
 

 بسمه تعالي
بزار مهم فهم دين مبين اسالم و امروزه آموزش زبان عربي به عنوان يكي از ا

نيز به عنوان ابزار ارتباطي با كشورهاي همسايه عرب زبان و آشنايي با يكي 
لذا در سيستم . يك ضرورت محسوب مي شود ،از زبان هاي زنده دنيا

آموزشي ايران اسالمي، آموزش زبان عربي با سبك جديد متن محوري 
درك و فهم متون عربي قديم و گنجانده شده است تا مخاطب فارس زبان به 

  .جديد نايل شود
نيز مؤلف با در نظر داشتن اهداف مذكور، در آغاز هر درس  حاضردر كتاب 

با ذكر اهداف آموزشي به مقوله آموزش واژگان و قواعد وارد مي شود و به 
تدريج با ذكر تمارين، پيش نيازهاي الزم در دانش آموز سنجيده مي شود تا 

دانش آموز ابتدا با واژگان جديد و ترجمه فارسي آنها آشنا  با آماده سازي
كاربرد آن ها را  است، شود و سپس در متني كه اين واژگان به كار رفته

در ادامه با ذكر خالصه قواعد درس و آموزش آنها دانش آموز به . بياموزد
  .تمرين مي پردازد

الزم به ذكر است به منظور تقويت دانش آموز در آموختن ترجمه واژگان از 
تصوير مرتبط در كنار ترجمه فارسي بهره گرفته شده است و نيز محتواي 
. درسي با بهره گيري از واژگان جديد به صورت خالصه نقل شده است

از دانش » خالصة الدرس«دبيران گرامي مي توانند ضمن استفاده از بخش 
  .آموز بخواهند متن درسي را به صورت جمالت كوتاه عربي نقل كنند

متناسب با تعداد تمرين هاي كتاب درسي در نظر گرفته  هاي تمرينتعداد 
مباحث ترجمه اي، به كارگيري قواعد را نيز در نظر  عالوه بر ها تمريناست و 

  . داشته است
توجه به اهداف آموزش دبيران ارجمند ضمن آموزان، اوليا و  دانشاميد است 

زبان عربي و محور قرار دادن سبك نوين و استفاده از اين كتاب به عنوان 
  .مكمل كتاب درسي، مؤلف را در راستاي بهبود كيفي كتاب حاضر ياري دهند
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