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የኣረቢኛ ቋንቋ ደረጃና አስፈላጊነት:
የዓረቢኛ ቋንቋ ከሌሎች ቋንቋዎች ጋር ሲነጻጸር ልዩና የላቀ ደረጃን ያካበተ ቋንቋ ነው። ይህ የሆነበት ዋና 
ምክንያት የዓረቢኛ ቋንቋ ቅዱስ ቁርኣን የተወረደበት ቋንቋ ስለሆነ ነው። አሏህ እንዲህ ብሏል፦ (እኛ ቁርኣንን 
ትረዱት ዘንድ በዓረቢኛ ቁንቋ አወረድነው።) [ዩውሱፍ 2] በዚህ መልኩ የዓረቢኛ ቋንቋ ሐይማኖታዊ ልቅና 
ከዚሁ ይፈልቃል። የዓረቢኛ ቋንቋ የሙስሊሙን ማህበረሰብ በአንድ ላይ የሚሰበስብ መያዣና ማከማቺያም 
ነው። በብዙ ሚሊየኖች ለሚቆጠሩ ሙስሊሞችም ሐይማኖታዊ መገለጫ ነው። እንደዚሁም በሚሊየን 
የሚቆጠሩ ዓረቦች የመገናኛ ቋንቋም ነው። የተለያዩ እውቀቶችንና አስተሳሰቦችን ለማህበረሰቡ በማስተላለፍ 
ለዘመናዊው ህዝብ የስልጣኔ ምንጭ በመሆን ሰብኣዊና ባህላዊ ቅርሶችም ላይ ተጽእኖውን አሳድሯል። ይህ 
በእንዲህ እንዳለ የዓረቡ ዓለም ከሌሎቹ ህዝቦች የሚብቃቃበትን፣ እንዲሁም የተባበሩት ዓረብ ኢምሬት ከሌሎች 
አገራቶች ልዩ የሚያደርጓትን መስፈርቶች መሠረት በማድረግ፤ በዜጎች መካከል ስልጣኔ የተሞላውን ባህላዊ 
የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የማበረታቻ ድጋፏን ሰጥታለች። በዚህ መልኩ በአገሪቱ የሚኖሩ የተለያዩ 
ዜጎች ባህሉን መቀላቀልና የዓረቢኛ ቋንቋ ለመማርም ጉጉታቸው ጨምሯል። ዛይድ የእስልምና ባህል ተቋምም 
ይህን ባህላዊ ስነ-እውቀት የማሰራጨት ቀዳማዊ ተግባሩን ለማከናወን የዓረቢኛ ቋንቋ ትምህርት ሙያዊ 
ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ጀመረ። 
ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን ለሚሳተፉ እስልምናን ለተቀበሉ አዳዲስ ሙስሊሞች፣ ፍላጎቱ ላላቸው፣ እንዲሁም 
አገሪቱን ለሚጎበኙ ለመደበኛ የመንግስት ተወካዮችም ጭምር የትምህርት አገልግሎት ለመስጠት ቋንቋዊ 
ብቃትና ክህሎትን ይጎናጸፉ ዘንድም የተለያዩ ፕሮግራሞችን ነደፈ። 

የፕሮግራሙ ኣላማ:
• የእስልምናን አንኳር ባህላዊ እውቀት ማስተማር እና ከዓረቢኛ ቋንቋ ውጭ የባእድ ቋንቋ ተናጋሪ በሆኑት 
በአዳዲስ ሙስሊሞች ልብ ውስጥ የቋንቋውን ትምህርት ማስረጽ።
• የዓረቢኛ ቋንቋ ትምህርት መማር ለሚፈልጉ የባእድ ዜጎችን እውቀት መሠረት ባደረገ ጥናት መልኩ 
ማስተማር። ይህም ለእለታዊ ኑሮኣቸው በየ ዘርፉ ይረዳቸው ዘንድ በማሰብ ነው።
• በዓረቢኛ ቋንቋ ትምህርት ፕሮግራም የተሳተፉ ተማሪዎችን ከተባበሩት ዓረብ ኢምሬት ማህበረሰብ ጋር 
ለመቀላቀል በብቃት ማዘጋጀት። ይህም የአገሪቱን ባህላዊ ቅርስ ለማወቅ ይረዳቸውና በእለታዊ ሥራዎቻቸው 
ላይ አዎንታዊ ተጽእኖዎችን ያሳድራል።
• ተቻችሎ የመኖርን ባህል  በተለያዩ ዜጎች መካከል ማሰራጨት። ይህም የመወያያና ሃሳብ የመለዋወጫ 
ታላላቅ አድማሶችን ከቋንቋው ባለቤቶች (ከዓረቦች) ጋር በመቀራረብ ሰፊ መድረኮችን መክፈት።
• የዓረቢኛን ቋንቋ በእለታዊ ኑሮኣችን ውስጥ የመጠቀምን ሥርኣት ማነቃቃት። የዓረቢኛ ቋንቋ የስልጣኔኣችን 
ምንጭ እንዲሁም የእስልምና እና የዓረባዊነት መገለጫችን መሆኑንም ግምት ውስጥ በማስገባት ጥበቃ 
ማድረግ።



 
የፕሮግራሙ የመነጋገሪያ ርእስ:
1. የዓረቢኛ ቋንቋ መሠረታዊ ነገሮች፤ ፊደላቶች፤ ቃላቶችንና የቋንቋውን ህጎችን ማስተማር።
2. የዓረቢኛ ቋንቋ የድምጽ ስርኣቶችን ለመለየትና የቋንቋውን ክምችቶች በመጠቀም ተማሪውን ብቁ 
ማድረግ ።
3. የማንበብና የመጻፍ ክህሎቶችን ለማዳበር ቀጣይነት ያለው የስልጠና ፕሮግራሞችን በማቅረብ ተማሪውን 
ብቁ ማድረግ።
4. የእስልምና ባህሎችንና ሃሳቦችን ለማንበብ ይረዳው ዘንድ ተማሪውን ብቁ ማድረግ።
5. የተማሪዎችን የእለታዊ ኑሮኣቸውን መሠረታዊ ፍላጎቶች ለማሳካት ገለጻ የሚፈልጉ ቃላቶችንና 
መግለጫዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት።
6. ለትምህርቱ የሚያስፈልጉ ሙያዊ ስልጠናዎችን ለማቅረብ የበለጸጉ አካሄዶችን መጠቀም።
 
የፕሮግራሙ ክፍለ ጊዜ:
ከዓረቢኛ ቋንቋ ውጭ የባእድ ቋንቋ ተናጋሪዎች የዓረቢኛ ቋንቋ ትምህርት የግል ጉዳዮቻቸውን ግምት ውስጥ 
በማስገባት በ(80) ሰኣታቶች ውስጥ እንዲቀርብ ተወስኗል። ይህም በየ ሳምንቱ በሁለት ቀናቶች ውስጥ 
ለእያንዳንዱ ቀን ሁለት ሰኣታቶችን በመከፋፈል ይፈጸማል። 

የምዝገባ አሠራር:
በደንበኞች የማስተናበሪያ ቢሮ አማካይነት መመዝገብ ይቻላል.
እንዲሁም በተቋሙ የግል ድህረ ገጽ አማካይነት መመዝገብም ይቻላል.

አስፈላጊ ሰነዶች:
የኢምሬት ብሔራዊ መታወቂያ ካርድ  




