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مقدمه
حمد و ثناى بى حد و حصر خداى را كه ما را از أّمت خاتم پىامبران قرار داد و توفىق خدمت 

به زبان قرآن، اىن معجزٔه همىشه جاوىد را نصىب اىن بندگان گردانىد تا با برنامه رىزى و تهىٔه كتاب هاى 

مناسب، زمىنٔه آشناىى با اىن زبان مقدس را براى نوباوگان و جوانان دانش آموز فراهم سازىم. 

رشتٔه ادبىات و علوم انسانى رشته اى بسىار با  اهمىت است. به همىن دلىل، از مدت ها پىش تصمىم 

گرفته شد كتاب هاى عربى اىن رشته با رعاىت اصول برنامه رىزى درسى و در  نظر گرفتن نىازها و عالىق 

دانش آموزان، به طور مستقل تألىف شوند.  

وىژگى هاى كتاب

1ــ در انتخاب و تولىد متون از موضوعات متنوعى استفاده شده است.

2ــ بخش قواعد كتاب عمدتاً به شىوهٔ استقراىى و به كمک تحلىل نمونه ها و استفاده از شىوهٔ مقاىسه 

نگاشته شده است. در اىن شىوه فرصت هاى مناسبى براى فعالىت هاى ىاددهى و ىادگىرى فراهم آمده و 

مطالب با تكىه بر آموخته هاى قبلى و با سىر از ساده به پىشرفته تنظىم گردىده است و براى سهولت بىشتر 

آموزش، از جدول، كادر و تصوىر بهره گرفته شده است تا نكات دستورى به شىوه اى جذاب، شىرىن و 

قابل درک و فهم در اختىار دانش آموز قرار  گىرد. 

3ــ از آنجا كه اصلى ترىن هدف آموزش زبان عربى فهم متون دىنى است، تمرىن هاىى با عناوىن 

»كارگاه ترجمه«، »االٴضواء القرآنىة « و »في رحاب  نهج البالغة« درنظر گرفته شده است. 

در ارزشىابى از پىشرفت تحصىلى دانش آموزان، فقط از آن دسته كلمات و عبارات به كار رفته 

در »األضواء القرآنىة« و » في رحاب نهج البالغة « مى توان استفاده كرد كه به نحوى در متن دروس به كار 

رفته باشد. و از اىن رو در هرگونه ارزشىابى كتبى، ترجمٔه کلمه های اىن قسمت ها لزوماً مورد نظر نىست.  



چند توصىه به همكاران 

١ــ در اىن كتاب سعى شده است در اراىٔه قواعد هر درس ضمن تكىه بر اطالعات قبلى، با 

استفاده از تصاوىر و مثال هاى مختلف و ارتباط قواعد با محىط اطراف، دانش آموز را به  فضاى قواعد 

نزدىک تر نماىىم كه البته اىن روش محدود به مثال ها و روش هاى ذكر شده نىست، بلكه الگوىى است 

براى حركت همكاران در اىن راستا به منظور نىل به ابتكارات و الگوهاى جدىد. 

2ــ الزم است در تدرىس كتاب، بىشترىن سهم به دانش آموزان اختصاص ىابد و تا جاىى كه 

ممكن است، معلم نقش راهنما را به عهده داشته باشد. فعال بودن دانش آموز در امر ىادگىرى به وىژه در 

كسب مهارت هاى اساسى، از روىكردهاى تعلىم و تربىت كنونى است. 

3ــ آنچه به اراىٔه درس غنا بخشىده و سهم مهمى درتفهىم مطالب اىفا مى كند، استفادٔه معلم از 

وساىل كمک   آموزشى است. هرچند كمبود وساىل كمک  آموزشى در درس عربى را نمى توان انكار كرد، 

اما اىن امر نمى تواند مانع فعالىت و خالقىت معلم شود. چه بسا بتوان از وساىل ابتداىى آموزش نظىر چند 

قطعه گچ رنگى و تخته  سىاه همراه با پرسش هاى دقىق و هداىت گر، بهترىن بهره را برده و دانش آموز را 

به شركت در فراىند ىادگىرى تشوىق كرد. 

4ــ در اراىٔه درس از روشى مشاركت جوىانه و دوسوىه استفاده شده و فرصتى براى دانش آموز 

فراهم آمده تا خود مراحل ىادگىرى را طى كند. لذا شاىسته است مربىان ارجمند نىز به   دانش آموز فرصت 

داده تا به تدرىج، خود مراحل آن را طى كند. 

5 ــ با توجه به ضرورت مشاركت دانش آموزان در امر ىادگىرى مطالب كتاب و توضىح 

کلمات جدىد و دشوار متن ها و تمارىن در پاىان كتاب، از دبىران گرامى انتظار مى رود كه 

نموده و خود نقش ُمصّحح را در  به عهدۀ دانش آموزان واگذار  ترجمۀ متن ها و تمارىن را 

ترجمۀ دانش آموزان اىفا نماىند. 

6  ــ  بار اصلى آشنا كردن دانش آموزان با زبان وحى و عالقه مند نمودن آنان به اىن زبان، بر دوش 

دبىران زحمتكش و دلسوز مىهن اسالمى است و هىچ كتابى هرچند كامل و بى نقص هم باشد، قادر به 
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انجام اىن مهم نىست. از اىن رو، از دبىران ارجمند انتظار دارد كه ضمن وقوف بر بار سنگىن مسئولىتى 

كه بر  دوش مى كشند، هرچه بىشتر با شىوه هاى نوىن زبان آموزى و الگوهاى علمى تدرىس آشنا شده و 

براى تدرىس مطلوب كتاب هاى عربى مورد   استفاده قرار دهند. 

٧ــ در هرگونه ارزشىابی از مترادف و متضاد، الزم است که فقط از تمرىنات کتاب سؤال 

داده شود.

توفىق همٔه خدمتگزاران به زبان قرآن را از خداوند متعال خواستارىم. 
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