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مقّدمه
زبان عربی کلىد فهم قرآن و متون گهربار دىنی است از سوی دىگر زبان و ادبىات فارسی با اىن 
زبان کامالً درآمىخته است کتب ادبّىات و دىوان بزرگان ادب فارسی، سرشار از واژگان و ترکىبات 

عربی است از اىن رو، برای بهتر فهمىدن زبان فارسی، آشناىی با زبان عربی الزم است
آغاز شد اىرانىان  بهتر  مسلمان  دىگر کشورهای  از  عربی  آموزش  به اىران،  اسالم  ورود  آغاز  از 
پرچمدار تعلىم زبان عربی بودند اىرانىان کتاب های بسىاری برای آموزش عربی در زمىنه های مختلف صرف 

و نحو و لغت و غىره نوشتند؛ مانند: سىبََوىه، فَّراء، عبدالقادر ُجرجانی، ابوعلی فارسی و عبدالله بن مقّفع
دوره،  آن  آموزش  گردىد  آغاز  دارالفنون  دبىرستان  در  معاصر  دورٔه  در  عربی  زبان  آموزش 
بىشتر صرف و نحو، همراه با شواهد مربوط به مباحث آنها بود در رژىم پىشىن نىز تدرىس عربی در 
آموزش و پرورش رسمی جرىان داشت پىش از پىروزی انقالب شکوهمند اسالمی، زبان عربی تنها در 
پاىه های دوم و سوم راهنماىی همچنىن در رشتٔه ادبی در دورٔه متوّسطه تدرىس می شد در آن دوران، 
آموزش زبان عربی از تدرىس نکات دستوری و متونی که اغلب شامل متون ادبی و اندکی از متون دىنی 
بود فراتر نمی رفت آموزش زبان عربی در آن مقطع بىشتر بر پاىٔه قواعد استوار بود همان کتاب ها با 

مختصری تغىىر در سال های نخستىن انقالب اسالمی نىز تدرىس شد
در اهّمّىت تدرىس زبان عربی در مدارس می توان به اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری 

اسالمی اىران اشاره کرد
»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبىات فارسی کامالً با آن آمىخته است؛ اىن 

زبان باىد پس از دورٔه ابتداىی تا پاىان دورٔه متوّسطه در همٔه کالس ها و در همٔه رشته ها تدرىس شود«.
با هّمت و دوراندىشی خبرگان قانون اساسی به وىژه شهىد آىت الله دکتر بهشتی و شهىد باهنر، 
اصل شانزدهم قانون اساسی به اىن مهم اختصاص ىافت هدف قانون گذار اىن بود که استقالل آموزش 

زبان عربی حفظ گردد و با درسی دىگر ادغام نشود 
بزرگان دىن نىز برای ىادگىری زبان عربی سفارش بسىار کرده اند 



ویژگی های راهنمای برنامۀ جدید
1ــ تعىىن روىکرد »پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی و کمک 
به فهم بهتر زبان وادبىات فارسی« و حاکمّىت بخشی درک مطلب، کاربرد واژگان، جمله سازی و متن 

محوری به جای قاعده محوری؛
آنها در اىن  نادىده گرفتن  کاستن از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی که امکان  ٢ــ 
فراىند، آسىبی به روىکرد فهم عبارت و متن وارد نمی سازد در عوض توّجه بىشتر به متن و واژگان 

پرکاربرد و کلىدی؛
٣ــ همسو ساختن برنامه با اهداف شورای عالی وزارت آموزش و پرورش، برنامه درسی ملّی، 

سند تحّول بنىادىن و قانون برنامٔه پنجسالٔه توسعٔه جمهوری اسالمی اىران

فلسفۀ وجودی برنامۀ درسی، ماهىت و ساختار ماّده درسی
الزام  به  قانون اساسی  اندازه ای است که اصل 16  تا  برنامٔه درسی عربی  اهّمّىت  ضرورت و 

تدرىس عربی پس از پاىان دورٔه ابتداىی تا پاىان دورٔه متوّسطه اختصاص داده شده است
افزون بر اصل 16 قانون اساسی ضرورت و اهّمّىت )فلسفٔه وجودی درس عربی( بدىن شرح است:

1ــ کلىِد فهم قرآن و معارف اسالمی است
٢ــ برای ىادگىری درست زبان و ادبىات فارسی آشناىی با آن الزم است بسىاری از واژگان و 
اصطالحات راىج در فارسی رىشٔه عربی داشته و درصد باالىی از اصطالحات رىاضىات، فلسفه و دىگر 

ب شده اند دانش ها رىشه های عربی دارند؛ حّتی بسىاری از واژه های پارسی نىز معرَّ
٣ــ زبان نخست جهان اسالم و ماىٔه پىوند و همدلی مىان مسلمانان جهان است 

٤ــ از جملٔه زبان های رسمی سازمان ملل مّتحد و زبان رسمی بىش از بىست کشور مسلمان است
٥  ــ در بسىاری از دانشگاه های جهان دارای کرسی است

رویکرد برنامۀ درسی عربی
1ــ برنامٔه کالن آموزش زبان عربی، توّجه به فهم عبارت و متن و درىافت معانی و مفاهىم موجود 
درآن است در همىن زمىنه الزم است با تغىىر هدف از »قاعده محوری« به »فهم متن« روىکرد ذىل را 

به عنوان محور اصلی در تمامی اجزای برنامه و اهداف و اصول برنامه درسی مّد نظر قرار دهىم:
اسالمی و  متون  و  عبارات  فهم  منظور  به  زبانی  مهارت های  »پرورش 



کمک به فهم بهتر زبان و ادبىات فارسی« 
٢ــ برنامٔه درسی زبان عربی انتظار دارد دانش آموزان بتوانند در پاىان سه سال نخست به فهم 
عبارات کوتاه و ساده به کار رفته در متون دىنی و ادبی و در پاىان سه سال دوم به فهم ساختارها و متونی 

با گستردگی بىشتر نسبت به سه سالٔه اّول متوّسطه دست ىابند 
٣ــ با توّجه به روىکرد فهم عبارت و متن، مهارت سخن گفتن در حّد نىاز و در حّد جمله های 
ساده و پرکاربرد حاصل می گردد و در اىن مىان، به اىن مهارت نىز توّجه الزم می گردد؛ زىرا در برنامٔه 

درسی ملّی، درس عربی در حوزٔه زبان های خارجه نىز دىده شده است
www arabicــ نظری:  متوّسطٔه  و  ابتداىی  کتاب های درسی  تألىف  دفتر  وبگاه گروه عربی 
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