
توضیحدرست یا ارجح و اصالح پیشنهاديغلط یا مرجوح
.واژه سازي باید درست باشدآزاردهندهاذیت ناك

بیشتر آنهااکثراً
در عربی، تنوین نمی گیرد، چه رسد » اکثر«

.به فارسی
.مضارع التزامی الزم داریماگر رفتار کودکان را ببینمبینماگر رفتار کودکان را می

.اولویت با واژه فارسی استمانند آنذالکامثال 

کارهاي واگذار شدهامور محوله
تطابق تذکیر و تأنیث در زبان عربی است، 

.نه فارسی
ـاموري استاموریست

از ماده نفعمدارس انتفاعیمدارس انتفائی
إن شاء اهللاإنشاءاهللا
اتاقاوطاق

.جمع را دوباره جمع نبندیمانقالبایام انقالب، روزهاي ایام هاي انقالب
بر شیوه فرهنگستان بنااینجااین جا
بنا بر شیوه فرهنگستاناینکهاین که

!زاید است و چیزي نباید گفتـباید گفت که
.باید بشود.بایستی بشود

.بررسی می کنیم.بررسی و مورد بحث قرار می دهیم

تر تر، خوببزرگبزرگتر، خوبتر
، مگر در مورد بیشتر، کمتر »تر«جدانویسی 

و بهتر
طور بهبطور

.استثناست» برجسته و مهم«بنام به معناي به نام خدابنام خدا
کاغذبازيبوروکراسی
اي که به گونهبه طوري که

رسم الخط عربی براي عربیبعینهبه عینه
!بحران قلمبحرانبهران
به همراهبهمراه

بیانگرگربیان 
فعل مرکبپی بردنبردن... پی 

)وضَع(گذار به معناي گذاشتن تأثیرگذارتأثیرگزار



فناوريتکنولوژي
تالشگرگرتالش

چند کتابها چند کتاب
به ضرورت، در صورت نیازحسب ضرورت

خستگیگی خسته
خواهران محترمخواهران محترمه

ي دربارهدر خصوص
ي دربارهدر رابطه با

.اطراف بدل، ویرگول بگذاریم.دوستم، حسین آمد.دوستم حسین آمد
بنا بر شیوه فرهنگستانداري دیندینداري

رویکردکرد روي
.ق1425قمري 1425سال 

صعود به قلهسعود به قله
سامانه، نظام، دستگاهسیستم

.دادند جهاد را تشکیلشروع کردن به تشکیل جهاد
نوبتشیفت
ضمنظمن
عمدتاًعمدةً

.خلط سوم شخص جمع با مصدر.آنها غذا خوردند.آنها غذا خوردن
ناآشنایی با عربیفراغت از جنگفراقت از جنگ

غلط امالییفرزندان منسوب به اوفرزندان منصوب به او
ناآشنایی با عربی.غالب مردم کم می اندیشند.قالب مردم کم می اندیشند

یک کلمه استقلمدادداد قلم
محل پیدایش: خاستگاه.قم، خاستگاه انقالب است.قم، خواستگاه انقالب است

کسانی کهکسانیکه
جا+ » ب«پیشوند .کار او بجاست.کار او به جاست

گاهی، گاهگاهاً
گنجشکگنجشگ

فارسیاولویت با از این رو، بنابراین، پسلذا
لشکرلشگر

حشو قبیحمفیدمثمرثمر
.بین اجزاي فعل، فاصله نیندازید...مجبور شدم که .شدم... مجبور به 



اولویت با فارسیبه ویژه، به خصوص، خاصهمخصوصاً
.حشو استوروديمدخل ورودي

.مرا به شهر یزد آورد.مرا آورد به شهر یزد
.جمع نبندیمجمع را دوباره مراسممراسمات
بنا بر شیوه فرهنگستانمسئوالنمسؤوالن

معلمشاشمعلم
مرامن را

ویژه، از جمله بهمن جمله
ناآشنایی با عربیمنسوب به خانوادهمنصوب به خانواده

.اجرا شدمورد اجرا قرار گرفت
.تأکید کردند.مورد تأکید قرار دادند

.رایج استهاي یکی از غلطاستباشد می
توان میمیتوان

نیستباشد نمی
به مدرسه رفتمورود به مدرسه پیدا کردم

مردم همۀي مردمهمه
هنگامی کههنگامیکه
گاه هیچهیچگاه

گونه هیچهیچگونه
چند، یک دسته، یک سلسلهیک سري

.فرمود) السالم علیه(علی حضرت چنانکه.فرمود) السالم علیه(علی حضرت چنانچه
که در حالیدر حالیکه

.براي مطالعه، چند کتاب خریدم.جهت مطالعه، چند کتاب خریدم
.به سبب تنبلی، قلمم هنوز بد است/ به علت.به خاطر تنبلی، قلمم هنوز بد است

امیدوارم ترسم را از نویسندگی از دست 
.بدهم

.نویسندگی، رهایی یابمامیدوارم از ترس 
براي چیزهاي خوبی به کار » از دست دادن«

.می رود که دوست نداریم از ما جدا شوند

.کتاب او کثیف است.کتاب او از کثیفی برخوردار است
را درباره امور خوبی به » برخوردار بودن«

کار می بریم که دوست داریم چنین باشند؛ 
.برخوردار استاو از هوش باالیی «مانند 

خلط سوم شخص جمع با مصدر.آنها رفتند و با چشم خود دیدند.آنها رفتن و با چشم خود دیدن
جمع را دوباره جمع نبندیمامور، عیوب، کتبها ها، کتب امورات، عیوب

آن را، این راآنرا، اینرا



تعالی باريباریتعالی
به صورت، به وجود آوردنبصورت، بوجود آوردن

تر کوچککترکوچ
جانب نامه، این گواهیگواهینامه، اینجانب

گاه وقت، هیچ یک، هیچ کدام، هیچ هیچهیچکدام، هیچیک، هیچوقت، هیچگاه
همچنانچنان هم

به دنیا، به طوري که، به دستبدنیا، بطوریکه، بدست
اش اش، دبیر عربی وضعیت درسیوضعیت درسیش، دبیر عربیش

اليرو، البه روبهروبرو، البالي
باالخرهبالخره

به نحو احسنبه نحو احسنت
را اغنا نکرد؛رشته الهیات م

.از این رو، به حوزه آمدم
رشته الهیات مرا اقناع نکرد؛

.از این رو، به حوزه آمدم


