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 اسناد باالدستی .1

 1حوزه تربیت و یادگیری زبانهای خارجی - برنامه ملی درسی 1-1

ای دانش بستر مناسبی را برای درک، دریافت، تعامالت فرهنگی و انتقال دستاوردهآموزش زبان های خارجی 

گون در و نوشتاری، برای مقاصد و مخاطبان گونا نوع زبانی به صورت شفاهی، دیداریبشری در قالبهای مت

 کند.رچوب نظام معیار اسالمی فراهم میچا

 ضرورت و کارکرد حوزه - برنامه ملی درسی 1-2

این دامنه هر  که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعامالت جوامع بشری و رشد فناوری توسعه پیدا کرده واز آن جا   

بر زبان مادری  کند، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه ضروری است دانش آموزان عالوهروز افزایش پیدا می

برقراری ارتباط  و ملی( را می دهد، توانایی که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان فردی )خانوادگی، محلی

 ای و جهانی دارا باشند.با سایر جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح منطقه

نعت ی مانند صآموزش زبان خارجی عالوه بر کارکرد ارتباط میان فردی و بین فرهنگی، در توسعه اقتصاد  

 ی سیاسی مؤثر است.وری، توسعه علم، و هوشیاری اجتماعاگردشگری، تجارت، فن

 قلمرو حوزه آموزش زبان خارجی - برنامه ملی درسی 1-3

ایجاد ارتباط با  آموزش قادر به ای که فرد پس ازی و حل مسئله تأکید دارد به گونهآموزش زبان بر توانایی ارتباط 

ت و انتقال معنا استفاده از تمامی مهارتهای چهارگانه زبانی )گوش کردن، سخن گفتن، خواندن، و نوشتن( برای دریاف

 گردد. 

ی برقراری ارتباط مؤثر برنامه درسی آموزش زبان باید دانش آموزان را با پیکره زبانی، واژگان و ساختهای مورد نیاز برا

 آشنا سازد.سازنده در سطح جهانی و 

. در ابندیا را دره آن میدر حد متوسط را بخوانند و مفاه ییبتوانند متن ها دیدر دوره متوسطه دوم، دانش آموزان با

 یالزم برا یهاییو از توانا شود تینها تقودر آ زین یه کوتاه، به زبان خارجمقال کینوشتن، در حد  ییضمن توانا

 را داشته باشند. یخارج یهااز زبان یکیارتباط به  یاستفاده از منابع در حد متوسط و برقرار

 اهداف تفصیلی  - برنامه ملی درسی 1-4

  یزبان یهاکسب مهارتحوزه عمل:  -ارتباط با خویشتن 

 یزبان یهاو کسب مهارت یزبان خارج کیبا واژگان و قواعد مهم  ترشیب ییشناحوزه علم: آ -ارتباط با خلق خدا 
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 یاسالم اخالق به متخلق و تمداریوال منؤم

 یتمدن نگاه با یانقالب جهادگر

 فکر اهل و شمندیاند آموز،علم

 همت بلند و دواریام خودباور،

 کارآمد و خالق ر،یپذتیمسئول

 

 نظام الگوی نظری برنامه درسی ملیزیر  1-5

 تیقوتمتناسب با ضرورت  ی( برنامه درسیزی)تجو یدر چارچوب بخش الزام یو عرب یفارس یزبان ها سیتدر 

 آنها در کانون توجه قرار دارد. ازین شیو پ یرانیو ا یاسالم تیهو میو تحک

 تیوه تیو تثب تیمتناسب با تقو ی( برنامه درسیزیتجو مهی)ن یاریاول در چارچوب بخش اخت یخارج زبان 

مورد  دیاب انیمترب ینیو د یمل تیرابطه حفظ هو نیآن در کانون توجه خواهد بود. در ا ازین شیو پ یانسان

 اهتمام باشد.

 بان ز سیو با همان هدف تدر ی( برنامه درسیزیتجو ری)غ یدر چارچوب بخش انتخاب زیدوم ن یخارج زبان

 اول در دستور کار خواهد بود. یخارج

 علیه السالم آموزشی امام صادق -بیانیه رسالت مجتمع فرهنگی 6-1

 ،ار از نشاطبرخورد یفضا تیمانند تقو ییهاهمراه با سالمت جسم و روان از راه یو اعتقاد یعلم ندهیرشد فزا

 .کسب مدارج باالتر یالزم برا هیبن جادی، ابتکار و اتی، خالقدیام

 علیه السالم های دانش آموز تراز بر اساس مصوبه شورای راهبردی مجتمع امام صادقویژگی 7-1

 گیرد:با سه هدف صورت می، زبان آموزی های دانش آموز ترازباتوجه به بیانیه رسالت و ویژگی

 آموزانخودباوری بیشتر دانش. 1

 ابزاری برای علم آموزی در مراتب باالتر تحصیلی .2

 عملی زمینه ساز تمدن نوین اسالم مقدمه ای برای جهاد علمی و .3

 

  



 

  

 ( 14000128 -2وریایشآموزشی امام صادق علیه السالم ) –مجتمع فرهنگی 

 8 از   4 صفحه 
ــسن

 ص
د

ـــ
ـ

دق
ا

  /
جی

خار
ن 

زبا
 

 امامین انقالببا توجه به بیانات  سیاستهای راهبردی .2

  امام خمینی )ره(حضرت   

های خارجی نبود، امروز احتیاج است به این، یعنی جزو برنامه تبلیغات مدارس پیشتر احتیاج به زبان، زبان  

باشد که  است. این باید یکی از چیزهاییهای زنده دنیا، آنهایی که در همه دنیا شایع تر باید زبان باشد، زبان

که ما صدامان خواهند تبلیغ بکنند، این امروز محل احتیاج است، مثل دیروز نیست در مدارس دینی ما که می

توانیم در ایران باشیم و به زبان دیگری همه جای دنیا را تبلیغ کنیم، در رفت. امروز ما میاز ایران بیرون نمی

ین ان ، و عالوه بر آن امروز رفتن به همه جای دنیا یک امر آسان و عادی است که مبلغهمه جا مبلغ باشیم

و فیضیه و دانشگاه ما باید یک دانشگاه و یک فیضیه باشد برای همه دنیا، تبلیغ  شاء اهلل باید تربیت بشوند

 1 برای همه دنیا، برای همه کشورهای عالم.

 مقام معظم رهبری مدظله العالی  

باید بلد بود امّا  این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان خارجی را ...  

مدارس  زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر را در

وران اغوت است، این میراث دکنند؟ چه اصراری است؟ این میراث دوران طعنوان درس زبان معین نمیبه

زنند کمتر از کسانی نیستند ]مثالً[ زبان اسپانیولی؛ امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف میپهلوی است. 

یادی ززنند؛ در کشورهای مختلف، در آمریکای التین یا در آفریقا کسان که به زبان انگلیسی حرف می

زنم. نم، امّا مثال دارم میزبان[ اسپانیا نیستم که بخواهم برای آنها کار بکهستند. مثالً میگویم؛ بنده حاال مروّج ]

ی شرقی هم زبان بیگانه شود؟ زبانهای کشورهای پیشرفتهچرا زبان فرانسه یا زبان آلمانی تعلیم داده نمی

 است، اینها هم زبان علم است. 

ی زبان بیگانه را جلوی نفوذ و دخالت و توسعهکنند و آقا جان! در کشورهای دیگر به این مسئله توجّه می  

ایم و عالوه بر اینکه این زبان را  زبانِ ایم میدان را باز کردهایم! آمدهتر شدهگیرند؛ ما حاال از پاپ کاتولیکمی

ها و در آوریمش ]در مقاطع[ پایین؛ در دبستان، مدام داریم میایمکرده خارجی انحصاری مدارسمان

خواهیم زبان فارسی را ترویج کنیم، باید یک عالَم خرج کنیم و زحمت بکشیم. ! چرا؟ ما که میهامهدِکودک

های دیپلماتیک بگیریم که چرا کرسی زبان را کنند، باید تماسجا تعطیل می[ کرسی زبان را در یک]وقتی

دهند، برای اینکه زبان فارسی را دهند، امتیاز نمیی دانشجو گرفتن نمیگذارند، اجازهتعطیل کردید. نمی

وقت ما بیاییم زبان آنها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با جا میخواهیم ترویج کنیم؛ آنیک

                                                           
 1362شهریور  15انقالب اسالمی با اعضای ستاد انقالب فرهنگی  بیانگذاردیدار  1
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مشکالت خودمان ترویج کنیم. این عقالئی است؟ من نمیفهمم! این را داخل پرانتز گفتم، برای اینکه همه 

گویم که فردا برویم زبان انگلیسی را در مدارس تعطیل کنیم؛ نه، حرف من [ نمی]البتّهبدانند، توجّه کنند. 

خواهد چگونه نسلی در این کنیم؛ بدانیم طرف میکار داریم میاین نیست؛ حرف این است که بدانیم چه

 1کشور پرورش بیابد،  و با چه خصوصیاتی.

رواج  لىیخ -کمتر  لىیخ لىیخ گریاى دهحاال زبان سى،یبالخصوص زبان انگل - سىین آموزش زبان انگلاآل  

هاى آموزش ى کتابآورند. خب، مراکز آموزش هست؛ همهوجود مىهاى فراوانى بهکرده، آموزشگاه دایپ

ى کنندهشده، منتقل نیتدو سىیهاى آموزش زبان انگلکتاب نیو خوبى ا دیجد هاىوهیهم با ش لىیکه خ

[ نوجوان ما و جوان ما ]که نیى ما، ابچّه نیاست. خب ا سىیسبک زندگى غربى است، سبک زندگى انگل

در او اثر  شتریچه ببرود، امّا آن ادشیحتّى ممکن است آن زبان  رد؛یگینم ادیفقط زبان  خواند،یرا م نیا

وجود کتاب از سبک زندگى غربى در وجود او به نی[ که بر اثر خواندن او انطباعى ]است ریتأث آن گذاردیم

 2.کنندیکارها را دارند م نیرود؛ انمى نیاز ب نیا د؛یآمى

 :گرددن میتعیی زیر های راهبردیسیاست خارجیدر مورد زبان اسالمی  امامین انقالب آراء باتوجه به بررسی

 هاآن ابزار بودن ( با توجه بهاسپانیایی، انگلیسی، فرانسه و آلمانیزوم آموزش زبان خارجی )ل .1

 )مثالً اسپانیایی آموزش دهیم( به انگلیسی رجیهای خازبانعدم انحصار آموزش  .2

 توجه به نفوذ فرهنگ غربی از طریق زبان انگلیسی .3

 زبان انگلیسی رایج آموزشهای کتابفرهنگی توجه به تاثیرات سوء  .4

 به دلیل مالحظات فرهنگی)دبستان( تر در مقاطع پایین انگلیسیزبان عدم اصرار به آموزش  .5

  

                                                           
 13/02/1395 ان،یمعلمان و فرهنگ داریدر د اناتیب 1

 19/09/1392ی انقالب فرهنگ یعال یشورا یاعضا داریدر د اناتیب 2
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 عمومی اهداف کالن .3

 آموزان به یادگیری زبان خارجی به عنوان یک ابزار و مهارت ارتباطینشعالقمند شدن دا .1

 المللی و فضای مجازیعالقه به برقراری ارتباط با مسلمانان خارجی زبان به خصوص در رویدادهای بین .2

 های متداولهای درسی و کسب موفقیت در آزمونتسلط بر محتوای کتاب .3

 در مورد موضوعات سفر و برنامه زندگی خودتوانایی مکالمه  .4

 های نوجوانخواندن و فهم متون غیرتخصصی در سطح اطالعات عمومی و داستانتوانایی  .5

 های خارجی صدا و سیمااخبار شبکهکلّی توانایی فهم  .6

 کوتاه هایمتنهای شخصی و نامه برای درخواستشخصی،  زندگینامه توانایی نگارش .7

 ای با اهداف تبلیغی و تمدّنیبرای تولید محتواهای چندرسانهسازی و تشویق زمینه .8

 اختصاصی هر مقطعاهداف . 4

 2ابتدایی 

 (به هفتم ششمتابستان )

 2متوسطه 1متوسطه

و  نشدا

 بینش

 آشنایی با شیوه نوشتار 

 حروف و لغات به زبان خارجی

  کار درسی هفتم()ناظر به کتاب

پرکاربرد  تاو عبار هاواژه با ییآشنا

خود و  یمعرف از جملهزبان خارجی 

هفته،  امیها، عددها، ارنگ ،خانواده

 و ... واناتیح ،هافصل ها،وهیم

 پرکاربرد واژه 1100 با آشنایی

با محوریت کتاب  زبان خارجی

 درسی

 آشنایی با قواعد اولیه ساخت جمله

مانند واژگان پرکاربرد  آشنایی با

و فضای  اینرم افزارهای رایانه

 مجازی

با  زبان خارجی واژه پرکاربرد 1200 با آشنایی

 محوریت کتاب درسی

آشنایی با قواعد زبان خارجی در حد کتاب 

 درسی

عالقه و انگیزه برای یادگیری  بان خارجیزعالقه به یادگیری  گرایش

 خارجیبه زبان مکالمه 

استفاده از زبان خارجی در راستای عالقه به 

 اسالمیترویج فرهنگ 

 مندی از منابع علمی سایر کشورهاهبهرو 

 رفتار

و 

 مهارت

آموخته  استفاده از واژگانتوانایی 

 شده

توانایی نگارش الفبا و کلمات ساده 

 اولیه

 

 

جمالت  خواندن و نوشتنتوانایی 

کم در سطح کتاب دست ساده

 درسی

توانایی مکالمه اولیه و پاسخگویی 

 به سواالت ساده

 

ساده  متون و درک خوانی توانایی صحیح

 )خواندن(

 نوشتن متن کوتاه )نوشتن(توانایی 

 غیرحفظی وانایی مکالمه مقدماتیت

 )گفتن و شنیدن(

های کسب موفقیت باالتر از متوسط در آزمون

 کنکور ساالنه و

 8دای ناظر به بنتوانایی تولید محتوای چندرسانه
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 اصول حاکم .5

 علیه السالم مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق اسناد آموزشی و تربیتینظام کلی  یکی از اجزاء آموزش زبان (1

 خواهد شد.آموزان دانش ناهمگوناست و توجّه تک بعدی به آن باعث رشد 

آشنایی با  در تابستان پایه ششم به هفتم دوره مقدماتیالزم است باتوجه به سطح کتاب درسی پایه هفتم،  (2

 زبان خارجی برگزار شود.

زنجیره  و انگلیسی برنامه جامع آموزش زبانها و سیاستآموزان درباره شوالدین و دانسازی و اقناع آگاه (3

 ضروری است.علیه السالم  مجتمع امام صادق یادگیری در

نوان ع)به  گیری آموزش زبان انگلیسی با رعایت عدم نفوذ سبک زندگی غربی در ساحات تربیتی است.جهت (4

 (ممنوع است. ،کنندهایی که فرهنگ غربی را ترویج میها و فیلمکتاباستفاده از مثال 

منطقی های و فاصله آموزش و پرورش مصوب حداقل تعداد ساعاتو رعایت  انگلیسی زباناستمرار در آموزش  (5

 ضروری است. در طول هفته ،جلسات تدریس

 ر گیرد.زبان مدنظر قرا آموزشریزی برنامهدر دانش آموزان  سطح توانایی و استعداد ،نیازضروری است  (6

سپاری به و همچنین مسئولیتهای عملی فعالیت ،گروهی کار ،تدریس نوینهای ادن به روشیت دواول (7

 ت دارد.ضرور زبانآموزش  در آموزاندانش

ده از منابع و و استفا خود یتخالق و ابتکار باباید  معلم و است یادگیری و آموزش فرایند محور درسی، کتاب (8

 فراهم کند.یادگیری یاددهی و فرایند  و پیشرفت قویتت برای را زمینه مواد آموزشی تکمیلی،

در تواند می های مکمل و فوق برنامهبه عنوان آموزشهای خارجی غیر از انگلیسی امکان استفاده از زبان (9

 دستور کار مدارس قرار گیرد.

 ی)براگردد. برگزار میدر مقاطع متوسطه  زبان انگلیسیبا تمرکز کامل بر آموزش  یحداقل دو دوره تابستان (10

 دهم(یازتم و فه هیپا مثال شش هفته در

 رار گیرد.قدر دستور کار مدارس تواند می اند،رسیده ف مورد نظرآموزانی که به اهدابه دانش اعطاء مدرک (11

 های چهارگانه آن زبان خارجی باشند.حتماً باید مسلط به مهارت معلمان زبان (12
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 مقاطع جداول  .6

 جنسیت پایه
 ساعت

 مصوب آ.پ
مطلوب  ساعت

 )الزم االجراء(
ساعت قالبهای 

 غیر از کالس
 اتتوضیح

پیش 
 1دبستانی 

  0 0 0 دختر
  0 0 0 پسر

 شیپ
 2 یدبستان

  0 0 0 دختر
  0 0 0 پسر

 اول
  0 0 0 دختر
  0 0 0 پسر

 دوم
  0 0 0 دختر
  0 0 0 پسر

 سوم
  0 0 0 دختر
  0 0 0 پسر

 چهارم
  0 0 0 دختر
  0 0 0 پسر

 پنجم
  0 0 0 دختر
  0 0 0 پسر

 ششم
  0 0 0 دختر
  0 0 0 پسر

 هفتم
  0 2 2 دختر
  0 2 2 پسر

 هشتم
  0 2 2 دختر
  0 2 2 پسر

 نهم
  0 2 2 دختر
  0 2 2 پسر

 دهم
  0 3 3 دختر
  0 3 3 پسر

  0 3 3 معارف

 یازدهم
  0 3 3 دختر
  0 3 3 پسر

  0 3 3 معارف

 دوازدهم
  0 4 4 دختر
  0 4 4 پسر

  0 4 4 معارف

 

   


