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مق ّدمه
آگاهی از اهداف برنامۀ درسی ملّی و برنامۀ درسی عربی به معلّم در رسيدن به اهداف آموزشی کمک میکند.
مطالعۀ کتاب راهنامی معلّم موجب میشود دبري و دانشآموز هر دو در کالس درس آرامش داشته باشند .دبري
میداند چه چيزهايی از اهداف آموزشی است و چه اموری از اهداف نيست .دانشآموز در جريان تدريس،
آشفتهحال منیشود .برخی از دبريان به گامن اينکه کتاب ناقص است ،مطالبی را بهصورت جزوه به دانشآموزان ارائه
میکنند؛ در حالی که آن مطالب ،يا مربوط به سالهای آينده است ،يا اينکه از اهداف آموزشی نيست.
آنچه شايسته است دبري هر درسی از جمله درس عربی بداند ،اين است که دانشآموز در رشتۀ زبان و ادبيات عربی
آنچه را نیازمند است در طول دورۀ دبريستان منیآموزد.کسانی که عالقهمند به ادامۀ تحصیل در این رشته در دانشگاه
هستند ،رصف و نحو کامل خواهند خواند.
برنامهریزان تالش میکنند تا رویکرد نگارش کتاب نونگاشت و نيز روشهای تدريس مورد انتظار برنامۀ درسی را
تبیین کنند ،ا ّما گاهی نتایج ارزشیابیها از برنامههای درسی نشاندهندۀ فاصلۀ میان «برنامۀ قصدشده» و «برنامۀ
اجرا شده» است .یکی از اموری که در این باره میتواند تا حدودی مشکل را حل کند «کتاب راهنامی معلّم» است.
کتاب معلّم ،پل ارتباطی ميان برنامهريزان و دبريان است.
اغلب دبريان برای تدریس در نظام آموزشی ایران ،متّکی به کتاب درسیاند و کمرت دربارۀ شيوههای تدريس و
يادگريی و امکان تعدیل محتوای کتاب درسی و مطابقت آن با نيازهای دانشآموزان میانديشند .گاهی برخی به
کتابی که خود در دورۀ دانشآموزی خواندهاند ،يا بهکتابی که قبالً تدريس کردهاند همچنان وفادار میمانند .برای
برخی معلّامن دشوار است که شيوۀ تدريس خود را که سالها با آن خو گرفتهاند تغيري دهند .این گروه اندک ،هرچه
را قبالً آموختهاند درست میدانند و به شيوههای منسوخ دلبستگی دارند .برخی هنوز درس عربی را فقط ِ
رصف
انواع فعل و ضمري و اسم اشاره و مانند آنها میدانند .برای اين گروه ،مهارتهای شنيداری ،خوانداری و سخن گفنت
بیمعناست؛ زيرا در گذشته ،خودشان نيز اينگونه آموزش ديدهاند .در کتابهای جديد ،تقويت مهارتهای شفاهی

زبان ،هدف مه ّمی است و اين امر در بارمبندی نيز لحاظ شده است .همچنني در کتاب ،چهار منت مکامله گنجانده
شده است.
با تغيري رويکرد کتابهای درسی عربی به صورت «پرورش مهارتهای چهارگانۀ زبانی به منظور فهم بهرت قرآن و
متون دينی و زبان و ادبيات فارسی» ،بسياری از دبريان در پی دانشافزايی خويش برآمدند .اين تالش در زمينۀ
تقويت ذخريۀ واژگانی و کاربرد واژگان و نيز تقويت مهارت سخن گفنت است .همچنني هدف اصلی درس عربی که
فهم قرآن و متون دينی است ،با کتابهای جديد موجب میشود دبريان تالش کنند تا با تجويد قرآن ،تفسري آيات و
معانی احاديث و روايات آشنا گردند.
فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟
در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اينگونه آمده است:
«از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کامالً با آن آمیخته است؛ این زبان باید
متوسطه در همۀ کالسها و در همۀ رشتهها تدریس شود».
پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ ّ
در «برنامۀ درسی ملّی» در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:
« ...آشنايی با زبان عربی و مشخّصاً مهارتهای چهارگانۀ زبانی یعنی خواندن ،گوش کردن ،نوشنت و سخنگفنت در
این حوزه به ميزانی است که دانشآموز 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 دربارۀ رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی چنین آمده است:
1ــ رویكرد «پرورش مهارتهای زبانی برای فهم عبارات و متون اسالمی و كمک به فهم بهرت زبان و ادبیات فارسی»
و حاکمیتبخشی درک مطلب ،کاربرد واژگان و منتمحوری بهجای قاعدهمحوری
2ــ 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.

شايستگی مورد انتظار برنامۀ درسی عربی از دانشآموزان رشتۀ ادبيات و علوم انسانی:
متوسطه به فهم ساختارها و متونی با
دانشآموزان عالقهمند و کوشا در اين رشته میتوانند در پایان دورۀ دوم ّ
گسرتدگی بیشرت نسبت به ساير رشتهها دست یابند.
البتّه از آنجا که درس عربی در اين رشته مانند رشتههای ديگر هفتهای دو ساعت است ،لذا انتظار از دانشآموزان
متوسطه حدود  850واژۀ
اين رشته در ح ّد هامن دو ساعت تدريس هفتگی است .دانشآموز در دورۀ ا ّول ّ
پرکاربرد زبان عربی را میآموزد که افزون بر اينکه در زبان عربی پربسامدند ،در متون دينی و ادبی ما نيز کاربرد
فراوان دارند .کلامت بهکار رفته در کتابهای عربی ،پرکاربردترين واژگان زبان عربیاند.
مکس) به کار رفتهاند و نزديک به  1200واژۀ
در اين کتاب حدود  300کلمۀ پرکاربرد (با احتساب جمعهای ّ
کتابهای پيشني نيز در کتاب يازدهم تکرار شدهاند؛ پس میتوان گفت هدف اين کتاب ،آموزش نزديک به 1450
واژۀ پربسامد زبان عربی است .مالک گزينش کلامت ،پرکاربرد بودن آنها در قرآن ،حديث و متون ادب فارسی
است.

