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يني ( َر ِح َمهُ اللّهُ) :
قال ْالِما ُم الْ ُخ َم ُّ
ـت
َيسـ ْ
«ال تَقُولُــوا اللُّ َغ ـ ُة الْ َع َرب َّي ـ ُة ل َ
لُ َغ َتنــا؛ إنَّهــا تَرتَ ِبـ ُ
ـط بِنــا؛ ِلَنَّهــا لُ َغـ ُة
ـام َو ْالســا ُم لِلْ َجمي ـعِ».
ْالسـ ِ

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاههای مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص،
تبدیل ،ترجمه ،عکسبرداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع ،بدون
کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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اَلْ ُم َقدِّ َم ُة
سخنی با دبريان ،گروههای آموزشی ،مديران مدارس و اوليای دانشآموزان

الف

شايسته است که دبري عربی برای تدریس این کتاب:
 .1کتابهای عربی پايههای هفتم تا یازدهم را تدريس ،يا مطالعه کرده باشد.
 .2دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.
 .3کتاب معلّــم را با دقّت کافی بررسی کرده باشد.
خداوند مهربان را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش آخرين کتاب عربی ،زبان قرآن ()3
رشتههای علوم تجربی و رياضی و فيزيک پايۀ دوازدهم به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی
ارائه کنيم .در پايان راه برنامۀ شش سالۀ آموزش «عربی ،زبان قرآن» هستيم .اينک دانشآمو ِز
کوشا به شايستگی ،به قدرت فهم متون رسيده است .بديهی است که در اين راه از فرهنگ
لغت برای يافنت معنای واژگانی که در کتابهای درسی نديده است میتواند بهره بربد .در مدّت
اين شش سال ،مهمترين قاعده ،مربوط به شناخت فعل بود .دانشآموز بايد انواع فعل ماضی،
مضارع ،مستقبل ،امر ،نهی و نفی را بشناسد و اين شناخت ،درون منت و عبارت صورت میگريد.
رویكرد «برنامۀ درسی عربی» بر اساس «برنامۀ درسی ملّی» اين است:
«پرورش مهارتهای زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادب ّيات
فارسی»
شيوۀ تأليف کتابهای عربی هفتم تا دوازدهم منتمحوری است .انتظار میرود دانشآموز پايۀ
دوازدهم رشته های علوم تجربی و رياضی و فيزيک بتواند در پايان سال تحصيلی ،متون و عبارات
سادۀ قرآنی ،حديث و نيز ترکيبات و عبارات عربی متون نظم و نرث فارسی را در ح ّد ساختارهای
خواندهشده ،درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند.
کتابهای درسی با تو ّجه به مص ّوبات اسناد باالدستی «برنامۀ درسی ملّی» و «راهنامی برنامۀ
درسی» نوشته شده است .برنامۀ درسی ملّی ،مهمترين سند تألیف کتب درسی است .راهنامی
برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـامم کتابهای درسی عربی است .درس عربی درسی
ابزاری و برای کمک به فهم قرآن ،متون دينی و متون زبان و ادبيات فارسی است.
کلامت کتابهای عربی هفتم تا دوازدهم ،پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن،
حديث ،روايات و زبان و ادب ّيات فارسی بسيار بهکار رفته است.
مکس را نيز حساب کنيم ،شايد بتوان گفت در این شش سال ،حدود  2000کلمه
اگر جمعهای ّ
آموزش داده شده است.
هدف اصلی آموزش عربی در ايران ،فهم منت به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی هامنند
احاديث ،دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.
مهمرتین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب( :رعايت اين تأکيدها در کنکور،
مسابقات علمی ،امتحانات نوبت ا ّول و دوم و کتابهای کمک آموزشی الزامی است .اين نوشته
به منزلۀ ابالغ رسمی است).
 1دانشآموز پايۀ دوازدهم با اين ساختارها آشنا شده است:
 فعلهای ماضی ،مضارع ،امر ،نهی ،نفی ،مستقبل ،معادل ماضی استمراری ،معادل ماضی بعيد
(هرچند دانشآموز در کتاب با فعلهايی مانند َو َجدََ ،
قال و َهدَی نيز مواجه شده است ،ولی

ساختهای رصفی آن از اهداف قواعد کتاب درسی نيست ).و ترجمۀ فعلهای دارای حروف
«أ ْن  ،لَ ْن  ،کَي  ،لِکَي َ ،حتَّی» و «لَ ْم ،لِـ  ،ال» بدون ذکر اعراب اصلی و فرعی و در ح ّد شناخت
آنها و دانسنت معنايشان( .نام اين حروف و فعل آنها در کتاب ذکر نشده است).
الصغ ُري»،
ن
ک
ُ
خو
 ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤخّر در ترکيبهايی مثل «أَ َّ َّ
در جمله نه به تنهايی.
 اسم اشاره  ،کلامت پرسشی  ،وزن و ريشۀ کلامت  ،نون وقايه.
 عددهای اصلی «يک تا صد» و ترتيبی «يکم تا بيستم» به عنوان واژه ،آموزش داده شده و
به ويژگیهای معدود اشاره نشده است.
ٌ
مضاف اليه
محل اعرابـی (فاعل ،مفعول ،مبتدا ،خرب ،صفت،
 تشخيص نقش يا به اصطالحّ ،
و مجرور به حرف ج ّر) در اسمهای ظاهر از اهداف کتاب درسی است.
 تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول در جمله.
 تشخيص اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مکان ،اسم تفضيل ،اسم مبالغه( .در کتاب 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 نـمیشود).
 در اين کتاب ذکر صيغۀ فعل ،نه به صورت (جمع مذکّر مخاطب) ،نه به صورت
(لِلْ ُمخاطَب َني) و نه به شکل (دوم شخص جمع) از اهداف نيست .دانشآموز شناسۀ «تُ ْم» را
در «فَ َعلْـتُم» میشناسد و چنني فعلهايی را به دنبال آن درست ترجمه میکندَ :خ َر ْجــتُم،
ت َ َخ َّر ْجــتُم ،أَ ْخ َر ْجــتُم ،اِ ْستَ ْخ َر ْجــتُم.
 آموزش معانی ابواب ثالثی مزيد هدف نيست.
 اسلوب رشط و ادوات آن (بدون تو ّجه به اعراب اصلی و فرعی جزم).
 شناخت دو نوع معرفه (مع َّرف به ال و َعلَم) و ترجمۀ جملۀ بعد از اسم نکره.
 2کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دوازدهم در چهار درس تنظیم شده است .هر يک از درسها
را میتوان در چهار جلسۀ آموزشی تدريس کرد .فرصت آزاد را میتوان برای آزمون و تقويت
مهارت شناخت فعل ماضی ،مضارع و  ...و تقويت مهارت شفاهی زبان قرار داد.
 3منت درس ا ّول راجع به دين و دينداری است .دانشآموز در اين درس با يک منت دينی  -تاريخی
آشنا میشود .نه تنها در منت درس ا ّول ،بلکه در همۀ متون سعی بر آن بوده است که عبارات و متون
کوتاه باشد تا به همراه بخش درک مطلب در يک جلسه قابل ّيت تدريس داشته باشد.
ـت  ،لَـ َع َّـل» در زبان عربی است.
قواعد درس ا ّول دربارۀ حروف «إ َّن  ،أَ َّن  ،کَـأَ َّن  ،لٰـ ِکـ َّن  ،لَـيْ َ
دانش آموز با معانی مختلف اين کلامت آشنا می شود .تشخيص اسم و خ ِرب اين حروف هدف
آموزشی کتاب نيست.
َ
آموزش
حرف «ال» در جمالتی مانند «ال رجل يف الدّا ِر ».نيز آموزش داده شده است؛ ا ّما
معنای ِ
ِ
ات
نت معنای عبار ِ
اسم پس از ال و جزئ ّي ِ
ات بحث و تشخيص خرب آن از اهداف نيست .فقط دانس ِ
اعر ِ
اب ِ
دارای اين حرف ،م ّد نظر است .همچنني دانشآموز میتواند انواع ال را از هم تشخيص دهد.
نت درس دوم ماجرای سفری به م ّکۀ مک ّرمه و مدينۀ من ّوره است .اين منت نيز برای
 4موضوع م ِ
مستقيم مکامله است ،به
غري
آموزش
اينکه
بر
عالوه
منت
است.
خواندنی
و
جالب
دانشآموزان
ِ
حج ،و زيارت بقيع رشيف و عتبات عاليات اشاره دارد.
مهم سفر معنوی ّ
موضوع ّ
ِ

ب

ج

قواعد درس دوم دربارۀ «قيد حالت يا حال» است .در بخش «قيد حالت يا حال» تالش شده است که مهمترين
مطالب در اين زمينه تدريس شود و از طرح مباحثی که برای دانشآموز کاربردی نيست خودداری شود.
 5منت درس سوم از نويسندۀ نامدار جهان اسالم «ع ّباس محمود الع ّقاد» به نام «اَلْ ُکتُ ُب طَعا ُم
الْ ِف ْکرِ» است .اين منت به منظور تن ّوع در متون درسی و آشنايی با يکی از نويسندگان رسشناس
است .رشح حال نويسنده ،به دانش آموز درس زندگی میدهد .کسی که به داليل دشواریهای
زندگی تنها مرحلۀ ابتدايی را خوانده است؛ ا ّما از نويسندگان توانـمند جهان اسالم است .از سوی
ديگر آوردن متنی از نويسندهای مرصی در جهت ايجاد دوستی ميان دو م ّلت بزرگ جهان اسالم
اثرگذار است .واژگان و عبارات منت در اوج زيبايی هستند .محتوای درس سوم نيز دربارۀ کتاب
و کتابخوانی به شيوهای ج ّذاب و کمنظري است .به منظور کاسنت واژگان جديد و مطابقت منت با
ترصف نوشته شده است.
ساختارهای آموزش داده شده ،منت مذکور با دخل و ّ
قواعد درس سوم دربارۀ استثناء و اسلوب حرص است .در کتاب درسی هرچند قاعدۀ اسلوب استثناء
و حرص با هم آمدهاند؛ ا ّما اسلوب حرص از مبحث اسلوب استثناء مجزّا شده است .دانسنت اعراب
مستثنی از اهداف کتاب نيست.
َ
سجــاد
 6موضوع منت درس چهارم ،شعر زيبای شاعر نامدار «ف َرزدَق» دربارۀ حرضت امام ّ
خاصی دارد.
است .اين شعر افزون بر بار ارزشی و معنوی آن به لحاظ ادبی زيبايی ّ
قواعد درس چهارم دربارۀ مفعول مطلق است .هامنند دروس قبلی در مفعول مطلق هدف شناخت
اين ساختارها به منظور ترجمۀ صحيح است.
 7نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّلِ قواعد به دانش آموز نيست .آنچه دانش آموز نياز داشته در کتاب
آمده است .قواعد کتاب به صورت خودآموز نوشته شده است .از دانش آموزی بخواهيم با صدای
رسا بخش «اِ ْعلَـمـوا» را در کالس بخواند .آنگاه هر جا الزم شد در خالل خواندن سؤاالتی را از
ديگران بپرسيم.
 8تعريب ،تشکيل و اِعرابگذاری از اهداف کتاب درسی نيست .امسال و در طول پنج سال
گذشته در اين مورد ،هيچ تـمرين و آموزشی وجود نداشته استّ .
کل کتاب درسی کام ًال اعرابگذاری
شده است ،تا دانشآموز دچار مشکل قرائت نشود .شايسته است ط ّراحان آزمون ،متون و عبارات
امتحانی را کام ًال حرکتگذاری کنند.
چارچوب آموختههای کتاب بدون اشکال است.
 9طرح سؤال از «تحليل رصفی» در پايۀ دوازدهم در
ِ
رصفی اسم:
تحليل
ِ
نوع آن (اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مكان ،اسم تفضيل ،اسم مبالغه).
«مكس و سامل» مذ ّكر يا مؤ ّنث.
عدد آن :مفرد ،مثنّی ،جمع
ّ
َ
معرفه يا نكره (معرفه تنها دو نوع آموزش داده شده استَ :علم و معرفه به ال)
تذ ّكر مهم :اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در
كنكور و مسابقات ممنوع است:
ذكر جامد و مشتق ،اسم اشاره ،انواع ضمري ،اسم موصول ،اسم زمان ،اسم آلت يا ابزار ،صفت مش ّبهه،
اسم منقوص ،مقصور ،ممدود و صحيح اآلخر ،منرصف و غري منرصف .تعيني عدد در كلامتی مانند
أَ َخواتَ ،بناتَ ،سامواتِ ،نكاتَ ،بننيَِ ،سننيََ ،سنَوات و مانند آنها در كتاب تدريس نشده است.
از آنجا كه مصادر ُثالثی مج ّرد َسامعی هستند؛ بنابراين ،از آنها در امتحانات ،كنكور و مسابقات علمی
عجم برخی مصادر ثالثی مج ّرد كه در متون و عبارات کتاب
سؤال طرح نـمیشود( .هرچند در بخش ُم َ

وجود دارد ،آمده است).
ُ
ا ّما طرح سؤال از تشخيص مصادر ثالثی مزيد چون قياسی هستند ،بدون اِشكال است .اين
مقدّمه برای مع ّلم نوشته شده است و ذکر اصطالح ثالثی مزيد به همني دليل است .در کتاب
اصطالحات ثالثی مج ّرد و ثالثی
درسی دانش آموزانِ رشته های رياضی فيزيک و علوم تجربی
ِ
ِ
مزيد به کار نرفته است .دانش آموز واژه هايی مانند َذکَ َرَ ،ذکَّ َر ،تَ َذکَّ َر ،ذاکَ َر و اِ ْستَ ْذکَ َر را رصفاً
به عنوان شکلهای مختلفی از فعل در معانـی گوناگون می شناسد.
رصفی فعل:
تحليل
ِ
نوع آن (ماضی ،مضارع ،امر ،نهی ،مستقبل)
ذكر منفی بودن آن ،معلوم و مجهول
تذ ّكر مهم :اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه
در كنكور و مسابقات ممنوع است:
ذكر صيغۀ فعل (چه به صورت ا ّول شخص مفرد ،چه به صورت متك ّلم وحده و  ،)...ذكر ثالثی
مج ّرد و مزيد ،معتل ،صحيح ،مضاعف ،الزم و متعدّی ،ذكر اصطالح «فعل مجهول» به صورت
ني لِ ْل َم ْجهولِ » ،ذكر بناء و اعراب (مضارع مرفوع ،منصوب و مجزوم)
« ِف ْع ٌل َم ْب ٌّ
تحليل رصفی «حرف» از اهداف كتاب نيست.
طرح سؤال از تحليل رصفی مانند التمرين الرابع ،صفحه  40فقط به صورت دو گزينهای طرح
میشود.
ّ
طرح سؤال از تحليل رصفی و محل اعرابی برای ط ّراح كاری دشوار و زمانرب است؛ زيرا
آموختههای دانشآموز در اين بخش محدود است .از آنجا که تحليل رصفی از اهداف اصلی
کتاب درسی نيست؛ لذا در امتحانات مدرسه به صورت انتخاب گزينۀ صحيح ط ّراحی میشود.
 10تبديل «مذ ّکر به مؤ ّنث» يا «مخاطب به غري مخاطب» يا «جمع به غري جمع» و موارد
مشابه از اهداف کتاب نيست.
 11معنای کلامت در هر آزمونی در جمله خواسته میشود .در چند مترين کتاب معنای کلمه
بريون از جمله خواسته شده است؛ ا ّما شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش
و ارزشيابی است.
 12روخوانی دانشآموز و ف ّعال ّيتهای شفاهی او در طول سال تحصيلی نـمرۀ شفاهی وی را
در نـمرۀ ميان نوبت تشکيل میدهد.
 13در کتاب جای کافی برای نوشنت ترجمه و ّ
حل تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفرت
تـمرين نيازی نباشد.
 14از همکاران گرامی خواستاريم تا با رويکرد دفرت تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی
عربی مجموعه ای یکپارچهاند و آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب میزند.
خوشحال میشويم از نظر ّيات شام آگاه شويم؛ میتوانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد.
نشانی وبگاه گروه عربی:

www.arabic-dept.talif.sch.ir
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سخنی با دانشآموز

اين کتاب ادامۀ پنج کتاب پيشني است .بسياری از آموخته های پنج سال گذشته در متون،
عبارات و تـمرينهای اين کتاب تکرار شده است .ترجمۀ متون و عبارات آن بر عهدۀ شامست
مصحح دارد .در صورتی که پنج کتاب قبلی را خوب آموخته باشيد،
و دبري نقش راهنام و ّ
بهراحتی میتوانيد متون را ترجمه کنيد.
استفاده از کتابکار توصيه نـمیشود .در کتابهايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور
و مسابقات ط ّراحی میشود ،موارد بسياری میآيد که از اهداف آموزشی نيست .بسياری از
پرسشها جنبۀ ّ
معم دارد ،يا اينکه حجمش بسيار است به نحوی که دانشآموز در پاسخدهی
وقت کم میآورد؛ اگر در آزمونهای آمادگی برای آزمون رسارسی رشکت میکنيد شايسته
سؤاالت اين آزمونها از نظر اصولِ آموزش زبان ،نه تنها مورد
است بدانيد که بسياری از
ِ
تأييد نيستند؛ بلکه خالف اهدافاند و موجب نااميدی و دلرسدی میشوند .هدف ط ّراحان
چنني آزمونهايی ته ّيۀ سؤاالتی است که آن قدر پيچيده و گنگ باشند که داوطلب نتواند به
سادگی پاسخ دهد ،يا زمان پاسخگويی به آنها مناسب نيست؛ لذا نـمرۀ کسب شده در چنني
آزمونهايی نشانگر وضع ّيت علمی شام نيست.
برای يادگريی هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد .اگر میخواهيد در درس عربی مو ّفقتر
باشيد ،پيشمطالعه کنيد.
هدف اين کتاب فهم منت است .اگر شام بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد ،درست بفهميد
و درست ترجمه کنيد ،خود به خود میتوانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد و حتّی سخن
بگوييد؛ شام نيز میتوانيد از آيات و احاديث کتابهای درسی عربی در انشا و مقالهنويسی
و به هنگام سخرنانی استفاده کنيد.
«کتاب گويا» نيز برای پايۀ تحصيلی دوازدهم ته ّيه شده است تا با تل ّفظ درست متون آشنا شويد.
ترجمۀ متون و عبارات کتاب و ّ
حل تـمرينها در کالس میتواند به صورت گروهی باشد.

سخنی ويژه با مديران مدارس

سات آمادگی برای کنکور ،استاندارد و مورد تأييد کارشناسان و اهل فن
مؤس ِ
اغلب آزمونهای ّ
نيستند؛ سؤاالت آنها دارای تلۀ آموزشی و فاقد ارزش علمیاند؛ لذا نـمیتوان ميزان تالش دبري و
مؤسسات مطالبی
دانشآموز را با ّ
توجه به اين آزمونها سنجيد .بسيار ديده شده است که اين ّ
ّ
معمگونه ،خارج از کتاب و بیربط به اهداف دروس ط ّراحی میکنند.
اين کتاب با وقت دو ساعت تدريس در هفته ،نيازی به کتاب کار ندارد .بسياری از کتابهای
کار ،مطلبی ابتکاری و نو ندارند .تنها با الگوبرداری از کتاب درسی تـمرينات بيشرتی طرح شده
است که موجب خستگی دانشآموز میشوند .اگر مدرسۀ شام ساعت اضافه به دبري اختصاص
داده ،بهرت است که اين زمان رصف تقويت مهارتهای شفاهی زبان شود .بيش ِرت آنچه برای
مهارت شفاهی مانند خواندن ،شنيدن و
دانشآموز بعد از دانشآموختگی میماند ،همني
ِ
سخن گفنت است.
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با يکتاپرستی به دين روی آور و هرگز از مرشکان نباش.

