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مقّدمه

ــز  ــد و ني ــاب جدي ــف کت ــرد تألي ــا رویک ــد ت ــاش می کنن ــن برنامه هايشــان ت ــگام تدوی ــه هن ــزان درســی ب برنامه ری

روش هــای تدريــس مــورد انتظــار خــود را تبییــن کننــد؛ اّمــا گاهــی نتایــج ارزشــیابی از برنامه هــای درســی مختلــف، 

ــاره  ــن ب ــه در ای ــنادی ک ــی از اس ــت. یک ــده اس ــرا ش ــۀ اج ــده و برنام ــۀ قصدش ــان برنام ــۀ می ــان دهندۀ فاصل نش

ــم«  می توانــد تــا حــدودی فاصلــۀ میــان نظــر و عمــل تربیتــی را در نظــام آموزشــی بکاهــد کتــاب »راهنــای معلّ

اســت. 

در نظــام آموزشــی ایــران، معلـّـان بــرای تدریــس عمومــاً بــه کتــاب درســی متّکــی هســتند و بــه پــريوی از محتــوای 

ــاب  ــوای کت ــل محت ــکان تعدی ــس و يادگــريی و ام ــارۀ شــيوه های تدري ــد و کمــرت درب عرضــه شــده قناعــت می کنن

ــی کــه خودشــان در  ــه کتاب ــی برخــی ب ــا نيازهــای دانش آمــوزان می انديشــند. گاهــی حتّ درســی و مطابقــت آن ب

ــان  ــی معلّ ــرای برخ ــد. ب ــادار می مانن ــته اند وف ــس داش ــاً تدري ــه قب ــی ک ــا کتاب ــد ي ــوزی خوانده ان دورۀ دانش آم

ــد  ــاً آموخته ان ــه را قب ــدک، هرچ ــروه ان ــن گ ــد. ای ــري دهن ــود را تغي ــس خ ــيوۀ تدري ــه ش ــت ک ــخت اس ــيار س بس

درســت می داننــد و حــارض بــه دســت برداشــن از شــيوه های منســوخ نيســتند. هنــوز دبريانــی هســتند کــه درس 

عربــی را فقــط رَصف فعــل ماضــی، مضــارع، امــر و نهــی و رصف ضايــر و اســاء اشــاره و ... می داننــد. بــرای ايــن 

گــروه، مهارت هــای شــنيدن، خوانــدن و ســخن گفــن بی معناســت؛ زيــرا در گذشــته، خودشــان نيــز اينگونــه آمــوزش 

ديده انــد. بــا تغيــري رويکــرد کتاب هــای درســی عربــی بــه صــورت »پــرورش مهارت هــای چهارگانــۀ زبانــی بــه منظــور 

فهــم بهــرت قــرآن و متــون دينــی و زبــان و ادبيــات فارســی« بســياری از دبــريان تاکنــون در دورۀ اّول متوّســطه در 

پــی دانش افزايــی خويــش برآمده انــد. 

برخــی دبــريان فرصــت انتخــاب و تنظيــم فّعاالنــۀ محتــوا را ندارنــد و بــه شــکل طبیعــی بــه افزایــش ظرفیت هــای 

حرفــه ای خــود بــرای مداخلــۀ به هنــگام و تأثريگــذار نيــازی حــس نـــمی کنند. 

ــاع داشــن از اهــداف  آگاهــی از رويکــرد و شــيوه های تدريــس کتــاب نونگاشــت، الزم اســت. تدريــس بــدون اطّ

ــق نيســت. کتــاب درســی، موفّ



فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران اينگونه آمده است: 

»از آنجــا کــه زبــان قــرآن و علــوم و معــارف اســامی عربــی اســت و ادبیــات فارســی کامــاً بــا آن آمیختــه اســت؛ ایــن 

زبــان بایــد پــس از دورۀ ابتدایــی تــا پایــان دورۀ متوّســطه در همــۀ کاس هــا و در همــۀ رشــته ها تدریــس شــود«.

در »برنامۀ درسی ملّی« در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:

»... آشــنايی بــا زبــان عربــی و مشــّخصاً مهارت هــای چهارگانــۀ زبانــی، یعنــی خوانــدن، گــوش کــردن، نوشــن و ســخن 

ــم، کام معصومــن و  ــات قــرآن کري ــای آي ــی اســت کــه دانش آ مــوز را در درک معن ــه ميزان ــن حــوزه ب گفــن در ای

متــون دينــی و فرهنــگ اســامی کمــک کنــد و در تقويــت زبــان فارســی او مؤثـّـر باشــد«.

در »برنامــۀ درســی عربــی« نيــز دربــارۀ رویکــرد و شــیوۀ نــگارش کتــاب درســی آمــوزش زبــان عربــی چنیــن آمــده 

اســت:

1. رویكــرد »پــرورش مهارت هــای زبانــی بــرای فهــم عبــارات و متــون اســامی و كمــک بــه فهــم بهــرت زبــان و ادبیــات 

فارســی« و حاکمیت بخشــی درک مطلــب، کاربــرد واژگان و مــن محــوری به جــای قاعــده محــوری.

ــه  ــد آســیبی ب ــن فراین ــا در ای ــده گرفــن آنه 2.كاســن از حجــم قواعــد و چشم پوشــی از قواعــدی كــه امــكان نادی

ــرد و کلیــدی. ــه مــن و واژگان پرکارب ــه بیشــرت ب ــارت و مــن وارد نـــمی سازد؛ در عــوض توّج رویکــرد فهــم عب

شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان: 

برنامــۀ درســی زبــان عربــی انتظــار دارد دانش آمــوزان بتواننــد در پایــان دورۀ اّول متوّســطه بــه فهــم عبــارات كوتــاه 

ــا  ــی ب ــه فهــم ســاختارها و متون ــطه ب ــان دورۀ دوم متوّس ــی و در پای ــی و ادب ــون دین ــه در مت ــه كار رفت و ســادۀ ب

گســرتدگی بیشــرت نســبت بــه دورۀ اّول متوّســطه دســت یابنــد. دانش آمــوز در دورۀ اّول متوّســطه حــدود 820 واژۀ 

پرکاربــرد زبــان عربــی را يــاد می گــريد. بــا احتســاب جمع هــای مکــّر، تعــداد واژگان حــدود 850 واژه اســت. ايــن 

واژه هــا عــاوه بــر اينکــه در زبــان عربــی پربســامد هســتند در متــون دينــی و ادبــی مــا نيــز کاربــرد فــراوان دارنــد. 

کلــات بــه کار رفتــه در کتاب هــای عربــی هفتــم تــا دهــم، پرکاربردتريــن واژگان زبــان عربــی اســت کــه در قــرآن، 

حديــث، روايــات و زبــان و ادبيــات فارســی بســيار بــه کار رفته انــد. در کتــاب عربــی زبــان قــرآن )1( حــدود 350  

کلمــه پرکاربــرد بــه کار رفتــه اســت و افــزون بــر آن، نزديــک بــه 850 واژۀ کتاب هــای عربــی پيشــن نيــز در کتــاب 

دهــم تکــرار شــده اند؛ پــس در واقــع هــدف ايــن کتــاب، آمــوزش حــدود 1200 واژۀ پربســامد زبــان عربــی اســت. 

حــدود 550 واژه از 850 واژۀ ســه کتــاب دورۀ اّول متوســطه کاربــرد قرآنــی دارنــد. در دورۀ دوم متوّســطه نيــز چنــن 

اســت.


