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روسى  مشهور  ادىب  ىا  و  »گوته«  آلمانى  بزرگ  نوىسندهٔ  چون  ــ  مغرب زمىن  ادىبان  از  پاره اى  شىفتگى  راز 
»تولستوى« و ده ها تن دىگر ــ به زبان عربى و توّجه بدان از ىک سو به تواناىى ها و ظراىف نهفته در اىن زبان برمى گردد 
كه بىان معانى و مفاهىم دقىق و استوار را امكان پذىر ساخته است، و از سوى دىگر به انبوه آثار نظم و نثر و »نماد«هاى 
ماندگارى مربوط مى شود كه توانسته است ظراىف و دقاىق معانى را در قالب الفاظ و جمالت و اسلوب هاى سهل و 

ممتنع به منصۀ ظهور رساند. 
ما اىرانىان مسلمان از همان آغازىن سال هاى ورود اسالم به اىران، با عشق و دل دادگى، زبان عربى را بسان زبان 
خوىش تلّقى كردىم و از هىچ كوششى در راه توسعه و رشد و ارتقاى آن درىغ نكردىم. سىبوىه »شىرازى«، زمخشرى 
»خوارزمى«، عبدالقاهر »جرجانى«، تفتازانى »قوچانى« و صدها ادىب دانشمندى كه همگى از استوانه هاى درخشان 
فرهنگ و ادب عربى به شمار مى روند، براى خدمت به زبان الهى قرآن، وارد مىدان شدند و دقاىق و ظراىف موجود در 
اىن زبان را در مقابل انظار صاحبان ذوق و فكر و قلم نهادند و تواناىى ها و ظراىف موجود در اىن زبان را هرچه بىشتر 

و بىشتر عىان كردند. 
اكنون و در زمان حاضر نىز نگاه ما به اىن زبان، به عنوان ىک زبان بىگانه نىست. زبان عربى، زبان فرهنگ و دىن 
و آىىن ما است و تمامى تالش هاىى كه براى تعلىم و تعلّم اىن زبان صورت مى گىرد، به منظور بالندگى و رشد فرهنگ و 
آىىنى است كه از آِن ماست. زبان قرآن ىكى از نمادهاى فرهنگى ما اىرانىان است. وظىفٔه ما ىادگىرى اىن زبان و تالش در 

جهت استفادهٔ مستقىم از عبارات و متونى است كه به اىن زبان نازل شده و نگارش ىافته است. 
گروه عربى دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری در راستاى نكات فوق الذكر، تالش نموده تا 
مسىر آموزش زبان قرآن را هموار و جّذاب نماىد. و در راه اىفاى اىن مسؤولّىت و در محدودٔه كتاب هاى درسى هر آنچه 
را كه در توان داشته براى آسان كردن و جّذاب نمودن آموزش زبان وحى به كار بسته است. بدىن منظور از آغاز دورٔه 
ـ با توّجه به هدفى كه براى آموزش زبان عربى در مدارس درنظر  نخستىن کتاب های درسی عربی تا كتاب حاضر سعى شدهـ 
گرفته شده ــ محتواى كتب، در همىن محدودٔه خاص نىز از تنّوع و جّذابّىت برخوردار باشد و بتواند نگاه دانش آموز را 

به سوى خود معطوف كند.
كتاب حاضر در حقىقت آخرىن حلقه از سلسله كتب مرحلٔه متوّسطٔه آموزش زبان عربى است، براى آشناىى بىشتر 

با جزئّىات آن به چند نكته اشاره مى شود:
كتاب حاضر چون كتاب هاى گذشته از سه بخش اساسى تشكىل شده است: 

مقدمه



1ــ متون 
مطالب كتاب از هفت متن اصلى تشكىل شده است، عبارت ها و جمالت متون اغلب شامل کلماتی است كه ىا 
مستقىماً و ىا از طرىق مشتّقات و هم خانواده هاى آن در قرآن كرىم و متون دىنى كاربرد فراوان دارد. توّجه به تلّفظ صحىح 

و روان خوانى متون و همچنىن ترجمٔه صحىح عبارات از امورى است كه باىد بدان توّجه كافى مبذول داشت. 

2ــ قواعد 
از نخستىن کتاب درسی عربی تا كتاب حاضر تالش شده كه ضمن اتّخاذ سىاست اصولى مشاركت دانش آموز 
در امر ىادگىرى و اىجاد فضاى مناسب براى سهىم كردن دانش آموز در فراىند ىادگىرى، از روش ها و راه هاى مختلف و 
متنّوعى استفاده شود تا دانش آموز درتمام پاىه ها با ىک سخن واحد مواجه نشود، و در هر سال با روشى جدىد و اسلوبى 

غىر از اسلوب هاى پىشىن برخورد كند. 
بخش فوائد به منظور اىجاد سؤال در ذهن دانش آموز است. دانش آموز تا نداند گمشدهٔ او چىست و به دنبال چه باىد 
بگردد، سخنان معلّم را درنمى ىابد و راهنماىى هاى وى او را به مقصد رهنمون نمى سازد، كه گفته اند: » ُحسُن السؤال نصف الْعلم«.
نكته اى كه دربارهٔ روش تدرىس قواعد اىن كتاب باىد گفته شود اىن است كه دبىر محترم مى باىست تالش كند قواعد 
موردنظر را با اىجاد زمىنٔه مناسب براى الگوبردارى و سپس با تكرار و تمرىن، ملكٔه ذهن سازد. اجتناب از روش هاى 
سّنتِى آموزش و بهره گىرى از روش»الگوبردارى« و سپس »تكرار و تمرىن« نه تنها نتاىج آموزش را دو چندان مى كند، 

بلكه مخاطب »فرارى« از درس را نىز به پاى مىز درس و بحث مى كشاند. 
در فرصت هاى مناسب و در البه الى موضوع هاى درس، ارزشىابى هاىى نىز مطرح شده است كه حّل درست 

آنها، معلّم و دانش آموز را مطمئن مى كند كه موضوع خوانده شده را به خوبى فراگرفته اند. 

3ــ تمرىنات 
تمرىنات پاىان هر درس، ادامٔه ارزش ىابى هاىى است كه تحت عنوان »اختبرنفسك« در خود درس مطرح شده 
است. عنوان »للتطبىق« در آغاز هر تمرىن، براى اطمىنان ىافتن بىشتر از آموخته هاى دانش آموزان است. تأكىد بر اىن 
نوع تمرىن در آغاز همٔه تمرىنات، بىانگر آن است كه آموخته هاىمان مى باىست در مرحلٔه عمل و كاربرد، اىن گونه به ثمر 

بنشىند و هنگام برخورد با متون و عبارات به كمک فراخوانده شود و پاسخگوى مناسبى براى حّل مشكالت ما باشد. 
در كنار اىن سه بخش اصلى، بخش هاى دىگرى درنظر گرفته شده كه همگى با هدف تقوىت قّؤه درک و فهم 

متون گردآورى شده است. اىن بخش ها عبارت اند از: 
الف( كارگاه ترجمه 

همچون كتاب هاى پىشىن، در اىن كتاب نىز صفحه اى با عنوان »كارگاه ترجمه« آماده شده كه هدف آن تقوىت 



قّؤه درک و فهم متون و عبارات است. تأكىد بر ترجمٔه صحىح و آموزش دادن ترجمٔه امىن و صحىح به دانش آموزان از 
وظاىفى است كه نباىد از آن غفلت نمود. 

ب( الصور الجمالىة فى القرآن الكرىم 
توّجه به معانى مستور در ظاهر جمالت و عبارات و گشودن اىن راه در آموزش اىن درس در كشور از مسؤولّىت هاىى 
است كه معلّمان و دبىران فاضل بر دوش خود احساس مى كنند. اىن نكته را در نظر داشته باشىم كه هرچه بتوانىم مخاطبانمان 
را بىشتر به ظراىف و دقاىق معانى و مفاهىم موجود در عبارات و جمالت راهنماىى كنىم و تواناىى ها و نقاط قّوت موجود 

در زبان وحى را به او گوشزد نماىىم، بهتر مى توانىم انگىزه هاى ىادگىرى را در او تقوىت كنىم. 
ج( في ِظالِل األدعىة ــ فى ِرحاب نهج الْبالغة

ساختارها و واژه هاى به كار رفته در متون و عبارات كتاب، مى تواند دانش آموز را در فهم معانى ارزشمند موجود 
در كتب ادعىه و نىز نهج البالغه ىارى كند. و اىن نكته اى است كه دانش آموز باىد بدان توّجه كند. كلمات و عبارات زبان 

عربى فصىح همه از ىک  اصل منشعب شده اند و آن »لسان عربى مبىن« و زبان قرآن كرىم است. 
چند نكته :

1ــ آموزش زبان عربى در مدارس از اهداف و وىژگى هاى خاصى برخوردار است. اتّخاذ سىاست تقوىت قّؤه 
درک و فهم و اولوىّت دادن به متون دىنى و نىز امتزاج و در هم تنىدگى زبان فارسى و عربى، ظرىف كارى ها و دّقت هاىى 
را طلب مى كند كه برنامه رىزان و مؤلّفان، مى باىست آن را درنظر بگىرند. اىن نوع هدف گىرى و اىن گونه نگاه به آموزش، 
موجب مى شود كه تمامى سىاست ها در راستاى برنامه هاى فوق قرار بگىرد. تحّقق اهداف فوق الذكر در كنار سىاست هاى 
نوىن آموزشى و اىجاد جّذابّىت و شىرىنى در مسىر آموزش و زدودن بى عالقگى ها و رمىدن ها و … از ساحت زبان وحى، 
مستلزم نگاهى چندجانبه به امر آموزش اىن درس است كه امىدوارىم به فضل الهى در تحّقق اندكى از آن موفّق بوده باشىم. 
2ــ توّجه به متن و درىافت معناى صحىح از عبارت از اهداف اولّىٔه آموزش زبان عربى است. اىن تعىىن اولوىّت، 
مستلزم نگاهى جّدى از سوى دبىران محترم و دست اندركاران امر آموزش درس عربى به اىن امر مهم است. مشاركت 
دانش آموز در امر ترجمه و تمرىن و ممارست بر متن هاىى خارج از كتاب درسى و تقوىت هنر ترجمه، از مسؤولّىت هاى 

اّولّىٔه دبىران محترم اىن درس است. 
3ــ در زمىنٔه قواعد، تالش كنىم كه اىن ُمعضل ىكسونگرى به آموزش زبان عربى و توّجه و اهتمامِ صرف به قواعد 
ـ را حل كنىم. با توّجه به هدف آموزش درس عربى، به قواعدى در كتاب بسنده  ــ بدون توّجه به كاربرد و تأثىر آن درجملهـ 
شده كه از سوىى برخوردار از كثرت استعمال و شىوع در ساختارهاى مختلف جمله باشند و از سوىى دىگر مؤثّر در فهم 
معنا و درىافت مفهوم عبارات. از اىن رو مؤّكدًا درخواست مى شود كه از ذكر قواعد خارج از چارچوب كتاب 
درسى پرهىز كنىم و هّم و تالش خود را صرف تثبىت آموزش هاىى كنىم كه به نحوى در كتاب ذكر شده باشد. 
توّجه به روش سهىم كردن دانش آموز در امر تعلىم، با بهره گىرى از ترفند »الگوسازى« و »تكرار و تمرىن« از 



امورى است كه به فضل الهى به آن توّجه كافى مبذول خواهىم كرد. در قسمت هاى »صىاغة« كه امر الگوسازى را برعهده 
دارد، در كنار استفاده از گچ و تخته تالش كنىم از چارت ها و كارت هاى آموزشى بهره بگىرىم و مقدارى از فّعالّىت 

و جنبش و تحّرک خوىش را در كنار استفاده از وساىل سّنتى، صرف بهره گىرى از اىن گونه وساىل آموزشى بسازىم. 
4ــ شرط الزم براى ىک معلّم فاضل و كارآمد در تدرىس زبان، مسلّح شدن به قدرت بىان مطالب بدان زبان است. 
دانش آموز عمالً باىد درىابد كه زبان قرآن، زبانى است زنده و پوىا، و كامالً متناسب و قادر براى اداى مطالِب گوناگون 
علمى و ادبى و هنرى و سىاسى و غىره. اختصاص دقاىقى از وقت كالس، به طور متناوب به سؤال و جواب و گفتگو در 
مورد درس به اىن زبان، و آموزش طرىقٔه ىادگىرى به دانش آموزان و اىجاد فضاى مناسب براى اختصاص ساعت هاى 
فوق برنامه از سوى مسؤوالن مدرسه به آموزش طرىقٔه مناظره و مباحثه در امور مختلف به زبان عربى مى تواند در جذب 
مخاطبان به سوى زبان وحى تأثىر غىرقابل انكارى داشته باشد. در اىن رهگذر نباىست نگران وجود اغالط لغوى و ىا 
دستورى و ىا عدم رعاىت اصول صحىح ساختارهاى جمله در عبارات خود باشىم، زىرا هدف مهم نشان دادن امكان 

بهره گىرى از آموخته ها و استفادهٔ از آنها براى رفع نىازها و تفاهم با دىگران است. 
5    ــ توّجه به رعاىت تلّفظ صحىح و درست خوانى از امورى است كه نمى باىست نسبت به آن كم توّجهى نشان 
داد. مقّدمٔه ىادگىرى، درست خوانى و رعاىت اصول روان خوانى است. بنابراىن هرچند اىن امر به سبب بدىهى بودن آن، 
جزِء اهداف و آموزش هاى درس عربى نىامده است، اّما پرواضح است كه همكاران محترم و دبىران دلسوز به اىن مهم به 

اندازٔه كافى توّجه الزم مبذول خواهند كرد. 
6  ــ سرانجام اىنكه امر ارزشىابى مستمر و غىرمستمر را جّدى بگىرىم و توّجه داشته باشىم كه نوع نگاه ما در 
انتخاب سؤاالت مى تواند به آموزش دانش آموزان سمت و سوى مناسب دهد. توّجه به فهم و درک عمىق از عبارات و 
نگاه كاربردى به آموزش هاى داده شده، مى تواند در نوع برداشت مخاطبان و كىفىت آموزش آنان تأثىر بسزاىى بگذارد. 
پرهىز از دادن عىن عبارات و سؤاالت كتاب و اىجاد تنّوع در سؤاالت و اهتمام به اهداف موردنظر كتاب در ارزشىابى ها 

مى تواند در تحّول آموزش اىن درس بسىار مؤثّر باشد. اّما اىن تغىىرات منطقی باشد و موجب دشواری سؤال نشود. 
7ــ صفحات »الصور الجمالىة…، فى رحاب…، و في ِظالل…« جزِء صفحات اختىارى محسوب مى شود. 

بنابراىن تدرىس آن بستگى به وقت كالس و نظر دبىر محترم دارد. 
در پاىان به امىد موفّقّىت براى همۀ  دست اندركاران آموزش زبان قرآن و وحى، از خداوند مّنان خواهانىم كه ما را 
در مسىر تحّول بخشىدن به آموزش زبان برگزىده اش ىارى كند و توفىق دهد كه اىن زبان را براى مخاطبان خود، شىرىن 

و جّذاب نماىىم و آن را به جاىگاه واال و شاىسته اى كه باىستٔه آن است، برسانىم. بمّنه و توفىقه.

گروه عربى دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری 


