂർ എന്നീ
ആറു ജില്ലെളിലും വയക്തമായ ആസൂത്രണം നടത്തി നടപ്പിലാകാൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുെ്.
പ്രീ കടസ്റ്റ് നടത്തിയാണ് ഈ പദ്ധതിക് കുട്ടിെകള െകെത്തിയത്. എല്ലാ
വെന്ദ്രങ്ങളിലും അനുവയാജയമായ ഭ്ൗതിെ സാഹചരയം പ്രവർത്തന ക്ഷ്മമാകി.
അഹ്ലൻ അറബ്ിെ് പദ്ധതി പിന്നാകം നിൽക്കുന്നവകര ഉയർത്തികകാെ്
വരുവാൻ ആവശയമാകണന്ന് എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപെരും അഭ്ിപ്രായകപ്പട്ടു.
6.1.2 നെപിലോക്കല്ക്ക


അഹ്ലൻ അറബ്ിെ് പദ്ധതി നടപ്പിലാകിയത് ജനുവരി, കൈബ്രുവരി
മാസത്തിലാണ്.



പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്ാരണ സ്കൂൾ സമയത്തും മറ്റു ഒഴിവ്
സമയങ്ങളിലുമായിരുന്നുണ്ട്.



സ്കൂളെളികല മിെച്ച ഭ്ൗതിെ സാഹചരയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സഹായെരമായിരുന്നുണ്ട്.



പ്രഥമാധ്യാപെരുവടയും മറ്റധ്യാപെരുവടയും രക്ഷ്ിതാകളവടയും

ജനപ്രതിനിധ്ിെളവടയും സഹായ സഹെരണങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി
നടപ്പിലാകാൻ സഹായെമായി.
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6.1.3 നിരീക്ഷ്ണവം വിലയിരുത്തലുകളും


അഹ്ലൻ അറബ്ിെ് പുതിയ പദ്ധതിയായതിനാൽ അധ്യാപെരും
വിദ്യാർത്ഥിെളം വളകര താൽപരയപൂർവ്വം ഏകറ്റടുത്തു.



പരിശീലനം ലഭ്ിച്ച വിദ്യാർത്ഥിെളിൽ വലിയ പുവരാഗതി ദൃശയമായി. വായനയിലും
എഴുത്തിലും ഉത്സാഹം ൊണിച്ചു.



കുട്ടിെൾക് പഠനവവഗം വർധ്ിപ്പികാൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുെ്.



സംഘ്പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർകപ്പടാനുള്ള ആത്മവിശവാസം കുട്ടിെളിൽ
വർധ്ിച്ചിട്ടുെ്.



സർഗാത്മ രചനെളിൽ ചില കുട്ടിെളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം കതളിയിച്ചു.



ഐ.സി.ടി ഉപവയാഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടിെൾ താൽപരയപൂർവ്വം
ഏകറ്റടുത്തു.



പ്രധ്മാധ്യാപെൻ ക്ലാസ് നിരീക്ഷ്ണവം വിലയിരുത്തലും
ൊരയക്ഷ്മമാകിയിട്ടുെ്.



കുട്ടിെൾക് എഴുത്തിലും വായനയിലും ഉള്ള കതറ്റുെൾ സവയം െകെത്താനും
തിരുത്താനുുള്ള വശഷി ഫെവരിച്ചിട്ടുെ്.



പ്രവതയെ പിന്തുണ, വപ്രാത്സാഹനം, സമ്മാനം നൽെൽ എന്നിവ കുട്ടിെകള
പഠനത്തിൽ ുവന്നറാൻ സഹായിച്ചിട്ടുെ്.



രക്ഷ്ിതാകൾ, പി ടി എ, ജനപ്രതിനിധ്ിെൾ ുതലായവരുകട പിന്തുണയും
വപ്രാത്സാഹനവം ലഭ്ിച്ചിട്ടുെ്.

6.1.4 പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ


വിവരവിനിമയ സവങ്കതിെ വിദ്യ ഉപവയാഗിച്ചുള്ള
അധ്യാനങ്ങൾ, പഠന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടുങ്ങിയവ വിദ്യാർത്ഥിെളിൽ താൽപരയുൊകി.



വീഡിവയാ ൊണൽ, െഥ വെൾകൽ, െവിതാ ആലാപനവം ആസവാദ്നവം,
ഭ്ാഷാ
െളിെൾ,
വറാൾ
വേ
എന്നിവയിൽ
കുട്ടിെൾ
അതീവ
താൽപരയവത്താകട പങ്കാളിെളായി.



ചാർട്ട്, ൊർഡെൾ, കപ്രാജെ്റ്റർ, വർക്ഷീറ്റ്
ഉപവയാഗിച്ചു.
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അഹലൻ അറബ്ിെികല പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളകട പ്രധ്ാനാധ്യാപെർക്കും മറ്റു
അധ്യാപെർക്കും രക്ഷ്ിതാകൾക്കും അനുകൂല മവനാഭ്ാവമാണ് ഉൊയിരുന്നത്

എന്ന് അവരുകട പ്രതിെരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വയക്തമായിരുന്നുണ്ട്.
6.1.6 ഉല്ക്കപന്നങ്ങൾ


അഹ്.ലൻ അറബ്ിെ് അതികന്റ ഉവദ്ദശയലക്ഷ്യങ്ങൾക് അനുസരിച്ചുള്ള വിജയം
ഫെവരിച്ചതായിട്ടാണ്

ഇത്

നടപ്പിലാകകപ്പട്ട

സ്കൂളെളിൽ

നിന്നുണ്ട്ള്ള

റിവപ്പാർട്ടുെൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ സമീപന രീതിയിലൂകട നടപ്പിലാകകപ്പട്ട
ഈ പദ്ധതിയികല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യാപെർക്കും വിദ്യാർത്ഥിെൾക്കും
ആസവാദ്യെരമായിരുന്നുണ്ട്. വായന, എഴുത്ത്, സംഭ്ാഷണം എന്നീ വമഖലെളിൽ
മിെവ പുലർത്താൻ വിദ്യാർത്ഥിെൾക് ഇതിലൂകട സാധ്ിച്ചിട്ടുെ്.



കുട്ടിെളകട

ആശയവിനിമയ

കമച്ചകപ്പടുത്താനും

വശഷി

ആസവാദ്നവശഷി,

വർദ്ധിപ്പികാനും
ആത്മവിശവാസം

വായന
എന്നിവ

വർദ്ധിപ്പികാനും അക്ഷ്രകത്തറ്റ് കുറയ്ക്കുവാനും ഈ പദ്ധതി വളകര ൈലപ്രദ്
മായിരുന്നുണ്ട്.



വയക്തിഗത പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് ഈ പദ്ധതിയികല പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വളകര ഉചിതമായിരുന്നുണ്ട്.

6.1.7 വിദയോർഥികൾ.


പിന്നാകം

നിൽക്കുന്നവകര

പഠന

പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂകട

ഉയർത്തി

കൊണ്ടവരാൻ സാധ്ിച്ചു.


അറബ്ി അക്ഷ്രങ്ങളകട ഉച്ചാരണം, എഴുത്തികല വിവിധ് രൂപങ്ങൾ (ആദ്യം,
മദ്ധയം, അന്തയം) എന്നിവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവയാഗികാനുള്ള വശഷി എന്നിവ
വനടി.



വായനയിൽ പ്രയാസം വനരിട്ടിരുന്ന കുട്ടിെൾക് അത് മറികാൻ സാധ്ിച്ചു.



ആത്മ വിശവാസവത്താകട സംഭ്ാഷണങ്ങളിൽ ഏർകപ്പടാനും

കുട്ടിെൾക്

സാധ്ിച്ചു.

6-2 നിർഡദ്ദശ്ങ്ങൾ


അറബ്ി ഭ്ാഷാ പഠനത്തിൽ പിന്നാകം നിൽക്കുന്ന ുഴുവൻ കുട്ടിെൾക്കും
പ്രവയാജനെരമാകുന്ന വിധ്ം ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുെ.
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പഠനസമയകത്ത തടസ്സകപ്പടുത്താകത അധ്ിെ സമയം െകെത്തി പരിശീലനം
നൽകുെ.



എല്ലാ അധ്യാപെർക്കും
അവസരം നൽകുെ.



രക്ഷ്ിതാകൾക്
പദ്ധതിയുകട
സമീപനവം
പരിചയകപ്പടുത്താനുള്ള സംവിധ്ാനം ഉൊക്കുെ.



ചാർട്ടുെൾ, അക്ഷ്ര-ചിത്ര ൊർഡെൾ, വായനാ ൊർഡെൾ, ഡിജിറ്റൽ
കടക്സ്റ്റ്റുെൾ ുതലായവ വിെസിപ്പിച്ച് ലഭ്യമാക്കുെ. പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ൈലപ്രദ്മാക്കുന്നതിന് ആവശയമായ വർക്ഷീറ്റുെൾ വിെസിപ്പിക്കുെ.



അദ്ധയാപെ പരിശീലന പരിപാടിെളിൽ അഹ് ലൻ അറബ്ിെ് ഉൾകപ്പടുത്തുെ.



പദ്ധതി നടപ്പിലാകാൻ ആവശയമായ ഭ്ൗതിെ സാഹചരയങ്ങൾ സ്കൂളെളിൽ
ലഭ്യമാക്കുെ.



ുഴുവൻ
സ്കൂളെളിലും
പദ്ധതികയക്കുറിച്ചുള്ള
വിലയിരുത്തി
പ്രവർത്തനങ്ങൾക് ആവശയമായ സാഹചരയങ്ങൾ ഒരുക്കുെ.



ഫപ്രമറി ക്ലാസുെളിൽ പരീക്ഷ്ണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാകകപ്പട്ട ഈ
പദ്ധതി
ഫഹസ്കൂൾ,
ഹയർകസകൻഡറി
തലത്തിവലക്കും
വയാപിപ്പിവകെതാണ്.



എല്ലാ അധ്യാപെർക്കും ഏതു ഘ്ട്ടത്തിലും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തന
പദ്ധതിെളം സാമഗ്രിെളം ഓൺഫലനിൽ ലഭ്യമാക്കുെയും പുത്തൻ അറിവെളം
അനുഭ്വങ്ങളം ഉൾകപ്പടുത്തി നിരന്തരം നവീെരികാനുള്ള സംവിധ്ാനം
ഒരുക്കുെയും കചയ്യണം.



പദ്ധതി വിജയെരമായി പൂർത്തിയാകിയതികന്റ പ്രഖയാപനങ്ങൾ പഠന
കതളിവികന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ കപാതു വിദ്യാലയങ്ങളം വവെത്ര
പ്രാധ്ാനയവത്താകട നടത്തുെയും മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പികാനുള്ള സംവിധ്ാനം
ഒരുക്കുെയും കചയ്യണം.

പദ്ധതിയുകട

സമീപന
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രീതി

മനസ്സിലാകാൻ

പ്രവർത്തനരീതിയും

തുടർ
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