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مقّدمه
آگاهی از اهداف برنامٔه درسی و روش تدريس و ارزشيابی موجب می شود كه معلّم با آرامش خاطر به تدريس بپردازد. معلّمی که پيش از 
تدريس، کتاب معلّم را مطالعه می کند، قطعاً موفّق تر از معلّمی است که بدون بررسِی اين کتاب تدريس می کند. آگاهی از رويکرد و شيوه های 
تدريس کتاب نونگاشت، امری شايسته و بايسته است. معلّم با روش تدريس كتاب نونگاشت آشنا می شود؛ آنگاه مطابق با شرايطی كه با آن 

روبه روست عمل می کند.
هرچند برنامه ريزان آموزشی و نويسندگان کتاب های درسی می كوشند تا رويکرد تأليف کتاب نونگاشت و نيز روش های تدريس مورد انتظار 
برنامٔه درسی را تبيين کنند، اّما گاهی نتيجه های به دست آمده از ارزشيابی برنامه های درسی، فاصلٔه ميان برنامٔه قصدشده و برنامٔه اجرا شده را نشان 

می دهد. يکی از اموری که در اين باره می تواند تا اندازه ای مشکالت را حل کند، »کتاب راهنمای معلّم  « است. 
بيشتر معلّمان دربارهٔ شيوه های تدريس و يادگيری و امکان تعديل محتوای کتاب درسی و مطابقت آن با نيازهای دانش آموزان كمتر می انديشند. 
گاهی برخی به کتابی که خودشان در دورهٔ دانش آموزی خوانده اند، يا به کتابی که قبالً تدريس كرده همچنان وفادار می مانند. برای برخی معلّمان 
دشوار است که شيوهٔ تدريس خود را تغيير دهند. اين گروه اندک، آنچه را قبالً آموخته اند درست می دانند و به شيوه های منسوخ دلبستگی دارند. 
هنوز گروهی هستند که آموزش زبان عربی را فقط صرِف انواع فعل و ضمير و اسم اشاره و مانند آنها می دانند. برای اين گروه، مهارت های شنيدن، 
خواندن و سخن گفتن بی معناست؛ زيرا در گذشته خودشان نيز اين گونه آموزش ديده اند. برخی نيز بی آنكه بينديشند كه هدف از آموزش عربی در 
ايران چيست و دانش آموز به چه مقدار دانش زبانی عربی در زندگی نياز دارد، مطالبی خارج از كتاب تدريس می کنند؛ مانند غير منصرف، اعراب 
محلّی و تقديری و ... چنين مطالبی برای دانش آموز رشتٔه رياضی و فيزيک و علوم تجربی هيچ سودی ندارد. شايان ذكر است كه بخش عمده ای 
از آنچه دانش آموز اين رشته ها نياز دارد، در كتاب ذكر شده است. بايد به اين فكر كرد كه اين دانش آموزان با زبان عربی آشنا می شوند تا در زندگی 

آينده بتوانند از آموخته های خود استفاده كنند؛ فكر كردن به اين موضوع موجب می شود دبير بتواند شيوهٔ تدريس مناسبی را پيش بگيرد. 
با تغيير رويکرد کتاب های درسی عربی به صورت »پرورش مهارت های چهارگانٔه زبانی به منظور فهم بهتر قرآن و متون دينی و زبان و ادبّيات 

فارسی« بسياری از دبيران در پی دانش افزايی خويش برآمدند.
راهبردهای ياددهیـ  يادگيری می تواند بستری شايسته را برای برآوردن اهداف برنامٔه درسی و تربيتی در راستای شکوفايی فطرت و دستيابی 

به مراتبی از »حيات طّيبه« فراهم سازد. 
اصول ياددهی ـ يادگيری در درس عربی پائه دوازدهم به گونه ای سامان داده می شود كه:

1  آموزش زبان عربی به صورت فّعال و با مشاركت گروهِی دانش آموزان اجرا شود؛ مثالً نقش اصلی را در ترجمٔه متون و عبارات، 

دانش آموز ايفا می کند و معلّم نقِش راهنما و مدير آموزشی دارد.

2 به دانش آموز چگونه آموختن و چگونه انديشيدن و چگونه به حّل مسئله پرداختن، آموزش داده شود.

3  معلّم برای اطمينان يافتن نسبت به اعتبار فرايند ياددهی ـ يادگيری افزون بر ارزشيابی دانش آموزان نسبت به ارزشيابی از فّعالّيت های 

خود مبادرت ورزد. اين موضوع در حقيقت يکی از اهداف اصلِی برگزاری امتحانات است.

4 آموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت های زبانی صورت گيرد. در اين ميان، نقش ترجمه و فهم عبارات و متون برجسته تر می شود. 

در کتاب عربی، زبان قرآن دوازدهم، هدف آن است كه دانش آموز درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد.

5 در شيوه های نوين آموزش عربی به مهارت خواندن و شنيدن توّجه بيشتر گردد.

6 سنجش مهارت های زبانی بر اين مبنا صورت گيرد: 

روان خوانی، ترجمٔه عبارات از عربی به فارسی، يادگيری عبارات و مصطلحات پربسامد و مهّم زبان عربی برای تقويت مهارت سخن گفتن 
)به صورت پرسش و پاسخ ميان دبير و دانش آموز يا در ميان دانش آموزان( در مورد مهارت نوشتن از آنجاكه الفبای فارسی و عربی تقريباً يكی 

است؛ ارجاع به وجوه تـمايز و اختالفات اماليی كفايت می کند.
روخوانی جايگاه ويژه ای دارد؛ معلّم بايد از توانايی درست خوانی و روان خوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رويكرد اهداف و 



اصول برنامه، آموزش دهد. تلّفظ صحيح حروف »ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و« آموزش داده می شود. حرف »ک« در عربی و 
فارسی نيز تا حدودی فرق دارد. معموالً حرف »و« فراموش می شود، حال آنکه تلّفظ فارسی و عربی اين حرف فرق دارد. در فارسی معيار 
اين حرف به صورت V در انگليسی و در عربی به صورت W تلّفظ می شود. با توّجه به اينکه در نـماز خواندن تلّفظ درست مخارج حروف 

اهمّيت دارد؛ لذا دبير عربی به اين بخش توّجه دارد.
نظر به جايگاه ارزشمند ترجمه در آموزش زبان عربی، شايسته است از الگوها و شيوه هايی کارساز برای آموزِش ترجمه بهره گرفته شود. 

گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهيم فنون ترجمه كارامد است؛ مانند تطبيق انواع فعل در دو زبان.
نياز دانش آموز عرب زباِن کشور عربی در زمينٔه قواعد با نياز يک دانش آموز ايرانی متفاوت است؛ از اين رو قواعد کاربردی به عنوان 
اصلی اساسی مورد توّجه برنامه ريزان، مؤلّفان و معلّمان قرار می گيرد. در يادگيری هر زبانی آموزش قواعد الزم است، توّجه به قواعد از راِه 
يافتِن شاهد در متن، مورد تأكيد است. در کتاب های درسی عربی هفتم تا دوازدهم بخشی از قواعد تأکيد شده است که در فهم متون بسيار 
مهم اند. برای فهم متون بخشی از قواعد مهم تر و بخشی کم اهمّيت ترند. به همين منظور در كتاب های عربی مباحث صرف از مباحث نحو 

بيشتر است و مطالب صرفی نيز صرفاً مهم ترين آنها آورده شده است.
در اين باره شايسته و  بايسته است که:

1  سؤال تعریفی در امتحانات طرح نشود؛ در آموزش عربی طرح سؤالی مانند )حروف مشبّهه را تعريف کنيد.( در امتحان درست 

نيست. سؤال درست اين است که ترجمٔه اين عبارت خواسته شود: )ليت الشباب يعود يوما!( وقتی که دانش آموز بتواند اين جمله را ترجمه 
کند، بدين معناست که با حروف مشبّهه و لَيَت که يکی از آنهاست آشنا می باشد.

2 تدریس به صورِت متکّلم وحده در آموزش هر زبانی نادرست است؛ زيرا دانش آموز بايد در يادگيری نقش اصلی را داشته باشد.

3  در این بخش بر روش های اكتشافی و پرسش و پاسخ تأكید شود؛ زيرا آنچه را دانش آموز با راهنمايی معلّم دريابد و خودش 

بدان پی ببرد، آنگاه تمرين کند، در ذهنش ملکه می شود.

4  به آموخته های پیشین دانش آموزان توّجه شود؛ دبيری که از واژگان پنج کتاب گذشته بی اطاّلع است و نسبت به قواعدی که فراگير 

قبالً خوانده ناآگاه است؛ در تدريس با دشواری و کندی بسيار روبه رو می شود.

قواعد عربی به دستور زبان فارسی پیوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهتر بومی سازی شود؛ برای نمونه، وقتی که   5

می خواهيم فعل مجهول )کُِتَب و يُکَْتُب( را آموزش دهيم بديهی است که نخست بايد فعل مجهول فارسی )نوشته شد و نوشته می شود( را تفهيم 
کرد. يا برای تفهيم معنای »َقْد َأفْلََح« و »کانوا يَْسَمعوَن« ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی توضيح داد.

6 پاره ای از مباحث دستوری، تأثیر چندانی در دریافت معنا ندارند؛ لذا برخی از قواعد حذف می شود؛ مانند مبحث غير  منصرف، 

انواع اعالل و ماقبل اعالل که برای دانش آموز ايرانی به ويژه در رشتٔه رياضی، تجربی و فّنی سودی ندارد و تنها موجب طّراحی سؤاالت 
و  زبانی  مهارت های چهارگانٔه  پائه  بر  عربی  کتاب های جديد  رويکرد  زيرا  متون اند؛  و  عبارات  فهم  در خدمت  قواعد  می شود.  معّماگونه 
ِح اْلَْخطاَء يا  متن محور است. هدف كتاب های نونگاشت، شناخت زبان است نه ساخِت آن؛ لذا طرح سؤالی که بر اساس ساخت يا َصحِّ

اعراب گذاری باشد، در روش جديد وجود ندارد؛ بلکه دانش آموز با ساختارهای درست و اعراب گذاری شدٔه درست روبه رو می شود.
فلسفۀ آموزش عربی در ایران چیست؟

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران اين گونه آمده است: 
»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبّيات فارسی کامالً با آن آميخته است؛ اين زبان بايد پس از دورٔه ابتدايی تا 

پايان دورٔه متوّسطه در همٔه کالس ها و در همٔه رشته ها تدريس شود«.
در »برنامٔه درسی ملّی« در مورد قلمرو حوزٔه درس عربی چنين آمده است:

»... آشنايی با زبان عربی و مشّخصاً مهارت های چهارگانٔه زبانی، يعنی خواندن، گوش کردن، نوشتن و سخن گفتن در اين حوزه به 



ميزانی است که دانش آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصومين: و متون دينی و فرهنگ اسالمی کمک کند و 
در تقويت زبان فارسی او مؤثّر باشد«.

در »برنامٔه درسی عربی« نيز دربارٔه رويکرد و شيوهٔ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی چنين آمده است:

فارسی« و  ادبّيات  و  زبان  بهتر  به فهم  متون اسالمی و كمک  و  برای فهم عبارات  زبانی  »پرورش مهارت های  1 رويكرد 

قاعده محوری. به جای  متن محوری  و  واژگان  کاربرد  مطلب،  درک  حاکمّيت بخشی 

2 كاستن از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی كه امكان ناديده گرفتن آنها در اين فرايند آسيبی به رويکرد فهم عبارت 

و متن وارد نمی سازد. در عوض بيشتر به متن و واژگان پرکاربرد و کليدی توّجه شود.
شایستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان: 

دانش آموزان بايد بتوانند در پائه دوازدهم در پايان دورٔه دوم متوّسطه، به فهم ساختارها و متونی با گستردگی بيشتر نسبت به 
سال های گذشته دست يابند. دانش آموز در طول شش سال متوّسطه با احتساب جمع های مكّسر نزديک به دو هزار واژه آموخته 
است؛ لذا او می تواند با استفاده از فرهنگ لغت قرآن كريم، نهج البالغه، احاديث، ادعيه و متون سادٔه عربی را ترجمه كند. 
همچنين می تواند متون فارسی دارای كلمات عربی را درست بفهمد. او می تواند در حّد رفع نيازهای ابتدايی به زبان عربی سخن 

بگويد. شايان ذكر است كه مكالمه، هدف اصلی كتاب درسی نيست.
به بخشی از رهنمودهای مقام معظَّم رهبری دربارۀ درس عربی توّجه بفرمایید1:

» ... عربی ای که ما در حوزه ياد می گيريم فلسفه ای دارد. فلسفه اش اين است که ما بتوانيم در تعبيرات عربِی دشوار که يک 
عرب معمولی هم درست نـمی فهمد مراد را پيدا کنيم؛ يعنی به طور کامل بر قواعد و دستور زبان عربی مسلّط شويم؛ لذا مثالً آن 
کتابی را که طلبٔه ُمْغنی خوان ما می خواند؛ اغلب عربی دان های خوِد زبان عربی اين معلومات را ندارند. مثالً فرض کنيد نوشته: 
»لَّما« در اين معنا استفاده می شود. فالن کس گفته در فالن معنا هم استفاده می شود؛ به دنبالش استدالل او را ذکر می کند؛ اين 

يعنی اجتهاد در زبان عربی؛ اين مربوط به طلبٔه مغنی خوان يا سيوطی خوان ماست؛ يعنی طلبٔه سطح پايين ادبيات. 
ما بايد عربی را آن چنان بياموزانيم که دانش آموزان ولو هيچ قاعده ای را هم ندانند، اّما وقتی متن را می خوانند، معنايش را 

بفهمند و اين کامالً ممکن است. 
ما کسانی را داريم که وقتی شما آئه قرآن را می خوانيد، آنها معنايش را می فهمند؛ اّما اگر از آنها بپرسيد فاعل و مفعول جمله 

را تعيين کنيد؛ اصالً نمی توانند، ولی معنا را می فهمند و برای شما ترجمه می کنند. 
من نـمی گويم اصالً قاعده نباشد؛ اّما دانش آموز چه نيازی به اين قواعد دشوار دارد؟! 

... به جای همٔه اينها شما بايد کاری کنيد که دانش آموز متن خوانی عربی را ياد بگيرد ... 
هيچ احتياجی نيست که اين گونه عربی در مدارس ما تدريس شود؛ اين يک رشتٔه تخّصصی استنباِط فقه و اصول از منابع 

عربی است. 
امروزه زبان عربی، زبانی نيست که الزم باشد مردم ما مکالمه با آن را بلد باشند يا نباشند، زبان عربی مثل انگليسی نيست که 

زبان رايج دنيا باشد، تا ما ناچار باشيم از لحاظ مکالمه با اين زبان آشنا بشويم.
عربی را ممكن است افراد با سه هدف ياد بگيرند:

يكی اينكه مكالمٔه عربی را ياد بگيرند ... هدف ديگر، فراگيری قواعد زبان عربی است ... اين هم به نظر من نـمی تواند 
مقصود از تعليم عربی در آموزش و پرورش باشد ... هدف سومی هم كه مال عاّمٔه مردم است و آن فراگيری عربی به قصد 
ثُـمالی و صحيفٔه  ابوحمزه  ندبه، دعای  دعای  كميل،  دعا، دعای  البالغه،  نهج  قرآن، حديث،  يعنی  رايج  عربی  متون  فهميدن 

ياد بگيرند«. با اين قصد  بايد عربی را  سجاديّه است. همٔه مردم 

1ــ بيانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در ديدار مديران و جمعی از كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش و پرورش. 1379/10/27


