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سخنی با دبيران عربی
برای تدریس این کتاب باید دورۀ آموزشی ضمن خدمت را گذرانده باشید؛چنانچه به هر دلیل مو ّفق به گذراندن این دوره نشده اید؛ الزم
تهيه کنيد .فایل پی دی اف کتاب مع ّلم در وبگاه گروه عربی قرار دارد.
است کتاب راهنمای تدریس مع ّلم را ّ
خدای را سپاس كه به ما توفیق داد تا با نگارش این كتاب به نوجوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی كرده باشیم

متوسطه می باشد که تدوين آن بر اساس ِ
تغيير نظام آموزشی صورت گرفته است
دوره ّاول ّ
اين کتاب نخستين کتاب عربی از مجموعه کتاب های ٔ

شورای تأليف،يک تيم نه نفره شامل استادان دانشگاه و معلّمان بوده است کتاب پيش از چاپ،چندين بار در جلسات گروه های آموزشی عربی به نقد و بررسی
نقطه کشور تدريس آزمايشی شد؛ تا اشکاالت احتمالی برطرف و نقاط ّقوت آن نيز هرچه بيشتر تقويت گردد
گذاشته و در چند ٔ

ادبيات فارسی» است
شيوه کتاب
رویكرد راهنمای ٔ
برنامه درسی عربی «پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم متون دينی و کمک به زبان و ّ
ٔ

ساده عربی را درست بخواند
متن محوری است انتظار می رود دانش آموز بتواند در پايان نیمسال ّاول تحصيلی برخی عبارات و در پایان نیمسال دوم متون ٔ
کلمه ساده و دشوار به کار رفته است
و معنای آن را بفهمد در اين کتاب ٔ 393

«فن ترجمه» آمده که هدف آن کمک به فهم بهتر
هرچند این كتاب قاعده محور نیست؛ ّاما در بیشتر درس های کتاب ،نكاتی تحت عنوان «بدانیم» و ّ

متن و عبارت است آنچه در بخش «بدانيم» آمده به منظور فهم معنای جمالت است فراگير قاعده را می خواند تا بتواند به كمک آن درست بخواند،درست

بشنود و درست ترجمه كند هدف اصلی درست خواندن،فهميدن و ترجمه است در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و اين موضوع در بارم
بندی امتحانات نیز لحاظ شده است

در نیمه اول کتاب ،عبارات ساده و کوتاه اند و اين طبیعی است؛ زيرا فراگير در ابتدای کار است اما در نیمه دوم،عالوه بر عبارات ساده،متون ِ
کوتاه
ٔ
ّ
ٔ ّ

اهميت دارد؛ مكالمه به درس عربی جذّ ابیت می بخشد؛ آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد
مکالمه و داستان نيز آمده است در اين کتاب،مکالمه نيز ّ

و موجب تقويت آموزش نيز می گردد؛ زيرا مکالمه بستر واقعی يادگيری هر زبانی است زبان عربی زبان نخست جهان اسالم و یکی از زبان های بین المللی
است؛ لذا در این کتاب به این امر مهم نیز پرداخته شده است
اهم ّيت ويژه ای دارد دانش آموز بايد بتواند درست بخواند تا درست ترجمه کند
روخوانی در کتاب های جدید ّ
این كتاب در چهار فصل و بیست درس تنظیم شده است

باره «اسم اشاره به مفرد،
فصل ّ
اول ،سه درس است در این فصل امثال و حکم ساده و در عین حال پر ارزشی آمده است همچنین عبارت هایی در ٔ

مكسر)نيز تدریس شده است
مثنی و جمع» آمده كه در آن مث ّنی و انواع جمع(سالم و ّ

زمينه مثل ها و حکمت ها در اين فصل نيز مانند فصل ّاول عمل شده است حروف و اسماء استفهام « َه ْل ،أَ ،من ،ما
فصل دوم ،پنج درس است در ٔ
ِ
هو»« ،ما هي» و «ماذا» نیز قرار می گیرد در کنار «کَ ْم» عددهای
«من»«،من هو»« ،من
و کَم» آموزش داده می شود در کنار َ
هي» و «ل َمن» و در کنار «ما»« ،ما َ
َ
َ َ َ َ
اصلی یک تا دوازده آموزش داده می شود ّاما تطابق عدد و معدود آموزش داده نمی شود
فصل سوم ،از اين فصل عالوه بر عبارات ساده ،متون کوتاه و مکالمه نیز زينت بخش کتاب شده است در اين فصل ضماير در دو درس آموزش
داده می شود دانش آموزان در دو فصل قبل با چند ضمير در قالب واژه های جديد آشنا شده اند ولی آموزش رسمی ضمير از اين فصل آغاز می شود الب ّته
اختصاص فصل سوم به ضمیر به این معنی نیست که دو درس برای تدریس ضمیر کافی است در درس های بعدی نیز ضمیرها در کنار فعل ماضی تدریس
اندازه کافی تکرار می گردند
خواهد شد در واقع مباحث کتاب برای تعمیق و تثبیت در ذهن فراگیر به
ٔ

فصل چهارم ،شامل ده درس است چندین متن مکالمه به منظور تقويت مهارت سخن گفتن در این فصل آمده است در درس يازدهم تا سيزدهم

الف

فعل ماضی یکجا آموزش داده می شود درس چهاردهم آشنایی با آهنگ تل ّفظ فعل هاست درس پانزدهم عالوه بر اینکه دوره ای بر آموخته های چهار درس
پيشین است؛ آشنایی با افعال پرکاربرد و حرف نفی «ما» است درس شانزدهم در باره روزهای هفته،نام فصل ها و رنگ هاست متن درس هفدهم و هجدهم

نتيجه اخالقی ،زينت بخش متن شده است درس نوزدهم و بيستم به عنوان حسن ختام
داستان می باشد که در پايان هر داستان ،سخن بزرگان دين به عنوان ٔ
از چند «ابتسامة» تشکيل شده است که هيچ واژه جديدی در آن وجود ندارد و تمرينات آن هم مروری بر آموخته های دروس قبلی است که دانش آموزان

عجم  :واژه نامه» است
آن ها را به عنوان تکليف در منزل حل می کنند و برای رفع اشکال به کالس می آورند پایان کتاب نيز «ال ْ ُم َ
مهم ترین تذكّرات در بارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی این كتاب:
١ــ در آغاز بايد دانش آموز بداند چرا عربی می آموزد به همین منظور پشت جلد اختصاص به این کار دارد و الزم است که دانش آموز را در همان
هفته ّاول مهر به پشت جلد ارجاع داد و از او خواست تا اگر موارد دیگری به ذهنش می رسد عنوان کند
ٔ

او عربی می خواند؛ زيرا:

الف زبان عربی ،زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی است

ِ
ادبيات فارسی بدون آشنايی با اين زبان امکان ندارد
ادبيات فارسی با زبان عربی کامال ً درآميخته است و فهم درست زبان و ّ
ب زبان و ّ

مهم جهان است
ج زبان عربی يکی از زبان های بين الـمللی و ّ
ِ
نخست جهان اسالم و ِ
د ِ
ِ
زبان
زبان
رسمی بيش از بيست کشور مسلمان است

٢ــ آنچه بايد
سرلوحه کار معلّم قرار گيرد اين است که دانش آموز در آغاز راه يادگيری زبان عربی است الزم است به مطالبی که در کتاب
ٔ

طی سال های آينده فرا خواهد گرفت
آمده است بسنده کند و مطلب اضافه ای به او آموزش ندهد؛زيرا آنچه را او بايد بياموزد به تدريج و ّ

مسئوليت معلّم آن است که با لطايف
٣ــ سياست تألیف در تمامی قسمت های کتاب مبنی بر تسهيل و جذّ ابيت است به همين منظور بزرگ ترين
ّ

الحيل،مطالب کتاب را به ساده ترين روش به فراگير تدريس کند هنر معلّم،عالقه مند کردن دانش آموز نسبت به درس عربی است لذا باید در
زمينه دشوارسازی آموزش را از بين ببرند
نوبه خود تالش نموده اند تا ٔ
معماگونه خودداری کرد مؤل ّفان نيز به ٔ
طراحی سؤاالت ّ
امتحانات از ّ

به منظور تسهیل آموزش واژگان جديد هر درس به همراه ترجمه در آغاز درس آمده و عالوه بر آن تمام واژگان تحت عنوان «المعجم» در

پايان کتاب قرار گرفته است
«برنامه درسی ملّی» نوشته شده
توجه به اسناد باالدستی مانند«قانون اساسی» و
ٔ
٤ــ تأليف کتاب درس عربی بر اساس «راهنمای برنامه درسی» با ّ

تهيه
ساله ّاول و سه ٔ
همه کتاب های درسی سه ٔ
نقشه راه برای تألیف ٔ
است اين راهنمأ ،
متوسطه می باشد که در «شورای برنامه ریزی درسی» ّ
ساله دوم ّ
برنامه درسی عربی» به ّمدت پنج سال به
مجرب تشکيل شده است نگاشت «راهنمای ٔ
و تنظيم شده است این شورا از استادان،کارشناسان و معلّمان ّ
طول انجاميد و در نگارش ،اعتباربخشی و اصالح آن اين گروه ها سهيم بودند:

اعضای گروه درسی عربی دفتر تأليف،مؤل ّفان کتاب های
کيفيت بخشی فرآيند آموزش عربی
ٔ
درسی،دبیرخانه راهبری کشوری درس عربی،پايگاه ّ

مجرب،استادان
دانشگاه،متخصصان تعليم و تربيت اسالمی،روان شناسی،برنامه ريزی درسی و
ّ
دوره راهنمايی،اعضای گروه های آموزشی،دبيران ّ
ٔ

سنجش و ارزشيابی،نمایندگان
علميه،کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی مانند شورای هماهنگی علمی همچنين در اين راه
حوزه ّ
ٔ
مصاحبه های بسیاری با صاحب نظران،استادان،دبيران،مديران و دانش آموزان صورت گرفته است

 ٥ــ سال ها آموزش عربی در ايران قاعده محور بوده و برخی از دبيران به اين شيوه خوی گرفته اند اين گروه شايسته است بدانند در کتاب حاضر،ذکر
قواعد فقط برای فهم بهتر عبارت و متن است

ب

اهم ّيت کنار نهاده شد
 ٦ــ در تأليف کتاب به تجربيات موفّق کتاب های عربی پیشین ّ
توجه شد و مباحث غیر ضروری و کم ّ

نمايش،سرود،ترجمه تصويری و داستان نويسی می باشد یعنی
تهي ٔه انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند مکالمه،
ٔ
٧ــ کار عملی در اين کتاب ّ

منص ٔه ظهور برساند
باید دانش آموز آموخته هايش را در قالب سخن گفتن يا نوشتن به ّ

 ٨ــ کلمات به کار رفته در اين کتاب،پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن و حديث و نيز در زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته اند
مکمل کتاب پيش از خود هستند کتاب های عربی
مکمل درس پيشين است و کتاب های سال آينده نيز هر يک ّ
٩ــ هر يک از درس های اين کتاب ّ
يک
مجموعه هدفمند و حساب شده اند
ٔ

١٠ــ در بخش «بدانيم» سعی شده است با شاهد مثال،اصول زبان به دانش آموز آموخته شود در اين بخش نيازی به حفظ تعاريف و اصطالحات

میوه آن فهم زبان است
نيست ذکر تعاریف و اصطالحات فقط به منظور فهم بهتر عبارات و متون است و ٔ

١١ــ تصاوير کتاب؛ دو منظوره انتخاب شده است؛ یعنی عالوه بر هدف اصلی که کمک به آموزش زبان عربی است؛ ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند

در اين راستا به عدالت در توزیع
توجه شده است بسياری از تصاوير که مربوط به بزرگان و افتخارآفرينان کشور
جنسیتی و مسائلی از این گونه ّ
ّ

مقدس ،حفظ محيط زيست ،احترام به قوانين
است به صورت هدفمند انتخاب شده اند و در آن به مسايلی مانند ارزش جايگاه علم و علما ،دفاع ّ

راهنمايی و رانندگی و

توجه شده است
ّ

١٢ــ عبارات و متون کتاب همانند تصاوير با دو رويکرد آموزش زبان و تحقّق اهداف تربيتی و فرهنگی آورده شده اند به گونه ای که تمامی سخنان
توجه داشته باشد که از هدف اصلی که آموزش زبان عربی است دور
حکمت آميز به کار رفته در کتاب در تربيت دانش آموز مؤثرند دبیر محترم باید ّ

باره سخنان حکمت آمیز موجب نگردد که به مصداق
«الکالم ي َ ُج ُّر ال َکالم » از هدف اصلی فاصله بگیرد
نیفتد و توضیح در ٔ
ُ
طی دوره های آموزش روش تدريس در کالس های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان است
١٣ــ تدريس اين کتاب نيازمند ّ

زمينه قواعد الزم بوده در همين کتاب تحت عنوان «بدانيم» آمده است
ارائه
«جزوه قواعد» به دانش آموز خودداری گردد هرچه در ٔ
١٤ــ از ٔ
ٔ

زمینه
متوسطه نیست دانش آموز بايد بتواند
ٔ
١٥ــ مطلقاً از طرح سؤاالتی در ٔ
«ترجمه فارسی به عربی»خودداری شود زیرا از اهداف عربی سال ّاول ّ
ِ
جمله عربی» خواسته نمی شود (در بخش
جمله عربی را بخواند و ترجمه کند و الب ّته قدرت تشخیص نیز داشته باشد در سال ّاول از او
«ساختن ٔ
ٔ

حد یک یا نهایتاً دو کلمه
مکالمه یعنی پاسخگویی به کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد زیرا در مکالمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در ّ
است )

ترجمه كلمات،در داخل جمله خواسته شود مثالً:
١٦ــ هیچ واژه ای بیرون از جمله مورد سؤال واقع نشود
ٔ

ترجمه كلمات مشخّص شده را بنویسید
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح َجر
فَ ُ
أزر ُق الع ُلم في ِّ
ون َّ
صل الشِّ تاء ِبار ٌد ل َ ُ
الص َغ ِر كَال َّنقش في َ
السماء َ
آیه مشابهی جز آنچه در كتاب درسی آمده است در آزمون ها برای ترجمه استفاده نشود انتخاب سخنان حکمت
١٧ــ از هیچ ضرب المثل،حدیث یا ٔ
آمیز در
محدوده دانسته های دانش آموز کاری بس دشوار بود که گروه مؤل ّفان در انتخاب آن وقت زيادی را صرف کردند
ٔ

١٨ــ در پاسخ گویی به جمالت استفهامی در درس دوم باید به پاسخ های یک كلمه ای دانش آموز بسنده شود پاسخ کامل ّمد نظر نیست برای
ِ
أنت ِمن إیران؟»
جواب «ن َ َعم»کافی است و در این حالت نمره كامل می گیرد اين مورد تنها جايی است که
«هل َ
نمونه،در پاسخ به چنین سؤالی َ
ِ
جمله عربی مورد نظر نيست
«ساختن» از دانش آموز خواسته شده است و در غير بحث اسماء و حروف استفهام
ساختن ٔ
ِ
گفتنی است از آنجاکه در
رويکرد اين کتاب ،پرورش مهارت های زبانی آمده و سخن گفتن نيز يکی از اين موارد است لذا بخش«اسماء و حروف

استفهام» استثنا شده است در برخی مدارس خاص می توان از دانش آموزان خواست که پاسخ کامل دهند و عالوه بر آن مکالمات به کار رفته در
کتاب را حفظ کنند

پ

١٩ــ در آموزش«عددهای یک تا دوازده»کافی است که دانش آموز عددها را فقط به صورت« واحد ،اثنان ،ثالثة ،أربعة ،خمسة  ،أحدعشر و
اثناعشر» بیاموزد بنابراین تطابق عدد و معدود مطلقاً از اهداف آموزشی این پایه نیست و نباید هیچ اشاره ای به آن شود؛ زيرا اين بحث از دشوارترين

مباحث زبان عربی است دانش آموز این دوازده عدد را به عنوان دوازده کلمه جدید ياد می گیرد شکل مؤنّث عددها ،مانند «خمس بنات» از اهداف
نيست

٢٠ــ در آموزش رنگ ها شش رنگ«أسود ،أبیض ،أحمر ،أصفر ،أزرق و أخضر» بر وزن «أفعل» ّمد نظر است و آموزش وزن «فَعالء» هدف آموزشی

نیست هرچند در بخش «بدانيم» به آن اشاره ای شده است

٢١ــ در آزمون شفاهی هدف،درست خواندن است بدیهی است برگزاری آزمون شفاهی در یک روز،امكان پذیر نیست بنابراین،هرچه را دانش آموز
در طول سال تحصیلی می خواند و
نمره شفاهی اش را تشكیل می دهد دانش آموز در آغاز در مهارت خواندن و
ٔ
مجموعه ّفع ّ
الیت های شفاهی اؤ ،

شنیدن نياز به تمرين دارد و به تدریج تقویت می گردد بنابراین ،مالک نمره دهی ،آخرین
وضعیت دانش آموز است؛ زیرا این مهارت به مرور تقویت
ّ
می گردد مهارت زبانی روخوانی،از اهداف مهم ِ
آموزش عربی است

ِ
ترجمه
٢٢ــ در آزمون شفاهی می توان
امثال،ح َکم و احادیث را پرسيد و اگر دانش آموز در پاسخ ،مفهوم جمله را خوب بيان کرد؛ کفايت می کند
ٔ
و الزامی نیست که ترجمه دقیق باشد و رساندن مفهوم کلّی کافی است حفظ امثال و احاديث نيز هرچند کاری پسندیده و ارزشمند است؛ ّاما از

آنجاکه امکان دارد با شيوه های نادرست در دانش آموز ایجاد زدگی کند بايد با
مالحظه بسیار صورت گیرد باید شیوه ای به کار برد که دانش آموز
ٔ

سایه تغییر نگرش و با جلب
به حفظ حدیث عالقه مند شود آموزش شاهد مثال از احادیث و آیات هدف واالی درس عربی است که این هدف در ٔ
ِ
ملکه ذهن دانش آموز می گردد
محبّت محقّق می شود با تکرار ح َکم و امثال به تدريج اين عبارات ٔ
٢٣ــ تدريس هر درس به يک جلسه اختصاص دارد و دبير محترم در فرصت باقی مانده می تواند به پرسش های شفاهی بپردازد

٢٤ــ در بسياری از جاهای کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و ّ
حل تمرين نهاده شده تا نيازی به دفتر تمرين نباشد ّاما کتاب کار در آموزش

معرفی کتاب های کار مناسب ،زمينه را برای تقويت امر آموزش فراهم کند ّاما نداشتن
عربی الزم است؛ لذا دفتر تأليف تالش می کند تا با ّ
تهيه و ّ
کتاب کار بهتر از داشتن کتاب کاری نامناسب است

٢٥ــ دو صفحه روان خوانی نیاز به ترجمه ندارد و صرفاً برای تقویت مهارت قرائت است

26ــ ما ایمان داريم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد و کتاب ،تنها يک وسيله است از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با سیاست دفتر

مکمل اين کتاب خواهند بود
تأليف کتاب های درسی همگام و همراه شوند؛ زيرا به تدريج ٔ
همه کتاب های سال های آینده نيز ادامه و ّ

همه همکاران داريم چنانچه تمايل داريد از نظريّات شما آگاه شويم می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد وبگاه
در پايان ،آرزوی موفّ ّقيت برای ٔ

گروه عربی دفتر تأليف کتاب های درسی
وسیله ارتباطی خوبی ميان کارشناسان دفتر تأليف و دبیرخانه کشوری راهبری درس عربی ،پایگاه کیفیت بخشی فرآیند
ٔ
همه عالقه مندان به زبان عربی است اخبار مربوط به گروه درسی عربـی در آن درج
یاددهی ـ یادگیری درس عربی ،گروه های آموزشی ،دبیران ،استادان و ٔ

می شود در اين وبگاه ،وبالگ ها و وبگاه های ارزشمند زبان عربی لينک شده اند شما می توانيد از اين وبگاه های مفيد و ارزشمند استفاده کنيد و چنانچه
وبگاه يا وبالگ مفيد و ّفعالی داريد می توانيد جهت استفاده ديگران به آدرس وبگاه گروه عربی ارسال نماييد
نشانی وبگاه گروه عربی عبارت است ازir sch talif dept-arabic www :

همچنين برای ارتباط با مسئول تیم تألیف می توانيد عالوه بر
همه کتاب های درسی با یکی از این دو این رايانامه مکاتبه
رایانامه دفتر تألیف ،مندرج در ٔ
ٔ
فرماييد adelashkbous@yahoo com :یا ashkboos12@gmail com

ت

الم َعل َْي ُک ْم؛
َّ
الس ُ

الص ِّف ا َأل َّو ِل؛
َأ ْه ًال َو َس ْه ًال في َّ
ک َْي َف حا ُل ُک ْم؟

شاء ال ّله؟
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