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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 علیه السالممجتمع امام صادق  آموزش عربینامه نظام

 

 

 

 می فرماید: علیه السالم امام صادقحضرت 

 «يُـکَـلِّـمُ بِـهِ خَـلْـقَـهُ فَـإنَّـها كالمُ اهللِ الَّـذي ۀَتَـعَـلَّـموا العَرَبيّــ»

 .گویدست كه با آن با آفریده اش سخن میعربی را بیاموزید زیرا سخن خدایی ا
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 اسناد باالدستی .1

 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس ۱۶اصل  1-1

 دیزبان با نیست اا ختهیكامالً با آن آم یفارس اتیاست و ادب یعرب یآنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسالم از

 شود. سیها تدرها و در همه رشتهدوره متوسطه در همه كالس انیتا پا ییپس از دوره ابتدا

 ۱ها(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )بیانیه ارزش 2-۱

 :ی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیی ارزشگزاره ها

له و حضرت آپیامبر اكرم صلی اهلل علیه و ای، هدایتی و تربیتی ، نقش معنوی، اسوهآموزه های قرآن كریم -1

الی فرجه الشریف و فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و ائمه معصومین علیهم السالم به ویژه امام زمان عجل ا... تع

 ها برای تحقق جامعه عدل جهانوالیت مداری در تمام ساحت

راستای  رد انقالبی، و ایرانی -المیاس مشترك بر خصوصیات تأكید با - پایه هایشایستگی كسب سازی زمینه -2

 .اجتماعی و فردی، خانوادگی ابعاد در آموزانهویت دانش پیوسته تعالی و تكوین

 مهرورزانه و گستر عدالت محور، حق روابط برای تقویت آموزان دانش هویت انسانی های جنبه تعالی و تكوین -3

 .جهان سراسر در هاانسان همه با

 2برنامه درسی ملی 3-۱

 ربیت و یادگیری قرآن و زبان عربیحوزه ت ۱-3-۱

 برقرار ارتباط هیال كتاب با مستقیم طور به بتواند فرد كه شود می سبب قرآن زبان عنوان به عربی زبان یادگیری»

 از بتوانند انمتربی كه شود می سبب زبان این آموزش همچنین. ببرد بهره آن رهنمودهای از و بفهمد را آن كند،

 زبان با سیفار ادبیات و زبان دیگر سوی از. كنند استفاده اسالم غنی فرهنگ و السالمعلیهم بیت اهل معارف

 «.داشت خواهد تأثیر فارسی زبان یادگیری در عربی زبان با آشنایی و است درآمیخته عربی

 یمحتوا یهسازماند« یقرآن و عرب»و « یحكمت و معارف اسالم»دو حوزه  یمحتوا قیو وث عیارتباط وس لیبه دل

 .بخش آمده است کی در هر دو حوزه

 گفتن خنس و نوشتن كردن، گوش خواندن، یعنی زبانی چهارگانه های مهارت مشخصاً و عربی زبان با آشنایی»

 و دینی تونم و معصومین كالم كریم، قرآن آیات معنای درك در را آموز دانش كه است میزانی به حوزه این در

 .باشد مؤثر او فارسی زبان تقویت در و كند كمک اسالمی فرهنگ

                                                           
  تصویب شده است. 02/05/1389شورای عالی آموزش و پرورش مورخ جلسه در این سند  1

 1391 /6/  28 یال 90/  12 /9 خیآموزش و پرورش تار یعال یشورا 872 یال 857 مصوب جلسات« رانیا یاسالم یجمهور یمل یبرنامه درس» 2
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 صورت هم با مرتبط و هماهنگ باید هاآن ریزیبرنامه و دارند یكدیگر با وثیقی ارتباط محتوایی، حوزه دو این

 عمل به وبمطل استفاده همدیگر كننده تأیید و مكمل مطالب نیز و مشترك هایروش و محتوا اهداف، از و گیرد

 «.آید

 ربیت و یادگیری قرآن و زبان عربیقلمرو حوزه ت 2-3-۱

ایی حوزه یادگیری قرآن و عربی شامل دو حوزه محتوایی آموزش قرآن كریم و آموزش عربی است و حد نه 

 یادگیری در این دروس به شرح زیر است:

 یی خواندن صحیح و روان قرآن كریمتوانا -الف       

 پركاربرد قرآن كریمتوانایی درك معنای عبارات ساده و  -ب

ات، بدون آموزش یتوانایی نسبی تدبر در آیات قرآن كریم به منظور درك ساده و اولیه دقایق و ظرائف مفاهیم آ -ج

 تخصصی علوم قرآنی

ن امر یند و اآموزان، اهل خواندن و تفكر در قرآن باشی با قرآن كریم، به نحوی كه دانشانس مستمر و دائم -د

 ینی و اعتالی هویت الهی خویش بدانند.تربیت د الزمه

 معارف و حکمت»ی یادگیر و تربیت هایحوزه آموزش و محتوا سازماندهی در کلی هایگیریهتج ۱-3-3

 «عربی و قرآن» و «اسالمی

. است قیصورت تلفی به ابتدایی دوره در عربی و قرآن و اسالمی ومعارف حكمت های حوزه محتوای سازماندهی

 و علوم تهرش در بجز دوم، متوسطه دوره در و هماهنگ لیكن مجزا صورت به االمكان حتی اول متوسطه دوره در

 نیز سالمیا معارف و علوم رشته در. شودمی ارائه مجزا صورت به عربی درس و تلفیقی صورت به اسالمی، معارف

 .شودمی ارایه اسالمی معارف حوزه در اختصاصی هایدرس

 ۱خارجی هایزبان یادگیری و تربیت حوزه 4-۱

ارتباط با  جادیه اقادر ب آموزش كه فرد پس از یادارد به گونه دیو حل مسئله تأك یارتباط ییآموزش زبان بر توانا

و انتقال  افتیدر یبرا( و نوشتن خواندن سخن گفتن، كردن، گوش) یچهارگانه زبان یمهارت ها یاستفاده از تمام

  معنا گردد.

ن امكان تعامل در كه به آنا یآموزان عالوه بر زبان مادراست دانش یآگاهانه ضرور و ارتباط سازنده یبرقرار یبرا

در سطح  را یبشر یجوامع و دستاوردها ریارتباط با سا یبرقرار ییتوانا دهد،یرا م یفرد انیم سطح روابط

 دارا باشند. یو جهان یامنطقه

                                                           
 استفاده است.های خارجی نیمه تجویزی مطرح شده است ولی برای زبان عربی نیز قابل این مبحث در برنامه درسی ملی برای زبان 1
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 یاسالم اخالق به متخلق و تمداریوال منؤم

 یتمدن نگاه با یانقالب جهادگر

 فكر اهل و شمندیاند آموز،علم

 همت بلند و دواریام خودباور،

 كارآمد و خالق ر،یپذتیمسئول

 

 علیه السالم آموزشی امام صادق -بیانیه رسالت مجتمع فرهنگی 5-۱

 یسعه دانش بشرو تو وزشآم یبرامجتمع امام صادق علیه السالم »تصریح بیانیه رسالت مبنی بر اینكه باتوجه به 

زم است ، ال«است شده یگذارهیپا یو معارف و علوم اسالم یانیوح یها، آموزهنشیآفر ییگرا تیبر غا یمبتن

 اده شود.دهای وحیانی از جمله زبان عربی به بهترین وجه به دانش آموزان آموزش مقدمات آشنایی با آموزه

 مجتمع امام صادق علیه السالم بر اساس مصوبه شورای راهبردیهای دانش آموز تراز ویژگی ۶-۱
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 رهبریمقام معظم با توجه به بیانات  سیاستهای راهبردی .2

 هدف اصلی: الف. 

از اصلی  توان نتیجه گرفت که هدفمی آموزش زبان عربی باتوجّه به مجموعه بیانات مقام معظم رهبری پیرامون

ولویت ادر و در اولویت اوّل آموزش زبان عربی به عنوان یک درس، کسب توانایی خواندن و درک متون اسالمی 

 های اسالمی است.برقراری ارتباط با امت بعدی

 ب. متن بینات مقام معظم رهبری:

 فهم متون اسالمیتوجه به 

خوانند، معنایش را میتن ای را هم ندانند، امّا وقتی مآموزان ولو هیچ قاعدهوزانیم که دانشما باید عربی را آنچنان بیام

فهمند. ها معنایش را می، آنخوانیدما کسانی را داریم که وقتی شما آیه قرآن را می. را بفهمند و این کامالً ممکن است

فهمند و برای شما ترجمه می توانند ولی معنا راکنید، اصالً نمیها بپرسید فاعل و مفعول جمله را تعیین امّا اگر از آن

ها شما ای همه اینجآموز چه نیازی به این قواعد دشوار دارد؟ به گویم اصالً قاعده نباشد، امّا دانشکنند. من نمیمی

 خوانی عربی را یاد بگیرد.آموز متنباید کاری کنید که دانش

فراگیری  ،هدف دیگر. را یاد بگیرند ، یکی این که مکالمه عربیه هدف یاد بگیرنداست افراد با س عربی را ممکن

هدف . تواند مقصود از تعلیم عربی در آموزش و پرورش باشدقواعد زبان عربی است ...  این هم به نظر من نمی

، رآن، حدیثمتون عربی رایج یعنی قسومی هم که مال عامّه مردم است و آن فراگیری عربی به قصد فهمیدن 

را با  باید عربی همه مردم ، دعای ابوحمزه ثمالی و صحیفه سجادیه است.البالغه، دعا، دعای کمیل، دعای ندبهنهج

 1این قصد یاد بگیرند.

 توانایی برقراری ارتباط با مسلمانان جهان

عزّت گذشته خود را به دست بر شماست که تالش کنید که این زبان   ت.های علوم اسالمی ماسزبان عربی کلید گنج»

توانیم با یک میلیارد و نیم مسلمان ان طور که زبانی است که با آن میهم. آورد. چرا که این زبان زبان قرآن ماست

 2«.عرب زبان و غیر عرب زبان صحبت کنیم

 

  

                                                           
 27/10/1379بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضاء سازمان و پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش  1

 quranct.irمقام معظم رهبری به نقل از بیانات  2
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 عمومی اهداف کالن .3

اهداف  ،رانیا یاسالم یجمهور یمل یدرسبرنامه  اد باالدستی وناس بر اساسباتوجّه به بیانات مقام معظم رهبری و 

 ست:به شرح ذیل انظام نامه آموزش عربی در مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السالم كالن عمومی 

به  « قاعده محوری»رویكرد )تغییر توجه به عبارت و متن و دریافت معانی و مفاهیم موجود در متن.  -الف

 («محوریمتن»

 یاسالم یرهنگفو  ینیو متون د علیهم السالم نیالم معصوم، كعبارات ساده و پركاربرد قرآن كریم یدرك معنا یتوانای -ب

 اهیم آیاتتدبر در آیات قرآن كریم به منظور درك ساده و اولیه دقایق و ظرائف مفترجمه و  ینسب یتوانای -ج

دستیابی به  ومی به زبان عربی در راستای تحقق تمدن نوین اسال امت اسالمیبرقراری ارتباط با  توانایی نسبی -د

 عجل ا... تعالی فرجه الشریف جامعه عدل مهدوی

 كالمی و معنایی افتراقتقویت آموزش زبان فارسی به وسیله فهم نقاط اشتراك و  - ه

 در پایان دوره دوم متوسّطه عمومیدرك متون توانایی خواندن و  -و
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 اختصاصی هر مقطعاهداف . 4

 2ابتدایی 

 )پنجم و ششم(

 2متوسطه ۱متوسطه

 200 حدود با ییآشنا بینش

پركاربرد از  و عبارت واژه

خود و  یمعرف جمله

ها، عددها، رنگ ،خانواده

 ها،وهیهفته، م امیا

 و ... واناتیح ،هافصل

آشنایی با اصطالحات 

 اولیه مكالمه عربی

 آشنایی و فهم عبارات پركاربرد

)مانند و ادعیه مشهور  حدیث ،قرآن

 ، صحیفه سجادیه(البالغهنهج

كتاب و عبارت واژه  1200 یادگیری

 درسی

آشنایی با جمالت ساده و اجزاء آن 

مانند فعل ماضی، مضارع و امر و 

 ضمایر

آشنایی با اصطالحات پركاربرد 

 مكالمه عربی

 فهم عبارات پركاربردتداوم و تقویت 

)مانند و ادعیه مشهور  حدیث ،قرآن

 ، صحیفه سجادیه(البالغهنهج

 و عبارت كتاب درسی واژه 800 یادگیری

آشنایی با ساختار جمالت عربی و قواعد 

ساده آن مانند فعل مجهول، اسم فاعل، 

 و ... اسم مفعول، اسم مبالغه

 تقویت مكالمه عربی

  گرایش

عالقه به یادگیری و فهم 

با استفاده از  زبان عربی

های جذاب و وشر

 پرنشاط آموزشی

 

 

 عالقه به ترجمه متون ساده عربی

 قرآنبرای آشنایی با داشتن انگیزه 

 و كالم معصومین

عالقه و انگیزه برای یادگیری 

 مكالمه عربی

 

 آموزان برای آشنایی باتقویت انگیزه دانش

 و كالم معصومینقرآن 

احساس رضایت از آموختن زبان عربی در 

 ساله متوسطهششطی دوره 

 عالقه به برقراری ارتباط با امت اسالمی

 

 رفتار

و 

 مهارت

توانایی معرفی ساده 

، خانواده و محیط خود

 اطراف

آیات، احادیث و  توانایی ترجمه

 ادعیه با عبارات ساده

توانایی مكالمه اولیه عربی و 

 پاسخگویی به سواالت ساده

توانایی تشخیص كلمات عربی رایج 

 فارسیدر زبان 

 

ساده متون و درك خوانی توانایی صحیح

 )خواندن( عربی

توانایی ساختن جمالت ساده عربی و 

 )نوشتن( نوشتن متن كوتاه

 توانایی استشهاد به آیات و احادیث 

)گفتن و  توانایی مكالمه مقدماتی عربی

 شنیدن(
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  اصول حاکم .5

آغاز  پنجم هیاز پاكودك  یآموزبر روش زبان یمبتن یزشیو انگ یدیتمه رویكردبا زبان عربی  آموزش (1

 .شودمی

 ت.اسآموزش و پرورش  یكتب درس تیمحور ادر دوره متوسطه اول و دوم ب ،یعرب زبان آموزش مبنای (2

 شود.میوین قرآن تدبهتر و با هدف فهم  افزاییو هم با رویكرد تلفیقی و قرآن عربیس ودراحی آموزشی طر (3

ها برنامه یرابا اج یعرب زبانعالقه به  شیو افزا یسازجذاب ،یبخشزهیانگ گیریجهتبا ریزی آموزشی برنامه (4

 با نشاط و هدفمند یاچندرسانه یو محتوا فیو استفاده از تكال)به صورت ساالنه(  یخاص عرب یدادهایو رو

 خواهد بود.متناسب با سن و جنسیت دانش آموزان 

 فیرتع از طریق تیحس موفقتجربه  یمناسب برا زمینهموزشی درس عربی و آطراحی ریزی و برنامهدر  (5

 كوتاه( ها و ادعیهبعضی سورهمثال تسلط به ترجمه  ی)برا و كوتاه مدّت یكاربرد ،قابل دستیابیاهداف 

 شود.فراهم می

ز رشته ج)به  ازدهمیهفتم تا  یهاهیدر پا یعربرسمی به ساعات  های كاربردیمكالمه و مهارت ساعت کی (6

 شود.افزوده می( و انسانی معارف

آموز به دانش )بار اضافه شود.تولید می یكتب درس هیمدرسه بر پا فوق برنامه  یجذاب و مناسب برا یمحتوا (7

 (ردیمورد توجه قرار گ یكاربرد یهامهارت ینشود ول لیتحم

 ی)براگردد. برگزار میدر مقاطع متوسطه  یبا تمركز كامل بر آموزش مكالمه عرب یحداقل دو دوره تابستان (8

 هشتم و دهم( هیپا انیمثال شش هفته در پا

آموزان )مثالً در ( با توجه به عالقه و استعداد دانشیو انتخاب یاری)اخت یرموظفیفوق برنامه غ یهاكالس (9

 ریات غر ساعترجمه متون، قواعد صرف و نحو به سبک حوزه و ...( د ،یامختلف مكالمه منطقه یهاحوزه

 شود.برگزار می یدرس

 د.شوها ارائه میعربی در پایان هر نیمسال به خانوادهی آمورش مجزا نمایكار (10
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 جنسیت پایه
 دقیقه

 موظفی

دقیقه 
اجرایی در 

 مدرسه

 حداقل
 دقیقه
الزم 
 االجرا

دقیقه 
فوق 

برنامه 
 موظفی

 تمرکز قالبی تمرکز هدفی

پیش 
 1دبستانی 

 - - - - - - دختر
 - - - - - - پسر

 شیپ
 2 یدبستان

 - - - - - - دختر

 - - - - - - پسر

 اول
 - - - - - - دختر

 - - - - - - پسر

 دوم
 - - - - - - دختر
 - - - - - - پسر

 سوم
 - - - - - - دختر
 - - - - - - پسر

 چهارم
 - - - - 140 - دختر
 - - - - - - پسر

 پنجم
 بازی، پویانمایی، سرود عالقمند شدن به زبان عربی 45 - 140 - دختر

 بازی، پویانمایی، سرود عالقمند شدن به زبان عربی 45 - 90 - پسر

 ششم
 بازی، پویانمایی، سرود عالقمند شدن به زبان عربی 45 - 140 - دختر

 بازی، پویانمایی، سرود عالقمند شدن به زبان عربی 45 - 90 - پسر

 هفتم
 کالس درس، رویداد و مکالمه قواعد ابتدایی ترجمه، 50 100 100 100 دختر
 کالس درس، رویداد ترجمه، قواعد ابتدایی و مکالمه 50 100 100 100 پسر

 هشتم
 کالس درس، رویداد ترجمه، قواعد ابتدایی و مکالمه 50 100 100 100 دختر

 درس، رویدادکالس  ترجمه، قواعد ابتدایی و مکالمه 50 100 100 100 پسر

 نهم
 کالس درس، رویداد ترجمه، قواعد ابتدایی و مکالمه 50 100 100 100 دختر

 کالس درس، رویداد ترجمه، قواعد ابتدایی و مکالمه 50 100 100 100 پسر

 دهم

 کالس درس، رویداد و مکالمه حدیثفهم متون قرآن و  50 100 120 100 دختر

 کالس درس، رویداد متون قرآن و حدیث و مکالمهفهم  - 150 180 100 دختر انسانی

 کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه 50 100 120 100 پسر

501 معارف  کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه - 150 150 

 یازدهم

 کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه 50 100 120 100 دختر

 کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه - 150 180 100 دختر انسانی
 کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه 50 100 120 100 پسر

 کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه - 150 150 150 معارف

 دوازدهم

 کالس درس، رویداد حدیث و مکالمهفهم متون قرآن و  50 100 150 100 دختر

 کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه - 150 270 100 دختر انسانی
 کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه 50 100 120 100 پسر

 کالس درس، رویداد فهم متون قرآن و حدیث و مکالمه - 150 150 150 معارف

 


