
1

باسمه تعالی

اصالحیۀ کتاب »عربی، زبان قرآن )3( کد 112208 رشتۀ علوم و معارف اسالمی« 

چاپ 98  نسبت به چاپ 97

از:  است  عبارت  فهرست  حذفيات  است:  شده  اصالح  تغيريات  اجرای  از  پس  کتاب  فهرست   .1

الهمزة ومايُکتَب  النسبة والتصغري، اسم اإلشارة، أنواع الحروف ومعانيها،  أبنية األسامء،  نون  التأکيد، 

وال يُقرأ، التقاء الساکنني، ضمري الشأن، االستغاثة والرتخيم والندبة، الجمل التي لها محل من اإلعراب 

البالغة. التي ال محل لها من اإلعراب، علوم  والجمل 

2. صفحۀ الف : مقّدمۀ کتاب با توّجه به اصالحات تغيرياتی دارد.

3. صفحۀ 7 : واژہ های ستارہ دار تُُوّفَ، ِمن َمواليد و اَلَْمولود از بخش اَلُْمْعَجم به پايني صفحۀ 2 منتقل 

شده است.

4. صفحۀ 9 : در پاورقی تذکّر داده شده است که بخش هايی مانند جدول باالی صفحه، يادآورِی 

پايه های دهم و يازدهم اند و برای تدريس نيستند. چنني مطالبی در خود منت نيز کامالً مشّخص 

است. )ديده شده است که برخی دبريان که تنها يک پايۀ دوازدهم تدريس دارند، اشتباهاً اين بخش 

را مجّدد تدريس کرده اند.(

5. صفحۀ 10 : کّل مبحث »الفعل املؤکَّد« به همراِه متريناتش حذف شده است.

6. صفحۀ 13 : به »مصدر الفعل املزيد«، کلمۀ »الثاليث« افزوده شده است.

7. صفحۀ 13 : کلامت »الرباعي، التزلزل« حذف شده است.

8. صفحۀ 15 : کامل حذف شده است.

9. صفحۀ 16: در عنواِن اين صفحه، »اسم مصدر« برداشته شده است.

10. صفحۀ 17 : مبحِث ستارہ داِر »اسم مصدر« به همراِه مترينش حذف شده است. يعنی اين کلامت 

در مترين حذف شده است: کالم= تََکلُّم، َجواب = إجابَة، طاَعة = إطاَعة، ِعرشَة = ُمعاَشَة

11. در ادامۀ صفحۀ 19 دو مترين اضافه شده است. اين دو مترين در صفحۀ 17 کتاب چاپ 98 

قرار دارند. اين مترينات دارای ساختار يا واژگان جديد نيستند و فقط متريناِت بيشرت برای کالس اند.

12. صفحۀ 22 : منت درس دوم، اندکی کوتاه تر شده است.

13. صفحۀ 25 : سؤال دوم حذف شده است.

عي: دويدن، تالش، رَْمُي الَْجَمراِت:  14. صفحۀ 25 : اين کلامت به بخش املُعَجم افزوده شده اند: السَّ

پرتاِب ريگ ها )در مراسم حج(
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15. صفحۀ 28 و 29 : کامل حذف شده اند.

16. صفحۀ 30 : تذکّر داده شده است که سطرهای دوم، سوم، چهارم و پنجم )از االسم املُعرَب باعتبار 

َحرِفِه األخري تا اإلعطاء( يادآورِی آموخته های پايۀ يازدهم است و برای تدريس مجّدد نيست.

17. صفحات 31 تا پايان 37 - که برخی از آنها ستاره دارند- حذف شده اند.

18. صفحۀ 39 : مطلِب ستاره دار اين صفحه، حذف شده است.

19. صفحۀ 40 : کلامت ستاره دار حذف شده اند. در مترين دوم اين کلامت اضافه شده اند: اَلَْعطشٰی، 

اَلَْعلْياء، اَلُْفْضلٰی، اَلَْمليَحة و اَلَْفِرح.

20. صفحۀ 40 : در ادامۀ اين صفحه، سه مجموعه مترين اضافه شده اند که در صفحات 30، 31 و 

32 از کتاب چاپ 98 قرار دارند. اين مترينات دارای ساختار يا واژگان جديد نيستند و فقط مترينات 

بيشرت برای کالس اند.

21. صفحۀ 42 : در سطِر پنجِم جملۀ »حنَي رَآُه لَم يَُقبِّْل إالَّ ابَْنُه« حذف شده است.

22. صفحۀ 44 : در سطِر اّول »لِلَْفاّلِح« حذف شده و به جايش »اَلَْفاّلُح« جايگزين شده است. در 

سطِر سوم نيز »لَُه« برداشته شده و به جايش باز هم »الَْفاّلُح« آمده است.

23. صفحۀ 46 : سؤال 4 از مترين ب به جای »بَعَد إعتاِقها« چنني آمده است: »بَعَد أَْن أَعتََقها النَّبيُّ )ص(« 

و اين جمله در صدر سؤاالت قرار گرفته است.

24. صفحات 47، 48 و 49 : مبحث »اَلنِّسبَة« حذف شده است.

25. صفحۀ 50 : مبحث ستاره دار به رنگ خاکسرتی درآمده و ستاره حذف شده است. معنايش اين 

است که يادآورِی آموخته های پايۀ دهم است و تدريِس مجّدِد آن الزم نيست.

پنجم  سطر  و  تَْذَهُب(  )هَي  است:  شده  افزوده  فعل  پرانتِز  به  چهارم  سطِر  در   :  51 صفحۀ   .26

يسترت وجوباً. اِذَهْب  و  تذهب(  )أنَت  تذهب  و  أذهب  الفاعل ف  أما  است:  اصالح شده  اين گونه 

27. صفحات 52، 53 و 54 : مبحث »اسم اإلشارة« حذف شده است.

لة« )الضمري العائد إلی االسم املوصول( حذف شده است.  28. صفحۀ 54 : مبحث ستاره دار »عائد الصِّ

)تذکّر: مباحث اسم موصول مشرتک و خاص حذف نشده است.( در صفحۀ 56 نيز در التمرين الثاين 

عائد الصلة حذف شده است.

29. صفحۀ 55 : به جملۀ »هل االسم املوصول مبني أَو معرب؟« دو جمله برای مثال افزوده شده 

است.

30. صفحۀ 56 : به مترين باالی صفحه، دو جمله افزوده شده که در صفحۀ 43 از کتاب چاِپ 98 



3

قرار دارند.

31. صفحۀ 57 : مترين ستاره دار )التمرين الثالث( کامل حذف شد.

32. صفحۀ 59 : در سؤال شامرۀ 1 اشکال تايپی اصالح شده است. عالمت سؤال به نقطه تبديل 

است. شده 

33. صفحۀ 60 و 61 : انتهای جمالت عالمت سؤال قرار داده شده است.

34. صفحۀ 61 شامرۀ 8 »املضاف إليه و إعرابه« حذف شود.

35. صفحۀ 58 : جدول کوتاه تر شده و فعل های مربوط به فَِهَم و فَهََّم به َعلَِم و َعلََّم تغيري يافته اند.

36. صفحۀ 60 : در شامرۀ 2 حرف پ حذف شده است.

37. صفحۀ 64 : جملۀ شوِع درس چنني شده است: تَواُزُن الطَّبيَعِة َجميٌل«. يک سطر مانده به آخر 

نيز »تَداُخالً کامالً« حذف شده است.

38. صفحۀ 69 تا پاياِن صفحۀ 81 حذف شده است. اين صفحات در برگريندۀ مطالِب ستاره دار و 

هستند. غريستاره دار 

39. صفحۀ 89 : يک سطر مانده به آخِر صفحه، چنني تغيري کرده است: َوقاتَلوُهم؛ إنَّها بَِقيَْت صاِمَدًة ... .

40. صفحۀ 93 : معنای ال يَسوُد نوشته شده است. )ال يَسوُد: به بزرگی  منیرسد./ ساَد، يَسوُد، سياَدة(

ام حذف شده اند./ در سطر آخر حرکت »أَنِت«  41. صفحۀ 94 و 95 مبتدا و خرِب محصور به إاِّل و إِنَـّ

نهاده شده است.

42. صفحۀ 96 : کامل حذف شده است.

43. صفحۀ 98 : اشکال تايپِی »تَدُخُل َعلٰی« اصالح شده است. همچنني هفت سطِر پايانِی صفحه، 

« الّناِصبَُة تا تبديل به کفر شود.( ستاره دار شده است. )از  قَد تَْدُخُل »أَنَّ

44. صفحۀ 99 : سه سطِر اّوِل صفحه ستاره دار شده است. )از أَفعاُل الُْمقاَربَِة کُلُّها تا پريوز شود.(

45. صفحۀ 100 : در انتهای درس پنجم دو مجموعه مترين افزوده شده است: مترين مفرد و جمع و 

مترين مرتادف و متضاد که در صفحۀ 80 و 81 از کتاب چاپ 98 قرار دارند. اين دو مترين ساختار يا 

واژۀ جديدی ندارند و فقط مترين بيشرتی برای کتاب هستند.

46. صفحۀ 101 : ضمري شأن کامل حذف شده است.

47. صفحۀ 103 : سطِر آخر کلمۀ »نشناختی« به »انکار کردی« تبديل شده است.

48. صفحۀ 104 : از پايني به باال سطِر چهارم »أَيَُّها الَْخليَفُة« حذف شده است و به جايش نوشته 

شده است: »يا هشاُم بُن عبِد امللك.«
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49. صفحۀ 107 : قواعِد مفعول مطلق و افعال قلوب از درس ششم به درس پنجم منتقل شده است. 

شوِع قواعِد درس ششم با منادا است.

50. صفحۀ 107 : در جملۀ »املفعول املطلق يأتـي ألربعة أغراض« کلمۀ »أربعة« به »ثالثة« تغيري 

کرد. در ادامۀ مبحِث شامرۀ يک، چنني افزوده شده است: »َو قَد يَأتـي محذوف العامل«. سپس در 

آغاِز صفحۀ 108 »4- أَْو لاِلخِتصار« حذف شده است و مثال هاِی آن ذيل شامرۀ يک آمده است.

51. صفحۀ 108:  در بخش ستارہ دار در شامرۀ 2 »کَاْسِم الَْمصَدِر َو نَْحِوِه« حذف شده است.

52. صفحۀ 109 : »التمرين األّول« و »التمرين الثانـي« ادغام شده اند و صورت سؤالشان اين گونه 

ِ الَْمفعوَل الُْمطلََق َونَوَعُه.  تغيري کرده است: تَرِجْم ما ييَل، ثُمَّ َعنيِّ

53. صفحۀ 109 : شامره های 3 تا 9 در مترين اّول حذف شده اند. 

54. صفحۀ 110 : صورت التمرين الثالث تغيري کرده است: َضْع َخطّاً تَحَت املفعول املطلق؛ ثمَّ َعنيِّ 

نوَعُه.

55. صفحۀ 110 : جملۀ 2 و 3 حذف شده و دو جملۀ ديگر جايگزين شده که در صفحۀ 76 کتاب 

چاپ 98 قرار دارند.

56. صفحۀ 112 : چهار سطر آخر از حالِت ستاره دار خارج شده اند؛ اين مطلب يادآوری آموخته های 

پايۀ دهم است؛ لذا به رنگی خاکسرتی درآمد.

57. صفحۀ 113 : حروِف ستاره دار »أَي، أَ ، وا« حذف شده اند.

58. صفحۀ 114 : رنِگ جدول تغيري کرده تا تصّور نشود که ستاره دار است.

59. صفحۀ 115 : مطلِب ستاره دار کامل حذف شده است.

60. صفحۀ 116 : برای صيغۀ تعّجب، متريناتی افزوده شده اند. اين مترين ها در صفحۀ 89 از کتاب 

چاِپ 98 قرار دارند.

61. صفحۀ 117 : دو مترين برای مدح و ذم افزوده شده اند. اين دو مترين در صفحۀ 91 از کتاب 

چاِپ 98 قرار دارند.

62. صفحۀ 118 : صفحۀ 118 : يک مترين بنِي التمرين األول و التمرين الثاين افزوده شده است که 

در صفحۀ 93 از کتاب چاِپ 98 قرار دارد.

63. صفحۀ 122 : در سطر اّول، کلمۀ »قَلْبي« حذف شده است./ و سطِر دوم و سوم نيز به همراِه 

پاورقی حذف شده اند.

64. صفحۀ 123 :  هشت سطِر پايني صفحه حذف شده است. )از »ماذا ينوب عن الظرف« تا آخِر صفحه(
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65. صفحۀ 123 : دو سطِر مربوط به »املکان املحدود« حذف شده اند.

66. صفحۀ 124 : مطلِب ستاره دار »املفعول معه« کامل حذف شده است.

67. صفحۀ 125 : در سطر اول »املجرور بحرف الجر« حذف شده است.

در همني صفحه، سومني مثال يعنی »َمَررُت ِبالّشاِرِع ُمزَدِحامً« با توضيحاتش حذف شده است.

« حذف شده است. در همني صفحه در سطر هفتم »أَِو الَْمجروُر ِبَحرِف الَْجرِّ

در همني صفحه »حال« از نوع »شبه جمله« حذف شده است. به تبعِ اين حذف، مترين شامرۀ 6 و 

7 نيز از صفحۀ 128 حذف شده اند.

در همني صفحه در زير تيرتِ )کم نوعاً الحال؟( سطری آمده است که »حال« را سه نوع آورده است. 

در چاپ 98 از آنجا که نوع سوم برداشته شد، لذا بايد دو نوع ذکر شود.

مطالِب صفحۀ 125 از چاپ 97 در صفحۀ 101 از چاپ 98 قرار دارد.

68. صفحۀ 126 : مطلبی تحت عنواِن »الواو الحالية« افزوده شده است که در صفحۀ 103 از کتاِب 

چاِپ 98 قرار دارد. مطالب بخش ستاره دار صفحات 126 و 127 کوتاه تر شده است.

69. صفحۀ 127 : اشکال تايپی سطر آخر اصالح شده است: قالت البنتان الفرحتان ... .

70. صفحۀ 128 : در التمرين الثالث شامرۀ 6 و 7 تغيري کرده است. اين دو جمله در صفحۀ 104 

کتاب چاِپ 98 قرار دارند.

71. صفحۀ 131 : شامرۀ 5 جملۀ چهارم از »املعمل معطَّل اليوم« به »ليس املعمل مفتوحاً« تغيري 

کرده است.

72. صفحۀ 139 : سطِر سيزدهم »إنَّ متييز الوزن واملقدار واملساحة يجوز جرُّه ِبـ ِمْن« اين گونه تغيري 

کرده است: »إنَّ متييز الوزن والَکيْل واملساحة يجوز جرُّه ِبـ ِمْن«.

73. صفحۀ 139 : از پايني به باال متييز نسبت بعد اسم تفضيل با مثالش حذف شده است. در چاپ 

98 اين مطلب در صفحۀ 115 قرار دارد.

74. صفحۀ 140 : مطلِب ستاره داِر مربوط به »کَأَيِّن و متييزها« حذف شده است.

75. صفحۀ 141 : جملۀ »وصل املسافرون إلی املطار إاّل حقائبهم.« شاهد مثال برای مستثنای منقطع 

است؛ لذا در جای صحيح )دو سطر باالتر( منتقل شد.

76. صفحۀ 142 : نوشته های زير دو مثاِل )مارََسَب التَّالميُذ إالَّ الَْکسالُن.( و )ما رََسَب التَّالميُذ َغرُي 

الَْکسالِن.( تغيري دارند. در جملۀ اّول، زيِر »الکسالُن« نوشته شده است: »إعراُب الْفاِعِل« و در جملۀ 

دوم، زيِر »الکسالِن« نوشته شده است: » أُعِربَْت إعراَب الُْمستَثنٰی ِبِإاّل«
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در همني صفحۀ 142، دو سطِر آخِر صفحه - که ستاره دار می باشد- حذف شده؛ لذا متريِن شامرۀ 7 

در صفحۀ 143 نيز به تبعِ آن حذف شده است.

77. صفحۀ 145 : جملۀ ستاره داِر شامرۀ 4 حذف شده است.

الظُّهر«  َصالٌة ف  »أَْي  پاياِن سطِر هشتم  تا  اإلضافَُة؟«  نوعاً  »کَم  از سطِر چهارم   : 78. صفحۀ 146 

ستاره دار شده است. همچنني سه سطِر آخِر صفحه )ما هَي اإْلضافُة اللَّفظيَُّة؟( نيز ستاره دار شده 

است.

79. صفحۀ 147 : اشتباه تايپِی مضاف إليه در سطر اّول و دوم اصالح شده است.

80. صفحۀ 148 : جملۀ ستاره داِر شامرۀ 4 از مترين اّول حذف شده و دو جملۀ ديگر اضافه شده 

است. در التمرين الثاين نيز دو جمله اضافه شده است. اين جمالت در صفحۀ 124 از کتاِب چاِپ 

98 قرار دارند.

81. صفحۀ 150 : سطِر چهارم اين گونه اصالح شده است: إذا کان لك فکٌر قادٌر تستطيع به أْن تفهم 

ما تقرأ؛ فاقرأ ما تحّب من الکتب.

82. صفحۀ 156 : وسِط صفحه »کم نوعاً النعت؟ النعت نوعان: حقيقي وسببي« تا انتهای صفحه 

حذف شده است و متريِن باالی صفحۀ 157 نيز به تبعِ آن کامل حذف شده است؛ مطلب پاورقی 

صفحۀ 156 به رنِگ خاکسرتی درآمد تا نشان بدهد که نيازی به تدريِس مجّدد ندارد و يادآورِی 

است. پيشني  آموخته های 

83. صفحۀ 158 : مترين شامرۀ 2 بدين گونه تغيري کرده است: من آيات اللّٰه الليل والنهار.

84. صفحۀ 158 : در انتهای مبحِث »عطف بيان« يک مترين طرّاحی شده است که در صفحۀ 134 

کتاِب چاِپ 98 قرار دارد.

85. صفحۀ 159 : در شامرۀ 4 آخرين کلمه، ضّمۀ »النهاُر« سياه رنگ شده است. 

پاياِن  تا  کِلتا  تَختَصُّ کاِل و  )از  پنج سطِر آخِر صفحه، ستاره دار شده است.  در همني صفحۀ 159، 

است. ستاره دار شده  نيز  پاورقی  مطلِب  و  صفحه( 

86. صفحۀ 160 : جملۀ شامرۀ 7 »أَحِسْن ... « حذف شده است.

87. صفحۀ 161 : انواع بدل حذف شده است. )از اَلْبََدُل ثاَلثَُة أَنواٍع تا کَام َرأَيَْت( پس به تبعِ آن، در 

صورت سؤاِل صفحۀ 162 »اُکتُْب نَوَعُه« حذف شود.

88. صفحۀ 161 : تعريف بََدل تغيري کرده است: جملۀ »هَو کُلُّ تاِبعٍ َمقصوٍد ِبالُْحکِم ِبال واِسطَِة وکاَن 

َمتبوُعُه نَْفُسُه.« حذف شده است و اين جمله جايگزين شده است: »اِسٌم يَأتـي قَبلَُه اْسٌم آَخُر مَتهيداً 
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)به عنوان مقّدمه(؛ بيَنام الَْمقصوُد اأْلَصيلُّ هَو الْبََدُل.« تغيري مربوط در صفحۀ 137 از کتاِب چاِپ 98 

قرار دارد.

89. صفحۀ 162 : جمله های شامرۀ 3 تا 6 تغيري کرده است. جمله های جديد در صفحۀ  137 کتاب 

چاپ 98 قرار دارند. همچنني مبحِث »ما هَي الُْجَمُل الَّتي لَها َمَحلٌّ ِمَن اإْلعراِب؟ تا پاياِن صفحه حذف 

شده است. کّل صفحۀ 163 که ستاره دار است نيز حذف شده است.

90. صفحۀ 164 : در پاياِن درِس نهم، البحث العلمي افزوده شده است که در صفحۀ 140 از کتاب 

چاپ 98 قرار دارد.

91. صفحات 171 تا پاياِن 180 حذف شده و در کتاب چاِپ 98 مترينات دوره ای از صفحۀ 147 تا 

154 افزوده شده است.

92. صفحۀ 002 : بخش املُعَجم »آوٰی: پناه داد« افزوده شده است.

: پوشيده و پنهان کرد« و »أَعلََن: آشکار کرد« افزوده شده است. 93. صفحۀ 005 : بخش املُعَجم »أََسَّ

94. صفحۀ 009 : بخش املُعَجم »تََسلََّق: باال رفت« حذف شده است.

95. صفحۀ 011 : بخش املُعَجم »الحليم« حذف شده است.

96. صفحۀ 012 : بخش املُعَجم »دارٰی ... « حذف شده شده است.

ـُ اصالح شود. در همني صفحه بعد از  ـَ و  ـَ به صورت زََعَم  97. صفحۀ 014 : بخش املُعَجم زََعَم 

رسيد. بزرگی  به  يَُسوُد(:  )مضارع:  ـُ  ساَد  افزوده شود:  »اَلّساِدُس« 

98. صفحۀ 015 : بخش املُعَجم ذيِل »اَلّسائِل« اشتباه تايپی در »َمن هَو الّسائُِل؟« اصالح شود. الم 

در »السائل« ضّمه دارد.

تّٰی: گوناگون و پراکنده«. 99. صفحۀ 016 : بخش املُعَجم افزوده شود: »اَلشَّ

کور ... « حذف شده است. 100. صفحۀ 017 : بخش املُعَجم »اَلشَّ

101. صفحۀ 019 : بخش املُعَجم »َعريُق النََّسِب« حذف شده است.

102. صفحۀ 020 : بخش املُعَجم افزوده شود: »اَلِْفتَنة: آزمايش«

103. صفحۀ 026 : بخش املُعَجم بر ِس کلمۀ »ُمؤلِم« ال اضافه شود: »اَلُْمؤلِم«.

104. صفحۀ 027 : بخش املُعَجم »َودََّع« و »اَلَْورَشة« حذف شده اند.

پايان


