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مقدّ مه
خدای را سپاس كه به ما توفیق دوباره داد؛ تا با نگارش سومني کتاب عربی به
نوجوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی كرده باشیم .اه ّم ّيت درس زبان عربی بر کسی
پوشیده نيست.
در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است:
«از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیّات فارسی
متوسطه در
کامالً با آن آمیخته است؛ این زبان باید پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ ّ
همۀ کالسها و در همۀ رشتهها تدریس شود».
در «برنامۀ درسی ملّی» نیز در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:
« ...آشنايی با زبان عربی و مشخّصاً مهارتهای چهارگانۀ زبانی ،یعنی خواندن،
گوشکردن ،نوشنت و سخنگفنت در این حوزه به ميزانی است که دانش آموز را در درک
معنای آيات قرآن کريم ،کالم معصومني و متون دينی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در
تقويت زبان فارسی او مؤث ّر باشد».
در «برنامۀ درسی عربی» نيز دربار ٔه رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی آموزش
زبان عربی چنین آمده است:
١ــ رویكرد «پرورش مهارتهای زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی و
كمک به فهم بهرت زبان و ادبیّات فارسی» و حاکمیّت بخشی درک مطلب ،کاربرد واژگان،
جملهسازی و منت محوری به جای قاعده محوری؛

٢ــ كاسنت از حجم قواعد و چشمپوشی از قواعدی كه امكان نادیدهگرفنت آنها در
این فرایند آسیبی به رویکرد فهم عبارت و منت وارد منیسازد .در عوض تو ّجه بیشرت به
منت و واژگان پرکاربرد و کلیدی؛
شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانشآموزان:
برنامۀ درسی زبان عربی انتظار دارد دانشآموزان بتوانند در پایان دورۀ ا ّول
متوسطه به فهم عبارات كوتاه و سادۀ به كار رفته در متون دینی و ادبی و در پایان
ّ
متوسطه
سه سال دوم به فهم ساختارها و متونی با گسرتدگی بیشرت نسبت به دورۀ ا ّول ّ
متوسطۀ ا ّول  ٨٣٢واژۀ پرکاربرد زبان عربی را ياد میگريد.
دست یابند .دانشآموز در ّ
اين واژهها عالوه بر اينکه در زبان عربی پربسامد هستند ،در متون دينی و ادبی ما نيز
کاربرد فراوان دارند.
متوسط ٔه ا ّول» و « روشها
برای آگاهی دربار ٔه «شبک ٔه مفهومی کتابهای عربی ّ
و منابع یاددهی ــ یادگیری» به کتاب معلّم عربی هشتم مراجعه کنید.

