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مق ّدمه
آگاهی یافنت از اهداف برنامۀ درسی ،یاری رسانندۀ دبیر در رسیدن به اهداف آموزشی است .معلّمی که پیش از
تدریس ،کتاب معلّم را مطالعه میکند ،در تدریس قطعاً موفّقتر از معلّمی است که بدون بررسیِ این کتاب رشوع
به تدریس میکند .آگاهی از رویکرد و شیوههای تدریس کتاب نونگاشت ،امری شایسته و بایسته است.
برنامهریزان و مؤلّفان کتاب درسی تالش میکنند تا رویکرد تألیف کتاب نونگاشت و نیز روشهای تدریس مورد انتظار
برنامۀ درسی را تبیین کنند ،ا ّما گاهی نتایج ارزشیابی از برنامههای درسی نشاندهندۀ فاصلۀ میان برنامۀ قصدشده
و برنامۀ اجرا شده است .یکی از اموری که در اینباره میتواند تا حدودی مشکالت را حل کند« ،کتاب راهنامی

معلّم» است.
مدارس برای تدریس در نظام آموزشی ایران اغلب به کتاب درسی متّکی هستند و کمرت دربارۀ شیوههای تدریس و
یادگیری و امکان تعدیل محتوای کتاب درسی و مطابقت آن با نیازهای دانشآموزان میاندیشند .گاهی حتّی برخی
به کتابی که خودشان در دورۀ دانشآموزی خواندهاند ،یا کتابی که قبالً تدریس داشتهاند همچنان وفادار میمانند.
برای برخی معلّامن دشوار است که شیوۀ تدریس خود را تغییر دهند .این گروه اندک ،آنچه را قبالً آموختهاند درست
میدانند و دستبردا ِر از شیوههای منسوخ نیستند .هنوز گروهی هستند که درس عربی را فقط ِ
رصف انواع فعل و
ضمیر و اسم اشاره و مانند آنها میدانند .برای این گروه ،مهارتهای شنیدن ،خواندن و سخن گفنت بیمعناست؛ زیرا
در گذشته خودشان نیز اینگونه آموزش دیدهاند.
با تغییر رویکرد کتابهای درسی عربی بهصورت «پرورش مهارتهای چهارگانۀ زبانی به منظور فهم بهرت قرآن و
متون دینی و زبان و ادب ّیات فارسی» بسیاری از دبیران در پی دانشافزایی خویش برآمدند.
فلسفۀ آموزش عربی در ایران چیست؟
در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اینگونه آمده است:
«از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی ،عربی است و ادب ّیات فارسی کامالً با آن آمیخته است؛ این زبان

متوسطه در همۀ کالسها و در همۀ رشتهها تدریس شود».
باید پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ ّ

در «برنامۀ درسی ملّی» در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:
« ...آشنایی با زبان عربی و مشخّصاً مهارتهای چهارگانۀ زبانی ،یعنی خواندن ،گوش کردن ،نوشنت و سخن گفنت در
این حوزه به میزانی است که دانشآموز را در درک معنای آیات قرآن کریم ،کالم معصومین

و متون دینی و

فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقویت زبان فارسی او مؤث ّر باشد».
در «برنامۀ درسی عربی» نیز دربارۀ رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی چنین آمده است:
1ـ رویكرد «پرورش مهارتهای زبانی برای فهم عبارات و متون اسالمی و كمک به فهم بهرت زبان و ادب ّیات
فارسی» و حاکم ّیتبخشی درک مطلب ،کاربرد واژگان و منت محوری بهجای قاعده محوری.
2ـ كاسنت از حجم قواعد و چشمپوشی از قواعدی كه امكان نادیده گرفنت 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.
شایستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانشآموزان:
متوسطه ،به فهم ساختارها و متونی با گسرتدگی بیشرت نسبت به دورۀ
دانشآموزان باید بتوانند در پایان دورۀ دوم ّ
متوسطۀ ا ّول حدود  820واژۀ پرکاربرد زبان عربی را یاد میگیرد .با احتساب
متوسطه دست یابند .دانشآموز در ّ
ا ّول ّ
مکس ،تعداد واژگان  850واژه است .این واژهها عالوه بر اینکه در زبان عربی پربسامدند ،در متون دینی
جمعهای ّ
و ادبی ما نیز کاربرد فراوان دارند .کلامت بهکار رفته در کتابهای عربی هفتم تا یازدهم ،پرکاربردترین واژگان زبان
عربی است که در قرآن ،حدیث ،روایات و زبان و ادب ّیات فارسی بسیار به کار رفتهاند .در این کتاب ،حدود  300کلمۀ
پرکاربرد بهکار رفته است و افزون بر آن ،نزدیک به  1200واژۀ کتابهای پیشین نیز در کتاب یازدهم تکرار شدهاند؛
پس در حقیقت هدف این کتاب ،آموزش حدود  1500واژۀ پربسامد زبان عربی است 552 .واژه از  850واژۀ سه کتاب
متوسطه نیز این گونه خواهد شد.
متوسطۀ ا ّول کاربرد قرآنی داشتند .در سه کتاب دورۀ دوم ّ

