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پیشگفتار

سخنی با دبريان، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است که دبري عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا دهم را تدريس، يا به دّقت مطالعه کرده باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

 3. کتاب معلّــم و نــرم افزار »بر فـــراز آسمــان« ويژۀ آموزش معلّمــان را با دّقت کافی بررسی 

کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب عربی، زبان قرآن )2(کتاب مشرتک همۀ 

رشته ها به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد  برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملّی اين است:

»پرورش مهــارت های زبــانی به منظــور تقويت فهــم قــرآن و متون دينی و کمک به زبـــان 

و ادبيات فارسی«  

پايۀ  انتظار می رود دانش آموز  شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا يازدهم منت محوری است. 

يازدهم بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و آيات آسان قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات 

عربی متون نظم و نرث فارسی را در حّد ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را 

بفهمد و ترجمه کند. 

همۀ کتاب هـای درسی با توّجــه به مصّوبات اسنــاد باالدستی »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنامی 

است.  درسی  کتب  تألیف  سند  مهم ترين  ملّی،  درسی  برنامۀ  است.  شده  نوشته  درسی«  برنامۀ 

راهنامی برنامۀ درسی حوزه تربیت و یادگیری عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـامم کتاب های درسی 

عربی است. 

کلامت کتاب های عربی پایۀ هفتم تا يازدهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 

حديث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته  است.  در اين کتاب، حدود 300 کلمۀ 

پرکاربرد به کار رفته و افزون بر آن، نزديک به 1200 واژۀ کتاب های عربی پایۀ هفتم تا دهم نيز 

در کتاب يازدهم تکرار شده است ؛ پس در واقع هدف، آموزش حدود 1500 واژۀ پربسامد زبان 

عربی است.حدود 550 واژه از 850 واژۀ سه کتاب دورۀ اّول متوسطه کاربرد قرآنی داشتند. در 

دورۀ دوم متوّسطه نيز چنني است.  

هدف اصلی،  فهم متون عربی به ويژه قرآن کريم و نيز فهم متون دينی هامنند احاديث، دعاها 

الف
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و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفنت« است و به استناد برنامۀ درسی ملّی، مکالـامت 

کوتاهی در کتاب گنجانده شده است؛ مکالـمه بسرتی مناسب برای آموزش هر زبانی است و کالس 

درس را جذاب، شاداب، پر تحّرک و فّعال می سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست.

و  کنکور  در  تأکيدات  اين  )رعايت  كتاب:  ارزشیابی  و  تدریس  شیوۀ  دربارۀ  تأکيدات  مهم ترین 

مسابقات علمی، امتحان نوبت اّول و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی است. اين نوشته به 

منزلۀ بخشنامۀ رسمی است(.

1  کتاب عربی زبان قرآن پايۀ يازدهم در هفت درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در 

سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد.

2  دانش آموز پايۀ یازدهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است: 

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی 

ترکيب وصفی و  آموزش  غرُي«، هدف  الصَّ »أَخوکُنَّ  مانند  ترکيب هايی  ترجمۀ صفت مؤّخر در  برای 

اضافی در عربی پايۀ نهم اين بود که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند »أَخي الَْعزيز« را داخل 

جمله )نه بريون از جمله( ترجمه کند.

اسم اشاره، کلامت پرسشی و ساعت خوانی.

وزن و ريشۀ کلامت )در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(.

عددهای اصلی يک تا صد )بدون توّجه به قواعد معدود و ويژگی های آن( و عددهای ترتيبی يکم تا 

بيستم، تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول، نون وقايه، اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه.

تشخيص املحّل اإلعرايب يعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، صفت، مضاٌف اليه، جار و مجرور؛ اّما تشخيص 

اِعراب )اصلی و فرعی( هدف نيست. 

در این کتاب، تشخيص نوع باب و صيغۀ فعل مانند »مفرد مذکّر غایب« و ذکر اصطالحات ثالثی 

مجرّد و مزيد و تشخيص آنها از اهداف آموزشی نيست.

اگر دانش آموز فعل را در حالت »سوم شخص مفرد« حفظ کند، برای کمک به شناخت فعل و ترجمۀ 

بلکه  نيست،  اهداف  متعارف چهارده صیغه جزء  به روش  افعال  اين  اّما رصف  ندارد.  اشکالی  آن 

شناخت و ترجمۀ آنها در جمله هدف است. معلّم نیز می تواند برای آموزش ابواب، از اوزان آنها 

استفاده کند)اِْستَفَعَل، يَْستَفِعُل، اِْستَفِعْل، اِْسِتفعال(.

به دنبال آن، درست ترجمه کند:  را  اين فعل ها  بايد »تُْم« را در »فََعلْـتُم« بشناسد و   دانش آموز 

َخرَْجــتُم، تََخرَّْجــتُم، أَْخرَْجــتُم و اِْستَْخرَْجــتُم.

در کّل کتاب آموخته های پيشني تکرار شده است، تا با گذر زمان، کم کم اين آموخته ها ملکۀ ذهن 

فراگري شود.

3  منت درس اّول، بخشی از آيات اخالقی قرآن )آيات 11 و 12 سورۀ ُحُجرات( است. قواعد دربارۀ 

شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است. در تـمرينات اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه که در 

سال گذشته آموزش داده شده دوباره تکرار شده است.
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4  موضوع منت درس دوم، احرتام نهادن به کالس و معلّم است. قواعد دربارۀ اسلوب رشط است.

دانش آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات رشط »َمْن، ما، إْن و إذا« آشنا می شود. فعل رشط و جواب آن را 

تشخيص می دهد. اّما آموزش جزم جزء اهداف نيست.

در  خدا  آفريده های  پريامون  انديشيدن  است.  درختان  شگفتی های  سوم،  درس  منت  موضوع   5

رهنمودهای بزرگان دين همواره تأکيد شده، با توّجه به سّن پر جوش و خروش جوانی دانستنی هايی 

در منت آمده است که موجب ايجاد عالقه و انگيزه نسبت به درس شود. قواعد درس دربارۀ ترجمۀ 

که  شده  داده  توضيح  نوع  دو  فقط  معرفه،  اسم  نوع  شش  از  است.  نکره  و  معرفه  اسم  درست 

مهم ترين آنها ست؛ )معرفه به ال و َعلَم(.

6 موضوع منت درس چهارم، آداب سخن گفنت است. آداب سخن گفنت با بهره گريی از سخنان بزرگان ،

دين برای دانش آموز رشح داده شده است. هدف از تدريس کتاب پيِش رو، تنها مهارت های چهارگانۀ 

زبانی نيست. در بيشرت متون و عبارات کتاب، برنامۀ پنهان آموزش وجود دارد که هدف آنها آموزش 

غري مستقيم فرهنگ ايرانی – اسالمی است. 

 دانش آموز در بخش قواعد با معادل هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا می شود.

7 منت درس پنجم، داستانی در نکوهش دروغگويی است. اين داستان برای دانش آموزان آراسته به 

سخنان بزرگان دين است و در آن از شيوۀ آموزش غري مستقيم استفاده شده، روشی که بنا به باور 

متخّصصاِن حوزۀ تعليم و تربيت مؤثّرترين روِش تربيتی است.

در قواعد اين درس، معانی حروف »أَْن« و »َك، لِـ ، لَِك و َحتَّی« آموزش داده شده است. نصب فعل 

مضارع، از اهداف نيست. لذا از آن سؤال طرّاحی نـمی شود. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی 

مانند »لَْن يَيْأََس« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند.

در  که  جهانی  شخصيتی  است.  شيمل  ماری  آنه  بانو  دکرت  شادروان  دربارۀ  ششم،  درس  منت   8

شناساندن فرهنگ و ادبيات  فارسی و نيز عربی به جهانيان نقشی شگفت انگيز داشته است. قواعد 

درس، دربارۀ معانی حروف »لَم، لِـ و ال« است. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی مانند »لَْم 

يَْسَمْع« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند. آموزش جزم فعل، از اهداف نيست.

9 منت درس هفتم، دربارۀ تأثري زبان فارسی در عربی است. موضوعی که برای بيشرت دانش آموزان 

و دبريان جالب بوده است و در نظرسنجی ها خواستار چنني متنی در کتاب درسی بودند. از بخش 

»للمطالعه« سؤال امتحانی طرح نـمی شود. کتاب های بسياری دربارۀ معّربات فارسی نگاشته شده 

است، از آن جمله: 

. محّمد التّونجي. مکتبة لبنان نارشون. باِت الْفارسیَِّة ُمنُذ بَواکیِر الَْعرِص الْحاِضِ ُمعَجُم الُْمَعرَّ

یوطي )برگردان محّمدجعفر اسالمی(. رشکت سهامی انتشار.  ریشه یابی واژه ها در قرآن. جالل الدین السُّ

واژه های دخیل در قرآن مجید. آرتور ِجفری )برگردان فریدون بدره ای(. توس.

یوطي. مکتبة ِمشکاة اإلسالمیة.  ب يف ما َوقََع يف القرآن ِمَن الُْمَعرَّب. جالل الدین السُّ الُْمَهذَّ

قواعد درس هفتم، کاربرد فعل های ربطی »کاَن، صاَر، لَيَس و أَْصبََح« در زبان عربی است. دانش آموز 

با معانی مختلف اين فعل ها آشنا می شود.



د

10  نيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه در این باره الزم بوده در کتاب 

آمده است، يا سال بعد خواهد آمد.

11 تحليل رصفی و اِعراب، تعريب و تشکيل و اِعراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کّل کتاب 

است  نشود. شايسته  در درست خوانی دچار مشکل  دانش آموز  تا  است،  اعراب گذاری شده  درسی 

طرّاحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کامالً حرکت گذاری کنند.

12 آموزش فعل و ضمري در کتاب های دورۀ اّول متوّسطه بومی سازی شده و بر اساس »من، تو، او، 

، أنَت، أنتاُم، أنتُم،  ما، شام، ايشان« است. سبک پيشني اين گونه بود: »هَو، ُهام، ُهم، هَي، ُهام، ُهنَّ

، أنا، نَحُن«.  أنِت، أنتاُم، أننُتَّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کامالً موفّق بوده است و دانش آموزان درس را بهرت آموخته اند.

13 تبديل »مذکّر به مؤنّث«، يا »مخاطب به غري مخاطب«، يا »جمع به غري جمع« و موارد مشابه 

از اهداف کتاب نيست.

14 معنای کلامت در امتحان داخل جمله خواسته می شود. در چند تـمرين کتاب درسی، معنای کلمه ،

بريون از جمله است؛ اّما جهت تسهيـــل آموزش و ارزشيابی شيوۀ طرح آن، همـــراه با يک نـمونه 

ارائه شده است.

شفاهی  نـمرۀ  سال،  طول  در  مکالـمه  بخش  در  او  فّعاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های   15

دانش آموز را تشکيل می دهد.

16 در کتاب به اندازه کافی جا برای نوشنت ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده است، تا نیازی 

به دفرت تـمرين نباشد. تنها منت درس جای کافی برای نوشنت ندارد که با نهادن يک برگه در کتاب، 

مشکل حل می شود.

17 از همکاران ارجمند خواستاریم تا با رويکرد دفرت تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی عربی 

مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می رساند.

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

http://arabic-dept.talif.sch.ir                 :نشانی وبگاه گروه عربی



سخنی با دانش آموز
از کشورهای مسلامن  عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن، حديث، دعا و زبان رسمی بسياری 

است؛ زبان و ادبيات فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهرت زبان و ادبيات فارسی آشنايی با زبان 

عربی الزم است؛ يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متّحد است؛ زبانی پرمعنا و قوی است؛ و 

کتاب های بسياری از دانشمندان به اين زبان نوشته شده است.

اين کتاب ادامۀ چهار کتاب پيشني است. هرچه در چهار سال گذشته آموخته ايد در متون، عبارات 

و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شامست و دبري 

نقش راهنام دارد. شام به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد؛ به همني منظور در انتهای کتاب 

همۀ واژگان چهار کتاب عربی قبلی در کنار واژگان جديد کتاب يازدهم قرار داده شده است. 

استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور 

و مسابقات طرّاحی می شود، موارد بسياری می آيد که از اهداف آموزشی زبان آموزی نيست. در 

آزمون هايی نيز که مؤّسسات مختلف برگزار می کنند بسياری از سؤاالت خارج از اهداف آموزشی 

است و جنبۀ معاّم دارد، يا اينکه حجمش آن قدر زیاد است که دانش آموز در پاسخ دهی وقت کم 

می آورد. لذا اگر در چنني آزمون هايی رشکت می کنيد شايسته است بدانيد از نظر اصوِل آموزش زبان، 

نه تنها مورد تأييد نيستند بلکه خالف اهداف نيز هستند و موجب نااميدی و دلرسدی می شوند. 

برای يادگريی هر زبانی تکرار و تـمرين الزم است. اگر می خواهيد در درس عربی موفّق تر باشيد، 

متون و واژگان درس ها را پيش مطالعه کنيد.

هدف اين کتاب فهم منت است. اگر شام بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست بفهميد و 

درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيــــد از فارسی به عربــی نيز ترجمـــه کنيد و حتّی سخن 

بگوييد؛ شام می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در سخرنانی، انشا و مقاله نويسی 

استفاده کنيد. 

»کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی يازدهم تهيّه شده است تا با تلّفظ درست متون آشنا شويد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حّل تـمرين ها در کالس به صورت گروهی است.

سخنی ويژه با مديران مدارس
ارزش علمی هستند  فاقد  و  نيستند  استاندارد  کنکور  برای  آمادگی  آزمون های مؤّسسات  اغلب 

و موجب نفرت از دروس می شوند. لذا نـمی توان ميزان تالش دبري و دانش آموز را با توّجه به اين 

به  بی ربط  و  کتاب  از  مطالبی خارج  مؤّسسات  اين  که  است  ديده شده  بسيار  آزمون ها سنجيد. 

اهداف دروس طرّاحی می کنند. همچنني کتاب های کار نيز اغلب همني گونه اند. اين کتاب نيازی 

به کتاب کار ندارد و تهيّۀ کتاب کار موجب لطمه به روند آموزشی خواهد گرديد. اگر مدرسۀ شام 

اين زمان رصف تقويت مهارت های  ساعت اضافه برای درس عربی اختصاص داده، بهرت است که 

شفاهی زبان شود. 

هـ
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ذيـَن آَمـنُـوا اْجـتَـِنـبـوا َكـثـيـراً  َهـا الَـّ يُـّ
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ـنِّ ... ﴾  اَلُْحُجرات: 12 ِمـَن الـظَّ
ای كساین كه ايـمان آورده ايد، از بسياری از گمان ها برپهزييد.

ُل ْرُس الْـأَوَّ اَلـــدَّ

نبیـنی ز طـاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود رد سرشت 


