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باسمه تعالی

اصالحیۀ کتاب »عربی، زبان قرآن )3( کد 112206 رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی« 
چاپ 98 نسبت به چاپ 97

اين جمله اضافه شده است. کلامتی که معنايشان در پاورقی  پايان مقدمه  1. در صفحه دال در 

از آن سؤال طرح می شود. امتحانات  از اهداف کتاب است و در  نوشته شده، 

2. در صفحه 1 و 2 در آيه )َوال تَكونَنَّ ِمَن املرشكني( حذف شده است.

« مطلِب زير افزوده شده است: 3. در صفحه 5 در ادامه مبحث »أَنَّ

« به معنای »زيرا، برای اينکه« است؛ مثال:   معموالً »ِلَنَّ

پاسخ: ِلَنَّ ِبطاقََة الطّائِرَِة غاليٌَة. پرسش: لاِمذا ما سافَرَْت ِبالطّائِرَِة؟  

4. در صفحه  6 در سطر دوم »به دست منی آيد« به »به دست آورده منی شود« تغيري يافت. )هر دو 

جمله صحيح اند.(

در همني صفحه 6 چهار سطر آخر حذف شده است. و در صفحه 7 دو سطر نخست برداشته شده 

است؛ اّما قاعده همچنان به قّوت خودش باقی است و ترجمه فعل ماضی بعد از لَيَت به صورت 

ماضی استمراری، ماضی بعيد و ماضی التزامی با توّجه به سياق می تواند درست باشد.

5. در صفحه  8 اين حديث در انتهای صفحه افزوده شده است: ال سوَء أَْسَوأُ ِمَن الَْکِذِب. اَْلماُم َعيلٌّ )ع(

به جای خدا فرا  را كه  اين شكل اصالح شده است: )و كسانی  به  اّول  آيه  در صفحه 9 ترجمه   .6

).  ... به خدا دشنام دهند  زيرا كه   ... می خوانند 

7. در صفحه 9 ترجمه آيه شامره 4 به اين شكل اصالح شده است: »پروردگارا، آنچه توانش را هيچ 

نداريم بر ما ...«

8. در صفحه  10  به جای كلمه »فَوق« در جمله سوم كلمه »أَعلَی« آمده است كه هر دو درست است.

9. در صفحه 10 اين جمله به انتهاي صفحه اضافه شده است:

نَِّة أَْن يَـْخُرَج الرَُّجُل َمَع َضيِفـِه إلـٰى باِب الّداِر. رَسوُل اللِّه )ص( إنَّ ِمَن السُّ

ا هَو داٌء« حذف شده است. 10. در صفحه 12 در حديث اّول »فَإمنَّ

11. در صفحه 12 سه حديث اضافه شده است:

ال تُطِْعُموا الَْمساکيـَن ِمـاّم ال تَأْکُلوَن. رَسوُل اللِّه )ص( )نَوَع ال، َو ُمفرََد »َمساکني«(

ال تَُسبُّوا الّناَس فَـتَـكتَِسبُوا الَْعداَوَة بَيَنـُهم. رَسوُل اللِّه )ص( )ِفعَل النَّهِي، َو ُمضادَّ »َعداَوة«(

ُخُذوا الْـَحقَّ ِمْن أَْهِل الْباِطِل و ال تَأُْخُذوا الْباِطَل ِمْن أَْهِل الْـَحقِّ  كونوا نُّقاَد الَْكالمِ . عيَسی بُْن َمريََم )ع( 
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) )اَلَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لاِم تَْحتَـُه َخطٌّ

کونوا: باشيد  )کان: بود( اين دو واژہ در پاورقي آمده است: ُخذوا: بگرييد  )أََخَذ: گرفت( 

12. در صفحه 13 به جای دو فعل »فَِهَم: فهميد« و »فَهََّم: فهامنيد« دو فعل »َعلَِم: دانست« و »َعلََّم: 

ياد داد« آمده است. 

قَْد َعلِْمَت   لَْم أَْعلَْم   ال يَْعلَُم   اِْعلَْم

َعلََّم: ياد داد   قَْد يَُعلُِّم   لَْن يَُعلَِّم   لِـيَُعلِّْم   أَُعلُِّم

13. صفحه 15 انتهای درس اول مترين سابع و ثامن اضافه شده است.

اَلتَّمريُن الّساِبُع: َضْع يف الَْفراِغ کَلَِمًة ُمناِسبًَة.

) َّلِٰکن  َّإن  َّأَن( 1. قاَل اْلماُم الَْحَسُن )ع(: »... أَْحَسَن الَْحَسِن الْـُخلُُق الْـَحَسُن.«   

 ) َّفَـإن  ال   َِّلَن( 2. ُسِئَل الُْمديُر: أَ يف الَْمدرََسِة طالٌِب؟ فَأَجاب: »... طالَِب ُهنا«.  

) َّلََعل  َّلِٰکن  َّأَن(   . ليَل لَم يَْحُضْ يّاُح يف قاَعِة الَْمطاِر؛ ... الدَّ 3. َحَضَ السُّ

) لَيَت  َِّلَن  َّکَأَن( 4. تَـَمّنٰی الُْمزاِرُع: »... الَْمطََر يَنزُِل کَثيـراً!«

) لَيَت  ُه ُه  ِلَنَـّ )أَنَـّ 5. لاِمذا يَبِکي الطِّفُل؟ - ... جائٌِع.  

. ؛ ثُمَّ اکْتُِب الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلَْکلِامِت الَّتي تَْحتَـها َخطٌّ التَّمريُن الثّاِمُن: أَکِْمْل تَرَجَمَة ٰهَذا النَّصِّ

ـِه، يَتَظاَهُر أَماَمـُه ِبـأَنَّ َجناَحـُه َمْکسوٌر، فَـيَتْبَُع  « َحيَواناً ُمْفتَـرِساً قُرَب ُعشِّ حيـَن يَرٰی »الطّائُِر الذَّکـيُّ

الَْحيَواُن الُْمفَتُِس ٰهِذِه الَْفريَسَة، َو يَبْتَِعُد َعِن الُْعشِّ کَثيـراً. َو ِعنَدما يَتَأَکَُّد الطّائُِر ِمْن ِخداِع الَْعدوِّ َو 

ابِْتعاِدِه َو إِنقاِذ َحياِة ِفراِخـِه، يَطيـُر بَْغتَـًة.  

می کند  وامنود  روبه رويش  می بيند،  النه اش  نزديِک  را   ............... جانوِر  هنگامی که  باهوش  پرندۀ 

از النه بسيار  اين شکار را تعقيب می کند و  نتيجه جانوِر درنده  ............... شکسته است، در  که 

 .................... از فريِب دشمن و دور شدنش و نجاِت زندگِی  اين پرنده  .................... و وقتی که 

می کند. پرواز   ............... می شود،  مطمنئ 

ِخداع: فريب تَأَکََّد: مطمنئ شد  تَِبَع: تعقيب کرد  َمکسور: شکسته 

14. صفحه 16 البحث العلمي از صفحه 56 به انتهای درس اول منتقل شده است.

15. منت درس دوم قدری كوتاه تر شده و چند تصوير تغيري كرده است. استفاده از منت سال 97 بدون 

اشكال است.

16. صفحه 19 سؤال شامره 2 حذف شده است. در چاپ 97 نيازی نيست حذف شود.
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)از مراسم حج(   الَْجَمراِت: پرتاِب ريگها  اين دو مورد ترجمه شده است. رَْمـُي  در صفحه 19   .17

ْعـي: دويدن، تالش. در چاپ 97 مشكلی پيش منی آيد؛ زيرا اين دو مورد در منت وجود دارند. اَلسَّ

18. در صفحه 20 از پايین به باال سطر سوم و چهارم حذف شده است. يعني اين دو سطر: 

قيد حالت به صورت اسمی نكره يا جمله می آيد و حالت مرجع خودش را كه معرفه )دارای ال يا 

علم( است بيان می كند.

19. پاورقی صفحه 23 برداشته شده است؛ اّما قاعده آن هم چنان برجاست. لذا چاپ 97 و 98 فرقی 

ندارد.

20. در چاپ 98 در صفحه 26 و 27 هشت جمله حذف شده است. در چاپ 97  نيازی به حذف نيست.

21. صفحه 21 در پاورقی َجولَة ِعلميَّة: گردش علمی آمده است.

22. صفحه 28 آخرين كلمه منت از »َزوالِِه« به »َزواِل الَْخطَِر« تبديل شده است. نيازی نيست كه در 

چاپ 97 اصالح شود.

23. صفحه 28 بعد از مترين سادس دو تا مترين سابع و ثامن اضافه شده است.

اَلتَّمريُن الّساِبُع: َعيِّـِن »الْحاَل« يف الِْعباراِت التّاليَِة.

1. أَقَوی الّناِس َمِن انْتََصـَر َعلٰی َغَضِبـِه َسْهالً.

2. َمْن عاَش ِبـَوْجَهيـِن، ماَت خاِساً ال َوْجَه لَـُه.

3. ِعنَد ُوقوِع الَْمصائِِب تَـذَهُب الَْعداَوُة َسيَعـًة.

4. َمْن أَْذنََب َو هـَو يَـْضَحُك، َدَخَل الّناَر َو هـَو يَـبکي.

5. يَـبـَقـی الْـُمـحـِسـُن َحـيّـاً َو إْن نُـِقـَل إلٰی منـازِِل اْلَمـواِت.

6. إذا طَلَبَْت أَْن تَنَجَح يف َعَملَِك فَـُقْم ِبِه َوحيداً َو ال تَتَوَکَّْل َعلَی الّناِس.

أَْذنََب: گناه کرد : پريوز شد  اِنتََصَ

اَلتَّمريُن الثّاِمُن: َضْع َخطّاً تَحَت الُْمفرَِد َو َجمِعِه.

11. تِـمثـال، أَمِثلَة 1. َسَمَکـة، َسَمکـات 

12. ِسـّن، َسـَنوات 2. ِذکْرٰی، ِذکْـَريـات 

13. َعْصـر، ُعصور 3. فَريَسة، فَرائِـس 

14. َصَنم، أَصنـام 4. قُربان، قَرابيـن 

15. حاّج، ُحّجاج 5. َخطيئَة، أَخطاء 
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16. َدْمع، ُدموع 6. طَعام، َمطاِعم 

17. َوْجه، ُوجوه 7. َدْعَوة، َدَعوات 

18. ِبنت، أَبنـاء 8. کِتابَة، کِتابات 

19. إلٰـه، آلِـَهـة 9. َشْعب، ُشَعب 

20. آيَـة، آيات 10. َعظْم، أَعاِظم 

24. صفحه 30 در سطر چهارم و پنجم يك جابه جايی صورت گرفته است كه نيازی به اصالح در 

نيست.  97 چاپ 

25. صفحه 40 چهار سطر پايانِی صفحه به صدر صفحه منتقل شده است. نيازی به تذكّر اين مورد 

در كالس های دارای كتاب چاپ 97 نيست.

26.  در صفحه 40 در شامره 7 »ِمن باِب افتعال« حذف شده است. الزم است در چاپ 97 اعامل شود.

27.  صفحه 33 جمله زير اضافه شده است:

َدرََس الَْعّقاُد يف جاِمَعِة أَنَقرَة َو َحَصلَْت َعلٰی ُدکتوراه فَخريٍَّة ِمنها.

و جمله پنجم حذف شده است: ) 5- ال إشكاَل يف تَحديِد ِقراَءِة الُكتُِب.(

نيازی به اصالح در چاپ 97 نيست.

28.  صفحه 35 جمله  شامره 6 حذف شده است و اين دو جمله افزوده شده است:

6- ال تَْعلَُم زَميالتـي اللََّغـَة الَْفرَنسيَّـَة إاّل َعطيَّـَة.

7- َحلَّ الطُّاّلُب َمسائَِل الّرياضيّاِت إاّل َمسأَلَـًة.

29.  صفحه 37 جمله ششم بعد از كلمه »الكتاب« كلمه »التاريخّي« افزوده شده است.

30.  صفحه 40 باالی جدول اين نام گذاری انجام شده است:

فـيُّ  اَلَْمَحلُّ اْلعرابـيُّ  ُمَعرٌَّف اَلَْکلَِمُة   اَلتَّحليُل الصَّ

31.  صفحه 42 دال حذف شده است و اين دو جمله اضافه شده است:

: »تَْحت َو بَعيد َو تَصُغُر َو قَصري َو أَقَّل َو أَسَفل«. د. اِبَحْث َعن ُمتَضادِّ الَْکلامِت التّاليَِة يف النَّصِّ

ہ. اُکتُْب ُمفرََد الَْکلامِت التّاليَِة: »ِجبال َو ُمفَتِسنَي َو ِفراخ َو ُصخور َو َمرّات«.

32. صفحه 42 بعد از مترين سادس دو مترين سابع و ثامن اضافه شده است.

. اَلتَّمريُن الّساِبُع: َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلَْکلِامِت الَّتي تَحتَـها َخطٌّ

1.ُمـداراُة  الـّنـاِس  نِـصـُف  اْليـمـاِن.
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2.َعدوٌّ  عاِقٌل  َخرٌي  ِمن  َصديٍق  جاِهٍل.

3.يا َحبيبي، ال تَُقْل  کَالماً  إالَّ  الَْحقَّ  أَبَداً.

َغِر  کَـالـنَّـقِش  ِفـي  الْـَحَجِر. 4.اَلْـِعلُْم  ِفـي  الصِّ

5.أَضَعُف  الّناِس  َمْن  َضُعَف َعن  کِتامِن  ِسِِّه.

اَلتَّمريُن الثّاِمُن: اِبَْحْث َعِن اْلُسامِء التّاليَِة يف ما يَلـي. 

)اِسِم الْفاِعِل َو اْسِم الَْمفعوِل َو اْسِم الُْمبالََغِة َو اْسِم التَّفضيِل َو اْسِم الَْمکاِن(

1. ﴿...إنَّ النَّْفَس لَـأَّمارٌَة ِبالّسوِء...﴾ يوُسف: 53

2. اِْعـلَـْم ِبـأَنَّ َخـيْـَر اْلخــواِن أَقـَدُمـــُهـم.

. مِّ 3. أکْـبَـُر الْـُحـمـِق اْلغـراُق ِفـي الْـَمدِح َو الـذَّ

4. طَلَُب الْـحاَجـِة ِمـْن َغيْـِر أَْهلِـها أََشدُّ ِمـَن الْـَمـْوِت. 

5. قُْم َعْن َمـجلِِسـَك ِلَبيـَك َو ُمَعلِِّمـَك َو إْن کُنَت أَميـراً.

6. يَوُم الَْعدِل َعلَـی الظّالِِم أََشدُّ ِمن يَوِم الْـَجوِر َعلَـی الَْمظلوِم. 

33. صفحه 43 آخرين سطر به جای »نشناختی«، »انكار كردی« آمده است.     

34. در صفحه 44 و 45 اين موارد افزوده شده است: الْحاليَِة تَعليامً   الَْفَرزَدُق   ُجلوَس اْلَُمراِء   طَواَف اْلَعاِظِم    

ً اْسِتالماً َسهالً  َرغبَـَة الُْمِحبّيـَن   َمعرِفَـًة َجيَِّدًة   إنشاداً رائِعا

در كتاب چاپ 98 معادل اين دو صفحه در صفحات 50 و 51 است.

35.  صفحه 46  در واژہ نامه اين كلمه اضافه شده است: رََحَل: كوچ كرد

36.  صفحه 46 اين جمله اضافه شده است:

1- کَيَف کاَن ُحبُّ الَْفَرزَدِق ِلَهِل الْبَيِت:ِعنَد ُخلَفاِء بَني أَُميََّة؟

37.  صفحه 48 اين جدول افزوده شده است.

در کتاب عربی پايۀ دهم با مصدرهايی با قاعده بر اين وزن ها آشنا شديد: 

ل، تَفاُعل و ُمفاَعلَة؛ مانند: اِفِتعال، اِسِتفعال، اِنِفعال، إِفعال، تَفعيل، تََفعُّ

مصدرمضارعماضی

........................................

مصدرمضارعماضی

َماِفـِتـخـاريَـفتَِخـُراِفـتَـَخـَر ُمَعـلَـّ تَـعـلـيـميُـَعـلِـّ

َماِسِتخداميَستَخِدُماِستَخَدَم ُمتََقدَّ ميَتََقدَّ تَــَقـدُّ

تَـعـارُفيَتَعارَُفتَعارََفاِنِسحابيَنَسِحُباِنَسَحَب

ُمساَعَدةيُساِعُدساَعـَدإِرســـاليُـرِْسـُلأَرَسـَل
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اکنون با اين چند مصدر که در هشت گروِه يادشده نيستند و بی قاعده اند، آشنا شويد:

مصدرمضارعماضی

.............................

مصدرمضارعماضی

ُجلوسيَْجلُِسَجلََسَصبْـريَصِبـُرَصبَـَر

ُخروجيَْخُرُجَخَرَجِذکْـريَذکُُرذَکَـَر

طَوافيَطوُفطاَفَمعرِفَةيَْعرُِفَعرََف

نَـْوميَنـاُمنـاَمَرغبَةيَْرَغُبَرِغَب

َعيْشيَعيُشعاَشفَتْـحيَْفتَُحفَتََح

از آنجا که »مفعول مطلق« مصدری از فعِل جمله است؛ بنابراين آشنايی با مصدرهای ياد شده الزم 

است.

38.  صفحه 50 اين مورد اضافه شده است:

ْخِر َو الْجاِهُل يَبنيـِه َعلَی الرَّمِل. اَلْعاِقُل يَبني بَيتَـُه َعلَی الصَّ

آب بگذشت  روز  يک  که  جويی  نسازد خردمند ازو جای خواب              فردوسیبه 

اَلرَّْمل: شن

39.  صفحه 53 بعد از كلمه »هجوما« واژہ »قاسياً« اضافه شده است: ُهجوماً قاسياً

40.  صفحه 54 شامره 7 تغيرياتی دارد كه نيازی به اصالح در چاپ 97 ندارد:

7- َحْجَم ُدبِّ الباندا عند الوالدة أصغر من الفأر.

41.  صفحه 55 بعد از »احتياج« و »ُخروجاً« دو كلمه اضافه شده است: اْحتياَج اْلَحياِء  ُخروجاً َعجيباً

42. صفحه 56 در انتهای درس چهارم دو مترين سابع و ثامن اضافه شده است:

. اَلتَّمريُن الّساِبُع: َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلَْکلِامِت الَّتي تَحتَـها َخطٌّ

1. ﴿إنّـا فَـتَـْحـنـا لَـَك فَـتـحـاً ُمبينـاً﴾ اَلَْفتح: 1

2. ﴿إنّا نَحُن نَـزَّلْنا َعلَيَك الُْقرآَن  تَنزيالً﴾ اَْلنسان: 23

3. ال فَـْقـَر کَـالْـَجـْهـِل َو ال میـراَث کَـالَدِب. اَْلماُم َعلـيٌّ )ع(

ُه يَزيـُد. 4. يَـنـُقـُص کُـلُّ  َشـيٍء  ِبـاْلنـفـاِق إالَّ الْـِعـلْـَم؛ فَـإنَـّ

نيا َعيَْش  الُْفَقراِء َو يُحاَسُب يف اْلِخرَِة ُمحاَسبََة  اْلَغنياِء. 5. يَعيُش الْبَخيُل يف الدُّ
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اَلتَّمريُن الثّاِمُن: َعيِّـِن الُْمَتاِدَف َو الُْمتَضادَّ.   ) =، ≠ (

9. کِساء ..... لِباس 1. ُسهولَة ..... ُصعوبَة 

10. َحياة ..... َعيْش 2. اِخِتفاء ..... ظُهور 

11. َسالم ..... ُصلح 3. اِستَطاَع ..... قََدرَ 

12. بُنيان ..... ِبناء 4. واثِق ..... ُمطَمنِئّ 

13. رَُخَص ..... َغال 5. فَِرح ..... َمرسور 

14. أَعاَن ..... نََصَ 6. نُزول ..... ُصعود 

15. َسِهَر ..... ناَم 7. ِغذاء ..... طَعام 

16. دار ..... بَيت 8. ضاَق ..... اِتََّسعَ 

پايان


