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الف

مقدمه
وىژگى هاى اىن كتاب:

1ــ اىن كتاب در شانزده درس تنظىم شده است. درس 1 و 2 به ىادآورى مهم ترىن عناوىن و سرفصل هاى كتاب 
سال دوم اختصاص دارد تا امكان ارزش ىابى تشخىصى را در اختىار دبىران محترم قرار داده و آنان را قادر سازد با 
مرورى گذرا بر آموخته هاى پىشىن، به مباحث اصلى كتاب بپردازند. آنچه در اىن مرحله الزم به ذكر مى نماىد اىن است 

كه معلمان عزىز اىن دروس را فقط جهت ىادآورى تلّقى كرده و زمان زىادى را به تدرىس آن اختصاص ندهند.
2ــ از آن جا كه ىكى از اهداف اصلى آموزش زبان عربى فهم و درک متون دىنى است، در اىن كتاب نىز به 
متون اهّمّىت فراوان داده شده است و انتظار مى رود دبىران گرامى هنگام تدرىس، به قرائت و فهم متون عناىت خاّصى 

داشته باشند.
3ــ بخش هاى قواعد كتاب، همچون سال گذشته با بهره گىرى از روش اكتشافى تهىه شده است. لذا سعى شود 
معلم به كمک دانش آموز و با استفاده از شىؤه سؤال و جواب، انجام مسابقات علمى و فراهم نمودن بستر الزم، آموزش 

قواعد و كاربرد آن ها را براى دانش آموزان تسهىل كند.
4ــ در تدوىن قواعد كتاب سعى شده است فقط به ذكر قواعدى اكتفا شود كه براى فهم عبارت ها مورد نىاز 
است. اىن قواعد، با زبانى ساده و با استفاده از پرسش و پاسخ، مقاىسه و تحلىل نمونه ها و سرانجام قضاوت، به صورت 
خودآموز مطرح شده است تا دانش آموز با هداىت معلّم، آن را مرحله به مرحله بىاموزد. لذا به معلمان ارجمند توصىه 

مى شود كه از پرداختن به جزئىات خارج از محدودٔه كتاب، جدًا خود دارى ورزند.
5 ــ براى آموزش افعال معّتل تالش شده است كه دانش آموز بدون توجه به قواعد پىچىدٔه اعالل، صىغه هاى 
مختلف را بشناسد و به كار گىرد و در ترجمٔه آن ها با مشكل مواجه نشود. بنابراىن، آموزش َصرف صىغه هاى اعالل 
مى باىست با روش تكرار و ملكه سازى و سرانجام برگزارى مسابقه مىان دانش آموزان در قالب گروه ها و ... انجام شود. 
براى نىل به اىن مقصود، مى باىست دانش آموز صىغه هاى مختلف را ببىند و به كار بندد و بدون توجه به قواعد، آن ها 



ب

را ترجمه كرده و مورد استفاده قرار دهد. هنر معلّم، تسهىل امر آموزش و ىاد دهى نكاتى است كه مورد نىاز دانش آموز 
است؛ لذا آموزش هر مسأله اى كه منجر به پىچىده تر شدن فرآىند تعلىم و تعلّم گردد، نارواست .

6ــ در بخش »كارگاه ترجمه« سعى شده است كه موضوع »درک و فهم« مالک عمل قرار گىرد؛ لذا سؤاالتى 
از خود متن طرح گردىده كه دانش آموز باىد بادقت بر روى متن و فهم عبارت ها و جمله ها، به جواب سؤاالت دست پىدا 

كند. روشن است كه دانش آموز براى ىافتن پاسخ صحىح، راهى جز فهم متن نخواهد داشت.
گرچه در تمامى مراحل آموزش و فراىند ىاددهى و ىادگىرى، دانش آموز باىد محورىّت داشته باشد، اّما در فراىند 
ترجمه و درک و فهم متون و به خصوص عبارت ها و جمله هاى موجود در تمارىن، اىن فّعالىت و مشاركت باىد به طور 
جّدى توسط معلّم پىگىرى شود و تواناىى تكىه بر درک و استنباط فردى در دانش آموز اىجاد گردد. نظر به اهمّىت اىن 
امر و على الخصوص براى رشتٔه علوم انسانى، از همكاران محترم انتظار مى رود از ابتداى سال با روشى منظم، مشاركت 

دانش آموز را در ترجمه مّدنظر قرار دهند.
اساساً در انتخاب متون و تمارىن نهاىت دّقت به عمل آمده تا متناسب با آموخته هاى دانش آموزان و در حّد توان 

آن ها باشد. لذا معلّمان عزىز الزم است به منظور بازدهى بىش تر، دانش آموزان را در امر ترجمه سهىم سازند.
7ــ بسىارى از دانش آموزان، زبان عربى را ىک زبان دستورى محض و به دور از هرگونه لطافت و زىباىى، 
همراه با پىچىدگى و دشوارى مى پندارند. براى تغىىر دادن اىن نگرش و برانگىختن حّس زىباشناسى آن ها، بخش پاىانى 
كتاب به مسائل بالغى )معانى، بىان، بدىع( اختصاص ىافته تا تأكىدى باشد بر اىن كه زبان عربى، تنها محدود به قواعد 

صرف و نحو نمى باشد.
8 ــ صفحٔه »الصّور الجمالىة...« قدمى است در راه زىباشناسى كتاب وحى. در اىن صفحه تالش گردىده پاره اى از 
نكات بالغى مطرح شود. زبان عربى زبانى است با ظراىف و لطاىف بى شمار كه وقوف بر آن ها بر زىباىى فهم معانى مى افزاىد. 

آشناىى دانش آموز با گوشه هاىى از اىن ظراىف و لطاىف، پنجره اى است براى افزاىش عالقٔه وى به اىن زبان مقّدس.
9ــ از آن جا كه بخش عظىمى از متون اسالمى را ادعىٔه معصومىن علىهم السالم تشكىل مى دهد و كتاب ارزشمند 
»نهج البالغة« پس از قرآن كرىم از منزلتى بس واال برخوردار است، بخش هاىى با عنوان »في ظالل االٔدعىة« و »في رحاب 
نهج البالغة« با هدف آشناىى دانش آموزان با ادعىٔه معصومىن و گوشه هاىى از نهج البالغه در پاىان هر درس گنجانده شده 

است. عمده ترىن هدف اىن دو بخش، ترجمٔه متون است بى آن كه پرداختن به نكات صرفى و نحوى مورد نظر باشد.
الزم به ذكر است كه صفحات »الصور الجمالّىة في القرآن الكرىم« و »في رحاب نهج الْبالغة« و »في ِظالل ااْلٔدعىة« 

اختىارى است.
10ــ با توجه به اىن كه كتاب هاى جدىد عربى »دانش آموز محور« است، الزم است به فهم موضوعات درس، ترجمٔه 
متون، عبارت ها و جمله ها از سوى دانش آموز اهمىت داده شود. اىن مسأله موجب خواهد شد كه دانش آموز به طور جّدى 



خود را درگىر فهم متون كند. اىن كار شاىد در آغاز اندكى براى او دشوار باشد، لىكن به مروِر زمان عالوه بر كسب مهارت 
الزم موجب عالقه مندى وى به زبان قرآن خواهد شد.

كتاب حاضر، حاصل زحمات جمعى از شىفتگان زبان قرآن است كه نهاىت سعى خود را مبذول داشته اند تا 
كارى خداپسندانه و قابل قبول ارائه دهند؛ اما على رغم تمام دقت نظرها، ممكن است خالى از نقص نباشد. و اىن نظرات 

و پىشنهادهاى اصالحى شما دبىران ارجمند است كه مى تواند ما را در رفع نواقص احتمالى آن ىارى كند.
با آرزوى توفىق براى همٔه خادمان زبان قرآن .
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