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مقدمه مؤلف

این کتاب نسل متفاوتی از کتاب های آموزشی است و ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را بسیار متمایز کرده است. برخی از این 

ویژگی ها عبارتند از:

1( این کتاب منطبق بر رویکرد کتاب های درسی جدید التألیف است و در تألیف آن از مؤلفین کتاب درسی مشورت گرفته ایم.

2( با توجه به اهمیت مهارت های چهارگانه زبان آموزی )خواندن، نوشتن، گوش کردن و سخن گفتن( هر درس دارای یک ُکد کیو آر 

جهت اسکن با گوشی های هوشمند، برای دریافت فایل صوتی هر درس است.

3( فایل صوتی هر درس، توسط گویندگانی ضبط شده است که عرب زبان بوده و عربی زبان مادری آن ها است و هر درس با موسیقی 

خاصی فضا سازی شده است. 

4( تصویرسازی و گرافیک و ظاهر کتاب منطبق بر محتوای هر درس طراحی شده و ترکیب رنگ های به کار رفته، طبق اصول خاصی 

انتخاب شده اند تا حس خوبی را به خواننده کتاب منتقل کنند.

5( تمرینات این کتاب منطبق با اصول استاندارد طراحی سؤال و با تنوع زیادی طراحی شده اند و تعداد تمرین ها در هر درس منطقی هستند 

به نحوی که دانش آموز به راحتی می تواند تمام تمرینات را حل کند و »لّذت پایان« را تجربه کند. ضمناً این تمرین ها بدون پاسخ اند.

6( قواعد هر درس با زبانی ساده و خودمانی تدریس شده اند و در هر بخش از تدریس قواعد، مثال ها، تمرین ها و نمودار هایی برای درک 

بهتر موضوع ارائه شده اند.

7( با توجه به اهمیت مکالمه، در یکی از تمرین های هر درس مکالمه ای جدید با واژگان همان درس در قالب یک تمرین ساخته شده که 

مهارت دانش آموزان را در این خصوص افزایش می دهد.

8( پس از پایان تمرین ها در هر درس 10 پرسش چهارگزینه ای آسان با پاسخ نامه کلیدی ارائه شده است تا دانش آموز معلومات خود 

را محک بزند و با این سبک سؤاالت نیز آشنا شود.

9( در پایان هر درس یک آزمون تشریحی از همان درس تحت عنوان »ارزش یابی تکوینی« با پاسخ تشریحی آمده است تا دانش آموز از 

خود یک امتحان بگیرد و هر وقت در مدرسه امتحانی در پیش بود با آمادگی به آن امتحان بپردازد.

10( قسمت آخر هر درس، بخش » و اّما تیزهوشان« است که در آن تعدادی پرسش چهارگزینه ای حرفه ای از بخش های واژگان، قواعد، 

معنی و مفهوم طراحی شده است که اکثر آن ها دشوار هستند و مخصوص آن دسته از شاگردانی است که اهل سخت کوشی هستند و 

برای آزمون های آزمایشی یا آزمون های مدارس برتر آماده می شوند. این پرسش های چهارگزینه ای دارای پاسخ نامه واقعاً تشریحی هستند 

و در آن راه حل هر سؤال ارائه شده است.

11( نمونه سؤاالت میان نوبت، نوبت اّول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی از دیگر ویژگی های این کتاب است.

12(  خوانندگان این کتاب می توانند از طریق سایت کانون بوک »www.kanoonbook.ir«  با مؤلف کتاب در تماس باشند و عالوه 

بر دریافت فایل های صوتی و رفع اشکاالت خود، جدید ترین نمونه سؤاالت امتحانی را دریافت نمایند.

13(  و . . .
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مدت ها بود در این چند سالی که عربی تدریس می کردم، تصمیم داشتم عربی را از همان ابتدا، از همان جایی که عربی وارد درس های 

مدرسه می شود، تدریس کنم و کتاب هایی در این زمینه بنویسم، اّما دغدغههای فراوان، کالس های پشت سر هم، ضبط دی وی دی ها، 

طراحی سؤاالت آزمون های آزمایشی و ... این فرصت را به من نمی داد تا دست به کار شوم، تا اینکه کتاب های درسی عربی تغییر کردند 

و باعث شد که بار دیگر دست به قلم شوم و اینطور شد که یک تیم حرفه ای برای تولید یک سری کتاب های متفاوت گرد هم آمدند. 

انصافاً کتاب های عربی جدید التألیف متوسطه اّول، کتاب های خوبی از آب در آمده اند و به خوبی توانستم تمام ایده های جدیدم را در 

تألیف روی آن ها پیاده کنم و کتاب های »عربی عّمار« را تألیف کنم. یکی از معانی کلمه »عّمار« ، »بسیار ُعمر کننده« است و ما نیز چون 

قصد داشتیم اثری ماندگار خلق کنیم، نام این سری از کتاب ها را »عربی عّمار« گذاشتیم.

 در تألیف این سری از کتاب ها زحمات زیادی کشیده شده است و افراد متخصصی با یکدیگر همکاری کرده اند که می خواهم از آن ها تشکر کنم. 

ـ جناب آقای کاظم قلم چی، مدیر محترم »کانون فرهنگی آموزش« که موافقت نمودند تا این مجموعه از کتاب ها توسط انتشارات 

است. بوده  بنده  افتخار  موجب  همیشه  قلم چی  مجموعه  در  کار  و  ایشان  با  دیدار  برسد.  چاپ  به  آموزش«  فرهنگی  »کانون 

ـ جناب آقای دکتر مهرداد عالی پور هریسی، مدیر مسئول »انتشارات همگامان« که این امکان را برایم فراهم نمودند تا این زحمات در 

»کانون فرهنگی آموزش« به نتیجه برسد. ایشان همیشه معلّم من بوده اند و همیشه از ایشان بسیار آموخته ام.

ـ دوست عزیزم اِوستا فروردین عزیز که تصاویر زیبای هر درس حاصل هنر دستان اوست. 

ـ سرکار خانم وحیده معینی رجبی، گرافیست و صفحه آرای این اثر، که همیشه با من همراه بودند و به ایشان بسیار زحمت دادم. 

ـ جناب آقای پویان عبدلی عزیز که زحمت صدابرداری و میکس و مسترینگ فایل های صوتی این کتاب با ایشان بوده است.

ـ سرکار خانم پریسا وظیفه دوست که با سلیقه ی بسار خوب، جلد این کتاب را طراحی نمودند.

ـ سرکار خانم ها جنان رسول،مهناز علمداری و نسیم تاج بخش، بابت گویندگی در فایل های صوتی که واقعاً زحمات زیادی برای آن کشیدند 

و در نهایت کار متفاوتی از آب درآمد.

ـ جناب آقای پویا رضاداد،  دوست عزیز و استادی بی نظیر در درس عربی که اگر بازبینی علمی دقیق و کمک ایشان نبود تألیف این کتاب 

مدت ها طول می کشید.

ـ جناب آقای امیر سلطانی طیب،  استاد عزیزی که ویراستار علمی اثر بود و نظرات ایشان در بهبود کتاب مثمر ثمر بود.

ـ و سرکار خانم انیسه معروفی، بازخوان کتاب که در مراحل پایانی با بازخوانی دقیق کتاب نظرات مفیدی ارائه نمودند.

عّمار تاج بخش

مرداد 1396

تقدیم به استاد کاظم قلمچی 

که آموزش کشور مدیون اوست




