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هدف از تأليف كتاب راهنامی معلّم، آگاهی يافنت از برنامۀ درسی، روش تدريس و ارزشيابی است. برنامه ریزاِن 

آموزشی و نويسندگان کتاب های درسی تالش می كنند تا رویکرد تأليف کتاب نونگاشت و نيز روش های تدريس 

مناسب برنامۀ درسی را آشكار سازند؛ اّما گاهی نتيجه های به دست آمده از ارزشیابِی برنامه های درسی، فاصلۀ 

میان »برنامۀ قصدشده« و »برنامۀ اجرا شده« را نشان می دهد. یکی از راهكارهای حّل مشكل، استفاده از »کتاب 

راهنامی معلّم« است. وابستگی برخی از معلاّمن به شيوه های پيشني و كتابی كه سال ها آن را تدريس كرده اند، 

موجب می شود تا پذيرش كتاب نونگاشت با دشواری روبه رو گردد.

و در پی  اينها می پندارند  مانند  و  اشاره  اسم  انواع فعل، ضمري،  تنها رصِف  را  زبان عربی  آموزش  برخی هنوز 

مهارت های زبانِی شنيدن، خواندن و سخن گفنت نيستند؛ شايسته و بايسته است تا بينديشيم که هدف از آموزش 

عربی در ايران چيست و دانش آموز به چه اندازه از دانش زبانِی عربی در زندگی نياز دارد.

دانش آموز پايۀ دوازدهم تنها يک زنگ متعارف در طول هفته درس عربی دارد؛ بنابراين، منی توان توقّع داشت 

كه آموخته های او در بخش قواعد دو برابر دانش آموزان ساير رشته ها باشد؛ درس عربی درس اختصاصی در رشتۀ 

ادبيات و علوم انسانی است؛ لذا ساعت بيشرتی برای تدريس آن الزم است؛ اّما مؤلّفان در تعيني ساعت هفتگی 

درس نقشی نداشته اند. پس شيوۀ منطقی اين است كه تأليف كتاب با توّجه به ميزان ساعتی باشد كه در اختيار 

معلّم است.

اصول یاددهی ــ یادگیری در درس عربی پايۀ دوازدهم به گونه ای سامان داده می شود كه:

1 آموزش زبان عربی به صورت فّعال و با مشاركت گروهِی دانش آموزان اجرا شود؛ مثالً نقش اصلی را در ترجمۀ 

متون و عبارات، دانش آموز ايفا می کند و معلّم نقش راهنام و مدير آموزشی دارد؛ دبري می تواند برای ترجمۀ 

اّول، نيم ساعت فرصت بدهد؛ سپس در نقش يک مدير آموزشی، اشكاالت دانش آموزان را  گروهِی منت درس 

برطرف سازد.

٢ معلّم افزون بر ارزشیابی از دانش آموزان، نسبت به ارزشیابی از فّعالیت های خويش مبادرت ورزد. در حقيقت 

يکی از اهداف اصلی از برگزاری امتحانات همني مطلب است.

فهم  و  ترجمه  نقش  میان،  این  در  می گیرد.  زبانی صورت  مهارت های  پرورش  با هدف  عربی  زبان  آموزش   ٣

پايۀ دوازدهم، هدف آن است كه دانش آموز  عبارات و متون، برجسته تر می شود. در کتاب عربی، زبان قرآن 

درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد. »تعريب« از اهداف نيست؛ با توّجه به همني مطلب، 

بسياری از پرسش های دبريان پاسخ داده می شود. وقتی هدف، فهم منت است؛ بسياری از ظرايف قواعد نيازی 

به آموزش ندارند.

٤ در شیوه های نوین آموزش عربی به مهارت خواندن و شنیدن توّجه بیشرت می گردد. اصوالً مهارت شفاهی در 

مقّدمه



هر زبانی از مهم ترين اهداف است. وجود كنكور و امتحان هامهنگ نهايی موجب شده است تا اين بخش از 

آموزش زبان آسيب ببيند؛ زيرا دبري ترجيح می دهد بر مهارت حّل مترينات كتبی رسمايه گذاری كند و بهرت است 

قواعد ترجمه كه در سال های گذشته آموزش داده شده است، مترين و دوره شود.

٥ سنجش مهارت های زبانی بر این مبنا صورت می گیرد: روان خوانی، ترجمۀ عبارات از عربی به فارسی، یادگیری 

عبارات و مصطلحات پر تكرار و مهّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخن گفنت )به صورت پرسش و پاسخ میان 

دبیر و دانش آموز و یا در میان دانش آموزان( در مورد مهارت نوشنت از آنجا كه الفبای فارسی و عربی تقریباً 

یكی است؛ ارجاع به وجوه تـامیز و اختالفات امالیی كفایت می كند. اين بخش نيز مظلوم واقع شده است. كمرت 

دبريی به مسائل اماليی توّجه دارد؛ مثالً اينكه كلمۀ »آية« در فارسی به دو صورت »آيه« و »آيت« در دو معنای 

مختلف آمده است؛ »ُمداواة« و »ُمالقاة« به صورت »مداوا« و »مالقات« نوشته شده است؛ حرف ة در مداواة 

حذف و در مالقاة کشيده شده است. 

از توانایی درست خوانی و  باید  انسانی  ادبيات و علوم  روخوانی جایگاه ويژه ای دارد؛ معلّم به ويژه در رشتۀ 

روان خوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه، آموزش دهد. اين كار تنها از  عهدۀ 

دبري متخّصص برمی آيد. تلّفظ صحيح حروف »ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و« آموزش داده می شود. حرف 

»ک« در عربی و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد. معموالً حرف »و« فراموش می شود. حال آنکه تلّفظ فارسی و 

 W در انگليسی و در عربی به صورت V عربی اين حرف نيز فرق دارد. در فارسی معيار، اين حرف به صورت

تلّفظ می شود. با توّجه به اينکه در نـامز خواندن، تلّفظ درست مخارج حروف اهميّت دارد؛ لذا دبري عربی به 

اين بخش توّجه دارد. طبيعی است كه برخی از دانش آموزان منی توانند كلامت را درست تلّفظ كنند و اين نشانۀ 

تنبلی و بی مباالتی آنان نيست. يک دبري با تجربه به اين مطلب توّجه الزم را دارد. دانش آموزانی هستند كه حتّی 

در تلّفظ درست زبان فارسی نيز اشكال دارند.

خوب است از الگوها و شيوه هايی کارساز برای آموزِش ترجمه بهره گرفته شود. گاهی استفاده از زبان فارسی در 

تفهیم فنون ترجمه، كارآمد است؛ مانند: تطبیق انواع فعل در دو زبان؛ مثالً گفته شود: »ما فََعَل« و »لَْم يَْفَعْل« 

معادل ماضی ساده در فارسی هستند.

نياز دانش آموز کشور عربی به قواعد با نياز يک دانش آموز ايرانی فرق دارد؛ قواعد کاربردی به عنوان اصلی 

اساسی مورد توّجه برنامه ریزان، مؤلّفان و معلاّمن قرار می گیرد. در يادگريی هر زبانی آموزش قواعد الزم است، 

توّجه به قواعد کاربردی و یافنت شاهد از منت، مورد تأكید است. در کتاب های درسی عربی هفتم تا دوازدهم 

بخشی از قواعد تأکيد شده است که در فهم منت بسيار مهم اند. برای فهم منت بخشی از قواعد، مهم تر و بخشی 

کم اهميّت ترند. به همني منظور، مباحث علم رَصف در کتاب، بيشرت از علم نحو است و در مطالب رصفی نيز 



رصفاً مهم ترين بخش ها آورده شده اند. آنچه دبري هميشه بايد بدان توّجه كند اين است كه هفته ای يک زنگ با 

دانش آموزان درس دارد و در صورتی كه يک جلسه به تعطيلی برخورد كند، به مّدت چهارده روز دانش آموزش را 

نـمی بيند؛ لذا در تدريس همواره بايد بر مهم ترين قواعد تكيه كند. مهم ترين بخش قواعد نيز شناخت فعل است. 

در این باره شايسته و بایسته است که سؤال تعريفی در امتحانات طرح نشود؛ در آموزش عربی طرح چنني سؤالی 

در امتحان درست نيست: )افعال ناقصه را تعريف کنيد.( سؤال درست اين است که ترجمۀ اين عبارت ها خواسته 

شود: )كان اللُّه حكيامً./ كان الطّالب يكتب درسه.( هنگامی که دانش آموز بتواند اين جمله ها را به درستی ترجمه 

کند، به اين معناست که با فعل های ناقصه که يکی از آنها »كاَن« می باشد، آشنا شده است. البتّه می توان در 

تـمرينات كالسی چنني سؤاالتی را پرسيد، بی آنكه به آن نـمره داد.

در امر تدريس به اين موارد توّجه می كنيم:

1 از تدريس به صورت سخرنانی در آموزش زبان بپرهيزيم؛ زيرا دانش آموز بايد در يادگريی نقش اصلی را داشته 

باشد. ديده شده است دبري 90 دقيقه به زبان فارسی دربارۀ زبان عربی صحبت می كند.

٢ بر روش های اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش تأكید شود؛ آنچه را که دانش آموز با راهناميی معلّم 

دريابد و خودش بدان پی بربد، آنگاه مترين کند، در ذهنش ملکه می شود. آموزشی كه فراگري در آن نقش ضعيفی 

دارد، به نتيجۀ مطلوب نـمی رسد.

٣ به آموخته های پیشین فراگريان توّجه شود؛ دبريی که از واژگان و قواعد پنج کتاب گذشته بی اطاّلع است در 

تدريس با دشواری و کندی مواجه می شود.

٤ قواعد عربی به دستور زبان فارسی پيوند بخورد و آموزش آن برای فهم بهرت بومی سازی شود؛ برای منونه، وقتی 

می خواهيم فعل مجهول )کُِتَب و يُْکتَُب( را آموزش دهيم بديهی است که نخست بايد فعل مجهول فارسی )نوشته 

شد و نوشته می شود( را تفهيم كنيم. يا برای تفهيم معنای »قَْد أَفْلََح« و »کانوا يَْسَمعوَن« ابتدا بايد معنای ماضی 

نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی توضيح داد.

٥ برخی از قواعد، تأثیر چندانی در دریافت معنا ندارند؛ لذا بخشی از آنها حذف می شود؛ مانند: مبحث غريمنرصف، 

انواع اعالل و ماقبل اعالل که برای دانش آموز ايرانی سودی ندارد و تنها موجب طرّاحی سؤاالت معاّمگونه می شود. 

قواعد در خدمت فهم عبارات و متون هستند؛ زيرا رویکرد کتاب های جدید عربی بر پایۀ مهارت های چهارگانۀ زبانی 

ِح  و منت محور است. به عبارت دیگر، شناخت هدف است نه ساخت؛ لذا طرح سؤالی که بر اساس »ساخت« یا »َصحِّ

اْلَْخطاَء« یا »اعراب گذاری« باشد، در روش جدید وجود ندارد؛ بلکه دانش آموز با ساختارهای درست و اعراب گذاری 

شده روبه رو می شود.



فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اين گونه آمده است: 

»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیّات فارسی کامالً با آن آمیخته است؛ این زبان 

باید پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ متوّسطه در همۀ کالس ها و در همۀ رشته ها تدریس شود«.

در »برنامۀ درسی ملّی« در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:

»... آشنايی با زبان عربی و مشّخصاً مهارت های چهارگانۀ زبانی، یعنی خواندن، گوش کردن، نوشنت و سخن گفنت 

در این حوزه به ميزانی است که دانش آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصومني و متون دينی 

و فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقويت زبان فارسی او مؤثّر باشد«.

در »برنامۀ درسی عربی« نيز دربارۀ رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی چنین آمده است:

ادبیّات  و  زبان  بهرت  به فهم  برای فهم عبارات و متون اسالمی و كمک  زبانی  رویكرد »پرورش مهارت های 
 

1

قاعده محوری. به جای  منت محوری  و  واژگان  کاربرد  مطلب،  درک  حاکمیّت بخشی  و  فارسی« 

كاسنت از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی كه امكان نادیده گرفنت آنها در این فرایند آسیبی به رویکرد 
 

٢

فهم عبارت و منت وارد نـمی سازد؛ در عوض توّجه بیشرت به منت و واژگان پرکاربرد و کلیدی.

شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان

دانش آموزان بايد بتوانند در پايۀ دوازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی، به فهم ساختارها و متونی با گسرتدگی 

بیشرت نسبت به سال های گذشته دست یابند. دانش آموز در طول شش سال متوّسطه، با احتساب جمع های مكّس 

نزديک به دو هزار واژه آموخته است؛ لذا او با استفاده از فرهنگ لغت، می تواند قرآن كريم، نهج البالغه، احاديث، 

ادعيه و متون سادۀ عربی را ترجمه كند. همچنني می تواند متون فارسِی دارای كلامت عربی را درست بفهمد. 

وی می تواند در حّد رفع نيازهای ابتدايی به زبان عربی سخن بگويد. شايان ذكر است كه مكالـمه، هدف اصلی 

كتاب درسی نيست. دانش آموز رشتۀ ادبيات و علوم انسانی در بخش قواعد نسبت به دانش آموزان ساير رشته ها 

اطاّلعاتی بيشرت دارد؛ بديهی است با توّجه به اينكه از نظر زمانی هيچ فرقی ميان دانش آموزان رشتۀ ادبيات و 

علوم انسانی با رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی نيست؛ لذا اين اطاّلعات خيلی بيشرت منی باشد.

به بخشی از رهنمودهای مقام معظَّم رهربی دربارۀ درس عربی توّجه بفرماييد:

... عربی ای که ما در حوزه یاد می گیریم فلسفه ای دارد. فلسفه اش این است که ما بتوانیم در تعبیرات عربِی دشوار که 

یک عرب معمولی هم درست نـمی فهمد مراد را پیدا کنیم؛ یعنی به طور کامل بر قواعد و دستور زبان عربی مسلّط 

شویم؛ لذا مثالً آن کتابی را که طلبۀ ُمْغنی خوان ما می خواند؛ اغلب عربی دان های خوِد زبان عربی این معلومات را 

ندارند. مثالً فرض کنید نوشته: »لاَّم« در این معنا استفاده می شود. فالن کس گفته در فالن معنا هم استفاده می شود؛ 



به دنبالش استدالل او را ذکر می کند؛ این یعنی اجتهاد در زبان عربی؛ این مربوط به طلبۀ مغنی خوان یا سیوطی خوان 

ماست؛ یعنی طلبۀ سطح پایین ادبیات. 

ما باید عربی را آن چنان بیاموزانیم که دانش آموزان ولو هیچ قاعده ای را هم ندانند، اّما وقتی منت را می خوانند، 

معنایش را بفهمند و این کامالً ممکن است. 

ما کسانی را داریم که وقتی شام آیۀ قرآن را می خوانید، آنها معنایش را می فهمند؛ اّما اگر از آنها بپرسید فاعل و 

مفعول جمله را تعیین کنید؛ اصالً منی توانند، ولی معنا را می فهمند و برای شام ترجمه می کنند. 

من منی گویم اصالً قاعده نباشد؛ اّما دانش آموز چه نیازی به این قواعد دشوار دارد؟! 

... به جای همۀ اینها شام باید کاری کنید که دانش آموز منت خوانی عربی را یاد بگیرد ... 

هیچ احتیاجی نیست که این گونه عربی در مدارس ما تدریس شود؛ این یک رشتۀ تخّصصی استنباِط فقه و اصول 

از منابع عربی است. 

زبان عربی مثل  نباشند،  يا  باشند  بلد  را  آن  با  ما مکامله  باشد مردم  نيست که الزم  زبانی  زبان عربی،  امروزه 

انگليسی نيست که زبان رايج دنيا باشد، تا ما ناچار باشيم از لحاظ مکامله با اين زبان آشنا بشويم.

عربی را ممكن است افراد با سه هدف ياد بگريند: 

... اين هم به نظر من  يكی اينكه مكاملۀ عربی را ياد بگريند ... هدف ديگر، فراگريی قواعد زبان عربی است 

نـمی تواند مقصود از تعليم عربی در آموزش و پرورش باشد ... هدف سومی هم كه مال عاّمۀ مردم است و آن 

فراگريی عربی به قصد فهميدن متون عربی رايج يعنی قرآن، حديث، نهج البالغه، دعا، دعای كميل، دعای ندبه، 

دعای ابوحمزه ثُـاملی و صحيفۀ سجاديّه است. همۀ مردم بايد عربی را با اين قصد ياد بگريند.

بيانات رهرب معظّم انقالب اسالمی در ديدار مديران و جمعی از كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش 

و پرورش. 1379/10/27

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب

)رعايت اين تأکيدات در کنکور، مسابقات علمی، امتحان نوبت اّول و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی 

است. اين نوشته به منزلۀ ابالغ رسمی است.(

1 دانش آموز پايۀ دوازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی در طول پنج سال گذشته با اين ساختارها آشنا شده 

است: 

)هرچند  بعيد  ماضی  معادل  استمراری،  ماضی  معادل  مستقبل،  نفی،  نهی،  امر،  مضارع،  ماضی،  فعل های   

دانش آموز در کتاب با فعل های غريصحيح و سامل مانند َوَصَل، کاَن و نََهی نيز مواجه شده است، ولی وجوه رصفی 

آن از اهداف قواعد کتاب درسی نيست. اگر در آزمون ها از فعل های معتل استفاده شود به رشط اينكه  تغيرياتش 



پيچيده نباشد، اشكالی ندارد.( و ترجمۀ فعل هايی که حروف »أْن ، لَْن ، کَي ، لَِکي ، َحتَّی« و »لَْم، لِـ ، ال« بر آنها 

وارد شده است، بدون ذکر اعراب اصلی و فرعی و در حّد شناخت آنها و دانسنت معنايشان. )نام اين حروف و 

فعل آنها در کتاب ذکر نشده است.( این بخش از قواعد، مهم ترين مطلبی است که دانش آموز آموخته است و 

در کالس درس پايۀ دوازدهم بايست تکرار و بازآموزی شود. تنها در زبان عربی نيست که يادگريی فعل بسيار 

اهميّت دارد، در ساير زبان ها نيز همني گونه است.

غرُي ُمَؤدٌَّب.«  ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤّخر در جمله؛ مانند: »أَخوکُنَّ الصَّ

 اسم اشاره )هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء، ذلك، تلك، أولئك( کلامت پرسشی )َهل، أَ، أَيَن، َمتَی، کَيَف، لاِمذا، 

ِباذا، ِمن أيَن، أَّي، َمن، َمن هَو، َمن هَي، ما، کَم( وزن و ريشۀ کلامت، نون وقايه. 

 عددهای اصلی »يک تا صد« و عددهای ترتيبی »يکم تا بيستم« آموزش داده شده و به برخی ويژگی های 

معدود نیز اشاره شده است؛ مانند جمع و مضاٌف اليه بودِن معدود سه تا ده؛ مفرد بودِن معدود يازده تا نود و 

نه. در معرّفی عدد معطوف، ویژگی و اِعراب معدود آن مّد نظر نیست؛ مثالً اين موارد هدف نيست: 

ثالثَة عرَش رجالً و ثالث عرشَة امرأًة )تطابق جزء دوم(؛ مفرد و مجرور بودن معدود بعد از مئة و ألف؛ مانند: 

مئُة رجٍل و أَلُف شهٍر؛ سنَة أَلٍف و ثالثـمئٍة و َسبعٍ و تسعون و عاَم أَلٍف و ثالثـمئٍة و َسبعٍة و تسعون )که کلمۀ 

سبع و سبعة در برخورد با عام و سنة تغيري می کنند.( عددی مانند مئُة مجلٍة و مجلٌّة )101 مجلّه(. اَلَْعَدُد الْحادَي 

َوالِْعرْشوَن بَْعَد الِْمئَِة )شامرۀ صد و بيست و يكم(

نه تنها در مبحث عدد، بلکه در متامی مباحث کتاب هميشه اين موضوع را در نظر داشته باشيم که تعريب از 

اهداف کتاب نيست؛ همني موضوع بسياری از ابهامات دبري را برطرف می کند و موجب می شود که از تدريس 

بسياری نکات منرصف شود.

اسم های معرب جزء  اِعراب  تشخيص  و  اسم های ظاهر  در  اِعرابـی  يا محّل  کلمه  نقش دستوری   تشخيص 

اهداف است. )فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، صفت، مضاٌف اليه، مجرور به حرف جّر، اسم و خرب افعال ناقصه و نايب 

فاعل در حالت اسم ظاهر.( طبيعی است که محل اعرابی در حّد کلامتی است که در کتاب زير آنها خط کشيده 

شده است؛ در غري این صورت، اگر دبريی بخواهد فراتر از کتاب، تدريس کند، به جايی خواهد رسيد که به شّدت 

دچار کمبود وقت خواهد شد و دانش آموز نيز آشفته و رسگردان می شود.

 تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول در جمله. 

 تشخيص معرب و مبنی در حّد آموخته های کتاب )نه در حالت پيرشفته(. بايد دقّت کنيم که مبحث معرب 

و مبنی در حّد آموخته های دانش آموز در پايۀ دهم مطرح شود نه بيشرت.

 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تفضيل، اسم مبالغه. 



در کتاِب درسی صفت مشبّهه، اسم زمان و اسم آلت آموزش داده نشده، همچنني اصطالح جامد در برابر مشتق 

نيز، تدريس نشده است؛ پس تشخيص اسم جامد از مشتق در سؤاالت طرح نـمی شود. همچنني اسم مکان از 

ثالثی مزيد مانند مجتمع از اهداف کتاب نبوده است. ترجمۀ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تفضيل، 

اسم مبالغه از اهداف کتاب می باشد.

 در کتاب رشتۀ ادبيّات و علوم انسانی تشخيص نوع و صيغۀ فعل از اهداف آموزشی است؛ اّما الزم است 

)لِلُْمخاطَبنَي(.  به صورت  نه  است،  داده شده  آموزش  مخاطب(  مذکّر  )جمع  به صورت  فعل  كه صيغۀ  بدانيم 

دانش آموز شناسۀ »تُْم« را در »فََعلْـتُم« می شناسد و اين فعل ها را به دنبال آن درست ترجمه می کند: َخرَْجــتُم، 

تََخرَّْجــتُم، أَْخرَْجــتُم، اِْستَْخرَْجــتُم. آموزِش معانِی ابواب ثالثی مزيد هدف نيست؛ لذا اگر دبريی به معانی غالب 

باب ها اشاره كند الزم است به دانش آموز بگويد اين معانی كليّت ندارد.

 اسلوب رشط و ادوات آن )بدون توّجه به اعراب اصلی و فرعی جزم(. دبري می تواند اشاره کند که در فعل چه 

تغيرياتی پيش آمده است؛ اّما در امتحان از تغيريات، سؤالی طرح منی شود.

 شناخت دو نوع معرفه )معرَّف به ال و َعلَم( و ترجمۀ جملۀ بعد از نکره. ساير انواع معارف در کتاب ذکر 

نشده است؛ زيرا در فهم منت، کمرت تأثري دارند؛ مثالً اينکه دانش آموز نداند »الَّذي« يا »هذا« معرفه است، تأثريی 

در ترجمه برايش ندارد. يا دانش آموز در دورۀ اّول متوّسطه صدها ترکيب اضافی را مشاهده می کند و به راحتی 

ترجمه می کند، در حالی که منی داند در اين ترکيب ها جزء نخست معرفه به اضافه است و مشکلی در فهم منت 

برايش ايجاد نشده است؛ مثالً در اّولني صفحۀ کتاب هفتم، اين ترکيب ها آمده است: قيمُة الِْعلِم، حسُن السؤال، 

نصُف العلِم، مجالسُة العلامِء، طلُب العلِم، آفُة العلِم. اين شش ترکيب را دانش آموزی ترجمه می کند که تازه از 

دبستان وارد متوّسطه شده است و هيچ مشکلی نيز مواجه نشده است. چنني ترکيب هايی در کتاب های سه سال 

اّول متوّسطه فراوان است. پس اينکه در کتاب متوّسطۀ دوم فقط دو نوع معرفه آموزش داده شده است بر يک 

مبنای علمی قرار دارد.

٢ کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دوازدهم در پنج درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در چهار جلسۀ 

آموزشی تدريس و ارزشيابی کرد. اگر دبريی بر اساس روش تدريس و ارزشيابی صحيح تدريس کند وقت اضافه 

نخواهد آورد؛ اّما دبريی که به دانش آموز بگويد منت را خودتان ترجمه کنيد و تـمرينات نيز بر عهدۀ دانش آموز 

است و تنها به تدريس قواعد کفايت کند قطعاً نه تنها وقت اضافه خواهد آورد، بلکه در امر تدريس شکست 

خواهد خورد و موجبات بيزاری دانش آموز از درس را خدای ناکرده فراهم خواهد آورد.

٣ نيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمِل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه الزم بوده در کتاب آمده است. قواعد کتاب به 

صورت خودآموز نوشته شده است. از دانش آموزی بخواهيد با صدای رسا بخش اِْعلَموا را در کالس بخواند. آنگاه 



هر جا الزم شد در هنگام خواندن، سؤاالتی را از ديگران بپرسيم. تعداد کمی از دانش آموزان جذب رشتۀ زبان و 

ادبيات عربی يا مرتجمی عربی خواهند شد. آن عده چهار سال در دانشگاه فرصت دارند و اين وظيفۀ دانشگاه 

است که دانشجوی اين رشته را توانـمند سازد و واحدهای درسی و رسفصل هايش را اصالح کند.

٤  تعريب، تشکيل )حركت گذاری( و اِعراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. امسال و در طول پنج سال 

گذشته در اين مورد، هيچ مترين و آموزشی وجود نداشته است. متام کتاب درسی کامالً اعراب گذاری شده است، تا 

دانش آموز دچار مشکل قرائت نشود. شايسته است طرّاحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کامالً حرکت گذاری 

کنند. دانش آموز نيازی به مهارت تشکيل ندارد. قرآن، احاديث، ادعيه و زيارت نامه ها حرکت گذاری شده اند و 

دانش آموز با يک منت عربی حرکت گذاری شده روبه روست. او نيازی به مکاتبات اداری نيز ندارد. يک دانش آموز 

ايرانی با متون دارای حرکات مواجه می شود. همني منت را بايد بخواند و ترجمه کند. 

٥ تحليل رصفی در چارچوب آموخته های دانش آموز است. 

چنني قواعدی در کتاب تدريس نشده است: 

نوع بناء، نوع ضمري، اسم موصول، جامد و مشتق، صفت مشبّهه، اسم زمان، اسم آلت، غري منرصف و... بنابراين، 

شايسته است به اين مورد در طرّاحی سؤاالت امتحانی و کنکور توّجه شود. طرح سؤال از بخش تحليل رصفی بايد 

حتامً به صورت دو گزينه ای باشد؛ مثالً طرح چنني سؤالی قطعاً نادرست و خالف اهداف آموزشی کتاب است: 

تحليل رصفی کلامت اين جمله را بنويسيد: »يستخرج الُعاّمُل النِّفَط ِمن باطِن الرِض«.

٦  تبديل »مذکّر به مؤنّث« يا »مخاطب به غريمخاطب« يا »جمع به غريجمع« و بالعکس و موارد مشابه و نيز 

ساخنت هرگونه جمله از اهداف کتاب نيست. نه اينکه اين مهارت خوب نيست؛ بلکه اين مهارت، مطابق اهداف 

کتاب نيست. برای دانشجوی رشتۀ عربی بسيار خوب است.

٧  معنای کلامت در هر آزمونی در جمله خواسته می شود. در چند مترين کتاب معنای کلمه بريون از جمله 

خواسته شده است؛ اّما شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش و ارزشيابی است. کلامت بسياری 

هستند که تنها در جمله معنايشان آشکار می شود؛ مانند: عني )چشم، چشمه( و حديث )سخن، نو(

٨  روخوانی های دانش آموز و فّعاليت های او در بخش شفاهی در طول سال نـمرۀ شفاهی دانش آموز را در نـمرۀ 

ميان نوبت تشکيل می دهد. طبيعی است که دبري فرصت نـمی کند در يک روز از همۀ دانش آموزان امتحان شفاهی 

بگريد. بنابراين، در هامن آغاز سال تحصيلی اين تذکّر به دانش آموز الزم است که هرچه در طول سال می خواند 

بخشی از نـمرۀ شفاهی اوست.

٩  در کتاب درسی، جای کافی برای نوشنت ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفرت تـمرين 

نيازی نداشته باشد. توّجه داشته باشيم که بسياری از تـمرينات به گونه ای هستند که اگر قرار باشد دانش آموز 



در دفرتی جداگانه آنها را بنويسد آزاردهنده است. صفحه آرايی کتاب به گونه ای تنظيم شده است که مشکلی 

برای نوشنت پيش نيايد. منت درس تنها بخشی از كتاب است كه جا برای نوشنت ندارد؛ لذا با چسباندن يک برگه به 

راحتی می توان مشکل را حل کرد.

10 تدريس مبحث حركت عني الفعل در ثالثی مجرّد، اختياری است و بستگی به زمان کالس و نظر دبري دارد؛ 

بنابراين در آزمون های نهايی و مسابقات علمی به ويژه در کنکور از آن سؤال طرح نخواهد شد.

از همکاران گرامی خواستاريم تا با رويکرد دفتـر تأليف کتاب های درسی همگام شوند؛ کتاب های درسی »عربی، 

زبان قرآن« مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می زند.

آگاهی از نظريّات شام موجب خرسندی ما می شود؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد. 
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