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این کتاب در سال تحصیلی ٩٢ــ ٩١بازنگری شد .در این بازنگری از نظرات دبیرخانه راهبری کشوری
مجرب عربی استفاده شد.
درس عربی و نیز گروههای آموزشی و دبیران ّ

مقدمه
مدرسان محترم
دبىران گرامىّ ،

در اىنجا به ذكر نكاتى مى پردازىم كه در تألىف اىن كتاب موردنظر بوده است و اطالع از آن

براى شما مفىد خواهد بود:
1ــ از آنجا كه اىن كتاب براى رشته هاى علوم انسانى طراحى شده است در انتخاب متون بىشتر
از متون ادبى عربى استفاده شده است.
2ــ اشعار ساده و موزون همىشه مورد رغبت جوانان بوده است .از اىن نوع اشعار در كتاب،
متعددى درج شده است.
نمونه هاى ّ

3ــ قواعدى كه در كتاب اشاره شده در جهت تكمىل و تعمىق آموخته هاى دانش آموزان در سه

دوره دبىرستان است.
سال ٔ

تعدد و
همه مطالب كتاب را فراگرفت .تمرىنات اىن كتاب از ّ
4ــ باىد كوشش كرد با تمرىن بىشتر ٔ
تنوع برخوردار است ،تمرىناتى از قبىل لإلعراب و التحلىل الصرفي ،التعرىب ،التشكىلِ ،امال ٔ الفراغ،
الجمل،المرادف و المضاد و… كه فراگىران با پاسخگوىى بدان ها قواعد و
اإلجابة عن االٔسئلة ،صىاغة
ُ

کلمات و مباحث مختلف را خوب درک مى كنند و جزء اندوخته هاى خوىش مى سازند.

   5ــ تالش كنىم كه برخى از مطالب و مباحث ساده به زبان عربى تدرىس شود .اىن امر در پىشرفت
تحصىلى دانش آموزان بسىار مؤثر خواهد بود.
خل ّقیت و قدرت فهم و استنباط،
  6ــ در امتحانات و ارزشىابى ها باىد توجه داشت كه بر نىروى ّ

تكىه و از حفظ قواعد پرهىز شود و به كاربرد آن در عبارات و جمله ها توجه گردد .مؤكد ًا توصىه مى شود

در طرح سؤاالت از آوردن عىن عبارات كتاب خوددارى شود.

و من ال ّله التوفىق
گروه عربى دفتر تألىف كتابهاى درسى ابتدایی و متوسطه نظری
ساىت گروه عربىwww.arabic-dept.talif.sch.ir :

