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مقّدمه
ذات اقدس بارى تعالى را سپاسگزارىم که توفىق خدمت به زبان قرآن را به ما عناىت فرمود تا 

حلقٔه ارتباط آشناىى جوانان اىران اسالمى با زبان وحى باشىم. 

آموزش مرحله اى
آموزش زبان، با هر هدفى که باشد، به صورت مرحله اى انجام مى گىرد و از مرحلٔه مقدماتى آغاز 

مى شود تا به مرحلٔه پىشرفته برسد. 

وىژگى هاى اىن کتاب
کتاب حاضر از سه بخش اساسى تشکىل شده است:

1ــ متون
متون کتاب به شکل قصه و گفت و گو تهىه شده است تا ضمن برخوردارى از جّذابىت و      زىباىى، 

بهتر بتواند دانش آموزان را در فهم و درک متون عربى و ترجمٔه آنها ىارى کند. 
 براى اجتناب از طوالنى شدن متون داستان ها، با بهره گىرى از تصوىر، عالوه بر جّذاب شدن کتاب، 

بار معناىى فراوانى بر عهدهٔ اىن تصاوىر گذاشته شده است.
2ــ قواعد

در شىؤه سازماندهى محتواى قواعد با به کارگىرى نمودار، جدول و کادرهاى مختلف، سعى 
شده که دانش آموز با به کارگىرى روش اکتشافى، خود در فرآىند ىادگىرى شرکت کند و سنگىنى آموزش 

قواعد با به کارگىرى اىن روش حّتى االمکان تسهىل شود.
اهمّىت استفاده از حضور فّعال دانش آموز در فرآىند ىادگىرى و بهره مندى از روش پرسش و 

پاسخ، از نکاتى است که نباىد نادىده گرفته شود.
مطالب کادر هاى سمت چپ و راست صفحات قواعد نىز مى تواند به عنوان ىک »چاشنى«، امر 

ىادگىرى را تسهىل و جذاب کند.
3ــ تمرىن

در شىؤه ارائٔه تمرىن ها سعى شده که اىن تمرىنات ضمن تحّقق بخشىدن به اهداف مورد نظر در هر 
درس، از جذابّىت و تنّوع برخوردار باشد تا بتواند مورد توّجه دانش آموزان قرار گىرد.

در اىن کتاب، بخش » تجزىه و ترکىب« نىز تحت عنوان »اإلعراب و الّتحلىل الصرفيّ« آمده که با 

الف



ب

درنظرگرفتن اىن که »شجره«  آموزِش قواعد هر زبان، وقتى به بار خواهد نشست که اىن قواعد را بتوان بر 
کلمات و جمله ها تطبىق داد تا وسىله اى شود براى درست خواندن و درست درک کردن مطالب، اهمىت 

بسىار زىاد اىن بخش بر اهل فن پوشىده نىست و نباىد از آن غافل بود.
در کنار اىن سه بخش اصلى، بخش هاى دىگرى در نظر گرفته شده که همگى با هدف تسهىل 

فراگىرى سه بخش اّول سازماندهى شده اند. اىن بخش ها عبارتند از:
1  ــ اضواء قرآنىة

در کتاب هاى عربى دور ٔه سه سالٔه راهنماىى صفحه اى با عنوان »الدراسات القرآنىة« گنجانده 
شده تا دانش آموزان رّد پاى آموخته هاى خود را در قرآن کرىم جستجو کنند و به آن ها ىادآورى شود که 

چگونه مى توانند آموخته هاى خوىش را مورد استفاده و بررسى قرار دهند.
توصىه هاىى که در اىن بخش از کتاب حاضر مى تواند مفىد واقع شود، همان مواردى هستند که 

در کتاب هاى دورهٔ راهنماىى مطرح شده اند.
2  ــ في رحاب نهج البالغة

در سه درس از کتاب حاضر تحت عنوان » في رحاب نهج البالغة« سعى شده است تا عمالً به 
آنان نشان داده شود کلمات و عبارات زبان »عربى فصىح« همگى از ىک »اصل« منشعب شده اند، و آن 

همان کالم الهى ىعنى قرآن کرىم است.
3  ــ کارگاه ترجمه

اىن صفحه قصد دارد به منظور تقوىت قّؤه درک و فهم عبارات که از اهداف غاىى آموزش زبان 
عربى است، دانش آموز را با نکات و اصول ترجمٔه صحىح آشنا کند. تأکىد روى اىن زمىنه در تمامى 
متون و عبارات و تمرىنات، مورد نظر است تا به تدرىج امر پرداختن به تقوىت فهم متون و عبارات جاىگاه 

شاىستٔه خود را باز ىابد.
4  ــ توّجه به کاربرد عربى در فارسى

از آنجا که فهم متون فرهنگ اسالمى و نىز درىافت لطاىف و حالوت زبان فارسى جز با ىادگىرى 
زبان عربى امکان پذىر نىست، لذا در اىن کتاب نىز چون کتاب هاى دورٔه راهنماىى، تا حّد امکان به اىن 
مهم پرداخته شده و در جاى جاى کتاب عالوه بر استفاده از کلمات و عبارات و متون اسالمى، سعى 

شده که از عبارات و واژگان عربى مورد استفاده در زبان فارسى استفاده شود.
در پاىان و با امىد اىن که تالش مسؤوالن، برنامه رىزان، کارشناسان و مؤلّفان اىن کتاب بتواند نقش 

سازنده اى در آموزش زبان قرآن داشته باشد، توّجه دبىران ارجمند را به چند نکته جلب مى نماىد:



نکته ها
1ــ در زمىنۀ ترجمه، همان طور که قبالً نىز اشاره شده، کار اصلى بر عهدۀ دانش آموزان 

است و معّلم مى باىست نقش راهنماىى و ارشاد داشته باشد.
2ــ در زمىنٔه قواعد، تالش شود که از روش اکتشافى بهره گرفته شود و دانش آموز در جرىان 

ىادگىرى، مستقىماً دخالت کند.
استفاده از کادرها و جدول ها در فرآىند ىادگىرى، بسىار مفىد و الزم است. 

در زمىنٔه قواعد به هىچ وجه مطالب خارج از کتاب، آموزش داده نشود. و اطمىنان داشته باشىم 
که تمامى مطالب مورد نىاز به تدرىج آموزش داده خواهد شد.

3ــ سعى شود که پاره اى از جمله هاى ساده به هنگام ورود به کالس و خروج از کالس، بازکردن 
کتاب، حل تمرىن ها و … به زبان عربى بىان شود تا دانش آموز احساس کند در حال فراگىرى زبانى زنده 

و پوىا است و مى تواند از کلمات و عبارات قرآن کرىم در گفت   و گوها و … استفاده کند.
4ــ در ارزشىابى از پىشرفت تحصىلى دانش آموزان، فقط از آن دسته از کلمات و عبارات به کار 
رفته در »أضواء    قرآنىة« و »في رحاب نهج البالغة« و »کارگاه ترجمه« مى توان استفاده کرد که به نحوى 
در متن دروس نىز به کار رفته باشد. به عبارت دىگر نباىد ترجمه عبارت ها و کلماتی خواسته شود که در 

متن درس نىست.

» و  ِمن الّلِه الّتوفىُق«
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