
سرشناسه: پارسائیان، عصمت
عنوان و نام پدیدآور: عربی یازدهم )مشترک ریاضی و تجربی( 

عصمت پارسائیان، راضیه یادگاری، امیر علی زاده
مشخصات نشر: تهران: انتشارات بین المللی گاج؛ 1397

مشخصات ظاهری: 168 ص. مصور.  
فروست: این كتاب از مجموعه كتاب های آس گاج می باشد.

بها: 25000 تومان  
شابک:978-600-359-830-0

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر. 
شماره ی كتابشناسی ملی: 5132452

]ناشر: انتشارات بین المللی گاج[ 

]مدیر مسئول: مهندس ابوالفضل جوکار[

]معاونت علمی: مهندس محمد جوکار[

]مدیر تألیف: علیرضا مزرعتی[

]واحد پژوهش  و برنامه ریزی کتاب های: آس[

]عنوان کتاب: عربی یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی[

]مؤلفان: راضیه یادگاری ـ عصمت پارسائیان ـ امیر علی زاده[ 

]ویرایش علمی:حجتاهلل عباسی ـ ملیحه یعقوبی زاده  ـ میثم اکبری[ 

]مدیر واحد فنی و گرافیک: صغری قربانی[ + ]نظارت بر تایپ و صفحه آرایی: محمد یوسفی[  

]صفحه آرایی: لیال فرجی امین[  + ]حروف نگاران: نیلوفر قربانی ـ الناز دارانی[ 

 ]تصویرگر: آرام یعقوبی[ + ]کارتونیست: مجید باقرزادگان[ + ]طراح جلد: منصور سماواتی[

]مدیر چاپ: علی مزرعتی[ + ]لیتوگرافی، چاپ خانه و صحافی: گاج [

 ]نوبت چاپ: اول )1397([ + ]شمارگان: 3000 نسخه[

]دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقالب، بین چهار راه ولیعصر)عج( 

و خیابان فلسطین، شماره 919[ + ]تلفن: 6420 - 021[

]1000425 :)SMS( سرویس پیام کوتاه[

]صندوق پستی: 377 ـ 13145[  

]www.gaj.ir :پایگاه اینترنتی[

]قیمت: 25000 تومان[

 توّجه: به موجب ماده ی 
5 قانون حمایت از حقوق 

مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 
1348/10/11 کلیه ی حقوق این کتاب برای 
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عصمت پارسائیان ـ راضیه یادگاری ـ امیر علی زاده

مقدمـــه مؤلفــان

 سخن اّول

کلید  که  دارد  اهمیت  ما  برای  آنجا  از  عربی  زبان 

سوی  از  و  است  دینی  گهربار  متون  و  قرآن  فهم 

آمیخته  کامالً  زبان  این  با  فارسی  ادبیات  دیگر 

است و سرشار از واژگان و ترکیبات عربی است. با 

توجه به برنامۀ کالن آموزش زبان عربی، توجه به 

فهم عبارات و متن و دریافت معانی و مفاهیم آن، تالش کرده ایم  »قواعد« را 

در خدمت »فهم متن«  درآوریم تا به سهم خود به جای پرورش دانش آموزان 

صرف و نحودان ، دانش آموزانی تربیت کنیم که به راحتی می توانند به عبارات 

و متن های ساده و حتی خارج از کتاب درسی مسلط باشند.

 ویژگی های بارز کتاب

الف( تا جایی که در توان مؤلف بود سعی شده همسو 

)پرورش  عربی  زبان  درسی  برنامۀ  اهداف  و  اصول  با 

مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون 

در  و  بوده  فارسی(  ادبيات  و  زبان  به  کمک  و  دينی 

راستای تقویت و اشاعۀ اهداف برنامۀ درسی زبان عربی  

باشد و از اهداف کتاب تخطی نکرده و منطبق با آن 

پیش رود تا دانش آموزان عزیز سردرگم نشده و بتوانند 

از این کتاب به عنوان یک کتاب مکمل برای یادگیری 

بیشتر استفاده کنند.

ب( روند نوشتاری کتاب مطابق با کتاب درسی است و از کتاب درسی تبعیت کرده است.

پ ( در ساختار جمله ها ، آموزشی بودِن ساختار جمله بر رعایت نکات ادبی و بالغی اولویت داشته و سعی شده تا ساختار جمله با توانایی 

دانش آموزان در ترجمۀ آن تناسب داشته باشد. جمالت کتاب به غیر از آیات و احادیث که از کتاب درسی کمک گرفته شده فراتر از کتاب 

درسی است و از تکرار جمالت کتاب جلوگیری شده تا هم با تکرار، ذهن دانش آموز خسته نشود و هم اینکه با همان کلمات کتاب با جمالت 

جدید و ساختار جدید آشنا شوند و تمرینی باشد برای یادگیری بهتر کلمات درسی.

ت( مطالبی مانند نوشته های طنز و اصطالحات و ضرب المثل چاشنی درس شده تا در آموزش عربی مانند آموزش زبان های خارجی دیگر به 

ابعاد گسترده تری از زبان عربی پرداخته و کاربردی تر شود. 

ث( رویکرد کلی کتاب به گونه ای است که از جنبه های گرافیکی بیشترین بهره را برده و با رعایت استا نداردهای فنی و هنری در طراحی و 

ساخت مادۀ آموزشی و با استفاده از رنگ ها، تصاویر، عکس ها، طرح های گرافیکی جذاب و گاهًا طنز آمیز و مرتبط با درس، محیطی شاداب 

و جذاب را فراهم کرده تا دانش آموز صرف نظر از استرس ها و هیاهوی نمره گرفتن، مطالعه ای لذت بخش را تجربه کند. 



 شیوه بهره مندی و استفاده مفید از این کتاب

مکمل  نقش  به  کتاب  این  می دانید  که  همان طور 

کتاب درسی را دارد. بنابراین بهتر است ابتدا کتاب 

درسی مطالعه شود و برای تثبیت یادگیری و تمرین 

بیشتر به این کتاب مراجعه شود.

بخش واژگــان )المعجم(

در بخش المعجم این کتاب سعی شده تا: 

1 - تمام کلمات هر درس در المعجم بیاید تا نیاز نباشد 

دانش آموز در هر صفحه که با کلمات جدید روبه رو 

می شود به کتاب درسی مراجعه کند و سریع به معنای 

کلمه دست یابد و برای دانش آموزانی که ابتدا روی 

المعجم کار می کنند این امر سبب سهولت یادگیری 

برای این عزیزان است.

جدید،  درس  کلمات  شامل  درس:  کلمات  تمام   -2

افعال به چهار صورت ماضی ـ مضارع ـ امر و مصادر 

افعال ثالثی مزید و مصادر مورد نیاز دانش آموز به 

صورت کامل آورده شده است . 

3- قسمت مترادف و متضاد: با تنوع در سؤاالت که 

انواع  با  را  دانش آموز  و  می برد  بین  از  را  خستگی 

سؤاالت در این زمینه آشنا می کند.

دارای  که  کلماتی  تمام  کلمات:  جمع  و  مفرد   -  4

با  جمع مکّسر هستند و دانش آموزان در هر درس 

تعدادی از آنها آشنا می شوند در قسمت المعجم به 

صورت های متنوع و کامل بیان شده است.

بــخش آمــوزش ترجمـــه 

در بخش آموزش ترجمۀ این کتاب سعی شده تا: 

1 - نکات اساسی و کاربردی در فن ترجمه آورده شود.

2 - تنوع کافی در سؤاالت قسمت ترجمه رعایت شود.

3 - غیر از آیات و احادیث که در کتاب آمده از آیات 

و احادیث دیگری که تمام کلمات آن را دانش آموزان 

همچنین  شود.  استفاده  کتاب  این  در  خوانده اند 

جمالت کامالً ابداعی هستند و از تکرار جمالت کتاب 

از  شده  سعی  حال  عین  در  است.  شده  خودداری 

اخالقی  ارزشی،  مفاهیم  دارای  گوناگون  موضوعات 

متون  بودن  تصّنعی  از  تا  شود  استفاده  علمی  و 

جلوگیری کرده و ارتباط مناسبی با موضوع درس در 

متن برقرار شده باشد. 

مکالمـــه )الحــــوار(

در بخش مکالمه این کتاب سعی شده با استفاده از 

کلمات کتاب ولی در قالب مکالمه ای جدید و سوژه ای 

جذاب نوشته شود. در صورت استفاده از کلمات خارج 

جداگانه ای  جدول  به صورت  کلمات  این  درس،  از 

آورده شده است. 

بخش قواعـــد) ِاعلمـــوا( 

قواعد  کتاب سعی شده شرح  این  قواعد  در بخش 

قواعد   زیرا  شود،  ارائه  کاربردی  و  مفید  به صورت 

فی نفسه هدِف آموزشی نیست بلکه وسیله ای برای 

تمام تالش  بنا براین  است.  درک مطلب  به  خدمت 

بوده که نحوۀ  این سمت  به  این قسمت  مؤلف در 

در  اکتشاف  و  پاسخ  و  پرسش  به صورت  نگارش 

مطالب و کمک که متن از یادگیری های قبلی باشد 

با  نداشته  در کالس حضور  دانش آموزی هم  اگر  تا 

خواندن این قسمت کامالً به بحث ِاعلموا واقف باشد 

اوست  هدایتگر  نقش  که  کتاب  کمک  به  بتواند  و 

قاعده درس را یاد گرفته و تمرین ها را حل کند.

بخش تمرین هـــا )أَنا أَْقـــِدُر(

در بخش تمرین ها تالش شده تا:

1- تمرین ها در قالب های متنوع از نظر شکل، عنوان 

و مضمون طراحی شده تا از یکنواختی در ارائۀ آن ها 

پرهیز شود. 

2- سعی بر آن بود که مطالب قبلی هم در دل قاعده 

عدم  و  یادگیری  تثبیت  به  تا  شود  گنجانده  جدید 

به   نهایت  در  و  کند  کمک  قبلی  مطالب  فراموشی 

تمرین های کاربردی برسیم که منجر به یادگیری زبان  

عربی شود.

درک مطلـــب

در بخش درک مطلب، تمام درک مطلب ها و سؤاالت 

سرچشمه  مؤلف  ذهن  از  و  ابداعی  شده  نوشته 

ترجمه  و  لغات  یادگیری  در  گرفته که کمک شایانی 

دانش آموز دارد.

کافـــه ســؤال

در این بخش سؤاالت مفهومی که دارای تنوع سؤالی 

مؤلف  پیشنهادی  بارم بندی  با  که  شده  ارائه  است 

کتاب درسی جلو رفته است.

گــزینـــۀ  چنـــد

در بخش گزینۀ چند برای هر درس حداقل 15 سؤال 

تستی به نگارش درآمده تا دانش آموز بتواند در این 

سؤاالت اطالعات خود را محک بزند و اگر در جایی 

تشخیص  بتواند  داشته  وجود  یادگیری  در  اشکالی 

دهد و در بازآموزی مطلب به عقب برگردد.

آموزش تصویـری )QR( کــدها

در  که  QRکدهایی  روی  همراه  تلفن  دادن  قرار  با 

بخش »ِاعلموا« درج شده به فیلم های تدریس بخش 

»ِاعلموا« توسط یکی از مؤلفین کتاب دسترسی داشته 

باشید. همچنین QRکدهایی در زیر جدول المعجم در 

هر درس وجود دارد که شامل فایل پاورپوینت ترجمۀ 

کتاب  تمرین های  حل  و  درسی  کتاب  درس  متن 

درسی است که می تواند مورد استفاده دبیران گرامی 

و دانش آموزان قرار گیرد. 

 سخن پایانی

در پایان خداوند متعال را شاکریم که این توانایی را 

به ما عطا کرد تا بتوانیم قلم را در جهت تعلیم و تربیت 

فرزندان این مرز و بوم بر صفحۀ سپید کاغذ به گردش 

درآوریم. به امید شکرگزاری از این موهبت الهی.

هرگونه پیشنهاد و انتقاد و همچنین مشاوره درسی و سؤاالت علمی خود را با مؤلفان این کتاب در میان بگذارید، 

برای این منظور می توانید همه روزه از ساعت  16 تا 18 با تلفن ثابت 64344360-021 تماس گرفته و یا با ارسال 

ایمیل به آدرس Acebook@gaj.ir با مؤلفین این کتاب ارتباط برقرار کنید. 
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ِم فـي َمْحَضِر اْلُمَعلِّ

آداُب اْلَکـالِم

اَْلِکْذُب ِمْفتاٌح لُِکلِّ َشرٍّ

َعجاِئُب اْلَْشجـاِر

آّنــــه 
ماري شیِمل

َغِة  َتأثیــُر اللُّ
َغِة  ِة َعَلی اللُّ اْلفارسیَّ

ِة اْلَعَربیَّ

فهرســـــت مطالـــب
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