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مقدمه
ّ
برنامهری ـزان درســی بــه هنــگام تدویــن برنامههايشــان تــاش میکننــد تــا رویکــرد تأليــف کتــاب جديــد و نيــز
روشهــای تدريــس مــورد انتظــار خــود را تبییــن کننــد؛ ا ّمــا گاهــی نتایــج ارزشــیابی از برنامههــای درســی مختلــف،
نشــاندهندۀ فاصلــۀ میــان برنامــۀ قصدشــده و برنامــۀ اجــرا شــده اســت .یکــی از اســنادی کــه در ایــن بــاره
میتوانــد تــا حــدودی فاصلــۀ میــان نظــر و عمــل تربیتــی را در نظــام آموزشــی بکاهــد کتــاب «راهنــای معلّــم»
اســت.
در نظــام آموزشــی ایـران ،معلّــان بـرای تدریــس عمومـاً بــه کتــاب درســی متّکــی هســتند و بــه پــروی از محتــوای
عرضــه شــده قناعــت میکننــد و کمــر دربــارۀ شــيوههای تدريــس و يادگــری و امــکان تعدیــل محتــوای کتــاب
درســی و مطابقــت آن بــا نيازهــای دانشآمــوزان میانديشــند .گاهــی حتّــی برخــی بــه کتابــی کــه خودشــان در
دورۀ دانشآمــوزی خواندهانــد يــا کتابــی کــه قبــاً تدريــس داشــتهاند وفــادار میماننــد .بــرای برخــی معلّــان
بســيار ســخت اســت کــه شــيوۀ تدريــس خــود را تغيــر دهنــد .ایــن گــروه انــدک ،هرچــه را قبــاً آموختهانــد
درســت میداننــد و حــارض بــه دســت برداشــن از شــيوههای منســوخ نيســتند .هنــوز دبريانــی هســتند کــه درس
عربــی را فقــط َصف فعــل ماضــی ،مضــارع ،امــر و نهــی و رصف ضاميــر و اســاء اشــاره و  ...میداننــد .بـرای ايــن
گــروه ،مهارتهــای شــنيدن ،خوانــدن و ســخن گفــن بیمعناســت؛ زيـرا در گذشــته ،خودشــان نيــز اينگونــه آمــوزش
ديدهانــد .بــا تغيــر رويکــرد کتابهــای درســی عربــی بــه صــورت «پــرورش مهارتهــای چهارگانــۀ زبانــی بــه منظــور
متوســطه در
فهــم بهــر قــرآن و متــون دينــی و زبــان و ادبيــات فارســی» بســياری از دب ـران تاکنــون در دورۀ ا ّول ّ
پــی دانشافزايــی خويــش برآمدهانــد.
برخــی دب ـران فرصــت انتخــاب و تنظيــم ف ّعاالنــۀ محتــوا را ندارنــد و بــه شــکل طبیعــی بــه افزایــش ظرفیتهــای
حرفــهای خــود بـرای مداخلــۀ بههنــگام و تأثريگــذار نيــازی حــس نـــمیکنند.
آگاهــی از رويکــرد و شــيوههای تدريــس کتــاب نونگاشــت ،الزم اســت .تدريــس بــدون اطّــاع داشــن از اهــداف
کتــاب درســی ،موفّــق نيســت.

فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟
در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اينگونه آمده است:
«از آنجــا کــه زبــان قــرآن و علــوم و معــارف اســامی عربــی اســت و ادبیــات فارســی کامـاً بــا آن آمیختــه اســت؛ ایــن
متوســطه در همــۀ کالسهــا و در همــۀ رشــتهها تدریــس شــود».
زبــان بایــد پــس از دورۀ ابتدایــی تــا پایــان دورۀ ّ
در «برنامۀ درسی ملّی» در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:
« ...آشــنايی بــا زبــان عربــی و مشـخّصاً مهارتهــای چهارگانــۀ زبانــی ،یعنــی خوانــدن ،گــوش کــردن ،نوشــن و ســخن
گفــن در ایــن حــوزه بــه ميزانــی اســت کــه دانشآمــوز را در درک معنــای آيــات قــرآن کريــم ،کالم معصومــن و
متــون دينــی و فرهنــگ اســامی کمــک کنــد و در تقويــت زبــان فارســی او مؤثّــر باشــد».
در «برنامــۀ درســی عربــی» نيــز دربــارۀ رویکــرد و شــیوۀ نــگارش کتــاب درســی آمــوزش زبــان عربــی چنیــن آمــده
اســت:
.1رویكــرد «پــرورش مهارتهــای زبانــی بـرای فهــم عبــارات و متــون اســامی و كمــک بــه فهــم بهــر زبــان و ادبیــات
فارســی» و حاکمیتبخشــی درک مطلــب ،کاربــرد واژگان و مــن محــوری بهجــای قاعــده محــوری.
.2كاســن از حجــم قواعــد و چشمپوشــی از قواعــدی كــه امــكان نادیــده گرفــن آنهــا در ایــن فراینــد آســیبی بــه
رویکــرد فهــم عبــارت و مــن وارد نـــمیسازد؛ در عــوض تو ّجــه بیشــر بــه مــن و واژگان پرکاربــرد و کلیــدی.
شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانشآموزان:
متوســطه بــه فهــم عبــارات كوتــاه
برنامــۀ درســی زبــان عربــی انتظــار دارد دانشآمــوزان بتواننــد در پایــان دورۀ ا ّول ّ
متوســطه بــه فهــم ســاختارها و متونــی بــا
و ســادۀ بــه كار رفتــه در متــون دینــی و ادبــی و در پایــان دورۀ دوم ّ
متوســطه حــدود  820واژۀ
متوســطه دســت یابنــد .دانشآمــوز در دورۀ ا ّول ّ
گســردگی بیشــر نســبت بــه دورۀ ا ّول ّ
ـر ،تعــداد واژگان حــدود  850واژه اســت .ايــن
پرکاربــرد زبــان عربــی را يــاد میگــرد .بــا احتســاب جمعهــای مکـ ّ
واژههــا عــاوه بــر اينکــه در زبــان عربــی پربســامد هســتند در متــون دينــی و ادبــی مــا نيــز کاربــرد فـراوان دارنــد.
کلــات بــه کار رفتــه در کتابهــای عربــی هفتــم تــا دهــم ،پرکاربردتريــن واژگان زبــان عربــی اســت کــه در قــرآن،
حديــث ،روايــات و زبــان و ادبيــات فارســی بســيار بــه کار رفتهانــد .در کتــاب عربــی زبــان قــرآن ( )1حــدود 350
کلمــه پرکاربــرد بــه کار رفتــه اســت و افــزون بــر آن ،نزديــک بــه  850واژۀ کتابهــای عربــی پيشــن نيــز در کتــاب
دهــم تک ـرار شــدهاند؛ پــس در واقــع هــدف ايــن کتــاب ،آمــوزش حــدود  1200واژۀ پربســامد زبــان عربــی اســت.
متوســطه نيــز چنــن
حــدود  550واژه از  850واژۀ ســه کتــاب دورۀ ا ّول متوســطه کاربــرد قرآنــی دارنــد .در دورۀ دوم ّ
اســت.

