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Δηζαγσγή
Σν πξόγξακκα εθκάζεζεο ηεο αξαβηθήο γιώζζαο ζηεξίδεηαη θαηά πξώην βαζκό
ζην δηδαθηηθό εγρεηξίδην (Μαζαίλσ Αξαβηθά), θαη ηα ηξία επίπεδα, Α1, Α2 θαη Β1, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηα θείκελα, ηε γξακκαηηθή θαη ηηο αζθήζεηο, θαη ζην ινγνηερληθό
βηβιίν (Έρνπκε ζηε γε ξίδεο), παξάιιεια κε νπνηνδήπνηε πιηθό θξίλνπλ νη θαζεγεηέο όηη
είλαη πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ, από δηάθνξεο πεγέο, ειεθηξνληθέο, ζρεηηθή βηβιηνγξαθία
θαη άιιεο. Οη καζεηέο ηεο Αξαβηθήο, κε ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο, ζα θαηέρνπλ ηηο
ηέζζεξεηο δεμηόηεηεο ηεο γιώζζαο, νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ κε απηέο πνπ θαζνξίδνληαη από
ην Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ηέζζεξεηο δεμηόηεηεο είλαη: ε
ζσζηή αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ, ε παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, ε
παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ε θαηαλόεζε αθνπζηηθνύ πιηθνύ.
Με βάζε ηα βηβιία (Μαζαίλσ Αξαβηθά), θαη ζύκθσλα κε ηε θύζε, ηνλ αξηζκό θαη
ηελ εηνηκόηεηα ησλ καζεηώλ ηεο ρξνληάο θαη ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο, ν πξώηνο
θύθινο (Α1) ππνινγίδεηαη λα δηαξθέζεη γύξσ ζηνπο δύν κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο
δηδαζθαιίαο, (244 ώξεο)1. Δπηπξόζζεηνο ζε ηνπιάρηζηνλ άιιεο ηόζεο ώξεο γηα
επαλαιήςεηο, αλαιύζεηο θαη νκαδηθή δνπιεηά ζηελ ηάμε
Αθνύ νινθιεξσζεί ην πξώην επίπεδν, ζεσξείηαη βαζηθή θαη ρξήζηκε ε
επέλδπζε, ηνπιάρηζηνλ, 30 σξώλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα ηηο επίζεκεο
εμεηάζεηο ηεο Αξαβηθήο, πξνηνύ αξρίζεη ε παξάδνζε ησλ καζεκάησλ ηνπ δεύηεξνπ
θύθινπ Α2
Δπίπεδν Α1 / Α΄ θύθινο
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
Σν (Α1) απνηειείηαη από δπν κέξε:

1

Παξόιν πνπ ε εηζαγσγή ηεο ζεηξάο (Μαζαίλσ Αξαβηθά) αλαθέξεη άιιν αξηζκό ρξεηαδνύκελσλ σξώλ γηα
λα θαιπθζεί θάζε επίπεδν, απηό αθνξά ηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, ηα όπνηα δηεμάγνληαη ζε έλα ή δπν
δίσξα ηελ εβδνκάδα. Οη καζεηέο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, έρνπλ άπεηξν ρξόλν γηα κειέηε θαη αθνκνίσζε
ηεο δηδαθηηθήο ύιεο, πξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα ηζρύζεη ζηελ πεξίπησζε ησλ εληαηηθώλ καζεκάησλ.
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Α) Σν πξώην κέξνο πεξηέρεη έληεθα καζήκαηα θαηά ηα νπνία νη καζεηέο καζαίλνπλ ηελ
Αξαβηθή αιθάβεην. Η παξάζεζε ησλ γξακκάησλ ζηα καζήκαηα αθνινπζεί κηα θζίλνπζα
ζεηξά όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ θάζε γξάκκαηνο θαη όρη ζηελ αιθαβεηηθή ηνπ ζεηξά.
Έηζη, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα από ηελ αξρή, κε νξηζκέλν αξηζκό γξακκάησλ, λα
ζρεκαηίδνπλ ιέμεηο κε πξαγκαηηθή ζεκαζία. πγθεθξηκέλα, ην πξώην κέξνο, γηα ην νπνίν
απαηηνύληαη 30 - 40 δηδαθηηθέο ώξεο, απνηειείηαη από έληεθα καζήκαηα. Η επηινγή ηνπο
έγηλε έηζη ώζηε κε ην πέξαο ηεο ύιεο νη καζεηέο λα θαηέρνπλ ηελ Αξαβηθή αιθάβεην, λα
ζπιιαβίδνπλ ζσζηά θαη λα δηαβάδνπλ. Η θαηάηαμε ησλ καζεκάησλ ηεο αιθαβήηνπ
βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ γξάκκαηνο θαη όρη ζηελ αιθαβεηηθή ηνπ ζεηξά, γηα λα κπνξεί ν
καζεηήο, από ηελ αξρή, από νξηζκέλν αξηζκό γξακκάησλ λα ζρεκαηίδεη ιέμεηο κε
πξαγκαηηθή ζεκαζία. Γηα απηό ε έλαξμε κε ηα καθξά θσλήεληα θαη κε ηα βξαρέα είλαη
βαζηθή θαη αλαγθαία. Έηζη ζην δεύηεξν κάζεκα πξνζηέζεθαλ ηα πεξηζζόηεξν
δηαδεδνκέλα ζύκθσλα γηα λα κπνξεί ν καζεηήο λα δηαβάδεη, λα αλαιύεη θαη λα ζρεκαηίδεη
δηάθνξεο ιέμεηο. Απηό ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ πξώηνπ κέξνπο.
Η θαηαλνκή ησλ ζπκβόισλ (ζνπθνύλ, ζαληα, καληα, θ.α.) ζηα καζήκαηα έγηλε ζύκθσλα
κε ηε ζπρλόηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. Σα πιένλ δύζθνια γηα ηνπο μέλνπο γξάκκαηα θαζώο θαη
ηα ζρεδόλ όκνηα σο πξνο ηελ πξνθνξά είλαη θαηαλεκεκέλα ζε δηαθνξεηηθά θεθάιαηα θαη
όρη όια καδί, έηζη ώζηε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα ηα εκπεδώλεη ρσξίο
δπζθνιία.
Η γξακκαηηθή θαη ε ζύληαμε, ζην επίπεδν απηό, παξνπζηάδνληαη ζύκθσλα κε ηελ
απνθηεζείζα 20ρξνλε δηδαθηηθή εκπεηξία ηεο ζπγγξαθέσο.
Κάζε θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε γξακκαηηθή πνπ ρξεηάδεηαη ν καζεηήο ζύκθσλα κε ηηο
απνθηεζείζεο γλώζεηο από ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα.
Οη αξηζκνί θαη νη βαζηθέο πξάμεηο ζηα καζεκαηηθά δελ παξνπζηάδνληαη όια καδί ζ‟ έλα
θεθάιαην αιιά ηκεκαηηθά ζε δηάθνξα θεθάιαηα έηζη ώζηε λα κελ πηέδεηαη ν καζεηήο θαη
λα έρεη ζπλερή επαθή κε ηνπο αξηζκνύο θαη κεγαιύηεξε επθνιία ζηελ εθκάζεζή ηνπο.

Μεηά ην πέξαο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ν καζεηήο ζα έρεη απνθηήζεη ηηο εμήο δεμηόηεηεο:
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•

Θα θαηέρεη θαιά ηελ αιθάβεην, μερσξίδεη ηα γξάκκαηα κηαο ιέμεο, ηα αλαζπλζέηεη θαη ηα
ζπιιαβίδεη.

•

Θα δηαθξίλεη ηα καθξά από ηα βξαρέα θσλήεληα θαη πξνθέξεη ζσζηά ηα γξάκκαηα.

•

Θα θαηέρεη θαιά ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζύληαμε πνπ θαιύπηνληαη ζην πξώην κέξνο.

•

Θα απνθηήζεη ηθαλνπνηεηηθό ιεμηιόγην.

•

Θα επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηελ εθκάζεζε ηεο αξαβηθήο γιώζζαο έρνληαο απνθηήζεη
εκπηζηνζύλε όηη κπνξεί λα γίλεη θάηνρνο κηαο από ηηο πινύζηεο θαη δύζθνιεο γιώζζεο.
Β) Σν δεύηεξν κέξνο απνηειείηαη από 14 ελόηεηεο, ε θάζε κηα κε έλα θαηλνύξγην θείκελν
ή δηάινγν πνπ αθνξά ζέκαηα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ην κέξνο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ
ζπληαθηηθνύ, θαη ηηο αλάινγεο αζθήζεηο ιεμηινγίνπ, γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ.
Σν θάζε θείκελν ζπλνδεύεηαη από αλάιπζε ησλ γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ
θαηλνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζ‟ απηό.
ην ηέινο θάζε καζήκαηνο δίδεηαη γισζζάξη όισλ ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ
κε ηελ θπξηνιεθηηθή θαη ηελ κεηαθνξηθή ζεκαζία ηνπο, αλ ππάξρεη, κε πιάγηα (italics)
γξακκαηνζεηξά.
Η ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ θαη ζθίαζεο δηαθνξνπνηεί ηηο άγλσζηεο από ηηο γλσζηέο
ιέμεηο, δίλεη έκθαζε ζηα δηάθνξα ζπληαθηηθά θαη γξακκαηηθά θαηλόκελα θαη γεληθά
βνεζάεη ην καζεηή ζην λα επηθεληξώλεηαη ζηα πην ζεκαληηθά θαηλόκελα θάζε θνξά.
Όζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο, έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαθνξνπνηνύληαη, όζν είλαη δπλαηόλ, θαη
σο πξνο ην είδνο θαη σο πξνο ηε ζεηξά, έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ε κνλνηνλία θαη λα
δίδεηαη θίλεηξν ζηνπο καζεηέο λα ηηο εθηειέζνπλ.
ε θάζε θεθάιαην, εθηόο από ηηο αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην,
δίδνληαη, εζθεκκέλα, θαη αζθήζεηο πνπ αθνξνύλ πξνεγνύκελα θεθάιαηα, κε ζηόρν ηελ
επαθή θαη ηε ζηαδηαθή εκπέδσζε κε ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλόκελα. ηελ
πνξεία ησλ καζεκάησλ, ιόγσ ηνπ όηη απμάλνπλ νη γξακκαηηθέο, νη ζπληαθηηθέο θαη νη
ιεμηινγηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ, νη αζθήζεηο απμάλνπλ ζε αξηζκό γηα λα δίλεηαη
κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα εμάζθεζεο.
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Σν πξώην κάζεκα είλαη έλαο δηάινγνο γλσξηκίαο αλάκεζα ζε δύν άληξεο ν νπνίνο
δηδάζθεη ην καζεηή νξηζκέλεο εύθνιεο δεμηόηεηεο, ζπλνδεπόκελεο από απαξαίηεηεο
ιέμεηο. Μπνξεί λα εθθξαζηεί θαη λα ραηξεηήζεη κε εύθνιν ηξόπν απνθηώληαο
ηαπηόρξνλα γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δεμηόηεηεο θαη καζαίλεη από ηελ αξρή
νξηζκέλεο θηεηηθέο αλησλπκίεο.



ην δεύηεξν κάζεκα ν δηάινγνο είλαη κεηαμύ δύν θπξηώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
εθκάζεζεο κηαο άιιεο νκάδαο ησλ θηεηηθώλ αλησλπκηώλ καδί κε κηα θαηλνύξηα νκάδα
ιέμεσλ.



ην ηξίην κάζεκα ν δηάινγνο είλαη κεηαμύ ελόο άληξα θαη κηαο γπλαίθαο, όπνπ
εηζάγνληαη νη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο ζηελ νλνκαζηηθή πηώζε καδί κε κηα επηπιένλ
νκάδα θαζεκεξηλώλ εθθξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνπιεηά, ηηο ζπνπδέο, ηελ
νηθνγέλεηα, θ.ι.π.



ην ηέηαξην κάζεκα ν δηάινγνο είλαη κεηαμύ ηξηώλ θίισλ. Δδώ αλαθέξνληαη
ζεκαληηθά θεθάιαηα, όπσο ε αληηζηνηρία ηνπ ξήκαηνο „έρσ‟ ζηα ειιεληθά, θαη
νξηζκέλα ρξνληθά θαη ηνπηθά επηξξήκαηα.



ην πέκπην κάζεκα ν δηάινγνο είλαη ηειεθσληθόο κεηαμύ δύν θπξηώλ. Δδώ γίλεηαη
εηζαγσγή ζηνλ Αόξηζην, δηδάζθνληαη νη κέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη πεξηζζόηεξεο
εθθξάζεηο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο επηθνηλσλίαο.



ην έθην κάζεκα ν δηάινγνο είλαη κέζα ζηελ ηάμε, αλάκεζα ζηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο
καζεηέο. Πεξηέρεη πνιιέο ιέμεηο ζρεηηθά κε ην ζρνιείν, ηελ εθπαίδεπζε θαη κε
εξσηήζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ ην θεθάιαην γηα
ηηο εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο.



ην έβδνκν κάζεκα ν δηάινγνο είλαη κεηαμύ ελόο παλεπηζηεκηαθνύ θαζεγεηή θαη κηαο
νκάδαο θνηηεηώλ δηαθόξσλ ππεθννηήησλ πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηελ
Αζήλα. Γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο νλνκαζίεο ησλ αξαβηθώλ ρσξώλ θαη ηηο
πξσηεύνπζεο απηώλ. Ωο πξνο ην γξακκαηηθό κέξνο, ην θεθάιαην πξαγκαηεύεηαη ηα
ζρεηηθά επίζεηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο εζληθόηεηεο.
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ην όγδνν κάζεκα ν δηάινγνο είλαη κεηαμύ παιηώλ θαη θαηλνύξησλ καζεηώλ ηελ
πξώηε κέξα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. ην κάζεκα απηό αλαιύνληαη νη δεηθηηθέο
αλησλπκίεο.



ην έλαην κάζεκα ν δηάινγνο είλαη αλάκεζα ζε έλαλ ηαμηδηώηε θαη κία ππάιιειν ηνπ
αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο, ε νπνία ηνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ώξεο αλαρώξεζεο ησλ
πηήζεσλ γηα δηάθνξεο ειιεληθέο πόιεηο. Έηζη, ν καζεηήο καζαίλεη ηελ ώξα θαζώο θαη
πώο λα είλαη ζπλεπήο ζηα ξαληεβνύ. ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν
Δλεζηώηαο.



ην δέθαην κάζεκα ν δηάινγνο ιακβάλεη επίζεο ρώξα ζην αεξνδξόκην ηεο Αζήλαο,
αιιά απηή ηε θνξά κεηαμύ ελόο ηαμηδηώηε θαη ελόο ππαιιήινπ. Δδώ γίλεηαη
παξνπζίαζε ηνπ γξακκαηηθνύ γέλνπο ζηελ αξαβηθή γιώζζα.



Σν ελδέθαην κάζεκα είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πεξηγξαθή, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά,
κηαο νηθίαο, εθνδηάδνληαο ηνλ καζεηή κε ην απαξαίηεην ιεμηιόγην ζρεηηθά κε ηνπηθά
θαη ρξνληθά επηξξήκαηα, ηα νπνία θαη απνηεινύλ ην ζέκα ηεο γξακκαηηθήο απηνύ ηνπ
καζήκαηνο.



Σν δσδέθαην κάζεκα αλαθέξεηαη ζε κηα νηθνγελεηαθή επίζθεςε από θαηλνύξηνπο
ελνίθνπο κηαο πνιπθαηνηθίαο ζηνπο γείηνλέο ηνπο, κε ζθνπό ηε ζύλαςε ζρέζεσλ.
Απνθαζίδεηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη δπν νηθνγέλεηεο κηα θνηλή εθδξνκή ζην ρσξηό
ηνπ νηθνδεζπόηε. ‟ απηό ην κάζεκα ρξεζηκνπνηείηαη κηα θαηλνύξηα νκάδα γεληθώλ
ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία, ηα δηάθνξα επαγγέικαηα, ηε ζρνιηθή θαη ηελ
παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ηελ θίλεζε ζηνπο δξόκνπο. Ωο πξνο ην γξακκαηηθό
κέξνο, παξνπζηάδνληαη νη πξνζέζεηο θαη νη δηαθνξέο ηνπο από ηελ Διιεληθή γιώζζα.



Σν δέθαην ηξίην κάζεκα έρεη ζέκα ηελ ζπκθσλεκέλε εθδξνκή ησλ δύν νηθνγελεηώλ
ζην ρσξηό ηνπ νηθνδεζπόηε δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηά ηνπο Άξαβεο έλλνηα ηεο
θηινμελίαο. Σν γξακκαηηθό ζέκα ηνπ καζήκαηνο είλαη ν Γπτθόο αξηζκόο θαη ε
Πξνζηαθηηθή.



Σν δέθαην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κάζεκα παξνπζηάδεη ζπλεληεύμεηο κεηαμύ αλζξώπσλ
πνπ ςάρλνπλ εξγαζία θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Απαζρόιεζεο εξγαδνκέλσλ. Ο
θάζε ππνςήθηνο αλαθέξεη ην όλνκά ηνπ, ην αθαδεκατθό επίπεδό ηνπ, ηα πηπρία ηνπ, ηηο
γιώζζεο πνπ γλσξίδεη, ηελ ππεθνόηεηά ηνπ, ηηο εκπεηξίεο, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ
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θαηάζηαζε … θ.ι.π. Σν γξακκαηηθό θαηλόκελν ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη ν νκαιόο
πιεζπληηθόο ηνπ αξζεληθνύ.
Μεηά ην πέξαο ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο ν καζεηήο ζα έρεη απνθηήζεη ηηο εμήο
δεμηόηεηεο:
•

Θα θαηέρεη πεξίπνπ 800 ιέμεηο κέζα από εθθξάζεηο θαη βαζηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα
ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ.

•

Θα είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη όηη έκαζε.

•

Θα θαηέρεη ηελ ηέρλε ηνπ δηαιόγνπ κέζα από ηνπο δηάθνξνπο δηαιόγνπο πνπ έκαζε.

•

Θα έρεη απνθηήζεη γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο αξρέο πνπ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηα
επόκελα επίπεδα.

•

Θα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδεηαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζύκθσλα κε απηά πνπ έρεη
κάζεη θαη κπνξεί λα εθθξάδεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ όηαλ βξίζθεηαη ζε αξαβηθό
πεξηβάιινλ.

•

Θα έρεη ηε ζέιεζε θαη απηνπεπνίζεζε γηα λα ζπλερίζεη ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ.

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηβιίνπ
•

Η βάζε ηνπ είλαη ζηε ζρέζε κεηαμύ ηεο Αξαβηθήο γιώζζαο, ε νπνία αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηα ησλ ζεκηηηθώλ γισζζώλ, θαη ηεο Διιεληθήο, ε νπνία αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα
ησλ ηλδνεπξσπατθώλ γισζζώλ.

•

Η ιεπηνκεξήο θαη ε πιήξεο αλάιπζε ησλ γξακκαηηθώλ, ζπληαθηηθώλ θαη γισζζνινγηθώλ
θαηλνκέλσλ πνπ δηαθνξνπνηνύληαη από ηελ Διιεληθή γιώζζα.

•

Η θαηάηαμε ησλ καζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ όρη θαηά ηνλ
θιαζζηθό ηξόπν αιιά ζύκθσλα κε ηε ζπρλόηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο.
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•

Σα καζήκαηα ζεκαηνπνηήζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ αλάγθε γηα
επηθνηλσλία θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαζώο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθόξσλ βαζηθώλ
αλαγθώλ.

•

Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αζθήζεσλ ζε θάζε κάζεκα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν.

•

Η δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο κεηαμύ ησλ γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ θαη
ησλ πξναλαθεξζέλησλ ιέμεσλ.

•

Η πξνβνιή ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ κέζα από ηα θείκελα.

•

Η ζπλερήο επαλάιεςε ησλ αζθήζεσλ κε ζθνπό ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηόρνπ ηεο
εθκάζεζεο.

•

Η κειεηεκέλε επηινγή ησλ ιέμεσλ.

•

Σα θείκελα είλαη ηεο ζπγγξαθέσο-απόξξνηα ηεο εκπεηξίαο ηεο - θαη όρη αλαπαξαγσγή ήδε
ππαξρόλησλ, ζπκθσλνύλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Δπίπεδν Α2/ Β΄ θύθινο

Ο δεύηεξνο θύθινο, (Α2) ππνινγίδεηαη λα δηαξθέζεη γύξσ ζηνπο δπόκηζε κήλεο
από ηελ έλαξμε ηνπ (250 ώξεο)2. Δπηπξόζζεηνο ζε ηνπιάρηζηνλ άιιεο ηόζεο ώξεο γηα
επαλαιήςεηο, αλαιύζεηο θαη νκαδηθή δνπιεηά ζηελ ηάμε
Αθνύ νινθιεξσζεί ην δεύηεξν επίπεδν, ζεσξείηαη βαζηθή θαη ρξήζηκε ε επέλδπζε,
ηνπιάρηζηνλ, 30 σξώλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα ηηο επίζεκεο εμεηάζεηο ηεο
Αξαβηθήο, πξνηνύ αξρίζεη ε παξάδνζε ησλ καζεκάησλ ηνπ ηξίηνπ θύθινπ Β1
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ βηβιίνπ «Μαζαίλσ Αξαβηθά» αθνινπζεί θαη ζπκπιεξώλεη
ην πξώην, ην νπνίν ήδε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ Διιάδα από ηνπο δηδάζθνληεο θαη
ηνπο καζεηέο ηεο Αξαβηθήο γιώζζαο. ηελ εηνηκαζία ηνπ αμηνπνηήζεθε ε εκπεηξία πνπ
2

Παξόιν πνπ ε εηζαγσγή ηεο ζεηξάο (Μαζαίλσ Αξαβηθά) αλαθέξεη άιιν αξηζκό ρξεηαδνύκελσλ σξώλ γηα
λα θαιπθζεί θάζε επίπεδν, απηό αθνξά ηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, ηα όπνηα δηεμάγνληαη ζε έλα ή δπν
δίσξα ηελ εβδνκάδα. Οη καζεηέο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, έρνπλ άπεηξν ρξόλν γηα κειέηε θαη αθνκνίσζε
ηεο δηδαθηηθήο ύιεο, πξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα ηζρύζεη ζηελ πεξίπησζε ησλ εληαηηθώλ καζεκάησλ.
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απνθηήζεθε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξώηνπ κέξνπο θαη νη ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο
δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. Σν δεύηεξν κέξνο ζηεξίρζεθε, όπσο θαη ην πξώην, ζηε
ζρέζε αλάκεζα ζηελ αξαβηθή θαη ηελ ειιεληθή γιώζζα.
Σα θείκελα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα αλάγλσζε, επηθεληξώλνληαη ζε θαζεκεξηλά
πεξηζηαηηθά θαη ην πξναπαηηνύκελν γη‟ απηά ιεμηιόγην. ‟ απηά ηα θείκελα είλαη εκθαλέο
ην αξαβηθό θαη ην ειιεληθό πλεύκα. Η γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθό απνηεινύλ ηε
ζπλέρεηα όζσλ πξναλαθέξζεθαλ ζην πξώην κέξνο θαη έξρνληαη γηα λα θαιύςνπλ ηελ
αλάγθε λα ζεκειησζεί ε βάζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αξαβηθήο γιώζζαο. Γηα ην ιόγν απηό,
επηιέρηεθαλ ηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ζέκαηα ζύκθσλα κε ηε ζεκαζία θαη ηελ
πξνηεξαηόηεηά ηνπο ζηε γισζζηθή δνκή, θπξίσο εθείλε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ηεο
θάιπςεο ησλ απαξαίηεησλ αλαγθώλ ηεο. Γελ έγηλε εζηίαζε ζηα ζπληαθηηθά θαη
γξακκαηηθά θαηλόκελα πνπ κνηάδνπλ κε ηα ηεο ειιεληθήο, αλαθέξνληάο ηα κόλν ζην
ιεμηιόγην ή θαη εμεγώληαο κόλν ηηο δηαθνξέο ηεο ρξήζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή,
ώζηε λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε θαη λα κελ θνξησζνύλ νη καζεηέο κε πξάγκαηα ηα
νπνία ήδε γλσξίδνπλ ή ηνπο είλαη πεξηηηά. ηόρνο είλαη λα κε βαξεζνύλ θαη λα
αθηεξώζνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ζηελ εθκάζεζε θάζε ηη ρξήζηκνπ θαη σθέιηκνπ.
Υξεζηκνπνηήζεθε κηα θαηλνηόκνο κέζνδνο πνπ παξαζέηεη ζπγθεληξσκέλα ηα
ζπληαθηηθά θαηλόκελα όρη κε βάζε ηελ θαηαρώξεζή ηνπο ζηα ειιεληθά ή ηα αξαβηθά
βηβιία, αιιά ζύκθσλα κε ηελ παξόκνηα ρξήζε ηνπο. Κάζε θείκελν αλάγλσζεο πεξηέρεη
πνιιέο εθαξκνγέο από ην κάζεκα γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ πνπ ην αθνινπζεί. ηε
ζπλέρεηα, επηιέγνληαη πξνηάζεηο θαη εθθξάζεηο από θάζε θείκελν θαη παξαηίζεληαη
εύιεπηα παξαδείγκαηα δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζρεκαηίζνπλ κόλνη ηνπο
παξόκνηεο θξάζεηο. Με απηή ηε κέζνδν εληζρύεηαη ε εθκάζεζε ηεο αξαβηθήο θαη ε
δπλαηόηεηα ησλ δηδαζθόκελσλ λα δεκηνπξγνύλ δηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη, ζηε ζπλέρεηα,
θείκελα κε απώηεξν ζηόρν λα κηιήζνπλ ζηα αξαβηθά ζηαδηαθά.
Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη δέθα ελόηεηεο, από ηηο νπνίεο ε θάζε κηα ρξεηάδεηαη
εηθνζηπέληε ώξεο πεξίπνπ γηα λα δηδαρζεί. Απηέο νη ελόηεηεο είλαη νη εμήο:
•

Σν πξώην κάζεκα “Σαμίδη ζηελ Κξήηε” αξρίδεη κε ην θείκελν αλάγλσζεο, ζην νπνίν νη
θαηλνύξγηεο ιέμεηο είλαη επηζθηαζκέλεο ώζηε λα ηνπο δώζεη ν δηδαζθόκελνο ηε δένπζα
πξνζνρή. Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο κε ην θαηλνύξγην ιεμηιόγην, ζην νπνίν νη ιέμεηο
αλαθέξνληαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ απαληώληαη ζην θείκελν. ηε ζπλέρεηα,
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αλαπηύζζεηαη ην κάζεκα γξακκαηηθήο πνπ αθνξά ζηνλ πιεζπληηθό ηνπ ζειπθνύ κε
ιεπηνκεξή επεμήγεζε ζηα ειιεληθά θαη κε παξαδείγκαηα ζηα αξαβηθά γηα ηελ θάζε πηπρή
ηνπ ζέκαηνο. ε όιν ην βηβιίν αθνινπζήζεθε ε ίδηα κέζνδνο. Έπεηηα αλαγξάθνληαη νη
αζθήζεηο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπληηθό ηνπ ζειπθνύ, θαη ζηε ζπλέρεηα
αζθήζεηο έθθξαζεο/παξαγσγήο, ιεμηινγίνπ, ζπληαθηηθνύ θαη γξακκαηηθήο, κε ζπλερή
επαλάιεςε ησλ δηδαγκέλσλ ζην πξώην κέξνο ηνπ βηβιίνπ κε ζθνπό ηελ ππελζύκηζε θαη
ζύλδεζή ηνπο κε ηα θαηλνύξγηα. Πνιιέο θνξέο ζπγρσλεύνληαη ζηελ ίδηα άζθεζε ε
γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθό θαη ην ιεμηιόγην γηα ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο θαη πην
ηθαλνπνηεηηθήο εθκάζεζεο. Η πξαθηηθή εμάζθεζε νινθιεξώλεηαη κε ηελ αλάπηπμε κηαο
κηθξήο έθζεζεο. Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζε ηξία ζέκαηα
πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην ιεμηιόγην ηνπ καζήκαηνο. ην ηέινο, παξαηίζεηαη
ην αθνπζηηθό κέξνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δίζθν πνπ ζπλνδεύεη ην βηβιίν θαη νη
αληίζηνηρεο εξσηήζεηο. Η πξώηε εξώηεζε απαληάηαη κεηά ηελ πξώηε αθξόαζε θαη ε
δεύηεξε κεηά ηε δεύηεξε αθξόαζε. Αθνινπζεί έλα ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε νη καζεηέο λα
ζθεθηνύλ θαη λα απαληήζνπλ ζηα ζέκαηα θαηαλόεζεο θαη αθνκνίσζεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξίηε εξώηεζε.
•

Σν δεύηεξν κάζεκα «ην θαηάζηξσκα, ηαμηδεύνληαο ζηελ Κξήηε» είλαη ζπλέρεηα ηνπ
πξώηνπ καζήκαηνο από άπνςε ηεο εμέιημεο ηεο πινθήο θαη εθκάζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ
ιεμηινγίνπ. Σν κάζεκα ηεο γξακκαηηθήο αθνξά ηνλ πιεζπληηθό Σαθζίξ (δελ αλαγξάθεηαη
κε μ -ηαμίξ- γηα λα είλαη πην θνληά ζηελ αξαβηθή κνξθή πνπ δελ έρεη δηπιά γξάκκαηα όπσο
ην μ). Παξαηίζεληαη κεηά ζε μερσξηζηνύο πίλαθεο όια ηα νπζηαζηηθά πνπ δηδάρζεθαλ ζην
πξώην βηβιίν κε ηνλ πιεζπληηθό ηνπο ζύκθσλα κε ηα ηξία είδε ηνπ. Αθνινπζνύλ πνιιέο
ζρεηηθέο αζθήζεηο -κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε ζε όια ηα επόκελα καζήκαηα - σο έκθαζε
θαη επαλάιεςε ηνπ πιεζπληηθνύ κε ζθνπό λα ηα κάζεη θαιά ν/ε δηδαζθόκελνο/ε κέρξη ην
ηέινο ηεο ρξνληάο θαη λα είλαη έηνηκνο/ε ζην κέιινλ λα βξεη εκπεηξηθά ηνλ πιεζπληηθό
Σαθζίξ. Όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν κάζεκα, ππάξρνπλ πνιιέο ζπληαθηηθέο, γξακκαηηθέο
ή ιεμηθνινγηθέο αζθήζεηο.

•

Σν ηξίην κάζεκα «Η άθημε ζην μελνδνρείν 1» αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο
ε ηζηνξία θαιύπηεη ηα πεξηζζόηεξα θείκελα ηνπ βηβιίνπ. Σν κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζην
ζηόρν ηνπ λα γλσξίζεη ν/ε δηδαζθόκελνο/ε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ θαη λα
εμνηθεησζεί κε ην ιεμηιόγην ησλ βαζηθώλ θαζεκεξηλώλ ηνπο αλαγθώλ. Σν γξακκαηηθό θαη
ζπληαθηηθό κέξνο αθνξά ηνλ «ελεζηώηα» κεηά από ηα «αηηηαηηθά κόξηα». ην κάζεκα
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ρξεζηκνπνηείηαη ν αξαβηθόο όξνο ρσξίο λα κεηαθξαζηεί γηαηί ε άζθνπε κεηάθξαζή ηνπ ζα
κπέξδεπε ην καζεηή θαη δελ ζα θαηαλννύζε ην θαηλόκελν. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη
γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο θαη ιεμηθνινγηθέο αζθήζεηο ρσξίο θακηά ζπγθεθξηκέλε ζεηξά
ώζηε λα απνθεπρζεί ε ξνπηίλα.
•

Σν ηέηαξην κάζεκα «Η άθημε ζην μελνδνρείν 2» απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ.
Σν ζπγθεθξηκέλν επεηζόδην ρσξίζηεθε ζε δύν κέξε γηαηί ην ζπλνιηθό ιεμηιόγηό ηνπ
ππέξβαηλε ην όξην πνπ ηεξείηαη ζην βηβιίν. Σν κέξνο ηνπ ζπληαθηηθνύ αθνξά ηε γεληθή
πηώζε θαη ίζσο είλαη πνιύ ιεπηνκεξέο. Όκσο, ε απμεκέλε ιεπηνκέξεηα είλαη απαξαίηεηε
ώζηε ην πόλεκα απηό λα είλαη από ηελ κία βηβιίν αλαθνξάο γηα ηνπο/ηηο δηδαζθόκελνπο/εο
αλεμάξηεηα από ην επίπεδό ηνπο θαη από ηελ άιιε λα κε ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί ην
ίδην γξακκαηηθό ή ζπληαθηηθό θεθάιαην ζην κέιινλ θαη ηα επόκελα καζήκαηα λα
αλαισζνύλ ζε άιια δεηήκαηα.

•

Σν πέκπην κάζεκα «Μηα επράξηζηε κέξα ζηελ παξαιία» θαιύπηεη όιν ην ζρεηηθό
ιεμηιόγην. ε απηό ην κάζεκα δηδάζθεηαη εηο βάζνο κηα πηπρή ησλ ξεκάησλ ηεο αξαβηθήο,
σο ζπλέρεηα ηεο γεληθήο θαη απιήο εηζαγσγήο πνπ απνηέιεζαλ ηα ζρεηηθά καζήκαηα ηνπ
πξώηνπ κέξνπο θαη κπαίλνπλ ηα ζεκέιηα γηα όια όζα ζα δηδαρζνύλ ζηα επόκελα επίπεδα
ζρεηηθά κε ην ξήκα. Λόγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο απηνύ ηνπ γξακκαηηθνύ θεθαιαίνπ - παξά
ηηο απινπζηεπηηθέο πξνζπάζεηεο - ζεσξήζεθε θαιύηεξν λα ρσξηζηεί ζε ηξία καζήκαηα γηα
λα κελ δπζθνιεπηνύλ νη καζεηέο. Ωο εθ ηνύηνπ, ην πξώην κέξνο αθνξά ην «νκαιό ξήκα»
κε ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ. Σν ίδην έγηλε θαη ζηηο αζθήζεηο πξνζπαζώληαο θάζε θνξά
λα είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο.

•

Σν έθην κάζεκα «Ο Ναγθίκπ Μαρθνύδ» απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ αξαβηθή θνπιηνύξα
θαη πνιηηηζκό, γηα ηα νπνία δσληαλόο θνξέαο είλαη ε γιώζζα. Γη‟ απηό ζεσξήζεθε
ρξήζηκν λα αλαθεξζνύλ πηπρέο ηεο αξαβηθήο θνπιηνύξαο θαη πνιηηηζκνύ κέζσ ηεο
βηνγξαθίαο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ. Πξώηε πξνζσπηθόηεηα είλαη ν
λνκπειίζηαο ζπγγξαθέαο Ναγθίκπ Μαρθνύδ. ηηο αζθήζεηο γίλεηαη κλεία ζην κελνιόγην
πνπ αθνινπζείηαη ζηηο αξαβηθέο ρώξεο. Σν κέξνο ηνπ ζπληαθηηθνύ αθνξά ζηηο αλαθνξηθέο
αλησλπκίεο θαη πξνηάζεηο κε ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο. Δδώ γίλεηαη ζύγθξηζε κε ην
αληίζηνηρν θεθάιαην ζηελ ειιεληθή γιώζζα. ηηο αζθήζεηο αθνινπζήζεθε ε ίδηα ζεηξά
πνπ πηνζεηήζεθε ζηα πξνεγνύκελα καζήκαηα, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη ζρεηηθά κε
επαλάιεςε παιαηόηεξσλ δεηεκάησλ γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθνύ θαη ιεμηθνινγηθνύ.
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•

Σν έβδνκν κάζεκα «Ο Μαρκνύλη Νηαξνπίο» αλαθέξεηαη ζε πηπρέο ηεο πνιύπιεπξεο δσήο
ηνπ Παιαηζηίληνπ πνηεηή Μαρκνύλη Νηαξνπίο, Η γξακκαηηθή πεξηιακβάλεη ην δεύηεξν
κέξνο ησλ ξεκάησλ. Παξνπζηάδνληαη ηα «αλώκαια ξήκαηα» κε δπν ππνθαηεγνξίεο ηνπο,
καδί κε ηηο αληίζηνηρεο αζθήζεηο ώζηε λα θαηαλνεζνύλ θαιά. ην ηέινο ηεο 7εο ελόηεηαο,
ην αθνπζηηθό κέξνο αλαθέξεηαη ζηε δσή ηνπ Έιιελα πνηεηή Γηάλλε Ρίηζνπ εμ αηηίαο ηεο
άκεζεο ζεκαηηθήο θαη γισζζηθήο ζρέζεο πνπ έρεη κε ηελ ελόηεηα.

•

Σν όγδνν κάζεκα «ηελ ηξάπεδα» ζεκαίλεη θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ
δύν νηθνγελεηώλ καο γηα ηα επόκελα θεθάιαηα, πξάγκα απαξαίηεην γηα ηελ απόθηεζε
ιεμηινγίνπ πνπ ζα ρξεζηκεύζεη ζε θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο
καο. Σν γξακκαηηθό κέξνο αθνξά ην ηειεπηαίν κέξνο από ηα «αλώκαια ξήκαηα». Σν
αθνπζηηθό κέξνο αθνξά ζε έλα παξόκνην ηπραίν πεξηζηαηηθό βνεζώληαο ζηελ εθκάζεζε
ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ καζήκαηνο.

•

ην έλαην κάζεκα «Σειεθσληθή ζπλνκηιία» ζπκκεηέρνπλ νη δύν νηθνδέζπνηλεο ηεο
αθήγεζεο, νη νπνίεο ζπλελλννύληαη λα πάλε λα ςσλίζνπλ ό,ηη ζα ρξεηαζηνύλ ηα παηδηά
ηνπο ελ όςεη ηεο έλαξμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ιεμηιόγην βαζηθό
θαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά, ηα
ςώληα θαη ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ νδεγνύλ ζηελ αγνξά. πκπεξηιακβάλνληαη ηα νλόκαηα
ησλ ρξσκάησλ ζην αξζεληθό θαη ην ζειπθό. Αθνινπζνύλ νη αζθήζεηο πνπ βνεζνύλ
ηνπο/ηηο δηδαζθόκελνπο/εο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ιεμηιόγην πνπ έκαζαλ. Σν ζπληαθηηθό
κέξνο είλαη ε «άξλεζε» πνπ παξνπζηάδεηαη κε πξσηνπόξν, απιή θαη θαηαλνεηή από
όινπο κέζνδν πνπ ζπλδπάδεη δηάθνξα καζήκαηα ησλ αξαβηθώλ εγρεηξηδίσλ ζπληαθηηθνύ,
δίρσο επαλαιήςεηο θαη κπεξδέκαηα. Η λέα κέζνδνο θέξλεη κε πεξηζζή επθνιία ην
ζπληαθηηθό πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε. Έπνληαη νη αζθήζεηο θαη ην αθνπζηηθό
κέξνο πνπ πεξηγξάθεη κηα επίζθεςε ζην γηαηξό κε δηαιόγνπο θαη ιεμηιόγην θπξίσο
ηαηξηθήο θαη ιηγόηεξν εκπνξηθήο νξνινγίαο.

•

Σν δέθαην κάζεκα «ηελ αγνξά» ζπκπιεξώλεη ην έλαην θαη εθπιεξώλεη ην γεληθό ζηόρν
ηνπ βηβιίνπ πνπ είλαη λα κπνξέζεη ν δηδαζθόκελνο λα αληηκεησπίζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα
θαη λα γλσξίζεη ηελ θνπιηνύξα ηνπ Άξαβα ζπλαλζξώπνπ ηνπ θαηαλνώληαο ηνλ ηξόπν πνπ
ζθέπηεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηα θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά. Σν κέξνο ηνπ ζπληαθηηθνύ
αθνξά έλα πνιύ πξαθηηθό, ζηνλ θαζεκεξηλό ιόγν, ζέκα: ηελ «απνηξνπή θαη
πξνζηαθηηθή». Αθνινπζνύλ νη αζθήζεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ κέζσ ηεο
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πνιιαπιήο επαλάιεςεο ησλ δηδαγκέλσλ. Σν αθνπζηηθό κέξνο αθνξά ζε έλα δηάινγν
αλάκεζα ζε δύν θίιεο ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ζην παλεπηζηήκην.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο αλακέλεηαη νη δηδαζθόκελνη/εο λα έρνπλ
απνθηήζεη ηηο εμήο δεμηόηεηεο:
•

Να θαηέρνπλ ηελ ηέρλε ηνπ δηαιόγνπ γηα ζέκαηα όπσο: ηαμίδηα, μελνδνρεηαθέο,
ηξαπεδηθέο, ηαρπδξνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ην λα θαλνληζηεί θάπνηα
δξαζηεξηόηεηα κε θίινπο, ζπλνκηιία κε έλα γηαηξό, θιπ.

•

Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ έλα γεσγξαθηθό ρώξν ή κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε.

•

Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ πξόζσπα, ηόπνπο θαη θαηξηθά θαηλόκελα.

•

Να απνθηήζνπλ βαζηθή γλώζε γηα ηελ αξαβηθή θνπιηνύξα θαη πνιηηηζκό, κέζσ γλσξηκίαο
κε πξνζσπηθόηεηεο ηνπ αξαβηθνύ θόζκνπ, όπσο ν Ναγθίπκ Μαρθνύδ θαη ν Νηαξνπίο θαη
λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κηιήζνπλ γηα αληίζηνηρνπο Έιιελεο ινγνηέρλεο θαη
πνηεηέο, όπσο π.ρ. γηα ηνλ Γηάλλε Ρίηζν.

•

Να αλαγλσξίδνπλ ηνλ αζηετζκό ζε έλα θείκελν, λα αζηεηεύνληαη θαη νη ίδηνη/εο κέζσ ησλ
όζσλ δηδάρηεθαλ ζην αθνπζηηθό θνκκάηη ηνπ πξώηνπ καζήκαηνο θαη όζσλ δηαθξίλνληαη
ζηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ θίισλ ζηα επόκελα θείκελα.

•

Να θαηέρνπλ ηε δεμηόηεηα ηεο πξνζεθηηθήο αθξόαζεο θαη θαηαλόεζεο ηνπ αθνπζηηθνύ
θεηκέλνπ θαη ηε δπλαηόηεηα λα απαληήζνπλ ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Να ζπδεηήζνπλ γηα
όζα αθνύζηεθαλ θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο ζρεηηθά.

•

Να θαηέρνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο ηνπ ζπληαθηηθνύ θαη ηεο γξακκαηηθήο απηνύ ηνπ
κέξνπο.

•

Να απνθηήζνπλ λέν ιεμηιόγην 700 πεξίπνπ ιέμεσλ κέζα από εθθξάζεηο θαη βαζηθέο
πξνηάζεηο πνπ βνεζνύλ ηνλ δηδαζθόκελν λα επηθνηλσλεί κε ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Σν
λέν ιεμηιόγην είλαη αλάινγν ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηεο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο ζύκθσλα
κε ην ηζρύνλ δηεζλέο πιαίζην γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ.

•

Να απνθηήζνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο έθθξαζεο κε βάζε ην
λεναπνθηεζέλ ιεμηιόγην, θαη λα κπνξέζνπλ λα εθθξαζηνύλ κέζα ζε έλα αξαβηθό
πεξηβάιινλ.

•

Να έρνπλ πξαγκαηηθή ζέιεζε θαη ςπρνινγηθή εηνηκόηεηα ώζηε λα ζπλερίζνπλ ηελ
εθκάζεζε ηεο γιώζζαο κόλνη/εο ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο.

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηβιίνπ:
•

Βαζίδεηαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αξαβηθή πνπ εληάζζεηαη ζηηο ζεκηηηθέο γιώζζεο θαη
ηελ ειιεληθή πνπ εληάζζεηαη ζηηο ηλδνεπξσπατθέο γιώζζεο.
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•

Παξαζέηνληαη ηα καζήκαηα ζύκθσλα κε ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο θαη ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ θαζεκεξηλνύ ιόγνπ.

•

Τηνζεηείηαη κηα κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλερή επαθή κε ηα καζήκαηα ηνπ
ζπληαθηηθνύ θαη ηεο γξακκαηηθήο όπσο θαη κε ην παιαηόηεξν ιεμηιόγην γηα λα κε
μεραζηνύλ. Απηή ε κέζνδνο εζηηάδεη θπξίσο ζηα δπζθνιόηεξα δεηήκαηα θαη ζε όζα
ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα γηα λα εκπεδσζνύλ, όπσο ηα ξήκαηα θαη ν
πιεζπληηθόο «ηαθζίξ».

•

Υξεζηκνπνηνύληαη πίλαθεο θαη γξαθηθά γηα λα γίλεη ε εθκάζεζε πην επράξηζηε.

•

Δπηιέρζεθε ην ιεμηιόγην ησλ καζεκάησλ ζύκθσλα κε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ ιέμεσλ
ζηελ επηθνηλσλία.

•

Σα καζήκαηα είλαη απζεληηθά θαη δελ αληηγξάθεθαλ από άιια εγρεηξίδηα. Σαηξηάδεη δε κε
ηηο αλάγθεο ηηο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ηδηαηηεξόηεηέο ηεο.

•

Οη αζθήζεηο πνηθίιινπλ γηα λα κελ ππάξμεη πιήμε θαη λα ππάξρεη θίλεηξν γηα εθκάζεζε.
Σα ζέκαηα ησλ θεηκέλσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ γεσγξαθία, ηζηνξία, βηνγξαθία, αζηετζκό,
δηαζθέδαζε, θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, θαγνπόηη, ηαηξηθή πεξίζαιςε, παλεπηζηεκηαθή
θνίηεζε θαη άιια.

•

Γίλεηαη έκθαζε ζηε δεμηόηεηα ηεο γξαπηήο έθθξαζεο κε ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ελόο από
ηξία ζέκαηα γηα ζπγγξαθή έθζεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θείκελν.

•

Δκπινπηίζηεθε ην ιεμηιόγην κε ζύγρξνλε νξνινγία θαη ιέμεηο.

•

Παξαηέζεθαλ νη θαηλνύξγηεο ιέμεηο ησλ καζεκάησλ ζηνπο πίλαθεο ζύκθσλα κε ηε ζεηξά
εκθάληζήο ηνπο ζην θείκελν θαη όρη κε αιθαβεηηθή ζεηξά γηα λα θαηαζηεί πην εύθνιε ε
εύξεζή ηνπο.

•

Γηα ηηο πνιύζεκεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαζία πνπ απαληά ζην θείκελν, ώζηε λα
κελ κπεξδεπηνύλ νη δηδαζθόκελνη/εο.

•

Όηαλ αλαθέξνληαη ηα θαηλνύξγηα ξήκαηα, παξαηίζεληαη ζπλήζσο πξώηα ζηνλ αόξηζην ηνπ
γ‟ πξνζώπνπ ηνπ εληθνύ θαη κεηά ζηνλ αληίζηνηρν ελεζηώηα.
Δπίπεδν B1 / Γ’ θύθινο
Ο ηξίηνο θύθινο ππνινγίδεηαη λα δηαξθέζεη γύξσ ζηνπο ηξεηο κήλεο από ηελ
έλαξμε ηνπ (350 ώξεο)3. Δπηπξόζζεηνο ζε ηνπιάρηζηνλ άιιεο ηόζεο ώξεο γηα
επαλαιήςεηο, αλαιύζεηο θαη νκαδηθή δνπιεηά ζηελ ηάμε

3

Παξόιν πνπ ε εηζαγσγή ηεο ζεηξάο (Μαζαίλσ Αξαβηθά) αλαθέξεη άιιν αξηζκό ρξεηαδνύκελσλ σξώλ γηα
λα θαιπθζεί θάζε επίπεδν, απηό αθνξά ηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, ηα όπνηα δηεμάγνληαη ζε έλα ή δπν
δίσξα ηελ εβδνκάδα. Οη καζεηέο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, έρνπλ άπεηξν ρξόλν γηα κειέηε θαη αθνκνίσζε
ηεο δηδαθηηθήο ύιεο, πξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα ηζρύζεη ζηελ πεξίπησζε ησλ εληαηηθώλ καζεκάησλ.
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Αθνύ νινθιεξσζεί ην ηξίην επίπεδν, ζεσξείηαη βαζηθή θαη ρξήζηκε ε επέλδπζε,
ηνπιάρηζηνλ, 30 σξώλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα ηηο επίζεκεο εμεηάζεηο ηεο
Αξαβηθήο
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
Σν ηξίην επίπεδν από ην βηβιίν «Μαζαίλσ Αξαβηθά» ζπκπιεξώλεη ηα δπν
πξνεγνύκελά ηνπ ηα νπνία δηδάρηεθαλ επξέσο ζηελ Διιάδα. Δίλαη θαη απηό βαζηζκέλν
ζηε θύζε ηεο ζρέζεο ησλ δπν γισζζώλ θαη ησλ εκπεηξηώλ πνπ απνθνκίζηεθαλ από ηε
δηδαζθαιία ησλ δπν πξνεγνύκελσλ ηόκσλ. Οη επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ησλ
ζπλαδέιθσλ θαη ησλ ζπνπδαζηώλ έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ζε
κεγάιν βαζκό.
Σα θείκελα ησλ πξνεγνύκελσλ δπν ηόκσλ θάιπςαλ ηα πεξηζζόηεξα από ηα
απαηηνύκελα γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, θαη ην ιεμηιόγην πνπ εμππεξεηεί απηέο ηηο
ζπλαιιαγέο. Γη‟ απηό ν ηξίηνο ηόκνο ζα βνεζήζεη ηνλ ζπνπδαζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
γιώζζα ζε πην επξέα πεδία, θαη λα εθθξάζεη πην εμεδεηεκέλεο θαη πεξίπινθεο πξνηάζεηο.
Όπσο αλεβαίλνπκε ζε επίπεδν απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ιεμηινγίνπ.

Θα

παξαηεξήζνπκε όηη ην ιεμηιόγην δηεπξύλζεθε ζε ζρέζε κε πξηλ, πξάγκα πνπ επηβάιιεηαη
από ηελ ίδηα ηε θύζε ηεο αξαβηθήο γιώζζαο θαη ηνλ ιεθηηθό πινύην. Δίλαη πνιύ
ζεκαληηθό λα γλσξίδεη ν ζπνπδαζηήο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ιεμηιόγην γηα λα
κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηε γιώζζα ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο: ζηελ θαηαλόεζε
θαη αληαπόθξηζε ζηα γξαπηά θαη πξνθνξηθά θείκελα θαη ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ γηα λα
κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο νκηιεηέο ηεο αξαβηθήο.
ην ηξίην επίπεδν ππάξρεη κεγαιύηεξε

εκβάζπλζε ζηε γξακκαηηθή θαη ην

ζπληαθηηθό, ηα νπνία ζεκειηώζεθαλ ζε όζα δηδάρζεθαλ νη ζπνπδαζηέο ζην πξώην θαη ην
δεύηεξν επίπεδν. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ζ‟ απηό ην επίπεδν είλαη ηεο γξακκαηηθήο θαη
ζπκπιεξώλεη πξνεγνύκελα θεθάιαηα. Δδώ ζα γίλεη πην εκθαλέο ην ράζκα αλάκεζα ζηελ
αξαβηθή θαη ηελ ειιεληθή θαη ιηγνζηεύνπλ νη νκνηόηεηεο ζηε γξακκαηηθή θαη ην
ζπληαθηηθό.
Γελ ηεξήζακε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα ζέκαηα ηεο γξακκαηηθήο
θαη ηνπ ζπληαθηηθνύ ζηηο άιιεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ησλ αξαβηθώλ σο κεηξηθήο ή/θαη
σο μέλεο γιώζζαο. Μαο νδήγεζε ζ‟ απηό ε ίδηα ε θύζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο πνπ είλαη
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ε κεηξηθή ησλ ζπνπδαζηώλ καο, όπσο θαη νη πξνηεξαηόηεηεο πνπ επηβάιιεη ε
απνηειεζκαηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή δηδαρή ηεο αξαβηθήο. Σξία θξηηήξηα ππαγόξεπζαλ ηε
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ησλ θεηκέλσλ: ε αλαγθαηόηεηα ηνπ ιεμηινγίνπ, ε παξνπζίαζε ησλ
γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ ζεκάησλ κε βάζε ηα θείκελα ησλ καζεκάησλ θαη ε θύζε
ηνπ θεηκέλνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ε δπλαηόηεηά ηνπ λα εκπινπηίζεη όρη κόλν ην
ιεμηιόγην ηνπ ζπνπδαζηή αιιά θαη ην ζύλνιν ησλ γεληθώλ γλώζεώλ ηνπ.
Σα θείκελα ήηαλ ην θαιύηεξν πεξηβάιινλ γηα λα ηεζνύλ ζε εθαξκνγή ε
γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθό ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα ηα κάζεη ν
ζπνπδαζηήο θαη λα απνθηήζεη ηαπηόρξνλα επξύηεξν ιεμηιόγην θαη γεληθέο γλώζεηο.
Δπίζεο, ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα απνθόςεη νιόθιεξα απνζπάζκαηα από ηα θείκελα θαη
λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζε γξαπηό θείκελν ή ζε πξνθνξηθή επηθνηλσλία ζηε δηδαθηέα
γιώζζα.
Αθνινπζήζακε ζε όια ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ, όπσο ζπλεζίζακε, ηελ παξάζεζε
ηνπ πίλαθα κε ηηο θαηλνύξγηεο ιέμεηο ώζηε λα κπνξέζεη ν ζπνπδαζηήο λα ηηο κειεηήζεη θαη
λα ηηο κάζεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ πξηλ δηαβάζεη ην θείκελν. Δπίζεο, επηζεκάλζεθαλ νη
θαηλνύξγηεο ιέμεηο κέζα ζην θείκελν γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ζπνπδαζηή.

Η γεληθή κέζνδνο ηνπ βηβιίνπ:
Κάζε ελόηεηα αξρίδεη κε κηα θσηνγξαθία πνπ εθθξάδεη ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ
αθνινπζεί.

Οη θαηλνύξγηεο ιέμεηο μερσξίδνπλ από ηηο γλσζηέο γηαηί είλαη ζθηαζκέλεο

ώζηε λα εμνηθνλνκήζεη ν ζπνπδαζηήο θόπν θαη ρξόλν θαη λα ηηο εληνπίζεη εύθνια.
Αθνινπζεί ην θείκελν έλαο πίλαθαο κε όιεο ηηο θαηλνύξγηεο ιέμεηο ζύκθσλα κε ηε ζεηξά
εκθάληζήο ηνπο ζην θείκελν, θαη όρη αιθαβεηηθά. Πνιιέο ιέμεηο αλαθέξνληαη ζηνλ εληθό
θαη ηνλ πιεζπληηθό αξηζκό εθηόο αλ είλαη εύθνιν ζηνλ ζπνπδαζηή λα ηηο αλαγλσξίζεη
κόλνο ηνπ. Σα ξήκαηα αλαθέξνληαη, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη όπνπ είλαη αλάγθε, ζηνλ
αόξηζην θαη ηνλ ελεζηώηα. Ο ζθνπόο καο είλαη λα κπνξέζνπλ

ν δάζθαινο θαη ν

ζπνπδαζηήο λα ρσξίζνπλ ην θείκελν ζε πεξηζζόηεξν από έλα κάζεκα ή κέξε αλάινγα κε
ηελ δπλαηόηεηα εθκάζεζεο ηνπ ζπνπδαζηή ή ην ρξόλν ηνπ ή ηνλ ηξόπν πνπ πξνηηκάεη
ζηελ εθκάζεζε.
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Αθνινπζεί ην κάζεκα ηεο γξακκαηηθήο ή ηνπ ζπληαθηηθνύ αλαιπηηθά ζηελ ειιεληθή
γιώζζα κε παξαδείγκαηα ζηα αξαβηθά, θαη πνιιέο θνξέο, όπνπ ρξεηάδεηαη, κε
παξαδείγκαηα ζηα ειιεληθά.
ηηο αζθήζεηο δελ ηεξείηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή ζεηξά. Οη αζθήζεηο
πνηθίιινπλ αλάκεζα ζε εθείλεο πνπ εληζρύνπλ ην ιεμηιόγην ηνπ καζήκαηνο, εηδηθά ηηο
θαηλνύξγηεο ιέμεηο, θαη απηέο πνπ εμαζθνύλ ηνλ ζπνπδαζηή ζηελ εθαξκνγή ησλ όζσλ
θαλόλσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ δηδάρηεθε. Πνιιέο θνξέο ζηελ ίδηα άζθεζε
ζπγρσλεύνληαη

ιεμηθνινγηθέο,

γξακκαηηθέο

θαη

ζπληαθηηθέο

αζθήζεηο

γηαηί

αιιεινεμαξηώληαη. ´Όπσο πξνείπακε, δελ ηεξήζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά γηα λα
απνθύγνπκε ηελ αλία, λα θξαηάκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπνπδαζηή δσληαλό γηα θάζε ηη
θαηλνύξγην θαη γηα λα επηβάινπκε ζπλερώο ην ζηνηρείν ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο αιιαγήο.
Δμαηξνύληαη νη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ βαζίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζην
θείκελν. Σηο παξαζέηνπκε ζην ηέινο ηνπ θάζε καζήκαηνο γηα λα κπνξέζεη ν ζπνπδαζηήο
λα έρεη αθνκνηώζεη, κέζσ ηεο επαλάιεςεο θαη ησλ πνηθίισλ αζθήζεσλ, ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ καζήκαηνο, ή θαη λα ηηο έρεη κάζεη απ‟ έμσ ώζηε λα απαληήζεη εύθνια ηηο εξσηήζεηο
κε δηθά ηνπ ιόγηα ή ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ρσξίο λα επηζηξέςεη ζην
θείκελν.
Σν θαηλνύξγην ζην βηβιίν ηνπ ηξίηνπ επίπεδνπ είλαη ε πξόηαζε θάπνηνπ ζέκαηνο πξνο
ζπδήηεζε θαη πξνθνξηθή έθθξαζε. Απηό γίλεηαη γηα λα ελζαξξύλνληαη θαη νη δηδάζθνληεο
θαη νη δηδαζθόκελνη λα θηάζνπλ ζηνλ απώηεξν ζηόρν
δειαδή

ηεο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο

λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επθξάδεηα. Έηζη, επηιέρηεθαλ ζέκαηα ηα νπνία

κπνξνύλ νη ζπνπδαζηέο λα αλαπηύμνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ην απνθηεζέλ ιεμηιόγηό ηνπο κε
επθνιία. Απηά ηα ζέκαηα έρνπλ ζρέζε κε ηα καζήκαηα ή κε ηα ηξέρνληα ηνπηθά ή δηεζλή
γεγνλόηα. Πξνηάζεθαλ θαη θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ζηε
δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο.
Γηα ηελ γξαπηή έθθξαζε, ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη έλα από ηξία ζέκαηα ην νπνίν
θαιείηαη λα αλαπηύμεη κε 120 ιέμεηο ην ιηγόηεξν. Απηά ηα ζέκαηα κπνξεί λα έρνπλ άκεζε
ή έκκεζε ζρέζε κε ην θείκελν ώζηε λα κπνξεί ν ζπνπδαζηήο λα ηα αλαπηύμεη
ρξεζηκνπνηώληαο ην απνθηεζέλ ιεμηιόγηό ηνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί άιιεο λέεο ιέμεηο.
Σν αθνπζηηθό κέξνο: πξηλ αθνύζνπλ νη ζπνπδαζηέο ην ερνγξαθεκέλν θείκελν ή απηό πνπ
ζα ηνπο δηαβάζεη ν δάζθαινο νθείινπλ λα κάζνπλ κεξηθέο θαηλνύξγηεο ιέμεηο πνπ
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εκπεξηέρνληαη ζην αθνπζηηθό θείκελν. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπο δεηείηαη
λα ιύζνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο αθνύγνληαο γηα θάζε άζθεζε κηα θνξά ην
θείκελν.
Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη 10 ελόηεηεο. Η θάζε κηα ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 8 ώξεο γηα λα
αθνκνησζεί θαιά. Απηέο νη ελόηεηεο είλαη νη εμήο:
•

Σν πξώην κάζεκα- Πεξίιεςε ηνπ πξώηνπ βηβιίνπ- ζεσξήζακε απαξαίηεην λα κελ
θαηαθύγνπκε ζε παιαηέο κεζόδνπο

δειαδή ζηελ επαλάιεςε όζσλ είρε δηδαρηεί ν

ζπνπδαζηήο ζηα πξνεγνύκελα επίπεδα. Γη‟ απηό ην πξώην θείκελν ζπλνςίδεη ηα δηδαθηέα
ζην πξώην βηβιίν ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε λα εκπινπηηζηεί ην ιεμηιόγην ηνπ
ζπνπδαζηή κε θαηλνύξγηεο ιέμεηο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ παιαηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο
ζπλερώο ζηηο δηάθνξεο αζθήζεηο. Έηζη, ην βηβιίν πεηπραίλεη ηνλ ζθνπό ηεο επαλάιεςεο
θαη ηελ αλάγθε λα εθνδηαζηεί ν ζπνπδαζηήο κε θαηλνύξγηεο ιέμεηο θαη έλλνηεο. Δπίζεο, ην
κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ, εκβαζύλεη παιαηά καζήκαηα ηα νπνία είδακε ζηα γξήγνξα γηαηί
δελ ήηαλ δπλαηόλ λα αλαιπζνύλ ηόηε θαη ηα νπνία είρακε αθήζεη ζηελ θξίζε ηνπ
δάζθαινπ λα ηα αλαιύζεη ή όρη. Αλαζθνπήζεθαλ ινηπόλ ζην πξώην κάζεκα αλαιπηηθά
θαη κε πνιιέο θαη επαξθείο αζθήζεηο.
Οη αζθήζεηο είλαη ιεμηθνινγηθέο, ζπληαθηηθέο, θαη γξακκαηηθέο. Σν ιεμηιόγην ηνπ
καζήκαηνο επηιέρζεθε έηζη ώζηε λα είλαη βαζηθό ζηελ ρξήζε, θαη

λα βνεζείηαη ν

ζπνπδαζηήο λα ζπκάηαη ηηο ιέμεηο επαλαιακβάλνληάο ηηο πνιιέο θνξέο.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ είλαη: νη ζπλδεδεκέλεο αλησλπκίεο ηεο αηηηαηηθήο.
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Σα ράξηηλα θαη ηα ειεθηξνληθά βηβιία.
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ηνλ Άζακπ θαη ηα ςάξηα.
•

Σν δεύηεξν κάζεκα- γεληθή πεξίιεςε ηνπ δεύηεξνπ βηβιίνπ- είλαη κηα πεξηδηάβαζε ζην
βηβιίν ηνπ δεύηεξνπ επηπέδνπ όπνπ ζπλνςίδεηαη ην θάζε θεθάιαην εηζάγνληαο θαηλνύξγηεο
ιέμεηο πνπ εμππεξεηνύλ ην ζθνπό. Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ είλαη κηα γεληθή
επαλάιεςε ηνπ ξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κηα ηαμηλόκεζε όζσλ δηδάρηεθαλ κε έλα
επρεξή θαη αξκνληθό ηξόπν. Ωο ζπλήζσο, ην ιεμηιόγην ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα εξγαιεία
ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληαθηηθνύ θαη ηεο γξακκαηηθήο ζπλ
ην απνθηεζέλ ιεμηιόγην. Γελ πεξηνξίζηεθαλ νη αζθήζεηο, όπσο καο ζπλήζηζε ην βηβιίν,
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ζην θαηλνύξγην, αιιά γίλεηαη επηζηξνθή ζηα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ζέκαηα ηνπ
πξώηνπ θαη δεύηεξνπ επηπέδνπ γηα λα επαλαιεθζνύλ θαη λα ζπλδεζνύλ κε ηα θαηλνύξγηα
σο αλαπόζπαζην ζύλνιν.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ: Η Κάλα θαη νη αδειθέο ηεο
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Μηα αξαβηθή παξνηκία ζρεηηθή κε ην ςέκα!
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα: Μαπζσιείν Σάδ Μαραι
•

Σν ηξίην κάζεκα- νη ηέζζεξηο επνρέο- ζην νπνίν καζαίλνπκε κε έλα ελδηαθέξνληα
ινγνηερληθό ηξόπν ηα θπζηθά θαηλόκελα. Με έκκεζν ηξόπν δύλαηαη ν ζπνπδαζηήο λα
πεξηγξάςεη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηέζζεξηο επνρέο θαη λα γλσξίζεη ηαπηόρξνλα ηα
βαζηθά αγξνηηθά πξντόληα:

θξνύηα, ιαραληθά θαη όζπξηα. Καηνξζώλεη επίζεο λα

ρξεζηκνπνηήζεη ην ιεμηιόγην ηνπ καζήκαηνο γηα λα εθθξάζεη ηελ ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε
θαη ηε δηάζεζή ηνπ, όπσο θαη ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαηξό ζε άιιεο ρώξεο.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ: ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ.
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Η θηιία
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ηνλ θαηξό ζηε Μεζόγεην.
•

Σν ηέηαξην κάζεκα- από ηνλ Πξνθήηε ηνπ Γθηκπξάλ Υαιίι Γθηκπξάλ. Γηαιέμακε κεξηθά
απνζπάζκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζην παξόλ επίπεδν ιεμηθνινγηθά θαη ζεκαηηθά. Σα
ζρνιηάζακε θαη ηα αλαιύζακε θαη βαζίζακε ζε απηά ηηο αζθήζεηο ηνπ ζπληαθηηθνύ απηήο
ηεο ελόηεηαο.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ: Σα ειιηπή ξήκαηα
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Η ππεξθαηαλάισζε
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ηε θπιή ησλ Μνζνύν ζηελ Κίλα.

•

Σν πέκπην κάζεκα- ην πνδόζθαηξν. Ήηαλ αλαγθαίν λα εκπινπηίζνπκε ην αζιεηηθό
ιεμηιόγην ηνπ ζπνπδαζηή ζ‟ απηό ην επίπεδν ιόγσ ηνπ ζεκαληηθνύ ξόινπ ηνπ αζιεηηζκνύ
θαη ηεο γπκλαζηηθήο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, θαη ηεο επηξξνήο πνπ έρεη ζηε ζσκαηηθή
θαη ςπρηθή καο πγεία. Γηαιέμακε ην πνδόζθαηξν ιόγσ ηεο δεκνθηιίαο ηνπ ζηηο
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πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Μ‟ απηό ην κάζεκα κπνξεί ν ζπνπδαζηήο λα πεξηγξάςεη
θαη λα εθθξαζηεί όρη κόλν γηα ην πνδόζθαηξν αιιά θαη ηα πεξηζζόηεξα αζιεηηθά
παηρλίδηα ράξε ζην ζρεηηθό ιεμηιόγην θαη εθθξάζεηο πνπ καζαίλεη.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ θαη ηεο γξακκαηηθήο: νη αξηζκνί θαη ε ρξήζε ηνπο.
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Δλαιιαθηηθή παηξίδα.
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ηα αξαβηθά άινγα.
•

Σν έθην κάζεκα- ε ηζηνξία ηνπ θαθέ. Η ηζηνξία ηνπ θαθέ είλαη ελδηαθέξνπζα θαη
απνιαπζηηθή θαη κπνξεί λα αλαιπζεί ρσξίο δύζθνιν ιεμηιόγην θαη νξνινγία. Δπεηδή
θαλέλαο καο δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο θαθέ, είλαη θπζηνινγηθό λα ελδηαθέξεηαη ν
θαζέλαο λα κάζεη απηή ηελ ηζηνξία κε ην πνπ ζα δηαβάζεη ηνλ ηίηιν. Ο θαθέο είλαη κάιινλ
κηα αξαβηθή εθεύξεζε, γη ´ απηό ιόγσ ηεο μερσξηζηήο ηνπ ζέζεο ζηελ αξαβηθή θνπιηνύξα
ηνπ αθηεξώζακε κέξνο ζ‟ απηό ην επίπεδν ηνπ βηβιίνπ «Μαζαίλσ Αξαβηθά». Μέζσ ηεο
πεξηγξαθήο ηνπ θαθέ θαη ηεο αλαθάιπςήο ηνπ ζα κπνξέζεη ν ζπνπδαζηήο λα εξεπλήζεη
θαη λα εθθξαζηεί γηα παξόκνηα ζέκαηα, όπσο ε αλαθάιπςε ηνπ ηζαγηνύ, ε δεκνηηθόηεηά
ηνπ θαη ηα ζπλαθή.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ: ηα κόξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ ηα ξήκαηα.
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Σν θαηλόκελν ηεο επαηηείαο.
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ηνλ κόζρν.

•

Σν έβδνκν κάζεκα- κάιινλ αλάγθε παξά εξσηζκόο. Δπεηδή ζέιακε λα απνθύγνπκε ηελ
πεπαηεκέλε νδό θαη ηελ γλσζηή κέζνδν- ε νπνία είλαη ζπλήζσο βαξεηή- ζηελ παξάζεζε
θαηλνύξγηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ρξεηάδεηαη ν ζπνπδαζηήο ζε θάζε θάζε, θαηαθύγακε ζηε
ινγνηερλία πνπ αθνξά ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή δσή γηα ηελ επίηεπμε απηνύ
ηνπ ζθνπνύ. Δδώ ζα κάζεη ν ζπνπδαζηήο ηα ζρεηηθά κε ηελ ελδπκαζία θαη ηηο εθθξάζεηο
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ληύζηκν. Δπίζεο, ζα κάζεη ηα απαξαίηεηα γηα λα εθθξάζεη
ηε δηάζεζε ηνπ θαη ηελ ππνκνλή ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαζεκεξηλώλ γεγνλόησλ πνπ καο
επηβάιινπλ νη ζπλήζεηεο θαη ηα έζηκα. Δπηπιένλ, ζα κάζεη λα εθθξάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο
θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο πνπ αλαπαύνπλ ηνλ άλζξσπν θαη γίλνληαη αλαγθαίεο ζηε δσή ηνπ,
αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ δηέμνδν από δηάθνξεο δύζθνιεο ζέζεηο ηηο νπνίεο θαινύκαζηε λα
αληηκεησπίζνπκε.
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Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ: ε ελεξγεηηθή κεηνρή.
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Η ηζόηεηα αλάκεζα ζηα δπν θύια.
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ηε νθόηξα.
•

Σν όγδνν κάζεκα- ην αλζξώπηλν ζώκα. Σα δπν πξνεγνύκελα επίπεδα ηνπ βηβιίνπ
«Μαζαίλσ Αξαβηθά» πεξηιακβάλνπλ ιεμηιόγην ζρεηηθό κε ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο, πξάγκα
πνπ άλνημε ηνλ δξόκν γηα λα ηα αλαπηύμνπκε εδώ θαη λα ηα εκπινπηίζνπκε ζπζηεκαηηθά
θαη ζπγθεληξσηηθά ζε έλα θείκελν. Έηζη αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά ξήκαηα θαη εθθξάζεηο θαη
ηέζεθε ην δήηεκα κε ηξόπν πνπ ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε, ηε θηινζνθία θαη ηε ινγνηερλία
ηαπηόρξνλα. Σν κάζεκα παξαθηλεί ηνπο ζπνπδαζηέο λα πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα
δηαηππώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζρεηηθέο απόςεηο θαη δηεξσηήζεηο.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ: ε παζεηηθή θσλή, θαη ηα πέληε νπζηαζηηθά.
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Η ηξίηε ειηθία.
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν.

•

Σν έλαην κάζεκα- ε αλζξσπηά. Απηό ην κάζεκα καο κεηαθέξεη ζηνλ θόζκν ησλ
πξαγκαηηθώλ ηζηνξηώλ. Δίλαη κηα ηζηνξηθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηζηηθή αθήγεζε
ηαπηόρξνλα. Γίλεη ζηνλ ζπνπδαζηή ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη κηα αξαβηθή θαη ηζιακηθή
ηζηνξηθή πξνζσπηθόηεηα, ηνλ Οκάξ Ικπλ Αι Υαηηάκπ θαη λα κάζεη ηη ζπλέβαηλε όηαλ
ήηαλ εθείλνο Υαιίθεο ελόο λενζύζηαηνπ ραιηθάηνπ. Μέζσ απηήο ηεο πξνζσπηθόηεηαο
γλσξίδεη ν ζπνπδαζηήο ζηνηρεία λνκνζεζίαο, ηνλ ηξόπν δηνίθεζεο ηνπ ηζιακηθνύ θξάηνπο
θαη ηα ήζε εθείλσλ ησλ ρξόλσλ.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ: ε παζεηηθή κεηνρή.
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Οη γηνξηέο ζηε ρώξα κνπ.
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ηελ απεηιή ηεο Νεθξάο ζάιαζζαο.

•

Σν δέθαην κάζεκα- α) ην πνίεκα Η εζπρία, β) ην πνίεκα ηε κάλα κνπ. ην δεύηεξν
επίπεδν γλσξίζακε θάπνηνπο πνηεηέο θαη ινγνηέρλεο ρσξίο λα γλσξίζνπκε ηα έξγα ηνπο
θαη λα ηα δηαβάζνπκε. Απηό καο άλνημε ηνλ δξόκν γηα λα παξαζέζνπκε δπν πνηήκαηα δπν
δηαθεθξηκέλσλ πνηεηώλ ζηνλ αξαβηθό θόζκν, όζν θαη δηεζλώο. Σα ζέκαηα θαη ην ιεμηιόγην
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ησλ πνηεκάησλ εκβαζύλνπλ ζηα δηδαρζέληα ζηα πξνεγνύκελα καζήκαηα. Σν πξώην
πνίεκα πεξηγξάθεη ηα θπζηθά θαηλόκελα καδί κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηή θαη ηηο
αγσλίεο ηνπ. Σν δεύηεξν πνίεκα κηιάεη γηα ηε κεηέξα θαη ηελ παηξίδα κε απιό ιεμηιόγην
θαη ιεπηά εθθξαζηηθά ζπλαηζζήκαηα.
Σν κάζεκα ηνπ ζπληαθηηθνύ: ε κεηαβαηηθόηεηα ηνπ ξήκαηνο.
Σν ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Η επηινγή ησλ νλνκάησλ ησλ παηδηώλ.
Σν αθνπζηηθό θείκελν καο κηιάεη γηα ηηο Ππξακίδεο ηεο Γθίδα.

Μεηά ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηόκνπ, αλακέλεηαη λα θαηέρεη ν ζπνπδαζηήο ηηο εμήο
δεμηόηεηεο:
•

επαλάιεςε ησλ πξνεγνύκελσλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη δπλαηόηεηα αλάθιεζήο
ηνπο όηαλ ρξεηαζηνύλ.

•

απόθηεζε ηεο δεμηόηεηαο λα εθθξαζηεί ζρεηηθά κε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο πνπ
αληηκεησπίδεη θαλείο ζηε δσή ηνπ ή νη άιινη γύξσ ηνπ ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά, ηελ πγεία,
θιπ...

•

δπλαηόηεηα λα θξίλεη ν ζπνπδαζηήο θαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζηελ δηδαθηέα
γιώζζα ζρεηηθά κε θάζε ηη πνπ δηαβάδεη ή αληηκεησπίδεη.

•

δπλαηόηεηα λα εθθξαζηεί ζρεηηθά κε ηα θπζηθά θαηλόκελα, ζε δηεζλή ή ηνπηθό επίπεδν
θαη γηα ηελ επηξξνή ηνπο ζην άηνκν ή ηελ θνηλσλία νιόθιεξε.

•

θάιπςε πνιιώλ γισζζηθώλ αλαγθώλ ώζηε λα εθθξάδεηαη ν ζπνπδαζηήο γηα όζα
ζπκβαίλνπλ ή ζα ζπκβνύλ, όπσο ν αζιεηηζκόο, νη αγώλεο θαη ηα δηάθνξα παηρλίδηα.

•

απόθηεζε γεληθήο θνπιηνύξαο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ
αξαβηθνύ πνιηηηζκνύ.

•

έθθξαζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο, ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ ζπνπδαζηή θαη ησλ
γύξσ ηνπ ηαπηόρξνλα.

•

δπλαηόηεηα λα γεπηεί ηα ινγνηερληθά θείκελα, πεδά θαη πνηεηηθά, λα ηα αλαιύζεη θαη λα
εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ γη‟ απηά ή θαη αθόκα λα γξάςεη, όπνηνο έρεη ην ηαιέλην,
παξόκνηά ηνπο.

•

γλσξηκία κε ηελ θνπιηνύξα θαη κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ «άιινπ», εηδηθά εθείλνπ ηνπ
νπνίνπ ηε γιώζζα καζαίλεη.

•

ελίζρπζε ηεο δπλαηόηεηαο θαηαλόεζεο αθνπζηηθώλ θεηκέλσλ θαη αμηνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηώλ θαη ησλ γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη εθεί.
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•

ελίζρπζε ηεο ηέρλεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη δπλαηόηεηα ζπδήηεζεο
ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ.

•

δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ έθθξαζεο γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ ζπνπδαζηή.

•

δπλαηόηεηα λα εμάγεη ν ζπνπδαζηήο ηνπο γξακκαηηθνύο θαη ζπληαθηηθνύο θαλόλεο από ηηο
αζθήζεηο θαη απόθηεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηεο παξαγσγήο όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
πιεζπληηθνύ Σαθζίξ όπνπ θαιείηαη ν ζπνπδαζηήο λα παξάγεη ηνλ πιεζπληηθό ιέμεσλ πνπ
δελ έρεη δηδαρηεί.

•

απόθηεζε ελόο ιεμηινγηθνύ ζπλόινπ πνπ αλαινγεί ζην ηξίην επίπεδν ηνπ «Μαζαίλσ
αξαβηθά», ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό δηεζλέο πιαίζην

•

απόθηεζε πξαγκαηηθήο ζέιεζεο θαη ςπρηθήο εηνηκόηεηαο λα ζπλερίδεη λα καζαίλεη
κόλνο/ε ηνπ/ηεο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο.
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηβιίνπ:

•

Σν βηβιίν βαζίδεηαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αξαβηθή θαη ηελ ειιεληθή πνπ εληάζζνληαη
ζε δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο νηθνγέλεηεο.

•

Η ελαιιαγή ησλ ζεκάησλ θαη ηνπ ύθνπο αλάκεζα ζε επηζηεκνληθό θαη ινγνηερληθό,
αλάκεζα ζε δηάινγν, αθήγεζε ή πεξηγξαθή.

•

Γηαηεξείηαη ε γέθπξα επηθνηλσλίαο ζε όια ηα ζπζηαηηθά θάζε καζήκαηνο, όπνπ ην
ζπληαθηηθό ζπκπιεξώλεη ηα θείκελα θαη ηα εληζρύεη, ηα θείκελα εηνηκάδνπλ ην έδαθνο ζην
ζπληαθηηθό, ελώ ην αθνπζηηθό κέξνο βαζίδεηαη ζε όζα πξνεγήζεθαλ ζην θείκελν θαη ζην
ζπληαθηηθό.

•

Γηαηεξείηαη ε ρξήζε ησλ πηλάθσλ είηε ζηηο αζθήζεηο, είηε ζηελ παξάζεζε ηνπ λένπ
ιεμηινγίνπ γηα λα κελ ππάξρεη κνλνηνλία θαη λα γίλεη ε εθκάζεζε πην επράξηζηε.

•

Αμηνπνηήζεθαλ νη δηάθνξεο επηζθηάζεηο θαη ζρήκαηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο.

•

Δπηιέρζεθε ην ιεμηιόγην ησλ καζεκάησλ ζύκθσλα κε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ ιέμεσλ
ζηελ επηθνηλσλία.

•

Σα καζήκαηα είλαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο απζεληηθά θαη δελ αληηγξάθεθαλ από άιια
εγρεηξίδηα. Σαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζπνπδαζηή θαη δε ηνπ Έιιελα.

•

Ο πινύηνο ησλ αζθήζεσλ θαη ε πνηθηιία ηνπο: ιεμηθνινγηθέο, γξακκαηηθέο θαη
ζπληαθηηθέο, όπσο θαη ην όηη αγγίδνπλ πνιιά ζέκαηα (γεσγξαθηθά, ηζηνξηθά, ηαηξηθά θαη
άιια)

•

Σν ιεμηιόγην ζπκθσλεί κε ην πλεύκα ηεο επνρήο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη δηεπθνιύλεη
ηνλ ζπνπδαζηή ζην λα πξνζαξκόδεηαη ζε θάζε ηη θαηλνύξην.

•

Γηα ηηο πνιύζεκεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά ε ζεκαζία πνπ απαληάηαη ζην θείκελν κε
απαξαίηεηεο εμαηξέζεηο.
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Παξαηέζεθαλ νη θαηλνύξγηεο ιέμεηο ησλ καζεκάησλ ζηνπο πίλαθεο ζύκθσλα κε ηε ζεηξά
εκθάληζήο ηνπο ζην θείκελν θαη όρη κε αιθαβεηηθή ζεηξά γηα λα θαηαζηεί πην εύθνιε ε
εύξεζή ηνπο.
Σν ινγνηερληθό βηβιίν (Έρνπκε ζηε γε ξίδεο)
Ο ππόινηπνο ρξόλνο ζα αθνζησζεί ζην ινγνηερληθό βηβιίν, ην νπνίν ζεσξείηαη σο έκκεζε
επαλάιεςε ησλ πξνεγνύκελσλ επηπέδσλ (Α1, Α2 θαη Β1), παξάιιεια κε όηη απνθηνύλ νη
ζπνπδαζηέο κέζσ απηνύ από πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη βησκαηηθέο γλώζεηο, ζρεηηθέο κε
ηηο αξαβηθέο ρώξεο θαη θνηλσλίεο.

2. πκπεξηιακβάλνληαη δύν (2) εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζην Δζληθό
Αξραηνινγηθό Μνπζείν θαη ζην Μνπζείν Μπελάθε-Ιζιακηθήο Σέρλεο.
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