
بایدها و نبایدها در كتاب های  آموزشی زبان عربی

كتاب های درسی براساس اســتانداردهای برنامه درسی ملی و 
اهداف تحول بنیادین آموزش وپرورش تدوین شده اند و هر كدام 
مبتنی بر بایدها و نبایدهایی در حوزة درسی خویش هستند. در 
اینجا به بایدها و نبایدهای كتاب های كمك آموزشی درس عربی 
كه می بایست در راستای سامان دهی منابع آموزشی رعایت شوند 

پرداخته شده است.

بایدها
 باید در چارچوب برنامۀ درسی ملی باشند. دربارة برنامۀ درسی 
عربی در برنامۀ درسی ملی چنین آمده است: »... آشنایی با زبان 
عربی و مشخصاً مهارت های چهارگانۀ زبانی، یعنی خواندن، گوش 
کردن، نوشــتن و ســخن  گفتن در این حوزه به میزانی است که 
دانش آمــوز را در درک معنای آیات قرآن کریم، کالم معصومین 
)علیهم الســالم( و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در 

تقویت زبان فارسی او مؤثر باشد.«
 باید با الهام از رویكرد برنامۀ درســی عربی باشند. این رویكرد 
عبارت  اســت از: »پرورش مهارت های زبانی برای فهم عبارات و 
متون اســالمی و کمک به فهم بهتر زبان و ادبیات فارســی«، و 
حاکمیت بخشــی درک مطلب و کاربــرد واژگان، و متن محوری 

به جای قاعده محوری.
 بایــد مطابق هــدف اصلی آموزش عربی باشــند. هدف اصلی 

آموزش عربی در ایران تقویت مهارت فهم متن است.
 در تدریس و تنظیم قواعد باید توجه کرد که: آنچه دانش آموز 
عرب زبان ســاکن یكی از کشــورهای عربی در زمینۀ قواعد نیاز 
دارد، با نیاز یک دانش آموز ایرانی متفاوت اســت. قواعد کاربردی 
باید به عنوان اصلی اساســی مورد توجــه برنامه ریزان، مؤلفان و 
معلمان قرار می گیرند. در یادگیری هر زبانی آموزش قواعد الزم 

است و توجه به قواعد کاربردی و یافتن شاهد از متن، مورد تأکید 
اســت. در کتاب های درسی عربی بر بخشی از قواعد تأکید شده 

است که در فهم متن بسیار مؤثرند. 
 باید در طراحی آزمون ها و حتی در آموزش به بارم بندی مصوب 

دفتر تألیف توجه  شود.
 در آموزش عربی، به ویژه باید بر تقویت مهارت شــفاهی تكیه 
کرد؛ مانند تقویت مهارت روان خوانی و فهم متن و تقویت مهارت 

سخن گفتن در حد آموزش های کتاب درسی.
 باید زمینه را برای پژوهش فراهم ساخت.

 صرف و نحو باید در خدمت فهم متن باشد.

نبایدها
 در آزمون ها نباید بر حفظ قواعد و تعاریف تكیه شود. در آموزش 
عربی طرح چنین سؤالی در امتحان درست نیست: »ماضی نقلی 
را تعریف کنید.« ســؤال درست این است که ترجمۀ این عبارت 
خواسته شود: »أَخی َقد ســاَعَد ُزَمالَءُه فی الَْمدَرَسِئ.« وقتی که 
دانش آمــوز بتواند این جمله را ترجمه کند بدین معناســت که 

معادل ماضی نقلی را در زبان عربی فهمیده است.
 سبک آموزش نباید غیرتعاملی باشد. تدریس متكلّم وحده در 
آموزش زبان نادرست است، زیرا دانش آموز باید در یادگیری نقش 

اصلی را داشته باشد.
 در کتاب کار و تمرین نباید از دانش آموز تعریف خواست.

 در کتاب کار و تمرین نباید از دانش آموز اعراب گذاری خواست.

 در کتاب کار و تمرین نباید از دانش آموز تحلیل صرفی خواست.
 در کتاب کار و تمرین نباید از دانش آموز تشكیل خواست.

 در کتــاب کار و تمرین نباید از دانش آموز تبدیل صیغۀ فعل و 
بازنویسی جمله خواست.
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