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

دبير بايد برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب عربی پايۀ هفتم و هشتم را تدريس کرده باشد؛

٢. دورۀ آموزشی ـ توجيهی ضمن خدمت را گذرانده باشد؛

 ٣. کتاب معلّم )راهنمای تدريس و ارزشيابی( را مطالعه کرده باشد.

خدای مهربان را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش سومين کتاب درسی 

زبان عربی به نوجوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائـه دهيم.

و  دانشگاه  استادان  از  گروهی  شامل  عربی،  درسی  کتاب های  تأليف  شورای 

و  نقد  به  بار  پيش از چاپ، چندين  قبلی  کتاب  دو  کتاب همچون  اين  است.  معلّمان 

بررسی نهاده و تدريس آزمايشی شده است، تا اشکاالت آن برطرف و نقاط قّوت آن نيز 

هرچه بيشتر تقويت گردد.

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

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم متون دينی و کمک به زبان 

و ادبّيات فارسی« 

پايان سال  بتواند در  انتظار می رود دانش آموز  شيوۀ کتاب متن محوری است. 

تحصيلی متون و عبارات سادۀ عربی را در حّد ساختار خوانده شده درست بخواند و 

معنای آنها را بفهمد. در اين کتاب 223 واژۀ جديد به کار رفته؛ اّما 597 واژۀ عربی هفتم 

و هشتم نيز در آن تکرار شده اند؛ پس در حقيقت هدف اين کتاب، آموزش 819 واژۀ 

پربسامد زبان عربی است که با احتساب جمع های مکّسر 860 واژه می شود. 

کتاب بر اساس اسناد باالدستی، »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنمای برنامۀ درسی« 

نوشته شده است. برنامۀ درسی ملّی، نقشۀ راه برای تألیف همۀ کتاب های درسی است. 

راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز که در »شورای برنامه ریزی درسی عربی« تهيّه و تنظيم 

شده نقشۀ راه برای تأليف کلّـيّـۀ کتاب های درسی عربی است. 

در نگارش کتاب به تجربيّات موفّق کتاب های عربی پیشین و کتاب های آموزش 

زبان ساير کشورها توّجه شده است.

کلمات به کار رفته در اين کتاب، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در 

ب
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قرآن، حديث، روايات و زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته اند. 

تصاوير، عبارات، متون و تـمرين های کتاب افزون بر آموزش زبان عربی؛ به ابعاد 

تربیتی و فرهنگی نیز توّجه دارند. 

بسياری  کلمات  هشتم  و  هفتم  پايه های  در  نهم  پايۀ  دانش آموز  که  آنجا  از 

اين کتاب کمی  لذا متن های  با ساختار زبان عربی آشنا شده؛  تاحدودی  را آموخته و 

طوالنی تر از کتاب های قبلی شده است.

و  دبيران  آموزشی،  گروه های  درخواست  بنابه  و  ملّی  درسی  برنامۀ  استناد  به   

دانش آموزان مجّدداً مکالـمه در کتاب گنجانده شده؛ زيرا مکالـمه بستری مناسب برای 

آموزش هر زبانی است و کالس درس را جّذاب، شاداب، پر تحّرک و فّعال می سازد ولی 

مکالـمه همچنان هدف اصلی آموزش کتاب حاضر نيست.

مهم ترین توصيه ها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب

1. کتاب عربی پايۀ نهم در ده درس تنظیم شده است و هر درس در دو جلسۀ 

آموزشی تدريس می شود.

2. اين کتاب همچون دو کتاب عربی پايۀ هفتم و هشتم متن محور است و بر 

ترجمه و درک و فهم و واژه شناسی تأکيد می شود.

3. ساختار آموزشی کتاب، افزون بر يادآوری مفاهيم دو کتاب پيشين، فعل های 

استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، وزن و ريشۀ کلمات و  امر و نهی، معادل ماضی 

ساعت شماری است. هدف در آموزش فعل، تنها شناخت انواع فعل است. دانش آموزان 

فعل را در جمله معنا می کنند. همچنين بايد فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی 

اين  از آموزش ترکيب وصفی و اضافی  را در جمله تشخيص دهند. هدف  و مستقبل 

است که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند »أَخي الَْعزيز« را داخل جمله )نه بيرون از 

جمله( ترجمه کند؛ مثال: »شاَهْدُت أَخي الَْعزيَز في الَْمسِجِد.« اين مطلب در سال های 

آينده بيشتر توضيح داده خواهد شد و در پايۀ نهم فقط در حّد مثال هايی که در کتاب 

آمده است کفايت می کند و نيازی به شرح و بسط بيشتر ندارد. در وزن و حروف اصلی 

نيز به آموزش مفهوم دو وزن فاِعل و َمفعول پرداخته شده و در سال آينده اين بحث 

ج
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زمينه ای برای ورود به مبحث اسم مشتق است. همچنين در يکی از تـمرين ها ماضی 

و مضارع باب های ثالثی مزيد آمده است. اّما مطلقاً آموزش ثالثی مزيد از اهداف اين 

کتاب نيست. اين تـمرين صرفاً جهت آشنايی مختصر و سطحی با این بحث است. در 

ساعت شماری نيز فقط ساعت کامل، ربع و نيم آموزش داده شده است و ساعتی مانند 

»چهار و بيست و پنج دقيقه« از اهداف کتاب نيست.

4. آنچه را دانش آموز در زمينۀ قواعد ضروری نياز دارد به تدريج خواهد آموخت؛ 

لذا نيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل نيست.

و  تصويری  ترجمۀ  سرود،  نـمايش،  مکالـمه،  گروهی  اجرای  مانند  کارهايی   .5

داستان نويسی کار عملی در درس عربی محسوب می شود. مدارسی که وقت اضافه 

دارند، يا مدارس خاص می توانند به عنوان فوق برنامه در چنين زمينه هايی دانش آموز 

را فّعال کنند.

6. اکنون دانش آموز پس از دو سال تسلّط نسبی به دست آورده و تا اندازه ای با 

زبان عربی آشنا شده است، ولی با وجود این از او ساخت انواع فعل و تعريب )ترجمه 

از فارسی به عربی( را نـمی خواهيم.

7. آموزش فعل و ضمير در کتاب های عربی دورۀ اّول متوّسطه بومی سازی شده 

است. لذا به ويژه از اوليای دانش آموزان که با سبک گذشته خو گرفته اند و می خواهند 

به فرزندانشان کمک کنند درخواست می گردد به اين مطلب مهم توّجه کنند. آموزش 

ضماير و صيغه های افعال بر اساس دستور زبان فارسی و به صورت )من، تو، او، ما، شما، 

، أنَت، أنتُما،  ايشان( است. سبک پيشين به اين صورت بود: )هَو، ُهما، ُهم، هَي، ُهما، ُهنَّ

، أنا، نَحُن( أنتُم، أنِت، أنتُما، أنتُنَّ

8. اين کتاب مکّمل و پشتيبان آموخته های دو کتاب پيشين در زمينۀ واژگان و 

ساختار است.

9. در بخش »بدانيم« آموزش ساختار زبان به کمک تصاوير صورت گرفته است. 

هدف از دو بخش »بدانیم« و »فّن ترجمه« کمک به فهم متن و عبارت است. دانش آموز 

اين دو بخش را می آموزد تا به كمکشان درست بخواند، بشنود، بفهمد و ترجمه كند. 

در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است بنابراين، سهم نـمرۀ بخش قواعد 

د
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در بارم بندی اندک است.

أَجاَب نوشته  َدعا و  قاَل،  الُْمعَجم مضارع فعل هايی مانند  10. گرچه در بخش 

شده است ولی ساختِن فعل مضارع اين فعل ها از اهداف کتاب نيست. دانش آموز فقط 

بايد فعل ماضی و مضارع را بشناسد و معنای آن را بداند؛ مثالً در )قاَل- يَقوُل( الزم 

نيست بداند مضارع فعل »قاَل« چيست؛ بلکه بايد بداند معنای »يَقوُل« چيست. او بايد 

در اثر تکرار کلمات در متن کتاب به تدريج »قاَل - يَقوُل« را بشناسد.

نـمرۀ   ٥ است.  نـمره   1٥ از  دوم  و  اّول  نوبت  كتبی  امتحان  سؤال  طرح   .11

شفاهی مربوط به قرائت و مكالمه است.

12. از طرح سؤال در زمینۀ »ترجمۀ فارسی به عربی« جّداً خودداری شود.

13. »ساخت جملۀ عربی« در متوّسطۀ اّول مّد نظر نيست )در بخش مکالـمه 

یعنی پاسخ گویی به کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد؛ در مکالـمه باید بتواند پاسخ 

کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر به لزوم سرعت عمل در 

پاسخ دهی رعايت ظرافت های دشوار و فّنی زبان فعالً الزم نيست(.

به غير  يا »جمع  به غير مخاطب«  يا »مخاطب  به مؤنّث«  تبديل »مذکّر   .14

جمع« و موارد مشابه از اهداف اين کتاب نيست و بايد از طرح چنين سؤاالتی در هر 

آزمونی خودداری کرد؛ مثال:

اين جمله را به مضارع تبديل کنيد:           َذَهبُْت إلَی الَْمکتَبَِة َو أَنَْت ما َذَهبَْت.

جملۀ زير را با توّجه به کلمات داده شده بازنويسی کنيد:  

                                                      اُکتُْب واِجبَـَك يا أخـي.

                                                      ...       ...      يا أُختي.

در  نبايد  سخن  ديگر  به  شود.  سؤال  جمله  در  بايد  جديد  کلمات  معنای   .15

پرسيد.  دانش آموز  از  جمله  از  بيرون  را  کلمات  معنای  نهم  و  هفتم، هشتم  پايه های 

دانش آموز بايد عبارت و متن را درست بخواند و کلمات جديِد آن را با توّجه به قرائن 

موجود در جمله معنا کند. هدف از گنجاندن واژگان جديد در آغاز هر درس، تسهيل 

و تلطيف آموزش و مشارکت هرچه بيشتر دانش آموز در ترجمۀ متن هر درس است.

16. روخوانی های دانش آموز و فّعاليت های او در بخش مکالمه در طول سال 

ه
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نـمرۀ شفاهی دانش آموز را تشکيل می دهد.

17. در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده 

تا نيازی به دفتر تـمرين نباشد. به جای اينکه وقت دانش آموز صرف نوشتن شود بايد 

بيشتر صرف مهارت های زبانی خواندن، شنيدن و فهميدن گردد. رونويسی دروس و امال 

در هيچ  يک از سه کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه الزم نيست.

18. از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ 

زيرا به تدريج همۀ کتاب های آینده نيز ادامه و مکّمل روش اين کتاب خواهند بود.

چنانچه تـمايل داريد از نظريّات شما آگاه شويم؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه 

عربی پيغام بگذاريد.   

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

وبالگ های دبيران و گروه های آموزشی فّعال در وبگاه گروه عربی دفتر تأليف 

برای آشنايی شما لينک شده است.

برای همۀ همکاران آرزوی موفّقيت داريم.

و
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. ، أَْهالً َو َسْهالً ِبـکُـنَّ الُم َعلَْيـکُـنَّ أَيَّـُتـَهـا الطّالِباُت، السَّ

ز
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الُم َعلَْيـکُـْم، أَْهالً َو َسْهالً ِبـکُــم. لّـاُب، السَّ ـَهـا الـطُـّ أَيُـّ

ح




