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مقدمه
ّ

مرحله نوينى شده است .در اين مرحله هر چند در آغاز راهيم و مشكالت
آموزش زبان قرآن اكنون در ايران وارد
ٔ

برگزيده خداوند و توفيقات حضرتش موجب شده كه پس از
و سختى هاى فراوان وجود داردّ ،اما شوق خدمت به زبان
ٔ

مجرب ،آموزش اين
سال ها ركود و رخوت حاكم بر آموزش اين زبان ،اكنون شاهد آن باشيم كه به ّ
همت معلّمان فاضل و ّ

تحرک و پر نشاط بدهد.
زبان دچار ّ
تحولى شگرف گردد و در اين راه روش هاى س ّنتى جاى خود را به روش هاى نوين و پر ّ
ساله اخير
نتيجه
هرچند هنوز تا رسيدن به هدف هاى نهايى
مقايسه كارهاى انجام شده در چند ٔ
ٔ
فاصله بسيار داريم اما ٔ
ٔ

در مدارس ما با روند آموزش اين درس در سال هاى پيشين ،نويد بخش طلوعى فرخنده براى آموزش اين زبان مى باشد.

ويژگى هاى اين كتاب

كتاب حاضر از سه بخش اساسى تشكيل شده است:

1ــ متون

همه متون ده گانه اى كه براى كتاب انتخاب شده است ،تالش بر اين بوده كه با بهره گيرى از كلمات قرآنى و
در ٔ
ِ
ترجمه آنها ،به
مناسب آموزشى ،مطالبى فراهم شود كه دانش آموز بتواند ضمن
متون اسالمى و استفاده از ساختارهاى
ٔ
زمينه فهم و
ترجمه عبارت ها دست يابد.
ٔ
توانايى هاى خود در ٔ

الف

2ــ قواعد

ادامه روش اكتشافى و بهره گيرى از فكر و ذهن دانش آموزان در فرايند يادگيرى،
شيوه ارائهٔ قواعد زبان ،ضمن ٔ
در ٔ

زمينه علّت فراگيرى قواعد مورد نظر و سپس درگير كردن عملى دانش آموزان با قواعد
تالش شده است با ايجاد سؤال در ٔ

هر درس ،آنان را براى يادگيرى درس مورد نظر آماده ساخت.

ارائه يک تمرين ،از يادگيرى دانش آموز اطمينان حاصل كنيم.
در هر مرحله از آموزش قواعد ،سعى شده با ٔ

نكته مهم در قسمت قواعد اين است كه بدانيم با توجه به هدف آموزش اين درس ،فقط به ذكر قواعدى اكتفا
ٔ

شده كه ما را در فهم بهتر متون يارى كند .بدين جهت از معلّمان گرامى مؤكّد ًا درخواست مى شود از ذكر قواعدى كه

دامنه قواعدى كه آمده است ،خوددارى كنند و به جاى آن كوشش كنند كه مطالب
در كتاب نيامده و يا گسترش دادن ٔ

ترجمه
مطرح شده به صورت كاربردى و تطبيقى در ذهن دانش آموز بهتر نقش ببندد و او را براى فهم عميق تر مطالب و
ٔ
عبارات و متون يارى كند.

3ــ تمرينات

تنوع و
شيوه ٔ
ارائه تمرين ها سعى شده كه اين تمرينات ضمن محقّق ساختن اهداف مورد نظر در هر درس ،از ّ
در ٔ

جذابيت نيز برخوردار باشد .در اين كتاب پس از پايان هر متن ،صفحه اى با عنوان «حول ال ّن ّص» داريم كه دانش آموز
ّ
را وادار مى كند با دقّت در متن خوانده شده ،به    سؤاالت مورد نظر نيز پاسخ دهد.

در كنار اين سه بخش اصلى ،بخش هاى ديگرى نيز درنظر گرفته شده كه همگى با هدف تقويت ّقو ٔه درک و فهم

متون سازماندهى شده است .اين بخش ها عبارتند از:
1ــ كارگاه ترجمه

همچون سال گذشته ،در اين كتاب نيز صفحه اى با عنوان «كارگاه ترجمه» آمده است كه هدف از آن تقويت ّقو ٔه
ترجمه صحيح ،از امورى است كه نبايد نسبت به آن غفلت ورزيد!
درک و فهم متون و عبارات است .تأكيد بر روى
ٔ
شايسته خود را در
خوشبختانه در چند سال اخير امر ترجمه و تأكيد بر فهم متون و عبارات مى رود كه به تدريج جايگاه
ٔ

مدارس بيابد و اميد است كه اين مطلب مورد عنايت بيشترى واقع شود.
َلصور الْجمالية في الْقرآن الْكريم
2ــ ا ّ

توجه مخاطب را
زيبايى هاى لفظ و معانى و مفاهيم مستور در ظاهر عبارت ها ،از نكته هايى است كه مى بايست ّ

تهيه
بدان جلب كرد و به تدريج آموزش اين زبان را به اين سمت و سو نيز جهت داد .بدين سبب صفحه اى با اين عنوان ّ

پنجره ديگرى را براى روى آوردن به
شده است كه به ذكر پاره اى از نكات زيبايى شناسى مى پردازد و براى دانش آموز
ٔ

آموزش اين زبان مى گشايد.

ب

3ــ في ِظالل ا ْألدعية ـ في ِرحاب نهج البالغة

در اين قسمت سعى شده تا عمال ً به دانش آموز نشان داده شود كه مطالب آموخته شده و ساختارهاى ياد گرفته

شده چگونه مى تواند او را در فهم معانى و مفاهيم واال و ارزشمند موجود در ادعيه و نهج البالغه يارى كند .كلمات و
عبارات زبان ِ
عربى فصيح ،همگى از يک «اصل» منشعب شده اند و آن همان «لسان عربى مبين» و زبان قرآن كريم است.

چند نكته

مقيد مى كند كه از
1ــ آموزش زبان قرآن در ايران با ويژگى هاى ّ
خاصى همراه است ،به طورى كه برنامه ريزان را ّ

توجه كنند .از اين رو ،و نيز با
معينى پيروى نموده و كمتر به الگوهاى كشورهاى ديگر در آموزش اين زبان ّ
چهارچوب ّ

توجه به اين كه هدف غايى از آموزش اين زبان تقويت ّقو ٔه درک و فهم متون و عبارات است ،بسيارى از اوقات در تنازع
ّ
جنبه ادبى و بالغى پايين تر ،عبارت دوم انتخاب مى شود ،تا از سويى
ميان عباراتى بليغ و ادبى با عبارتى «آموزشى»ّ ،اما از ٔ

شده دانش آموز باشد و از سوى ديگر با زبان و ادبيات فارسى نيز نزديكى بيشترى داشته باشد.
متناسب با ساختارهاى خوانده ٔ
عهده دانش آموز باشد و معلّم فقط مى بايست
2ــ در ٔ
زمينه ترجمه ،همانطور كه بارها اشاره شده ،كار اصلى بايد بر ٔ

نقش راهنمايى و ارشاد را ايفا كند.

زمينه قواعد ،تالش شود كه از روش اكتشافى بهره گرفته شود .با ايجاد سؤال و به ميدان آوردن دانش آموز،
3ــ در ٔ
ِ
الىت آموزشى را به او منتقل كنيم .به عبارت ديگر،
او را از مستمع صرف بودن خارج كنيم و تالش نماييم مقدارى از ّفع ّ
بكوشيم امر آموزش اين زبان از روش «معلّم محورى» به «دانش آموز محورى» تبديل شود.

ذهنيت
واقعيات زندگى و متناسب با ّ
انجام مسابقات علمى در كالس ،پيوند دادن قواعد با موضوعات روز و ّ

دانش آموز سخن گفتن و پرهيز از گفتن قواعدى خارج از كتاب ،از نكاتى است كه به نشاط و سرزندگى كالس مى افزايد

و نتايج به بار نشسته را دو چندان مى كند.

4ــ تالش كنيم كه پاره اى از جمالت ساده و مورد نياز دانش آموز را به زبان عربى بيان كنيم تا او عمال ً دريابد

كه زبان قرآن زبانى است زنده و پويا و قابل استفاده براى بيان همه گونه مطالب روز به نحوى كه به سادگى مى توان آن را

«ملَ ّمع» سخن
آموخت .تأثير اين امر در امر آموزش غير قابل انكار است .از اين رو بسيار بجا خواهد بود كه گاه گاه ُ

بگوييم و در اثناى تدريس ،عباراتى را نيز به عربى ،يا تركيبى از عربى و فارسى بر زبان برانيم و در اين مورد زياد نگران

صحت و فصاحت و بالغت عبارات نباشيم ،تا از اين راه اهداف آموزشى مورد نظرمان بهتر تحقق پذيرد.
ّ

5ــ يادگيرى زبان قرآن بدون رعايت درست خوانى و تل ّفظ صحيح ،امرى دور از واقع است  .از اين رو تالش

كنيم كه عبارت ها و متون عربى نه تنها صحيح و با رعايت دقيق حركت ها و اعراب ها خوانده شود ،بلكه تا آنجا كه ممكن

يوميه
است از دانش آموزان بخواهيم كه تل ّفـظ صحيح حروف و كلمات را نيز رعايت كنند ،همانگونه كه در نمازهاى ّ

انجام مى دهند.

ج

6ــ امر ارزشيابى از امورى است كه با آموزش و تعليم ارتباطى مستقيم دارد .در صورتى كه هنگام ارزشيابى به

فهم و درک دانش آموزان تكيه كنيم و آنها را به حفظ طوطى وار وادار نكنيم ،در هنگام تدريس و تعليم نيز دانش آموز در

مى يابد كه چگونه بايد بخواند و ياد بگيرد ! بدين جهت هنگام ارزشيابى سعى كنيم عين جمله ها و عبارت هاى كتاب داده

نشود و حتى االمكان تغييراتى در آنها ملحوظ گردد تا دانش آموز فقط م ّتـكى به
حافظه خويش نباشدّ .اما این تغییرات
ٔ

منطقی باشد و موجب نگردد اکثر دانش آموزان در پاسخ گویی دچار مشکل شوند.
جمالية في  »....و «في ِرحاب »....و «في ظالل »....جزء صفحات اختيارى محسوب
7ــ صفحات « َا ُّ
لصور َال ْ ّ
مى شود .بنابراين تدريس آن بستگى به وقت كالس و نظر دبير محترم دارد.

همه دست اندركاران آموزش زبان قرآن از خداوند م ّنان خواهانيم كه ما را در
در پايان ،به اميد موفّ ّقيت براى ٔ
متحول گردانيدن آموزش اين زبان موفّق گرداندِ .بم ّنه و توفيقه.
مسير تعالى بخشيدن و ّ
سایت گروه عربی:

     www.arabic-dept.talif.sch.ir
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