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جامعیت و طبقه بندی مناسب از اقبال وسیعی در حوزه های روان بودن و  ایجاز و اختصار، مناسب،

آموزش صرف و نحو عربی برخوردار است. لذا اهل نظر این کتاب را مورد ویرایش و بررسی قرار دادند 

وی تمرین های اصلی کتاب را حذف و به  .حمید محمدی می باشد که از پیشگامان در این زمینه،

تمرین های قرآنی و  توجه به اینکه با نده است.ی و روایی گنجاجای آن تمرین هایی از متون قرآن

به آن جز از ابتدا تا اول اختصاص که خانم خشت زر در دانشکده علوم قرآنی میبد  روایی این کتاب

با مراجعه به کتب نوشته شده در  ،در این تحقیق تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است، ،پرداختند

به تجزیه و  مثل نهج البالغه ،متون ترجمه شده گیری از قرآن و سایر کتب حدیثی واین زمینه و بهره 

پرداخته سی تمرین های جلد چهارم این کتاب)بخش نحو از مبحث اختصاص تا پایان(تحلیل و برر

هر چند حمید محمدی در آوردن مثالهای قرآنی و حدیثی به نحو احسن عمل کرده و .است شده

ت و ارجاع به منابع معتبر مورد انتقاد این حوزه گنجانده ولی به لحاظ سندیّ تمرین های زیادی در

 منبع آن را ذکر ننموده است. بوده و در اکثر تمرین هایی که از اشعار عربی استفاده کرده،

.ها تمرین ویرایش حمید محمدی، ،4 العربیةمبادئ  ،نحو صرف و:کلید واژه ها   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 فهرست مطالب

صفحه                                                                       عنوان                                   

1..................................................................................................................................................................................................... مقدمه  

2....................................................................................................................................................................................... طرح تحقیق  

2................................................................................................................................................................... الف( موضوع تحقیق  

2............................................................................................................................................................................... ب( بیان مسئله  

3................................................................................................................................................. ج( اهمیت و ضرورت تحقیق  

3......................................................................................................................................................................... د( پیشینه تحقیق  

4......................................................................................................................................................................... ه( سؤاالت تحقیق  

4................................................................................................................................................................ و( فرضیه های تحقیق  

4..................................................................................................................................................... ز( پیش فرض های پژوهش  

4....................................................................................................................................................................... ح( اهداف و کاربرد  

4............................................................................................................................................................................. ط( روش تحقیق  

ل: تعاریف و کلیات فصل اوّ  

6.......................................................................................................................................................................................... صرف -1-1  

6......................................................................................................................................................... صرف در لغت  -1-1-1             

6................................................................................................................................................. صرف در اصطالح  -1-1-2       

7........................................................................................................................................................................................... نحو  -1-2  

7............................................................................................................................................................ نحو در لغت  -1-2-1       

7.................................................................................................................................................... نحو در اصطالح  -1-2-2       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



8......... ........................................................................................................................................................... العربیةمبادئ   -1-3  

8......................................................................... ............................................................................................. معرفی  -1-3-1       

9........................... ..................................................................................................................................... ویژگی ها  -1-3-2       

م:  منصوباتفصل دوّ  

11.......................................................... ............................................................................................................... اختصاص  -2-1  

12......................................................... .................................................................................................................... اشتغال  -2-2  

  19............................................................. ...................................................................................................................تنازع   -2-3

  26............................................................. ..................................................................................................................منادی   -2-9

  31.............................................. .............................................................................................................................استغاثه   -2-5

  33............................................................. .......................................................................................................................ندبه   -2-6

  33....................................................................... .......................................................................................................یم ترخ  -2-7

  39............................................... ....................................................................................................مفعول ألجله یا له   -2-8

  43........................................................................... ..........................................................................................مفعول فیه   -2-4

  46.............................................................................. .....................................................................................مفعول معه   -2-11

  37................ ..................................................................................................................................................................حال   -2-11

  61....................................... ....................................................اقسام حال و ارتباط آن با صاحب حال   -2-11-1       

  67............................... ....................................................................مرتبه حال و صاحب آن و عامل آن   -2-11-2      

  76............................................................................................................................ ..................................................تمییز   -2-12

  76.................................. ................................................................................... تمییز مفرد و تمییز نسبت  -2-12-1      

  79.................................................... .................................................................................. تمییز کنایات عدد  -2-12-2      

  87.............................................................................................................. ................................................ افعل تفضیل  -2-13

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  92........................................................... ........................................................................................... افعال مدح و ذم  -2-19

  111..................................................................................................................... ................................................. استثناء  -2-15

م:  مجرورات وّفصل س  

  118... ..................................................................................................................................................................حروف جر  -3-1

  122.............. ..............................................................................................................................................................اضافه   -3-2

  122............................................................... ........................................................................................... اضافه معنوی  -3-2-1

  122........................................................................................................................  آنچه به جمله اضافه می شود  -3-2-2

  126........................ ..................................................................................................................................... اضافه لفظی  -3-2-3

 فصل چهارم:  توابع 

  144............................................................... ...................................................................................................................نعت   -9-1

  149..................................................... .......................................................................................................................توکید   -9-2

  134................................................ ................................................................................................................................بدل   -9-3

  138............................................................. ................................................................................................................عطف   -9-9

رف فصل پنجم :  ح  

  193............................................................................. .......................................................................معانی حروف جر   -5-1

  211.................................................................... ..........................................................................................حروف قسم   -5-2

  213....................................................................... .....................................................................................حروف عطف   -5-3

  218................... .......................................................حروف استفهام و جواب و نفی و ردع و استفتاح   -5-9

  216.................................................................................... ..............................................حروف تنبیه و تحضیض   -5-5

  222....................................................................... ............................................حروف شرط و تفصیل و مصدر   -5-6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  227.............................................................. ............................................... و استقبال ةأمفاجحروف تفسیرو   -5-7

  232................................................................ .................................... ةزیاد حروفحروف توقع و ال مات و   -3-8

 فصل ششم : ملحقات نحو 

  241...................................................... .......................................................................................................................... جمله -6-1

  246........................................................... ................................................................................................................... اعراب -6-2

  264............................................... ................................................................................................................................ نتیجه گیری

  263..................................................... ..................................................................................................... منابع و مآخذ -19-5

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



1 

 

 مقدمه

رسی نمونه ها درباره تحلیل و بر ،مباحث درسیز راه های یادگیری و تثبیت مطالب در یکی ا

باشد تا اینکه مشخص شود هر مبحث در کجا و چه کاربردهایی دارد و دانش پژوهان با آن مباحث می 

 یازند. ا  به درک و فهم  اصل مطلب دستتوجه با این نمونه ه

ویرایش حمید محمدی در راستای یادگیری و تعمیق مطالب،  4جلد  مبادئ العربیةکتاب 

تمرین های زیادی آورده است تا به دانش پژوهان در امر یادگیری مطالب کمک کرده باشد. برای 

و نمونه های آن منبعی داشته باشند به حل  نحواینکه دانش پژوهان بتوانند برای آشنایی بیشتر با 

این کتاب دارای نمونه هایی از  ویرایش حمید محمدی پرداختیم. 4جلد مبادئ العربیةتمرین های 

، آشنایی دانش پژوهان را با منابع عالوه بر تفهیم و تعمیق مباحث نحوقرآن و حدیث می باشد که 

دینی، افزایش داده و ایشان را از اهمیت به سزایی که فراگیری مباحث ادبیات عرب در جهت درک و 

 ارد متذکر می سازد.تفهیم بهتر منابع دینی د

    آن ذکر ی کار بدین صورت می باشد که ابتدا هر تمرین از هر درس را همرا ه با ترجمه شیوه    

 ین آورده شده است مورد بررسیو در آن تمراعدی را که مربوط به درس می باشد می شود و سپس قو

 قرار می گیرد.
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 طرح تحقیق

 

 

  ق :موضوع تحقیالف( 

  .(مبحث اختصاص تا پایانمحمدی)از ویرایش حمید بخش نحو 4جلد مبادئ العربیةرین های حل تم   

 بیان مسئله:ب( 

نگاشته  مبادئ العربیةکتاب  ،نگاشته شده است نحو زمینه صرف و یکی ازکتاب های مهمی که در

کاملی  بتاًکتاب نس چهارم این کتاب، جلد جلد تألیف شده است. چهار باشد که دررشیدالشرتونی می 

چاپ  محسوب می شود، به گونه ای که بارها توسط انتشارات مختلف تجدید نحو زمینه صرف و در

این کتاب  تدریس می شود. نحو مختلف آموزشی به عنوان یکی از منابع مهم صرف و مراکز در شده و

یافته  ییرتوسط ایشان تغ تمرین های آن نیز بیشتر دی ویرایش شده ومحم توسط جناب آقای حمید

احادیث مختلف ذکرشده است. تمرین های متن  ن وآیات قرآ برای تمرین های  آن نمونه هایی از و

 شریعت و محمّدجواد رشیدالشرتونی است توسط افرادی همچون دکتر ق به خوداصلی کتاب که متعلّ

ط تاب توسولی تمرین های متن ویرایش شده ک بررسی قرارگرفته، تحلیل و علی ضیغمی مورد دکتر

آن  به همین دلیل بر کنون حل نشده است. حدیث است تا ن وقرآ دی که تمرین هایی ازیدمحمحم

 بررسی قرار تحلیل و پایان مورد مبحث اختصاص تا این کتاب را از شدم که تمرین های بخش نحو

ن آیات مضامی هم آنان را با میان دانش پژوهان کمک کنم و در نحو هم به پیشرفت صرف و دهم تا

 سازم . شناآ روایات بیشتر نیز احادیث و نی وآقر
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 اهمیت و ضرورت تحقیق:( ج

یکی از کتاب های مهمی است که در زمینه ی صرف و نحو توسط استاد  4جلد مبادئ العربیةکتاب 

 رشید الشرتونی تألیف شده است. 

نموده است تمرین هایی ویژگی مهمی که این کتاب را نسبت به سایر کتاب های صرف و نحو ممتاز 

 است که پس از هر درس جهت تسلط بیشتر بر مطالب گردآوری شده است.

تمرین ها و مثال های موجود در کتاب متعلق به خود  که نویسنده این کتاب مسیحی است، از آن جا

 نویسنده است و در آن کمتر از تمرین ها و مثال هایی از قرآن و حدیث استفاده شده است.

محمدی این کتاب را مورد ویرایش قرار انشگاه یعنی جناب آقای دکتر حمیداساتید حوزه و د یکی از

داده و بیشتر تمرین ها و نمونه های این کتاب را حذف نموده و به جای آن تمرین ها و نمونه هایی از 

 قرآن و حدیث ذکر کرده است.  

خود رشید الشرتونی است توسط افراد تمرین های اصلی این کتاب، یعنی تمرین هایی که متعلق به 

 خانم طیبه سادات حسینی، دکتر حمید مسجد سرایی،خورسندی و مختلفی همچون دکتر محمود 

آقای دکتر علی ضیغمی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است ولی تاکنون تمرین هایی که توسط آقای 

آن  ر نگرفته است. بنابراین برقرا مورد بررسی و حل یگزین تمرین های متن اصلی شدهمحمدی جا

شدیم تمرین های مربوط به بخش نحو این کتاب را حل کنیم تا دانشجویان با مراجعه به آن بتوانند 

 با علم نحو همراه با نمونه هایی از قرآن و حدیث بیشتر آشنا شوند. 

 پیشینه تحقیق:د( 

یش شده توسط رین های کتاب ویرابا توجه به موضوع انتخابی تا جایی که نگارنده اطالع دارد تم

 .حمیدمحمدی تاکنون حل نشده است

      از  مبادئ العربیةمهم ترین کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده است پاسخ تمرین های 

  ترجمه و شرح  از طیبه سادات حسینی، 4جلد  مبادئ العربیةحل تمرینات  محمد جواد شریعت،

 مبادئ العربیة ترجمه سید علی حسینی، مبادئ العربیة ،خورسندی از محمود 4جلد مبادئ العربیة

 ترجمه محمد جواد شریعت می باشد. 
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 سؤاالت تحقیق:ه( 

 چگونه کتابی است؟ مبادئ العربیة .1

 ویرایش حمید محمدی دارای چه ویژگی هایی است؟ مبادئ العربیة.کتاب 2

 های تحقیق: فرضیهو( 

ه ی صرف و نحو است که توسط رشید الشرتونی در چهار جلد نگاشته کتابی در زمین مبادئ العربیة .1

 شده است.

محمدی دارای ویژگی های مختلفی است از جمله:  تبدیل تمرین ویرایش این کتاب توسط حمید .2

ها و نمونه ها به تمرین ها و نمونه هایی از قرآن و حدیث، اصالح برخی از قواعد، اضافه کردن 

 ز قواعد و ...  توضیحاتی به برخی ا

 :پژوهش هایفرض پیشز( 

 بررسی و و تحلیلسریع این قواعد وابسته به  آسان وفراگیری  نحوی و کاربردی شدن قواعد صرفی و

 آیات ویعنی  فصیح ترین آنها ویژه کامل ترین و جمالت عربی مختلف بهنیز تطبیق این قواعد با 

 احادیث می باشد.

 اهداف و کاربرد: ح(

ویرایش شده توسط  مبادئ العربیةکتاب از ق، تسهیل امر آموزش دانش پژوانی  است که هدف تحقی

حمیدمحمدی به عنوان منبع آموزشی استفاده می کنند و کاربرد آن، برای دانشجویان ادبیات عرب و 

 الهیات  می باشد.

 روش تحقیق:ط( 

 پایه منابع کتابخانه ای رب گردآوری اطالعات نیز توصیفی و -ن تحقیق به صورت تحلیلیروش ای

 می باشد. 
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 فصل اوّل 

 تعاریف و کلیات

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



6 

 

 صرف -1-1

 صرف در لغت -1-1-1

آشکار کردن  6منحرف ساختن، ،5، رد کردن 4، منصرف ساختن 3، برگردانیدن 2، بگردانیدن 1گردانیدن

 7و واضح گردانیدن.

 صرف در اصطالح -1-1-2

 با هر تغییر شکل،که ادن کلمه به صورت های مختلف،د علمی است که از تغییرصرف در اصطالح،

چگونگی تغییر دادن  به به عبارت دیگر علم صرف،8بحث می کند. معنای جدیدی به دست می آید،

 9یک کلمه به صیغه های مختلف می پردازد تا از آن معانی متعددی حاصل شود.

در عربی هم علمی که عهده دار انجام  از کلمات دیگر گرفته می شوند. کلمات، زبانی بسیاری از در هر

   ز بحث چی2 م صرف دربارهبنابر این می توان گفت که عل علم صرف است. این تغییرات می باشد،

 می کند:

 .تغییرات کلمات -2ساختار کلمات  -1

                                                           
 .71171ص،71ه.ش،ج7711دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،تهران:دانشگاه تهران،دوم،1

 .7171ص،2ه.ش،ج7731معین،محمد،فرهنگ فارسی،تهران:بهزاد،دوم،2

 . 361ص،7ه.ش،ج7711سیاح،احمد،فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح،المنجد لویس معلوف،تهران:اسالم،هیجدهم،7

 .7771صه.ش،7716جر، خلیل،فرهنگ الروس،ترجمه سید حمید طبیبیان،تهران:امیر کبیر،هشتم،1

 . 327صه.ش،7711ید،تهران:امیرکبیر،پنجم،عمید،حسن،فرهنگ عم1

6
 .773ص،7ه.ش،ج7711هادی عالم زاده،بی چا،تهران:،تاج المصادر،بیهقی،احمدبن علی 

 .723ص،1ابن منظور،لسان العرب،قم:ادب الحوزه،بی چا،بی تا،ج 1

 .21صه.ش،7711علم صرف،قم:قدس،سی و هفتم، -محمدی،حمید،زبان قرآن3

9
 .21ص،7م،ج7111،یسریه:قاهرهفی علم الصرف، ة الطرفنزه،میدانی،احمدبن محمد 
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 نحو -1-2

 نحو در لغت -1-2-1

 6قصد کردن.،مثل و مانند ،اندازه ،مقدار ،5، راه4، رسم و روش3، جهت2، طریق1اسلوب

 نحو در اصطالح -1-2-2

علمی است به اصول و قواعد که  توسط آن حاالت آخر کلمات از نظر معرب و مبنی  ،نحو در اصطالح

حاالت آخر کلمات از  علمی است که به سبب آن علم، ،ادبا  بودن شناخته می شود اما در اصطالح

 7جهت معرب و مبنی بودن دانسته می شود.

اسی به دانش مطالعه قواعد مربوط به نحوه ترکیب و در کنار هم آمدن واژه ها به نحو یا جمله شن

 8منظور ایجاد و درک جمالت در یک زبان اطالق می شود.

 9علم به قواعدی که به واسطه آن قواعد حاالت کلمات عرب از جهت اعراب و بناء فهمیده می شود.

                                                           
 .22711ص،پیشین،علی اکبردهخدا،7

 .7711ص،پیشین،محمدمعین،2

 .7711ص،پیشین،حسنعمید،7

 .7611ص،پیشین،احمدسیاح،1

 .2172ص،پیشین،خلیلجر،1

6
 .72صه.ش،7713،چهارم:بی نا،تهران،القاموس المحیط،فیروزآبادی،محمدبن یعقوب 

 .7ه.ش،ج7717عربیة قسمت نحو،سید علی حسینی،قم:دارالعلم،نهم،ترجمه و شرح مبادئ الد،الشرتونی،رشی1 

8
 ه.ش.7733بی نا،بی چا،تهران:،گفتارهایی در نحو،راسخ مهند،محمد 

 ب صمدیه،بی جا:بی نا،بی چا،بی تا.کتا:ترجمهاألولی الی الرابعة، حدیقة،الصمدیة 1
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ع اعراب وسیله ای است که معانی را از این وضدر الفاظ می باشد و  معنای کالم محصور و پوشیده

ت اعراب تنها معیاری است که با عرضه کردن کالم بر آن نقصان و پوشیده بیرون می آورد. در حقیق

رجحان کالم روشن می گردد و خالصه این که تنها مقیاسی است که با رجوع به آن کالم درست از 

 نادرست شناخته می شود.

 در زبان و ادبیات عرب .می طلبدنظام مندی و خالقیت فراوانی را  زبان، ور هراین شاخه مهم از دست

از خطای در گفتار و لغزش در  با به کارگیری صحیح آن، فردکه  دانش نحو متکفل این مهم است ،هم

 مقال محفوظ بماند.

 مبادئ العربیة -1-3

 معرفی -1-3-1

ادبیات عربی است. این اثر، یکی از متون  و زبانه رشتجویان  ، نامی آشنا برای دانش«مبادئ العربیة»

آموزشی ادبیات عرب است که با سبکی بدیع به نگارش درآمده است. در تمام این مجلدات، مطالب 

شده، با این تفاوت که محتوای هر جلد،  صرفی و نحوی مستقالً و بدون ارتباط با مجلدات دیگر آورده

 از امتیازات این کتاب محسوب شود. تواند میتر از جلد قبلی است و این خود  تر و گسترده کامل

از جمله کتب صرف و نحوی است که در طول سالیان متمادی و  کتاب در چهار جلد، عرضه شده 

بوده و عمده دلیل توجه به آن، کامل و مفید بودن آن  علوم عربیجویان  مورد توجه طالب و دانش

 .کتاب، به زبان عربی و در قرن هجدهم میالدی نوشته شده است .است

تعریف صناعات علم درای  رم، مقدمهجلد اول و دوم، فاقد مقدمه بوده، ولی در ابتدای جلد سوم و چها

 .عربی آمده است

مطالب خاص بخش  2نحو می باشد که هرکدام از این بخش مهم صرف و 2شاملاین کتاب  4جلد

     مبحث  51بخش صرف شامل ومبحث  59به گونه ایی که بخش نحو شامل  برگرفته، خود را در

 می باشد.

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 ویژگی ها-1-3-2

، در سلک زبان سنتو  قرآنپایان  بها و بی و در رأس آن گنجینه گران اسالمغنی  فرهنگبخش عمده 

زبان ای از آموختن دستور  ها، چارهنبیابی به این درّ گرا برای دست ور  این از ،شکل گرفته استعرب 

های فراوانی تحریر شده  نیست که قسمت عمده آن، صرف و نحو است که در این باره، کتاب عربی

ست جزء هاجایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده و سال ها که است؛ اما در این میان، از بهترین کتاب

  باشد که به می مبادئ العربیةکتاب  قرار گرفته و شهرت بسزایی یافته،متون اساسی دستور زبان عربی 

 .طور مکرر در ایران و خارج از آن، طبع و منتشر شده است

 : عبارتند از ی این کتاب منحصر به فردمزایای   

 بیان مطالب با عباراتی ساده و روان. -1

 طرح مباحث به صورت سؤال و جواب.-2

 مطالب. دسته بندی و تفکیک -3

خوبی رعایت شده و در کنار هر درس،  های نوین آموزش دستور زبان، به در این کتاب، اسلوب

شود که زمینه فکری  هایی آغاز می هر درس با پرسش متنوعی عرضه شده است. های متعدد و تمرین

 .سازد جو را برای دریافت محتوای درس، کامال آماده می دانش

های مناسب،  است و به دلیل انتخاب مثال زبان عربیر و ر بخش دستواین کتاب از متون آموزشی د

های آموزش صرف  بندی مناسب، از اقبال وسیعی در حوزه ایجاز و اختصار، روان بودن، جامعیت و طبقه

 .عربی برخوردار است و نحو

بندی و با عنوان مطرح شده است که این امر تا  صورت کلی، دسته همه مباحث مربوط به حروف، به

 خواننده جلوگیری می کند. حدی از سردرگمی
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http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 

 

 اختصاص -2-1

 ذلک : یثُ تَستَطیعُیغةِ االِختصاص حَحَوِّل الجُمَلَ التالیِة إلی صِ -07تمرین 

 ه ها را به صیغه اختصاص تبدیل کن.جملممکن است  هایی کهجا
 

 .هِودَ بِأجُلَیسَ عِندی مالٌ فَ .1

 نزد من مالی نیست که آن را ببخشم.ترجمه: 

 بعد از جمله منفی قرار گرفته است. فاء سببیةفقط  این جمله اختصاص ندارد،

 

   .کتِراسَلَی مُما تَباطَأتُ فِلَ ةَتابَالکِ تُقعِدَنی عَنِ وال عِلَلی وَلَ  .2

سستی  در نگاشتن برای تو ،که مرا از نوشتن باز داشته استنبود  (اگر مشکالت من)مریضیمترجمه: 

 نمی کردم.

  .کتِراسَلَی مُما تَباطَأتُ فِلَ ةَتابَالکِ تُقعِدَنی عَنِ وَ اَیُّها المَریضُلَوال عِلَلی  -

 اختصاص. اَیُّها المَریضُ:

 

 . الحالفَ ةُآفَ عَن التَّوانی إنَّهُ خَلِّ  .3

 سستی را رها کن که مانع رستگاری است.ترجمه: 

 . الحالفَ ةُآفَ عَن التَّوانی إنَّهُ اَیُّها الطّالِبُ خَلِّ -

 اختصاص. اَیُّها الطّالِبُ:

 

 .ونَ شرَّ النَّدممُندُتَرَّ فَالشَم وَإیّاکُ .4

 .از شر بپرهیزید که پشیمان می شوید خودتان را نگه دارید وترجمه:  

 ونَ شرَّ النَّدم.مُندُتَرَّ فَالشَوَ (اَیُّها اَلطّالبُ  -اَیُّها الطّالِبُ  -اَلعُلَماءَ)اَلطُّالبَ  م إیّاکُ -

 اختصاص. اَیُّها اَلطّالبُ (: -اَیُّها الطّالِبُ  -اَلعُلَماءَ)اَلطُّالبَ 
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12 

 

 الحاً.نَ فَوتُصیبُفَ ئامِراء الوِعیاً وَسَ .5

 سعی کنید پس به رستگاری می رسید. ای جانشینان کریمان،ترجمه: 

 فالحاً. اَیُّها الکِرامُ ونَفتُصیبُ ئامِراء الوِعیاً وَسَ -

 اختصاص. اَیُّها الکِرامُ :

 

 وا.دُشِرتَتَفَ رِبَلعِون لِهُبِنتَلَّما تَقَ .6

 .د شویداز عبرتها تنبّه و پند کمی می گیرید تا ارشاترجمه: 

 وا.دُشِرتَتَفَ رِبَلعِلِ )اَیُّهَا الغافِلُونَ( ونهُبِنتَلَّما تَقَ -

 اختصاص. اَیُّها الغافِلُونَ:

 

 اشتغال -2-2

 

 :هِکلِلی شَعَ ثَر الباعِاذکُنه وَول عَشغُکِّل المَشَ -01تمرین 

  ده و علت آن اعراب را ذکر کن.ب داعنه را در این مثالها اعرامشغول 
 

 

 . مِقَأعراضُ السَّ فِیهِ ولَهُ بِهِ ال یَلبَثُ طَویالً حَتّی تَبدُ ةَالطالِبَ أکرَهتَهُ عَلی تَحَمُّلِ ما ال طاقَ إن .1

زمان زیادی نمی گذرد مجبور کنی  اگر دانش پژوه را به تحمل چیزی که تحمل آن را ندارد،ترجمه: 

 .که بیماریهای گوناگون در او ظاهر می شود

 زیرا بعد از إن شرطیه قرار گرفته است. نصب داده شده و نصب آن واجب است، .شغول عنهم الطالِبَ: -

 

 .اَلکَسالنُ هَل عاقَبُوهُ .2

 تنبل را تنبیه کردند؟ آیا ترجمه:

صدارت طلب  هَل ،قرار گرفته است هَلچون قبل از واجب است رفع دهیم  مشغول عنه. اَلکَسالنُ: -

شرط تفسیر فعل مذکور این است که صالحیت  عد در ما قبل عمل کند.است و اجازه نمی دهد که ما ب

به همین علت واجب است  تفسیر هم نمی کند. عمل را داشته باشد و چون صالحیت عمل را ندارد،

 معمول قرار بین عامل و جمله خبر واقع شود و صدارت طلب در ابتدای مرفوع بخوانیم تا را اَلکَسالن

 نگیرد.
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 .ن أخَذتَهُ أبرَأکَ مِنَ المَرَضِالدَواءُ إ .3

  اگر دارو را به کار ببری تو را از بیماری رها می کند.ترجمه: 

إن به دلیل اینکه قبل از  .مشغول عنه. بنا برمبتدا بودن واجب است آن را مرفوع بخوانیم الدَواءُ: -

 قرار گرفته است.  صدارت طلبشرطیه 

 

 عَ شِفاؤُهُ.إذا المَرَضَ تَرَکتَهُ اِمتَنَ .4 

 زمانی که بیماری را رها کنی درمانش غیرممکن است.ترجمه: 

 چون بعد از ادات شرط إذا قرار گرفته است. اَلمَرَضَ: مشغول عنه. -

 

 ا خَشیَةَ اهللِ تَبَعتَها فی جَمیعِ أعمالِکَ.هَلّ .5

 چرا ترس از خدا را در تمام کارها دنبال نمی کنی؟ترجمه: 

(قرار هَلّاچرا که بعد از ادوات تحضیض) را منصوب بخوانیم، خَشیَةَواجب است که  عنه.مشغول  خَشیَةَ: -

 گرفته است.

 

 مَتَی اهللَ أخطَأتَ إلَیهِ فَال تَستَقبِل خَیراً.   .6

 و خوبی نداشته باش. انتظار خیرپس  ی،خدا را  معصیت کردهر گاه ترجمه: 

 قرار گرفته است. شرطچون بعد از ادات  منصوب شود، به واجب است بنا بر مفعول .مشغول عنهاهلَل: 

مترادف و  به می گیرد. ز آن فعلی که در تقدیر است مفعولمتعدی می شود و قبل ا إلی با خطَأأفعل 

 نصب داده است. را بنابر مفعول بودن، اهلَل را در تقدیر می گیریم که(عَصَیتَهم معنای آن)

 

 .فَاشکُر جَمیلَهُ عَلَیکَأینَما المُعَلِّمَ نَظَرتَهُ  .0

 او را به سبب خوبیهایش نسبت به تو سپاسگزاری کن. هرجا نظرت به معلم افتاد،ترجمه: 

قرار گرفته و از آنجا که ادوات شرط تنها بر فعل اَینَما  چون بعد از ادات شرط مشغول عنه. المُعَلِّمَ: -

 وانیم.را منصوب بخاَلمُعَلِّم  داخل می شوند پس واجب است که
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 و وَجَدتُهُ لَأحسَنتُ إلَیهِ.  اَلفَقیرُ لَ . 8

 م.ردحتماً به او احسان می ک می یافتماگر فقیر را ترجمه: 

( قرار گرفته لَوچون بعد از آن صدارت طلب) مرفوع شود، ،اَلفَقیرواجب است که  مشغول عنه. اَلفَقیرُ:-

 است.

 

 هَل القاتِلَ قَتَلتُمُوهُ.   .9

 قاتل را کشتید؟آیا ترجمه: 

همزه هم نیست قرار گرفته است و که از ادوات استفهام است و هَل  زچون بعد ا مشغول عنه.: القاتِلَ -

به بودن وجوباً منصوب می کنیم و  را بنابر مفعول القاتِلکلمه  هَل واجب است که بر فعل داخل شود.

 لتُم(القاتِلَ قَتَلتُمُوهُ.هَل)قَتَ فعلی را از لفظ خود فعل مذکور در تقدیر می گیریم.

 

 ومُهُ أبُوهُ.دَخَلتُ فَإذا الوَلَدُ یَلُ .17

 فرزند ش را سرزنش می کرد. داخل شدم پس ناگهان پدر،ترجمه: 

چرا که  رفعش به عنوان مبتدا واجب است چون بعد از إذا فجائیه واقع شده است. مشغول عنه. الوَلَدُ: -

 شود.إذا فجائیه فقط بر اسم داخل می 

 

 عَمروٌ وَ زیدٌ غَفَرَ اهللُ لَهُما. .11

 خداوند عمرو و زید را بیامرزد.ترجمه: 

 مشغول عنه. :(عَمراً وَ زیداً)عَمروٌ وَ زیدٌ

خبر می شود و  غَفَرَ اهللُ لَهُما بخوانیم، عَمروٌ و زیدٌچون اگر  خوانده شود. عَمراً و زیداًصحیح است که 

را منصوب بخوانیم برای  عَمراً و زیداًبنابراین رجحان دارد  شائیه نباشد.اصل این است که خبر جمله ان

 فعل مقدَّری که فعل مذکور آن را تفسیر می کند.
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 اللّهُمَّ عَبدَکَ اِرحَمهُ وَال تُواخِذهُ. .12

 خدایا به بنده ات رحم کن و او را مؤاخذه نکن.ترجمه: 

درحالیکه  خبر آن. اِرحَم مبتدا تلقی می شود و عَبدُ ،اِرحَمهُ کَعَبدُاگر بخوانیم  مشغول عنه. عَبدَکَ: - 

برای اینکه  جمله طلبی و انشائی نباشد. انشائی است و اصل این است که خبر،جمله طلبی و  اِرحَم

به شود برای فعل مقدَّری که فعل مذکور آن را تفسیر  می خوانیم تا مفعول عَبدَ را خبر نگیریم،اِرحَم 

 پس نصب آن رجحان دارد. کرده است.

 

 المَفعولیة : أَو االِبتداءِ أومَنصُوبٌ عَلیالنِیابَةِ عَنها شغُول عَنه عَلی الفاعِلیةِ أَوِبَیِّن أ مَرفُوعُ المَ -02تمرین 

 مفعول بودن بنابر یامرفوع است یا مبتدا بودن یا نائب فاعل  ل عنه بنابر فاعلمشخص کن که آیا مشغو

 . منصوب است
 

تِلْکَ الدَّارُ االَخِرَةُ نجَعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فىِ الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ  اَلقُرآنُ الکَریم: .7

 1.لِلْمُتَّقِین

جویى در زمین و   دهیم که اراده برترى ( این سراى آخر تو را )تنها( براى کسانى قرار مى)آرى : ترجمه

 . اران استندارند؛ و عاقبت نیک براى پرهیزک افساد ر

مبتدا و محالً مرفوع.  تِلکَ (هاعمل کرده در ضمیر آن) نَجعَلُ که مشغول عنه. تِلکَ الدّارُ اآلخِرَةُ: -

فعل مشغولی است که از  نَجعَلُها. اَلدّارُصفت است برای  اَآلخِرَةُ یا بدل از آن. تِلکَ عطف بیان از اَلدّارُ

 .است  عمل کرده ده و در ضمیرنمواعراض  تِلکَ

 

                                                           
1
 .37القصص/  
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1هُ مَنشُورًا.االْقِیَامَةِ کِتَابًا یَلْقَ رِجُ لَهُ یَوْمَخهُ فىِ عُنُقِهِ وَ نُرَائِأَلْزَمْنَاهُ طَ کُلَّ إِنسَانٍوَ  الکَریم:اَلقُرآنُ . 2
 

آوریم که  او بیرون مى ایم؛ و روز قیامت، کتابى براى و هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آویختهترجمه: 

  (.بیند! )این همان نامه اعمال اوست آن را در برابر خود، گشوده مى

از آن اعراض  ،است اَلزَمنا به بودن و عامل که بنابر مفعولمنصوب است  لَّکُ مشغول عنه. : کُلَّ إنسانٍ -

 .إنسانٍ ألزَمناهُوَ اَلزَمنا کُلَّ  :لذا تقدیر کالم چنین است ( عمل کرده.هُو در ضمیر آن)

 

2مُکْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنزِیال  وَ قُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَاَلقرآن الکریم: .3
 

تدریج نازل ه ب و آن را مردم بخوانى؛آن را بادرنگ بر ات کردیم،نى که آیاتش رااز هم جداو قرآ ترجمه:

 .  کردیم

است  فَرَقنا به بودن و عاملی که از آن اعراض کرده،بنابر مفعول  منصوب است نه ومشغول ع قُرءاناً: -

 وَفَرَقنا قُرءاناً فَرَقنَاهُ.( عمل کرده و تقدیر کالم چنین است: هُکه در ضمیر قرآن)

  

 3.ثُمَّ الجْحِیمَ صَلُّوه*خُذُوهُ فَغُلُّوهُاَلقرآن الکریم:  .4

 .تا بازش به دوزخ در افکنید ا بگیرید و در غل و زنجیر کشید.و خطاب قهر رسد که( او ر) :ترجمه

را نصب  الجَحیم رجحان دارد که به بودن. بنابر مفعول منصوب شده است عنه و مشغول الجَحیمَ: -

علت رجحان نصب  عاملی است که اعراض کرده و در ضمیر مشغول عنه عمل کرده است. صَلُّوا دهیم.

                                                           
 .77اإلسراء/ 1

2
 .716اإلسراء/ 

3
 .77و  71/الحاقة 
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این جمله را بر جمله فعلیه و برای اینکه جمله معطوف علیه و  عطف است.حرف  ثُمَّ هم این است که

معطوف یکسان شوند بهتر است که اعرابی بدهیم که جمله فعلیه شود و آن زمانی است که منصوب 

  ثُمَّ صَلُّواالجَحیمَ صَلُّوهُ. بخوانیم و فعلی قبل از آن در تقدیر گرفته شود.

 

یَسْمَعَ کلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَالِکَ   أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتىَوَ إِنْ اَلقرآن الکریم:  .5

.بِأَنهَّمْ قَوْمٌ لَّا یَعْلَمُون
1

و اگر یکى از مشرکان از تو پناهندگى بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود )و در آن ترجمه: 

 ! سپس او را به محل امنش برسان، چرا که آنها گروهى ناآگاهند!بیندیشد(

 آن را تفسیر کرده است. اِستَجارَ مشغول عنه است و مرفوع است بنابر فاعل بودن برای فعلی که أحَدٌ: -

 چون مشغول عنه بعد از إن شرطیه قرار گرفته است. الزم است که فعل را در تقدیر بگیریم،

 وَإن استَجارَکَ أحَدٌ مِن المُشرِکینَ استَجارَکَ فَأجِرهُ.: تقدیر کالم چنین است

 

 2.وَ إِذَا النُّجُومُ انکَدَرَت*إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْالکریم:  رآنُاَلقُ .6

 .ا به حرکت درآیندو در آن هنگام که کوهه فروغ شوند، و در آن هنگام که ستارگان بى ترجمه:

بنابر نائب فاعل بودن مرفوع است (عمل کرده و هیَامل در ضمیر آن)مشغول عنه است که ع الشَّمسُ: -

 إذا کُوِّرَتِ الشَّمسُ کُوِّرَت. که تقدیر کالم چنین است:

 وَ إذا انکَدَرَتِ النُّجُومُ انکَدَرَت. .انکَدَرَت بنابر فاعل بودن برای فعلمرفوع است  مشغول عنه. النُّجُومُ: -

                                                           
1
 .6التوبة/ 

2
 .2و7التکویر/ 
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 کلُّ مُضطَرب ناقاًاختِ زیدُد یَقَفَ                                    هُتُالدَقَقُ أحیاناً یَخنَ هرُالدَ .0

 پس گاهی تنگی هر انسان مضطربی را زیاد می کند. ،روزگار گاهی افسارش تنگ می شود ترجمه:

 شاهد مثال در مصرع اوّل است.

 بنابر مبتدا بودن. مرفوع است مشغول عنه و :الدَهرُ -

          .عل مضارع و مرفوعف یَخنَقُ: -

              .مفعول فیه أحیاناً: -

 .یَخنَقُ فاعل برای فعل قَالدَتُ: -

 

 .أتَوَجَّه ما یَتَوجَّهیثُحَ مُالعالِ . 8

 من هم رهسپار می شوم. ،عالِم به هرکجا رهسپار شود ترجمه:

ن آن واجب است چون قبل از صدارت مشغول عنه و بنابر مبتدا بودن مرفوع است. مرفوع بود العالِمُ: -

 طلب واقع شده است.
 

 و وَقَفَ.ال عمرٌ وَقَعَد  ال زیدٌ .9

 نه عمرو ایستاده. نه زید نشسته و : ترجمه

فعلی است که عمل کرده در ضمیری که به  قَعَدَ .مشغول عنه و بنابر مبتدا بودن مرفوع است زیدٌ: -

 است.(فاعل آن هُوَزید بر می گردد و آن ضمیر)

 ودر ضمیری که به عمر عامل،فعلی است  وَقَفَ مشغول عنه و بنابر مبتدا بودن مرفوع است و :عمرٌو -

 (فاعل آن است.هُوَبر می گردد و آن ضمیر)

 

 .برُهُفَّ حَجَ مُلَالقَها وَرتُسَکَ واةُ. الد17َّ

 دواتش خشک شد. دوات را شکستم و قلم، : ترجمه

 خبر آن و محالً مرفوع. کَسَرتُها رفوع است بنابر مبتدا بودن ومشغول عنه و م الدَّواةُ: -

 خبر آن و محالً مرفوع. جَفَّ حَبرُهُ مشغول عنه و مرفوع است بنابر مبتدا بودن و القَلَمُ: -
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 تنازع -2-3

 الیة :التَّ لِمَی الجُفِ عِنازُالتَّ ةَن کیفیَیِّبَ -03تمرین 

 کن.کیفیت تنازع را در جمالت ذیل بیان 
 

1.ءَاتُونىِ أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا ... . القرآن الکریم:1
 

 «رایم بیاورید تا بر روى آن بریزم.)اکنون( مس مذاب ب» ... و گفت:  ترجمه:

 ءَاتُونی قِطراً أُفرِغُ عَلَیهِ قِطراً.تقدیر کالم چنین است: 

 به اول آن و وع است. ضمیر)ی( مفعولمحالً مرف مفعولی و ضمیر بارز واو فاعل آن و2فعل  ءَاتُونی: -

 حذف شده است. ،أُفرِغُ به مفعول قطراًبه قرینه  ،به دوم آن مفعول قِطراً

ده شده و دا )أُفرِغُ(به عامل دوم قطراً به نزاع کرده اند. به عنوان مفعول قِطراً بر سر ءَاتُونی و أُفرِغُیعنی 

نشده است و در ضمیر متنازع فیه هم عمل داده ر ذکر به می خواهد دیگ چون عامل اوّل هم مفعول

 به دوم آن به قرینه مفعول عامل دوم حذف شده است. نشده و مفعول
 

2...لَکُمْ وَ یهَدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم    یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَینِریم: الکَ رآنُالقُ .2
 

خوشبختى و سعادت را( براى شما آشکار سازد، و  هاىخواهد )با این دستورها، راه د مىخداونترجمه: 

 به سنتهاى )صحیح( پیشینیان رهبرى کند. و خداوند دانا و حکیم است.

 به نزاع کرده اند. به عنوان مفعول سُنَنَ عامل دوم،که بر سر یَهدِیکُمیک عامل است و  لِیُبَیِّنَ -

به قرینه  )لِیُبَیِّنَ(عامل اول داده شده و معمولِ)یَهدِی(به و اسم ظاهر است به عامل دوم که مفعول سُنَنَ

 عامل دوم حذف شده است. معمولِ

                                                           
1
 .16الکهف/ 

2
 .26النساء/ 
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7...سُلًا مُّبَشرِّینَ وَ مُنذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلرُریم: الکَ رآنُ. الق3ُ
 

تى براى مردم بر تا بعد از این پیامبران، حجدهنده بودند،   دهنده و بیم  پیامبرانى که بشارت ترجمه:

 توانا و حکیم است. خدا باقى نماند،)و بر همه اتمام حجت شود( و خداوند،

اهللِ به  لِئلّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی نزاع کرده اند. لِئلّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اهللِ هر دو در که مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرینَ -

 به قرینه معمول دوم حذف شده است. مُبَشِّرِینَ ق  گرفته و معمولتعلّ مُنذِرینَ

 

 2 ...فىِ الْمِحْرَاب   ىکَةُ وَ هُوَ قَائمٌ یُصَلّائِفَنَادَتْهُ الْمَلَ. القرآن الکریم: 4

 ...و هنگامى که او در محراب ایستاده، مشغول نیایش بود، فرشتگان او را صدا زدندترجمه: 

هم  باواسطه است با به که مفعولراب فِی المِحبر سر  قائِمٌ و یُصَلِّی :لِّی فِی المِحرابِ قائِمٌ یُصَ وَهُوَ -

 (فِی المِحرابِ)به قرینه معمول عامل دوم  قائِمٌ عمل کرده لذا معمول یُصَلِّی در المِحرابِ نزاع دارند.

 حذف شده است.

 

3لِلْمُسْلِمِین.  ءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى  شىَ    ابَ تِبْیَنًا لِّکلُ...وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَریم: الکَ رآنُ. الق5ُ
 

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت ...ترجمه: 

 .براى مسلمانان است

                                                           
1
 .761النساء/ 

2
 .71آل عمران/ 

3
 .31النحل/ 
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به عامل  لِلمُسلِمِینَ نزاع دارند. مِینَلِلمُسلِکه مصدر هستند بر سر  هُدیً وَ رَحمَةً وَ بُشریسه عامل  -

در ضمیر آن عمل  هُدیً وَ رَحمَةً مجرور است، )لِلمُسلِمِینَ(تعلق می گیرد و چون معمول(بُشری)اخیر

 حذف می شود. نه عامل اخیر،به قری هُدیً وَ رَحمَةًلذا معمول  نکرده،

 

 1.یَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُواْ کِتَابِیَهکِتَابَهُ بِ   ىَوتِاُفَأَمَّا مَنْ :. القرآن الکریم 6

زند  فریاد مىپس کسى که نامه اعمالش را به دست راستش دهند )از شدّت شادى و مباهات( ترجمه: 

 «.( نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید)اى اهل محشر»که: 

بلکه فعل  ،را اسم فعل نگیریم هَاؤُمُ اینکهبه شرط  هَاؤُمُیکی  متنازع هستند، کِتابِیَه اقْرَءُواْهَاؤُمُ  -

 اقْرَءُواْ متعلق به کِتابِیَه نزاع دارند. به، که بر سر مفعول اقْرَءُواْ و دیگری باشد خُذُوامتصرف به معنای 

در ضمیر آن عمل نمی کند چون معمول منصوب است و اگر معمول منصوب بود عامل  هَاؤُمُ است و

 لکه معمولش به قرینه معمولِ عامل دوم حذف می شود.اول در آن عمل نمی کند ب

 

2.وَ إِنْ أَدْرِى أَ قَرِیبٌ أَم بَعِیدٌ مَّا تُوعَدُون... . القرآن الکریم: 0
 

 .شود نزدیک است یا دور دانم آیا وعده )عذاب خدا( که به شما داده مى و نمى...  : ترجمه

 مسد خبر و سدّ بعیدٌ فاعل (امَ)مشبهه و مبتدای وصفی و  هر دو صفت أقَریبٌ أم بَعیدٌ: قَریبٌ و بَعیدٌ -

 مستتر(عمل می کند. )هُوَامَ در ضمیر قریبٌ است و

 

                                                           
1
 .71الحاقة/ 

2
 .711األنبیاء/ 
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 ؟عینُ التَّنازُارِا تَمَأستَریحُ مِنهَ لُ وَ. مَتی تَکمُ 8

 ل می شود و من از آن راحت می شوم؟چه زمانی تمارین تنازع کامترجمه: 

فاعل  لُتَکمُ برای فعل تَمارینُ التَّنازُع(عمل کرده و  تَمارینُفیه )در متنازع  لُتَکمُ تَکمُلُ وَ أستَریحُ: -

 که به تمارین بر می گردد. ،مِنها فیه عمل کرده و عبارت است از در ضمیر آن متنازع أستَریحُ .است

 

 اءَ.حَیَّیتُ األصدقَ ی وَ. حَیُّونِ 9

 ایشان را تحیّت گفتم.دوستان و رفقا مرا تحیّت گفتند و من نیز ترجمه: 

 محالً مرفوع که در تُفعل و فاعل آن ضمیر بارز  حَیَّیتُمتنازع هستند.  حَیُّونی و حَیَّیتُ: -

 است. حَیَّیتُبه برای  )اسم ظاهر و متنازع فیه( عمل کرده و مفعولاألصدقاءَ

 نیاز به فاعل داشت که برای آن ضمیر فاعلی آمد.(حَیُّونی)عامل اول

 

 .مِعلِّالمُ اتُبی أخوَ تحَّبَنی وَ رَتستَقبَلَا دَخَلتُ الدّارَ اِ. لَمّ 17

 زمانی که وارد خانه شدم خواهران معلم از من استقبال کردند و مرا تحیّت گفتند.ترجمه: 

 مُعلِّمِأخواتُ ال در رَحَّبَتنزاع دارند.)أخواتُ المُعلِّمِ(متنازع هستند که بر سر فاعل  نی وَ رَحَّبَتتستَقبَلَاِ -

 به ضمیر مستتر فاعلی اکتفا کرده است. نیتقبَلَاِستَ عمل کرده و

 

 .اءَحَصَی النُّونِارُشَستَاِ وَ رتُشَ. اِستَ 11

 من با ناصحان مشورت کردم و آنها نیز با من مشورت کردند.ترجمه: 

در ضمیر آن عمل  نیاِستَشارُو عمل کرده و )النُّصَحاءَ(متنازع اول است و در اسم ظاهر اِستَشَرتُ -

چون به فاعل  اِستَشارُونی آن است وبه مفعول  النُّصَحاءَ چون منصوب طلب است اِستَشَرتُ کرده است.

 مطابقت دارد. النُّصَحاءَ برای آن آمده که با کلمه (واو)از این رو ضمیر فاعلی  نیاز دارد،
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 خی.أ بِقُدُومِ ایَدَالِا وَمَهُی وَ بَشَّرتُنِ. بَشَّرَ 12

 مرا به آمدن برادرم بشارت دادند و من هم ایشان را بشارت دادم. والدین،ترجمه: 

به  هم متنازع دوم و به مفعول بَشَّرتُ به و فاعل نیاز دارد. به مفعول و: فعل متنازع اول است  بَشَّرَنی -

هم ضمیر  بَشَّرتُ فاعل آن است و والدایَ عمل کرده و والدایَ در اسم ظاهر بَشَّرَنی احتیاج دارد.

 برمی گردد و کامالً با آن مطابقت دارد. والدایَ مفعولی است که  به

 

 وّارَ األَرضِ المُقَدسةِ..أضَفتُ وَ أَنفَقتُ عَلَیهِم زُ 13

 زائرین سرزمین مقدّس را پذیرایی کردم و به ایشان احسان و انفاق کردم.ترجمه: 

 به )یاهمان متنازع فیه( در مفعول أضَفتُ و مفعول می خواهند.هر دومتنازع هستند  أضَفتُ وَ أَنفَقتُ -

بر  زُوّارَعمل کرده که به )عَلَیهِم(در ضمیر آن أَنفَقتُ وفعل أضَفتُ به برای مفعول زُوّارَ عمل کرده است،

 می گردد.

 

 إیّاهُم. الءَجُهَ دُّ رُفَقائیَدّونی وَ أَعُ. یَعُ 14

ان را جزء شمردند و من نیز ایش ،نسبت به ایشان جاهل هستمدوستانم مرا جزء کسانیکه ترجمه: 

 شمردم. دوستانم که جاهل هستند،

 فیه. : متنازعرُفَقائیَمتنازع   و  یَعدّونی وَ أَعَدُّ: -

در ضمیر آن)واو( عمل کرده  یَعدّونی عمل کرده و)رُفَقائیَ(فیه که مفعول طلب است در متنازع َعَدُّأ

 است.

 

 ونٍ.زٍّ بِال هَوا ذَوُو عِارُجَاَلِمَن                         ومِ إنَّهُم        الِف وَقِف بِالقَحَ مَّ. جِی ثُ 15

 مالزم باش و بایست به همراه قومی که آنها صاحبان عزتند و عزت می بخشند به کسانی بیا،ترجمه: 

 که کمک می کنند بدون پستی و خواری.

 است و بِالقومِ متعلق)قِف(عامل اخیر نزاع دارند. بِالقومِ بر سر تند ومتنازع هس3 حالِف وَ قِف: ،جِی -

 را چون با معمول فاصله دارند ذکر نمی کنیم. حالِف،جِی
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 ی الرُّوحِ وَ الجَسَدِ.فِ یةًافِعَ وَ عَفواً    یاً                        غِبتَ. أرجُو وَ أخشی وَ أدعُو اهللَ مُ 16

ی ترسم و می خوانم خدا را در حالیکه طالب عفو و بخشش و سالمتی در روح و امیدوارم و مترجمه: 

 بدن هستم.

فیه است  و متنازع که اسم ظاهرمتنازع هستند و بر سر معمول واحدی 3  أرجُو وَ أخشی وَ أدعُو -

 هم نزاع دارند. با )اهللَ(

ل فع 3به است که هر  مفعول وَ أخشی أدعُو و أرجُوبرای اهلل عمل کرده و  )اهللَ(فیه  در متنازع أدعُو

فعل اول به قرینه معمول فعل اخیر حذف شده و ضمیری  2اما معمول  نیازمند مفعول هستند،

 برایشان در تقدیر گرفته نشده است.

 

 الثانی: لِلعامِلِ لةِاألمثِ فی هذهِ لَمَل العَجعَاِ – 04تمرین 

 .را برای عامل دوم قرار بده عمل در این مثالها،

 م.                واهُمانی أبَأکرَ ی وَنبَّ. أح1َ

 پدر و مادر ایشان مرا دوست می دارند و اکرامم می کنند.ترجمه: 

 .مواهُأکرمنی أبَ نی وَابَّأحَ -

 

 نا. لوا إخوانَخِبَ وَ . أَعطیت2ُ

 عطا کردم و برادران ما بخل ورزیدند. ترجمه:

 .ناإخوانُ لَخِبَ وَ هُمأَعطیتُ -

البته نکته این است که با این شیوه عود ضمیر به متأخِّر  در ضمیر عمل نکرده است، أَعطیتُر: تذک

 پیش می آید که به لحاظ نحوی درست نیست.

 

 لِّمُ.عَالمُ هُبتُأجَ وَ ألَ. س3َ

 معلم سوال کرد و من جوابش دادم.ترجمه: 

 لِّمَ.عَالمُ بتُأجَ وَ نیألَسَ -
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ة. ریَالقَ أهلُ یکَلَوا عَمُلِّسَیُ وَ أتیَریدُ أن یَ. أت4ُ

  ند؟آیا می خواهی که اهل روستا بیایند و بر تو سالم و درود بفرست ترجمه:

 .ةریَالقَ أهلُ یکَلَعَ مَلِّسَیُ وَ واأتُریدُ أن یَأتُ -

 

 .رُساکِالعَ ونَرُ. هَل آتٍ وَ ظاف5ِ

 ند لشکریان درحالیکه پیروز هستند؟آیا می آیترجمه: 

 .رُساکِالعَ رٌوَ ظافِ ونَتُهَل آ -

 

 .النِما الرَّجُهُ. ضَرَبَ وَ ضَرَبت6ُ

 را زدم. 2مرد زدند و من آن 2آن ترجمه: 

 .نِیلَالرَّجُ وَ ضَرَبتُ اضَرَبَ -

 

 ؟صَدیقاک نحاجّا. مَتی قادِمٌ و0َ

 دوستانت کی می آیند در حالیکه حاجی شده اند؟ترجمه: 

 ؟صَدیقاک حاجٌّوَ انِمَتی قادِم -

 

 .تُکَم إخوَیهِلَمتُ عَلَّسَ . أتی وَ 8

 برادرانت آمدند و من به آنها سالم کردم.ترجمه: 

 .کَتِی إخوَلَعَ لَّمتُسَ وَ واأتَ -

 
 

 علِّمینَ.ونی المُحُدَمَ متُ وَ.أکرَ 9

 معلمان را گرامی داشتم و آنها مرا ستودند.ترجمه: 

 .نَوعلِّمنی المُحَدَمَ متُ وَأکرَ -
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 ادامن -2-4

 ة:عَابِاء التَاألسمَ ادِ. ن05َتمرین 

 اسمهای زیر را به حالت منادا قرار بده.
 

 

 خَیرَالغافِرینَ: یا خَیرَالغافِرینَ     

 !ای بهترین آمرزندگان

                      

 ذَوالعَفوِ وَ الَوفاءِ:  یا ذَاالعَفوِ وَ الَوفاءِ        

 !ای بخشنده و وفادار

 

 انُ:  یا حَنّانُ یا منّانُ       حَنّانُ منّ

 !ای بسیار مهربانِ منّت گذار

             

 سُبحاُن:  یا سُبحانُ           

 !ای پاک و منزه

 

 أحکَمَ مِن ُکلِّ حَکیم :  یا أحکَمَ الحُکّام.        

 !ای بهترین داوران

 

    حَلیمٌ الیعجل: یا حَلیماً الیعجل

  !ندای بردباری که عجله نمی ک

       

 یا أُمِیّ الحَنُون ما بالُکَ مُغضِبًَة؟       الحَنُون ما بالُکَ مُغضِبَةً : أُمِیّ 

 تو را چه شده که غضبناکی؟ !ای مادر مهربانم

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نازِلٌ مِن الجَبَلِ: یا نازِالً مِن الجَبَلِ      

 !ای کسی که  در حال پایین آمدن از کوه است

 

          خَلیالی:  یا خَلیلَیَّ

 !دوست من دوای 

 

 مُجَرَّب لِألمُورِ: یا مُجَرَّباً لِألمُورِ  

 !ای ماهر در کارها

 

 رَجُل عالِی الهِمَّة: یا رَجُالً عالِی الهِمَّة      

 !ای مردی که همت واال دارد

 

 :الوُجُوهِ المُختَلفةِوَ حَوِّلهُ إلی ما یَجُوزُ فِیهِ مِن  «یاءِالمُتَکَلِّم»أضِفِ المُنادی إلی . 06تمرین 

 منادا را به یای متکلم اضافه کن و آن را به وجوه مختلفی که جایز است برگردان.
 

 أیُّها األبُ الجَلیل:

 !ای پدر بزرگوار ترجمه:

 أبَتا(الجَلیل. أبَتِ، أبَیَ، أبَ، أبَا، أبیَ، أبی، یا )أبِ، -

 

 یا ابنَ العَمِّ لِماذا تُبغِضُنی وَ أنا أحِبُّک؟

 چرا مرا ناراحت می کنی در حالیکه من تو را دوست دارم؟ !پسرعمو ترجمه:

 عَمَّیا(لِماذا تُبغِضُنی وَ أنا أحِبُّکَ؟ عَمَّ، عَمَّا، عَمّی، عَمِّیَ، یا ابنَ)عَمِّ، -

 

 ال حِظی وَلَدِکِ لِئَلّا یَسقُط.هیا أُمِّ 

 بچه ات را مراقبت کن تا نیفتد. !ای مادر ترجمه:

 أُمَّتا(ال حِظی وَلَدِکِ لِئَلّا یَسقُط. أُمَّتِ، أُمَّیا، أُمَّا، أُمِّیَ، أُمّی، ،هیا)أُمِّ -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یاضاربُ کَفاکَ ضَرباً.

 زدن کفایت می کند. !ای زننده ترجمه:

 یا)ضاربی،ضاربیَ(کَفاکَ ضَرباً. -

 

 کُن لی ال عَلیَّ یا عَمُّ.

 به نفع من باش نه به ضررم. !ترجمه: پسرعمو

 عَمَّیا( عَمَّ، عَمَّا، عَمّی، عَمِّیَ، ال عَلیَّ یا)عَمِّ،کُن لی  -

 

  :عَیِّن المُنادی وَاذکُر نوعَهُ وَإعرابَهُ. 00تمرین 

  منادا را در این مثالها معین کن و نوع و اعراب آن را بیان کن.

 1.یَاحَسْرَةً عَلىَ الْعِبَاد...  القرآن الکریم: .1

 گان.ترجمه : ... افسوس بر این بند

در این  شود.تمام می  )عَلَی العِبادِ(منادای شبه مضاف است چون منادای آن با معمولش حَسرَةً: -

 است. حَسرَةً متعلق به عَلَی العِبادِصورت 

عَلَی  در این صورت است. عَلَی العِبادِمنادای نکره مقصوده و موصوف منصوب و صفت آن   :حَسرَةً -

 صفت تلقی می شود. حَسرَةًری است که برای متعلق به عامل مقد العِبادِ
 

 2...لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَة    وَ قَالَ یَابَنىِالقرآن الکریم:  .2

                                                           
1
 .71یس/ 

2
 .61یوسف/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ،فرزندان من! از یک در وارد نشوید »خواستند حرکت کنند، یعقوب(گفت: و)هنگامى که مى: ترجمه

 « ...های متفرق وارد شویدربلکه از د

در اصل یاء اعراب با یاء  اعراب آن در اینجا تقدیراً منصوب است. منادای مضاف به یای متکلم و بَنیَّ: -

 ضمیر ادغام شده  و حرکت نصب دیده نمی شود.
 

 1.رَأَیْتهُمْ لىِ سَاجِدِینشَّمْسَ وَالْقَمَرَالبًاوَأَحَدَعَشَرَکَوْکَ رَأَیْتُ   أَبَتِ إِنىّقَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَ إِذْالقرآن الکریم: .3

پدرم! من در خواب دیدم که یازده »)به خاطر بیاور( هنگامى را که یوسف به پدرش گفت: ترجمه: 

 «کنند! ستاره، و خورشید و ماه در برابرم سجده مى

( قرار تبه جای آن )منادای مضاف به یای متکلم است و جایز است که )یاء( حذف شود و  أَبَتِ: -

 این شیوه فقط برای اسمهای أب و أخ جایز است. گیرد.
 

 2مِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار.اَ رْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَیرٌاَالسِّجْنِ ءَ  ىِبَیَاصَاحِالکریم:  رآنُالقُ .4

 یروز؟اى دوستان زندانى من! آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتاى پ ترجمه:

 اضافه شده است. )السِّجن(به )صَاحِب(منادای مضاف است که : السِّجنِ یِصَاحِبَ -

 
 

 3ا النّاسُ لِیَرَکُمُ اهللُ مِنَ النِّعمَةِ وَجِلینَ کَما یَرَاکُم مِنَ النِّقمَةِ فَرِقینَ.أیُّهَ: )ع(اإلمام علیٌّ .5

 .د هنگامه کیفر، ترسان بنگردباید خدا شما را به هنگام نعمت همانن اى مردم، : ترجمه

                                                           
1
 .1یوسف/ 

2
 .71یوسف/ 

3
 .713/الحکمة نهج البالغه 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 عطف بیان است.  ،هم)النّاسُ(منادای نکره مقصوده است و مبنی بر ضم و أیُّ: -

 حرف ندا )یا( در اینجا به قرینه معنوی)کثرت استعمال( حذف شده است.
 

 1لزَالُ،وَتَشیبُ فِیهِ األطفَالُ.یَوماً تُفحَصُ فِیهِ األعمالُ،وَیَکثُرُ فِیهِ الزِّ ا: عِبادَاهللِ إحذَرُو)ع(اإلمام علیٌّ .6

شود، روزى که پر از تشویش  بندگان خدا! از روزى بترسید که اعمال و رفتار انسان وارسى مىترجمه:

 .گردند و کودکان در آن روز پیر مى  و اضطراب است

 

به قرینه  نیز(یاء)داءحرف ن منادای مضاف و منصوب است. اضافه شده و اهلل در اینجا به ادبَعِ عِبادَاهللِ: -

 کثرت استعمال حذف شده.
 

اجعَلنا خَیراً مِمّا یَظُنُّونَ اَللّهُمَّ : اَللّهُمَّ إنَّکَ أعلَمُ بی مِن نَفسی وَ أنا أعلَمُ بِنَفسی مِنهُم،)ع(اإلمام علیٌّ .0

 2وَاغفِر لَنَا مَا ال یَعلَمُون.

، خدایا مرا از  شناسم من خود را بیشتر از آنان مىشناسى، و  بار خدایا تو مرا از خودم بهتر مىترجمه: 

 .دانند بیامرز پندارند، نیکوتر قرار ده، و آنچه را که نمى آنچه اینان مى

 

بوده که )یا( حذف شده به جای آن میم  )یا اهللُ(در اصل  اَللّهُمَّ: منادای مفرد معرفه مبنی بر ضم. اهللُ -

است و در  اهللاین شیوه فقط خاص لفظ جالله  ضافه شده است.ا )اهللُ(( به آخر آنمَّمشدد مفتوح)

 کلمات دیگر اعمال نمی شود.
 

 3: أی بُنیَّ مَن نَظَرَ فی عُیُوبِ النّاسِ وَ رَضِیَ لِنَفسِهِ بِها فَذاکَ األحمَقُ بِعَینِهِ.)ع(اإلمام علیٌّ .8

 .هد آشکارا ابله استای پسر! کسى که عیبهاى مردم را ببیند و خود به آنها تن د :ترجمه

                                                           
1
 .711/خطبه نهج البالغه 

2
 .711نهج البالغه/الحکمة  

3
 .31ص ه.ق،7111،دومسول)ص(،قم:انتشارات جامعه مدرسین،تحف العقول عن آل الرابن شعبه حرانی،حسن بن علی، 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 منادای مضاف به یای متکلم و منصوب است. :بُنیَّ -

در اینجا نصب منادای مضاف در تقدیر است چون  در اصل یاء تصغیر در یاء متکلم ادغام شده است،

 تمامی کلماتی که به یاء متکلم اضافه می شوند اعراب آنها تقدیری است.

 

 إنّی عَلی دینِ النَبیِّ أحمَد.                            یا شاهداً لِلّه عَلیَّ فَاشهَد  .9

 پس شهادت بده که من بر آیین پیامبر احمد هستم. که از جانب خدا شاهد بر منی، ترجمه: ای کسی
 

به همین دلیل منصوب شده (شاهداً)متعلق به و مجرور جارو(لِلّه.)منادای مشبه بالمضاف است شاهداً: -

 .است

 

 فَعَلَیکَ بِاإلجمالِ فِیما تَطلُبُ.                   إنَّ الرِّزقَ مَکفُولٌ بِهِ        أبُنَیَّ .17

باد که در آنچه از روزی طلب می کنی  تو پس بر روزی تضمین شده است، همانا !ترجمه: ای پسرم

 پاک و زیبای آن را طلب کنی.
 

 است. منادای مضاف به یای متکلم و تقدیراً منصوب بُنَیَّ: -

 

 بِعَفوِکَ مِن عِقابِکَ أستَجیرُ.                 أیا مَن لَیسَ لی مِنهُ مُجیرٌ        .11

 به سبب عفوت از عذابت پناه می طلبم. ترجمه: ای کسی که برای من پناه دهنده ای غیر او نیست،
 

 است. منصوبمحالً نکره مقصوده مبنی بر سکون و  مفرد، منادای مَن: -

 

 استغاثه -2-5 

 

 مَیِّزِ المُستَغاثَ مِن المُستَغاثِ لَه فِی األمثِلَةِ اآلتیةِ وَ أعرِبهُما:. 08تمرین 

 در مثالهای زیر مستغاث را از مستغاث له مشخص کن و آنها را اعراب بده. 
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یُدعَونَ بِالشَّهادَةِ وَ  مِن خَشیَةِ اهللِ مُشفِقُونَ اإلمامُ الصَادِقُ )ع()فی حدیثٍ فی أصحَابِ القَائِم)ع((:وَهُم. 1

 1.ةَ شَهرٍیَتَمَنَّونَ أن یُقتَلوُا فی سَبیلِ اهللِ شُعَارُهُم:یَا لَثَارَاتِ الحُسین)ع(إذا سَارُوا یَسیرُ الرُّعبُ أَ مَامَهُم مَسِیرَ

به شهادت خوانده می شوند و آرزو می کنند در راه خدا  آنها از خشیت خداوند بیمناکند، ترجمه:

زمانیکه حرکت است  )ای انتقام گیرندگان خونهای حسین(یَا لَثَارَاتِ الحُسینشعارشان  شوند،کشته 

 .می کنند رعب و ترس پیشاپیش آنها به اندازه مسیر یک ماه حرکت می کند
 

منادای مستغاث است که لفظاً مجرور و محالً منصوب است چون منادای مضاف به :  لَثَارَاتِ الحُسین -

 است. )أَستَغیث(یا  )أَدعُوا(
 

 یُبکیکَ ناءٍ بَعیدُ الدَّارِ مُغتَرِبٌ                                     یالَلکُهُولِ وَ لِلشُّبانِ لِلعَجَبِ. 2

ای پیرمردان و ای جوانان حاضر  می گریاند تو را شخصی که خانه اش دور و غریب است،ترجمه:  

 .شوید که زمان تعجب است
 

 لَلکُهُولِچون عطف به  لِلشُّبانِدارای الم مفتوح است و   لَلکُهُولِ مستغاث .2هر  وَ لِلشُّبانِ: لَلکُهُولِ -

محالً  لَلکُهُولِ و لِلشُّبانِلفظاً مجرور هستند و  لَلکُهُولِ،لِلشُّبانِ ولِلعَجَبِاست الم آن مکسور است. 

 ستغاث له است.هم م أَستَغیث . لِلعَجَبِ یا أَدعُوا منصوب هستند به فعل

 

 یَا لَلرِّجالِ ذَوِی األلبابِ مِن نَفَرٍ                                     ال یَبرَحُ السَّفَهُ المُردی لَهُم دیِناً. 3

جهالت  دین آنها،که همچنان  کسانیای مردان صاحبِ خرد)خردمند( به فریاد برسید از  ترجمه:

 می باشد.هالک کننده 

 مستغاث له است. هم، مِن نَفَرٍستغاث است که لفظاً مجرور و محالً منصوب است. م :لَلرِّجالِ -

 

 أال یَا قَومُ لِلعَجَبِ العَجیبِ                                       وَلِلغَفَالتِ تُعرِضُ لِألریبِ.4

 شود.می قل برای غفلتهایی که عارض انسان عا برای تعجبی که عجیب و ای قوم، آگاه باشید ترجمه:

 لِلعَجَبِ وَ لِلغَفَالتِجایز هم است .  مستغاث است که به صورت اصل منادا و بدون الم آمده و یَا قَومُ: -

  مستغاث له هستند.  2هر
                                                           

1
 .261ص ،2ه.ق،ج7113قم:موسس آل بیت)ع(،اول،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،،نوری،حسین بن محمد 
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 ندبه -2-6

 

  :اآلتیة سماءَاالَ اُندُبِ -09تمرین 

 مندوب کن.را زیر  اسمهای ترجمه:
 

 َمهدی: واَمهدیا           ُمحَمَّداه                    مُحَمَّد: وا           عَبدَاهلل : واعبدَاهلل                  

           زَینَب: وا زَینَباه           عَلیّ: واعَلیّا                           فاطَِمة:  وافاطِمَتا                      

       أَبَ األَیتامِ:وا أَبَ األَیتاما               مَوالیّ:وامَوالیّا     عَلقََمة:واعَلقَمَتا                          

 المُصطَفی: وامُصطَفی  
   

 :مَیِّزِ المُنادی مِن المَندُوبِ فِی الجُمَلِ التالیةِ مَعَ ذِکرِ نوعِ اإلعرابِ وَ سَببِهِ -87تمرین 

  متمایز ساز.در جمالت زیر منادا را از مندوب با ذکر نوع و سبب اعراب آن 

 1.ینئذَا وَ اسْتَغْفِرِى لِذَنبِکِ إِنَّکِ کُنتِ مِنَ الخْاطِیُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَ القرآن الکریم:. 1

که از خطاکاران  استغفار کن، گناهتو تو اى زن نیز از صرف نظر کن! یوسف از این موضوع، ترجمه:

 . بودى

 رف ندا از آن حذف شده است.منادای مفرد معرفه مبنی بر ضم که ح یُوسُفُ: -

أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ     فَلَمَّا جَهَّزَهُم بجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فىِ رَحْلِ أَخِیهِ ثمُ القرآن الکریم:. 2 

 2.لَسَارِقُون

را در بارِ برادرش و هنگامى که )مأمور یوسف( بارهاى آنها را بست، ظرف آبخورى پادشاه ترجمه: 

 .«اى اهل قافله، شما دزد هستید»گذاشت؛ سپس کسى صدا زد؛ 

 (أیَّتُهاعطف بیان از  :رُالعی) های تنبیه(، :)ها منادای نکره مقصوده(، أیَّتُ:) أیَّتُها العیرُ: -

                                                           
1
 .21یوسف/ 

2
 .11یوسف/ 
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 1.انِ عَصِیًّایَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ کاَنَ لِلرَّحْمَ القرآن الکریم:. 3

 .عصیانگر بود که شیطان نسبت به خداوند رحمان، اى پدر! شیطان را پرستش مکن،ترجمه: 

مکسور آمده وکسره  )تاء(به جای آنو  حذف شدهکه )یاء(است  منادی مضاف به یای متکلم یَا أَبَتِ: -

 دارد. داللت (یاء) حذف بر

 

 2الِفَةُ بِالصَّحابَةِ وَال تَکُونُ بِالصَّحابَةِ والقَرابِة؟:واعَجَبَاهُ أتَکُونُ الخِ)ع(اإلمام علیٌّ. 4

خویشاوندى مالک  امّا صحابى بودن و صحابى پیامبر بودن است؟ آیا معیار خالفت، شگفتا!ترجمه: 

 ؟ نیست

 مفرد معرفه مبنی بر ضم تقدیری. عَجَبمنادای مندوب است.  واعَجَبَاهُ: -

 عمدتاً زائد است و برای امتداد صدا و تأثیرگذاری ندبه می آید. ،هاء مضموم و یا ساکن الفِ تذکر:

 

 . یا مُحمَّداه یا مُحمَّداه صَلّی عَلَیکَ مَالئِکَةُ السَّماءِ هَذا الحُسینُ بِالعَراءِ. 5

 افتاده است. این حسین تواست که درصحرا درود مالئکه آسمان برتو، !ای محمّد !ای محمّد ترجمه:

  .منادای مندوب است و مفرد معرفه مبنی بر ضم تقدیری :یا مُحمَّداه یا مُحمَّداه -

 هاء ساکن برای امتداد صوت در ندبه افزوده شده است.الفِ تذکر: 

 

 .وَمَن هُوَ النِّعمَةُ العُظمی لِمُغتَنَمِ      وامَن هُوَ اآلیَةُ الکُبری لِمُعتَبرٍ                 . 6

ای کسی که نعمت بزرگ ه بزرگ بود برای کسانیکه عبرت می گیرند و ای کسی که او نشانترجمه: 

 د.نکه قدر نعمتها را مغتنم می شمار بود برای کسانی
 

مبنی بر سکون و مبنی بر ضم تقدیری چون منادای مفرد معرفه  مَنمنادای مندوب است، :وامَن -

 است.

                                                           
1
 .11مریم/ 

2
 .711نهج البالغه/الحکمة  
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 ت أُمَیَّةَ بَعدَ عَزِّ قِیادِها.تَبَعَ   واَلهفَتاه لُِعصبَةٍ عَلویَّةٍ                       . 0

که این گروه بنی امیه را بعد از محکم شدن قدرت حکومتش به سختی  وامصیبتا برای علویان،ترجمه: 

 انداختند.
 

 منادای مندوب است. والَهفَتاه: -

  هاء ساکن برای امتداد صوت در ندبه افزوده شده است.تذکر: 

 

 ترخیم -2-7

 

  :خِّمِ األَسماءَ التالیةِ إذا صَحَّ ذلک مَعَ بیانِ سَبَبِ الجَوازِ أَوِ االِمتِناعرَ -81تمرین 

 اسمهایی که آمده هرجا که صحیح است مرخَّم کن با بیان علتِ جواز یا امتناع ترخیم.
 

چون که یکی از شرایط ترخیم این است که علم غیر مضاف باشد در حالیکه  ،مرخَّم نمی شود عبدُاهلل:

 اضافه شده است. اهلل به بدعَ

     بعد یَا حُسَی حرف است. 3مفرد و زائد بر  مضاف نیست، چون علم است، ،: مرخَّم می شودحُسَین

    یَا حُسا.می شود 

حرف باشد.     3حرف بیشتر ندارد و شرط در ترخیم این بود که زائد بر  3چون  ،مرخَّم نمی شود زید:

 حرف باشد.                3حرف بیشتر ندارد و شرط در ترخیم این بود که زائد بر  3چون  ،مرخَّم نمی شود هند:

حرف است و مختوم به  3مفرد و زائد بر  مضاف نیست، چون علم است،)یا عَلقَمَ(،مرخَّم می شود عَلقَمَةُ:

 تاء تأنیث هم جایز است که ترخیم شود چه علم باشد و چه علم نباشد.            

 چون مرکب است به ترکیب اضافه . ،مرخَّم نمی شود لمَلِک:اِبنُ ا

 چون ترکیبش ترکیب اضافی است. ،مرخَّم نمی شود أبا األیتام:

 چون اضافه به یاء متکلم شده است. ،مرخَّم نمی شود موالیّ :

 (.)یَا یَحیَحرف است 3مفرد و معرفه و زائد بر  مضاف نیست، چون علم است، ،مرخَّم می شود یحیی:

 .)یَا رَشی(را زائد بگیریم و رشید را علم بدانیم در این صورت مرخم می شود الرَّشیداگر ال در  الرَّشید:
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ولی اگر ال را موصوله بدانیم در این صورت رشید یعنی شخص رشد یافته و چون علم نیست مرخَّم 

 نمی شود.

      .)یَا زینَ(حرف است 3ر مفرد و زائد ب چون علم است، مضاف نیست، ،مرخَّم می شود زینَب:

  .)یَا ابراهی(حرف است 3مفرد و زائد بر  چون علم است، مضاف نیست، ،مرخَّم می شود إبراهیم:

  یَا شُعا(که بعد می شود  یَا شُعَیحرف است.) 3مفرد و زائد بر  چون علم است، ،مرخَّم می شود شُعَیب:

 یب اضافی است.        چون ترکیبش ترک ،مرخَّم نمی شود أباعَبدِاهلل:

  .)یَا أَحمَ(حرف است 3مفرد و زائد بر  چون علم است، ،مرخَّم می شود أحمَد:

 .)یَا یَعقُو(حرف است 3مفرد و زائد بر  چون علم است، ،مرخَّم می شود یَعقوُب:

 یم اگر مرکب را ترکیب مزجی بدانیم مرخَّم می شود که در این صورت کلمه دوم آن ترخ بیتُ لَحمٍ:

چون شرایط ترخیم را  مرخَّم نمی شود، ولی اگر این مرکب را ترکیب اضافی بدانیم، )یَا بیتُ(می شود 

 ندارد.     

 )یَا بَعلَ(.مرکب مزجی است که مرخَّم می شود  بَعلَبَک:

 

 

 :مَیِّز بَینَ االَسماءِ الَّتی یُرَخَّمُ عَن غَیرِها -82تمرین 

 از غیرشان جدا کن.اسمهایی که ترخیم می شوند را 

  

 حرف بیشتر ندارد.                                                            3ترخیم نمی شود چون  .یا زَیدُ:1

 ترخیم نمی شود چون علم نیست.                                              .یا قَائِمُ:2

 ضافی است. ترخیم نمی شود چون مرکب ا .یا عبد الشّمس:3

 ترخیم نمی شود چون مرکب اسنادی است)کسیکه موهایش سفید شده است.( .یا شَابَ قَرناها:4

 ترخیم نمی شود چون مرکب اضافی است یا ممکن است مرکب اسنادی باشد. .یا زِلَّةَ القَدَمِ:5

 ترخیم نمی شود چون مرکب به ترکیب اضافی است. .یا أَبَا األئِمَّه:6
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 :عرِب الجُمَلِ التالیةأَ -83تمرین 

 .بنویسجمالت زیر را اعراب)نقش(
 

 1...هُوَ الَّذِى یُرِیکُمُ الْبرَقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ  القُرآنُ الکَریمُ:. 1

 ...دهد، که هم مایه ترس است و هم مایه امید او کسى است که برق را به شما نشان مىترجمه : 

 مرفوع. مبتدا و محالً : هُوَ -

 خبر و محالً مرفوع. : ذِیالَّ -

 فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدّر بر یاء. : یُرِی -

 و محالً منصوب. یُرِی به برای مفعول : کُم -

 به دوم. مفعول :البَرقَ  -

 .ومسبه  مفعول : خَوفاً -

 حرف عطف. : وَ -

 معطوف به خَوفاً و منصوب. : طَمَعاً -

 2ذَرَ فَوَاهلل لَقَد سَتَرَ حَتَی کَأَنَّهُ غَفَرَ.:الحَذَرَ الحَ)ع(اإلِمامُ عَلیٌّ. 2

 . پوشى کرده که پندارى تو را بخشیده است هشدار! هشدار! به خدا سوگند، چنان پردهترجمه : 

 به برای فعل محذوف. مفعول : الحَذَرَ -

 تأکید لفظی و منصوب.:  الحَذَرَ -

 حرف عطف.:  فَ -

                                                           
1
 .72لرعد/ا 

2
 .71نهج البالغه/الحکمة  
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 مبنی بر فتح. حرف قسم،: وَ -

 مجرور به حرف جر.:  اهلل -

 حرف تحقیق.قَد: حرف تأکید              )لَ+قَد(لَ :     : لَقَد  -

 محالً مرفوع. هُوَفاعل آن ضمیر مستتر  فعل ماضی مبنی بر فتح،: سَتَرَ  -

 حرف عطف. : حَتَی -

 بالفعل. مشبهةاز حروف : کَأَنَّ  -

 و محالً منصوب. کَأَنَّاسم :  هُ -

 محالً مرفوع.کَأَنَّ محالً مرفوع و خبر برای  هُوَ فاعل آن ضمیر مستتر فعل ماضی مبنی بر فتح،:  غَفَرَ -

 

 1:یَا ابنَ آدَمَ مَا کَسَبتَ فَوقَ قُوتِکَ فَأَنتَ فیهِ خازِنٌ لِغَیرِکَ.)ع(اإلِمامُ عَلیٌّ. 3

 . اى ن اندوختهآنچه را که بیش از نیاز خود فراهم کنى، براى دیگرا !اى فرزند آدمترجمه : 

 حرف ندا. : یَا -

 منادای مضاف و منصوب. : ابنَ -

 .فتحه نیابی  با مضاف الیه و مجرور : آدَمَ -

 به مقدم و محالً منصوب. مفعول اسم شرط، : مَا -

 فعل شرط. محالً مرفوع. ،تَفعل ماضی و فاعل آن ضمیر بارز  : کَسَبتَ -

 مفعول فیه و منصوب. :فَوقَ  -

 مجرور.مضاف الیه و  :قُوتِ  -

 مضاف الیه و محالً مجرور. : کَ -

 جزا. حرف : فَ -

                                                           
1
 .712نهج البالغه/الحکمة   
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 مبتدا و محالً مرفوع. :أَنتَ  -

 جار و مجرور. : یهف -

 جواب شرط از نوع جمله اسمیه محالً مرفوع. أنتَ خَازِنٌ :خبر و مرفوع.  :خازِنٌ  -

 و مجرور. جار : غَیرِلِ -

 مضاف الیه و محالً مرفوع : کَ -

 

 مفعول الجله یا له -2-8

 

 :دُلَّ عَلَی المَفعوُل بِه وَ المَفعوُل لِأجلِه فِی الجُمَلِ التَالِیَةِ -84تمرین 

 ل الجله را در جمالت مشخص کن.مفعول به و مفعو

 1.یَةَ الْانفَاقِ وَ کاَنَ الْانسَانُ قَتُورًاإِذًا لَّأَمْسَکْتُمْ خَشْ   قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِکُونَ خَزَائنَ رَحْمَةِ رَبىّالقُرآنُ الکَرِیم: . 1

در آن صورت، )بخاطر تنگ نظرى(  ،اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید»بگو: ترجمه: 

 . و انسان تنگ نظر است« کردید، مبادا انفاق مایه تنگدستى شما شود امساک مى

 است. تَملِکُونَ عامل آن مفعول به. خَزَائِنَ: -

 است. لَأمسَکتُم عامل آن .مفعول لِاجله یَةَ:خَش -
 

 2.وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنهْمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّکَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّیْسُورًا :القُرآنُ الکَرِیم. 2

شته باشى )تا [ روى برتابى، و انتظار رحمت پروردگارت را دا و هر گاه از آنان ]مستمندان:  ترجمه

 .گشایشى در کارت پدید آید و به آنها کمک کنى(، با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها سخن بگو

                                                           
1
 .711اإلسراء/ 

2
 .23اإلسراء/ 
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 است. تُعرِضَنَّ عامل آن مفعول لِاجله. اِبتِغَاءَ: -

 است. تَرجوُ عامل آن مفعول به. هَا تَرجُوهَا: -

 

ظارَ الصَّلوةِعِبَادةٌ مَالَم یَحدُث،قِیلَ:یَارَسوُلَ اهللِ:وَمَا الرَّسوُلُ األعظَمُ)ص(:الجُلُوسُ فِی المَسجِد اِنتِ.3

 1االِغتِیَاب.:الحَدَثُ؟قَالَ )ص(

 نشستن در مسجد به خاطر انتظار کشیدن نماز عبادت است تا زمانیکه حدثی حادث نشود،ترجمه: 

 فرمود غیبت کردن. گفته شد یا رسول اهلل حدث چیست؟

 است.  الجُلُوسُ عامل آن عول لِاجله.مف :اِنتِظارَ الصَّلوةِ -

 

ی األغنِیَاءِ اإلمامُ عَلیٌ)ع(:مَا أحسَنَ تَوَاضُعَ األغنِیَاءِ لِلفُقَراءِ طَلَباً لِمَا عِندَ اهللِ وَ أَحسَنُ مِنهُ تِیهُ الفُقَراءِ عَلَ. 4

 2اتّکَاالً عَلَی اهللِ.

، براى به دست آوردن پاداش الهى، و نیکوتر برابر مستمنداندر چه نیکو است فروتنى توانگران  ترجمه:

 . در برابر توانگران براى توکّل بر خداوند از آن خویشتندارى مستمندان
 

 اَحسَنَ.عامل آن . مفعول به :تَوَاضُعَ -

 است. مَا أحسَنَعامل آن  .مفعول لِاجله :طَلَباً -

 است. أَحسَنُ عامل آن .مفعول لِاجله :اتّکَاالً -

 

 3امُ البَاقرُ)ع(:عَجَباً لِمَن یَحتَمی مِن الطَّعامِ مَخَافةَ الدَاء کَیفَ لَا یَحتَمی مِنَ الذُّنُوبِ مَخَافَةَ النّارِ.اإلِمَ. 5

این شخص  تعجب کردم از کسی که به خاطر ترس از بیماری از غذا خودداری می کند. بسیارترجمه: 

 .چگونه از گناه خودداری نمی کند به خاطر ترس از آتش

                                                           
1
 .11ص لی،پیشین،ابن شعبه حرانی،حسن بن ع 

2
 .116نهج البالغه/الحکمة  

3
ج چا،بی تا، جامعه لدرر أخبار االئمة االطهار،تهران:دارالکتب االسالمیة،بیبحاراالنوار ال،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

 .261ص،11
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 است. یَحتَمی عامل آن. مفعول لِاجله :مَخَافةَ الدَاء -

 است. لَایَحتَمی عامل آن .مفعول لِاجله :مَخَافَةَ النّارِ -

 

 1اإلِمامُ الکَاظِمُ)ع(:إنَّما وُضِعَتِ الزَّکاةُ قُوتاً لِلفُقراءِ.. 6

 زکات صرفاً برای قوت نیازمندان وضع شده است.ترجمه: 

 است. وُضِعَتعامل آن  جله.مفعول لِا قُوتاً: -

 

 2وَ أقوَاماً أجَابُوا اهللَ خَوفاً                          لَهُ یَجعَلُونَ لَهُ سَمِیّاً.. 0

و جماعتها وقومهایی که اطاعت می کنند خدا را به خاطر ترسی که از او دارند و برای خدا ترجمه: 

 برتری و علو قائل هستند.
 

 است. أجَابُوا مل آنعا مفعول به. اهللَ: -

 است. أجَابُوا عامل آن مفعول لِاجله. خَوفاً: -

 است. یَجعَلُونَعامل آن  .مفعول به: سَمِیّاً -

 

 3یُغضی حَیَاءً وَ یُغضی مِن مَهَابِتهِ                   فَمَا یُکلَّمُ إلِّا حِینَ یَبتَسِمُ.. 8

ی بندد و چشم دیگران هم بسته می شود به او کسی است که چشمهایش را به خاطر حیا مترجمه: 

 او کسی است که در نزد او صحبت نمی شود مگر زمانی که تبسم کند. خاطر ترس از هیبت و وقار او،

 است. یُغضِی عامل آن مفعول لِاجله. حَیَاءً: -

 

                                                           
1
 .1ص،6جالشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،قم:مؤسسه آل بیت)ع(،بی چا،بی تا، وسائل،حرعاملی،محمدبن حسن 

2
 .13صه.ش،7731،تهران:سمت،پنجم،فی االسالم األدب السیاسی،آئینه وند،صادق 

3
 .127ص،7جه.ش،7717،چا بی،مغنی اللبیب عن کتب االعاریب،بیروت:لبنان،ابن هشام،عبداهلل بن یوسف 
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 تَتَکَلَّمِ. أشَارَت بِطَرفِ العَینِ خِیفةَ أهلِهَا                    إشَارَةَ مَذعُورٍ وَلَم. 9

 به گوشه چشم اشاره کرد و سخن نگفت. به خاطر ترس از خانواده اش مانند شخص ترسیده،ترجمه: 

 است. أشَارَتعامل آن  مفعول لِاجله. :خِیفةَ -

 

 :رداً مِنهَاأو مُجَ«أل»حَوِّلَ األفعَالِ الوَارِدَةَ بَینَ هِاللَینِ إِلی صِیغَةِ المَفعوُلِ لِأجلِهِ مَقرُوناً بِ -85تمرین 

 فعلهایی که داخل پرانتز است را به صیغه مفعول لِاجله تبدیل کن یا بدون )ال( یا با )ال(.
 

 ذَابَ قَلبِی)رَحِمَ(عَلَی الفَقِیر.. 1

 ذَابَ قَلبِی رَحماً عَلَی الفَقِیر. -

 م بر فقیر ذوب شد.قلبم به خاطر ترحّ ترجمه :
 

 ی(وَجهَ اهلل.یَتَصَدَّقُ الصَّالِحوُنَ)اِبتَغ. 2

 یَتَصَدَّقُ الصَّالِحوُنَ اِبتِغاءَ وَجهِ اهلل. -

 یَتَصَدَّقُ الصَّالِحوُنَ لِابتغاءِ وَجهِ اهلل. -

 نیکوکاران به خاطر کسب رضایت خداوند صدقه می دهند.ترجمه :

 

 .لَا نُحِبُّ أن تَکوُنَ لَنَا سُمعَةٌ رَدِیئةٌ)خَافَ(الفَضِیحَةِ. 3

 .الفَضِیحَةِ نَ لَنَا سُمعَةٌ رَدِیئةٌ خَوفَتَکوُلَا نُحِبُّ أن  -

 .لَا نُحِبُّ أن تَکوُنَ لَنَا سُمعَةٌ رَدِیئةٌ لِخَوفِ الفَضِیحَةِ -

 (باشد.ما ریایی)ولو کمبرای  ،رسواییاز ترس  به خاطردوست نداریم که  ترجمه :

 

 الدِ.جُوهُ مِن جَوَارِهِم)خَشیَ(أن یُوقَعَ الفِتنَةُ فِی البِأخرَ. 4

 فِی الباِلدِ. هِم خَشیَةَ وُقُوعِ الفِتنَةِجُوهُ مِن جوَارِأخرَ -

 فِی الباِلدِ. وُقُوعِ الفِتنَةِجُوهُ مِن جَوَارِهِم لِخَشیَةِ أخرَ -

 آنها را از جوارشان بیرون راندند از ترس اینکه فتنه ایی در سرزمین به پا شود. ترجمه :

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 وک وَ إِذا أحسَنتَ إلَیهِم أحَبّوک)أقرّ(بِفَضلِک.إِذَاکَرَّمتَ النَّاسَ أجَلُّ. 5

 إِذَاکَرَّمتَ النَّاسَ أجَلُّوک وَ إِذا أحسَنتَ إلَیهِم أحَبّوک إقرَاراً بِفَضلِک. -

هرگاه مردم را بزرگ داشتی آنها نیز تو را اکرام می کنند و هرگاه به آنان نیکی کردی آنها تو  ترجمه :

 ل و بزرگی تو اقرار می کنند.به فض تارا دوست می دارند 

 

 

 مفعول فیه -2-9

 

 دَلَّ عَلَی المَفعوُلِ فِیه: -86تمرین 

 مفعول فیه در این تمارین کدام است.

 1.فَرالْانسَانُ یَوْمَئذٍ أَیْنَ المَیَقُولُ  القُرآنُ الکَرِیم:.1

 «راه فرار کجاست؟»گوید:  آن روز انسان مى ترجمه:

 فیه. ولعظرف زمان و مف: یَومَ -

هم  با به آن اضافه می شود، یَوموقتی  داللت بر جمله اضافه شده محذوف دارد و ظرف نیست. إِذٍ:

 ظرف است.

 

 2...... وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیَمَة القُرآنُ الکَرِیم:.2

 . و شما پاداش خود را بطور کامل در روز قیامت خواهید گرفت ترجمه:

 فیه. ظرف زمان و مفعول ومَ:یَ -

                                                           
1
 .71القیامة/ 

2
 .731آل عمران/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.شَرَ النَّاسُ ضُحًىحمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وَ أَن یُقَالَ مَوْعِدُکُ القُرآنُ الکَرِیم: .3

میعاد ما و شما روز زینت ]روز عید[ است؛ به شرط اینکه همه مردم، هنگامى که روز، »گفت:  ترجمه:

 «.آید، جمع شوند باال مى

 فیه. ل:ظرف زمان و مفعوضُحیً -

 

 2 ....وَ إِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّون القُرآنُ الکَرِیم: .4

 .شمرید و یک روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایى است که شما مى ترجمه:

 فیه. ظرف مکان و مفعول:عِندَ -
 

 3.بْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّ لَاتَ حِینَ مَنَاصأَهْلَکْنَا مِن قَ   کمَ القُرآنُ الکَرِیم: .5

 زدند ه هنگام نزول عذاب فریاد مىکه پیش از آنها هالک کردیم؛ و برا چه بسیار اقوامى  ترجمه:

 .خواستند( ولى وقت نجات گذشته بود )و کمک مى

 فیه. و مفعولظرف زمان  حِینَ : -

 

    4.مَنشُورًا هُامَ الْقِیَامَةِ کِتَابًا یَلْقَرِجُ لَهُ یَوْخهُ فىِ عُنُقِهِ وَ نُرَائِانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَکُلَّ إِنسَوَ  القُرآنُ الکَرِیم: .6

آوریم که  ایم؛ و روز قیامت، کتابى براى او بیرون مى و هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آویخته ترجمه:

                                                           
1
 .11طه/ 

2
 .11الحج/ 

3
 .7ص/ 

4
 .77اإلسراء/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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.( اوسته اعمال بیند! )این همان نام ه مىآن را در برابر خود، گشود

 ظرف زمان و مفعول فیه. یَومَ: -

 

 1...الَّذِینَ یحَمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بحِمْدِ رَبهِّم القُرآنُ الکَرِیم: .0

تسبیح و حمد کنند(  گرد آن )طواف مى فرشتگانى که حامالن عرشند و آنها که گردا ترجمه:

 ...گویند پروردگارشان را مى

 فیه. ظرف مکان و مفعول:حَولَ -

 
 

 2سانِهِ.:تَکلَّمُوا تُعرَفُوا،فَإنَّ المَرءَ مَخبُوءٌ تَحتَ لِ)ع(االمامُ عَلیٌّ.8

 . سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است : ترجمه

 فیه. و مفعولظرف مکان  تَحتَ: -

 
 

 3قَ السَّلَامَةَ مِمَّن فَوقَه.:مَن رَضِی بِالعَافِیَةِ مِمَّن دُونَهُ رُزِ)ع(االمام علیٌّ .9

از کسی که باالتر از  ترجمه: کسی که به عافیت و سالمتی مادون خود)پایین تر از خود( راضی شود،

 اوست سالمتی روزیش خواهد شد.

 فیه. و مفعولظرف مکان  دُونَ: -

 .فیه و مفعولظرف مکان  :فَوقَ -

 
                                                           

1
 .1غافر/ 

2
 .712نهج البالغة/ الحکمة  

3
 .12ص،12جمحمدتقی،پیشین، مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1یَومَ لَم یُقدَرأم یَومَ قُدِر.فِی أیِّ یَومیَّ مِن المَوتِ أفِرُّ               أ.17

مرگ مقدّر نشده یا در که آیا در روزی  ترجمه: نمی دانم در کدام یک از دو روزم از مرگ فرار کنم،

 روزی که مقدّر شده.

 فیه. : ظرف زمان و مفعولیَومَ -

 فیه. ظرف زمان و مفعول :ومَیَ -

 

 2البَابَ تَلقَاء وَجهِهِ فَقِف. حتّی إِذَا طُفتَ سَبعاً حَولَ قُبَّتِهِ               تَأَمَّلِ.11

پس  رو به رو را نگاه کن، ترجمه: حتی زمانیکه هفتمین طوافت را انجام می دهی به گرد خانه او،

 بایست.

 فیه. ظرف مکان و مفعول :حَولَ -

 

 مفعول معه  -2-11

 

 العَطف:«واو»المَعیَةِ و«واو»مَیِّز بَینَ -80تمرین 

 مشخص کن. واو معیت و واو عطف را

 3. غُمَّةً   فَأَجْمِعُواْ أَمْرَکُمْ وَ شُرَکاَءَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکمُ القُرآنُ الکَرِیم:.1

 .نید؛ سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماندفکر خود، و قدرت معبودهایتان را جمع ک ترجمه:

 واو عطف است. أمرَکُم وَ شُرَکاءَکُم: -

 

                                                           
1
 .761 ص،7جابن هشام،عبداهلل بن یوسف،پیشین، 

2
 .261 ص،ه.ق7171سالمی حوزه علمیه،دوم،،محمد،قطوف مختارة،قم:دفتر تبلیغات احیدری 

3
 .17یونس/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.وَ الَّذِینَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَ الْایمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یحُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیهِْم.. القُرآنُ الکَرِیم:.2

سراى ایمان پیش از مهاجران  [ و در براى کسانى است که در این سرا ]سرزمین مدینه و ترجمه:

 ...و دوست می دارند کسانی که به سویشان هجرت کردند مسکن گزیدند

 واو معیت است. :الدَّارَ وَاإلیمانَ -

 

 2.وَ قُلْنَا یَادَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَ زَوْجُکَ الجْنَّة القُرآنُ الکَرِیم:.3

 .« اى آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن»و گفتیم: ترجمه:

 واو عطف است. أنتَ وَ زَوجُکَ: -

 

 3ریدُ أن یَنفَعَکَ فَیَضُرُّکَ.:یَا بُنیَّ إیّاکَ وَ مُصَادقَةَ األحمَقِ فَإنّه یُ)ع(اإلمامُ علیٌ.4

 .کند خواهد به تو نفعى رساند امّا دچار زیانت مى پسرم! از دوستى با احمق بپرهیز، چرا که مى: ترجمه

 واو عطف است. إیّاکَ وَ مُصَادقَةَ: -

 

 کَیفَ حالُکَ وَ الحَوَادِثَ..5

 ؟ ترجمه: همراه با حوادث حالت چطوراست

 واو معیت است. حالُکَ وَ الحَوَادِثَ: -

 

                                                           
1
 .1الحشر/ 

2
 .71البقرة/ 

3
 .73الحکمة  / نهج البالغة 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سَافَرتُ إِلی الشّامِ أنا وَأخوُکَ..6

 م.یمسافرت کردبرادرت به شام  من وترجمه: 

 واو عطف است. أنا وَأخوُکَ: -

 

 وَسَلَّمتُ عَلَیهِ وَ جَمِیعَ إِخوَتِه. مَرَرتُ بِزیدٍ وَ إیِّاهُ.0

 به همراه همه برادرانش. ،او و سالم کردم بر از کنار زید عبور کردم، ترجمه:

 معیت است.  واو بِزیدٍ وَ إیِّاهُ: -

 معیت است.  اوو:  عَلَیهِ وَ جَمِیعَ -

 

 رَأَیتُکَ أنتَ وَ صَاحِبَنَا مَاشِیینِ عَلی شَاطِی دَجلَة..8

 تو و رفیقمان را دیدم که در حال رفتن به شط دجله هستید. ترجمه:

 واو عطف است. أنتَ وَ صَاحِبَنَا: -

 

 کُن أنتَ وَ ابنُ عَمِّکَ مُتَوَافِقَینِ..9

 تو با پسر عمویت با هم موافق باشید. ترجمه:

 واو عطف است. أنتَ وَ ابنُ: -

 

 (أمامَ الجَوابِ الصَحِیح:√ضَع عَالمةَ ) -88تمرین 

 را مقابل جواب صحیح. √قرار بده عالمت 

 
 

 المَفعوُل ُمُطلَق هَو: .1

 ج. مَصدَرٌ یُذکَرُ بَعدَ الفِعل إلِیضَاحِ سَبَبِهِ. ظِهِ.                  أ. مَصدرٌ یُذکَرُ بَعدَ فِعلٍ مِن لَف √  

 .«فِی»مَانٍ أو مَکَانٍ ضُمِّنَ مَعنیزَ د. اِسمُ                          .أ وَقَعَ عَلیَهِ فِعلُ الفَاعِلب. م     
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 اِسمُ الفِعلِ یَأتِی: .2

  .ج. مَعلوُماً وَقَد یَأتِی مَجهواُلً                                                      أ. مُتَعَدِّیاً.  

 .د. أ و ب √                                                 ب. الزِماً.   

 

 :«أیُّهَا المَلِکُ الکَرِیمُ النَسَبِ»فِی جُملةِ  «النَسَبِ»لَفظٌ  .3

 ج. مَرفوُعٌ لَفظاً،مَجروُرٌ مَحالً.  .                       أ. مَجروُرٌ مَحالً عَلَی اإلِضَافَةِ 

 الً عَلَی الفَاعِلِیَّةِ.د. مَجروُرٌ لَفظاً،مَرفوُعٌ مَح √   مَحالً.                 ب. مَرفوُعٌ لَفظاً،مَنصوُبٌ   

 

 تَکوُنُ جُملَةُ االِختِصَاصِ: .4

 أ. فِی مَوِضعِ النَّصبِ عَلَی الحَالِ.                      √  

 ب. فِی مَوضِعِ الرَّفعِ عَلَی الفَاعِلِیَّةِ.   

           ج. فِی مَوضِعِ النَّصبِ عَلَی المَفعوُلِیَّةِ.   

 جهَانِ:اَلنَّصبُ عَلَی المَفعوُلِیَّةِ،اَلرَّفعُ عَلَی الفَاعِلِیَّةِ.د. جَازَ فِیهَا الوَ   

 

 :«نَشَرتُ هَذِه المَقَالَةَ تَعرِیضاً بِالدَّعوَی الَّتِی بَینَنَا»فِی جُملَةِ  «تَعرِیضاً» .5

 ج. حال.                             أ. مفعول مطلق.       

 د. مفعول له. √                            ب. تمییز.            
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 الجَهَاتُ وَ المَقَادِیرُ مِن قَبِیلِ: .6

 أ. أسمَاءُ المَکَانِ المَحدوُد.                               ج. أسمَاءُ المَکَانِ المَصوُغِ مِن المَصدَرِ.

 المَکَانِ المُبهَم.د. أسمَاءُ  √              ب. ظَرفُ الزَّمَانِ.                         

 

 :«یَومُ الجُمُعَةِ مُبَارَکٌ»فِی جُملَةِ  «یَومُ» .0

 ج. مَرفوُعٌ عَلَی االِبتِدَائِیَّةِ. √أ. مَنصوُبٌ عََلی الظَّرفِیةِ.                              

 فَاعِلِیَّةِ.ب. مَنصوُبٌ عَلَی أنّهُ المَفعوُل فِیهِ.                      د. مَرفوُعٌ عَلَی ال 

 

 األَصلُ فِی المَفعوُل بِه: .8

 أ. أن یُؤَخَّرَ عَن عَامِلِه.         

 ب. أن یُقَدَّمَ عَلَی عَامِلِهِ وَعَلَی الفَاعِل.                        

 ج. أن یُؤَخَّرَ عَن الفَاعِلِ مُطلَقاً.  

 عَنه إِلی إِخاللِ لَفظِی أو مَعنَوِی. د. أن یُؤَخَّرَ عَن الفَاعِلِ مَا لَم یُفضِ تَأخِیرُهُ √

 

 المَفعوُل بِه: .9

 أ. ظَاهِرٌ أبَداً.                                    ج. یَکوُنُ صَرِیحاً وَ مُؤَوِّالً بِالصَّرِیح.

 د. ب و ج.  √ب. إِمَّا ظَاهِرٌ أو ُمضمَر.                   

 

 وُن:شَرطُ المُتَعَجَّبِ مِنهُ أن یَک .17

 ج. نَکرة مُبهَمَة.          أ. مَعرِفَة.                           

  د. أ و ب. √               ب. نَکرة مُخَتصَّة.          
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 عَیِّنِ المَفَاعِیلَ فِی الجُمَلِ اآلتِیَة،وَبَیِّن نَوعَهَا وَاِعرَابَهَا؟ -89تمرین 

 ن کن.مفعولها را با نوع و اعرابش در جمالت معی
 

 1.وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاق.. . القُرآنُ الکَرِیم:1

 .و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشیدترجمه:

 مفعول به ومنصوب. أَولَادَ: -

 مفعول لِاجله ومنصوب. خَشیَةَ : -
 

ءٍ إِنَّهُ   شىَ    لَّعَ اللَّهِ الَّذِى أَتْقَنَ کُىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْا جَامِدَةً وَ هِوَ تَرَى الجْبَالَ تحَسَبهُ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 2.بِمَا تَفْعَلُون خَبِیرٌ

پندارى، در حالى که مانند ابر در حرکتند؛ این  بینى، و آنها را ساکن و جامد مى ها را مى کوه:ترجمه

دهید  ده؛ او از کارهایى که شما انجام مىصنع و آفرینش خداوندى است که همه چیز را متقن آفری

 . مسلّماً آگاه است

 مفعول به و منصوب. :الجِبَالَ -

مفعول جَامِدَةً مفعول به اول و محالً منصوب و  هَامفعولی است(2از افعال قلوب است) تَحسَبُهَا: تَحسَبُ -

 منصوب) تنوین نصب عالمت اعراب آن است.(  به دوم و

 ق نوعی و منصوب.مفعول مطل :مَرَّ -

 صَنَعَ صُنعاً. یعنی صَنَعَ صُنعَ اهلل مفعول مطلق و منصوب که عامل آن حذف شده، :صُنعَ -

 مفعول به و منصوب. کُلَّ: -

                                                           
1
 .77اإلسراء/ 

2
 .33النحل/ 
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 1.رًامُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّکَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّیْسُوضَنَّ عَنهُوَ إِمَّا تُعْرِ . القُرآنُ الکَرِیم:3

[ روى برتابى، و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشى )تا  و هر گاه از آنان ]مستمندانترجمه: 

 .گشایشى در کارت پدید آید و به آنها کمک کنى(، با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها سخن بگو

 مفعول لِاجله و منصوب. ابتِغَاءَ: -

 نصوب.مفعول به و محالً م تَرجُوهَا: هَا -

 مفعول مطلق نوعی و منصوب. قَوالً: -

 

کَ عَلَیهِ ذُنُوبَهُ . اإلِمَامُ الصَادقُ)ع(:إِذَا أرَادَ اهللُ بِعَبدٍ خَیراً عَجَّل عُقوُبَتَهُ فِی الدُّنیَا وَإِذَا أرَادَ بِعَبدٍ سوُءاً أمس4َ

 2امَةِ.یَومِ القِیَیُوافِی بِها  حَتّی 

بنده ای خیر را اراده کند به عقوبت او در دنیا می شتابد و زمانیکه برای ترجمه: زمانیکه خداوند برای 

بنده ای بدی را اراده کند گناهان او را نگه می دارد تا در روز قیامت به طور کامل به آن گناهان 

 رسیدگی شود.
 

 تنوین نصب عالمت اعراب آن است.( ).أرَادَمفعول به ومنصوب برای فعل  خَیراً: -

 عَجَّلَ.مفعول به ومنصوب برای فعل  ةَ:عُقوُبَ -

 ومی.) تنوین نصب عالمت اعراب آن است.(د أرَادَ مفعول به ومنصوب برای فعل سوُءاً: -

 ومنصوب. أمسَکَ برای فعلمفعول به  ذُنُوبَ: -

 مفعول فیه و منصوب. یَومَ: -
 

 

 3یَا تَکونُ العِبَرُ.. فَیَا قَلبُ صَبراً عَلَی حُزنِهِم             فَعِندَ البَال5

 ترجمه: پس ای قلب بر اندوه آنها صبر کن که در کنار بالها و مصیبتها عبرتهایی نهفته است.

                                                           
1
 .23اإلسراء/ 

2
 .711ص،13ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

3
 .771ص،21ج همان، 
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 مفعول مطلق و منصوب که عامل آن حذف شده و مفعول مطلق به جای آن آمده است، :صَبراً -

 اِصبِر صَبراً.

 مفعول فیه و منصوب. عِندَ: -

 
 

 1انعٍ مُتَواضِعٍ      لِلّهِ ال یَزهُو وَال یَتَکبَّر.. وَمَشَیتَ مِشیَة َق6َ

 که هیچ غرور و تکبری نمی ورزد. خدا راه رفتی، به خاطرترجمه: تو مانند شخص قانع و متواضع 

 مفعول مطلق و منصوب. مِشیَةَ: -

 
 

 2ِسُبُالً. یمَ یَریَ فِی مَالِه. یَریَ البَخِیلُ سَبِیلَ المَالِ وَاحِدةً        إنَّ الکَر0ِ

ترجمه: انسان بخیل راه مال را )راه مصرف مال( فقط یک راه می داند و انسان بخشنده در مالش 

 راههایی را می بیند.
 

 مفعول به دوم و منصوب. وَاحِدةًمفعول به اول و منصوب و  سَبِیلَ مفعولی است،2از افعال  یَریَ -

اول و منصوب.) تنوین نصب عالمت اعراب آن است.(و  مفعول به سُبُالً مفعولی است2از افعال  یَریَ -

 که شبه جمله است مفعول به دوم و محالً منصوب. فِی مَالِه
 
 

 3نوُداً.مُحَاوَلةً وَ أکثرَهُم جُ          . رَأیتُ اهللَ أکبرَ کُلِّ شَیءٍ  8

ایشان است  ترجمه: معتقدم که خداوند بزرگتر است از هرچیزی از حیث کوشش و تالش و بیشترین

 از نظر سربازان و لشکریان.

 مفعول به دوم ومنصوب. أکبرَبه اول و منصوب.  مفعول اهللَاز افعال قلوب،  رَأیتُ -

 

 شَکّلِ الکَلَمَاتِ الَّتِی تَحتَهَا خَطّ: -97تمرین 

 اعراب کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را مشخص کن.

                                                           
1
 .11،ص7ه.ش،ج7737فان،بی چا،المنتخب االشعار فی مناقب االبرار،تهران:عر،ستاخیز،عباسر 

2
 .273صه.ش،7711فی المعانی و البیان و البدیع،تهران:الهام، جواهر البالغةهاشمی،احمد، 

3
 .17ه.ق،ص7176،قم:اسماعیلیان،هشتم،شواهد المنتخبةسیوطی،جالل الدین،ال 
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 أمِیرَیَا  تُفَکِّرُ )ع( فَرَأیتُهُ مُطرِقاً مُتَفَکِّراً فَقُلتُ:فِیمَطَالِبٍ أبِی بنِ عَلَی عَلِیّ عَن أبِی األسوَدِ الدّؤلِی قَالَ:دَخَلتُ

 هَذَا،فَقُلتُ:إِذَا فَعَلتَ العَرَبِیَّةِفِی اُصوُلِ  أصنَعَ کِتَاباًالمُؤمِنِین؟قَالَ:إنِّی سَمِعتُ بِبَلَدِکُم هَذَا لَحناً فَأرَدتُ أن 

 .اللُّغَةُقِیَت فِینَا هَذِهِ أحیَیتَنَا وَبَ

م،الکَلَامُ کُلُّهُ اسمٌ وَفِعلٌ وَحَرفٌ،فَاالِسمُ مَا حیِن الرَّحمَالرَّ اهللِ سمِفِیهَا:بِصَحِیفَةً فَألقِیَ إِلیَّ  ثَلَاثٍ ثُمَّ أتَیتُهُ بَعدَ

 أنبأ عَن مَعنیً لَیسَ بِاسمٍ واَلَفِعلٍ.مَا أنبأ عَن حَرَکَةِ المُسَمّی،وَالحَرفُ مَا  وَالفِعلُأنبأ عَنِ المُسَمَّی،

ظاهرٌ وَمُضمَرٌ وَ شَیءٌ لَیسَ  ثَالثَةٌ إِنَّ األشیاءَ أبَا األسوَدثُمَّ قَالَ لِی:إتَّبِعهُ وَزِد فِیهِ مَا وَقَعَ لَکَ وَ اعلَم یَا 

.قَالَ أبُواألسوَدُ:فَجَمَعتُ عَنهُ مُضمَرٍبِظَاهِرٍ واَلفِی مَعرفَةِ مَا لَیسَ  العُلَمَاءُبِظَاهِرٍ وَال مُضمَرٍ،وَإِنّمَا یَتَفَاضَلُ 

 .لکِنَّلَم أذکُر لَیتَ وَلَعَلَّ وَکَأنَّ وَالنَّصبِ فَذَکَرتُ مِنهُ:إِنَّ وَأنَّ وَ حُروُفُعَلَیهِ فَکَانَ مِن ذَلِکَ عَرَضتُهَا وَ أشیاءَ

 1بَلی هِی مِنهَا،فَزَادَ فِیهَا.قَالَ:؟فَقُلتُ:لَم أحسِبُهَا مِنهَا فَ:لِمَ تَرَکتُهَافَقَالَ لِی

پس دیدمش نشسته در حالیکه تفکر  بر علی بن ابیطالب داخل شدم، ترجمه: أبی األسود دوئلی گفت:

گفت من در شهر شما سخنی را شنیدم)که  پس گفتمش به چه می اندیشی ای امیرمؤمنان؟ می کرد،

پس گفتم اگر  را در اصول قواعد عربی بنویسم، در قواعد عرب اشتباه بود.(پس اراده کردم که کتابی

 این کار را انجام بدهی ما را احیاء می کنی و باقی می ماند در بین ما این زبان.

نوشته شده بود: بسم اهلل الرحمن  روز آمدم پس حضرت نوشته ای را به من داد که در آن 3بعد از 

اسم چیزی است که از مسمی)ذات پس  سخن تمامش یا اسم است یا فعل و یا حرف، الرحیم،

خارجی(خبر می دهد، و فعل چیزی است که از حرکت آن ذات خبر می دهد و حرف از معنی غیر 

 مستقلی که نه اسم است و نه فعل)بلکه از آن معنی غیر مستقل ربطی(خبر می دهد.

اضافه کن و حرفی را که نوشتم دنبال کن و آنچه را که به نظرت می رسد به آن  پس  به من گفت:

همدیگر  علماء بر یا ظاهرند یا پنهانند یا نه ظاهر و نه پنهانند. دسته اند: 3بدان ای أبواألسود اشیاء 

پس از حضرت  أبواألسود گفت: برتری می جویند در معرفت چیزی که نه ظاهر است نه پنهان.

 أنَّو إِنَّ کر کردم از آن: پس ذ چیزهایی را جمع کردم و بر او عرضه کردم پس حروف نصب از آنها بود،

 را ذکر نکردم. لکنَّو کَأنَّ  ولَعَلَّ  ولَیتَ  و

را از آن)حروف نصب(  لکنَّپس گفتم من  (ترک کردی؟لکنَّپس )آن حضرت(به من گفت: چرا آن را)

 را هم( اضافه کرد در آن.  لکنَّهم از حروف نصب است پس)حضرت   لکنَّبلکه  پس گفت: شمارم، نمی

                                                           
1
 .21116الخبره.ق،7111ی چا،فی سنن االقوال و االفعال،بیروت:شارع سوریا،ب کنزالعمالالمتقی علی بن حسام الدین، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .بدل یا عطف بیان و مجرور :بنِ -

 و چون از اسماء خمسه است و سه شرط را همزمان داراست)مفرد است، أبِی مضاف الیه برای :طَالِبٍ -

مضاف الیه آن یای متکلم نیست(اعراب آن به حرف است و چون در حالت جر قرار دارد  مضاف است،

 جر آن به یاء است.

 مه.فعل مضارع و مرفوع به ض تُفَکِّرُ: -

 منادای مضاف و منصوب. :أمِیرَ -

 أصنَعَ.فعول به برای م کِتَاباً منصوب است به أن ناصبه و أصنَعَ أصنَعَ کِتَاباً:أن  -

 مضاف الیه و مجرور. :العَرَبِیَّةِ -

 مفعول به و محالً منصوب. :هَذَا -

 بَقیَت.فاعل است برای  هَذهِ و هَذهِعطف بیان از  :اللُّغَةُ -

 مضاف الیه و مجرور. :ثٍثَلَا -

 ألقی.مفعول به برای  :صَحِیفَةً -

 مبتدا و مرفوع. :الفِعلُ -

 منادای مضاف و منصوب. أبَا األسوَد: -

 و مرفوع. أنَّخبر برای  :ثَالثَةٌ -

 فاعل و مرفوع. العُلَمَاءُ: -

 مجرور عطف بر ظاهر. :مُضمَرٍ -

 مفعول به و منصوب. أشیاءَ:  -

 منصوب. محالًو مفعول به  هَا محالً مرفوع، فاعل، تُر بارز ضمی ماضی مبنی بر سکون،فعل  عَرَضتُهَا: -

 عطف بیان. :حُروُفُ -

 محالً منصوب. مفعول به و :لکِنَّ -

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ة: یَالِل التَمَب الجُأعرِ -91تمرین 

 جمالت زیر را اعراب گذاری کن.

 1 .النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ .. ... وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ یم:رِالکَ . القرآن1ُ

 ...کرد و اگر خداوند، بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نمىترجمه: 

 مبتدا و مرفوع. :القَرآنُ -

 صفت برای قرآن و مرفوع. :الکریمُ -

 حرف شرط. :لَوال -

 مبتدا و مرفوع. :دَفعُ -

 ور.مضاف الیه و مجر اهللِ: -

 دَفع.عامل آن مصدر  مفعول به و منصوب. :لنَّاسَا -

 از کل. ءبدل جز :بَعضَ -

 مضاف الیه و محالً مجرور. :هُم -

 مجرور. و جار :بِبَعضٍ -

 الم جواب شرط. :لَ -

 فعل ماضی مبنی بر فتح. :فَسَدَت -

 فاعل و مرفوع. :األرضُ -
 

 2مَعروفِ التّارکینَ لَهُ وَ النّاهینَ عَنِ المُنکِرِ العامِلینَ بِهِ.لَعَنَ اهللُ اآلمرینَ بِال :)ع(. اإلمام علی2ّ

لعنت خدا بر آنان که به معروف فرمان دهند، و خود آن را واگذارند، و از منکر بازدارند و خود  :ترجمه

 .آن را به جا آرند

                                                           
1
 .217البقرة/ 

2
 .721نهج البالغه/خطبة   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مبتدا و مرفوع. اإلمامُ: -

 و مرفوع. بدل :علیٌّ -

 ر فتح.فعل ماضی مبنی ب :لَعَنَ -

 فاعل و مرفوع. :اهللُ -

 مفعول به و منصوب به یاء. :اآلمرینَ -

 مجرور. و جار بِالمَعرُوفِ: -

 اآلمرینَ. صفت برای التّارکینَ: -

 محالً مجرور. و جار لَهُ: -

 حرف عطف مبنی بر فتح. وَ: -

 مفعول به و منصوب به یاء. النَّاهِینَ: -

 مجرور. و جار عَن المنکَر: -

 النّاهینَ. صفت برای امِلینَ:العَ -

 . و محالً مجرور جار بِهِ: -

 

 حال -2-11

 

 إلخ:مِنهُمَاهَل هُوَمَعرِفَةٌ أونَکرةٌ أوهُو جَامِدٌأومُشتَقٌ کُلٍّ حَالَةَ مَیِّزبَینَ الحَالِ وَصَاحِبِ الحَال وَاذکُر-92تمرین

که آیا معرفه است یا نکره یا جامد یا  در این تمرینها حال را از صاحب حال جدا کن و حالت هرکدام را

 .را  بیان کن مشتق و یا حاالت دیگر

 1.سِقِیناقُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ کَرْهًا لَّن یُتَقَبَّلَ مِنکُمْ إِنَّکُمْ کُنتُمْ قَوْمًا فَ . القُرآنُ الکَرِیم:1

شود؛ چرا که شما  ز شما پذیرفته نمىانفاق کنید؛ خواه از روى میل باشد یا اکراه، هرگز ا »بگو: ترجمه:

 «د.قوم فاسقى بودی

                                                           
1
 .17التوبة/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حال جامد. طَوعاً: -

 حال جامد. کَرهاً : -

      .صاحب حال و معرفه )واو(: أنفِقُوا ضمیر فاعلی -

              

 1.أَ لَمْ تَرَوْاْ کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا القُرآنُ الکَرِیم:. 2

 . دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکى باالى دیگرى آفریده است آیا نمى: ترجمه

 حال جامد غیر مؤول به  مشتق است.  :کَیفَ -

 )واو(: صاحب حال و معرفه. تَرَوا ضمیر فاعلی -

 : حال جامد.طِبَاقاً -

 .و نکره صاحب حال :سَبعَ سَموَاتٍ -
 

 2.یَنقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَ هُوَ حَسِیر   صَرَ کَرَّتَینْارْجِعِ الْبَ    ثمُ . القُرآنُ الکَرِیم:3

بار دیگر )به عالم هستى( نگاه کن، سرانجام چشمانت )در جستجوى خلل و نقصان ناکام : ترجمه

 .گردد در حالى که خسته و ناتوان است مانده( به سوى تو باز مى

 .حال مشتق :خَاسئاً -

 .و معرفه الصاحب ح البَصَرُ: -

 جمله اسمیه و حال جمله محالً منصوب. هُوَ حَسِیرُ: -

 است که به خَاسئاًاحتمال دیگر اینکه ضمیر فاعلی  صاحب حال باشد، البَصَرُیک احتمال اینکه  -

حال یعنی حالی که صاحب حالش داخل در احتمال دوم را حال متداخله گویند، گردد. باز می البَصَرُ

 اول باشد.

                                                           
1
 .71نوح/ 

2
 .1الملک/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1 .جُنُوبِکُم..  فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلَوةَ فَاذْکُرُواْ اللَّهَ قِیَمًا وَ قُعُودًا وَ عَلىَ قُرآنُ الکَرِیم:. ال4

 ودرحالیکه به پهلو ایستاده ونشسته، خدا رایادکنید؛ ندید،را به پایان رساهنگامیکه نماز :ترجمه

 ...اید آرمیده

 نکره.حال جامد و مؤول به مشتق و  قِیَاماً: -

 حال جامد و مؤول به مشتق و نکره. قُعُوداً: -

 حال. مجرور و و جارعَلَی جُنُوبِکُم: -

 صاحب حال و معرفه. )واو(: فَاذکُروا ضمیر فاعلی -

 

 . إنَّما المَیِّتُ مَن یَعِیشُ کَئیباً           کَاسِفاً بالُهُ قَلیلَ الرَّجاءِ.5

است و در حالیکه  کند در حالیکه دارای غم و غصه و اندوهترجمه: مرده واقعی کسی است که زندگی 

 امیدواریش کم است. ،فکرش نگران است
 

 حال مشتق و نکره. کَئیباً: -

 حال مشتق و نکره. کَاسِفاً: -

 حال مشتق. قَلیلَ الرَّجاءِ: -

 صاحب حال و معرفه. یَعِیشُ)هُوَ(: ضمیر فاعلی -

 

 ل لَکُم             إلیهَا وَ أنتُم جَاهِلوُنَ سَبِیل.. تُرِیدوُن لِلعُلیا سَبِیالً وَه6َ

ترجمه: اراده می کنید برای آن مرتبه بلند راهی را و آیا برای شما به سوی آن مرتبه بلند راهی هست 

 در حالیکه شما به آن راه جاهل هستید.
 

 حال است. جمله اسمیه، أنتُم جَاهِلوُنَ: -

 .فهو معر صاحب حال لَکُمدر  کُم -

                                                           
1
 .717النساء/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 . إذا جَاءَتِ الدُّنیَا عَلَیکَ فَجُد بِهَا             عَلَی النَّاسِ طُرّاً إنّهَا تَتَقَلُّبُ.0

که آن  به درستی ترجمه: زمانیکه دنیا به تو روی آورد پس آن را به طور کامل به مردم ببخش،

 د.شودگرگون می 
 

 حال جامد. طُرّاً: -

 .و معرفه صاحب حال النَّاسِ: -

 

 . زیدٌ شیخاً أحسنُ مِنهُ شَابّاً .8

 ترجمه: زید در حال پیری بهتر است از حال جوانی.
 

 حال جامد غیر مؤول به مشتق. شیخاً: -

 حال جامد غیر مؤول به مشتق. شَابّاً: -

 .و معرفه صاحب حال زیدٌ: -

 

 . لَمَّا نَظَرتُ إلیه کَرَّ عَلیَّ أسداً.9

 در حالیکه شجاع بود. ،حمله کرد بر من ،ترجمه: زمانیکه نگاه کردم به او

 حال جامد غیر مؤول به مشتق. أسداً: -

 صاحب حال و معرفه. کَرَّ)هُوَ(:فاعلی  ضمیر -
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 اقسام حال و ارتباط آن به صاحب آن -1 -2-11

 

 الِرتِبَاط واجبٌ أو جائزٌ:بَیِّن الجُمَلَ الحَالِیة وَمَا یَربُطُهَا مَعَ صَاحِبِ الحَال وَهَل هَذا ا -93تمرین 

جمله های حالیه را بیان کن و چه چیزی حال را به صاحب حال ربط داده است و آیا این ارتباط 

 واجب است یا جایز.
 

دَثٍ إِلَّا هِم محُّمِّن ذِکْرٍ مِّن رَّبِّاقْترَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فىِ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ*مَا یَأْتِیهِم   . القُرآنُ الکَرِیمُ:1

مِّثْلُکُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ*لَاهِیَةً قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ 

 1.وَ أَنتُمْ تُبْصِرُون

هیچ یادآورى .*ر غفلتند و روى گردانندحساب مردم به آنان نزدیک شده، در حالى که د: ترجمه

آید، مگر آنکه با بازى )و شوخى( به آن گوش  اى از طرف پروردگارشان براى آنها نمى تازه

خبرى فرو رفته است! و ستمگران پنهانى نجوا  این در حالى است که دلهایشان در لهو و بى.*دهند مى

روید، با اینکه  ند شماست؟! آیا به سراغ سحر مىآیا جز این است که او بشرى همان»کردند )و گفتند(: 

 بینید؟ )چشم دارید و( مى

 حال. جمله اسمیه، وَهُم فِی غَفلَةٍ مُعرِضُونَ: -

 صاحب حال. النَّاسِ : -

اسمیه است و در آغاز این جمله اسمیه  چون جمله حالیه، ارتباط واجب است که به واو و ضمیر باشد.

 برمی گردد.ضمیری است که به صاحب حال 

فعل آن ماضی مثبت و دارای ضمیر رابط فاعلی واو  حال و محالً منصوب.) ،جمله فعلیه :استَمعُوهُ  -

 (است که ذکر آن جایز شمرده می شود.

 صاحب حال است. یَأتِیهِم ضمیر مفعولی هِم در -

 حال. جمله اسمیه، وَهُم یَلعَبُونَ: -

                                                           
1
 .7-7األنبیاء/ 
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باشد و یا می تواند ضمیر فاعلی واو در فعل  یَأتِیهِم م درصاحب حال یا می تواند ضمیر مفعولی هِ -

 باشد که هر دو جایز است. استَمعُوهُ

اسمیه است و در آغاز این جمله اسمیه  چون جمله حالیه، ارتباط واجب است که به واو و ضمیر باشد.

 ضمیری به صاحب حال برمی گردد.

 حالِ مفردِ مشتق است. لَاهیةً: -

 است. یَلعَبون فاعلی واو در فعلصاحب حال ضمیر 

 رابط فقط از نوع ضمیر است چون حال مفرد مشتق است.

 حال. جمله اسمیه، :وَأنتُم تُبصِرُونَ -

 است. تَأتُونَ صاحب حال ضمیر فاعلی واو در فعل

اسمیه است و در آغاز این جمله اسمیه  چون جمله حالیه، ارتباط واجب است که به واو و ضمیر باشد.

 ری است که به صاحب حال برمی گردد.ضمی
 

 1.أَدْبَرَ یَسْعَى    *ثمُ فَکَذَّبَ وَ عَصىَ . القُرآنُ الکَرِیم:2

 .سپس پشت کرد و پیوسته )براى محو آیین حق( تالش نمود*امّا او تکذیب و عصیان کرد ترجمه:

 حال و محالً منصوب. جمله فعلیه، :یَسعَی -

 است. أدبَرَ در فعل وَهُفاعلی  صاحب حال ضمیر مستتر -

 است. یَسعَی در هُوَ ستتررابط فقط همان ضمیر م -

 

 2بلَکُم عَنهَا.قَ وَأتَنَاهیال أنهَاکُم عَن مَعصِیَةٍ إلّاوَإنّی الأحُثُّکُم عَلَی طَاعَةٍإلّاوَأسبِقُکُم إلَیهَا:)ع(. اإلمام علی3ٌّ

                                                           
1
 .22و  27النازعات/ 

2
 717،اول،قم:دارالکتب االسالمی،:سیدمهدی رجائیحمد،غررالحکم و دررالکلم،به کوششبن م تمیمی آمدی،عبدالواحد 

 .237صه.ق،
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گر اینکه خودم بر شما سبقت گرفتم و ترجمه: به درستی که من شما را ترغیب برطاعتی نمی کنم م

 نهی از معصیتی نمی کنم مگر اینکه خودم از آن معصیت کناره گیری کردم.
 

 حال و محالً منصوب. جمله فعلیه، :أسبِقُ -

 است. أسبِقُدر  أناچون حال فعل مضارع مثبت است رابط فقط ضمیر مستتر 

 حال و محالً منصوب. جمله فعلیه، :أتَنَاهی -

 است. أتَنَاهی در أناال فعل مضارع مثبت است رابط فقط ضمیر مستتر چون ح

 

 . أتیتُکَ مِن باِلدٍ بَعِیدَةٍ وَقَد أعیَانِی التَعَبُ وَ جَهَدنی الجوُع.4

ترجمه: از شهر دور خدمت تو رسیدم در حالیکه سختی مرا ناتوان کرده و گرسنگی مرا به زحمت 

 انداخته است.

 حال و محالً منصوب. ،جمله اسمیه عَبُ:وَقَد أعیَانِی التَ -

 این فعل خالی از ضمیر و فاعل آن اسم ظاهر است. زیرا حال جمله فعلیه مثبت است و است(وَقَد)رابط

 

 . هَذا کِتابٌ مُنزَلٌ ال رَیبَ فِیهِ وَال غَشَّ.5

 نیست. ترجمه: این کتابی است که نازل شده که هیچ شکی در آن نیست و خالف واقعی هم در آن

 حال و محالً منصوب. جمله اسمیه، :ال رَیبَ فِیهِ -

 است. مُنزَلٌ صاحب حال ضمیر نائب فاعلی -

 رابط در این مثال ضمیری است که در جمله حالیه قرار دارد.

 

 . عَهَدتُکَ مَا تَصبُو وَ فِیک شَبِیبَةٌ             فَمَالَکَ بَعدَ الشیبِ صَبّاً مَتیَّما.6

در حالیکه در تو جوانی و  که تمایالت کودکانه را نداشته باشی، عهد بستم بودم با توترجمه: من 

 پس چه شده تو را که در پیری امیال کودکانه را به طور کامل داری؟ شبابت است،

 حال و محالً منصوب جمله اسمیه، :وَ فِیک شَبِیبَةٌ -
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  تَصبُو.( در اَنتَ صاحب حال ضمیر فاعلی)

 ثال ضمیر است.رابط در این م

 حال جامد است. :صَبّاً -

 صاحب حال. :لَکَدر  کَضمیر  -

       

 أصلح األغالط فی األمثلة التالیة: -94تمرین 

 در این مثالها غلطها را اصالح کن.
 

 . جاء زیدٌ وَ یَضحَکُ.1

 جَاءَ زیدٌ یَضحَکُ. -

 ترجمه: زید آمد در حالیکه می خندید.

 ال و محالً منصوبح جمله فعلیه، :یَضحَکُ -

 نیازی نیست. چون حال در این مثال فعل مضارع مثبت است رابط فقط ضمیر و به واو 

 

 . هُوَ الحَقُّ وَال شَکَّ فِیهِ.2

 هُوَ الحَقُّ َال شَکَّ فِیهِ. -

 ترجمه: آن حق است و شکی در آن نیست.
 

 حال و منصوب. ،جمله اسمیه ال شَکَّ فِیهِ: -

 ل.صاحب حا الحَقُّ: -

اگر جمله حالیه تأکید جمله قبل باشد رابط فقط  است.(هُوَ الحَقُّ)این جمله تأکید مضمون جمله قبل

 ضمیر است و به واو نیازی نیست.

 

 . مَا لَنَا وَال نُؤمِنُ بِاهللِ.3

 مَا لَنَا َال نُؤمِنُ بِاهللِ. -

 را که به خدا ایمان نمی آوریم. ترجمه: چه شده ما
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 جمله فعلیه حال و محالً منصوب. اهللِ:ال نُؤمِنُ بِ -

 صاحب حال. لَنَا: -

بوده  جمله فعلیه که فعلش مضارع منفی به ال است حال قرار گرفته و در این صورت رابط فقط ضمیر

 و نیازی به واو نیست.

 
 

 . مَاقَدَّمتُ إلیهِ إلّا وَقَد رَحَّبَ بِی.4

 مَاقَدَّمتُ إلیهِ إلّا رَحَّبَ بِی. -

 چیزی را به او تقدیم نکردم مگر اینکه ترساند مرا. ترجمه:

 .و محالً منصوب حال جمله فعلیه، قَد رَحَّبَ بِی : -

 صاحب حال. :إلیهِ در)هِ(ضمیر مجرور -

در اینصورت واجب است که جمله حال خالی از  فعل ماضی مثبت که بعد از إلّا واقع شده حال است،

 رابط است. رَحَّبَ همان ضمیر باشد. قَدواو و 

 
 

 . ال تَشُحَّ عَلَی صَدِیقِکَ وَ جَادَ أو بَخِلَ.5

 ال تَشُحَّ عَلَی صَدِیقِکَ جَادَ أو بَخِلَ. -

 جود بکند یا بخل بورزد. ،ترجمه: نسبت به دوستت بخل و تنگ نظری نکن

 حال و محالً منصوب. ،جمله فعلیه جَادَ: -

 صاحب حال. صَدِیقِکَ: -

 و حال. جمله فعلیه :جَادَ  -

 لکن چون قبل از أو واقع شده واجب است که بدون واو استعمال شود. ین فعل ماضی مثبت است،ا
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 أَبدَلِ المَصدَرَ بِصِیغَةِ الحَال مُفرَداً وَ جُملَةً وَاذکُر حُکمَهُ مِن جَهَةِ الرَّبط: -95تمرین 

 کن.مصدر را به صیغه حال مفرد و جمله تبدیل کن و حکم رابط را ذکر 

 
 

 . جَاءَ الرَّسوُلُ )الرکض(.1

 است.)هُوَ(رابط ضمیر                                      جَاءَ الرَّسوُلُ رَاکِضاً. -

 است.)هُوَ(رابط ضمیر                                      جَاءَ الرَّسوُلُ یَرکَضُ. -

 است.)وَ هُوَ(ضمیر رابط  واو و                   .              جَاءَ الرَّسوُلُ وَهُوَ یَرکَضُ -

 ترجمه: رسول آمد در حال پیاده.
 

 

 . سَافَرَ العَبدُ ال )الرکوب(. 2

      است.)هُوَ(رابط ضمیر          سَافَرَ العَبدُ الیَرکَبُ. -

 .در حالی که سواره نبود ترجمه: بنده مسافرت کرد

 

 نَفسِکَ بِإنجَازِهَا.. ال تَعِد عِدَةً ال )الثقة( مِن 3

           است.)هُوَ(رابط ضمیر                       ال تَعِد عِدَةً ال تَثِقُ مِن نَفسِکَ بِإنجَازِهَا. -

 .ان نداریاطمین از خودت به وفای آنترجمه: وعده نده وعده ایی که 

 

 . خَرَجَ الطَالِبُ مِن المَدرسَةِ لَم )التنبیه(أستَاذُهُ.4

 است.)وَ هُوَ(رابط  واو وضمیر                   جَ الطَالِبُ مِن المَدرسَةِ وَلَم یَتَنَبِّه أستَاذُهُ.خَرَ -

 است.   )وَ هُوَ(رابط  واو وضمیر                    خَرَجَ الطَالِبُ مِن المَدرسَةِ وَلَم یُنَبِّه أستَاذَهُ -

 این خروج آگاه نکرد. ستادش را ازترجمه: دانش آموزخارج شد از مدرسه درحالیکه ا
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 و عامل آن مرتبه حال و صاحب آن -2 -2-11

 

 هَل یُمکِنُ تَقدِیمُ الحَالِ عَلَی عَامِلِهَا فِی األمثلَة ِاآلتِیَة: -96تمرین 

 در مثالهایی که می آید آیا تقدیم حال بر عاملش امکان دارد؟
 

 

 1تَشتَهی. هی،وَأمسِک وَ أنتَ(:کُل وَ أنتَ تَشتَص. الرَّسوُلُ األعظَم)1

 ری کن در حالیکه اشتها داری.یکه اشتها داری و از خوردن خودداترجمه: بخور در حال

یکی از موارد عدم جواز تقدیم حال بر صاحب حال  در این مثال تقدیم حال بر عاملش جایز نیست. -

 این است که حال جمله ایی باشد که رابط آن واو است.

 

لصَادقُ)ع(: دَع اِبنَکَ یَلعَبُ سَبعَ سِنِینَ،وَیُؤدَّبُ سَبعاً وَ ألزِمهُ نَفسَکَ سَبعَ سِنِینَ،فَإن أفلَح،وَ إلّا . اإلمامُ ا2

 2فَإنّهُ ال خَیرَ فِیهِ.

سال هم او را مالزم خودت  7سال ادب شود و  7سال بازی کند و  7ترجمه: فرزندت را رها کن که 

 د و اگر نشد خیری در او نیست.قرار ده که اگر رستگار شد که ش
 

حال است و اِبن هم صاحب حال است و رابط هم در این جمله حالیه ضمیر  یَلعَبُ سَبعَ سِنِینَجمله  -

 چون عامل فعل متصرف است و مانعی از موانع هم وجود ندارد. تقدیم حال بر عامل جایز است، است،

تقدیم حال بر عامل جایز  ین جمله حالیه ضمیر است،حال است و رابط هم در ا یُؤدَّبُ سَبعاً جمله -

 چون عامل فعل متصرف است و مانعی از موانع هم وجود ندارد. است،

 

 

 

 

                                                           
1
 .211ص، 11،پیشین،ج محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

2
 .11ص،717ج همان، 
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 1. یا صَاحِ هَل حُمَّ عِیشٌ بَاقیاً فَتَری                   لِنَفسِکَ العُذرَ فِی إبعَادِهَا األمَال.3

ی باقی باشد پس برای نفست در طوالنی ساختن آن ترجمه: ای صاحب آیا مقدر شده است که زندگان

 آرزو عذر ببینی.

 و تقدیم آن بر عامل اشکالی ندارد زیرا عامل فعل متصرف است. عِیشٌحال است از  بَاقِیاً -
 

 2. ال یَرکَنَن أحدٌ إلی اإلحجَام                 یَومَ الوَغی مُتَخَوِّفاً لِحمَام.4

 ر عقب نشینی تکیه نکند و از مرگ نهراسد.ترجمه: احدی در روز نبرد ب

اشکال  آن خالی از بر مُتَخَوِّفاً تقدیم که فعلی متصرف است.ال یَرکَنَن  عامل آن و أحدٌاز حال مُتَخَوِّفاً -

 است.
 

 . دَعَا إبرَاهیمُ رَبَّهُ مُخلِصاً.5

 ترجمه: ابراهیم پروردگارش را در حال اخالص خواند.

چون عامل فعلی است متصرف و مانعی  در این مثال تقدیم جایز است، .إبرَاهیمُز حال است امُخلِصاً  -

 از تقدیم وجود ندارد.
 

 . مَا أحسَنَهُ مُقباِلً.6

 ترجمه: چقدر نیکوست آن شخص در حالیکه روی آورنده است.

 ست.نی عاملش جایز است لذا تقدیم حال بر عامل جامد چون عامل آن.أحسَنَ مَاحال و مُقبِالً -
 

 . لَیتَهُ عِندَنَا مُقِیماً.0

 .نزد ما اقامت داشتای کاش ترجمه: 

است.عامل در این مثال معنوی بوده یعنی عامل  تَمَنَّیتُهُکه در اینجا به معنی لَیتَهُ  حال از ضمیر مُقِیماً -

چون چیزی که  تقدیم در اینجا جایز نیست. متضمن معنی فعل است اما متضمن حروف فعل نیست.

 تقدیم حال بر آن جایز نیست. ،معنی فعل را دارد ولی حروف فعل را ندارد
                                                           

1
الدین،تهران: استقالل، محمدبن عبداهلل ابن مالک،محمد محی عبدالحمید ،شرح ابن عقیل،ابن عقیل،عبداهلل بن عبدالرحمن 

 . 673ص،2ه.ش،ج7731سوم،

2
 . 671ص،2همان،ج 
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 . الهِاللَ بَینَ السُّحُبِ مُضِیئاً.8

 ترجمه: ماه در بین ابرها است در حالیکه روشن کننده است.

مل، محذوف و آن عامتعلق به عاملی  بَینَ السُّحُبِ است. بَینَ السُّحُبِ ر درحال از ضمیر مستت مُضِیئاً -

 است.تقدیم در اینجا جایز نیست چون عامل ظرف است.مَستَقَر( -اِستَقَرَّ مثل:)از افعال یا اوصاف عموم

 

 . هَل جَاءَکَ أحَدٌ رَاکِباً؟9

 ؟نزد تو آمدسواره ی فردترجمه: آیا 

 زیرا عامل فعل متصرف است. ،تقدیم حال بر عامل آن جایزاست -

 
 

 سَدٌ.. کَأنَّ الفَارِسَ رَاکِباً أ17

 .سواری می کندشیر  چون کارترجمه: گویا سوار

معنی  که همان عامل است متضمن کَأنَّ معنوی است. تقدیم حال بر عامل جایز نیست زیرا عامل، -

 ( است اما متضمن حروف فعل نیست.تَشَبَّهَفعل )

 

 . لَأصبِرُ مُحتَسِباً.11

 ثواب هستم.ترجمه: قطعاً صبر می کنم درحالیکه امیدوار به اجر و 

تقدیم حال بر عامل جایز نیست زیرا بر سر عامل الم تأکید آمده است و این الم صدارت طلب است  -

 و جایز نیست که چیزی بر آن مقدم شود.

 

 . تَقَدَّمَ النِسَاء شَتّی.12

 ترجمه: زنان مقدم شدند در حالیکه پراکنده شدند.

 عل متصرف است.است زیرا عامل ف جایزتقدیم حال بر عامل آن  -
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 صَحِّح مَا تَرَی مِن الخَطَإ فِی هَذِه األمثلة: -90تمرین 

 خطاهای مثالها را اصالح کن.
 

 . مُقِیماً لَیتَهُ عِندَنَا.1

 لَیتَهُ عِندَنَا مُقِیماً. -

 نزد ما اقامت داشت. ای کاشترجمه: 

معنی فعل است اما متضمن معنوی است که متضمن  تقدیم حال بر عامل جایز نیست زیرا عامل،

 حروف فعل نیست.
 

 . طَالِعاً کَأنَّهُ البَدرُ.2

 کَأنَّهُ البَدرُ طَالِعاً. -

 چو ماه درخشید. ترجمه:

که همان عامل است متضمن معنی فعل  کَأنَّ .معنوی است زیرا عامل ،تقدیم حال بر عامل جایز نیست

 ( است اما متضمن حروف فعل نیست.تَشَبَّهَ)
 

 طوُفاً زیدٌ أخوُکَ.. ع3َ

 زیدٌ أخوُکَ عَطوُفاً. -

 مهربان است. برادر تو زید،ترجمه: 

تأکید مضمون جمله ما قبل است و چون مؤکِّد جمله قبل است و مؤَکِّد  عَطوُفاً زیرا ،تقدیم جایز نیست

 نمی تواند بر مؤکَّد مقدم شود.
 

 . زیدٌ خَاطِباً فَصِیحٌ.4

 زیدٌ فَصِیحٌ خَاطِباً. -
 

 .سخن گفته است خوبی خطاب به زیدرجمه: ت

وصف متصرف است و  فَصِیحٌ است و فَصِیحٌحال از ضمیر  خَاطِباًدر این مثال تقدیم جایز است چون 

 تقدیم حال اشکالی ندارد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



71 

 

 . مُدبِراً وَلّی العَسکَرُ.5

 وَلّی العَسکَرُ مُدبِراً. -

 در حالیکه پشت کننده بود. ،ترجمه: بازگشت لشکر

زیرا مُدبِراً موکِّد مضمون جمله ما قبل است پس باید مؤخر شود و این  ،یم در این مثال جایز نیستتقد

 تقدیم جایز نیست.

 

 . نَزَلَت الشِدَّةُ غَافِلِینَ بِهِم.6

 نَزَلَت الشِدَّةُ بِهِم غَافِلِینَ. -

 در حالیکه آنها غافل بودند. ،ترجمه: سختی به آنها وارد آمد

 عامل جایز است تقدیم حال بر بِ به حرف مجرور چون ذوالحال ضمیر ال ازضمیر مجرور،ح غَافِلِینَ

 نیست.

 

 . جَاءَ غُالمُ هِندٍ جَالِسَةً.0

 جَاءَ غُالمُ هِندٍ جَالِسَاً. -

 .نشسته بود هند غالم ترجمه:

باشد مثالً مصدر برای مضاف الیه حال نمی آید مگر اینکه شرایطی داشته  .هِندٍحال است برای  جَالِسَةً

در  یا کالجزء باشد. عامل یا وصف عامل باشد یا اگر مصدر و وصف نیست مضاف جزیی از مضاف الیه

 جَالِسَاً. جَاءَ غُالمُ هِندٍاین مثال هیچ کدام از اینها نیست به همین خاطر صحیح این است که گفته شود 

م را جزئی از هند بگیریم یعنی بتوان مضاف را حذف البته اگر غال بگیریم. غُلَامُرا حال برای  جَالِساًکه 

چون در این مثال نمی توان  .جَاءَت هِندٌ جَالِسَةًکرد و حال را از مضاف الیه قرار دهیم که بگوییم 

اگر بگوییم غالم هند تعلق به هند دارد گویا از اعضای خانواده هند است لذا این مثال  اینگونه گفت،

 صحیح است. 
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 بحُ طَاِلعٌ وَفَدَ المُسَافِرُ.. وَالص8ُّ

 وَفَدَ المُسَافِرُ وَالصُّبحُ طَاِلعٌ. -

 سفر پرداخت. و ترجمه: درحالیکه صبح طلوع کننده بود مسافر به سیر

 چون حال مُصدَّر به واو حالیه است و این واو همان رابط است. ،در این مثال تقدیم جایز نیست

 

 مُون.. وَأنتَ الهٍ النّاسُ یَتَقَد9َّ

 النّاسُ یَتَقَدَّمُون وَأنتَ الهٍ. -

 مردم پیشرفت می کنند حال آنکه تو دنبال لهو و لعبی.ترجمه: 

 در این مثال تقدیم جایز نیست چون حال مُصدَّر به واو حالیه است و این واو همان رابط است.

 

 . اِشتَرَیتُ عَبِیدَ التَاجِرِ صَامِتاً.17

 اجِرِ صَامِتِین.اِشتَرَیتُ عَبِیدَ التَ -

 ترجمه: برده تاجری که ساکت بود را خریدم.

است اما حال از  عَبِیدآمده است که  اِشتَرَیتُ حال از مفعول صَامِتاًدر این مثال تقدیم جایز نیست چون 

 جزء حقیقی عَبِیدچون  بگیریم صحیح نیست، التَاجِراگر صَامِتاً را حال از  مضاف الیه صحیح نیست.

حال  به خود تاجر صحیح نیست چون تاجر مولی است و اِشتری کالجزء است اما نسبت نیست،التَاجِر

 آمدن از آن) خریدن تاجر( صحیح نیست و حال باید از مضاف گرفته شود.

 

 . عَجِبتُ مِن قُدوُمٍ بَطِیئاً الرَّسوُلِ.11

 عَجِبتُ مِن قُدوُمٍ الرَّسوُلِ بَطِیئاً. -

 در حالیکه کند بود. ،ای فرستادهترجمه: تعجب کردم از گامه

در صورتیکه صاحب حال مجرور  در این مثال تقدیم جایز نیست چرا که صاحب الحال مجرور است.

 باشد تقدیم حال بر صاحب الحال جایز نیست.
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 . دَخَلنَا إلی المَدرِسَةِ التاَلمِذةُ قعودٌ.12

 دَخَلنَا إلی المَدرِسَةِ وَ التَالمِذةُ قعودٌ. -

 ه: داخل شدیم ما به مدرسه در حالیکه دانش آموزان نشسته بودند.ترجم

جمله اسمیه است و این جمله خالی از ضمیر رابط است  واجب است که رابط در  التاَلمِذةُ قعودٌ چون

 این جا واو باشد.

 

 ة:یَالِل التَمَب الجُأعرِ -98تمرین 

 کن. ترکیبجمالت زیر را 
 

 1 .ذَا انقَلَبُواْ إِلىَ أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَکِهِینوَ إِ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

[ خوشحال و شادمان باز  گشتند ]به سبب تمسخر مؤمنان و چون به خانواده خود بازمى ترجمه :

 .گشتند مى

 استیناف. حرف :وَ  -

 فیه. مفعول :إذا  -

 فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو محالً مرفوع. :انقَلَبُوا  -

 ف جر.حر :إلی  -

 مجرور به حرف جر. :أهلِ  -

 مضاف الیه و محالً مجرور. :هِمُ  -

 اول. انقَلَبُوامحالً مرفوع برای تأکید  ،فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو : انقَلَبُوا -

 .اءیحال و منصوب به  :فَکِهِینَ  -
 

 

 

 

 

                                                           
1
 .77المطففین/ 
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  1مَهُ وَ أنتَ تَعصِیهِ فاحذَرهُ.عُ عَلَیکَ نِعَبِیُتا بَّکَ سُبحانَهُأیتَ رَ،إذا رَمَآدَ ا ابنَ. اإلمام علیٌ)ع( : ی2َ

رساند تو در حالى که  ها را به تو مى بینى که انواع نعمت اى فرزند آدم! زمانى که خدا را مىترجمه :

 . معصیت کارى، بترس

 حرف ندا. :یا  -

 منادای مضاف و منصوب. : ابنَ -

 غیر منصرف است.چون  مضاف الیه و مجرور به فتحه فرعی، : مَآدَ -

 فیه. مفعول :إذا  -

 محالً مرفوع. ،تَفعل و فاعل آن ضمیر بارز  : رأیتَ -

 به و منصوب. مفعول :ربَّ  -

 محالً مجرور. مضاف الیه و  و : کَ -

 مفعول مطلق. ،َبّصفت ر : سُبحانَ -

 محالً مجرور. مضاف الیه و  و : هُ -

 محالً مرفوع. وَ،فعل و فاعل آن ضمیر مستتر هُ :یُتابعُ   -

 جار و مجرور. : کَعَلَی -

 محالً مجرور به حرف جر. : کَ -

 به و منصوب. مفعول :نِعَمَ  -

 محالً مجرور. مضاف الیه و  و : هُ -

 واو حالیه. : وَ -

 مبتدا و محالً مرفوع. : أنتَ -

 مرفوع. محالً تَ مستتر،نفعل و فاعل آن أ محالً مرفوع. خبر جمله فعلیه، : تَعصِی - 

                                                           
 .21نهج البالغه/الحکمة  1
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 .نصوبمحالً مو به  مفعول هِ : -

 .ءحرف جزا : فَ -

 مستتر محالً مرفوع. أنتَفاعل آن  ،عل امرف :احذَر -

 به محالً منصوب. مفعول : هُ -
 

 1عَلتُم وَ أنتُم آخَرُ األُمَمِ.مَاذَا تَقُولُونَ إِذ قَالَ النَبِیُّ لَکُم:                   مَاذَا فَ. 3

 ی گویید آن هنگام که پیامبر به شما بگوید ای امت آخرالزمان شما چه کردید؟چه م ترجمه :
 

 و محالً منصوب. تَقُولُونَ به مقدم برای فعل مفعول مَاذَا : -

 محالً مرفوع. فعل مضارع و فاعل آن ضمیر بارز واو، تَقُولُونَ : -

 فیه محالً منصوب. مفعول إِذ : -

 فعل ماضی. قَالَ : -

 فاعل و مرفوع. : النَبِیُّ -

 جار و مجرور.  لَکُم: -

 و محالً منصوب. فَعَلتُم به مقدم برای فعل مفعول مَاذَا : -

 .محالً مرفوع ،تُمفعل ماضی و فاعل آن ضمیر بارز  فَعَلتُم : -

 واو حالیه. وَ : -

 مبتدا و محالً مرفوع. أنتُم : -

 خبر و مرفوع. آخَرُ : -

 مجرور.و  مضاف الیه األُمَمِ : -

 جمله حالیه و محالً منصوب. : أنتُم آخَرُ األُمَمِ -

                                                           
 ه.ش،7122أدب الطف أوشعراء الحسین )ع( من القرن االول الهجری حتی القرن الرابع العشر،بیروت:بی نا،بی چا،،شبر،جواد 1

 .61ص،7ج
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 تمییز  -2-12
 

 تمییز مفرد و تمییز نسبت  -1 -2-12

 

 

 مَیِّز تَمییزَ المُفرَد مِن تَمییزِ النِسبَة: -99تمرین 

 یز نسبت جدا کن.ییز مفرد را از تمیتم
 

 1 قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَامًا...  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلىَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

و همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم پس نهصد و پنجاه سال در میانشان درنگ کرد ]ولى  ترجمه:

 ... بیشتر مردم به او ایمان نیاوردند[، سرانجام توفان آنان را در حالى که ستمکار بودند، فرا گرفت

 تمییز مفرد. سَنةٍ: -

 تمییز مفرد. عَاماً: -

 2. مْةً فَلَن یَغْفِرَ اللَّهُ لهَإِن تَسْتَغْفِرْ لهَُمْ سَبْعِینَ مَرَّ . القُرآنُ الکَرِیم:2

 .اگر براى آنان هفتاد بار هم آمرزش بخواهى، خدا هرگز آنان را نخواهد آمرزید ترجمه:

 تمییز مفرد. مَرَّةً: -

 3 ...بِه  افْتَدَىوَ لَوِ ءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا هِم مِّلْأَحَدِ لَن یُقْبَلَ مِنْفَذِینَ کَفَرُواْ وَ مَاتُواْ وَهُمْ کُفَّارٌإِنَّ الَّیم:.القُرآنُ الکَر3ِ

قطعاً کسانى که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، هرگز از هیچ یک از آنان ]براى رهایى  ترجمه:

 ...شود ندازه آکندگى زمین از طال فدیه و عوض دهد، پذیرفته نمى[ هر چند به ا از عذاب

 تمییز نسبت. ذَهَباً: -

                                                           
1
 .71العنکبوت/ 

2
 .31التوبة/ 

3
 .17آل عمران/ 
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 1.فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَه. القُرآنُ الکَرِیم: 4

 .اى نیکى کند، آن نیکى را ببیند وزن ذره  پس هرکس هم ترجمه:

 تمییز مفرد. خَیراً: -
 

 2...وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا   وَهَنَ الْعَظْمُ مِنىّ   إِنىّ   قَالَ رَبّ . القُرآنُ الکَرِیم:5

 ...[ سرم از پیرى سپید گشته گفت: پروردگارا! به راستى استخوانم سست شده و ]موىِ ترجمه:

 تمییز نسبت. شَیباً: -
 

 3.فَرًامِنکَ مَالًا وَ أَعَزُّ نَ أَنَا أَکْثرُ.... القُرآنُ الکَرِیم: 6

 .  رات نیرومندترمتم از تو بیشتر است و از جهت نفمن مال و ثرو... ترجمه:

 تمییز نسبت. مَاالً: -

 تمییز نسبت. نَفراً: -

 
 

 المُمَیِّزَ فِی الجُمَلِ اآلتِیَة وَ اذکُر نَوعَهُ وَ سَبَبَ شَکلِهِ: لأشکِ -177تمرین 

 را نیز مشخص کن.را در جمله ها اعراب بده و نوع و سبب آن  زتمیی
 

 

 . لِی جُبَّة ٌ)خَزّ(.1

 لِی جُبَّة ٌخَزّاً. -

 .لباسی از جنس خز دارم ترجمه:

 تمییز از قسم الحاقی به تمییز مفرد است چرا که بیان جنس ماقبل را می کند و منصوب است. خَزّاً:

                                                           
1
 .1الزلزلة/ 

2
 .1مریم/ 

3
 .71الکهف/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



78 

 

 . أکرِم بِأخِیکَ )أخ(.2

 أکرِم بِأخِیکَ أخاً. -

 برادرانه.       برادرت را گرامی دار ترجمه:

 تمییز نسبت و منصوب. أخاً:

 

 . مَزّقنَا الثَوبَ )قطع(.3

 مَزّقنَا الثَوبَ قَطعاً. -

 ترجمه: لباس را پاره کردیم از حیث تکه ها.

 تمییز نسبت و منصوب. قَطعاً:

 

 . غَرَسُوا األرضَ )شجر(.4

 غَرَسُوا األرضَ شَجَراً. -

 ترجمه: درختان را در زمین کاشتند.

 تمییز نسبت و منصوب. جَراً:شَ

 

 . أمَا تَملِکوُنَ ثِقلَ ذَرّةٍ )فضة(.5

 أمَا تَملِکوُنَ ثِقلَ ذَرّةٍ فِضَّةً. -

 نقره ندارید؟ ترجمه: آیا شما یک مثقال

 تمییز مفرد و منصوب. فِضَّةً:

 

 . فَقتَ )فرع(وَطِبتَ )أصل(.6

 فَقتَ فرعاً وَطِبتَ أصالً. -

 مدی از حیث فرع و پاک شدی از حیث اصل.ترجمه: بلند شدی و باال آ

 نسبت و منصوب. تمییز فرعاً:

 تمییز نسبت و منصوب. أصالً:
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 . مَا فِی السَّمَاءِ قَدرُ رَاحَةٍ )سحاب(.0

 مَا فِی السَّمَاءِ قَدرُ رَاحَةٍ سَحَاباً. -

 ابر نیست. به اندازه کف دست،در آسمان ترجمه: 

 تمییز نسبت و منصوب. سَحَاباً:

 

 . تَصَبَّبَت أبدَانُنَا )عرق(فِی الصَیفِ.8

 تَصَبَّبَت أبدَانُنَا عرقاً فِی الصَیفِ. -

 ترجمه: ریخته شد بدنهای ما از حیث عرق در تابستان.

 تمییز نسبت و منصوب. عرقاً:

 

 تمییز کنایات عدد  -2 -2-12

 

 تَالِیَة:عَیِّن تَمِییزَ کِنَایَاتِ العَدَدِ فِی العِبَارَاتِ ال -171تمرین 

 در این عبارات تمییز کنایات عدد را مشخص کن.

 1.قَالُواْ لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَسْلِ الْعَادِّین*لَبِثْتُمْ فىِ الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِینَ مُدَّةً  قَالَ کَمْ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

گویند: روزى یا  ن درنگ داشتید؟ *مىها چه مدت در زمی گوید: از جهت شمار سال ]خدا[ مى ترجمه:

 بخشى از روزى، ولى ]اى پرسنده![ از شمارندگان ]پیشگاه خود[ بپرس.

 است. عَدَدَاستفهامی است و تمییز آن  کَمِدر این مثال  کَم -
 

 2.سَلْ بَنىِ إِسْرَ ءِیلَ کَمْ ءَاتَیْنَاهُم مِّنْ ءَایَةِ بَیِّنَة. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 . هاى روشن به آنان عطا کردیم اسرائیل بپرس: چه بسیار نشانه بنى از ترجمه:

                                                           
1
 .777و  772المؤمنون/ 

2
 .277البقرة/ 
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نیست و مجرور  بعلت اینکه منصو تمییز آن است و مِن آیَةٍدر این مثال کنایه از عدد است و  کَم -

 و تمییز فاصله افتاده است. کَم بین )آتَینَا(است چون به وسیله فعل متعدی

 

 1ن مِّن دَابَّةٍ لَّا تحَمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَ إِیَّاکُم...وَ کَأَیِّ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

[ روزى خود را بر عهده بگیرند،  چه بسیارند جنبندگانى که قدرت ندارند ]به دست آوردن ترجمه:

 .دهد خداست که به آنان و شما روزى مى

 تمییز آن است.مِن دَابَّةٍ  کنایه از عدد است وکَأیِّن  -

 

 فی سَبِیل اهللَ. أنفَقتُ . کَم دِینارا4ً

 ترجمه: چه تعداد دینار در راه خدا انفاق کردم من؟

 است. دِینَاراًاستفهامی است و تمییز آن  کَمِدر این مثال  کَم -

 

 . قَرأتُ کَذا کِتَاباً فِی األدَبِ.5

 مطالعه کردم. یاتترجمه: من فالن تعداد کتاب در زمینه ادب

 تمییز آن است. کَتَاباًیه از عدد است و کناذَا کَ -

 

 الخَبَریَّة وَاذکُر مَحلَّهَا مِن اإلعرَابِ وَاشکُل مُمَیِّزَهَا:« کَم»االِستِفهَامِیَّةِ وَ« کَم»مَیِّز بَینَ -172تمرین 

تمییز آن را اعراب  چه محلی از اعراب دارد، کَمذکر کن که  خبری جدا کن و کَماستفهامی را از  کَم

 ه.بد
 

 

 . کَم تَسألُون بِال فَائِدَةٍ.1

 ترجمه: چه بسا سؤالی می پرسید که بی فایده است.

                                                           
1
 .61العنکبوت/ 
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محالً  کَم بوده است.سؤالٍ حذف شده است که  تَسألُون خبری و تمییز آن به خاطر قرینه کَم -

 .تَسألُون منصوب است بنابر مفعول به بودن برای فعل متعدی

 

 . کَم نَزَلتَ بِدَارِنَا)یوم(.2

  را  استفهامی در نظر بگیریم اینگونه است. کَماگر  توجه:     کَم یَوماً نَزَلتَ بِدَارِنَا. -

 ترجمه: چند روز در خانه ما مهمان شدی؟

 استفهامی و محالً منصوب به عنوان مفعول فیه. کَم

 نه است.اگر کَم را  خبری در نظر بگیریم اینگو توجه:      کَم یَومٍ نَزَلتَ بِدَارِنَا. -

 ترجمه: چه روزهای زیادی در خانه ما مهمان شدی.

 خبری و مبتدا و محالً مرفوع. کَم

 

 . کَم )ملوک(بَادَ مُلکُهُم.3

 کَم مُلُوکٍ بَادَ مُلکُهُم.  -

 ترجمه: چه بسیار پادشاهانی که پادشاهی آنان نابود شد.

 دا بودن محالً مرفوع است.خبری بگیریم و بنابر مبت کَمرا باید کَم  جمع است مُلُوکچون 
 

 ونَ وَالتُرحَمُون.وح. کَم تَن4

 ترجمه: چه بسیار جزع و فزع که می کنید اما رحم نمی شوید.

در این مثال محالً منصوب است بنابر مفعول مطلق بودن چرا که کنایه است از مصدری که بعد  کَم -

 .بوده است نَوحةٍ تمییز کم حذف شده است که از آن آمده است.

 

 . کَم لَکَ)غِلمانٌ وَعَبید(.5

 ترجمه: چه بسیار کنیزکان و غالمانی که برای تو هستند.

جمع هستند و همین قرینه است که کَم  2هر غِلمَان و عَبِید در این مثال کَم خبری است چون  کَم -

 بنابر مبتدا بودن محالً مرفوع است. کَم خبری است.
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 هَبنَا.. ال نَتَذَکَّرُ إلی کَم)بلد(ذ6َ

 ال نَتَذَکَّرُ إلی کَم بلداً ذَهَبنَا. -

 ترجمه: به یادمان نمی آید به چه تعداد شهر رفتیم.

 استفهامی و محالً مجرور به إلی است. در این مثال، کَم

 

 . کَم تَبعُدُ بَغدَاد عَن الفُرَات)فرسخ(.0

 کَم فرسخاً تَبعُدُ بَغدَاد عَن الفُرَات. -

 ؟ ا فرات چند فرسخ استتبغداد مسافت  ترجمه:

قرار گرفته  آن فعل الزم که بعداز مرفوع است چرا مبتدا بودن محالً بنابر این مثال استفهامی و در کَم

 است.
 

 . کَم)دراهم(مَلَکَت یَدَی وَ ذَهَبَت مِنی.8

 کَم دَرَاهِمَ مَلَکَت یَدَی وَ ذَهَبَت مِنی. -

 دم و از دستم رفت.ترجمه: چه بسیار درهم هایی که من مالک آن ش

 به مقدم است. خبری است و نقش آن مفعول کَم ثالدر این م کَم

 

 عَیِّن أقسَامَ التَمییز فِی الجُمَلِ التَالِیَة: -173تمرین 

 اقسام تمییز را در جمالت زیر معین کن.

 1.رَةُ أَکْبرَُ دَرَجَاتٍ وَ أَکْبرَُ تَفْضِیالبَعْضٍ وَ لَالَْخِ  انظُرْ کَیْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

[ فزونى  هاى دنیایى با تأمل بنگر چگونه برخى از آنان را بر برخى ]در امور مادى و بهره ترجمه:

 .بخشیدیم، و همانا آخرت از نظر درجات برتر، و از جهت فزونى بیشتر است

 نصب آن با کسره است.تمییز نسبت است که چون جمع مؤنث آمده  دَرَجاتٍ : -

                                                           
1
 .27راء/اإلس 
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 تمییز نسبت و منصوب استعمال شده است. تَفضِیالً: -

 به آخرت به صورت تمییز آمده اند. اَکبر هر دو برای نسبت دَرَجاتٍ و تَفضِیالً
 

اهْتَدَوْاْ هُدًى وَ الْبَاقِیَاتُ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّکاَنًا وَ أَضْعَفُ جُندًا*وَ یَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ . القرآن الکریم:... 2

 1.مَّرَدًّا عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَ خَیرٌ الصَّالِحَاتُ خَیرٌ

*و آنان که تر است؟ هش بدتر و سپاهش ناتوانپس به زودى خواهند دانست چه کسى جایگا...ترجمه: 

پروردگارت از جهت پاداش افزاید، و اعمال شایسته پایدار نزد  اند، خدا بر هدایتشان مى هدایت یافته

 . بهتر و از لحاظ بازدهى نیکوتر است

 تمییز نسبت و منصوب. مَکَاناً : -

 تمییز نسبت و منصوب. جُنداً : -

 تمییز نسبت و منصوب. ثَوَاباً : -

 تمییز نسبت و منصوب. مَرَدّاً : -
 

 2 .عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّکْرًاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِیدًا وَرُسُلِهِ فَحَاهَِّا وَن قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِرَبکَأَیِّن مِّوَ. القُرآنُ الکَرِیم:3

[ از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روى برگرداندند، پس ما  ها که ]اهلش چه بسیار آبادى ترجمه:

 . آنان را به حساب سختى محاسبه کردیم و به عذاب بسیار شدیدى عذاب نمودیم

 مجرور به مِن و تمییز آن است. قَریَةٍ کنایه از عدد است و ن :کَأیِّ -

 3.أَهْلَکْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّ لَاتَ حِینَ مَنَاص   کمَ. القُرآنُ الکَرِیم: 4

                                                           
1
 .16و  11مریم/ 

2
 .3الطالق/ 

3
 .7ص/ 
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[ فریاد کمک خواهى سر  چه بسیار اقوامى که پیش از آنان هالک کردیم که ]وقت نزول عذاب ترجمه :

 .گاه نبود ند، در حالى که وقت گریز و یافتن پناهداد

 است. قَرنٍ تمییز آن هم .أهلَکنَاو محالً منصوب به عنوان مفعول به برای  در این مثال خبری کَم -

 

 1النُبُوَّةِ.. الرَّسُولُ األعظَم)ص(:الرُّؤیَا الصَّالِحَةُ یُبشِّرُ بِهَا المُؤمِنُ جُزءٌ مِن سِتَّةٍ وَ أربَعِینَ جُزءاً مِن 5

 جزء نبوت است. 46ترجمه: آن رؤیا که مؤمن بشارت به آن می دهد جزئی از 

 سِتَّةٍ وَ أربَعِینَ. تمییز عدد برای جُزءاً : -

 

بیرَةً . اإلِمام ُعلیُّ)ع(:مَا مِن عَبدٍ إلّا وَعَلَیهِ أربعُونَ جُنَّةً حَتّی یَعمَلَ أربَعِینَ کَبیرَةً،فَإِذَا عَمِلَ أربَعِینَ ک6َ

  2اِنکشَفَت عَنهُ الجُنَن.

پرده و سپر در مقابل گناه و معصیت است تا اینکه  41ترجمه: هیچ بنده ای نیست مگر اینکه دارای

 پرده و سپر از او جدا می شود.41گناه کبیره از او سر زد این  41پس وقتی که  گناه کبیره کند، 41
 

 أربعُونَ. تمییز عدد برای جُنَّةً : -

 أربعِینَ. تمییز عدد برای بیرَةً :کَ -

 أربعِینَ. تمییز عدد برای کَبیرَةً : -

 

 

 3فِیهِ. . اإلِمَامُ عَلیُّ)ع(:کَم مِن مُستَدرَجٍ بِاإلحسَانِ إلَیه،وَ مَغرُورٍ بِالسَّترِ عَلَیهِ،ومَفتُونٍ بِحُسنِ القَول0ِ

رده پوشی خداوند او را مغرور سازد و با ار کند و پگناهکار را گرفت ،بسا احسان پیاپی خداوندترجمه:  

 د.ستایش مردم فریب خور

                                                           
1
 .717ص، 13ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

2
 .711ص ،11جهمان، 

 .261نهج البالغة/ الحکمة  3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 از کنایات عدد. تمییز مُستَدرَجٍ : -

 از کنایات عدد. تمییز مَغرُورٍ : -

 از کنایات عدد. تمییز مَفتُونٍ : -

 هستند. کَمتمییز  3هر
 

 1لَاتٍ.. اإلِمَامُ عَلیُّ)ع(:کَم مِن أکلَةٍ مَنَعَت أک8َ

 محروم می کند. لوگیر که از لقمه های فراوانیمه ای گترجمه: بسا لق
 

 تمییز که کنایه از عدد است. أکلَةٍ : -

 

 .مِنِینَ حَوالً،ال أبَا لَکَ یَساَتَکَالِیفَ الحَیَاةِ وَ مَن یَعِش                  ثَمَاسَئمتُ  .9

مهم نیست که  دیگر سال زندگی کند 81کسی که و دشوار شد امورزندگی سخت و مه:تکالیف وترج

 بمیرد.

 تمییز عدد برای ثمانین است. حَوالً : -

 

 2جَایَاهُ.. وَلَولَم تَکُن إِلّا قَضِیَّةُ خَیبَرٍ                                  کَفَت شَرَفاً فِی مَأثُرَاتِ س17َ

خالقی کفایت سجایای ادر بزرگواری، حیث شرافت و از دنبو قضیه دیگر قضیه خیبر، جز اگر ترجمه:

 می کرد.

 تمییز نسبت است. : شَرَفاً -
 

 

  3کَ خَیرُهَا حَسباً وَ دِیناً.. لَقَد عَلِمَت قُرَیشٌ حَیثُ کَانَت                            بِأن11َّ

ترجمه : به تحقیق قبیله قریش هرجا که باشند دانستند که تو بهترین فرد آن قبیله ای از حیث 

 حسب و دین.

 تمییز نسبت است. :باً حَس -

 است. معطوف : دِیناً -

                                                           
1
 .717نهج البالغة/ الحکمة  
 .711ص،7جابن هشام،عبداهلل بن یوسف،پیشین، 2
 .711ص،7پیشین،ج،شبر،جواد 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 عَیِّن أقسَامَ التَمِییز فِی الجُمَل التَالِیَة: -174تمرین 

 اقسام تمییز را در جمالتی که می آید معین کن.
 

 1.مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُون رَکَبُ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 .کنید ت موجب خشم است که چیزى را بگویید که خود عمل نمىنزد خدا به شد ترجمه:

 .است کَبُرَ تمییز نسبت از مَقتاً : -

 

 2.کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةَ بِإِذْنِ اهلل. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 . که به توفیق خدا بر گروه بسیارى پیروز شدند ،چه بسا گروه اندکى ترجمه:

 است. کَمتمییز برای  ئةٍ :فِ -

 

 3لِلمَوتَ ذِکراً.. اإلِمَامُ علیُّ)ع(:أکثرُ النَّاسِ أمالً أقَلُّهُم 3

 ترجمه: بیشترین مردم از نظر آرزو کمترین آنها هستند از نظر یاد مرگ.

 تمییز نسبت است. : أمالً -

 تمییز نسبت است. : ذِکراً -

 

 

 

 
 

                                                           
 .7الصف/ 1
 .211لبقرة/ا 2

3
 .736،پیشین،صیمی آمدی،عبدالواحدبن محمدتم 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 افعل تفضیل  -2-13

 

 
 

 عَیِّن حَالَةَ أفعَل التَفضِیل وَ کِیفِیَةِ عَمَلِهِ: -175تمرین   

 کیفیت عمل آن را معین کن. حالت أفعَل تفضیل و
 

 1.مِنکَ مَالًا وَ أَعَزُّ نَفَرًا رُفَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ یحُاوِرُهُ أَنَا أَکْثَ .... القُرآنُ الکَرِیم: 1

تم از تو بیشتر است و از کرد، گفت: من مال و ثرو مىبه رفیقش در حالى که با او گفتگو ...  ترجمه:

 . رات نیرومندترمجهت نف

ر علیه است که به وسیله مِن مجرو مُفضل مِنکَدر  کَ .یل مجرد از ال و اضافه استأفعَل تَفض :أکثَرُ -

د علیه مجرور شو فضلیل مجرد از ال و اضافه باشد الزم است که مُچون چنانچه أفعَل تَفض شده است.

 مقدَّر. مِن ظاهر یا به مِنیا به 

 

 2...حَیَوة  وَ لَتَجِدَنهَّمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 ...  [ خواهى یافت ترین مردم به زندگى ]دراز مدت و یقیناً آنان را حریصترجمه:

پس  ت اضافه شده است.که معرفه هم اسالنّاس أفعَل تَفضِیل مجرد از ال است ولی به :  حرَصَأ -

 را مجرور کرده است. النّاس اضافه شده است والنّاسِ  به َحرَصَأ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .71الکهف/ 

2
 .16البقرة/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1...مُجْرِمِیهَا لِیَمْکُرُواْ فِیهَا ابِرَقَرْیَةٍ أَکَ    وَ کَذَالِکَ جَعَلْنَا فىِ کلُ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

شهرى رؤسا و سردمداران گنهکارى قرار  [ در هر آبادى و بینى و این گونه ]که در مکه مى ترجمه:

 ...[ نیرنگ زنند دادیم تا در آن ]براى گمراه کردن مردم

 را مجرور کرده است. مُجرِمِیهَا و اضافه شده مُجرِمِیهَا : أفعَل تَفضِیل مجرد از ال است ولی بهأکَابِرَ  -

 

 2... أَعْلَمُ بِکم   رَّبُّکمُ. القُرآنُ الکَرِیم: 4

 . .. وردگارتان به شما داناتر استپر ترجمه:

 است. أعلَممجرور متعلق به  و جار بِکُم أفعَل تَفضِیل مجرد از ال و اضافه است وأعلَمُ :  -

 

 3...وَ هُوَ الَّذِى یَبْدَؤُاْ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَیْه. القُرآنُ الکَرِیم: 5

 . گرداند [ باز مى آفریند سپس آنان را ]پس از مرگشان و اوست که مخلوقات را مى ترجمه:

 است.أهوَن  مجرور متعلق به و جار عَلَیهِأفعَل تَفضِیل مجرد از ال و اضافه است و :  أهوَنُ -

 استفاده می شود. یُعِیدُ مرجع ضمیر اعاده ای است که از هُوَضمیر 

 
 

                                                           
1
 .727األنعام/ 

2
 .11اإلسراء/ 

3
 .21الروم/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دِ تَالوَتهِ.. اَلعَمَلُ بِالقُرآنِ أکثَرُ ثَوَاباً مِن مُجَر6َّ

 ترجمه: عمل کردن به قرآن بیشتر است از نظر ثواب از تالوت قرآن.
 

 است.رُ أکثَمجرور متعلق به  و جار مِن مُجَرَّدِأفعَل تَفضِیل مجرد از ال و اضافه است و  : أکثَرُ -

  

 التَفضِیل الظَاهِرَ أو المُستَتِر:«أفعل»بَیِّن فَاعِل -176تمرین   

 فضِیل را بیان کن که ظاهر است یا مستتر.فاعل أفعَل تَ
 

 . مَا رَأیتُ صِدّیقاً أعظَمَ فِی قَلبِهِ الطَهَارةُ مِنهَا فِی قَلبِ یُوسُف.1

ترجمه: من صدیقی را ندیدم که طهارت در قلبش بزرگتر و با عظمت تر باشد از آن طهارت که در 

 قلب یوسف است.
 

 ل از نوع اسم ظاهر.فاع  الطَهَارةُ اسم تفضیل و أعظَمَ  -

 

 . زیدٌ أجلُّ النَّاسِ قَدراً وَ أکثَرُهُم مَاالً.2

 منزلت و بیشترین ایشان است از حیث مال. و ترجمه: زید بزرگترین انسانهاست از حیث قدر
 

 بر می گردد. زیدٌاسم تفضیل است و فاعل آنها ضمیر مستتری است که به  2هرأجلُّ و أکثَرُ -

 

 کَ أحَبَّ إِلَیهِ الخَیرُ مِنهُ إِلَیکَ.. ال یَکُن غَیر3ُ

 نزد او محبوب تر و از او به تو بهتر باشد.  ،نباید غیر از توترجمه: 

 فاعل از نوع اسم ظاهر. الخَیرُ اسم تفضیل و أحَبَّ -

 

 . هَل فِی النَّاسِ رَجُلٌ أحَقُّ بِهِ الحَمدُ مِنهُ بِمُحسِنٍ ال یَمُنُّ.4

       شخص محسنی که منت از به آن حمد، باشد هست که سزاوارتر ردیم ترجمه :آیا بین مردم،

 نمی گذارد.

 فاعل از نوع اسم ظاهر. الحَمدُ اسم تفضیل و أحَقُّ -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . إِنِّی أعرَفُ بِمَوَاقِعِ االُمُورِ مِنکَ.5

 ترجمه : من عارف تر هستم به موقعیتهای کارها از تو.

 أنا.تتر اسم تفضیل و فاعل آن ضمیر مس أعرَفُ -

 

 . إِنَّه ُأعَزُّکُم وَ أقرَاکُم لِلضُیُوفِ.6

 ن و پذیرایی کننده ترین شما به میهمانهاست.یترجمه : به درستی که او عزت گزارنده تر

 است که به موصوف بر می گردد. هُوَ ضمیر 2اسم تفضیل هستند و فاعل هر  أعَزُّ و أقرَا -

 

 عَدّی بِهِ أفعَل التَفضِیل فِی المَحَلِ المُفَرَّغِ لَه:اُذکُر الحَرفَ الَّذِی یَتَ -170تمرین 

 حرفی را که أفعل التفضیل با آن متعدی می شود درجای خالی ذکر کن.

 

 .. مَا أولَعَ المَرأةَ لِإلستِعالم عَن األخبَار1ِ

 ترجمه : چقدر این خانم عالقه مند است برای خبرگیری از اخبار.

 متعدی می شود. لِباشد با حرف  بحُهرگاه اسم تفضیل دال بر  -

 

 . اهللُ أعلَمُ بِمَن ضَلَّ سَبِیلِه. 2

 ترجمه : خداوند آگاه است به کسی که دیگران را از راه خدا گمراه می کند.

 متعدی می شود. بِ هرگاه اسم تفضیل از ماده علم باشد با حرف -

 

 .. االُستَاذُ أعرَفُ مِنکَ بِتوجیهِ المَسَائِل3

 تر است از تو. استاد به فهماندن مسائل آگاه ترجمه :

 متعدی می شود. بِ هرگاه اسم تفضیل از ماده علم باشد با حرف -

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



91 

 

 .. الغَنِی أحرَصُ عَلَی المَالِ مِن الفَقِیر4ِ

 ترجمه: انسان غنی حریصتر است بر مال نسبت به انسان فقیر.

 دی می شود.متع عَلَیهرگاه اسم تفضیل از ماده حرص باشد با حرف  -

 

 .. صَاحِبُ العَقلِ أرغَبُ لِلعِلمِ مِن الجَاهِل5

 تر است  به علم نسبت به انسان جاهل. ترجمه : انسان عاقل راغب

 متعدی می شود. لِ باشد با حرف حُبهرگاه اسم تفضیل دال بر  -

 

 . أولِیَاءُ اهللِ أزهَدُ فِی الدُّنیَا مِن کُل أهلِ العَالَم.6

 خدا زاهدتر هستند از هرفرد دیگری در دنیا. ترجمه : اولیاء

 متعدی می شود. فِیبا  زَهَدَماده  -

 

 . هَذَا المَکَانُ أولَی لِإقَامَتِکُم مِن غَیرِهِ. 0

 ترجمه : این مکان سزاوارتر است برای اقامت شما از غیر آن.

 متعدی می شود. لِ با  حرف وَلیماده  -

 

 باً لِلجَاهِ مِن قَدِیمِهَا. . حَدِیثُ النِعمَةِ أشَدُّ طَل8َ

 ترجمه : تازه به دوران رسیده نسبت به فرد اصیل بیشتر دنبال جاه و مقام است.

 متعدی می شود. لِبا  حرف  شَدَدَ ماده -

 

 مِن أخِیهِ.  الطَیّب. زیدٌ أذوَقُ لِإلنشَاءِ 9

 ترجمه : زید از برادرش باذوق تر است در درک نگارش نیکو.

 متعدی می شود. لِ با  حرفماده ذوق  -

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .. عُلَمَاءُ الهَیئةِ أحذَقُ مِنّا بِمَعرِفَةِ أحوَالِ النُّجُومِ وَ طَرِیقَةِ سیرِهَا17

 و : علماء هیئت ماهرتر هستند از ما نسبت به شناخت حالتهای گوناگون ستارگان و راهها سیرترجمه

 حرکت آنان.

 متعدی می شود. بِ رفباشد با ح حَذَقهرگاه اسم تفضیل از ماده  -

 

 افعال مدح و ذم  -2-14

 

 صَحِّح مَا وَقَعَ مِن الخَطَإ فِی األمثِلَةِ التَالِیة: -178تمرین 

 خطاهایی که در این مثالها آمده است را تصحیح کن.
 

 . نِعمَ رَجُلٌ أخُوکَ.1

 نِعمَ الرَّجُلُ أخُوکَ. -

 نِعمَ رَجُالً أخُوکَ. -

 برادرت. ،ترجمه : چه خوب مردی است
 

 . بِئسَ یَزِیدُ الفَارِسُ.2

 بِئسَ الفَارِسُ یَزِیدُ. -

 چه بد سوارکاری است. ،زیدیترجمه: 
 

 . بِئسَ حَدِیثُ حَدِیثُ جَارِک.3

 بِئسَ الحَدِیثُ حَدِیثُ جَارِک. -

 بِئسَ حَدِیثاً حَدِیثُ جَارِک. -

 خبر همسایه تو. ،بد خبری استترجمه: 
 

 ستَاذُ المَاهِرُ.. نِعمَ حُسَینٌ اال4ُ

 نِعمَ االُستَاذُ المَاهِرُ حُسَینٌ. -

 حسین. ،ترجمه : چه استاد ماهری است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .سَاءَ زَیدٌ البَخِیلُ.5

 سَاءَ البَخِیلُ زَیدٌ. -

 چه بد بخیل است. ،زید ترجمه :

 

 . بِئسَ مَصِیرُ الهَالِکِین المَصِیرُ.6

 بِئسَ المَصِیرُ مَصِیرُ الهَالِکِین. -

 سرنوشت هالک شده ها. ،: چه بد سرنوشتی استترجمه 

 

 . نِعمَ طَاعَتُکَ الطَاعَةُ.0

 نِعمَ الطَاعَةُ طَاعَتُکَ. -

 اطاعت کردن تو. ،ترجمه : چه خوب اطاعتی است

 

 . بِئسَ الجَاهِلُ طَالِبُ المَالِ.8

 این مثال خالی از اشکال است.

 چه بد جاهلی است. ترجمه : طالب مال دنیا،

 

 النَکرة:«مَا»أضمِرِ الفَاعِل وَ فَسِّرهُ بِنَکَرةٍ مَنصُوبَةٍ عَلَی التَمِییز أو بِ -179 تمرین  

 فاعل را به شکل ضمیر بیاور و )ضمیر( را به نکره منصوبه بنابر تمییز یا مای نکره تفسیر کن.

 

 . بِئسَ التِّجَارَةُ النَمِیمَةُ.1

 ترجمه : سخن چینی چه بد تجارتی است.

 تِّجَارَةً النَمِیمَةُ.بِئسَ  -

 بِئسَمَا النَمِیمَةُ. -

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . نِعمَ المَولَی سَیِّدُکَ.2

 چه سرور خوبی است. ،ترجمه : رئیس تو

 نِعمَ مَولَاً سَیِّدُکَ. -

 نِعمَّا سَیِّدُکَ. -

 

 . نِعمَ القَائِدُ قَائِدُ الجَیشِ.3

 فرمانده سپاه.، ترجمه : چه خوب فرمانده  و رهبری است

 قَائِداً قَائِدُ الجَیشِ. نِعمَ -

 نِعمَّا قَائِدُ الجَیشِ. -

 

 . بِئسَت العِیشَةُ عِیشَةُ الذُّلِ.4

 چه بد زندگی است. ،ترجمه : زندگی با خواری و ذلت

 بِئسَت عِیشَةً عِیشَةُ الذُّلِ. -

 بِئسَمَا عِیشَةُ الذُّلِ. -

 

 

 .نِعمَ الشَّابُ أخُوهُمَا.5

 است. جوان خوبیچه  ،ترجمه : برادر آن دو نفر

 نِعمَ شَّاباً أخُوهُمَا. -

 نِعمَّا أخُوهُمَا. -

 

 . نِعمَ الشُبَّانُ إِخوَتُکُم.6

 ان خوبی هستند.جوانچه  ،ترجمه : برادران شما

 نِعمَ شُبَّاناً إِخوَتُکُم. -

 نِعمَّا إِخوَتُکُم. -
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . سَاءَ الغُالمُ وَلَدُهَا.0

 است. ترجمه : فرزند آن زن چه بد فرزندی

 سَاءَ غُالماً وَلَدُهَا. -

 سَائَمَا وَلَدُهَا. -

 

 . سَاءَ القُضَاةُ الَّذِینَ یَحکُمُونَ بِالجَورِ.8

 آنها که به ستم حکم می کنند. ،اتی هستندترجمه : چه بد قض

 سَاءَ قُضَاةً الَّذِینَ یَحکُمُونَ بِالجَورِ. -

 سَائَمَا الَّذِینَ یَحکُمُونَ بِالجَورِ. -

 

 شَکِّل الجُمَلَ التَالِیَة: -117تمرین   

 .کن حرکت گذاریرا زیر جمالت 
 

 1. الرَّسُولُ األعظَم)ص(: بِئسَ العَبدُ القَاذُورَةُ.1

 خو. آن بنده ناسازگار بد ،ترجمه : بد بنده ای است
 

 فعل ماضی جامد. فعل ذم، بِئسَ : -

 و مرفوع. بِئسَ فاعل العَبدُ : -

 صوص به ذم و مرفوع.مخ القَاذُورَةُ : -

 خبر مقدَّم محالً مرفوع. بِئسَ العَبدُ : -

 مبتدای مؤخَّر و مرفوع. القَاذُورَةُ : -

 

 

 
                                                           

1
 .171ص، 6ه.ش،ج7733:دارالکتب االسالمی،سوم،تهرانکلینی،محمد بن یعقوب،فروع الکافی، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1. الرَّسُولُ األعظَم)ص(: نِعمَ الشَی ءُ الهَدیَّةُ تُذهِبُ الضَغَائِنَ مِن الصُدُورِ.2

 که کینه ها را از سینه ها می زداید. ،ترجمه : خوب چیزی است هدیه 

 فعل مدح. نِعمَ : -

 فاعل و مرفوع. الشَی ءُ : -

 مخصوص به مدح و مرفوع. الهِدیَةُ : -

 جمله فعلیه و محالً مرفوع. خبر مقدَّم، نِعمَ الشَی ءُ : -

 و محالً مرفوع. هِیَ فعل مضارع فاعل آن ضمیر مستتر تُذهِبُ : -

 مفعول به و منصوب. الضَغَائِنَ : -

 .تُذهِبُ متعلق به، مجرور و جار مِن الصُدُورِ : -

 .محالً منصوبو   الهِدیَةُ یا الشَی ءُحال برای  تُذهِبُ الضَغَائِنَ مِن الصُدُورِ: -

 

 2. الرَّسُولُ األعظَم)ص(: نِعمَ المِیتَةُ أن یَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ.3

 بمیرد. بدون  حقیترجمه : چه خوب مردنی است که انسان 

 دح.فعل م نِعمَ : -

 فاعل و مرفوع. المِیتَةُ : -

 حرف ناصبه. أن مصدریه، أن : -

 فعل مضارع منصوب.:  یَمُوتَ -

 و مرفوع. یَمُوتَ فاعل برای الرَّجُلُ : -

 یَمُوتَ.ظرف متعلق به  دُونَ : -

 دُونَ.مضاف الیه برای  حَقِّ : -

                                                           
1
 .11ص،12جمحمدتقی،پیشین، مجلسی،محمدباقربن 

2
 .77211الخبرشین،المتقی علی بن حسام الدین،پی  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حَقِّ.مضاف الیه برای  هِ : -

 مَوتُ الرَّجُلِ.تأویل مصدر میرود جمله به  أن یَمُوتَ الرَّجُلُ: -

 محالً مرفوع. مخصوص به مدح  و مبتدای مؤخَّر، مَوتُ الرَّجُلِ : -

 خبر مقدّم و محالً مرفوع. نِعمَ المِیتَةُ : -

 

 1عَاصِی الخَوفُ.. اإلِمامُ علیٌّ)ع(: نِعمَ الحَاجِزُ عَن الم4َ

 چه خوب بازدارنده از گناه است. ،ترجمه : ترس
 

 فعل مدح. مَ :نِع -

 فاعل و مرفوع. الحَاجِزُ : -

 الحَاجِزُ.متعلق به ، مجرور و جار عَن المَعَاصِی : -

 خّر و مرفوع.ؤمبتدای م مخصوص به مدح  و مرفوع. الخَوفُ : -

 خبر مقدّم و محالً مرفوع. نِعمَ الحَاجِزُ : -

 

 ألمَانِ وَ المُنی وَ المِنَّةُ..نِعمَت جَزَاءُ المُتَّقِینَ الجَنَّةُ             دَارُ ا5

منّت و رحمت  و لطف و هاخانه امنیت و آرزو انسانهای متقی،ترجمه : خوب پاداشی است بهشت برای 

 خداوند است.
 

است و به همین  الجَنَّةُ جَزَاءُ،نث آمده این است که چون مراد از ؤفعل مدح و علت اینکه م نِعمَت : -

 اعتبار فعل مؤنث آمده است.

 فاعل و مرفوع. جَزَاءُ : -

 جَزَاءُ.مضاف الیه برای  المُتَّقِینَ : -

 مخصوص به مدح  و مرفوع. الجَنَّةُ : -

                                                           
1
 .112،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هیَ.و مرفوع برای مبتدای محذوفِ  خبر دَارُ : -

 و مجرور. دَارُمضاف الیه برای  األمَانِ : -

 .حرف عطف وَ : -

 .عطف به مضاف الیه و مجرور المُنی : -

 عطف به مضاف الیه و مجرور. : المِنَّةُ -

 

 1م العَلَم الهَادِی وَ أُمُّهُم.. بِئسَ الجَزَاءُ جَزَیتُم فِی بَنی حَسَنِ                   أبَاؤه6ُ

پاداشی دادید شما درحق فرزندان حسن که پددران بندی حسدن و مادرانشدان پرچمهدای       بدترجمه : 

 هدایت کننده بودند.

 ماضی جامد.فعل  فعل ذم، بِئسَ : -

 فاعل و مرفوع. الجَزَاءُ : -

 تُم.فعل و فاعل آن ضمیر بارز  جَزَیتُم : -

 جَزَیتُم.جار و مجرور و متعلق به  فِی بَنی حَسَنِ : -

 مبتدا و مرفوع. آبَاؤ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. هُم : -

 آبَاؤهُم.خبراول برای  العَلَمُ : -

 العَلَمُ.همچنین می تواند صفت باشد برای  .اؤهُمآبَ دوم برای خبر الهَادِی : -

 حرف عطف. وَ : -

 آبَاؤهُم.مرفوع عطف به  أُمُّهُم : -

 

 

 

                                                           
1
 .773ص، پیشین،حیدری،محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هُ                 وَ بِئسَ امرُؤٌ مَن ال یُعِینُ عَلَی الدَّهر.صَدِیقُ المَرءِ مَن کَانَ عَونَ . فَنِعم0َ

کسی است که انسان را  ،و دوست بد ،باشدکسی است که کمک کار او  ،ترجمه : دوست خوب انسان 

 .بر مشکالت روزگار کمک نکند

 فعل مدح. فَنِعمَ : -

 فاعل و مرفوع. صَدِیقُ : -

 صَدِیقُ.مضاف الیه برای  المَرءِ : -

 مرفوع. محالً ر ومبتدای مؤخّ مَن : -

 محالً مرفوع. هُوَاسم آن ضمیر مستتر  ،از افعال ناقصه کَانَ : -

 و منصوب. کَانَخبر  عَونَ  : -

 و محالً مجرور. عَونَ مضاف الیه برای هُ : -

 که محلی از اعراب ندارد. مَنصله برای اسم موصول  کَانَ عَونُهُ : -

 حرف عطف. وَ : -

 فعل ماضی جامد. فعل ذم، بِئسَ : -

 فاعل و مرفوع. امرُؤٌ : -

 مرفوع. محالً  ر ومبتدای مؤخّ مَن : -

 و محالً مرفوع. هُوَو فاعل آن ضمیر مستتر  فعل ال یُعِینُ : -

 .ال یُعِینُمتعلق به ، و مجرور جار عَلَی الدَّهرِ : -

 که محلی از اعراب ندارد. مَنصله برای اسم موصول  ال یُعِینُ عَلَی الدَّهر : -
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 ءاستثنا  -2-15

 یٍّ قِسمٍ هُوَ وَ عَیِّن إعرَابَ المُستَثنَی:مَیِّز المُستَثنَی مِن المُستَثنَی مِنهُ وَاذکُر مِن أ -111تمرین 

مستثنی را از مستثنی منه مشخص کن و بگو از کدام اقسام استثناء است و اعراب مستثنی را نیز 

 معین کن.
 

 1 .إِنَّ عِبَادِى لَیْسَ لَکَ عَلَیهْمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِین. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 .کنند قطعاً تو را بر بندگانم تسلّطى نیست، مگر بر گمراهانى که از تو پیروى مى:  هترجم

 مستثنی و محالً منصوب. مَن : -

 مستثنی منه است. عِبَادِی : -

 استثناء از نوع منقطع است.چون مستثنی از جنس مستثنی منه نیست.

 

 2.نَ إِلَّا قَلِیالایْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَوَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَ. القُرآنُ الکَرِیم:... 2

 کردید. شیطان پیروى مىبود، یقیناً همه شما جز اندکى ازو اگر فضل و رحمت خدا بر شما ن:... ترجمه

 مستثنی منه. تُم در الَتَّبَعتُمُ : -

 مستثنی و منصوب. قَلِیالً : -

 موجب است. غیر استثناء متصلِ تامِ

 

                                                           
1
 .12الحجر/ 

2
 .37النساء/ 
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أَقْدَامَنَا وَ  وَ مَا کاَنَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فىِ أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ . القُرآنُ الکَرِیم:3

 1.انْصرُنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْکَفِرِین

که گفتند: پروردگارا! گناهان ما و [ جز این نبود  و سخن آنان ]در گرما گرم و سختى جنگترجمه : 

 . هایمان را استوار بدار و ما را بر گروه کافران یارى ده روى در کارمان را بر ما ببخش و قدم زیاده

 کَانَ. خبر مستثنی مؤول به مصدر در محل نصب، أن قَالُوا: -

 استثناء مفرغ است.
 

 2. ا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىوَ مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجُزَى*إِلَّ. 4

و هیچ کس را از سوى خود بر عهده خدا نعمتى نیست که این مالى که انفاق کرده به عنوان  ترجمه :

کند[ تا  پاداش آن نعمت به حساب او گذارد.*بلکه ]انفاق کننده با تقوا مال خود را در راه خدا انفاق مى

 .دست آورد خشنودى پروردگار واالیش را به

 مستثنی منه. نِعمَةٍ : -

 مستثنی و منصوب. ابتغَاءَ : -

 استثناء از نوع منقطع است.چون مستثنی از جنس مستثنی منه نیست.
 

 3.لَّا یَذُوقُونَ فِیهَا بَرْدًا وَ لَا شَرَابًا*إِلَّا حَمِیمًا وَ غَسَّاقًا. القُرآنُ الکَرِیم: 5

[*مگر آب جوشان و چرکاب و  چشند و نه آشامیدنى ]باب طبع در آنجا نه خنکى هوا مىترجمه : 

 .[ اى ]از بدن دوزخیان خونابه

                                                           
1
 .711آل عمران/ 

2
 .21و  71اللیل/ 

3
 .21و  21/النبأ 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



112 

 

 مستثنی منه. بَرداً : -

 مستثنی و منصوب. حَمِیماً : -

 موجب است. استثناء متصلِ تامِ غیر

 

 1...ارالنهَّ واْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَشُرُهُمْ کَأَن لَّمْ یَلْبَثُوَ یَوْمَ یحَ. القُرآنُ الکَرِیم: 6

آورد، در حالى که گویا ]در دنیا[ جز  [ گرد مى و یاد کن روزى را که خدا آنان را ]در قیامت:  ترجمه

 ...اند ساعتى از روز درنگ نکرده

 مستثنی منه. َیَومَ: -

 مستثنی و محالً منصوب چون عالمت نصب آن در اینجا به دلیل ظرفیت است. سَاعَةً :  -

 .استثناء مفرغ است

 

نتَقَصٌ . اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(: اَلحَمدُهللِ الَّذِی ال یَفِرُهُ المَنعُ وَالجُمُودُ وَال یُکدِیهِ العطَاءُ وَالجُودُ إذ کُلُّ مُعطٍ م0ُ

 2خاَلهُ. سِوَاهُ وکُلُّ مَانعٍ مَذمُومٌ مَا

زیرا هر  ،ر نسازدو بخشش او را فقی ،ستایش خدایی را سزاست که نبخشیدن بر مال او نیفزاید :ترجمه

و جز او هر کس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار  ،بخشنده ای جز او اموالش کاهش یابد

 .گیرد

 مستثنی و محالً منصوب. هُ در مَا خَالهُ : -

 مستثنی منه. کُلُّ : -

 استثناء متصلِ تامِ موجب است.
 

                                                           
1
 .11یونس/ 

2
 .17نهج البالغة/ الخطبة  
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 1الحَسدُ إلّا فی طَلَبِ العِلمِ.وَال  . اإلِمَام ُعلیٌّ)ع(: لَیسَ مِن أخالقِ المؤمِنِ التَّملُق8ُ

 ترجمه : از خلق و خو و صفات مؤمن چاپلوسی و حسادت نیست مگر در طلب علم.

 بوده است. التَّملُقُ وَ الحَسدُمستثنی حذف شده که در اصل  -

 قبل از إلّا مستثنی منه است. التَّملُقُ وَال الحَسدُ -

 موجب است. استثناء متصلِ تامِ غیر

 

 2إِلّا اهلل. . لَیسَ یَدرِی بِکُنهِ ذَاتِکَ مَاهُوَ             یَاابنَ عَمِّ النَّبِی9ّ

 مگر خداوند. ،ای پسرعموی پیغمبر ،ترجمه : نمی داند حقیقت ذات تو را که چیست آن

 بوده است.أحَدٌ مستثنی منه در این مثال حذف شده که  -

 مستثنی و محالً منصوب. : اهلل -

 که مستثنی منه در آن حذف شده است. ،ر این مثال مفرغ استمستثنی د

 

 7ونُ غَیرَ شَمَاتَةِ الحُسَّادِ.. کُلُّ المَصَائِب قَد تَمُرُّ عَلَی الفَتَی          وَتَه17ُ

 مگر بدگویی حسودان.    ،ترجمه : تمام مصیبتها بر جوانمرد آسان است

 است. مستثنی به غَیر : شَمَاتَةِ -

 مستثنی منه. : المَصَائِبکُلُّ  -

 موجب است.استثناء متصلِ تامِ 
 

                                                           
1
 .21761الخبرالمتقی علی بن حسام الدین،پیشین، 

2
 .212صشین،پی،حیدری،محمد 

احمد االسکندری،أحمدأمین،احمد،علی الجارم،عبدالعزیز البشری،دکتر احمد ضیف،المنتخب من أدب 3

 .721،ص 7ج،م7111،چهارم،مصر:االمیریه،العرب
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 . لِکُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ یُستَطَبُّ بِه ِ              إِلّا الحِمَاقَةَ أعیَت مَن یُدَاوِیهَا.11

که  ،دارویی است که عالج می شود بیماری با آن دارو مگر حماقت ترجمه : برای هر بیماری،

 د.مداواگرش را عاجز می کن

 مستثنی منه. : لِکُلِّ دَاءٍ -

 مستثنی و منصوب. : الحِمَاقَةَ -

 موجب است. استثناء متصلِ تامِ غیر

 

 االِستِثنَائِیة وَ أعط المُستَثنَی حَقَّهُ مِن اإلِعرَابِ:« إلّا»ضَع فِی المَحَلِّ الفَارِغ -112تمرین   

 بده. بی که سزاوار آن است،در جای خالی إلّا استثنائیه قرار بده و به مستثنی اعرا
 

 ابن خالنا.......... . وفد الطلبة إلی المدرسة 1

 وَفَد َالطَلَبَةُ إِلی المَدرَسَةِ إلّا ابنَ خَالِنَا. -

 ما. داییمگر پسر  ،ترجمه : دانش پژوهان همه به مدرسه رسیدند

 

 المتکبرین منهم. ........... صادقت جیرانی کلَّهم 2

 انِی کُلَّهُم إلّا المُتَکَبرِینَ مِنهُم.صَادَقتُ جِیرَ -

 .شانمگر متکبرین ،ترجمه : دوستی کردم همسایگانم را همگی

 

 درهما واحدا............نقدت السائل دراهمی 3

 نَقَدتُ السَائِلَ دَرَاهِمِی إلّا دِرهَماً وَاحِداً. -

 مگر یک دانه. ،ترجمه : همه درهم هایم را به سائل دادم

 

 حقّ الصداقة..........لک علیَّ حقّ . لیس 4

 لَیسَ لَکَ عَلَیَّ حَقٌّ إلّا حَقُّ)حَقَّ( الصِدَاقَةَ. -

 مگر حق رفاقت. ،ترجمه : تو بر من حقی نداری
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 مَا یَستَحِقَّانِ مِن اإلِعرَابِ وَاذکُر السَبَب:« غَیر وَ سِوی»أعط ِ -113تمرین   

 ی بده و علت را ذکر کن.اعراب استحقاق «غیر و سوی »به کلمه های
 

 عَلَیْکُمْ أَخَافُ   هُ إِنىّقَوْمِهِ فَقَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَاهٍ غَیرُ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلىَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 1.عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیم

د، که به آنان گفت: اى قوم من! خدا را بپرستی به یقین، نوح را به سوى قومش فرستادیم، پسترجمه : 

 . ترسم من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مىشما را جز او معبودى نیست،

 چون اگراست إله  بلکه به عنوان صفت عنوان ادات استثناء به کار نرفته،غیر در این مثال به غَیرُهُ :  -

در این مثال  مِنت و علت رفع آن هم این است که به عنوان صفت آن اس بعد از نکره واقع شود، یرغَ

در اصل مرفوع است صفت آن هم به  إله لفظاً مجرور و محالً مرفوع است و چون إلهزائده است و  مِن

 صورت مرفوع می آید.
 

 2قصَدٌ غَیرَاهلل.. اإلِمامُ عَلیٌّ)ع(:ضَاعَ مَن کَانَ لَهُ م2َ

 جز خدا بوده باشد.کسی که برای او مقصدی  ،ترجمه : ضایع شد

مستثنی منه است و استثناء در کالم متصل تام موجب  مَندر این مثال از ادوات استثناء است و  غَیر -

 عالمت نصب می گیرد. غَیربه همین دلیل  ،است

 

  3حدٍ سِوَاک. أُثنِی بِهِ عَلی أ. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(: اللّهُمّ وَقَد بَسطتَ لِی فِیمَا ال أمدَحُ بِهِ غَیرَک وَال3

ها غیر از تو  و بر این نعمت  خدایا! درهاى نعمت بر من گشودى که زبان به مدح غیر تو نگشایمترجمه :

 . را ستایش نکنم

                                                           
1
 .11األعراف/ 

2
 .162،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

 .17البالغة/الخطبة  نهج 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ،أحدٍصفت است برای  ال أمدَحُ وسِوَیمنصوب است چون مفعول به است برای  غَیر در این مثال -

 أحدٍ.تقدیراً مجرور است بنابر تبعیت از  سوی

 

 1أهلِ دَعوتِکَ.. اإلِمَامُ الصَادِقُ)ع(:کُلُّ الذُنُوبِ مَغفُورَةٌ سِوَی عُقُوقِ 4

 : همه گناهان آمرزیده شده اند به جز عاق اهل دعوت تو.)اهل بیت(ترجمه 

تقدیراً منصوب است چون اعراب مستثنی به  سِوَی استثناء متصل تام موجب است به همین دلیل -

 إلّا دارد.

 

 ی أحدٌ فِی طَلَبِ العِلمِ غَیرُ هَذَا الفَتَی.. مَا سَع5َ

 به جز این جوان. ،ترجمه : احدی در طلب دانش سعی نکرد

 أحدٌ.این است که صفت است برای  غَیرُعلت مرفوع بودن  -

 

 . رَأینَا الحَشدَ کُلَّهُم سِوَی أبِی زید.6

 زید.بی ا به جز ،ترجمه : ما تمامی افرادی که گرد آمده بودند را دیدیم

 تقدیراً منصوب است. سِوَی استثناء متصل تام موجب است و -

 

 . هَل یَتَکَلَّمُ مِن النَّاسِ غَیرَ األدبَاء.0

 ند از مردم به جز ادیبان؟ترجمه : آیا سخن گفت

      منصوب غَیرپس  .متصل تام در کالم موجب است ،استثناء ،را استفهام حقیقی بگیریم هَلاگر  -

استثناء متصل  ،را استفهام انکاری بگیریم هَلدر اینجا منصوب بود و اگر  إلّامستثنی به  می شود چون

گرفت و اعراب تابع را به آن  النَّاسِ و غیر را می توان به عنوان بدل از ،تام در کالم غیر موجب است

 کرد.بود در این عبارت می توان بنابر تبعیت آن را مجرور  إلّاچون اگر مستثنی به  داد،

                                                           
1
 .232ص،13ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . ال أُعَاشِرُ مِن هَذِه المَدِینَةِ سِوی أهلِ الفَضل.8

 اهل فضیلت را. به جز ،ترجمه : معاشرت نمی کنم از اهل این شهر

درست است که لفظاً  أهل چون أهلمی تواند منصوب باشد بنابر تبعیت کردن از سِوی در این مثال -

می تواند تقدیراً  سِویپس  .ال أُعَاشِرُبرای به  محالً منصوب است به عنوان مفعول مجرور است اما

و می تواند  ال أُعَاشِرُکه منصوب است به عنوان مفعول به برای أهل  بنابر تبعیت از محل ،منصوب باشد

 بنابراعراب مستثنی به إلّا تقدیراً منصوب باشد.
 

 عَیِّن المَنصُوبَاتِ فِی الجُمَل التَالِیَة: -114تمرین   

 ر جمالت زیر مشخص کن.منصوبات را د

جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ   الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَمًا وَ قُعُودًا وَ عَلىَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 1.رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار الْأَرْضِ

کنند، و پیوسته در آفرینش  نان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مىآترجمه : 

گویند:[ پروردگارا! این ]جهان با  اندیشند، ]و از عمق قلب همراه با زبان مى ها و زمین مى آسمان

 .تش نگاهدار[ را بیهوده نیافریدى، تو از هر عیب و نقصى منزّه و پاکى؛ پس ما را از عذاب آ عظمت

 یَذکُرُونَ.مفعول به برای  اهللَ : -

 یَذکُرُونَ.حال از فاعل  قِیَاماً : -

 یَذکُرُونَ.و حال از فاعل  قِیَاماًعطف بر  قُعُوداً : -

 که عامل آن حذف شده است و محالً منصوب. یَذکُرُونَحال سوم برای فاعل  عَلَی جُنُوبِهِم : -

 و محالً منصوب. تَخَلَقمفعول به برای  هَذا : -

 است. هَذَاکه  خَلَقَحال از مفعول  باطِالً : -

 مفعول مطلق که عامل آن حذف شده است. سُبحانَ : -

 .قِنَامفعول به برای  عَذَابَ : -

                                                           
1
 .717آل عمران/ 
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نْ خِفْتُمْ فَرِجَاالً أَوْ رُکْبَانًا فَإِ*نِتِینَاوَ قُومُواْ لِلَّهِ قَ  حَافِظُواْ عَلىَ الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَوةِ الْوُسْطَى. القُرآنُ الکَرِیم: 2

رُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَ یَذَ*فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْکُرُواْ اللَّهَ کَمَا عَلَّمَکُم مَّا لَمْ تَکُونُواْ تَعْلَمُونَ

إِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فىِ مَا فَعَلْنَ فىِ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَ إِخْرَاجٍ فَ مَّتَاعًا إِلىَ الْحَوْلِ غَیرَزْوَاجِهِم لّأِ

 1.اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم

[  اى از روایات، نماز ظهر است بر تمام نمازها و به خصوص نماز میانه ]که بر اساس پاره:  ترجمه

وتنانه براى خدا بپا خیزید.*پس اگر ]از [ فر محافظت و مراقبت کنید، و ]در حال طاعت و عبادت

دشمن یا حیوانات درنده یا خطر دیگر[ ترس داشتید، ]نماز را[ پیاده یا سواره بخوانید و هنگامى که 

[  امنیت یافتید، خدا را ]با خواندن نماز معمولى همانند نمازى که در حال امنیت بر شما واجب است

هاى دینى که داناى به آنها نبودید، به شما آموخت.*و  ر برنامهیاد کنید، نمازى که آن را در ضمن سای

گذارند، باید براى همسرانشان وصیت  شود، و همسرانى به جا مى کسانى از شما که مرگشان نزدیک مى

مند سازند. پس اگر ]به  کنند که آنان را تا یک سال بدون بیرون کردن از خانه از هزینه زندگى بهره

[ به طور شایسته و  ن رفتند، در آنچه نسبت به خود ]از ازدواج یا انتخاب شغلاختیار خود[ بیرو

[ گناهى نیست؛ و خدا  متعارف انجام دهند، بر شما ]وارثان میّت به سبب نپرداختن هزینه زندگى آنان

 . ناپذیر و حکیم است تواناى شکست

 قُومُوا. حال از فاعل قَانِتینَ : -

 .حال مفرد رِجاالً : -

 حال مفرد. رُکباناً :  -

 فَاذکُروا. مفعول به برای اهللَ : -

 و محالً منصوب. عَلَّمَ مفعول به برای کُم : -

 .و محالً منصوب عَلَّمَ مفعول به برای ما : -

 یَذَرُونَ. مفعول به برای أزواجاً : -

                                                           
1
 .211-273البقرة/ 
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 بوده است. یُوصُونَ مفعول مطلق که عامل آن حذف شده است که وصِیَّةً : -

 وجود دارد: متاعاً احتمال در مورد اعراب 3: عاًمتا -

 بوده است.   یُمَتِّعُوهُنَّ شده است که مفعول مطلق است که عامل آن حذف -1 

 وصِیَّةً. بدل است از -2

 یُمَتِّعُوهُنَّ. حال باشد از فاعل -3

 حال است. :غَیرَ -

 

مُهْلِکُوهَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِیدًا کاَنَ ذَالِکَ فىِ وَ إِن مِّن قَرْیَةٍ إِلَّا نحَْنُ . القُرآنُ الکَرِیم: 3

 1الْکِتَابِ مَسْطُورًا

[  [ نیست مگر آنکه آن را پیش از قیامت ]به عذاب هیچ شهرى ]از شهرهاى یاغیان و مفسدان:ترجمه

این کار در کتاب ]لوح محفوظ[ نگاشته شده  سازیم. انجام کنیم یا به عذابى سخت دچار مى نابود مى

 . است

 .ظرف زمان قَبلَ : -

 مفعول مطلق. عَذَاباً : -

 عَذَاباً.صفت برای  شَدِیداً : -

 کَانَ. خبر مَسطُوراً : -

 

کُواْ وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً أَشرَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ الْیَهُودَ وَ الَّذِینَ. القُرآنُ الکَرِیم: 4

 2.ذَالِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَ رُهْبَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا یَسْتَکْبرِون  لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى

                                                           
1
 .13.اإلسراء/ 

2
 .32المائدة/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ن، یهودیان و مشرکان خواهى ترین مردم را در کینه و دشمنى نسبت به مؤمنا یقیناً سرسخت: ترجمه 

یابى که گفتند: ما نصرانى هستیم.  ترینشان را در دوستى با مؤمنان، کسانى مى یافت. و البته نزدیک

اند، و آنان ]در  این واقعیت براى آن است که گروهى از آنان کشیشان دانشمند و عابدان خدا ترس

 .کنند [ تکبّر نمى پیروى از حق

 اولی. لَتَجِدنَّ ول برایمفعول به ا أشدَّ : -

 تمییز نسبت. عَدَاوَةً : -

 لَتَجِدنَّ. مفعول به دوم برای الیَهُودَ : -

 الیَهُودَ. محالً منصوب بنابر تبعیت از الَّذِینَ : -

 دومی. لَتَجِدنَّ مفعول به اول برای أقرَبَ : -

 تمییز.مَوَدَّةً : -

 ومی.د لَتَجِدنَّ مفعول به دوم برای الّذِینَ : -

 إِنَّ. محالً منصوب به عنوان اسم إنّا: در نَا ضمیر -

 إنَّ. اسم قِسِّیسِینَ : -

 قِسِّیسِینَ. عطف بر رُهبَاناً : -

 إنَّ. محالً منصوب به عنوان اسم هُم : -

 

قُوقِ اهللِ مُطَالبَةَ الخَصمِ . اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(:جَاهِد نَفسَکَ وَ حَاسِبهَا مُحَاسَبَةَ الشَرِیکِ شَرِیکَهُ وَطَالِبهَا بِح5ُ

 1خَصمَهُ فَإِنّ أسعَدَ النَّاسَ مَنِ انتَدَبِ لِمُحَاسِبَةِ نَفسِهِ.

و حقدوق   ،ترجمه : نفست را مجاهده کن و محاسبه کن به نحو حسداب کشدیدن شدریک شدریکش را    

 پدس بده درسدتی کده     ،خداوند را از نفست مطالبه کن  به نحدو مطالبده کدردن دشدمنی دشدمنش را     

 سعادتمند ترین انسانها کسی است که سرعت بگیرد برای محاسبه نفسش.

 جَاهِد. مفعول به برای نَفسَ : -

 مفعول به و محالً منصوب. هَا در حَاسِبهَا: -

                                                           
1
 .717،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .حَاسِبهَا مفعول مطلق برای مُحَاسَبَةَ : -

 مُحَاسَبَةَ. مفعول به برای شَرِیکَ : -

  منصوب.مفعول به و محالً هَا در طَالِبهَا : -

 .مفعول مطلق مُطَالبَةَ : -

 مُطَالبَةَ.مفعول به برای  خَصمَ : -

 .إنَّ اسم أسعَدَ : -

 

 1. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(:طُوبَی لِمَن قَدِمَ خَالِصاً وَعَمِلَ صَالحاً وَاکتَسَبَ مَذخُوراً وَاجتَنَبَ مَحذُوراً.6

خالص است و عمل صاح انجام دهد و فدراهم  ترجمه : خوشا به حال کسی که پیشی بگیرد در حالیکه 

 آورد ذخیره ای را و دوری کند امر حرامی را.
 

که مفعول مطلق حذف  ، یا صفت باشد برای مفعول مطلق،باشد قَدِمَ تواند حال از فاعل می خَالِصاً : -

  شده و صفت به جای آن نشسته است.

که مفعول مطلق حذف ، فت باشد برای مفعول مطلقیا ص، باشد عَمِلَتواند حال از فاعل  می صَالحاً : -

 باشد. عَمِلَ یا مفعول به برای ،شده و صفت به جای آن نشسته است

 اکتَسَبَ. مفعول به برای مَذخُوراً : -

 اجتَنَبَ. مفعول به برای مَحذُوراً : -

 

 2باً.. اإلِمَام ُعَلیٌّ)ع(:مَن تَوَلّانَا أهلَ البَیتِ فَلیَلبِس لِلمِحَنِ إهَا0

 ترجمه : کسی که دوست می دارد ما اهل بیت را پس باید بپوشد برای مصیبتها لباسی را.

 مفعول به و محالً منصوب.:  نَا در تَوَلّانَا -

 منصوب است بنابر اختصاص. أهلَ : -

 یَلبِس. به برای مفعول إهَاباً : -

                                                           
1
 .161محمد،ص تمیمی آمدی،عبدالواحدبن 

2
 .113همان.ص 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سَبَبَهُ: شَکِّل الکَلَمَاتِ الَّتِی تَحتَهَا خَط وَاذکُر -115تمرین 

 .ذکر کنکن و سبب آن را را حرکت گذاری کلماتی که زیرش خط  دارد 

 1.تُصْرَفُون  فَأَنىَ الضَّلَالَإِلَّا    فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقّ قُّالحَ   اللَّهُ رَبُّکمُ   فَذَالِکمُ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

ز حق چیزى جز گمراهى و ضاللت وجود این است خدا، پروردگار حقیقى شما، بنابراین بعد ا ترجمه :

 گردانند؟ دارد؟ پس چگونه شما را از حق بازمى

 .رَبّ صفت است برایالحَقُّ :  -

 .نمنصوب است بنابر مستثنی بودالَ : لَالضَّ -
 

 2.إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیررَّةً ضَمخُ الْأَرْضُفَتُصْبِحُ  مَاءًأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ : . القُرآنُ الکَرِیم2

شود؛ به  کند، در نتیجه زمین سرسبز و خرم مى اى که خدا از آسمان آبى نازل مى آیا ندانستهترجمه : 

 . یقین خدا لطیف و آگاه است

 أنزَلَ. مفعول به برایمَاءً :  -

 .)تُصبِحُ(اسم افعال ناقصهاألرضُ :   -

 .)تُصبِحُ(صهخبر افعال ناقمُخضَرَّةً :  -

 

 3.فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِین غُثَاءًفَجَعَلْنَاهُمْ    بِالْحَقّ الصَّیْحَةُمُ فَأَخَذَتهُ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

[ حقِّ ]ما[ فرو گرفت، و آنان را چون  [ آنان را بر ]پایه وعده به پس فریاد مرگبار ]عذابترجمه :

 .قوم ستمکار ]از رحمت خدا[ دور بادخاشاک روى سیل قرار دادیم؛ پس 

 و مرفوع.فَأخَذَتهُمُ  فاعل برایالصَّیحةُ :  -

 و منصوب.فَجَعلنَا  مفعول دوم برایغُثَاءً :  -

                                                           
1
 .72یونس/ 

2
 .67الحج/ 

3
 .17المؤمنون/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ءٍ إِنَّهُ   شىَ    کلُاللَّهِ الَّذِى أَتْقَنَ  صُنْعَمَرَّ السَّحَابِ  تَمُرُّوَ هِىَ  جَامِدَةًها بَالَ تحَسَبُوَ تَرَى الجِ. القُرآنُ الکَرِیم: 4

 1.خَبِیرُ بِمَا تَفْعَلُون

پندارى، در حالى که آنها مانند ابر  حرکت مى بینى ]و[ آنها را ]در جاى خود[ بى ا را مىو کوههترجمه:

[ هر چیزى را محکم و استوار کرده است؛ یقیناً او به آنچه  کنند. آفرینش خداست که ]آفرینش گذر مى

 . تدهید، آگاه اس انجام مى

 و منصوب.تَحسَبُ  مفعول دوم برایجَامِدَةً :  -

 ِهَی. فعل مضارع مرفوع و محالً مرفوع و خبر برایتَمُرُّ :  -

 . مفعول مطلق مؤکِّد مضمون جمله ما قبل استصُنعَ :  -

 و منصوب. أتقَنَ مفعول به برایکُلَّ :  -

 
 

 

وَ الظَّمَأُ وَکَمِ مِن قَائِمٍ لَیسَ لَهُ مِن قِیَامِهِ إِلّا  الجُوعُامِهِ إِلّا . اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(:کَم مِن صَائِمٍ لَیسَ مِن صِی5َ

 2األکیَاسِ واِفطَارُهُم. نَومُ السَّهَرُ وَ العَنَاءُ حَبَّذَا

نده و بسا شب ز ،ترجمه : بسا روزه داری که بهره ای جز گرسنگی و تشنگی از روزه داری خود ندارد

 خوشا خواب زیرکان و افطارشان.!دخوابی به دست نیاوراری چیزی جز رنج و بیداری که از شب زنده د

(درست است که  مِن صِیَامِهِچرا که مستثنی منه ) ،مستثنی و بنابر تابعیت از مستثنی منهالجُوعُ :  -

 است. لَیسَلفظاً مجرور است اما محالً مرفوع است چون اسم 

 مخصوص به مدح و مرفوع.:  نَومُ -

 

 

 
 

                                                           
1
 .33النمل/ 

2
 .711نهج البالغه/الحکمة 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.مَجَّةًإلّا مَجَّ مِن عَقلِهِ  مَزحَةً. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(:مَا مَزَحَ امرُؤٌ 6

 آنکه مقداری از عقل خویش را از دست بدهد. جز ،شوخی بیجا نکند ترجمه : هیچ کس

 مَزَحَ. مفعول مطلق برایمَزحَةً :  -

 .مَجَّ مفعول مطلق برایمَجَّةً :  -

 

 2بِعَزَائِمِ الیَومِ. النَومَ قَضَأن. اإلِمَامَ عَلیٌّ)ع(:مَا 0

 ترجمه : چقدر خواب نقض کننده است تصمیمات و برنامه های روز انسان را.

 مبنی بر فتح. فعل ماضی جامد وصیغه تعجب،:  أنقَضَ -

 و منصوب. أنقَضَمفعول به برای : النَومَ  -

 

 أعرِب الجُمَلَ التَالِیَة:  -116تمرین   

 .بنویسرا جمالت زیر اعراب)نقش(

 3....سَاءَ مَا یَحْکُمُون. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 .کنند ... بد است آنچه داورى مى: ترجمه

 فعل ذم. سَاءَ : -

 و محالً مرفوع. سَاءَ فاعل برای مَا : -

 محالً مرفوع. فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو، یَحکُمُونَ : -

 

 

 

                                                           
1
 .111البالغه/الحکمةنهج  

2
 .171،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

3
 .776األنعام/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.مَمْنُون ا غَیرَوَ إِنَّ لَکَ لَأَجْرً. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 . تردید براى تو پاداشى دایم و همیشگى است و بى: ترجمه 

 مشبهة بالفعل. از حروف إنَّ : -

 محالً مرفوع. ،إنَّ خبر برای ،مجرور و جار لَکَ : -

 حرف تأکید. لَ : -

 .اسم إنَّ و منصوب أجراً : -

 .و منصوب أجراً بدل از غَیرَ: -

 مجرور. مضاف الیه و مَمنُونٍ : -

 

 2ا مَا عُمِلَ بِهِ.مِ وَالعِلمُ کُلُّهُ حُجَّةٌ إلّ. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(:الدُّنیَا کُلُّهَا جَهلٌ إلَّا مَواضِعَ العِل3

عمل به آن مگر آنچه که  ،و علم تمامش حجت است ،مگر جایگاه علم ،ترجمه: دنیا تمامش جهل است

 .ودش
 

 .مبتدا و تقدیراً مرفوع الدُّنیَا : -

 .معنوی و مرفوع با ضمه تأکید کُلُّ : -

 .مضاف الیه و محالً مجرور هَا : -

 .خبر و مرفوع جَهلٌ : -

  .ادات استثناء إلَّا : -

                                                           
1
 .7القلم/ 

2
 .212ص،11جمحمدتقی،پیشین، مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



116 

 

 .مستثنی و منصوب مَواضِعَ : -

 مضاف الیه و مجرور. العِلمِ : -

  .حرف عطف وَ : -

 مبتدا و مرفوع. العِلمُ : -

 .ا ضمهتأکید معنوی و مرفوع ب کُلُّ : -

 .مضاف الیه و محالً مجرور  هُ : -

  .خبر و مرفوع حُجَّةٌ : -

 .مستثنی تام مَا : -

 فاعل آن و محالً مرفوع.نائب مستتر  هُوَفعل مجهول و  عُمِلَ : -

 .و مجرور جار : هِبِ -

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حروف جر  -3-1

 

 لَّقَ الجَارِّوَالمَجرُور فِی الجُمَلِ التَالِیَةِ:عَیِّن مُتَعَ -110تمرین   

 معین کن. مجرور را و متعلق جار در جمله های ذیل
 

 1غَفُورًا. إِن تَکُونُواْ صَالِحِینَ فَإِنَّهُ کَانَ لِلْأَوَّابِینَ   أَعْلَمُ بِمَا فىِ نُفُوسِکمُ   رَّبُّکمُ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

هاى شماست ]از خود  [ در دل ها و حاالتى که ]نسبت به پدر و مادرتان ه نیّتپروردگارتان ب ترجمه :

اى باشید ]ولى نیّت شما درباره پدر و مادر ناپسند باشد، یا حقّى  تر است، اگر مردم شایسته شما[ آگاه

  ت[؛ زیرا او نسبت به بازگش از آنان ضایع کنید، اما پشیمان شوید و به خدا بازگردید، شایسته است

 .کنندگان بسیار آمرزنده است

 أَعلَمُ. و مجرور متعلق به جار بِمَا : -

 ت.ر که از اوصاف عموم اسو مجرور متعلق به عامل محذوف یا مقدّ جار فِی نُفُوسِ : -

 جار که معمول خبر بر خود خبر مقدم شده و چون ،است کَانَ معمول خبر جارو مجرور و لِألَوّابِینَ : -

 غَفُوراً. به است متعلق ست اشکالی ندارد ومجرور هم ا و

 

 2.بِمُؤْمِنِین وَ قَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَایَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بهِا فَمَا نحَنُ لَکَ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

[ هر چه را به عنوان معجزه براى ما  فرعونیان گفتند: ]اى موسى! از دعوتت دست بردار کهترجمه : 

 . آوریم اورى تا به وسیله آن ما را جادو کنى به تو ایمان نمىبی

 

                                                           
1
 .21اإلسراء/ 

2
 .772األعراف/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تَأتِنَا. و مجرور متعلق به جار بِهِ : -

.در بِهِ  ر یا حال از ضمیرو متعلق به عامل مقدّ بِهِ می تواند تمییز نسبت باشد از ضمیر مِن ءَایَةٍ : -

  و مجرور است. جار و من بیان تَأتِنَا متعلق به حال است. مِن ءَایَةٍ اینصورت

 است. تَأتِنَا متعلق به ،مجرور و جار لِتَسحَرَنَا : -

 لِتَسحَرَنَا. متعلق به و مجرور، جار بِهَا : -

 .مُؤمِنینَ متعلق به مجرور، و جار لَکَ : -

 

 1.وَ لَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًا أَحَد. القُرآنُ الکَرِیم: 3

 .باشد [ همانند و همتا و شبیه او نمى فاتو هیچ کس ]نه در ذات و نه در صترجمه : 

 کُفُواً. مجرور و متعلق و جار لَهُ : -

 

 2.جْمَعِینَ *إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیناَغْوِیَنَّهُمْ اُقَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَ. القُرآنُ الکَرِیم: 4

 .ات را ان خالص شدهکنم.*مگر بندگ تت سوگند همه آنان را گمراه مىگفت: به عزّترجمه : 

  .الحذف است جایزمجرور و متعلق به فعل قسمی است که  و جار : بِعِزَّتِکَ -

فعل قسم  الحذف است به شرط اینکه آن فعل، جایزمجرور باشد آن فعل  و جار ،معمول فعلاگر  تذکر:

 باشد.

 المُخلَصِینَ.مجرور و متعلق به  و جار : مِنهُمُ -

 

                                                           
1
 .1اإلخالص/ 

2
 .37و 32ص/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اَفنَاهُ وَعَن  م)ص(:إِذَا کَانَ یَومُ القِیَامَةِ لَم تَزُل قَدَمَا عَبدٍ حَتّی یُسألَ عَن أربَعٍ:عَن عُمرِهِ فِیمَ. الرَّسُولُ األعظ5َ

 1بالهُ وَعَمَّا اکتسَبَهُ مِن أینَ اکتَسبَهُ وَفِیمَ أنفَقَه وَعَن حُبِّنَا أَهلِ البَیتِ.شَبَابِهِ فِیمَ اَ

از  چیز، 4رسد بنده قدمی بر نمی دارد مگر اینکه سؤال می شود از ترجمه : زمانی که روز قیامت فرا 

از جوانی اش که در چه چیزی آن را مصرف نمود و از مالش  عمرش که در چه چیزی آن را فنا کرد،

 در کجا مصرف کرد و از محبت ما اهل بیت. کجا آن را به دست آورد و آن را  که از
 

 م تَزُل.لَ متعلق به ،ناصبه حَتّی : حَتّی -

 یُسألَ. متعلق به ،مجرور و جار عَن أربَعٍ : -

 یُسألَ. متعلق به ،مجرور و جار عَن عُمرِ : -

 أَفنَاهُ. متعلق به، بوده فِیما در اصل فِیمَ : -

 .یُسألَ متعلق به ،مجرور و جار عَن شَبَابِ : -

 أَبالهُ.متعلق به ، بوده فِیما در اصل فِیمَ : -

 یُسألَ. متعلق به، بوده امَعَن  لدر اص عَمَّا : -

 اِکتسَبَ. متعلق به ،مجرور و جار مِن أینَ : -

 أنفَقَ.متعلق به ، بوده فِیما در اصل فِیمَ : -

 یُسألَ. متعلق به ،مجرور و جار عَن حُبِّ : -

 

 2. اإلمام علیٌّ)ع(:رُبَّ عَزِیزٍ أذَلَّهُ خُلقُه وَ ذَلِیلٍ أعَزَّهُ خُلقُه.6

ه بسیار انسانهای عزیزی که اخالقشان آنها را ذلیل کرد و چه بسیار انسانهای دارای منزلت : چترجمه 

 اجتماعی پایین اخالقشان آنها را عزیز کرد.

 اما متعلق نمی خواهد چرا که شبه زائد است. ،حرف جر است : رُبَّ -

                                                           
1
 .716ص،63ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

2
 .716ص، 63ج همان، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



121 

 

 یَکُن فِی فِعلِهِ وَالخاَلئِقِ.. وَمَا الحُسنُ فِی وَجهِ الفَتَی شَرَفٌ لَهُ            إِذَا لَم 0

 زمانی که زیبایی در کار و اخالقش نباشد. ،ترجمه : زیبایی در چهره جوان شرافتی برای او نیست

 الحُسنُ. متعلق به و مجرور، جار : فِی وَجهِ -

 .شَرَفٌ متعلق به و مجرور، جار لَهُ : -

  ف است.متعلق به فعل عموم که محذو و مجرور، جار فِی فِعلِ : -

          

 1. بَکَیتُ عَلَی الشَّبَابِ بِدَمعِ عَینِی       فَلَم یُغنِ البُکَاءُ وَال النَّحِیب.8

 ر جوانی به اشک دیده ام گریستم پس اشک و گریه شدید کفایت از جوانی ننمود.بترجمه : 

 بَکَیتُ. متعلق به ،مجرور و جار عَلَی الشَّبَابِ : -

 بَکَیتُ. متعلق به ،مجرور و جار بِدَمعِ : -

 

 2هُ أبوَانِ.وَذِی وَلَدٍ لَم یَلِد         . أال رُبَّ مَولُودٍ وَلَیسَ لَهُ أب9ٌ

ترجمه : چه کم هستنند آن فرزندانی که زاده باشند اما پدری برای آنان نباشد و صاحب فرزندی که 

 آن فرزند به دنیا نیامده از پدر و مادری.

 متعلق به فعل نیست. حرف تنبیه که :أال -

 اما متعلق نمی خواهد چرا که شبه زائد است. ،حرف جر است : رُبَّ -

 متعلق به فعل عموم که محذوف است. ،و مجرور جار : لَهُ -

 

 

 

 

                                                           
1
 .772صپیشین،هاشمی،احمد، 

2
 .11ص،7ابن هشام،عبداهلل بن یوسف،پیشین،ج 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اضافه  -3-2

 اضافه معنوی -3-2-1
 

 آنچه به جمله اضافه می شود -3-2-2
 

 

 فِی الجُمَلِ التَالِیَةِ: عَیِّن المُضَافَ وَالمُضَاف إِلَیهِ -118تمرین   

 مشخص کن. زیرمضاف و مضاف الیه را در جمالت 

 1.نَفْسٍ لمَّا عَلَیهْا حَافِظ    إِن کلُ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 . هیچ کس نیست مگر اینکه بر او نگهبانى است ترجمه :

 .مضاف کُلُّ : -

 .مضاف الیه نًفسٍ : -

 .دارد الّا نقش حرف است و لَمَّا : -

 

 2.اًهَروَ فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَ اًئءَاتَتْ أُکلُهَا وَ لَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَیْ  نَّتَینِکلِتَا الجَ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

کاست، و میان آن دو باغ،  داد و چیزى از آن میوه نمى اش را مى هر یک از این دو باغ میوهترجمه : 

 . [ روان کردیم نهرى ]پر آب

الجَنَّتَینِ  بوده که به دلیل اضافه شدن به کِلتَانِ مضاف و از اسماء دائم االضافه است و در اصل ا :کِلتَ -

 .نون آن حذف شده است

 مضاف الیه. الجَنَّتَینِ : -

 مضاف و مضاف الیه. : خِلَالَهُمَا -

                                                           
1
 .1الطارق/ 

2
 .77الکهف/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.م مَّا یَشَاءُونَ فِیهَا وَ لَدَیْنَا مَزِیدهُلَ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

 . [ بیشترى است چه بخواهند براى آنان فراهم است، و نزد ما ]نعمت هاى در آنجا هر مه :ترج

 .مضاف و از اسماء دائم االضافه به مفرد است لَدَی : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. نَا : -
 

 2.وَ اذْکُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِیلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فىِ الْأَرْض... القُرآنُ الکَرِیم: 4

 و یاد کنید هنگامى را که شما در زمین گروهى اندک بودید... ترجمه :

هم به جمله فعلیه اضافه  هم به جمله اسمیه و که می تواند دائم االضافه است از اسماء مضاف و :إِذ -

 شود.

 .مضاف الیه و محالً مجرور أَنتُم قَلِیلٌ  خبر جمله اسمیه قَلِیلٌ و مبتدا  أَنتُم -

 

 3مَامُ عَلیٌّ)ع(:أعمَالُ العِبادِ فِی الدُّنیَا نَصبُ أَعیُنِهِم فِی اآلخِرةِ.. اإل5ِ

 بندگان در دنیا، پیش روی چشمان ایشان در آخرت است. اعمالترجمه : 
 

 

 مضاف. أعمَالُ : -

 مضاف الیه. العِبادِ : -

 مضاف. نَصَبُ : -

 نَصَبُ. مضاف الیه برایأَعیُنِ : -

 .مضافأَعیُنِ : -

 .مضاف الیه و محالً مجرورهِم : -

                                                           
1
 .71/ق 

2
 .26األنفال/ 

3
 .11،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بِمَعصِیَتِکَ  . اإلمام علیٌّ)ع(:اِرحَم مَن دُونَکَ یَرحَمکَ مَن فَوقَکَ وقِس سَهوَهُ بِسَهوِکَ وَمَعصِیَتَهُ لَک6َ

 1لِرَبِّکَ و فَقرَهُ إلی رَحمَتِکَ بِفَقرِکَ إِلی رَحمَةِ رَبِّکَ.

و سهو او را  ،است به تو رحم کند ی که باالتر از توتا کس ،ترجمه : به کسی که پایین تر است رحم کن

به نافرمانی تو نسبت به پروردگارت  ،و نافرمانی او را نسبت به خودت ،به اشتباه خودت قیاس کن

 خودت به رحمت و لطف خداوند مقایسه کن. لطفت را با نیاز و نیاز او به رحمت و ،قیاس کن

 ه است.مضاف و از اسماء دائم االضاف دُونَ : -

 .مضاف الیه و محالً مجرور کَ : -

 مضاف و از اسماء دائم االضافه است. فَوقَ : -

 .مضاف الیه و محالً مجرور کَ : -

 مضاف. سَهو : -

 .مضاف الیه و محالً مجرور هُ : -

 مضاف. سَهوِ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. کَ : -

 مضاف. مَعصِیَةَ : -

 جرور.مضاف الیه و محالً م هُ : -

 مضاف الیه. مَعصِیَةِ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. کَ : -

 مضاف. رَبِّ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. کَ : -

 مضاف. فَقرَ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. هُ : -

                                                           
1
 .727،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مضاف. رَحمَةِ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. کَ : -

 مضاف. فَقرِ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. کَ : -

 مضاف. رَحمةِ : -

 مضاف الیه. رَبِّ : -

 مضاف. رَبِّ : - 

 مضاف الیه و محالً مجرور. کَ : -

 
 

 1. اإلِمَام عَلیٌّ)ع(:مَا شَکَکتُ فِی الحَقِّ مُذ أُریتُهُ.0

 دم.چار تردید نشهرگز د روزی که حق برای من نمایان شد،ترجمه : از 
 

 که به جمله اضافه می شود.مضاف و از اسماء دائم االضافه است  مُذ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. أُریتُهُ : -

 
 

 2. اإلِمَام عَلیٌّ)ع(:مِنَ الخُرقِ المُعَاجَلَةُ قَبلَ اإلِمکَانِ وَ األَنَاةُ بَعدَ الفُرصَةِ.8

 است.آوردن فرصت از بی خردی و سستی پس از به دست  مه : شتاب پیش از توانایی بر کار،ترج

  ضاف.م قَبلَ : -

 مضاف الیه. اإلِمکَانِ : -

 مضاف. بَعدَ : -

 مضاف الیه. الفُرصَةِ : -

 

                                                           
1
 .731نهج البالغه/الحکمة 

2
 .767نهج البالغه/الحکمة 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اضافه لفظی -3-2-3

 

 مَیِّز مَا فِیهِ اإلِضَافَةُ مَعنَوِیَّةٌ مِمَّا فِیهِ اإلِضَافَةُ لفظیَّةٌ: -119تمرین 

 جدا کن. در این عبارات اضافه معنوی را از اضافه لفظی

ذَالِکَ فىِ  حنُ مُهْلِکُوهَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِیدًا کاَنَإِن مِّن قَرْیَةٍ إِلَّا نَ وَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 1.الْکِتَابِ مَسْطُورًا

[  امت ]به عذاب[ نیست مگر آنکه آن را پیش از قی هیچ شهرى ]از شهرهاى یاغیان و مفسدان :ترجمه

نگاشته شده جام این کار درکتاب]لوح محفوظ[سازیم. ان مى به عذابى سخت دچار کنیم یا نابود مى

 . است

 .است ) از نوع اسم فاعل( وصف )مُهلِکُو( اضافه لفظی است چون مضاف مُهلِکُوهَا : -

 اضافه معنوی. قَبلَ یَومِ القِیامَةِ : -

 است. زنوع اسم فاعل()ا وصف )مُعَذِّبُو( اضافه لفظی است چون مضاف مُعَذِّبُوهَا : -

 2.الْمُضِلِّینَ عَضُدًا مَا کُنتُ مُتَّخِذَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مْ خَلْقَهُدتُّمَّا أَشهَ . القُرآنُ الکَرِیم: 2

[، زمین و در آفرینش خودشان  ها و ]در پدید آوردن من ابلیس و نسلش را در آفرینش آسمان ترجمه :

 . ام شاهد و گواه نگرفتم ]تا یاریم دهند[؛ و من گمراه کنندگان را یار و مددکار خود نگرفته

 اضافه معنوی. خَلقَ السَّمَواتِ : -

 اضافه معنوی. خَلقَ أنفُسِ : -

 اضافه معنوی. أنفُسِهِم : -

 است. م فاعل()از نوع اس وصف )مُتَّخِذَ( اضافه لفظی است چون مضاف مُتَّخِذَ المُضِلِّینَ : -

                                                           
1
 .13اإلسراء/ 

2
 .17الکهف/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1. الرَّسُولُ األعظَم)ص(:الدُّعَاءُ سَالحُ المُؤمِنِ وَ عَمُودُ الدِّینِ وَ نُورُ السَّمَاواتِ وَاألرضِ.3

 و ستون دین است و نور آسمانها و زمین است. ،ترجمه : دعا اسلحه مؤمن است

 اضافه معنوی. سَالحُ المُؤمِنِ : -

 اضافه معنوی. عَمُودُ الدِّینِ : -

 اضافه معنوی. نُورُ السَّمَاواتِ : -

 

هَا وَآکِلَ . الرَّسُولُ األعظَم)ص(:لَعَنَ اهللُ الخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَ غَارِسَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَری4َ

 2ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ المَحْمُولَة إِلَیهِ.

اره گیرنده آن و کارنده آن و نوشنده آن و ساقی آن و خریدار آن ترجمه : خدا لعنت کند شراب و عص

 و خورنده ثمن آن و حمل کننده آن و کسی که به سوی او حمل می شود. 

 است. وصف )از نوع اسم فاعل( )عَاصِرَ( چون مضاف اضافه لفظی، عَاصِرَهَا : -

 است. م فاعل(وصف )از نوع اس )غَارِسَ( چون مضاف اضافه لفظی، غَارِسَهَا : -

 است. وصف )از نوع اسم فاعل()شَارِبَ(  چون مضاف اضافه لفظی، شَارِبَهَا : -

 .است وصف )از نوع اسم فاعل( )سَاقِیَ( چون مضاف اضافه لفظی، سَاقِیهَا : -

 است. وصف )از نوع اسم فاعل( )بَائِعَ( چون مضاف اضافه لفظی، بَائِعَهَا : -

 .است وصف )از نوع اسم فاعل( )مُشْتَریَ( چون مضاف ظی،اضافه لف مُشْتَریَهَا : -

 است. وصف )از نوع اسم فاعل( )آکِلَ( چون مضاف اضافه لفظی، آکِلَ ثَمَنِهَا : -

 وصف نیست. )ثَمَنِ( اضافه معنوی، چون مضاف ثَمَنِهَا : -

 است. وصف )از نوع اسم فاعل( )حَامِلَ( چون مضاف اضافه لفظی، حَامِلَهَا : -

 است. وصف )از نوع اسم مفعول( )المَحْمُولَة( چون مضاف اضافه لفظی، المَحْمُولَة إِلَیهِ : -

 
                                                           

1
 .211ص،11ج،پیشین،محمدتقی محمدباقربنمجلسی، 

2
 .726ص،16ج همان، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1. اإلمام علیٌّ)ع(:إِنَّا الدُّنیَا لَمُفسِدَةُ الدِّینِ مُسلِبَةُ الیَقینِ وَ إِنَّهَا لَرَأسُ الفِتَنِ وَ أصْلُ المِحَنِ.5

ین و سلب کننده باورها و همانا آن منشأ همه فتنه ها و ترجمه : همانا دنیا به طورحتم فاسد کننده د

 آشوبها و اصل و اساس همه بدبختیها و مصیبتهاست.

 است. وصف )از نوع اسم فاعل( )مُفسِدَةُ( چون مضاف اضافه لفظی، مُفسِدَةُ الدِّینِ : -

 است. ل(وصف )از نوع اسم فاع )مُسلِبَةُ( چون مضاف اضافه لفظی، مُسلِبَةُ الیَقینِ : -

 اضافه معنوی. رَأسُ الفِتَنِ : -

 اضافه معنوی. أصْلُ المِحَنِ : -

 

 2أشَدُّ عَلَی العَامِلِین مِن طُولِ الجِهَاد.خلِیصُ النِیَّةِ عَن الفَسَادِتَإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(:تَصفِیَةُالعَمَلِ أشَدُّمِن العَمَلِ وَ. ا6

از خود عمل و خالص کردن نیت ازفساد و تباهی  ترجمه : پاک کردن عمل از آلودگیها سخت تر است

 سخت تر است از جهاد طوالنی بر کسانی که عمل می کنند.
 

 اضافه معنوی. تَصفِیَةُ العَمَلِ : -

 اضافه معنوی. تَخلِیصُ النِیَّةِ : -

 اضافه معنوی. طُولِ الجِهَاد : -

 

اسِ لِیأکُلُوا مِن طَعَامِهِ وَ البَخِیلُ ال یَأکُلُ مِن طَعَامِ النَّاسِ لِئالً . اإلِمَام الرِّضَا)ع(:السَخِیُّ یَأکلُ مِن طَعَامِ الن0َّ

 3یَأکلُوا مِن طَعَامِهِ.

ترجمه : انسان سخاوتمند از غذای مردم می خورد تا مردم از غذایش بخورند و بخیل از غذای مردم 

 مبادا مردم از غذای او بخورند. کهنمی خورد 
 

 اضافه معنوی. : طَعَامِ النَّاسِ -

                                                           
1
 .221ص،پیشینتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد، 

2
 .233ص،11ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

3
 .116ص،پیشین،انی،حسن بن علیابن شعبه حر 
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 اضافه معنوی. طَعَامِهِ : -

 اضافه معنوی. طَعَامِ النَّاسِ : -

 اضافه معنوی. طَعَامِهِ : -

 

 . إِذَا تَمَّ عَقلُ المرِءٍ تَمَّت فَضَائِلُهُ          وَقَامَ عَلَی اإلِحسَانِ مِنهُ دَالئِلُهُ.8

نیکی او نشانه هایی  ل می شود و بر احسان وترجمه : زمانیکه عقل انسان کامل شود فضیلتهای او کام

 ظاهر می شود.

 اضافه معنوی. عَقلُ المرِءٍ : -

 اضافه معنوی. فَضَائِلُهُ : -

 اضافه معنوی. دَالئِلُهُ : -

 

 مُ طی أَشهَرَ العَرَبِ ضِیَافةً.. کَانَ حَات9ِ

 مشهورترین عرب بود. ترجمه : حاتم طایی)در مهمان نوازی(

 .وصف )از نوع اسم فاعل( است مُ()حَاتِ چون مضاف اضافه لفظی، :مُ طی حَاتِ -

 .وصف )از نوع اسم تفضیل( است )أَشهَرَ( چون مضاف اضافه لفظی، أَشهَرَ العَرَبِ : -

 

 نِین.ی حُجِعُ خَائِباً:رَجَعَ بِخَُفَّمثَالِ العَرَبِ لِمَن یَر. یُقَالُ فِی ا17َ

 های حنین با کفشآن شخص  امید برگردد گفته می شود:لهای عرب به کسی که نامثادر ترجمه:

 برگشت.

 اضافه معنوی.مثَالِ العَرَبِ : اَ -
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 (أمامَ الجَوَابِ الصَّحِیح:√ضَع عاَلمَةَ ) -127تمرین 

 .قرار بده (√)عالمت مقابل جواب صحیح در 

 

 یُقَدَّمُ المَفعُول عَلَی الفِعلِ وَ الفَاعِلِ وُجُوباً: .1

 ج. عِندَ وُجُودِ قَرِینَةٍ مَعنَوِیَّةٍ أو لَفظِیَةٍ.      َتی کَانَ لَهُ صَدرُ الکاَلمِ.                       أ. مَ√   

 د. إِذَا اتَّصَلَ بِالفَاعِلِ ضَمِیرِ المَفعُول.             ب. ِإَذا خَِفیَ إعرَاُبهَُما.                                

    

 لفَاعِلِ:األصلُ فِی ا .2

 ج. أن یَتَقَدَّمَ عَلَی الفِعلِ وَ المَفعُول.                      أ. أن یََتأخَّرَ عَن الفِعلِ.                   

 د. أ و ب √                               ب. أن یَتَقَدَّمَ عَلَی المَفعُولِ.  

 

 فِی جُملَةِ )وَیلٌ لِلمُطَفِفِین(:«وَیلٌ» .3

 ج. مُبتَدأ.√                                     بَرٌ مُقَدَّمٌ.             أ. خَ

 د. اِسمٌ إلِنشَاءِ المَدح.                                      فِعلِ المُقَدَّر. ب. فَاعِلٌ لِل 

 

 األَصلٌ فِی المُبَتدأ: .4

 ج. أن یَکُونَ مُقَدَّماً.                                 أ. أن یَکُونَ مَعِرفَةً.           

 د. أ و ج. √                                    ب. أن یَکُونَ نَکرةً.      

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 :(الشَرُّ ال تَقرَبهُ)جُملَةٌ  .5

 ج. شَرطِیَّةٌ.                                 أ. اِسمِیَّةٌ.                        

 د. أ و ب. √                                                ب. إِنشَائِیَةٌ.   

 

 فِی اآلیَةِ الشَرِیفَةِ )قُل هُوَاهللُ أحَدٌ(:« هُوَ» .6

 ج. ضَمِیرُ القِصَّة.       رفُوع.                             أ. ضَمِیرٌ مُنفَصِلٌ مَ

 د. أ و ب. √              بتَدأ.                   ب. ضَمِیرُ الشَّأنِ وَ مُ 

 

 :«اِصبِر صَبراً جَمِیالً»فِی جُملَةِ  «جَمِیالً» .0

 ج. مفعول مطلق تأکیدی.        أ. مفعول مطلق نوعی.                              

 «.اصبر»د. مفعول ثان ل                 «.                  صبرا»ب. وصف ل  √

 

 وَ التَّنوین وَ نونی التَثنِیَّةِ وَ الجَمعِ وَ مَا أُلحِقَ بِهِمَا مِن أحکَامِ:« أل»ن تَجَرُّدُ االِسمِ مِ .8

 ب. اإِلضَافَةٌ اللَفظِیَّة.                                                أ. الُمضَاف.                     √

 د. اإلِضَافَةٌ المَعنَوِیَّة.                            ج. الُمضَاف إِلَیه.                

 

 المُضَافٌ إِلَیه فِی اإلِضَافَةِ المَعنَوِیَّة: .9

 ج. مَرفوُعٌ.           أ. َمجرُورٌ ِبحَرفِ جَر مُقَدَّرٍ.                 √

 ب. تَابِعٌ لِعَامِلِ مَا قَبلِهَا.                                    د. مَنصُوبٌ.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فِی جُملَةِ )أذهَبُ إِذ ذَهَبتَ(:« تَذَهَب» .17

 ج. جُملَةٌ فِعلِیَةٌ مَرفُوعٌ  مَحالً عَلَی الخَبَرِیَّةِ.          أ. الفِعلُ وَ المَفعُولُ.                            

 حالً.د. جُملَةٌ خَبَرِیَّةٌ مَرفوُعٌ مَ     «.                 إِذ»ب. جُملَةٌ فِعلِیَةٌ مَجروُرٌ بِ √

 

 فِی جُملَةِ )أنتَ الکَرِیمُ األصلُ( یَکوُنُ:« األصل» .11 

 «.                               أنتَ»ج. خَبَراً ل           «.                         الکَرِیم»أ. خَبَراً لِ  

 «.  مالکَرِی»د. وَصفاً لِ           «.                   الکَرِیم»ب. موُصوُفاً لِ √

                            

 «:کِتَابُ أخِیکَ»فِی جُملَةِ « أخ»إلی « کِتَاب»إِضَافَةُ  .12

 ج. مَعنَوِیَّةٌ وَ اإلِضَافَةٌ بِمَعنَی فی.                                                    أ. مَعنَوِیَّةٌ وَ اإلِضَافَةٌ بِمَعنَی الالم. √

 د. مَعنَوِیَّةٌ وَ اإلِضَافَةٌ بِمَعنَی من.                                                    ب. لَفظِیَّةٌ.  

                              

 اإلضافة المعنویة هی: .13

 ج. إِضَافَةٌ لِتَخفِیفٍ فِی اللَفظ.        ا.              أ. إِضَافَةُ الصِفَةِ إِلی مَوصوُفِهَ

 د. نِسبَةُ اِسمٍ إلی آخر عَلَی مَعنی حرفِ الجَرّ. √         ة.                  فَةُ غَیرَ المَحضَب. إِضَا

 

 فِی جُملَةِ )مَرَرتُ بِرَجُلٍ مِثلِکَ(یَکوُنُ:« مِثلِکَ» .14

 ج. مَجرُوراً لِلنَعتِیّة.√      «.                      ررَتُمَ»أ. مَنصوُباً بِ 

 د. مَجرُوراً لِإلِضَافَة.      .                             لخَبَریَّةب. مَرفوُعاً لِ
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 إِذَا دَلَّ المُتَعلَّقُ عَلَی وُجوُدٍ مُقیَّدٍ بِوَصف: .15

 ج. وَجَبَ حَذفُهُ.                  أ. وَجَبَ ذِکرُهُ.                       √

 د. جَازَ فِیه الوَجهَان.                  ب. جَازَ حَذفُهُ.                         

 

 أجِب عَلَی األسئلَةِ اإلِعرَابِیَةِ القُرآنِیَةِ التَالِیَة: -121تمرین 

 به سوالهای اعرابی قرآنی جواب بده.

مُّسْرتَقِیمٍ   صررِاطٍ   إِلىَ   قُلْ إِنَّنىِ هَدَئنىِ رَبىّ» فِی اآلیَةِ  کَم عَدَدُ األسمَاءِ المَرفوُعَةِ وَ المَنصوُبَةِ وَ المَجروُرَةِ

 1«.کِیندِینًا قِیَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَ مَا کاَنَ مِنَ الْمُشرِ

 در این آیه چند اسم مرفوع و منصوب و مجرور وجود دارد؟

و آیین ابراهیم حق گرا و ا دینی پایدار، ترجمه: بگو آری پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است،

 از مشرکان نبود.

 

 مرفوعات:
 

 است. إنّنی در محل رفع خبر برای هَدانی : - 

 که در فعل وجوباً مستتر است. قُل فاعل فعل أنتَ : -

 هَدَانِی. فاعل است برای رَب : -

 می گردد. که به ابراهیم باز حَنِیفاً در هُوَ فاعل -

 که در فعل مستتر است. کَانَ اسم هُوَ : -

 

                                                           
1
 767األنعام/ 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 منصوبات:
 

 .إِنَّ اسم إِنِّنِی : در یضمیر  -

 هَدَی. اول برای  مفعول به هَدَانِی : در ی ضمیر -

 هَدَی. )در محل نصب( مفعول به دوم برای إِلی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ : -

 إِلی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ. بدل است از محل دِیناً : -

 دِیناً. صفت برای قِیماً : -

 .دِیناً بدل است از مِلَّةَ : -

 برای ابراهیم. حال حَنِیفاً : -

 کَانَ. محالً منصوب و خبر مِنَ المُشرِکِینَ : -

 

 مجرورات:
 

 مضاف الیه است.ی در رَبِّی : ضمیر -

 مجرور است به حرف جر إلی. صِرَاطٍ : -

 صِرَاطٍ.صفت است برای  مُستَقِیمٍ : -

 گرفته است.منصرف بودن کسره ن مضاف الیه و به علت غیر إبرَاهیِمَ : -

 است. مِنمجرور به حرف جر  المُشرِکِینَ : -

 

بِقِرَائَتَینِ النَصب وَ الجَر،مَا هِی  1«کَذِبَلَا تَقُولوُا لِمَا تَصِفُ أَلسِنتُکُم ال». قُرِئَت کَلَمةُ )الکَذِب( فِی اآلیَةِ 2

 األدِلَّةُ عَلَی ذَلِک؟

قرائت نصب و جر  2به .«ولوُا لِمَا تَصِفُ أَلسِنتُکُم الکَذِبَلَا تَقُ» در آیهالکَذِب  ترجمه : دلیل اینکه کلمه

 خوانده شده است چیست؟

                                                           
1
 777النحل/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 وجه جایز است: 3دالیل قرائت نصب :  -

 بهترین وجه است. که، تَصِفُ مفعول به برای الکَذِبَ -1

 لَا تَقُولوُا. مفعول به برای الکَذِبَ -2

لَا »  در اصل این بوده مفعول مطلقی که حذف شده است.مفعول مطلق باشد بنابر نیابت از الکَذِبَ  -3

مطلق بودن  حکم نائب مفعول مطلق را دارد و بنابر مفعولکَذِبَ  حذف شده وقَوالً «. تَقُولوُا قَوالً کَذِبَ

 منصوب است.

 

 

 وجه جایز است: 2یل قرائت جر : دال -

 و الکَذِبِصله موصول  تَصِفُ أَلسِنتُکُم است وبگیریم.که مَای موصول  لِماَ در مَا را بدل از الکَذِبِ -1

 نظریه مشهور هم همین است. بدل باشد.

خالی از  این نظر را مصدریه بگیریم. مَا بنابر اینکه ،و معمولش بگیریمَما  را صفت برای الکَذِبِ -2

 اشکال نیست.

 

مَصدَرِیٌ،بَیِّن فِی  مَوصوُلٍ وَ کَذلِکَ حَرفٌ یُمکِنُ أن تَکوُنَ اِسمَ 1«مِن شَرٍّ مَا خَلَقَ». )مَا(فِی اآلیَةِ 3

 الحَالَتَینِ الصِلَة.

هر دو  در ممکن است که اسم موصول یا حرف مصدریه باشد، «مِن شَرٍّ مَا خَلَقَ» در آیهمَا  ترجمه :

 حالت صله را مشخص کن.

مِن شَرٍّ مَا » مفعولیعائد صله ضمیر  است. خَلَقَ را اسم موصول بگیریم صله آن مَا در صورتی که -

 حذف شده است.« خَلَقَهُ

 صله برای آن است ولی خَلَقَ به تأویل مصدر می رود و خَلَقَ را مصدریه بگیریممَا  در صورتی که -

 مصدر معنی مفعولی دارد.

 

                                                           
1
  2الفلق/ 
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 1؟«نا إنّنا آمنّارَبَّ». مَا هُوَ مَحَلُ ضَمِیرِ )نَا(مِن اإلعرَابِ فِی اآلیَة4

 چیست؟ نَا محل اعرابی ضمیر

 به ترتیب:

 است. رَبمحالً مجرور و مضاف الیه برای نَا :  -

 .است إِنَّمحالً منصوب و اسم نَا :  -

 .است آمَنَمحالً مرفوع و فاعل برای نَا :  -

 

 اُذکُر سَبَبَ رَفعِ وَ نَصبِ وَ جَرِ الکَلَمَاتِ الَّتِی تَحتِهَا خَطّ: -122تمرین   

 تی که زیر آن خط کشیده شده را ذکر کن.سبب رفع و نصب و جر کلما

وَ لَاکِن   قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلىَ  الْمَوْتىَتُحْىِ  کَیْفَأَرِنىِ    وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبّ. القُرآنُ الکَرِیم: 1  

نَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ جَبَلٍ مِّنهُ    کلُ  ثُمَّ اجْعَلْ عَلىَ إِلَیْکَ فَصُرْهُنَّ لِّیَطْمَئنَّ قَلْبىِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیرِ

 2.وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم سَعْیًا

و ]یاد کنید[ هنگامى که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان ده که مردگان را چگونه زنده ترجمه : 

اى؟! گفت: چرا، ولى  [ ایمان نیاورده قدرتم نسبت به زنده کردن مردگانکنى؟ ]خدا[ فرمود: آیا ]به  مى

[ تا قلبم آرامش یابد. ]خدا[ فرمود: پس چهار پرنده بگیر و آنها را  ]مشاهده این حقیقت را خواستم

[ به خود نزدیک کن، و ]بعد از کشتن، ریز ریز کردن و مخلوط  ]براى دقت در آفرینش هر یک

[ بخشى از آنها را قرار ده، سپس آنها را بخوان که شتابان  بر هر کوهى ]در این منطقه[  کردنشان به هم

 . ناپذیر و حکیم است آیند؛ و بدان که یقیناً خدا تواناى شکست به سویت مى

                                                           
1
 76آل عمران/ 

2
 .261البقرة/ 
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 باشد. تُحِی یا اینکه حال از فاعل است. تُحِی المَوتَی محالً منصوب بنابر اینکه حال از مفعول کَیفَ : -

 یا تو چگونه آنها را زنده می کنی؟دایعنی خ

 ولی نصب آن تقدیری است. تُحِی مفعول به برای المَوتَی : -

 منصوب مفعول به است. محالً هُنَّ مرفوع و محالً ،أنتَ فاعل آن ضمیر مستتر فعل امر، صُر فَصُرهُنَّ : -

 است. یَأتِی حال از فاعل سَعیاً : -
 

وَ ءَاتَیْنَا  دَرَجَاتٍ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن کلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ  فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ الرُّسُلُتِلْکَ  . القُرآنُ الکَرِیم: 2

 1وَ أَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس... الْبَیِّنَاتِ مَرْیَمَ ابْنَ عِیسىَ

کسى است که خدا با او سخن از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى بخشیدیم. از آنان :  ترجمه

هاى روشن دادیم،  گفت، و برخى از آنان را درجات و مراتبى باال برد. و عیسى بن مریم را دالیل و نشانه

 ... و او را به وسیله روح القدس توانایى بخشیدیم

 نقش می تواند داشته باشد. 2 الرُّسُلُ : -

 است. مرفوع و خبر بودن الرُّسُلُ خبر. در این صورت را الرُّسُلُ را مبتدا بگیریم و تِلکَ اول اینکه:

بنابر  الرُّسُلُ در این صورت باشد. تِلکَ بدل یا عطف بیان از الرُّسُلُ را مبتدا بگیریم و تِلکَ دوم اینکه:

 تبعیت مرفوع است.

 وجه داشته باشد. 2منصوب است که می تواند  دَرَجَاتٍ : -

 است. و این خافض حرف جر فِی حذف شده فِی دَرَجَاتٍ شد یعنیمنصوب به نزع خافض با اول اینکه:

وَ رَفَعَ بَعضَهُم ذَا »باشد و اینگونه تفسیرمی شود ذَا دَرَجَاتٍ به تأویل بَعضَهُم حال از دوم اینکه:

 در حالیکه آن بعض صاحب درجاتی بودند.«دَرَجَاتٍ

 .ءاتَینَا تقدیراً منصوب و مفعول به اول برای عِیسیَ : -

 عِیسیَ. بدل یا صفت برای ابنَ : -
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 جر آن به فتح است.، ت غیر منصرف بودنمضاف الیه و به دلیل علمیّ مریمَ : -

 شود. و چون جمع مؤنث است نصب آن با کسره نشان داده می ءاتَینَا مفعول به دوم برای البَیِّنَاتِ : -

لَهُ  لُودِووَ عَلىَ المُ الرَّضَاعَةَمَّ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِ   کاَمِلَینْ   لَادَهُنَّ حَوْلَینْیُرْضِعْنَ أَوْ الْوَالِدَاتُوَ . القُرآنُ الکَرِیم: 3

ىَ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَ عَل مَوْلُودٌبِوَلَدِهَا وَ لَا  وَالِدَةُلَا تُضَارَّ  وُسْعَهَافُ نَفْسٌ إِلَّا عْرُوفِ لَا تُکلِّنَّ بِالمَهُوَ کِسْوَتُ رِزْقُهُنَّ

عُواْ رضِوَ إِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَ مَاعَلَیهِ جُنَاحَتَشَاوُرٍ فَلَا مَا وَ مِّنهُ تَرَاضٍدَا فِصَاالً عَن ذَالِکَ فَإِنْ أَرَا مِثْلُ الْوَارِثِ

 1.بَصِیرا تَعْمَلُونَ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بمِهَ عْرُوفِ وَ اتَّقُواْ اللَّلَّمْتُم مَّا ءَاتَیْتُم بِالمَإِذَا سَ   فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکمُ   أَوْلَادَکمُ

[ براى کسى است که  و مادران باید فرزندانشان را دو سال کامل شیر دهند. ]این حکم ترجمه :

[ را تکمیل کند. تأمین خوراک و پوشاک مادران شیردهنده به  خواهد دوران شیرخوارگى ]کودک مى

شود. نباید  ه پدر فرزند است. هیچ کس جز به اندازه توانش تکلیف نمىطور شایسته و متعارف بر عهد

مادرى به خاطر فرزندش زیان بیند، و نه پدرى براى فرزندش دچار ضرر شود ]بر پدر است که مخارج 

مادر و کودک را در حدّ متعارف بپردازد، و بر مادر است که بیش از طاقت مالى شوهر از شوهر طلب 

کند[. و ]چنانچه پدر کودک از دنیا برود[ هزینه مادر و کودک به اندازه متعارف ]از خوراک و پوشاک ن

[ بر عهده وارث است. و اگر پدر و مادر بر اساس توافق و مشورتشان بخواهند کودک  میراث به جا مانده

دایه بگیرید، [ از شیر بگیرند، گناهى بر آنان نیست. و اگر بخواهید براى فرزندانتان  را ]قبل از دو سال

که مزدى را که باید بپردازید به طور شایسته و متعارف بپردازید. و از  گناهى بر شما نیست، در صورتى

 . دهید، بیناست خدا پروا کنید و بدانید یقیناً خدا به آنچه انجام مى

 مبتدا و مرفوع.الوَالِدَاتُ :  -

 حَولَینِ. اسم منصوب و صفت برایکَامِلَینِ :  -

 یُتمَّ.اسم منصوب و مفعول به برای ضَاعَةَ  : الرِّ -

 .رِزقُمضاف الیه برای  نَّهُ ر و مرفوع ومبتدا مؤخّرِزقُهُنَّ :  -

 وُسعَ.مضاف الیه برای  هَا ولَا تُکَلَّفُ مفعول به دوم برای وُسعَهَا :  -

 و مرفوع.لَا تُضَارَّ نائب فاعل برای وَالِدَةٌ :  -

                                                           
1
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 وَالِدَةٌ.ه معطوف بمَولوُدٌ :  -

 .ر و مرفوعمبتدا مؤخّمِثلُ :  -

 عَن.مجرور به حرف جر تَرَاضٍ :  -

 .محالً منصوب اسم الی نفی جنس و مبنی بر فتح وجُنَاحَ :  -

 و مرفوع. أنَّ خبربَصِیرٌ:  -

 

 1.أجرُهُهُ وَ عملٌ تَذهَبُ مَؤنَتُهُ وَ یَبقَی وَ تَبقَی تَبِعَتُ لَذَّتُهُ :عَمَلٌ تَذهَبُعَملَینِ مَا بَینَ. اإلِمَامَ عَلیٌّ)ع(:شَتّانَ 4

ماند، و عملى که  رود و کیفر آن مى چقدر فاصله بین دو عمل دور است: عملى که لذّتش مى:ترجمه 

 گذرد و پاداش آن ماندگار است. رنج آن مى

 شَتّانَ. محالً مرفوع و فاعل برای اسم فعل مَا : -

 مَا. ی عامل مقدّر و صله برایظرف منصوب و متعلق برا بَینَ : -

 .نشان داده شده است یو جر آن با  بَینَ مضاف الیه برای عَملَینِ : -

 و مرفوع. تَذهَبُ فاعل برای لَذَّتُهُ : -

 و مرفوع. یَبقَی فاعل برای أجرُهُ : -

 

لَا یَستَنکِفُ أن یَتَعَلَّمَ،وَ  جَاهِلٍ،وَ  عَالِمٍ مُستَعمِلٍ عِلمَهُالدِّینِ وَ الدُّنیَا بِأربَعَةِ: قِوَامُ یَا جَابِرُ. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(:5

اِستَنکَفَ الجَاهِلُ أن یَتَعَلّمَ وَ إِذَا  عِلمَهُ بِدُنیَاهُ فَإِذَا ضَیَّعَ العَالِمُ آخِرَتَهُلَا یَبخَلُ بِمَعرُوفِهِ وَ فَقِیرٍ لَا یَبِیعُ  جَوَادٍ

 2بِدُنیَاه. آخِرَتَهُ الفَقِیرُبَاعَ بَخِلَ الغَنیُّ بِمَعرُوفِهِ 

اى جابر! استوارى دین و دنیا به چهار چیز است: عالمى که به علم خود عمل کند، و جاهلى : ترجمه

اى که در بخشش بخل نورزد، و فقیرى که آخرت خود را به دنیا  که از آموختن سرباز نزند، و بخشنده

                                                           
 .727نهج البالغه/الحکمة  7

2
 .712ة نهج البالغه/الحکم 
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نیاز در  کند، نادان به آموختن روى نیاورد، هر گاه بىپس هر گاه عالم علم خود را تباه  نفروشد.

 .بخشش بخل ورزد، تهیدست آخرت خویش را به دنیا فروشد

 منادای مفرد معرفه و مبنی بر ضم. یَا جَابِرُ : جَابِرُ -

 مبتدا و مرفوع. قِوَامُ : -

 .بدل بعض از کل عَالِمٍ: -

 صفت برای عالِم و مجرور. مُستَعمِلٍ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. هُ مُستَعمِلٍ. مفعول به برای عِلمَ هُ :عِلمَ -

 و بدل بعض از کل. عَالِمٍ عطف بر جَاهِلٍ : -

 و بدل بعض از کل. عَالِمٍ عطف بر جَوَادٍ : -

 و محالً مجرور. آخِرَتَ مضاف الیه برای هُ و ضمیر لَا یَبِیعُ مفعول به برای آخِرَةَ آخِرَتَهُ : -

 .و محالً مجرور عِلمَ مضاف الیه برای هُ و ضمیر ضَیَّعَ مفعول به برای هُ : عِلمَعِلمَ -

 و مرفوع. بَاعَ فاعل برای الفَقِیرُ : -

 و محالً مجرور. آخِرَتَ مضاف الیه برای هُ ضمیر .و منصوب بَاعَ مفعول به برای آخِرَتَهُ : -

 

 أعرِب الجُمَل التَالِیَة: -123تمرین 

 کن. ترکیبا رزیر جمالت 

 1.وَ یُرِیکُمْ ءَایَاتِهِ فَأَىَّ ءَایَتِ اللَّهِ تُنکِرُون. القرآن الکریم: 1

دهد، پس کدام یک از  [ خود را به شما نشان مى هاى ]ربوبیت و قدرت و همواره نشانه:  ترجمه

 ؟کنید هاى خدا را انکار مى نشانه

 حرف عطف. وَ: -

                                                           
1
 .37غافر/ 
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 محالً مرفوع. هُوَ فعل و فاعل آن ضمیر مستتر یُری : -

 .به اول و محالً منصوب مفعول کُم : -

 به دوم و منصوب با کسره فرعی. مفعول آیاتِ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. هِ : -

 .حرف عطف فَ : -

 تُنکِرُونَ. به مقدم برای فعل مفعول أَیَّ : -

 .مضاف الیه و مجرور آیاتِ : -

 مضاف الیه و مجرور. اهللِ : -

 فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو محالً مرفوع. رُونَ :تُنکِ -

 

 1. اإلمام علیٌّ)ع(:رَحمَةُ مَن ال یَرحَمُ تَمنَعُ الرَّحمَةَ.2

 مانع رحمت می شود. ،انسانی که رحم نمی کند ترجمه :

 .مبتدا و مرفوع رَحمَةُ : -

 .مضاف الیه و محالً مجرور مَن : -

 مستتر محالً مرفوع. یَهِاعل آن فعل و ف صله موصول، ال یَرحَمُ : -

 .مستتر محالً مرفوع هِیَخبر و محالً مرفوع، فعل و فاعل آن  تَمنَعُ : -

 به و منصوب. مفعول الرَّحمَةَ : -

 

 2. اإلمام علیٌّ)ع(:واضعُ معروفِهِ عندَ غیر مستحقِّه مُضیّعٌ له.3

 آن را ضایع کرده است. نهد، هرکس کار نیکی را برای انسانی که سزاوار نیست بنیانترجمه : 

                                                           
1
 .11،ص1ه.ش،ج7736محمدی ری شهری،محمد،میزان الحکمة،قم:سازمان چاپ و نشر دارالحدیث،هشتم، 

2
 .136،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 
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 .مبتدا و مرفوع وَاضِعُ : -

 .مضاف الیه و مجرور معروفِ : -

 مضاف الیه و محالً مجرور. هِ : -

 مفعول فیه. عندَ : -

 .مضاف الیه و مجرور : غَیرِ -

 مضاف الیه و مجرور. مُستَحقِّ : -

 .مضاف الیه و محالً مجرور هِ : -

 .خبر و مرفوع مُضیّعٌ : -

 .جار و مجرور لَهُ : -
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 نعت  -1 -4

 

 أبدِلِ المَصدَرَ بِنَعتٍ یُطَابِقُ المَنعوُت: -124تمرین   

 در را به نعتی مطابق منعوت تبدیل کن.مص
 

 عَلَیهِ قَدمَاتُوا شَکَرَ الرَبَّ وَلَم یَنطِق بِکَلَمَةِ شَکوَی.. لَمَّا رَأی أیوُبُ صِبیَانَهُ وَ بَنَاتَهُ )العِزَّة( 1

وَلَم یَنطِق  األعِزِّینَ(عَلَیهِ قَدمَاتُوا شَکَرَ الرَبَّ-األعِزّةَ() العَزِیزِینَ-لَمَّا رَأی أیوُبُ صِبیَانَهُ وَ بَنَاتَهُ )العَزِیزَةَ  -

 بِکَلَمَةٍ شَکوَی.

پروردگار  ن و دخترانش را که نزد او مورد احترام بودند نزد او مرده دید،ترجمه : زمانی که ایوب فرزندا

 را شکر کرد و به کلمه ای شکایت ننمود.

 

 . رأیتُ یُوسُفَ وَ أُمَّهُ )الفضل(.2

 رأیتُ یُوسُفَ وَ أُمَّهُ الفَاضِلَینَ -

 فاضل بودند. 2ترجمه: یوسف و مادرش را دیدم که هر

 

 لَّ سِیفَهُ )اإلرهَاف(.. أخَذَ سِکّینَهُ واست3َ

 المُرهفین.أخَذَ سِکّینَهُ واستَلَّ سِیفَهُ  -

 ترجمه : چاقو را گرفت و شمشیرش را بیرون آورد.
    

 . أضَاعَ الدَوَاةَ وَ القَلَمَ )الحسن(.4

 أضَاعَ الدَوَاةَ وَ القَلَم الحَسَنَینَ. -

 را تباه کرد.نیکو ترجمه : دوات و قلم 
 

 تَعَالِیمِ الطَالِبِین وَ الطَالِبَات )الکسل(.. سَئِمتُ مِن 5

 مِن تَعَالِیمِ الطَالِبِین وَ الطَالِبَات الکَسِلِینَ)الکسالی(. سَئِمتُ -

 به ستوه آمدم. یان پسر و دختر تنبلدانشجودادن به  یادترجمه : از 
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خَبرٌ عَنهُ أو  فِ الَّذِی قَبلِهَا أو حَالٌ مِنهَ أواُذکُر عِندَ کُلِّ جُملَةٍ أو شِبهِهَا هَل هِی نَعتٌ لِلمَوصوُ -125تمرین 

 غَیرُ ذَلِک:

موصوف است یا حال از  در مورد هر کدام از جمله ها یا شبه جمله ها ذکر کن که آیا نعت برای

 ؟خبر برای مبتدا یا غیر از آن یاذوالحال،
 

 1.الْحَمِید    ىُّوَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِأَرْضِ لَّهُ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الْ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

ها و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایى اوست؛ و یقیناً  آنچه در آسمان:  ترجمه

 . نیاز و ستوده است خداست که خود بى

 خبر مقدم محالً مرفوع.لَهُ :  -

 ر و محالً مرفوع.مؤخّ یمبتدامَا :  -

 .مَا شبه جمله و صله برای متعلق به عامل مقدر،فِی السَّمواتِ :  -

 ر و محالً مرفوع.مؤخّ یومبتدا مَا معطوف بهمَا :  -

 .مَا شبه جمله و صله برای و متعلق به عامل مقدر،فِی السَّمواتِ  معطوف به: فِی األَرضِ  -

 و منصوب.إِنَّ  اسماهللَ :  -

 .مبتدا و محالً مرفوعهُوَ :  -

 .و مرفوع هُوَ برای خبرالغَنِیُّ :  -

 و محالً مرفوع. إِنَّ خبر برایهُوَ الغَنِیُّ :  -

 2.حدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونمَا یَأْتِیهِم مِّن ذِکْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

شنوند  آید مگر آنکه آن را مى اى آنان نمىاى از سوى پروردگارشان بر هیچ یادآورى و پند تازه ترجمه :

 کنند.[ مى ]آن را مسخره.و در حالى که سرگرم بازى هستند

                                                           
1
 .61الحج/ 

2
 .2األنبیاء/ 
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 یَأتِی. و مفعول با واسطه)حرف جر(براییَأتِیهِم  متعلق به ،مجرور و جارمِن ذِکرٍ :  -

 أتِی.یَ و مفعول با واسطه)حرف جر(برای یَأتِیهِم متعلق به ،مجرور و جارمِن رَّبِّهِم :  -

استَمَعُوهُ  جمله محالً منصوب. و به مفعولهُ :  .فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو و محالً مرفوعاستَمَعُوهُ :  -

 یَأتِیهِم. بنابر حال از مفعول ،محالً منصوب

 مبتدا و محالً مرفوع.هُم :  -

 هُم. جمله فعلیه محالً مرفوع خبر براییَلعَبُونَ :  -

 استَمَعُو. حال برای فاعل محالً منصوب،: وَهُم یَلعَبُونَ  - 

 1.وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسرْاً  وَ أَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الحْسْنىَ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

وست، و ما و اما هر که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده است، پس بهترین پاداش براى ا ترجمه :

 .هم از سوى خود تکلیفى آسان به او خواهیم داد

 مبتدا و محالً مرفوع و اسم موصول.  مَن : -

 جمله صله و محلی از اعراب ندارد. ءَامَنَ : -

 .و محلی از اعراب ندارد ءَامَنَ عطف برعَمِلَ : -

 و محالً مرفوع. مَن متعلق به عامل مقدر و خبر برای لَهُ : -

 و محالً مرفوع بنابر تابع برای خبر.لَهُ  عطف بر : سَنَقُولُ -

 و معمول با واسطه حرف جر برای آن. نَقُولُ جار و مجرور و متعلق برای لَهُ : -

 

 2. الرَّسوُلُ األعظَم)ص(:مَن أَکَلَ وَذُوعَینَینِ یَنظُرُ إِلَیهِ وَلَم یُوَاسِهِ ابتَلی بِداءٍ الدَواءَ لَهُ.4

و او را در آن طعام شریک  ،خورد در حالیکه صاحب دو چشمی او را نگاه کندهرکس غذا ب ترجمه:

 خداوند او را به دردی مبتال می کند که هیچ درمانی برای آن نیست. ،نکند

                                                           
1
 .33الکهف/ 

2
 .73ص،بی تا،اول،قم:مکتبه فقیه،تنبیه الخواطر و نزهة الظواهر،س،ورامابن ابی فرا 
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 اسم شرط. مَن : -

 واو حالیه. وَ : -

 أَکَلَ.جمله حالیه و محالً منصوب و حال است از فاعل  وَذُوعَینَینِ یَنظُرُ إِلَیهِ : -

 مبتدا و محالً مرفوع. ذُوعَینَینِ : -

 و محالً مرفوع. ذُوعَینَینِ خبر برای یَنظُرُ إِلَیهِ : -

 یَنظُرُ.عطف بر  لَم یُوَاسِهِ : -

 جواب شرط محالً مجزوم. فعل مجهول و نائب فاعل، ابتَلی : -

 نفی جنس. لَا : -

 اسم ال و منصوب. دَوَاءَ : -

 ع.خبر ال و محالً مرفو لَهُ : -

 مجرور.و محالً  داءٍ صفت برای الدَواءَ لَهُ : -

 

  1عَرَفَ قَدَرَهُ وَلَم یَتَعَدَّ طَورَهُ. اهللُ إمرَأً . اإلِمَامُ عَلِیٌّ)ع(:رَحم5َ

 ترجمه : خدا رحمت کند کسی که اندازه خودش را بشناسد و از آن تجاوز نکند.

 د.جمله انشائیه و محلی از اعراب ندار رَحمَ اهللُ : -

 و محالً منصوب. امراً صفت برای عَرَفَ قَدَرَهُ : -

 و محالً منصوب. عَرَفَ قَدَرَهُ عطف بر لَم یَتَعَدَّ طَورَهُ : -

 

 2. اإلِمَامُ الصَادِقُ)ع(:مَن کَانَ الرَّهنُ عِندَهُ أوثَقَ مِن أخِیهِ المُسلِم فَأنا مِنهُ بَرِیءٌ.6

 از برادرش باشد من از او بیزارم.ترجمه : کسی که اعتمادش به رهن بیشتر 
 

                                                           
1
 .113،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

2
 .713ص،711ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اسم شرط.مَن :  -

 أوثَقَ. متعلق به ،مجرور و جارمِن أخِیهِ :  -

 مبتدا و محالً مرفوع.أنا :  -

 بَرِیءٌ. متعلق به ،و مجرور جارمِنهُ :  -

 و محالً مرفوع. أنَا خبر برایبَرِیءٌ :  -

 

 أهدَی السَّالمَ تَحیَّةً ظُلمُ.  . ظُلَیمُ إنَّ َمصَابَکُم رَُجالً               0

 ترجمه : ای ظلیم برخورد شما با انسانی که سالم را به عنوان تحیت هدیه می کند ظلم است.

 و منصوب. إِنَّ اسم مَصَابَ : -

 و مرفوع. إِنَّ خبر ظُلمُ : -

 و منصوب. مَصَابَ مفعول به برای رَجُالً : -

 و محالً منصوب. رَجُالً صفت برای أهدَی السَّالمَ : -

 و منصوب. أهدَی السَّالمَ تمییز برای تَحیَّةً : -
 

 . قَالَ لِی کَیفَ أنتَ قُلتُ عَلِیلٌ           سَهَرٌ دَائمٌ وَ حُزنٌ طَوِیلٌ.8

 و حزن و اندوه طوالنی دارم. بیدارمپیوسته  گفتم مریضم، ترجمه : به من گفت چطوری تو؟

 و محالً مرفوع. أنتَ رایاسم استفهام و خبر ب کَیفَ : -

 مقول قول و محالً منصوب. کَیفَ أنتَ : -

 (أنَاعَلِیلٌ قُلتُ)است. خبر برای مبتدای محذوف که به قرینه جمله سؤال حذف شده عَلِیلٌ : -

      مقول قول و محالً منصوب. أنَاعَلِیلٌ : -

 .خبرِ بعد از خبر سَهَرٌ: -

 .سَهَرٌ صفت برای :دَائمٌ -

 خبرِ بعد از خبر. : حُزنٌ -

 حُزنٌ. صفت برای طَوِیلٌ : -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 توکید  -4-2

 مَیِّز المُؤَکِّد وَاذکُر نَوع التَوکِید: -126تمرین 

 موکِّد را از موکَّد جدا کن و نوع آن را مشخص کن.

 1.سَیَعْلَمُون ثُمَّ کالَّسَیَعْلَمُونَ* کالَّ. القُرآنُ الکَرِیم: 1 

[ آگاه خواهند شد.*باز هم  پندارند[ به زودى ]به حتمى بودن وقوع آن مىنه چنین است ]که :  ترجمه

 .[ آگاه خواهند شد پندارند[ به زودى ]به حتمى بودن وقوع آن نه چنین است ]که مى

 حرف ردع. کَلَّا : -

 محالً مرفوع.فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو،  : سَیَعلَمُونَ -

 .جمله اول است سَیَعلَمُونَ کَلَّا تأکید کَلَّا سَیَعلَمُونَ -

 جمله دوم مؤکِّد است. کَلَّا سَیَعلَمُونَ جمله اول مؤکَّد و کَلَّا سَیَعلَمُونَ -

 نوع تأکید لفظی است.

 

 2.ذُقْ إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 . ]و بگویید:[ بچش که تو همان ارجمند و بزرگوارى: ترجمه 

 تأکید شده است. أنتَ به وسیله إنّکَ در کَ ضمیر -

 مؤکِّد أنتَ :              مؤکَّد کَ : -

 نوع تأکید لفظی است.

 

                                                           
1
 .1و1/النبأ 

2
 .11الدخان/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.مْ أَجْمَعِینلَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنکَ وَ مِمَّن تَبِعَکَ مِنهُ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

 .همگى پر خواهم کرد تردید دوزخ را از تو و آنان که از تو پیروى کنند، از بى:  ترجمه

 .تأکید معنوی است أجمَعینَ : -

 هم صحیح است. 2احتمال در مؤکَّد آن است و هر  2

 مِنهُم. مجرور تأکید معنوی از ضمیر أجمَعینَ اول اینکه :

 است. مِمَّن تَبِعَکَ و معطوفش که مِنکَ مجرور تأکید معنوی از ضمیر أجمَعینَ:  دوم اینکه

 

 2.کِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونوَ لَ اًئإِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَییم: . القُرآنُ الکَر4ِ

بر خود ستم [ گردانى ازحق ولى مردم]باروى دارد، نمى هیچ ستمى به مردم روا یقیناً خدا :ترجمه

ورزند. مى

 ه نشده است.مفعول به مقدم به حساب می آید و بنابر تأکید اعراب نصب داد أَنفُسَ -

 

 3. الرَّسوُلُ األعظَم)ص(:وَیلٌ لِمَن طَلَبَ الدُّنیَا بِالدّینِ،وَیلٌ لَهُ.5

 وای به حال او. ترجمه : وای به حال طالب دنیا به وسیله دین،

 وَیلٌ لِمَن طَلَبَ الدُّنیَا. تأکید لفظی برای  :وَیلٌ لَهُ -

 لِمَن طَلَبَ الدُّنیَا بِالدّینِ. ید است برایهم تأک لَهُ ،اول وَیلٌ تأکید برای  :دوم وَیلٌ -

 است. موکَّد لِمَن طَلَبَ الدُّنیَا بِالدّینِو  لَهُ موکِّد .دوم موکِّد است وَیلٌاول موکَّد و  وَیلٌ -

 .نوع تأکید در این مثال لفظی است

                                                           
1
 .31ص/ 

2
 .11یونس/ 

 .111ص ،1ج محمدی ری شهری،محمد،پیشین، 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1الوَرعَ. ستِقَامَةَ االِستِقَامَةَ،ثمَّ الصَّبرَ الصَّبرَ،وَالوَرعَ. اإلِمَامُ عَلِیٌّ)ع(:العَمَلَ العملَ،ثُمَّ النِّهایَةَ النِّهایَةَ،وَاال6ِ

عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگرى! آینده نگرى! و استقامت! استقامت! آنگاه، بردبارى!  ترجمه :

 . بردبارى! و پرهیزکارى! پرهیزکارى

 دوم موکِّد. العملَ اول موکَّد و العملَ -

 دوم موکِّد. النِّهایَةَ کَّد واول مو النِّهایَةَ -

 .دوم موکِّد االِستِقَامَةَ اول موکَّد و االِستِقَامَةَ -

 دوم موکِّد. الصَّبرَ و اول موکَّد الصَّبرَ -

 دوم موکِّد.الَورَع  موکَّد واول  الوَرعَ -

 نوع تأکید در این تمرین در تمامی موارد لفظی است.

 

 سُؤلَه                   وَفرجَکَ نَاال مُنتَهی الذّمِّ أجمعَا. . إِنَّکَ مَهمَا تُعطِ بَطنَک0َ

 به نهایت مذمت  آنها حتماً هر زمان که درخواست شکم و شهوتت را اجابت کنی، ترجمه: همانا تو،

 می رسند.

 نَالَا. تأکید معنوی برای ضمیر فاعلیأجمعَا  -

 

 الجُودُ یَفقُرُ وَاإلِقدَامُ قَتّالُ.          . لَولَا المَشَقَّةُ سَادَ النّاسُ کُلُّهُم    8

جوانمردی مرد را  فقیر می کند و پیش  .مردم تماماً آقا می شدند ،ترجمه : اگر مشقت و سختی نبود

 رفتن در جنگ به کشته شدن می انجامد.

 است. النّاسُ تأکید معنوی و موکَّدکُلُّهُم  -

 

 

 

                                                           
 .716نهج البالغه/الخطبة  7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 أکِد األمثَالَ اآلتِیَة: -120تمرین 

 مثالها را تأکید کن.
 

 

 أحیَا بِقُدُومِهِ روُحَ الشَجَاعَةِ فِی قُلوُبِ قَومِهِ..................................................... . یُوسف1ُ

 (تأکید لفظی)یُوسفُ یُوسفُ أحیَا بِقُدُومِهِ روُحَ الشَجَاعَةِ فِی قُلوُبِ قَومِهِ. -

 ح شجاعت را در دلهای قومش زنده گردانید.قدومش رو ترجمه : یوسف یوسف با

 تأکید معنوی().یُوسفُ بِنَفسِهِ أحیَا بِقُدُومِهِ روُحَ الشَجَاعَةِ فِی قُلوُبِ قَومِهِ -

 ترجمه : یوسف خودش به قدومش روح شجاعت را در دلهای قومش زنده گردانید.

 

 بِلِقَاءِ اآلخِرَةِ.............................................. أهلَ القِفَارِ یَعتَرِفوُن2َ

 .)تأکید معنوی(بِلِقَاءِ اآلخِرَةِ.أهلَ القِفَارِ یَعتَرِفوُنَ کُلُّهُم  -

 کنند. ترجمه : اهل قفار)سرزمین بی آب و علف(همگی اعتراف به قیامت می

 

 دَ کُلِّ األمَمِ کَاتِبَاتٌ مُجَیَّدَاتٌ وَ شَوَاعِرُ مَطبوُعَات.قَامَ فِیهِنَّ عِن ................................................. النِسَاء3ُ

 )تأکید لفظی(النِسَاءُ النِسَاءُ قَامَ فِیهِنَّ عِندَ کُلِّ األمَمِ کَاتِبَاتٌ مُجَیَّدَاتٌ وَ شَوَاعِرُ مَطبوُعَات. -

خواسته مورد پسند برو زنان شاعره مطبوع و امتی،زنان نویسنده خوب ،زنانِ هر میان زنانترجمه : در

 است.

 

 عِندَ شَاطِی النَهرِ الشَرقِی. ................................................ اِلتَقَی الجَیشَان4ِ

 )تأکید معنوی(.عِندَ شَاطِی النَهرِ الشَرقِی ما أجمَعُاِلتَقَی الجَیشَانِ کُلُّهُ -

 م برخورد کردند.به تمامه در کنار نهر شرقی با ه ،ترجمه : دو لشکر

 

 المَنصوُبَتَانِ لِلصُعوُدِ عَلَی سَطحِ الدَّارِ. ......................................................... وَقَعَ عَلیَّ السُلّمَان5

 )تأکید لفظی(لصُعوُدِ عَلَی سَطحِ الدَّارِ.المَنصوُبَتَانِ لِ السُلّمَان وَقَعَ عَلیَّ السُلّمَان -

 نردبان گذاشته شد. 2برای باال رفتن روی بام خانه برای من  ترجمه :

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 أصلِح الخَطَأ فِی األمثِلَةِ اآلتِیَة: -128تمرین   

 را اصالح کن.خطا در مثالهای ذیل 
 

 . قَدِم َالقَومُ کُلُّهُم جُمَع.1

 قَدِم َالقَومُ کُلُّهُم أجمَعُون. -

 ترجمه : قوم تمامشان آمدند.

 

 بَائِلِ کُلِّهِنَّ.. مَرَرتُ بِالق2َ

 مَرَرتُ بِالقَبَائِلِ کُلِّهَا. -

 ترجمه : از کنار تمام قبیله گذشتم.

 

 . اِختَصَمَ الرَجُلَانِ کِلَاهُمَا.3

 این مثال خالی از اشکال است. -

 ترجمه : دو مرد هر دویشان با هم گالویز شدند.

 

 . قَدِمَت القَبِیلَةُ جَمعَاءُ وَ کُلُّهَا.4

 القَبِیلَةُ کُلّهَا جَمعَاءُ. قَدِمَت -

 ترجمه : همه افراد قبیله آمدند.

 

 . سَافَرتُ إِلی مَکَةَ وَ المَدِینَةِ کِلَیهِما.5

 سَافَرتُ إِلی مَکَةَ وَ المَدِینَةِ کِلتَیهِما. -

 دویشان مسافرت کردم. ترجمه : به مکه و مدینه هر

 

 عَارِضاً.. تَقَدَّمُوا أنتُم کُلُّکُم وَلَا تَخشَوا م6ُ

 تَقَدَّمُوا کُلُّکُم وَلَا تَخشَوا مُعَارِضاً. -

 ترجمه : همه شما جلو بیاید و از هیچ دشمنی نترسید.
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 . کَانَ الرُومَانِیُّون أجمَعُ کلُّهُم مُولَعِین بِالحُروُبِ وَ الفُتوُحَاتِ.0

 وُحَاتِ.کَانَ الرُومَانِیُّون کلُّهُم أجمَعُ مُولَعِین بِالحُروُبِ وَ الفُت -

 ترجمه : اهل روم همگی به جنگ و فتح کردن سرزمینهای دیگران حرص و ولع دارند.

 

 . جَاءَت الفَرقَتَانِ جَمعَاوَانِ وَ أقبَلَ العَسکَرَانِ أجمَعَانِ.8

 هُمَا جَمعَاء وَ أقبَلَ العَسکَرَانِ کُلُّهُمَا أجمَع.تَانِ کُلُّجَاءَت الفَرقَ -

 م آمدند و دو لشکر با همدیگر پیش آمدند.ترجمه : دو گروهان با ه

 

 بدل -4-3

 
 

 مَیِّز بین أنوَاعِ البَدَل وَ شَکِّل الکَلَمَات الَّتِی تَحتِهَا خَط: -129تمرین 

 .حرکت گذاری کنانواع بدل را مشخص کن و کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را 

 1.الشِّتَاءِ وَ الصَّیْف رِحْلَةَ لَافِهِمْیإِ*قُرَیْشٍلِایلَافِ . القُرآنُ الکَرِیم: 1

 .*[ الفت دهد ]خدا فیل سواران را هالک کرد[ تا قریش را ]با یکدیگر و با مردم و با حرم امن ترجمه :

[ تابستانى انس و همدمى بخشد ]تا در  [ زمستانى و ]سفرهاى تجارتى ]و نیز[ به سفرهاى ]تجارتى

 . ند.[آرامش و امنیت، امر معاششان را تأمین کن

 إِیلَاف. مفعول به برای لفظاً مجرور و محالً منصوب، :قُرَیشٍ -

 اول. إِیلَافِ بدل کل از : إِیلَافِإِیلَافِهِم -

 .مفعول فیه و منصوب :رِحلَةَ -

 

 

                                                           
1
 .2و7قریش/ 
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 1.وَزِیرًا رُونَاهَوَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ  الْکِتَابَوَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا مُوسىَ . القُرآنُ الکَرِیم: 2

 و به راستى به موسى کتاب دادیم، و برادرش هارون را همراه او دستیار و کمک قرار دادیم. ترجمه :

 .و منصوب آتَینَا مفعول به دوم برای الکِتَابَ : -

 .أخَا بدل کل از:  هَاروُنَ -

 

 2.وَ بَنِین أَنْعَامٍبِوَ اتَّقُواْ الَّذِى أَمَدَّکمُ بِمَا تَعْلَمُونَ*أَمَدَّکمُ . القُرآنُ الکَرِیم: 3

به وسیله چهارپایان .*دانید یارى داده پروا کنید از کسى که شما را به وسیله آنچه خود مى و :ترجمه 

 . و فرزندانى، به شما یارى داده است

 است. ءبدل جز اول، أمَدَّکُم بدل از دوم: أمَدَّکُم -

 بِمَا تَعلَمُون. و مجرور، بدل جزء از جار :بِأنعَامِ -

 

فَاجتَنِبهُ،وَأمرٌ اختَلَفَ  فَاتّبِعهُ،وأمرٌ تَبَیَّنَ لَکَ غَیُّهرُشدُهُ تَبَیَّنَ لَکَ  أمرٌ:ثَلَاثَةُ. الرَّسوُلُ األعظَم)ص(:األُمُورُ 4

 3.عَزَّ وَ جَلّفِیهِ فَرُدَّهُ إلی اهللِ 

و امری  از آن،ترجمه : امور سه گونه اند: امری که هدایت آن برای تو روشن است پس تبعیت کن 

پس باید اجتناب کنی از آن و امری دیگر که در آن اختالف  ،دیگر است که انحراف آن روشن است

 شده پس این مورد را به خداوند واگذار کن.
 

 

 و مرفوع. األُمُورُ خبر برای ثَلَاثَةُ : -

 .تفصیلبدل  اول: أمرٌ -

                                                           
1
 .71الفرقان/ 

2
 .777و772الشعراء/ 

3
 .213ص،ج،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 
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 و مرفوع. تَبَیَّنَ فاعل برای : رُشدُهُ -

 .تفصیلبدل  م :دو أمرٌ -

 .تفصیلبدل  سوم : أمرٌ -

 .اهلل هر دو فعل ماضی و محالً منصوب بنابر حال از عَزَّ وَ جَلّ : -

 

 1.مُفتِر بَاهِتٌمُفرِطٌ وَ مُحِبٌّ. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(:یَهلُکُ فِیّ رَجُلَانِ:5

ه بیهدوده سدخن   دوستى که از حد گذراندد، و دشدمنى کد    دو تن نسبت به من هالک گردند، ترجمه :

 .گوید

 .تفصیلبدل  مُحِبٌّ : -

 .تفصیلبدل  بَاهِتٌ : -

 و مرفوع. بَاهِتٌ صفت برای مُفتِر : -

 

 2عَلَی بَعضٍ فِی المَسألَةِ وَأحَبَّ ذَلِکَ لِنَفسِهِ. بَعضِهِم النَّاسِ إلحَاحَ. اإلِمَامُ البَاقِرُ)ع(:إِنَّ اهللَ کَرِهَ 6

 در ست ندارد،اری مردم بعضی بر بعضی دیگر را در سؤال و خواهش دوو پافش اصرار ترجمه : خداوند

 حالیکه آن را برای خودش دوست می دارد.

 .و منصوب کَرِهَ مفعول به برایإلحَاحَ :   -

 لفظاً مجرور. و إلحَاحَ مضاف الیه برایالنَّاسِ :  -

 بدل بعض از کل.بَعضِهِم :  -

 

 الرَّحمَةِ الهَادِی. رَسوُلِالنَّبِیّ  مِثلَ وَضَعَت             . بِاهللِ مَا حَمَلَت اُنثَی وَلَا0

هدایت کننده  نیاورد مثل نبیی که رسول رحمت و به دنیابه خدا قسم هیچ زنی حامله نشد و  :ترجمه 

 است.
                                                           

1
 .161نهج البالغه/الحکمة  

2
 .217ص،ابن شعبه حرانی،حسن بن علی،پیشین 
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 و منصوب. وَضَعَت مفعول به برای مِثلَ : -

 النَّبِیّ. بدل کل از رَسوُلِ : -

 
 

 .تَأجَّجاًتَجِد حَطَباً جَزالً وَنَاراً                 لمِم بِنَا فِی دِیَارِنَانَا تُ. مَتَی تَأت8ِ

 ابی.ی افروخته می هیزم خشک و آتش بر د آیی،وترجمه : هر زمان که نزد ما بیایی و در خانه ما فر

 تَأتِنَا. بدل کل از تُلمِم : -

 و منصوب. نَاراً جمله فعلیه صفت برایتَأجَّجاً : -

 
 

 .بَیتَک . إِن لَم تُکرِمنِی تَقُم بِوَاجِبِی لَا أدخُل9

 داخل خانه ات نمی شوم. ،ترجمه : اگر اکرام نکنی من را و قیام به حقوق واجب من نکنی

 مضاف الیه و محالً مجرور. کَ :             . و منصوب لَا أدخُل مفعول به برای : بَیتَبَیتَک -

 

 

 .أُکرِمهُإِلَیّ  یَمشِ. إِن زَارَنِی زیدٌ 17

 ترجمه : اگر زید زیارت کند مرا و به سوی من بیاید اکرام می کنم او را.

 .زَارَنِی بدل کل از یَمشِ : -

 به و محالً منصوب. مفعول :.  هُ لفظاً مجزوم چون جواب شرط است أُکرِمهُ : -

 

 

 .دَقِیقَةًأسرِع لَا تَقَف  . قُلتُ لَهُ:11

 له کن و یک دقیقه هم نایست.ترجمه : به او گفتم: عج

 .بدل از أسرِع :لَا تَقَف -

 .نائب مفعول مطلق دَقِیقَةً : -

 
 

 . هَل تَعرِفُ هؤالءِ مَن هُم؟12

 ترجمه : آیا می شناسی آنها را که چه کسانی هستند؟

 هؤالءِ. بدل کل از مَن : -
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 . أکرَمتُهُ أخَاکَ.13

 ترجمه : برادرت را اکرام کردم.

 .هُ بدل کل از أخَاکَ : -

 

 . قَبّلتُهُ یَدَهُ.14

 بوسیدم.را او  دستترجمه : 

 هُ.از ضمیر مفعولی  ءبدل جز یَدَ : -

 

 عطف  -4-4

 

 فِی أیّ مَوضِعٍ یَمتَنِعُ البَدَلُ وَ یَتَعَیَّنُ عَطفُ البَیَانِ وَ فِی أیّ مَوضِعٍ یَصِحُّ الوَجهَانِ: -137تمرین 

 در کجا هر دو جایز هستند. ر کجا تعیّن دارد وبدل در کجا ممتنع و عطف بیان د
 

 . یَا زیدُ زیدَ الیَعمَلَات.1

 گیرد. زیدی که شتر را به کار می !ترجمه : ای زید

 بدل کل و جایز است که هم عطف بیان و هم بدل باشد.زیدَ :  -

 

 . زیدٌ جَاءَ الرَّجُلُ أبوُهُ.2

 زید آمد. پدر ترجمه : آن مرد،

 زیدٌ. دل است ازبالرَّجُلُ :  -

 که جایز است هم عطف بیان باشد هم بدل تلقی شود. الرَّجُلُ. بدل ازأبوُ : أبوُهُ  -

 

 . یَا سَیِّدِی یُوسُفَ لِمَاذَا لَا تَستَعفِینِی.3

 یوسف، به خاطر چه نمی بخشی مرا؟ !ترجمه : ای آقای من

 بدل کل.یُوسُفَ :  -

لفظ  قش بدل ارجحیت ندارد چون لفظ یوسف گویاتر ازد است و نلفظ یوسف عطف بیان از لفظ سیّ

 د است.سیّ
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 . ذَلِکَ الکِتَابُ الَّذِی دَرَستُهُ فُقِدَ مِن عِندِی.4

 ترجمه : آن کتابی که درسش می دادم گم شده است.

یا عطف بیان باشد.)البته نقش عطف بیان از نقش بدل گویاتر  و ذَلِکَمی تواند بدل از  :الکِتَابُ -

 (است.

 

 بَیدٌ کَانَ مِن أکَابِرِ شُعراءِ الجَاهِلِیَّةِ.بُ المُعَلَّقَةِ المَشهُورَةِ لَ. صَاح5ِ

 از بزرگان شعرای جاهلی بوده است. لبید، ترجمه : صاحب معلقه مشهور،

 البته عطف بیان بهتر است. ،صَاحِبُ المُعَلَّقَةِ المَشهُورَةِ بدل کل ازبَیدٌ : لَ -

 

 رُوبنِ مَعدِی کَرِب کَانَ مِن سَادَاتِ أهلِ الیَمَنِ وَ فُصَحَائِهِم.. الشَاعِرُ عَم6

 از سادات اهل یمن و فصیحان ایشان بود.عَمرُوبنِ مَعدِی کَرِب ترجمه : شاعر 

 البته عطف بیان بهتر است. ،الشَاعِرُ بدل کل ازعَمرُوبنِ مَعدِی کَرِب :  -

 

 لِ المُفَرَّغِ لَهُ وَ ضَع المَعطوُفَ فِی الحَالَةِ الَّتِی یَستَحِقُّهَا:ضَع حَرفَ العَطفِ فِی المَح -131تمرین  

 و معطوف را در آن حالتی که استحقاق آن را دارد قرار بده.حرف عطف را در جای خالی 
 

 أبُوکَ. ........................................... أنَا رَاضٍ عَنکَ 1

 .أنَا رَاضٍ عَنکَ وَ عَن أبِیکَ -

 ترجمه : من از تو و پدرت راضی هستم.

 

 المُؤمِنُونَ. ................................................... رَحِمَنَا اهللُ 2

 رَحِمَنَا اهللُ وَ المُؤمِنِینَ. -

 ترجمه : خدا ما و مؤمنین را رحم کند.

 

 دَکَ.وَالِ ....................................... رَحِمَکَ اهللُ 3

 رَحِمَکَ اهللُ وَ وَالِدَکَ. -

 ترجمه : تو و پدرت را خدا رحمت کند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 أنتَ. ............................................... أحسَنتُ إِلی أخِیکَ 4

 أحسَنتُ إِلی أخِیکَ وَ إِلَیکَ. -

 نیکی کردم. ترجمه : به برادرت و به تو

 

 نَائِبُهُ. ............................................... القَاضِی رَجَعَ 5

 القَاضِی رَجَعَ وَ نَائِبُهُ. -

 ترجمه : قاضی و نائبش بازگشتند.
 

 حَدِیثِهِم. ............................................. النَّاسُ یَمِیلُونَ عَن السُّفَهَاء6ِ

 م.النَّاسُ یَمِیلُونَ عَن السُّفَهَاءِ وَ عَن حَدِیثِهِ -

 ترجمه : مردم از هم نشینی و هم صحبتی با سفیهان دوری می کنند.
 

 أولَادِکُم. ............................................. اِرحَلُوا عَنَّا0

 اِرحَلُوا عَنَّا وَ عَن أولَادِکُم. -

 ترجمه : از ما و از اوالدتان جدا شوید.

 

 أنتَ. .........................................المَالُ بَینِی8

 المَالُ بَینِی وَ بَینَک. -

 ترجمه : مال بین من و بین تو است.
 

 زیدٌ. .................................... مَا قَامَ إِلَّا أنا9

 ما قام إلّا أنا وَ زیدٌ. -

 ترجمه : جز من و زید  کسی نایستاد.
 

 الحَیَّةَ. .................................. إِیَّاکَ 17

 إِیَّاکَ وَ الحَیَّةَ. -

 ترجمه : خودت را از مار حفظ کن. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 أجِب عَلَی األسئِلَةِ اإلِعرَابِیَةِ القُرآنِیَةِ التَالِیَة: -132تمرین 

 به سوالهای اعرابی قرآنی جواب بده.
 

 1« مَولَاهُم الحَقّثُمَّ رُدُّوا إِلی اهللِ»فِی اآلیَةِ  .1

 «ثُمَّ رُدُّوا إِلی اهللِ مَولَاهُم الحَقّ» ترجمه : در آیه

 أ. مَا هُوَ إعرَاب)مَوال( تَقدِیراً؟وَلِمَاذَا؟

 چیست؟چرا؟ مَوال ترجمه : اعراب تقدیری

 است.اهلل  و یا صفت برای اهلل به دلیل اینکه یا بدل از تقدیراً مجرور، -

 

 بَبَ کُلِّ مِنهُمَا.ت کَلِمَةُ )الحَقّ( بِالجَرِ وَ النَصبِ،اُکتُب سَب. قُرِئ

 به جر و نصب خوانده می شود سبب هر کدام را بنویس. الحَقّ ترجمه : کلمه

 است. مَولَا نعت برای الحَقّ سبب جر: چون -

 احتمال دارد: 2سبب نصب :  -

مقدّر  به برای یک فعل باشد یعنی دیگر نعت نیست و مفعولنعت مقطوع  الحَقّ احتمال اول اینکه -1

 است.

کالم  تقدیر اگر اینگونه باشد نعت مصدر و مفعول مطلق محذوف باشد، الحَقّ احتمال دوم اینکه -2

 «.ثُمَّ رُدُّوا الردَّ الحَقّ» :چنین است

 
 بِالجَرِ وَ الرَفعِ أیضاً.2« یمُ لِأَبیهِ آزَروَإِذ قَالَ إِبرَاهِ»ت کَلِمَةُ )آزَرَ( فِی اآلیَةِ. وَضِّح لِمَاذَا قُرِئ2

 : توضیح بده چرا کلمه آزَر در آیه هم به جر خوانده شده و هم به رفع. ترجمه

 

                                                           
1
 .62األنعام/ 

2
 .11األنعام/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دلیل جر : -

از آن  اعراب، اگر آزر را لقب برای أب در نظربگیریم در اینصورت آزَر بدل یاعطف بیان برای أب و در 

 پیروی کرده و مجروراست.

 

 دلیل رفع : -

 آن حذف شده. دا ازبه دلیل اینکه منادای مفرد معرفه است که حرف ن 

 

  1«نُ یَومَئذٍ الحَقُّوَالوَز». اُذکُر سَبَبَینِ لِرَفعِ کَلِمَةِ )الحَقّ(فِی اآلیَةِ 3

 را ذکر کن. الحَقّ سبب برای رفع کلمه 2ترجمه : در آیه 

 احتمال وجود دارد: 2در اینکه خبر این مبتدا کدام است  .مبتدا و مرفوع الوَزنُ : -

 اَلوَزنُ کَائنٌ اَو» ولی به اعتبار متعلقش. تقدیر کالم چنین استومَئذٍ()یَ خبر ظرف است -1

 .به جای آن آمده یَومَئذٍ که حذف شده و بوده مُستَقَرٌو  کَائنٌ که در اصل خبر «مُستَقَرٌیَومَئذٍ الحَقُّ

 ودیگر باشد زنُاَلوَ احتمال وجود دارد: یکی اینکه نعت)صفت( برای 2 الحَقُّ باشد در یَومَئذٍ اگر خبر

 .اینکه خبر برای مبتدای محذوف

 مقدَّر مفعول فیه و ظرف ومتعلق به عامل یَومَئذٍ در اینصورت خبر آن باشد، الحَقُّ مبتدا و الوَزنُ -2

 است.

 
صْبِ وَ قِراءَةٌ بِالرَّفْعِ،وَذُکِرَتْ قِراءَةٌ بِالنَّ  2«حَمّالَةَ الحَطَبِ وَامْرَأتُهُ». هُناکَ قِراءَتانِ لِکَلَمَةِ )إِمرَأَتُهُ(فِی اآلیَة4ِ

 ثاَلثَةُ أسبابٍ لِقِراءَةِ الرَّفْعِ،وَضِّحْ تِلْکَ األسْبَاب.

قرائت  قرائت وجود دارد قرائت نصب و2«وَامْرَأتُهُ حَمّالَةَ الحَطَبِ» در آیه )إِمرَأَتُهُ( : برای کلمهترجمه

 ضیح بده.سبب ذکر شده آن اسباب را تو3برای قرائت رفع  رفع،

                                                           
1
 .3األعراف/ 

2
 .4المسد / 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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عطف به إِمرَأَتُهُ  وجه اول که وجه مشهوری است عبارت است از: واو را عطف بگیریم در اینصورت -

 سَیَصْلی ناراً ذاتَ لَهَبْ وَامْرَأتُهُ حَمّالَةَ الحَطَبِ()می شود.سَیَصْلی  فاعل

حَمّالَةَ  خبر باشد. ةَ الحَطَبِ ()حَمّالَمبتدا و جمله مابعدامْرَأتُهُ  : واو را استینافیه بگیریم کهوجه دوم -

 إِمرَأَتُهُ. برای جمله متشکل از فعل و فاعل و مفعول خبر باشد و أذُمُ به برای فعل محذوف مفعول

 باشد. هِیَ محذوفِ یخبر برای مبتداإِمرَأَتُهُ  :وجه سوم -

 
 

 1«سِجِّیلٍ لَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أبابِیلِ*تَرْمِیهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْألَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ*وَ أرْسَ». دَقّقْ فِی اآلیَةِ 5

 وَأجِبْ عَلَی األسْئلَةِ التالِیَةِ:

 «ألَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ*وَ أرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أبابِیل*تَرْمِیهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ» ترجمه : در آیه

 سواالت جواب بده. بسیار دقت کن و به

 أ. ما هُوَ نَوْعُ االِسْتِفْهامُ الذِی تَدُلُ عَلَیْهِ الهَمْزَة؟

 ترجمه : نوع استفهامی که همزه بر آن داللت می کند چیست؟

 استفهام یا به معنی تعجب است و یا به معنی تقریری و برای تثبیت مطلب. استفهام مجازی.  -

 

 ی)لَمْ یَجْعَلْ(؟ما هُوَ المَفْعوُلُ الثانِی فِب.

 چیست؟ لَمْ یَجْعَلْ  ترجمه : مفعول دوم

 به دوم. مفعول در محل نصب، فِی تَضْلِیلٍ به اول و مفعول کَیْدَ -

 

 وَ لِماذا؟« طَیْراً»جَمْعاً لِ )أبُولْ( هَلْ یُمْکِنُ أنْ تَقَعَ صِفَةً لِ « أبابِیلْ»ج. فِی حالَةِ کَوْنَ

 باشد؟چرا؟ «طَیْراً» صفتِ «أبابِیلْ» در نظر بگیریم آیا امکان دارد )أبُولْ( جمعرا  «أبابِیلْ» ترجمه : اگر 

صفت  «أبابِیلْ» در اینصورت جمع طائر است و صفت و موصوف هر دو جمع هستند، «طَیْراً» بله زیرا -

 است. «طَیْراً» برای

                                                           
1
 .1-2الفیل/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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صرِاطٍ مُّسْتَقِیمٍ   إِلىَ   قُلْ إِنَّنىِ هَدَئنىِ رَبىّ» فِی اآلیَةِ  . کَم عَدَدٌ األسمَاءِ المَرفوُعَةِ وَ المَنصوُبَةِ وَ المَجروُرَة6ِ

 1«.کِیندِینًا قِیَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَ مَا کاَنَ مِنَ الْمُشرِ

«  کِینحَنِیفًا وَ مَا کاَنَ مِنَ الْمُشرِ صرِاطٍ مُّسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِیمَ  إِلىَ   قُلْ إِنَّنىِ هَدَئنىِ رَبىّ» در آیه

 چند اسم مرفوع و منصوب و مجرور وجود دارد؟

آیین ابراهیم  دینی پایدار، ترجمه: بگو به درستی که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است،

 و او از مشرکان نبود. حق گرا،

 

 مرفوعات:
 

 تتر است.که وجوباً در فعل مس قُلفاعل فعل أنتَ :  -

 هَدَانِی.فاعل برای  رَب : -

 می گردد. که به ابراهیم باز حَنِیفاًدر  هُوَ فاعل -

 که در فعل مستتر است. کَانَ اسم هُوَ : -

 

 منصوبات:
 

 إِنَّ. اسم :إِنِّنِی در ی ضمیر -

 هَدَی. به اول برای مفعول :هَدَانِی در ی ضمیر -

 .هَدَی به دوم برای مفعول در محل نصب :إِلی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ -

 إِلی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ. بدل از محل :دِیناً -

 دِیناً. صفت برای :قِیماً -

 دِیناً. بدل از :مِلَّةَ -

 .حال برای ابراهیم :حَنِیفاً -

 .و محالً منصوب کَانَ خبر :مِنَ المُشرِکِینَ -

                                                           
1
 .767األنعام/ 
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 مجرورات:
 

 .محالً مجرور مضاف الیه و ی در رَبِّی : -

 إلی. مجرور به حرف جر :رَاطٍصِ -

 صِرَاطٍ. صفت برای مُستَقِیمٍ : -

 منصرف است کسره نگرفته. مضاف الیه ولی چون غیر إبرَاهیِمَ : -

 مِن. به حرف جر مجرور المُشرِکِینَ : -

 
 أجِبْ األسْئَلَةِ التالِیَةِ: -133تمرین 

 جواب بده.زیر به سواالت 
 

 حَالً؟. هَلْ تُجْزِمُ الجُمْلَةَ م1َ

 آیا جمله محالً مجزوم می شود؟ :ترجمه
 

هُوَ جمله « وکَدُعَ وَهُفَ کَیبُعِرَاتَسَمَن » مثال: قرار گیرد.گر جمله اسمیه در جواب ادوات شرط ا ،بله -

 محالً مجزوم. از نوع اسمیه و جواب شرط است،عَدوکَ 

 

 . اُکْتُبْ شُروُطَ عَمَلِ )إذَنْ( وَ )واو( المَعِیَة.2

 و واو معیت را بنویس. إذَن شروط عمل کردن :هترجم

 با سه شرط به عنوان حرف ناصبه عمل می کند: إذَن -

 در صدر جمله جواب باشد. -1

 فعل باشد. متصل به -2

 باشد. مستقبلی که إذن بر سر آن وارد می شود فعل فعل -3

 عمل می کند. باشد، محض اینکه قبل از آن نفی و طلب شرطه ب واو معیت -
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 اِضْرِبْ مِثاالً. . ما المَقْصوُدِ مِنْ النَفْی المَحْضِ وَ الطَلَبِ المَحْضِ؟3

 مثال بزن. نفی محض و طلب محض چیست؟ زمقصود ا :ترجمه
 

 نفیی است که چیزی پس از آن نیاید که موجب تأویل آن به ،منظور از نفی محض نفی محض: -

 و نیز بهپیوسته پیش ما می آیی تا با ما صحبت کنی( «)ثُناما تزالُ تأتینا فتحدّ» :مانند .مثبت گردد

 ما را می خیزی تاتورا نمی بینم مگر اینکه بر«)ما أراک الّآ تقومُ فَتِعظُنا» :مانند .نقض نشودإّلا وسیله 

 نصیحت کنی(.

 طلبی است که غیر از موارد زیر باشد: منظور از طلب محض، طلب محض: -

 معنای امراسم فعل در ،صَه[ساکت شو تا با تو صحبت کنم(«)فاُحدِّثُک صَه» :مانند اسم فعل، -1

 ]است

 ]مصدر استسکوتاً [ساکت باش تا مردم بخوابند(«)ینامُ الناسُوتاً فَکُسُ:»مانند مصدر، -2

صدقه  مالی به من بدهد تا خدا«)به رَزَقَنی اهللُ ماالً فأتصدَّقُ»:مانند باشد. لفظ خبر طلبی که با -3

 (.بدهم

 مُضْمِرَة وُجوُباً؟« إن». مَتی یُجْزِمُ المُضارِعُ  بِ 4

 ترجمه : چه هنگام فعل مضارع به إن مضمر وجوباً مجزوم می شود؟

 وجوباً در جواب طلب پنهان و مستتر است. إن -
 

 . ما هُوَ العَمَلُ إِذا اِجْتَمَعَ شَرْطِ وَ قَسَم؟5

 ونه عمل می کنند؟ترجمه : هر گاه شرط و قسم با هم بیایند چگ

 هر گاه شرط و قسم با هم بیایند: -

« إن تُخلِص لی العمل و اهللِ اضاعِف»: مثال جواب شرط برای فعلی است که جلوتر آمده است. -1

 چون فعل شرط زودتر از قسم آمده است. جواب شرط مضارع مجزوم،

نون تأکید  دهیم و آن را با الم واگر قسم همراه با فاء باشد واجب است که جواب را برای آن قرار  -2

 کَنَّمُرغیَفَوَالقرآنِ لَ عتَ اهللَأطإن » جواب شرط قرار می گیرد. مثال: می آوریم و جمله قسم با جوابش،

  خبر برای قسم. :لَیَغمُرنَّکَ«  بنعمه

 اَطَعتَ. جواب شرط برای فعل( فَوَالقرآنِ لَیَغمُرنَّکَ بنعمه)
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 جَمْعاً مُکَسِراً أوْ اِسْمِ جَمْعِ أوْ شِبْهِ جَمْعِ.لْحَقاً بِجَمْعِی الساَلمَة أَوکانَ الفاعِلُ الظاهِر مُإِذا . ما هُوَحُکْمُ الفِعْل6ِ

اگر فاعل اسم ظاهر از نوع ملحق به جمع مذکر سالم یا جمع مکسر یا اسم جمع یا شبه جمع  ترجمه :

 فعل چگونه آورده می شود؟ ،باشد
 

 عَلماء یا جمع مکسر باشد مانند: بَنات و بَنِین :ملحق به جمع مؤنث سالم ماننداگر فاعل اسم ظاهر  -

یا مؤنث  فعل را مذکر :وجه جایز است 2 رجَشَ یا شبه جمع باشد مانند: اءسَنِ :دیا اسم جمع باشد مانن

 بیاوریم.

 وننُت البَاءَون                     جَنُالبَ اءَجَ

 رجَاَثمَرَت الشَ         ر           جَاَثمَرَ الشَ
 

 . ما هِی المَواضِعِ الَتِی یَجِرُ الفاعِلُ لَفْظاً؟0

 ترجمه : در چه مواضعی فاعل لفظاً مجرور است؟

 من شفاءِ المَریضِ. تُسُرِر مانند: زمانی که عامل فاعل مصدر باشد. -

 لفظاً مجرور و محالً مرفوع. فاعل، :المَریضِ

 

 ؟لْفِعْلِ أکْثَرُ مِنْ مَفْعوُلٍِذا کانَ لِ بُ عَنْ الفاعِلِ إیَنوُ . أیّ المَفاعِیل8ِ

 اگر فعل بیشتر از یک مفعول داشته باشد کدام مفعول نائب فاعل است؟ ترجمه :

همچنان  اگر فعل بیشتر از یک مفعول داشته باشد مفعول اول به عنوان نائب فاعل و بقیه مفعول ها -

زمانی که مجهول  است، دو مفعولی کَسا فعلا الغَنِیُ الفقیرَ ثَوباً    کَس :مثال منصوب باقی می مانند.

 کُسِیَ الفَقِیرُ ثَوباً. :می شود

 

 . مَا هِی مَرتَبَةُ المُبتَدأ وَالخَبَر؟لِمَاذَا؟9

 چرا؟ مرتبه مبتدا و خبر چیست؟ ترجمه : 

زیرا  ،بتدا قبل از خبر ذکر شودو از نظر رتبه باید م ،اصل در مبتدا این است که مُقدَّم آورده شود -

که بعد از مبتدا  ،علیه قرار می گیرد و اصل در خبر آن است می که بر آن واقع می شود و محکومحک

 به قرار می گیرد. سیله خبر حکم می شود و خبر محکومزیرا به و ،واقع شود
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 صفِی؟. مَا هُوَ الفَرقُ األسَاسِی بَینَ المُبتَدأ الوَصفِی وَ غَیرِ الو17َ

 فرق اساسی بین مبتدای وصفی و غیر وصفی چیست؟

عل و اسم مفعول و صفت مشبهه و اسم تفضیل و اسم منصوب)صفت(بعد از نفی یا هرگاه اسم فا -

مبتدا و اسم بعد از آن مرفوع  اهر یا ضمیر منفصل عمل کند،استفهام واقع شود و در همان اسم ظ

 ز می شود.است بنابر فاعل بودن که از خبر بی نیا

خبر  مسدّ فاعل سد اَخُوکَ مبتدای وصفی و فت وص عَالِمٌ در این مثال.مَا عَالِمٌ اخُوکَ بِاألمرِ مثال:

 است.
 

 الخَبَر المُفرَد لِلمُبتَدأ؟ ابِقَةُ. هَل تَجِبُ مُط11

 آیا مطابقت خبر مفرد با مبتدا واجب است؟ ترجمه :

 ظر تعداد و جنس با مبتدا مطابقت داشته باشد.واجب است از ن ،اگر خبر مفرد مشتق باشد -

. اما اگر خبر جامد باشد تطبیق از المُعَلِّمَانِ نَاجِحَانِ :مطابقت مبتدا و خبر از نظر جنس و تعدادمثال 

 (الصُّمتُ) مبتدا در این مثال به دلیل علت مذکور،.ةٌزین الصُّمتُ: مثال نظر جنس و تعداد واجب نیست.

 (مؤنث آمده است.ةٌزینمذکر و خبر)

 در این مثال به دلیل علت مذکور، .العُلَمَاءُ سراجُ االُمَّة مثال عدم مطابقت مبتدا و خبر از نظر تعداد:

 مفرد آمده است.(سراجُجمع و خبر)(العُلَمَاءُمبتدا)

 

 . مَا هُوَ حُکمُ النَّکَرَة المُشتَقة بَعدَ تَمَامِ المُبتَدَأ وَ الخَبَر؟12

 نکره مشتقه بعد از مبتدا و خبر چیست؟ حکم  ترجمه:

مجرور(یا استفهام باشد و بعد از آن اسم نکره ای واقع شود  و هرگاه خبر شبه جمله)ظرف یا جار -

 اسم نکره بعد از آن دو وجه دارد:

 .عِندی یوسُفٌ نائِماًمثال:  -1

 حال و منصوب( :ائِماًن)ر و مرفوع(ومبتدای مؤخّ  :یوسُفٌو محالً مرفوع(و) مقدم  خبر :عِندی)

 .عِندی یوسُفٌ نائِمٌ :مثال مرفوع باشد بنابر خبرِ مبتدا بودن.اینکه  -2

 (خبر و مرفوع :نائِمٌ)و مرفوع(و مبتدا :یوسُفٌ(و)ظرف :عِندی)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



169 

 

 . هَل تُصلِحُ الحَال أن تَکوُنَ خَبَراً؟مَثِّل لَهَا.13

 اور.برای آن مثالی بی آیا حال می تواند خبر باشد؟ ترجمه:

مجرور و یا اسم استفهام باشد که داللت بر ظرفیت کند یعنی در بر  و رف یا جارهرگاه خبر ظ -

 اسم نکره بعد از آن دو وجه دارد: سپس بعد از آن اسم نکره ای واقع شود. گیرنده مکان و زمان باشد،

 عِندی یوسُفٌ نائِمٌ.مثال:  رفع بنابر خبرِ مبتدا بودن. -1

 و مرفوع( خبر :نائِمٌمبتدا و مرفوع(و) :وسُفٌیظرف(و) :عِندی)

 عِندی یوسُفٌ نائِماً.مثال:  نصب بنابر حال بودن. -2

 حال و منصوب( :نائِماًمبتدای مؤخر و مرفوع(و) :یوسُفٌمقدم و محالً مرفوع(و) خبر:عِندی)

 

 نفَکَّ وَ بَرِحَ.. اُذکُر المَعنِی التَام وَ النَاقِص لِهَذِه األفعَال:کَانَ،صَارَ،أصبَحَ،إ14

 برای این فعلها هر دو وجه معنی را بنویس)تام و ناقصه بودن( ترجمه:

 بود.                 :کَانَمعنی ناقصه  -

 به دست آمد. ایجاد شد و :کَانَمعنی تامه  -

 

                گشت وگردید. شد، :صَارَمعنی ناقصه  -

 .منتقل شد انتقال و :صَارَمعنی تامه  -

 

 گردید.                گشت و شد، :أصبَحَمعنی ناقصه  -

 (صبح کرد و به صبح وارد شد.دَخَلَ فِی الصَباح:)أصبَحَمعنی تامه  -

 

 پیوسته.                 همواره و :اِنفَکَّمعنی ناقصه  -

 جدا شد. :اِنفَکَّ معنی تامه -

 

   پیوسته.              همواره و :بَرِحَ معنی ناقصه -

 رفت. : بَرِحَ معنی تامه -
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 . وَضِّح نُقَاطَ االِختِلَافِ بَینِ الصِّفَةِ المُشَبَّهَة بِالفَعل وَ اِسمِ الفَاعِلِ.15

 تفاوتهای بین صفت مشبهه و اسم فاعل را توضیح بده. ترجمه :

 حَسَن.و  یمکَرِمانند:ثابت و پایدار، برای بیان کردن صفت  ،از فعل الزمصفت مشبهه: صیغه ای است  -

منظور از صفت پایدار و دائمی صفتی است که محصور در زمانهای سه گانه نباشد و صفت مشبهه 

                      مُجتَهِد.و  عَالِمصفت ثابت و پایدار مانند  صفتی است که در فرد نهادینه شده است.

 ت کند صفت مشبهه است مثال:هر اسم فاعل و مفعولی که معنی حدوث ندهد و بر صفتی پایدار دالل

اسم فاعل معنی حدوث می دهد و  اسم فاعل صیغه ای است که بر انجام دهنده فعل داللت کند،

 رونده. :ذَاهِب  صفتی موقتی است برخالف صفت مشبه که صفتی پایدار است مثال

 

 سمِهَا وُجوُباً؟تَقَدُّمِ خَبَر األحرُف المُشَبَّهَة بِالفِعلِ عَلَی ا . مَا هِیَ حَالَات16ُ

 بر اسمش چیست؟ بالفعلمشبهة موارد وجوب تقدّم خبر حروف  ترجمه :

 در مواردی چون: مقدم می شود، بر اسم آن وجوباً  خبر حروف مشبهه -

  .إنَّ مَعَ العُسرِ یُسراًمثال:  خبر شبه جمله و اسم نکره بدون مجوز باشد. -1

 و منصوب(  اسم مؤخّر :یُسراًخبر مقدم و محالً مرفوع(و) :مَعَ)

 إنَّ فِی الدّارِ صَاحِبُهَا.مثال: اسم حروف مشبه اگر همراه با ضمیری باشند که به خبر برمی گردد. -2

 
 ضَمِیِر الشَأن؟اُذکُر لَهَا مِثَاالً.« إنَّ». مَتی یَکوُنُ اِسم 10

 ضمیر شأن می باشد؟مثالی بزن. إنَّ کی اسم ترجمه :

اسم آن ضمیر شأن محذوف است و خبر آن «اَن»یعنی بدون تشدید باشدفف شود مخ أنَّهرگاه  -

 مورد بر جمله اسمیه و فعل جامد و فعل متصرف وارد می شود.در این  جمله می باشد،

ضمیر  اَن ال اسم.)در این مثاِعلَم اَن لَیسَ للصَابر الّا النّصر                     عَلِمتُ اَن المَوتُ قَرِیبٌمثال: 

 محذوف و خبر،جمله می باشد.( شأن
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 المُفرَد،البِنَاء عَلَی الفَتحِ أو النَصبِ أو الرَفعِ؟«لَا». مَتی یَجوُزُ فِی نَعتِ اسم 18

 ؟چه هنگام می توانیم برای اسم الی نفی جنس صفت مفرد بیاوریم ترجمه:

 جه جایز است:و دوهرگاه بعد از اسم الی نفی جنس صفتی بیاید و به آن متصل شود در نعت  -

 مبنی بر فتح و محالً منصوب.( رَجُلصفت برای  :ظَرِیف.)لَا رَجُلَ ظَرِیفَ مثال: مبنی بر فتح. -1

که در اصل  رَجُل لَا+صفت و مرفوع به تبعیت از محل  :ظَرِیف.)لَا رَجُلَ ظَرِیفٌ عِندَنامثال:  منصوب. -2

 مبتدا و مرفوع بوده است.

 

 المَفعوُل المُطلَق المُبَیِّن؟. أی شَیء یَنوُبُ عَن 19

 چه چیزی می تواند جانشین مفعول مطلق بیانی شود؟ ترجمه:

 هفت چیز جانشین مفعول مطلق بیانی می شود: -

 مفعول مطلق( جانشین  :کُل.)جَدَّ الطالبُ کُلَّ الجِد: مثال کُل که به مصدر اضافه شود. -1

 مفعول مطلق( جانشین بَعض:.)المیل بعضَمثال: مال  بعض که به مصدر اضافه شود. -2

 مفعول مطلق( جانشین : خَمسِینَ. )جُلِدَ المُجرمُ خَمسِینَ جلدةً: عدد. مثال -3

 مفعول مطلق( جانشین:  رمحاً.)طعنته رمحاً: ابزار. مثال -4

 مفعول مطلق( جانشین:  کَ.)عَلَّمتُکَ تَعلیماً :ضمیر . مثال -5

 مفعول مطلق( جانشین:  احسنَ).احسنَ خطابٍ. مثال:  خاطبة -6

: عِیشةً ،مطلق: مفعول  میتةَ.)عِیشةً راضِیَةً یَمُوت العافر میتةَ سُوءٍ ویَعِیش المؤمِنُ: . مثالةهیئو  نوعیة -7

 ( مفعول مطلق جانشین

 
 . اَشرِح المُصطَلِحَاتِ التَالِیَة وَاضرِب لِکُلِ وَاحِدَةِ مِنهَا مِثَاالً:27

 بده و برای هریک مثالی بزن. را شرح زیر حات صطالترجمه : ا

 الفِعلُ الطَلَبِی،لَامُ الجُحوُد،القَرِینَةُ المَعنَوِیَّة،الظَرفُ المُختَص،المُبتَدأ المُؤوَّلُ بِالصَّرِیحِ،المُعَرّفُ بِأل

 الحرفیة. ء و ماالجِنسِیَّة،التنویع،الشبیه بالمضاف،السادّ مسدّ الخبر،القسم الصریح،التصریف التام،الم االبتدا
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 اِضرِب،لَا تَضرِب.مثل :  : فعل طلبی در مقابل فعل خبری است.فعل طلبی -

منفی قرار کَانَ  چون دائماً بعد از ،برای تأکید نفی می آید منفی وکَانَ : المی که بعد از الم جحود -

 مَا کَانَ اهللُ لِیَظلِمَ النّاسَ.: گیرد به آن الم جحود گویند. مثل می

  درست است کده هدر   .أکَلَ کُمُثری یَحیی: آن قرینه ای که عقل بر آن داللت دارد. مثل ینه معنویقر -

اعراب فاعل و مفعول تقدیری است و نمی توان از این طریق فاعل و مفعول را از یکددیگر تشدخیص    2

مده  اما عقل حکم می کند که گالبی توسط یحیی خورده شده باشدد و کلمده مقددم مفعدول و کل     ،داد

 ر را فاعل بگیریم.مؤخّ

 االُسبوُع،یَوم. :: ظرفی که از نظر زمان و مکان محدود و حد معینی دارد. مثلظرف مختص -

آن مقدم شده باشد که آن  ادوات مصدریه بر ول صریح : اگر جمله ای مبتدا قرار بگیرد ومبتدا مؤ -

صِیَامُکُم  شود مصدر می رود می به تأویل وقتی أن تَصوُموُ خَیرٌ لَکُم: مثل جمله به تأویل مصدر برود.

 خَیرٌ لَکُم.

 الرَجُل. :بیاید. مثل معرفه به ال جنس: زمانیکه بر سر اسم جنس ال تعریف در -

الکَلِمَةُ  :مثل نوع نوع کردن است. ،در واقع : بیشتر در علم ریاضی)ضرب و تقسیم( کاربرد دارد،تنویع -

 إمَّا إسمٌ أو فِعلٌ أو حرفٌ.

طَالِعاً  :مثلبعدش کامل شود شبه مضاف گویند.: هراسمی که معنایش به وسیله مابیه به مضافش -

 جَبَالً.

 زِیدٌ فِی الدّارِ.فِی مثل سادّ مسدّ خبر: چیزی که خودش خبر نیست اما به جای خبر می نشیند. -

 به جای آن آمده. فِی الدّارِ است که مُستَقَرٌ خبر واقعی خبر نیست و .الدّار

 .وبه جان ت لَعَمرُکَ: مثل : قسم صریح : لفظ قسمی که در غیر از قسم استعمال نمی شود. -

 متصرف: متصرف. تصرف تام : در مقابل تصرف ناقص است. مثالً ظرف که یا متصرف است یا غیر -

 .یَومُ الجُمُعَةِ مُبَارَکٌ مثل : ظرف بودن انواع نقشهای اعرابی را می پذیرد. یعنی عالوه بر

 سر مبتدا و برای تأکید نسبت مبتدا به خبر بر آن داخل می شود. الم ابتداء : المی که بر -

 می برد. مصدر به تأویلآن فعل  شده وفعل داخل  سر مای موصوله حرفی است که بر ی:مای حرف -
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 مَیِّز أنوَاعَ التَّوَابِع فِی الجُمَلِ التَّالِیَة: -134تمرین 

 مله ها مشخص کن.واع توابع را در جان

 1.یَعْلَمُون خِرَةَ لَهِىَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُواْذِهِ الْحَیَوةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ اآلوَ مَا هَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

قعى و تردید سراى آخرت، همان زندگى ]وا و این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازى نیست و بى ترجمه :

 .گزیدند.[ [ است؛ اگر اینان معرفت دانش داشتند ]دنیا را به قیمت از دست دادن آخرت برنمى ابدى

 عطف بیان. بدل یا الحَیوةُ : -

 الحَیوةُ. صفت برای الدُّنیَا : -

 هَذِهِ. خبر برای لَهوٌ : -

 لَهوٌ. معطوف به لَعِبٌ : -

 الدَّارَ. صفت برای اآلخِرَةِ : -

عَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فىِ الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ جخِرَةُ نَارُ اآلتِلْکَ الدَّالکَرِیم:  . القُرآن2ُ

 2.لِلْمُتَّقِین

دهیم که در زمین هیچ برتدرى و تسدلّط و    [ آخرت را براى کسانى قرار مى آن سراى ]پرارزش ترجمه :

 .[ براى پرهیزکاران است ند؛ و سرانجام ]نیکخواه هیچ فسادى را نمى

 بدل یا عطف بیان. :الدَّارُ -

 .الدَّارُ صفت برای اآلخِرَةُ : -

 عُلُوّاً. معطوف به فَسَاداً : -

                                                           
1
 .61العنکبوت/ 

2
 .37لقصص/ا 
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دُمْتُ  یدًا مَّاهِمْ شَعَلَیهِ وَ رَبَّکُمْ وَ کُنتُ   مْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنىِ بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبىّهُمَا قُلْتُ لَ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

 1.یدهِءٍ شَ  شىَ    لِّکُ  مْ وَ أَنتَ عَلىَفِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنىِ کُنتَ أَنتَ الرَّقِیبَ عَلَیهِ

من به آنان جز آنچه را که به من دستور دادى نگفتم، ]گفتم:[ خدایى را بپرستید که  ترجمه :

که در میان آنان بودم گواهشان بودم، و چون مرا ]از میان آنان به  پروردگار من و شماست. و تا زمانى

 . سوى خود[ برگرفتى، خود مراقب و نگاهبانشان بودى؛ و تو بر همه چیز گواهى

 بِهِ. در هِ به تأویل مصدر و بدل از ما دوم یا بدل از ضمیر أنِ اعبُدُوا : -

 اهلل. بدل یا نعت از رَبِّ : -

 رَبِّ. معطوف به رَبُّ : -

 

لَغْوًا  لَّا یَسْمَعُونَ فِیهَا*وَ کَأْسًا دِهَاقًا*وَ کَوَاعِبَ أَتْرَابًا*حَدَائقَ وَ أَعْنَابًا*إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا. القُرآنُ الکَرِیم: 4

 2.جَزَاءً مِّن رَّبِّکَ عَطَاءً حِسَابًا*وَ لَا کِذَّابًا

 [ و انواع انگورها* هایى ]سرسبز و خرم ى و کامیابى است.*باغتردید براى پرهیزکاران پیروز بى ترجمه :

شنوند  اى مى هایى لبریز ]از باده طهور[*در آنجا نه سخن بیهوده و دخترانى نو رسیده و هم سن*و جام

 . [ پاداشى کافى و به اندازه از سوى پروردگار توست و نه دروغ و تکذیبى.*]این

 فَازاً.مَ بدل بعض از کل ازحَدائِقَ :  -

 حَدائِقَ. معطوف بهأعنَاباً :  -

 حَدائِقَ. عطف برکَوَاعِبَ :  -

 کَوَاعِبَ. صفت برایأتراباً :  -

                                                           
1
 .771المائده/ 

2
 .76-77/النبأ 
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 حَدائِقَ. عطف برکأساً :  -

 کأساً. صفت برایدِهاقاً :  -

 لَغواً. عطف بر کِذّاباً : -

 جَزَاءً. برای صفت  مِن رَبِّکَ : -

 اءً .جَزَ کل برای بدل کل از عَطَاءً : -

 عَطَاءً. نعت برای حِساباً : -

 

 1.هرٍ*فىِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّقْتَدِرتَّقِینَ فىِ جَنَّاتٍ وَ نَإِنَّ المُ. القُرآنُ الکَرِیم: 5

ها و ]کنار[ نهرها هستند.*در جایگاهى حق و پسندیده نزد  یقیناً پرهیزکاران در بهشت ترجمه :

 .پادشاهى توانا

 جَنَّاتٍ. معطوف به : نَهَرٍ -

 فِی جَنَّاتٍ. بدل بعض از کل از فِی مَقعَدِ : -

 متعلق به محذوف. ،جَنَّاتٍ صفت برای عِندَ : -

 مَلِیکٍ. صفت برای مُقتَدِرٍ: -

 

،وقَبقَبته لِسانُه تهقَقلَلَه،فَبَبذَه،وذَبَبقَکُلَّهُ:لقلقه،وقَ . الرَّسوُلُ األعظَم)ص(: مَن وُقِیَ شَرَّ ثَالثٍ فَقَد وُقِیَ الشّر6َّ

 2بته فَرجه.بطنه،وذَبذَ

 قبقبه و همه بدیها نگهداری شده: لقلقه و چیز بتواند مراقبت کند از شر3: هرکس که ازشرترجمه 

 قبقبه اش شکمش و ذبذبه شهوتش می باشد. پس لقلقه اش زبانش، ذبذبه،
 

                                                           
1
 .11و11القمر/ 

2
 .717،ص2،پیشین،ج نوری،حسین بن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شَرَّ. برای تأکید کُلَّ : -

 الث.ث بدل بعض از کل از لقلق : -

 لقلق. معطوف به قبقب : -

 قبقب. معطوف به ذبذب : -

 

فَإنّهَا رَأسُ  . الرَّسوُلُ األعظَم)ص(: وَ أظهِر أمرَ اإلسالمِ کُلَّهُ صَغِیرَهُ وَ کَبِیرَهُ وَ لِیکِن أکثَر هَمِّکَ الصَّالة0

 1اإلسالمِ بَعدَ اإلقرَارِ بِالدِّینِ.

 دینه پس از اعتراف ب نماز باشد کهه یدار کن و بیشتر همتت بامر اسالم را از خرد و کالن پد :ترجمه

 ست.ا سر مسلما نی

 

 .أمرَ تأکید برای کُلَّ : -

 أمرَ. بدل بعض از کل برای:  صَغِیرَ -

 صَغِیرَ. معطوف به:  کَبِیرَ -

 

 اسِ کُلّهِم مُؤمِنِهِم وَ مُخَالِفِهِم،أمَّا. اإلمَامُ الصَّادِقُ)ع(: ]فِی قَولِهِ تَعَالَی:وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسناً[:أی لِلن8َّ

 هُ بِأیسَرَ مِنالمُؤمِنوُنَ فَیَبسُطُ لَهُم وَجهُهُ،وَأمَّا المُخَالِفوُنَ فَیُکَلِّمُهُم بِالمُدَارَاةِ الِ جتِذَابِهِم إلی اإلیمَانِ فَإنَّ

 2ذَلِکَ یَکُفَّ شُروُرُهُم عَن نَفسِهِ وَ عَن إخوَانِهِ المُؤمِنِینَ.

 یعنی با تمام مردم نیکو]درذیل آیه و گفته خداوند بلند مرتبه : و با مردم نیکوسخن بگویید[ :ترجمه

برخورد   منین به چهره ای گشاده و همگام با تبسمؤاما با م سخن بگویید چه مومن باشند چه مخالف،

درستی که به کمترین  کنید و با مخالفین با مدارا رفتار کنید برای اینکه به ایمان جذبشان کنید به

 از خود و برادان دینی اش باز داشت. قول نیکو می توان شر آنها را

                                                           
1
 .26ابن شعبه حرانی،حسن بن علی،پیشین،ص 

2
 .117ص،12ج،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 النَّاسِ. تأکید برای کُلّهِم :  -

 النَّاسِ. بدل بعض از کل از مُؤمِنِهِم : -

 مُؤمِنِهِم. معطوف به مُخَالِفِهِم : -

 أمَّا المُؤمِنوُنَ. معطوف به أمَّا المُخَالِفوُنَ : -

 نَفسِ. عطف بر انِ :إخوَ -

 إخوَانِ. صفت برای المُؤمِنِینَ : -

 

 شَکِّل الکَلَمَاتِ الَّتِی تَحتِهَا خَطّ وَاذکُر دَلِیلَ إعرَابِهَا: -135تمرین 

 کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را حرکت گذاری کن و دلیل اعرابش را بیان کن.

زُجَاجَةٍ  فىِ الْمِصْبَاحُ مِصْبَاحٌاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَوةٍ فِیهَا اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَ. القُرآنُ الکَریم: 1

ءُ وَ لَوْ لَمْ  یُضىِ وَ لَا غَرْبِیَّةٍ یَکاَدُ زَیْتهُا شَرْقِیَّةٍلَّا  یْتُونَةٍیُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَ دُرِّىٌّکَأَنهَّا کَوْکَبٌ لزُّجَاجَةُ ا

 1ءٍ عَلِیم.  شىَ    اللَّهُ بِکلُ هدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَنُورٍ یَ  عَلىَ نُّورٌ نَارٌ سْهُتَمْسَ

ها و زمین است؛ وصف نورش مانند چراغدانى است که در آن، چراغ پر فروغى  خدا نور آسمان: ترجمه 

یان آبگینه بلورینى است، که آن قندیل بلورین گویى ستاره تابانى است، ]و آن است، و آن چراغ در م

شود، ]و[ روغن آن  [ درخت زیتونى پربرکت که نه شرقى است و نه غربى افروخته مى [ از ]روغن چراغ

[ نزدیک است روشنى بدهد گرچه آتشى به آن نرسیده باشد، نورى است بر فراز  ]از پاکى و صافى

زند ]تا  ها مى کند، و خدا براى مردم مثل هر کس را بخواهد به سوى نور خود هدایت مى نورى؛ خدا

 . حقایق را بفهمند[ و خدا به همه چیز داناست

 ر و مرفوع.مؤخّ یمبتدامِصبَاحٌ :  -

 مبتدا و مرفوع.المِصبَاحُ :  -

                                                           
1
 .71النور/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مبتدا و مرفوع.الزُّجَاجَةُ :  -

 ع.و مرفو کَوکَبُ صفت برایدُرِّیٌّ :  -

 شَجَرَةٍ . بدل اززَیتوُنِهِ :  -

 شَجَرَةٍ . صفت دوم برایشَرقِیَّةٍ :  -

 لَم تَمسَسهُ. فاعل براینَارٌ:  -

 هَذَا. محذوفِ یخبر برای مبتدانوُرٌ:  -

   إِنىّ   رَبّا یَتَّقُونَ*قَالَ أَ لَ قَوْمَ فِرْعَوْنَالظَّالِمِینَ*الْقَوْمَ رَبُّکَ مُوسىَ أَنِ ائْتِ   وَ إِذْ نَادَىالقُرآنُ الکَریم: . 2

 1.أَخَافُ أَن یُکَذِّبُون

 [ هنگامى را که پروردگارت موسى را ندا داد که: خود را به قوم ستمکار برسان. ]یاد کن ترجمه :

[  [ قوم فرعون ]که به آنان بگویى:[ آیا ]از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست ]به سوى

 .ترسم مرا تکذیب کنند : پروردگارا! به راستى مىگفت پرهیزید؟ نمى

 .و منصوباِئتِ  به برای مفعولالقَومَ :  -

 القَومَ الظّالِمِینَ. بدل یا عطف بیان برایقَومَ فِرعَونَ :  -

کسره  منادای مضاف که حرف ندا از ابتدای آن و یای متکلم از آخر آن حذف شده است ورَبِّ :  -

 د.داللت بر حذف یاء دار
 

 2.مُرَّةٌأَو  حُلوَةٌ. اإلِمَامُ عَلِیٌ)ع(: لِکُلِّ امرِیءٍ عَاقِبَةٌ 3

 تلخ یا شیرین. را پایانی است،ترجمه : هر کس 

 بدل بعض از کل.حُلوَةٌ :  -

 حُلوَةٌ. معطوف بهمُرَّةٌ :  -

                                                           
1
 .72-71الشعراء/ 

2
 .717/الحکمةبالغهنهج ال 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.الظَّنَّمَن أساءَ بِهِ التُّهمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ  مَواضِعَ. اإلِمَامُ عَلِیٌ)ع(: مَن وَضَعَ نَفسَهُ 4

 .کسى که خود را در جایگاه تهمت قرار داد، نباید جز خود را نکوهش کندترجمه :

 .منصوب فیه  و مفعولمَواضِعَ :  -

 و منصوب.أساءَ  به برای مفعولالظَّنَّ :  -

 

 2.داءًکان  خَطَأًإذا کان وَ  دَواءً. اإلِمَامُ عَلِیٌ)ع(: إنَّ کَلَامَ الحُکَمَاءِ إذا کانَ صَواباً کانَ 5

 جان است. دردِ مان و اگر نادرست،ترجمه : به درستی که گفتار حکیمان اگر درست باشد در

 اول و منصوب. کانَ خبردَواءً :  -

 دوم و منصوب. کانَ خبرخَطَأً :  -

 سوم و منصوب. کانَ خبرداءً :  -

 

 

حَتّی أسهَرَت لَیالِیَهُم وَ  مَخافَتَهُ قُلوُبَهُموَ ألزِمَت  مَحارِمَهُ لِیاءَهُأو. اإلِمَامُ عَلِیٌ)ع(: إنَّ تَقوَی اهللِ حَمَت 6

 3بِالظَّمإ. وَالرِّیَّأظمَأت هَواجِرَهُم فَأخَذوُا الرّاحَةَ بِالتَّعَب 

حرامها منع کرده و قلبهای آنان را مالزم  دوستان او را از ترجمه : به درستی که پرهیزکاری از خداوند،

ا تشنه ز خداوند قرار داده است تا اینکه شبهای آنان را بی خواب کرده و بین روزها آنان رترس ا

به سبب تشنگی سیرابی تحصیل کرده پس به سبب تعب وسختی آسایش فرا گرفته اند و گردانیده،

 اند.

 و منصوب. حَمَت به اول مفعولأولیاء :  -

 مضاف الیه و محالً مجرور. هُ : -

 .و منصوب حَمَت به دوم فعولممَحارِمَ :  -

                                                           
1
 .711بالغه/الحکمةنهج ال 

2
 .261بالغه/الحکمةال نهج 

3
 .211ص،پیشین،تمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .مضاف الیه و محالً مجرورهُ :  -

 و منصوب. ألزِمَت به اول مفعولقُلوُبَ :  -

 .مضاف الیه و محالً مجرورهُم :  -

 .و منصوبألزِمَت  به دوم مفعولمَخافَةَ :  -

 أخَذوُا.به  و مفعول التَّعَب معطوف بهوالرِّیَّ :  -
 

 

 

 

األسمَاءِ وَعَیِّن  مَرفوُعَاتِ وَالمَنصوُبَاتِ وَالمَجزُوُمَاتِ وَ المَجرُورَاتِ مِن األَفعَالِ وَاِستَخرَج ال -136تمرین 

 اإلِعرَابَ األَصلِی مِن التَبعِی:

 را فرعی واسماء بیرون بیاور و اعراب اصلی  از افعال و مجرورات را مجزومات و منصوبات و مرفوعات و

 معین کن.
 

وَالعِزِّ البَاقِی عَلَی مَرِّ الدُّهُورِ وَ  وَ السُّلطَانِ المُمتَنِع بِغَیرِ جُنُودٍ وَ لَاأَعوَانٍ، لمُلکِ المُتَأَبِّدِ بِالخُلُودِ،اَللَّهُمَّ یَاذَا ا

 هی لَهُ بِآخِرِیَّةٍ،عَزَّ سُلطَانُکَ عِزّاً لَا حَدَّ لَهُ بِأوَّلِیَةٍ وَلَا مُنتَ خَوَالِی األَعوَامِ وَ مَوَاضِی األزمَانِ وَاألَیَّامِ،

وَلَا یَبلُغُ أَدنَی مَا استَأثَرتَ بِهِ مِن ذَلِکَ أَقصَی نَعتِ  وَاستَعلَی مُلکُکَ عُلوّاً سَقَطَتِ األَشیَاءُ دُونَ بُلُوغِ أَمَدِهِ،

لَطَائِفُ األَوهَامِ،کَذَلِکَ أَنتَ وَحَارَت فِی کِبرِیَائِکَ  ضَلَّت فِیکَ الصِّفَاتُ،وَتَفَسَّخَت دُونَکَ النُّعُوتُ، النَّاعِتِینَ،

خَرَجَت مِن  وَ أَنَا العَبدُ الضَّعِیفُ عَمَالً الجَسیِمُ أَمَالً، اهللُ األَوَّلُ فِی أَوَّلِیَّتِکَ وَعَلَی ذَلِکَ أَنتَ دَائِمٌ لَا تَزُولُ،

 ی عَصَمُ اآلمَالِ إِلَّا مَا أَنَا مُعتَصِمٌ بِهِ مِن عَفوِکَ،عَنِّ وَتَقَطَّعَت یَدِی أَسبَابُ الوُصُلَاتِ إِلَّا مَا وَصَلَهُ رَحمَتُکَ،

کَ وَلَن یَضِیقَ عَلَیکَ عَفوٌ عَن عَبدِ وَکَثُرَ عَلَیَّ مَا أَبُوءُ بِهِ مِن مَعصِیَتِکَ، قُلَّ عِندِی مَا أعتَدُّ بِهِ مِن طَاعَتِکَ،

 وَانکَشَفَ کُلُّ مَستوُرٍ دُونَ خُبرِکَ، عَلَی خَفَایَا األَعمَالِ عِلمُکَ، اَللَّهُمَّ وَ قَد أَشرَفَ ،فَاعفُ عَنِّی وَ إِن أَسَاءَ،

وَقَدِ استَحوَذَ عَلَیَّ عَدُوُّکَ الَّذِی استَنظَرَکَ  وَلَا تَعزُبُ عَنکَ غَیِّباتُ السَرَائِرِ، وَلَا تَنطَوِی عَنکَ دَقَائِقُ األُمُورِ،

فَأَوقَعَنِی وَقَد هَرَبتُ إِلَیکَ مِن صَغَائِرِ ذُنوُبٍ  إِلی یَومِ الدِّینِ لِإضلَاِلی فَأَمهَلتَهُ، لِغَوَایَتِی فَأنظَرتَهُ، وَاستَمهَلَکَ

فَتَلَ عَنِّی عِذارَ  وَکَبائِرِأَعمالٍ مُردِیَةٍ حَتّی إذا قارَفتُ مَعصِیَتَکَ وَاستَوجَبتُ بِسُوءِ سَعیِی سَخطَتَکَ، مُوبِقَةٍ،
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وَأَخرَجَنِی  فَأَصحَرَنِی لِغَضَبِکَ فَرِیداً، وَأَدبَرَ مُوَلِّیاً عَنِّی، وَ تَوَلّی البَراءَةَ مِنِّی، کَلِمَةِ کُفرِهِ،وَتَلَقّانِی بِ غَدرِهِ،

 1إِلی فِناءِ نَقِمَتِکَ طَرِیداً.

وای پادشاه قدرتمند بی نیاز از سپاه و  : خدایا ای صاحب پادشاهیِ همیشگی و جاودانه.ترجمه

صاحب عزت و بزرگی جاودانه که با گذشت روزها و سپری شدن سالها و گذشتن زمانها پشتیبان و ای 

پادشاهی تو دارای چنان عظمت و شکوهی است که آغاز و  و روزها همچنان باقی و پاینده هستی.

انجام آن را حدو نهایتی نیست وپادشاهی تو چنان بلند پایه است که همه چیز از دست یافتن به 

باالترین توصیف وصف کنندگان به پایین مرتبه از آن رفعت و بزرگواری که  مانده است ونهایت آن فرو

اوصاف در بیان عظمت و صفات تو ناتمام و رشته تعریفها در  به خود اختصاص داده ای نمی رسد.

همچنین تو  پیشگاهت از هم گسیخته و دقیقترین اندیشه ها در پیشگاه کبریایی تو حیران شده اند.

      ی هستی که در ازلیّت خویش پیش از همه وجود داشته ای و همیشه جاودانه ای و زوال خدای

و من بنده ای هستم که عملش اندک و آرزویش بزرگ است و وسایل پیوند با تو از دستم  نمی پذیری.

 بیرون رفته جز آنچه که رحمت تو باعث پیوند آن شده است و رشته های امیدم بریده شده جز رشته

اندک است و  طاعت و بندگی ات که بتوانم به آن اعتماد کنم، عفو و گذشت تو که به آن چنگ زده ام.

نزد من بسیار است و بخشیدن بنده گناهکارت هرچند که بد  ،و نافرمانیت که به آن اقرار کنم معصیت

مال پنهانی احاطه پروردگارا علم تو برکارها و اع پس مرا عفو کن. برای تو دشوار نیست، کرده باشد،

دارد و هر پنهان و مستوری در برابر علم تو آشکار است و جزئیات امور از نظر تو پنهان نیست و 

رازهای نهان از تو پوشیده نمی ماند.)پروردگارا(دشمن تو)شیطان(که برای گمراه کردن من از تو مهلت 

قیامت از تو فرصت خواسته و تو به  خواسته و تو او را مهلت داده ای و برای منحرف کردن من  تا روز

پس این دشمن در حالیکه از گناهان کوچک هالک کننده و  ت داده ای بر من غلبه کرده است.صاو فر

مرا بر زمین زد و چون به معصیت و نافرمانی تو  گناهان بزرگ هالک کننده به سوی تو می گریختم،

رده از چهره فریبکارانه خود دچار شده و به خاطر کار زشتم سزاوار خشم تو گشتم)پ

برگرفت(پس)شیطان(افسار حیله و فریبش را از گردنِ من باز کرد و با سخن کفر آمیز با من روبرو شد 

آنگاه مرا در برابر خشم تو در بیابان  و از من بیزاری جست و بر من پشت کرد و به راه خود رفت،

 اخت.گمراهی تنها گذاشت و مرا در آستانه انتقام تو رها س

 

                                                           
1
 .221ص،72الدعاء،7736لسجادیة،مشهد:شرکت به نشر،الصحیفة ااإلمام علی بن الحسین)ع(، 
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 مبنی بر ضم.(یَا + اهللُ)منادای مفرد معرفهاَللَّهُمَّ :  -

 منادای مضاف و منصوب به الف.ذَا :   -

 مضاف الیه و مجرور.المُلکِ :  -

 و مجرور. المُلکِ صفت برایالمُتَأَبِّدِ :  -

 .مجرور به حرف جرالخُلوُدِ :  -

 مجرور. و الخُلوُدِ معطوف بهالسُّلطَانِ :  -

 مجرور. و السُّلطَانِ صفت برایمتَنِع : المُ -

 به حرف جر.  مجرورغَیرِ :  -

 مضاف الیه و مجرور.جُنوُدِ :  -

 مجرور. والخُلوُدِ  معطوف بهالعِزِّ :  -

 مضاف الیه وتقدیراً مجرور.البَاقِی :   -

 .به حرف جر  مجرورمَرِّ :  -

 .مضاف الیه و مجرورالدُّهوُرِ:  -

 و مجرور. مَرّ ف بهمعطوخَوالِی :  -

 .مضاف الیه و مجروراالَعوامِ :  -

 تقدیراً مجرور. و مَرِّ معطوف بهمَواضِی :  -

 مضاف الیه و مجرور.االَزمانِ :  -

 و مجرور. االَزمانِ معطوف بهاالَیّامِ :  -

 .فاعل و مرفوعسُلطانُ :  -

 .مضاف الیه و محالً مجرورکَ :  -

 وب.مفعول مطلق و منصعِزّاً :  -

 .اسم الی نفی جنس و منصوبحَدَّ :  -
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 به حرف جر.  مجروراَوَّلِیَّةٍ :  -

 .و تقدیراً منصوب حَدَّ معطوف بهمُنتَهی :  -

 و مجرور.  اَوَّلِیَّةٍ معطوف بهآخِرِیَّةٍ :  -

 .فاعل و مرفوعمُلکُ :  -

 مضاف الیه و محالً مجرور.کَ :  -

 مفعول مطلق و منصوب.عُلُوّاً :  -

 فاعل و مرفوع.االَشیاءُ :  -

 ظرف و منصوب.دُونَ :  -

 .مضاف الیه و مجروربُلُوغِ :  -

 مضاف الیه و مجرور.اَمَدِ :  -

 .فعل مضارع منفی و مرفوعیَبلُغُ :  -

 فاعل و تقدیراً مرفوع.اَدنی :  -

 .و محالً منصوب  به مقدم مفعولمَا :  -

 فاعل و محالً مرفوع.: استَاثَرتَ در تَ  -

 به حرف جر. محالً مجرور ذَلِکَ : -

 عطف بیان و تقدیراً منصوب. اَقصی : -

 مضاف الیه و مجرور. نَعتِ : -

 .مضاف الیه و مجرور النّاعِتِینَ : -

 فاعل و مرفوع. الصِّفاتُ : -

 فاعل و مرفوع. النُّعُوتُ : -

 به حرف جر. مجرور کِبرِیاءِ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و کَ : -
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 فاعل و مرفوع. لَطائِفُ : -

 مضاف الیه و مجرور. االَوهامِ : -

 مبتدا و محالً مرفوع. اَنتَ : -

 خبر و مرفوع. اهللُ : -

 و مرفوع. اهللُ صفت برای االَوَّلُ : -

 مجرور به حرف جر. اَوَّلِیَّةٍ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و کَ : -

 .به حرف جر محالً مجرور ذَلِکَ : -

 مبتدا و محالً مرفوع. نتَ :اَ -

 خبر و مرفوع. دائِمٌ : -

 مبتدا و محالً مرفوع. اَنا : -

 خبر و مرفوع. العَبدُ : -

 و مرفوع. العَبدُ صفت برای الضَّعِفُ : -

 .تمییز و منصوب عَمَالً : -

 و مرفوع. العَبدُ صفت برای الجَسِیمُ :  -

 تمییز و منصوب. اَمَالً : -

 به حرف جر. مجرور اً تقدیر یَدِی : -

 و مرفوع. خَرَجَت فاعل برای : اَسبابُ -

 مضاف الیه و مجرور. الوُصُالتِ : -

 به و محالً منصوب. مفعول هُ : -

 و مرفوع. وَصَلَ فاعل برای : رَحمَتُ -

 مضاف الیه و محالً مجرور. کَ : -
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



185 

 

 به حرف جر. محالً مجرور : ی -

 و مرفوع. تَقَطَّعَت فاعل برای : عِصَمُ -

 مضاف الیه و مجرور. اآلمالِ : -

 .مبتدا و محالً مرفوع اَنا : -

 مرفوع. و خبر مُعتَصِمٌ : -

 مجرور به حرف جر. عَفوِ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و کَ : -

 ظرف مکان و منصوب. عِند : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و ی : -

 أنا. مستتر فاعل آن ضمیر  فعل و اَعتدُّ : -

 به حرف جر.  محالً مجرور هِ : -

 به حرف جر. مجرور  طاعَتِ : -

 .محالً مجرور مضاف الیه و کَ : -

 .هُوَ فعل و فاعل آن ضمیر مستتر : کَثُرَ : -

 .به حرف جر محالً مجرور یَ : -

 فعل و فاعل آن ضمیر مستتر أنا. : اَبُوءُ -

 به حرف جر. محالً مجرور هِ : -

 به حرف جر. ورمجر : مَعصِیَةِ -

 .محالً مجرور مضاف الیه و کَ : -

 .فعل مضارع منصوب یَضِیقَ : -

 به حرف جر. محالً مجرور کَ : -

 و مرفوع. یَضِیقَ فاعل برای فعل عَفوٌ : -
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 به حرف جر. مجرور عَبدِ : -

 .محالً مجرور مضاف الیه و کَ : -

 فعل ماضی و محالً مجزوم. اَساءَ : -

 به حرف جر.  رورتقدیراً مج ی : -

 .منادای مفرد معرفه و مرفوع اهللُ : -

 فعل ماضی و مبنی بر فتح. : اَشرَفَ -

 مجرور به حرف جر. خَفایا : -

 مضاف الیه و مجرور. االَعمالِ : -

 و مرفوع. اَشرَفَ فاعل برای فعل عِلمُ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و کَ : -

 فتح.فعل ماضی و مبنی بر  اِنکَشَفَ : -

 فاعل و مرفوع. کُلُّ : -

 مضاف الیه و مجرور. مَستُورٍ : -

 .ظرف و منصوب دُونَ : -

 مضاف الیه و مجرور. خُبرِ : -

 .محالً مجرور مضاف الیه و کَ : -

 .به حرف جر محالً مجرور کَ : -

 و مرفوع. ال تَنطَوِی فاعل برای فعل دَقائِقُ : -

 مضاف الیه و مجرور. االُمُورِ : -

 فعل مضارع منفی و مرفوع به ضمه. تَعزُبُ : -

 به حرف جر. محالً مجرور کَ : -

 .و مرفوع ال تَعزُبُ فاعل برای فعل غَیِّباتُ : -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 مضاف الیه و مجرور. السَّرائِرِ : -

 فعل ماضی و مبنی بر فتح. اِستَحوَذَ : -

 .به حرف جر  تقدیراً مجرور ی : -

 و مرفوع. تَحوَذَاِس فاعل برای فعل عَدُوُّ : -

 .محالً مجرور مضاف الیه و کَ : -

 فعل ماضی و مبنی بر فتح.  اِستَنظَرَ : -

 به و محالً منصوب. مفعول کَ : -

 به حرف جر. مجرور  غَوایَتِ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و ی : -

 فاعل و محالً مرفوع. تَ : -

 به و محالً منصوب. مفعول:  هُ -

 عل ماضی و مبنی بر فتح.ف اِستَمهَلَ : -

 به و محالً منصوب. مفعول کَ : -

 به حرف جر.  مجرور یَومِ : -

 مضاف الیه و مجرور.  الدّینِ : -

 مجرور به حرف جر. اِضاللِ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و ی : -

 فاعل و محالً مرفوع. تَ : -

 .به و محالً منصوب مفعول هُ : -

 بنی بر فتح.فعل ماضی و م اَوقَعَ : -

 به و محالً منصوب. مفعول ی : -

 فاعل و محالً مرفوع. تُ : -
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 به حرف جر. محالً مجرور کَ : -

 به حرف جر. مجرور صَغائِرِ : -

 مجرور. مضاف الیه و ذُنُوبٍ : -

 مجرور. مضاف الیه و مُوبِقَةٍ : -

 و مجرور. صَغائِرِ معطوف به کَبائِرِ : -

 مجرور. مضاف الیه و اَعمالٍ : -

 مجرور. مضاف الیه و مُردِیَةٍ : -

 فاعل و محالً مرفوع. تُ : -

 به و منصوب. مفعول مَعصِیَةَ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و کَ : -

 فاعل و محالً مرفوع. تُ : -

 به حرف جر. مجرور سُوءِ : -

 .تقدیراً مجرور مضاف الیه و سَعی : -

 .محالً مجرور مضاف الیه و ی: -

 فاعل و محالً مرفوع. : تَ -

 به و محالً منصوب. مفعول کَ : -

 فعل ماضی و مبنی بر فتح. فَتَلَ : -

 فاعل و محالً مرفوع. :فَتَلَ مستتر در هُوَ -

 به حرف جر. تقدیراً مجرور  ی : -

 به و محالً منصوب. مفعول : عِذارَ -

 .مجرور مضاف الیه و : غَدرِ -

 .رورمحالً مج مضاف الیه و هِ : -
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 .تقدیراً منصوب به و مفعول ی : -

 به حرف جر. مجرور کَلِمَةِ : -

 مجرور. مضاف الیه و کُفرِ : -

 .محالً مجرور مضاف الیه و هِ : -

 فعل ماضی و مبنی بر فتح. تَوَلَّی : -

 منصوب. به و مفعول البَراءَةَ : -

 .به حرف جر  تقدیراً مجرور ی : -

 ی بر فتح.فعل ماضی و مبن اَدبَرَ : -

 .منصوب به و مفعول مُوَلِّیاً : -

 .تقدیراً مجرور به حرف جر ی : -

 فعل ماضی و مبنی بر فتح. : اَصحَرَ -

 محالً منصوب. به و مفعول ی : -

 به حرف جر.  مجرور غَضَبِ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و کَ : -

 تمییز و منصوب. فَرِیداً : -

 بر فتح. فعل ماضی و مبنی اَخرَجَ : -

 محالً منصوب. به و مفعول ی : -

 .به حرف جر  مجرور فِناءِ : -

 مضاف الیه و مجرور. نَقِمَتِ : -

 محالً مجرور. مضاف الیه و کَ : -

 تمییز و منصوب. طَرِیداً : -
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 أعرِب الجُمَل التالیة: -130تمرین 

 کن. ترکیبرا زیر جمالت 
 

 1.هُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِیًّاوَ وَهَبْنَا لَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 .و از رحمت خود برادرش هارون را که داراى مقام پیامبرى بود، به او بخشیدیم ترجمه :

 استینافیه. حرف:  وَ -

 ا محالً مرفوع.نَ یر بارز فاعل آن ضم ،فعل ماضیوَهَبنا :  -

 حرف جر.لَ :  -

 محالً مجرور به حرف جر.هُ :  -

 مجرور. و جارن رَحمَتِ : مِ -

 مضاف الیه و محالً مجرور.نا :  -

صورت  نصب آن به الف است در و منصوب به الف.)از اسماء خمسه، وَهَبنا به برای فعل مفعولأَخا :  -

 گانه.(3دارا بودن شروط 

 مضاف الیه و محالً مجرور.هُ :  -

 بدل از أَخا و منصوب.هارُونَ :  -

 و منصوب.أَخا  ایبر حالنَبِیّاً : -

 

 2. الرَّسُولُ األعظَم)ص(: وَیلٌ لِمَن طَلَبَ الدُّنیا بِالدّینِ،وَیلٌ لَهُ.2

 وای بر او. ترجمه : وای بر کسی که دنیا را به دین بجوید،
 

                                                           
1
 .17مریم/ 

2
 .111ص،1محمدی ری شهری،محمد،پیشین،ج  
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 مبتدا با مسوغ ابتدا به نکره. وَیلٌ : -

 .خبر برای مبتدا و محالً مرفوع  جار و مجرور، : مَنلِ -

 محالً مرفوع.هُوَ عل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر ف طَلَبَ : -

 به و تقدیراً منصوب. مفعول الدُّنیا : -

 و مجرور. جار بِالدّینِ : -

 مبتدا و مرفوع. وَیلٌ : -

 خبر و محالً مرفوع. لَهُ : -

 

 1. اإلِمامُ عَلیٌ)ع(: النَّاسُ ضَرَبانِ:بالِغٌ ال یَکتَفِی وَ طالِبٌ ال یَجِد.3

      جویندگانی که  و ه یافته هایشان(بسنده نمی کنندیابنده هایی که)ب دم دوگونه اند:: مرترجمه

 نمی یابند.

 مبتدا و مرفوع. النَّاسُ : -

 خبر و مرفوع. ضَرَبانِ : -

 بدل جزء از خبر. بالِغٌ : -

 .فاعل)ضمیر مستتر هُوَ محالً مرفوع( جمله فعلیه متشکل از فعل+ ال یَکتَفِی : -

 حرف عطف. وَ: -

 عطف به بدل. طالِبٌ : -

 محالً مرفوع. فاعل)ضمیر مستتر هُوَ محالً مرفوع(،خبر و جمله فعلیه متشکل از فعل+ ال یَجِد : 

 

 

 

 

                                                           
1
 .711ص، 37ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 
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 معانی حروف جر  -5-1

 

 ها فِی الجُمَل التالِیَة:قَلَّوَاذکُرْ مَعانِیها وَ مُتَعَ عَینْ حُروُفَ الجَرِّ -138تمرین 

 حروف جر را مشخص و معانی و متعلق آنها را در جمله ها ذکر کن.
 

 1.الِیَةلُواْ وَ اشْرَبُواْ هَنِیَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فىِ الْأَیَّامِ الخَکُ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 .لى که در گذشته انجام دادیدگوارایتان باد به سبب اعما]به آنان گویند:[بخورید وبیاشامید،:ترجمه 

 است. هَنِیئاً یا کُلُوا معنای آن سببیت و متعلق به بِ : -

 می باشد. أَسْلَفْتُمْ به معنای ظرفیت و متعلق به فِی : -

 

لَوْ کاَنَ  لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ ذَا الْقُرْءَانِلىَ أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاجْتَمَعَتِ الْانسُ وَ الْجِنُّ عَ   قُل لَّئنِ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 2.بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا

 توانند مانندش را بیاورند، ، نمىبگو: قطعاً اگر جنّ و انس گرد آیند که مانند این قرآن را بیاورند :ترجمه

 .و اگر چه پشتیبان یکدیگر باشند

 .اإلنْسُ وَالجِنُّ زبه معنای استعالی مجازی و متعلق به محذوف حال ا عَلی: -

 می باشد. یَأتُوا  به معنای تعدیه و متعلق به بِ : -

 است. ال یَأتُونَ به معنای تعدیه و متعلق به بِ : -

 .می باشد کَانَ به معنای ملک و استحقاق و متعلق به لِ : -

                                                           
1
 .21الحاقة/ 

2
 .33ء/اإلسرا 
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 1.إِلَّا الْحَیَوةَ الدُّنْیَا عَن ذِکْرِنَا وَ لَمْ یُرِدْ  فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلىَ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

 .اند، روى بگردان اند و جز زندگى دنیا را نخواسته این از کسانى که از یاد ما روى گردانده بنابر ترجمه :

 می باشد. أعْرِضْ به معنای مجاوزت مجازی و متعلق به عَنْ : -

 است.  تَوَلّی به معنای مجاوزت مجازی و متعلق به عَنْ : -

 

 2سوُلُ األعْظَم)ص(: الدّاعِی بِال عَمَلٍ کَالرّامِی بِال وَترٍ.. الر4َّ

 ترجمه : دعوت کننده بدون عمل مانند تیرانداز بدون تیر است.
 

 می باشد. الدّاعِی به معنای تعدیه یا استعانت و متعلق به بِ : -

 است. الرّامِی به معنای تعدیه یا استعانت و متعلق به بِ : -

 

 األعْظَم)ص(: إذا کَان یَوْمُ القِیامَةِ لَمْ تَزِلَّ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّی یُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ،عَنْ عُمْرِهِ فِیمَ . الرَّسوُل5ُ

 3یْتِ.أفْناهُ،وَعَنْ شَبابِهِ فِیمَ أبْالهُ،وَعَمّا اکْتَسَبَهُ مِنْ أیْنَ اکْتَسَبَهُ وَ فِیمَ أنْفَقَهُ وَعَنْ حُبِّنا أهْلَ البَ

اى نلغزد تا از چهار چیز پرسش شود: از عمرش که در چه  چون روز رستاخیز شود پاى بنده: ترجمه

گذرانیده، و از جوانیش که در چه آزموده، و از آنچه بدست آورده که از کجا آورده و در چه خرج کرده 

 .است، و از دوستى ما خاندان

 لَمْ تَزِلَّ. به معنای استثنا و متعلق به حَتّی : -

 یُسْأَلَ. به معنای مجاوزت مجازی و متعلق به عَنْ : -

                                                           
1
 .21النجم/ 

2
 .772ص،11ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

3
 .16ابن شعبه حرانی،حسن بن علی،پیشین،ص 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یُسْأَلَ. به معنای مجاوزت مجازی و متعلق به عَنْ)دوم(: -

 أفْنا. به معنای ظرفیت و متعلق به فِی : -

 یُسْأَلَ. به معنای مجاوزت مجازی و متعلق به عَنْ)سوم(: -

 أبْال. به معنای ظرفیت و متعلق به فِی : -

 یُسْأَلَ. به معنای مجاوزت مجازی و متعلق به (:عَنْ)عَمّا -

 اکْتَسَبَ. به معنای ابتدای غایت مکانی و متعلق به مِنْ : -

 أنْفَقَ. به معنای ظرفیت و متعلق به فِی : -

 یُسْأَلَ. به معنای مجاوزت مجازی و متعلق به عَنْ)پنجم(: -

 

ن أن تُحَسِّنَ فی لَامِعَةِ العیُونِ عَالنِیَتی وَ تُقَبِّحَ فِیمَا أُبطِنُ لَکَ . اإلمَامُ عَلیٌ)ع(: الّلهُمَّ إنِّی أعُوذُ بِکَ م6ِ

 سَرِیرَتِی،مُحَافِظاً عَلَی رِئَاءِ النَّاسِ مِن نَفسِی بِجَمِیعِ مَا أنتَ مُطَّلِعٌ عَلَیهِ مِنِّی،فَأُبدِیَ لِلنَّاسِ حُسنَ

 1باً إلی عِبَادِکَ وَ تَبَاعُداً مِن مَرضَاتِکَ.ظَاهِرِی،وَأُفضِیَ إلَیکَ بِسُوءِ عَمَلِی،تَقَرُّ

ها نیکو، و درونم در آنچه که از تو پنهان  برم که ظاهر من در برابر دیده خدایا به تو پناه مى :ترجمه

دارم، زشت باشد، و بخواهم با اعمال و رفتارى که تو از آن آگاهى، توجّه مردم را به خود جلب  مى

را زیبا نشان داده با اعمال نادرستى که درونم را زشت کرده به سوى تو آیم، تا نمایم، و چهره ظاهرم 

 . به بندگانت نزدیک، و از خشنودى تو دور گردم

 

 است.أعُوذُ  به معنای تعدیه یا الصاق مجازی و متعلق بهبِ :  -

 .می باشد تُحَسِّنَ ابتدائیه و متعلق بهمِن : مِن  -

 است.تُحَسِّنَ  متعلق به د ومعنای ظرفیت را دارفِی :  -

 می باشد.تُقَبِّحَ  متعلق به معنای ظرفیت را دارد و :فِی)فِیمَا(  -

                                                           
1
 .216نهج البالغه/الحکمة  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 است. أُبطِنُ متعلق به معنای اختصاص یا تعدیه دارد ولَ :  -

 می باشد.مُحَافِظاً  به معنای استعالی مجازی است و متعلق بهعَلَی :  -

 است.اء رِئَ ابتدائیه و متعلق به مِن مِن : -

 می باشد.مُطَّلِعٌ  معنای سببیت دارد و متعلق بهبِ :  -

 است. مُطَّلِعٌ و متعلق به  به معنای استعالی مجازیعَلی :  -

 می باشد.مُطَّلِعٌ  تواند به معنای ابتدای غایت باشد و متعلق به میمِن)مِنّی( :  -

 است. أُبدِیَ الم اختصاص یا تعدیه و متعلق بهلِ :  -

 می باشد.أُفضِیَ  به معنی انتهای غایت و متعلق بهی : إل -

 است.أُفضِیَ  حرف تعدیه و متعلق بهبِ :  -

 می باشد.تَقَرُّباً  به معنی تعدیه یا انتهای غایت و متعلق بهإلی :  -

 است.تَبَاعُداً  معنای ابتدای غایت دارد و متعلق بهمِن :  -

 

 1بِحُسنِ القَولِ فِیهِ. . اإلمَامُ عَلیٌ)ع(: رُبَّ مَفتُون0ٍ

 ستایش دیگران فریب خوردند. جمه : چه بسا کسانی که باتر

        حروف شبه زائد متعلق چون حرف شبه زائد است و قی ندارد.متعل و به معنای تکثیررُبَّ :  -

 نمی خواهد.
 

 2بِقَدَرِ عِلَّتِهِ. . اإلمَامُ عَلیٌ)ع(: إذَا ابتَلَی اهللُ عَبداً أَسقَطَ عَنهُ مِن الذُّنوُب8ِ

 زمانی که خداوند بنده ای را گرفتار کند به اندازه گرفتایش گناهانش را می برد. ترجمه :

 است.أَسقَطَ  معنای مجاوزت دارد و متعلق بهعَن :  -

 است.أَسقَطَ  بیانیه باشد و متعلق به مِن تبعیض یا می تواند به معنای بعض،مِن :  -

 است.أَسقَطَ  متعلق به ه وبه معنای تعدیبِ :  -

                                                           
1
 .162البالغه/الحکمة نهج  

2
 .716ص،13ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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قَالَ « بُنِی اإلسلَامُ عَلَی خَمسَةِ أشیَاءِ:عَلَی الصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ وَالحَجِّ وَ الصَّومِ وَالوِلَایَةِ». اإلمَامُ الصَادِقُ)ع(: 9

 1هُنَّ وَ الوَالِی هُوَ الدَلِیلُ عِلِیهنّ.الوِلَایَةُ أفضَلُ لِأنَّهَا مِفتَاحَ»زُرَارَةُ:فقلتُ:وَأیّ شَیءٍ مِن ذَلِکَ أفضَلُ؟فَقَالَ:

کدام یک یت.زراره گفت:)به حضرت(گفتم :حج و روزه و والیزبنا شده : نمازوزکات وچ5راسالم بترجمه :

 از آنها با فضیلت تر است؟گفت: والیت برتر است،برای اینکه والیت کلید آنهاست.
 

 است. بُنِیَ به معنای استعالئیه و متعلق به عَلَی : -

 می باشد. أفضَلُ به معنای بیانیه و متعلق به مِن : -

 می باشد. أفضَلُ الم تعلیل و متعلق به لِ : -

 است. الدَلِیلُ به معنای استعالء و متعلق به عَلَی)عِلِیهنّ( -

 

 2فِی کِبَرِهِ. . اإلمَام العَسکَرِیّ )ع(: جُرأةُ الوَلَدِ عَلَی وَالِدِه فِی صِغَرهِ تَدعُوا إلَی العُقُوق17ِ

 در بزرگی می شود. الدین در کوچکی موجب عاق اوفرزند به و  رجمه : جسارتت
 

 می باشد. جُرأةُ به معنای استعالء و متعلق به عَلَی : -

 متعلق به عامل محذوف است. به معنای ظرفیت و فِی : -

 می باشد. تَدعُوا به معنای انتهای غایت و متعلق به فعل إلی : -

 متعلق به عامل محذوف است. به معنای ظرفیت و ی :فِ -

 

 3. ألَا رُبَّ مَولوُدٍ وَ لَیسَ لَهُ أبٌ                       وَذِی وَلَدٍ لَم یَلِدهُ أبوَانِ.11

و چه بسیار  ،ترجمه : چه کم هستند فرزندانی که زاییده شدند در حالیکه برای آنان پدری نیست

 .ارندوالدینی که پدر و مادر ند

       حروف شبه زائد متعلق  چون حرف شبه زائد است و قی ندارد.متعل به معنای تکثیر و :رُبَّ -

 نمی خواهد.

                                                           
1
 .76ص،2ه.ش،ج 7733،سوم،دارالکتب االسالمیاصول کافی،تهران:،نی،محمدبن یعقوبکلی 

2
 .131صابن شعبه حرانی،حسن بن علی،پیشین، 

3
 .711ص،7ابن هشام،عبداهلل بن یوسف،پیشین،ج 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 أجِب عَلَی األسئَلَةِ اإلعرَابِیَّةِ القُرآنِیَّةِ التَالِیَة: -139تمرین 

 سواالت اعرابی قرآنی را جواب بده.
 

ثَلَاثَة مَعَانٍ:بَیَانِیَة،ابتدَائِیَة وَ تَبعِیضِیَة،وَضَّح مَعنِی  1«الجِنّةِ وَ النَّاسِ نَمِ». قِیلَ فِی مَعنِی )مِن( فِی اآلیَةِ 1

 اآلیَةِ فِی الحَالَاتِ الثَلَاث.

 ابتدائیه و تبعیضیه، معنی گفته شده : بیانیه، 3« مِنَ الجِنّةِ وَ النَّاسِ» : در معنی مِن در آیهترجمه

 ح بده.معنای آیه را در سه حالت توضی

که  را،الَّذی یُوَسوِسُ  است که بیان کرده مراد ازیُوَسوِسُ  متعلق بهمِنَ الجِنّةِ  بیانیه : در اینصورت -

 مراد از آن جن و انس است.

الَّذی یُوَسوِسُ  :متعلق به عامل مقدَّر که آن عامل مقدر حال استمِن الجِنَّةِ ابتدائیه : در اینصورت  -

در حالیکه آغاز این وسوسه یا از جانب جن  ،حَالَ کَونِهِ مِن جَهَتِ الجِنَّةِ وَمِن جَهَةِ النَّاسِ فِی صُدُورِ النَّاسِ

 است یا از جانب انس.

کسی که وسوسه )الَّذی یُوَسوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ کائِناً مِن الجِنَّةِ وَ مِن النَّاسِ: در اینصورت تبعیضیه -

که معنی کائِناً به مِن الجِنَّةِ متعلق  ضی از جن و بعضی از انس است.( کهمی کند در سینه های مردم بع

 را داراست.بعضیة 

 

 2«.ةِ قَومٍ آخَرِینَکَمَا أنشَأکُم مِن ذُرَّیَّ». مَا هُوَ مَعنِی )مِن( فِی اآلیَةِ 2

 چیست؟ «کَمَا أنشَأکُم مِن ذُرَّیَّةِ قَومٍ آخَرِینَ» ترجمه : معنی مِن در آیه

 احتمال وجود دارد:  سه -

 را همچنان که آغاز کرد آفرینش شما ،کَمَا إبتَدَأَ إنشَاءَکُم مِن ذُرَّیَّةِ قَومٍ آخَرِینَ یعنی ابتدائیه باشد، -1

 از نسل قوم دیگر.

                                                           
1
 .6الناس/ 

2
 .777األنعام/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از  از بعضی همچنان که آفرینش شما را کَمَا أنشَأکُم مِن بَعضِ ذُرَّیَّةِ قَومٍ آخَرِینَ، تبعیضیه باشد، -2

 قرار داد. ل قوم دیگرنس

احتمال  به جای گروه دیگر شما را آفرید. البته این ،کَمَا أنشَأکُم بَدَلَ ذُرَّیَّةِ قَومٍ آخَرِینَ بدل باشد، -3

 ضعیف است.

 

 وَأجِب:1« ذِی جَمَعَ مَاالً وعَدَّدَهوَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ*الَّ». دَقِّق فِی اآلیَتَینِ 3

 دقت کن و به سواالت جواب بده. «وَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ*الَّذِی جَمَعَ مَاالً وعَدَّدَه»آیه 2 ترجمه : در این

 «.لُمَزَةٍ»أ. بَیِّن عِلَّتی جَر 

 را بیان کن. لُمَزَةٍ علت جر 2ترجمه : 

 بدل کل. باشد، هُمَزَةٍ بدل از لُمَزَةٍ -1

 ید مرادف لفظ.تأک باشد. هُمَزَةٍ تأکید لفظیلُمَزَةٍ  -2

 .باشد هُمَزَةٍ نعت از لُمَزَةٍ -3

 یُمکِنُ أن تَکُونَ مَجرُوراً مَحالً،وَمَنصُوباً أیضاً،اُکتُب عِلَّةَ ذَلِکَ فِی کُلِّ حَالَةِ.« الَّذِی»ب. کَلِمَةُ 

 بنویس. و نصب را علت این جر ممکن است محالً مجرور یا محالً منصوب باشد، «اَلّذِی» ترجمه : کلمه

 علت دارد: 2 باشد،  اینکه محالً مجرور

 الَّذِی نعت از لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. -1

 لُمَزَةٍ. بدل ازالَّذِی  -2

 :اینکه محالً منصوب باشد 

 قرار دهیم. أعنِی به برای فعل را قطع از تابعیت کنیم و مفعول الَّذِی بنابر مذمت -

 

 

 

                                                           
1
 .7و2الهمزة/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حروف قسم  -5-2

 فَ القَسَمِ وَ جَوَابَهَا:عَیِّن أحرُ -147تمرین 

 حروف قسم و جوابشان را معین کن.
 

وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ*وَ طُورِ سِینِینَ*وَ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ*لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ فىِ أَحْسَنِ . القُرآنُ الکَرِیم: 1

 1تَقْوِیم.

و به این شهر امن *که ما انسان را در نیکوترین سوگند به انجیر و زیتون *و به طور سینا * ترجمه :

 . نظم و اعتدال آفریدیم

 حرف قسم. :وَ -

 جواب قسم. :لَقَد خَلَقنَا اإلنسَانَ فِی أحسَنِ تَقوِیمٍ -

 برسر جواب قسم آمده. لَ+قَد چون جواب قسم جمله فعلیه ای است که فعل آن ماضی مثبت است

 

 2.عِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینقَالَ فَبِ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 . کنم تت سوگند همه آنان را گمراه مىزّگفت: به عترجمه : 

 حرف قسم. بِ : -

 جواب قسم. لَاُغوِ ینَّهُم أَجمَعِینَ : -

 سر آن آمده. بر لَ فعلیه ای است که فعل آن ماضی مثبت و  قسم جمله  چون جواب -

                                                           
1
 .1-7التین/ 

2
 .32ص/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.حِجْر هَلْ فىِ ذَالِکَ قَسَمٌ لِّذِى*وَ الَّیْلِ إِذَا یَسْرِ*وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ*وَ لَیَالٍ عَشْرٍ*جْرِالْفَوَ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

گانه*و به زوج و فرد*و به شب هنگامى که  هاى ده سوگند به سپیده دم *و به شب ترجمه :

 ؟گذرد.*آیا در آنچه گفته شد، سوگندى براى خردمند هست مى

 حرف قسم. وَ : -

 جواب قسم. هَل فی ذَلِکَ قَسَمٌ لِذِی حِجرٍ: -

 

 2.وَ الْعَصْرِ*إِنَّ الْانسَانَ لَفِى خُسْر. القُرآنُ الکَرِیم: 4

 . کارى بزرگى است تردید انسان در زیان [ بى [*]که سوگند به عصر ]ظهور پیامبر اسالم ترجمه :

 حرف قسم. وَ : -

 جواب قسم. إنَّ اإلنسَانَ لَفی خُسرٍ : -

 شده است. إنَّ ...+...لَ مقرون به ، کهچون جواب قسم جمله اسمیه مثبت است

 

 3هِ وسُوءِ خُلقِهِ.نَهُ مُؤمِناً إلّا بِسُوءِ ظَنِّ. اإلمَامُ عَلیٌّ)ع(:وَاهللِ لَا یُعَذِّبُ اهللُ سُبحَا5

 وء ظن و اخالقش.به خاطر س منی را عذاب نمی کند مگرجمه : به خدا قسم خداوند سبحان مؤتر

 حرف قسم. وَ : -

 جواب قسم. : لَا یُعَذِّبُ اهللُ سُبحَانَهُ مُؤمِناً -

 

                                                           
1
 .1-7الفجر/ 

2
 .2و7العصر/ 

3
 .131ص،پیشین،تمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  القِدرِ حَتّی یَعلُوَ. اإلمَامُ عَلیٌّ)ع(:وَالَّذی بَعَثَ بِالحَقِّ نَبیّاً لَتُبَلبَلُنَّ بَلبَلَةً وَلَتُغَربَلُنَّ غَربَلَةً وَلَتُساطُنَّ سَوط6َ

 1أعالکُم أسفَلَکُم وَلَیَسبِقنَّ سَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا ولَیُقَصِّرنَّ سَابِقُونَ کَانُوا سَبَقُوا. أَسفَلکُم أعالکُم وَ
 

مخلوط شدنی  ترجمه : سوگند به آنکه پیامبر را به حق مبعوث کرد که حتماً مخلوط خواهید شد،

و پایین روید و هرآینه گذشتگانی  غربال شدنی و به هم زده می شوید تا اینکه باال وغربال خواهید شد،

 د افتاد و آنها که پیش افتاده بودند کوتاهی خواهند کرد.هنکه کوتاهی کرده بودند پیش خوا

 حرف قسم. وَ : -

 جواب قسم. لَتُبَلبَلُنَّ بَلبَلَةً : -

 جواب قسم شده است. لَ چون جواب قسم جمله فعلیه و مضارع مثبت که مقرون به

 جواب قسم. ،لَتُبَلبَلُنَّ بَلبَلَةً  عطف برجمله غَربَلَةً : لَتُغَربَلُنَّ -

 جواب قسم شده. لَ چون جواب قسم جمله فعلیه مضارع مثبت است که مقرون به

 جواب قسم. :لَتُساطُنَّ سَوطَ القِدرِ -

 جواب قسم شده. لَ چون جواب قسم جمله فعلیه مضارع مثبت است که مقرون به

 جواب قسم. قُونَ :لَیَسبِقنَّ سَابِ -

 جواب قسم شده. لَ چون جواب قسم جمله فعلیه مضارع مثبت است که مقرون به

 جواب قسم. لَیُقَصِّرنَّ سَابِقُونَ :

 جواب قسم شده. لَ چون جواب قسم جمله فعلیه مضارع مثبت است که مقرون به

 

 2جَمعُ البَرِیَّةِ مَجمَع.. وَاهللِ لَولَا حَیدَرٌ مَا کَانَت            الدُّنیَا وَلَا 0

 دنیا و تمام مخلوقات نبودند. ترجمه : به خدا سوگند اگر حیدر)امیرالمومنین(نبود،

 

                                                           
1
 .131ص،پیشین،دتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محم 

2
 .712ص،بی جا:مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت،بی چا،بی تا،ضةابن أبی الحدید،الرو 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حرف قسم. :وَ -

 جواب قسم. مَا کَانَت الدُّنیَا : -

 جواب قسم. لَا جَمعُ البَرِیَّةِ مَجمَع : عطف برمَا کَانَت الدُّنیَا : -

 

 1بِالعَراءِ مُوَزَّعُ. شِلوَهُ       تَحتَ السَّنَابِکِنَ وَ . تَاهللِ لَا أنسَی الحُسَی8

ترجمه : به خدا قسم حسین و اندام و اعضاء بدنش را که زیر سم اسبان در بیابان پراکنده شده بود را 

 فراموش نمی کنم.

 حرف قسم. تَ : -

 جواب قسم. عُ :لَا أنسَی الحُسَینَ وَ شِلوَهُ تَحتَ السَّنَابِکَ بِالعَراءِ مُوَزَّ -

 

 حروف عطف  -5-3

 

 عَیِّن العَاطِفَ وَ المَعطُوفَ عَلَیهِ وَاذکُر مَعَانِیهَا فِی الجُمَل التَالِیَة: -141تمرین 

 لیه را معین کن و معانی عاطف را در جمله هایی که می آید بیان کن.عاطف و معطوف ع
 

وَ لَاکِن  مْدِهِحَءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِ  السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهِنَّ وَ إِن مِّن شىَتُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ . القُرآنُ الکَرِیم: 1

 2.لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کاَنَ حَلِیمًا غَفُورًا

گویند، وهیچ چیزى  ها ى هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست، او را تسبیح مىآسمان ترجمه :

فهمید، یقیناً او  گوید، ولى شما تسبیح آنها را نمى ر اینکه همراه با ستایش، تسبیح او مىنیست مگ

 . بردبار و بسیار آمرزنده است

                                                           
1
 .716ابن أبی الحدید،الروضة،پیشین،ص 

2
 .11اإلسراء/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 علیه. معطوف السَّمَوَاتُ السَّبعُ :                                     معطوف األرضُ : -

 علیه. معطوف السَّمَوَاتُ السَّبعُ :                                    معطوف مَن فِیهِنَّ : -

 معطوف لکِن لَا تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم : -

 علیه. معطوف تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبعُ وَ األرضُ وَمَن فِیهِنَّ وَ إن مِن شَیءٍ إلَّا یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ : 
 

 

 

 

 

 

 1.یَةٍ کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونآهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِاحْلَمِ بَلِ افْترَبَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

[ بلکه  هایى آشفته و پریشان است، ]نه [ بلکه خواب [ گفتند: ]نه، قرآنْ سحر نیست ]مشرکان ترجمه :

[ باید براى ما  تاده خداست[ است، ]اگر فرس پردازى [ بلکه او شاعرِ ]خیال آن را به دروغ بربافته، ]نه

 .هایى که پیامبران گذشته را ]با آنها[ فرستادند اى بیاورد مانند معجزه معجزه

 علیه. معطوف أضغَاثُ أَحلَامٍ :                         معطوف:  افتَرَاهُ -

 علیه. معطوف افتَرَاهُ :                       معطوف هُوَ شَاعِرٌ: -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.مُّسْتَقِیم صِرَاطٍ  وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن یَمْشىِ سَوِیًّا عَلىَ  أَ فَمَن یَمْشىِ مُکِبًّا عَلىَلقُرآنُ الکَرِیم: . ا3

 تر است یا آنکه راست یافته  کند، هدایت آیا کسى که نگونسار و به صورت افتاده حرکت مى ترجمه :

 ؟رود قامت بر راه راست مى 

 علیه. معطوفأَفَمَن یَمشِی مُکِبّاً :                          معطوفیّاً : أمَّن یَمشِی سَوِ -

 

                                                           
1
 .1األنبیاء/ 

2
 .22الملک/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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    بَسَرَ*ثمُ عَبَسَ وَ    نَظَرَ*ثمُ    *ثمُکَیْفَ قَدَّرَ قُتِلَ    ثمُ*قَدَّرَ*فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ إِنَّهُ فَکَّرَوَ: . القُرآنُ الکَرِیم4

 1.اسْتَکْبروَأَدْبَرَ

[ اندیشید و ]آن را[ سنجید*پس مرگ بر او باد، چگونه  براى باطل کردن دعوت قرآناو ] ترجمه :

سنجید؟*باز هم مرگ بر او باد، چگونه سنجید؟*آن گاه نظر کرد*سپس چهره درهم کشید و قیافه 

 .[ روى گردانید و تکبّر ورزید آمیز به خود گرفت*آن گاه ]از قرآن نفرت

 علیه. معطوف فَکَّرَ:                             معطوف   قَدَّرَ: -

 علیه. معطوف إنَّهُ فَکَّرَ و قَدَّرَ: جمله                            معطوف   قُتِلَ : -

 علیه. معطوف )قُتِلَ کَیفَ قَدَّرَ(جمله قبل                 معطوف   قُتِلَ کَیفَ قَدَّرَ : -

 علیه. معطوف قَدَّرَ:                             معطوف  نَظَرَ : -

 علیه. معطوف نَظَرَ:                            معطوف  عَبَسَ: -

 علیه. معطوف عَبَسَ:                             معطوف  بَسَرَ: -

 علیه. معطوف بَسَرَ:                             معطوف  أَدبَرَ: -

       علیه. معطوف أَدبَرَ:                         معطوف  استَکبَرَ: -

 2ء...  شىَ کْنَا وَ لَا ءَابَاؤُنَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِناْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشرَکُوسَیَقُولُ الَّذِینَ أَشرَ. القُرآنُ الکَرِیم: 5

خواست نه  مىکسانى که براى خدا شریک و همتا قرار دادند به زودى خواهند گفت: اگر خدا ترجمه : 

 .کردیم [ حرام مى ورزیدیم و نه پدرانمان، و نه چیزى ]از حالل خدا را خودسرانه ما شرک مى

 علیه. معطوف أشرَکنَا:در  نَا ضمیر                               معطوف ءَابَاؤُنَا: -

 علیه. معطوف أشرَکنَا:                               معطوف حَرَّمنَا: -

 

                                                           
1
 .27-73المدثر/ 

2
 .713األنعام/ 
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 1. الرَّسوُلُ األعظَم)ص(: یَا أبَاذَر ال تَکُن عَیّاباً وَلَا مَدّاحاً وَلَا طَعَّاناً وَلَا مُمَارِیاً.6

 جو ومدح کننده و طعنه زننده و جدال کننده هم مباش.عیب! ترجمه : ای اباذر

 علیه. معطوف عَیّاباً :             معطوف مَدّاحاً : -

 علیه. معطوف عَیّاباً :             معطوف طَعَّاناً : -

 علیه. معطوف عَیّاباً :            معطوف مُمَارِیاً : -

 

یُصَلُّونَ عَلَی  . الرَّسوُلُ األعظَم )ص(: إِنَّ اهللَ وَماَلئِکَتَهُ حَتّی النَّملَةَ فِی جُحرِهَا وَ حَتّی الحوُتَ فِی البَحر0ِ

 2مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَیر.

حتی مورچه ای که در النه اش است و حتی ماهی بزرگی  تی که خداوند و مالئکه اش،ترجمه : به درس

 دعا می کنند. ،خوبی را به مردم می آموزد و که در دریاست برای کسی که خیر

 علیه. معطوف اهللَ :           معطوف مَالئِکَةَ : -

 علیه. معطوف ماَلئِکَةَ :             معطوف النَّملَةَ : -

 علیه. معطوف معطوف            النَّملَةَ : لحوُتَ :ا -

 معطوف لَی مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَیر:حَتّی الحوُتَ فِی البَحرِ یُصَلُّونَ عَ -

 علیه. معطوف إِنَّ اهللَ وَمَالئِکَتَهُ حَتّی النَّملَةَ فِی جُحرِهَا : 

 

مُتَعَلِّماً،فَإن لَم  مِنکُم إلّا غَادِیاً فِی حَالَینِ:إمَّا عَالِماً أو . اإلمَامُ الصَّادِقُ)ع(: لَستُ أحَبُّ أن رَأی الشَاب8َّ

 3یَفعَل فَرَّطَ فَإن فَرَّطَ ضَیَّعَ أثِمَ،وَإن أثِمَ سَکَنَ النَّار وَالَّذِی بَعَثَ مُحَمَداً بِالحَقّ.

                                                           
1
 .31،ص11،جپیشینمحمدتقی، مجلسی،محمدباقربن 

2
 .23176الخبر پیشین، علی بن حسام الدینالمتقی  

3
 .711ص،7ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 
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به تکالیفش باشد یا حال : یا آگاه  2ترجمه : دوست ندارم جوانی از شما )شیعیان( را ببینم مگر در 

اگر تفریط کند ضایع  و حال باشد تفریط کرده،2اگر غیر از این  اینکه دانش طلب باشد.

قسم به  ،و اگر گناه کند ساکن آتش می شود،  اگر ضایع کند قطعاً گناه کرده کرده)تکالیفش را(و

 خدایی که محمد را به حق فرستاد.

 

 علیه. معطوف عَالِماً :                            معطوف مُتَعَلِّماً : -

 علیه. معطوف عَالِماً أو مُتَعَلِّماً :                 معطوف إن لَم یَفعَل فَرَّطَ : -

        علیه. معطوف إن لَم یَفعَل فَرَّطَ :                معطوف إن فَرَّطَ ضَیَّعَ أثِمَ : -

 علیه. معطوف إن فَرَّطَ ضَیَّعَ أثِمَ :                معطوف إن أثِمَ سَکَنَ النَّار: -

           

وَلَا تَطرُدهُم  . الّنَبِی عیسی)ع(: یَا صَاحِبَ العِلمِ عَظِّمِ العُلَمَاءَ لِعِلمِهِم وَدَع مُنَازَعَتَهُم وَ صَغِّر الجُهَّالَ لِجَلِهِم9

 1وَلَکِن قَرِّبهُم وَعَلِّمهُم.

و نزاع های آنها را رها کن و جاهالن  ،را به خاطر علمشان بزرگ بدار علماء !ترجمه : ای صاحب دانش

لکن آنها را )به خودت( نزدیک کن و  اما آنها را طرد نکن، ،را به خاطر جهلشان کوچک شمار

 آموزششان بده.

 

                علیه. معطوف عَظِّمِ :                 معطوف دَع مُنَازَعَتَهُم : -

                علیه. معطوف عَظِّمِ العُلَمَاءَ :                  معطوف جُهَّالَ :صَغِّر ال -

                       علیه. معطوف صَغِّر الجُهَّالَ :                    معطوف لَا تَطرُدهُم : -

                 علیه. معطوف لَا تَطرُدهُم :                         معطوف قَرِّبهُم : -

 علیه. معطوف قَرِّبهُم :                         معطوف عَلِّمهُم : -

 
 

 

 

                                                           
1
 .111ص،7محمدی ری شهری،محمد،پیشین،ج 
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 حروف استفهام و جواب و نفی و ردع و استفتاح  -5-4 

     

 هَا خَطّ:بُطِ الکَلَمَاتِ الَّتِی تَحتَبَیِّن مَعَانِی الحُروُف الَّتِی دَرَستَهَا حَتَّی اآلن وَاض -142تمرین 

که تا کنون فرا گرفته ای را بیان کن و کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را حرکت  روفیحمعانی 

 گذاری کن.
 

 1.فىِ الحُطَمَة لَیُنبَذَنَّ حسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ*کالَّیَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 تدش یدد او را در آ ترد این چنین نیست، بى کند که ثروتش او را جاودانه خواهد کرد. گمان مىترجمه : 

 .شکننده اندازند

 نَّ. لَ+ فعل مضارع موکَّد به لَیُنبِذَنَّ :

 قبل. حرف ردع یعنی انکار ما کَلَّا : -

 حرف تأکید. لَ : -

 حرف جر که معنای ظرفیت دارد. فِی : -
 

مِّنَ الْمَلَئکَةِ مُنزَلِینَ*بَلىَ  ءَالَافٍرَبُّکُم بِثَلَاثَةِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَ لَن یَکْفِیَکُمْ أَن یُمِدَّکُمْ . القُرآنُ الکَرِیم: 2

مْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ الْمَلَئکَةِ مُسَوِّمِینَ*وَ مَا جَعَلَهُ خَواْ وَ تَتَّقُواْ وَ یَأْتُوکُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُم بِرُإِن تَصْبِ

 2.کِیمإِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الحَ النَّصرُبِهِ وَ مَا  قُلُوبُکُم    لِتَطْمَئنِلَکُمْ وَ   ىاللَّهُ إِلَّا بُشرَ

فرشته   3111گفتى: آیا شما را بس نیست که پروردگارتان به  آن هنگام که به مؤمنان مى ترجمه :

ن در همین لحظه، نازل شده شما را یارى دهد؟*آرى، اگر شکیبایى ورزید و پرهیزکارى کنید و دشمنا

دهد.*و خدا  دار یارى مى فرشته نشان  5111جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با 

                                                           
1
 .1و7الهمزه/ 

2
 .726-721آل عمران/ 
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هایتان به آن آرامش یابد قرار نداد؛ و  [ را جز بشارتى براى شما و براى آنکه دل وعده ]یارى و پیروزى

 .م نیستناپذیر و حکی  یارى و نصرت جز از سوى خداى تواناى شکست

 مضاف الیه و مجرور. ءاالفٍ :

 فاعل و مرفوع. قُلُوبُ :

 مضاف الیه و محالً مجرور. کُم :

 و مرفوع. مبتدا النَّصرُ:

 حرف جر به معنای تبلیغ است. لِ : -

 همزه استفهام انکاری. أ : -

 باء سببیت. بِ : -

 برای بیان جنس است. مِن : -

 .حرف جواب بَلی : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف تعدیه است. مِن : -

 باء سببیت. بِ : -

 برای بیان جنس است. مِن : -

 حرف جر به معنای اختصاص. لَ : -

 حرف جر به معنای تعلیل. لِ : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف جر. مِن : -
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 1.وَ إِنَّکُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِین نَعَمْ قَالَ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

 .گفت: آرى، و یقیناً از مقرّبان خواهید بود جمه :تر

 حرف جواب. نَعَم :

 مشبهة بالفعل. از حروف إِنَّ : -

 الم تأکید. لَ : -

 حرف جر و معنای تبعیضی دارد. مِن : -

 

 2.یدجِمَ قُرْءَانٌ *بَلْ هُوَیطُحِمُهِم بَلِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فىِ تَکْذِیبٍ*وَ اللَّهُ مِن وَرَائِ. القُرآنُ الکَرِیم: 4

آنان احاطه و خدااز همه سو برترند* در تکذیبى سختگر نبودند[بلکه کافران  فقط آنان تکذیب]: ترجمه

 . بلند مرتبه استندارند[بلکه آن،قرآنى باعظمت وپ دارد.*]چنین نیست که درباره قرآن مى

 خبر و مرفوع. مُحِیطٌ :

 صفت برای قرآن. مَجِیدٌ :

 بتدا.حرف ا بَل : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف جر. مِن : -
 

 3.حَافِظا نَفْسٍ لمَّا عَلَیهَ    لُّکُإِن . القُرآنُ الکَرِیم: 5

 . هیچ کس نیست مگر اینکه بر او نگهبانى است ترجمه :

                                                           
1
 .771األعراف/ 

2
 .27-71البروج/ 

3
 .1الطارق/ 
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 مبتدا و مرفوع. کُلُّ :

 خبر و مرفوع. حَافِظٌ :

 حرف نفی. إِن : -

. حرف استثناء به معنی لَمَّا : -  إّلا

 حرف جر به معنی استعالء مجازی. عَلی : -

 

 رَفْدَهُ وَ مَنَعَ وَحْدَهُاهلل،قَالَ:مَنْ نَزَلَ  رَسُولَ. الرَّسوُلُ األعظَم)ص(: أال أُنبِّئکُمْ بِشِرارِ النَّاس قَالُوا:بَلَی یَا 6

 1مَعْذِرَةً. وَلَا یَقْبِلُ عَثْرَةً لَا یُقیِلُ،قَالَ:مَن وَجَلَدَ عَبدَهُ.أَلَا أُنبِّئکُم بشَرٍّ مِنْ ذَلِکَ،قَالُوا:بَلَی یَا رَسوُلَ اهلل

تنها . فرمود: کسى که خدارسول  ای: چرا معرفى نکنم؟ گفتند شمارا به  مردمین بدتر آیا: ترجمه 

و آنکه از کمک به خلق خدا خودداری کند و غالمش را تازیانه بزند. آیا بدتر از او را به  دمنزل گزین

کسی که خطای دیگران را نگذرد و معذرت آنها را . فرمود: خدارسول  ای:چرا ؟ گفتندکنمشما معرفی ن

 .نپذیرد
 

 منادای مضاف و منصوب. رَسُولُ :

 نَزَلَ. حال از فاعل وَحْدَ :

 منصوب. به و مفعول رَفْدَ:

 مرفوع. فعل مضارع و لَا یُقیِلُ :

 منصوب. به و مفعول عَثْرَةً :

 همزه استفهام. أ : -

 حرف نفی. لَا : -

 حرف جر و به معنای تعدیه است. بِ : -

 حرف جواب. بَلی : -

                                                           
1
 .21ص بن علی،پیشین،ابن شعبه حرانی،حسن  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حرف ندا. یَا : -

 حرف عطف. وَ : -

 همزه استفهام. أ : -

 حرف نفی. لَا : -

 حرف جر و به معنای تعدیه است.:بِ  -

 حرف جواب. بَلی : -

 حرف ندا. یَا : -

 حرف نفی. لَا : -

 حرف عطف. وَ : -

 ف نفی.حر لَا : -

 

 1.عَمیًفِی ضَاللَةٍ وَلَا  یَدَعکُموَلَم  سُدیًعَبَثاً وَ لَم یَترُککُم  سُبْحَانَهُ. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(: لَم یَخْلُقْکُمُ اهللُ 0

ترجمه : خداوند سبحان شمارا بیهوده نیافریده و سرخود هم رهایتان نساخته و در ضاللت و بی 

 بصیرتی هم واگذارتان نساخته است.
 

 مفعول مطلق. سُبْحَانَهُ :

 یَترُک) کُم(. حال از مفعول سُدیً :

 مجزوم شده است. لَم و فعل مضارعی است که به وسیله یَترُککُم معطوف به فعل یَدَعکُم :

 تقدیراً مجرور. ضَاللَةٍ عطف به عَمیً :

 کند. نفی می د که فعل مضارع را از نظر معنی قلب به ماضی می کند و در ماضیحرف جح لَم : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف جر که معنای ظرفیت را دارد. فِی : -

 

                                                           
1
 .617،پیشین،صن محمدتمیمی آمدی،عبدالواحدب 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1وَلَا کَالنَّارِ نَامَ هَاربُها. طَالبُهَا. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(: ألَا وَإنّی لَم أَرَ کَالجَنَّةِ نَامَ 8

کننده از ترجمه : آگاه باشید که من ندیدم مثل بهشت که طالب آن خواب و نه مانند جهنم که فرار 

 آن هم خواب باشد.
 

 فاعل و مرفوع. طَالبُ :

 مضاف الیه و محالً مجرور. ها :

 حرف تنبیه و استفتاح. ألَا : -

 حرف ابتدائیه. وَ : -

 د است.حرف جزم که مفید معنای جح لَم : -

 حرف جر که معنای آن تشبیه است. کَ : -

 حرف عطف. وَ : -

 است. لَم اَرَ که درحرف زائده برای تأکید نفی  لَا : -

 
 

 2مَن لَم یَعمَل بِالحَقِّ. النجاةَ. اإلمام علیٌّ)ع(: لَن یُدرِکَ 9

 نمی کند. هرگز رستگاری را درک  ،ترجمه : کسی که به حق عمل نکند
 

 و منصوب. یُدرِکَ به برای فعل مفعولالنجاةَ : 

 دهد. ضارع را لفظاً نصب میحرف نفی که فعل مضارع را در مستقبل نفی می کند و فعل ملَن :  -

 د است.حرف جزم که مفید معنای جحلَم :  -

 حرف جر به معنای تعدیه.بِ :  -

 
 

                                                           
1
 .767ص،پیشین،تمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

2
 .117همان،ص 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1أو مَلَاذٍ أو مَعَاذٍ أو قَرَارٍ أو مَجارٍ. مَنَاصٍأو  خَالصٍ. اإلمام علیٌّ)ع(: هَل مِن 17

 طف خدا؟ترجمه : آیا رهایی و فراری و پناهی و امیدی و آرامشی و رفتنی است جز ل
 

 و محالً مرفوع به عنوان مبتدا.  لفظاً مجرور به حرف جر،  : مجرورخَالصٍ 

 خاَلصٍ. معطوف به مَنَاصٍ :

 حرف استفهام که در اینجا استفهام انکاری است. هَل : -

 چون بعد از استفهام انکاری آمده است. زائده، مِن مِن : -

 حرف عطف. أو : -

 
 2سِبطُ المُطَهّرِ إنَّ ذَا لَعَجِیبُ.            جَهرَةً قتَلُ أفیکِ یُ کَربَالءُ. یَا 11

 ترجمه : ای کربال آیا در تو آشکارا فرزند پاک پیغمبر کشته می شود،که این چیز عجیبی است.

 

 مبنی بر ضم و محالً منصوب. منادای مفرد معرفه،کَربَالءُ : 

 است.سِبطُ المُطَهّرِ  که یُقتَلُ از نائب فاعل )مؤول جَاهِراً(حالجَهرَةً : 

 حرف ندا.یَا :  -

 همزه استفهام که مفید معنای تعجب است.أ :  -

 حرف جر که معنای ظرفیت را دارد.فِی :  -

 مشبهة بالفعل. از حروفإنَّ :  -

 لقه.الم مزحلَ :  -

 

 

 

 

                                                           
1
 .117ص،پیشین،تمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

2
 .122ص،پیشین،حیدری،محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.األمرُالَّذِی أمرُهُ  . أمَا وَالَّذِی أبکَی وَ أضحَکَ وَ الَّذِی              أمَاتَ وَ أحیَا و12َ

قسم به کسی که گریاننده و خنداننده و کسی که میرانده و زنده کرده و کسی که  ، ترجمه : آگاه باش

 حکم او محقق است.
 

 ر و مرفوع.مبتدای مؤخّ األمرُ :

 .حرف تنبیه أمَا : -

 واو قسم. وَ : -

 حرف عطف. وَ : -

 واو قسم. وَ : -

 حرف عطف. وَ : -

 واو قسم. وَ : -

 
 2المَرءُ یُدرِکُهُ              تَأتِی الرِّیَاحُ بِمَا لَا تَشتَهِی السُّفنُ. یَتَمَنَی. مَا کُلُّ مَا 13

بادی که می وزد به  ترجمه :  اینگونه نیست که تمام آنچه انسان آرزوی آن را دارد درک کند آن را،

 جهتی می وزد که کشتی ها تمایل ندارند.
 

 مَا. فعل مضارع مرفوع و صله برای اسم موصول :یَتَمَنَی 

 حرف نفی. مَا : -

 حرف جر. بِ : -

 حرف نفی. لَا : -

 

 

                                                           
1
 .761ص،7سیوطی،عبدالرحمن ابن ابی بکر،شرح شواهد المغنی،بیروت:دارالمکتبة الحیاة،بی چا،بی تا،ج 

2
 .716صپیشین،هاشمی،احمد، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ألَا فُرسَانَ عَادِیَةً                    إلِّا تَجَشُّؤُکُم حَولَ التَنَانِیر. طَعَانَ. ألَا 14

زدن  مگر آروغ شما وجود ندارد، ک در بینآیا سوارانی چاب ؟ترجمه : آیا نیزه زننده ای بین شما نیست

 شما در اطراف تنورها.

 محالً منصوب. اسم الی نفی جنس مبنی بر فتح ، طَعَانَ :

 حرف استفهام. أ : -

 الی نفی جنس. لَا : -

 حرف استثناء. إلِّا : -

 

 حروف تنبیه و تحضیض  -5-5

 

 بَیِّن مَعَانِی الحُرُوف فِی الجُمَلِ التَّالِیَة: -143تمرین 

 بیان کن. زیر معانی حروف را در جمالت

لَوْ لَا أَخَّرْتَنىِ إِلىَ    أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبّ   وَ أَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتىِ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 1.أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَکُن مِّنَ الصَّالِحِین

ایم انفاق کنید، پیش از آنکه یکى از شما را مرگ در رسد و بگوید:  آنچه روزى شما کرده و از ترجمه :

 چرا مرا تا مدتى نزدیک مهلت ندادى تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟

 حرف عطف. وَ: -

 حرف بعضیت. مِن : -

 اسم  موصول. : مَا -

 معنای ابتدائیت زمان دارد. حرف جر، : مِن -

                                                           
1
 .71المنافقون/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مصدریه.ناصبه  : أن -

 حرف عطف و می تواند معنای سببیت داشته باشد. فَ : -

 معنای توبیخ دارد. حرف تحضیض، لَو: -

 حرف نفی. لَا : -

 حرف جر به معنای انتهای غایت. إلی : -

 حرف سببیت. فَ : -

 حرف عطف. وَ: -

 حرف بعضیت. مِن : -

 

 1.نَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونقَالَ یَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُو. القُرآنُ الکَرِیم: 2

کنیدد؟! چدرا از خددا     گفت: اى قوم من! چرا بر عذاب و هالکت پیش از توبه و ایمان شتاب مى:ترجمه 

 کنید تا مورد رحمت قرار گیرید؟ درخواست آمرزش نمى

 .حرف ندا یَا : -

 شده الف آن افتاده. لِچون مجرور به حرف جر  حرف استفهام.:  مَا +حرف جر : لِلِمَ  -

 حرف جر به معنای الصاق مجازی و یا تعدیه است. بِ : -

 حرف تحضیض به معنای طلب شدید. لَولَا : -

 به معنای ترجّی. مشبهة بالفعلاز حروف  لَعَلَّ : -

 

 

 

 

                                                           
1
 .16النمل/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1؟دِیثِ أَنتُم مُّدْهِنُونحَأَ فَبهَِاذَا ال. القُرآنُ الکَرِیم: 3

 [؟دانید کنید ]و آن را قابل اعتنا نمى انگارى مى آیا شما نسبت به این گفتار سهل ترجمه :

 حرف استفهام توبیخی. أَ : -

 عطف.حرف  فَ : -

 و به معنای تعدیه. حرف جر بِ : -
 

 

 

 

 

 

 

 

 2.رْشُکِ قَالَتْ کَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِینَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَ کُنَّا مُسْلِمِینفَلَمَّا جَاءَتْ قِیلَ أَ هَاکَذَا عَ . القُرآنُ الکَرِیم:4

نه است؟ گفت: گویا این همان گو پس زمانى که ]ملکه سبا[ آمد، گفتند: آیا تخت تو نیز این ترجمه :

 . [ تسلیم شدیم ن[ آگاه کردند و ]همان زما و ما را پیش از این ]به حقّانیّت و قدرت سلیمان است!

 عطف به محذوف. حرف عاطفه. فَ : - 

 توقیتیه. لَمَّا : لَمَّای -

 به معنای استفهام تقریری است. : أَ -

 حرف تنبیه. : هَ -

 حرف جر. : کَأَنَّدر کَ -

 عطف به محذوف. حرف عطف. وَ : -

 معنای ابتدائیت زمان دارد. حرف جر، مِن : -

 حرف عطف. وَ : -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .37الواقعة/ 

2
 .12النمل/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ابِ أَلَاسَاءَ رَهُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فىِ التُّ  یُمْسِکُهُ عَلىَ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِمَابُشِّرَبِهِ َ  ىیَتَوَارَ. القُرآنُ الکَرِیم:5

 1.حکُمُونیَمَا

اش ]در جایى که او را نبینند[ پنهان  اند، از قوم و قبیله به سبب مژده بدى که به او داده ترجمه :

[ آیا آن دختر را با خوارى نگه  رود که اى سخت فرو مى آمد در اندیشه نسبت به این پیش شود ]و مى

 کنند. [ بد داورى مى دارد یا به زور، زنده به گورش کند؟! آگاه باشید! ]نسبت به دختران

 معنای ابتدائیت زمان دارد. حرف جر، مِن : -

 معنای تعلیل دارد. حرف جر، مِن : -

 حرف جر. بِ : -

 به معنای استفهام است. أَ : -

 به معنای استعالی مجازی. حرف جر عَلَی : -

 به معنای طلب. ،أ معادل أم أَم : -

 رف جر به معنای ظرفیت مکانی.ح : فِی -

 حرف تنبیه. أَلَا : -

 
 

 2وَاسَیتَ بَینَهُما. رَکَ اآلخَرَ فَقَالَ)ع(فَهَلّا. اإلِمَامُ عَلِیٌّ)ع(: أبصَرَ رَسوُلُ اهلل رَجُالً لَهُ وَلَدَان فَقبَّلَ أحَدَهُمَا وَ ت6َ

فرزند داشت که یکی از آنها را بوسید و دیگری را نبوسید پس  2ترجمه : رسول خدا مردی را دید که 

 گفت چرا مساوات را بین آنها رعایت نکردی؟

 حرف عطف. فَ : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف عطف به معنای تبلیغ. فَ : -

 حرف تحضیض به معنای توبیخ. هَلّاَ : -

                                                           
1
 .11النحل/ 

2
 .31ص،17ج،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1. اإلِمَامُ عَلِیٌّ)ع(: أال ال یَستَقبِحَنَّ مَن سُئِلَ عَمَّا ال یَعلَمُ أن یَقُولَ ال أعلَمُ.0

      یداز چیزی که نمی داند اینکه بگو ه سوال می شود نباید زشت بداندکسی ک !آگاه باشترجمه:

 نمی دانم.

 حرف تنبیه. أال : -

 حرف نفی. ال : -

 ی آمده است.و برای تعدّ  حرف جر به معنای مجاوزت عَن : -

 .حرف نفی ال : -

 حرف نصب. أن : -

 .حرف نفی ال : -
 

 

 . یَا أیُّهَا الرَّجلُ المُعلِّمُ غَیرَه                     هَلّا لِنَفسکَ کانَ ذَا التَّعلیمُ.8

 لیم و آموزش نمی دهی؟چرا خودت را تع !ترجمه : ای مردی که معلم غیر خود هستی

 حرف ندا. یَا : -

 حرف تنبیه. هَا : -

 حرف تحضیض به معنای توبیخ. هَلّاَ : -

 حرف جر. لِ : -
 

 

 . أَلّا أَقوُمَ الدَّهرَ فِی الکَیُّولِ           أضرِب بِسَیفِ اهللِ وَالرَّسوُل.9

      طر این است که انسان ترسو ترجمه : اینکه من به پا نمی دارم روزگار را در انسان ترسو)به خا

دانم به خاطر این است که:(من  اما اگر به خودم روزگار را قائم می نمی تواند مردم را زنده نگه دارد.

 انسان ترسو نیستم و انسان شجاعی هستم که با شمشیر خدا و پیامبر می جنگم.

 حرف نفی. :لَا      .حرف ناصبه :لَا               أن +أن حرف 2متشکل از  أَلّا : -

 حرف جر.به معنای ظرفیت. فِی : -

 .حرف جر به معنای استعانت بِ : -

 حرف عطف. وَ : -

                                                           
1
 .766ص،پیشین،تمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . قَامَ یَومُ الغَدِیرِ یَدعُو،أال مَن             کُنتُ مولیً لَهُ فَذَا مَولَاهُ.17

س که من موالی او بودم آگاه باشید هر ک ترجمه : )پیامبر(در روز غدیر ایستاد در حالیکه می خواند،

 پس)علی( مولی اوست.

 حرف تنبیه و استفتاح است. أال : -

 حرف جر به معنای اختصاص. لَ : -

 حرف عطف. فَ : -

 

  فَأبکِی أمیرَالمُؤمِنِینَا.أال              ال یَا عَینُ وَ یَحکِ أسعِدِینَا      . أ11

آگاه باش ای چشم گریان باش بر مصیبت  ا،ترجمه : آگاه باش ای چشم وای بر تو کمک کن ما ر

 امیرالمؤمنین.

 .تنبیهحرف  ال :أ -

 حرف ندا. یَا : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف عرض. ال :أ -

 حرف عطف. فَ : -

 

 . أمَا مِن ظَهِیرٍ یَعضُدُ الحَقَّ عَزمُهُ            فَقَد جُعِلَت أرکَانُهُ تَتَزَلزَلُ.12

 رود.پس ارکان حق رو به تزلزل می حق را، نیست که اراده اش کمک کند آیا کمک کننده ایترجمه : 

 حرف استفهام. أ : -

 حرف نفی. مَا : -

 حرف زائد است. مِن : -

 می تواند معنای سبب هم داشته باشد. حرف عاطفه، فَ : -

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حروف شرط و تفصیل و مصدر  -5-6  

 

 الجُمَلَ بِالشِّکلِ الکَامِل:بَیِّن مَعَانِی الحُرُوفِ  وَاضبُطِ  -144تمرین 

 معانی حروف را بیان کن و جمالت را به طور کامل اعراب گذاری کن.
 

بِعِبَادِهِ خَبِیرُ  لُ بِقَدَرٍ مَّا یَشَاءُ إِنَّهُزِّوَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فىِ الْأَرْضِ وَ لَکِن یُنَ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

 1.یربَصِ

و اگر خدا روزى را بر بندگانش وسعت دهد، در زمین سرکشى و ستم کنند، ولى آنچه را  ترجمه :

 . کند؛ یقیناً او به بندگانش آگاه و بیناست بخواهد به اندازه نازل مى

 .حرف استیناف : واو -

 شرطی. لَو : لَو -

 به معنی شبه تملیک. حرف جر : لِ -

 الم جواب شرط. : لَ -

 حرف جر. : فِی -

 حرف عطف. وَ: -

 حرف ابتدا به معنای استدراک. : لَکِن -

 .تعدّیباء  بِ : -

 مای موصول. مَا : -

 مشبهة بالفعل. از حروف : إِنَّ -

 باء تعدّی. بِ : -
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                           
1
 .21الشوری/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.نقَّ وَ یُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُولِیُحِقَّ الحَ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

هر چند مجرمان خوش نداشته  باطل را نابود سازد، استوار نماید[و برجا و پا ثابت]و حق را تا ترجمه :

 .باشند

 حرف جر به معنای تعلیل. لِ : -

 آمده. یُحِقَّ بر سر فعل  حرف ناصب که در تقدیر است و أَن : -

 حرف عطف. وَ : -

 واو حالیه. وَ : -

 حرف شرط. لَو : -
 

 2.وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُوننُ الکَرِیم: . القُرآ3

 .نرمى کنى تا نرمى کنند  دوست دارندترجمه : 

 که مفید ماده محبّت است آمده. وَدَّ   چون بعد از ماده حرف مصدری، لَو : -

 . حرف عطف فَ : -

 فاء جواب شرط است.( را حرف شرط بدانیم، لَوذ )چنانچه

 3.وَ جَعَلَنىِ مُبَارَکا أَیْنَ مَا کُنتُ وَ أَوْصَانىِ بِالصَّلَوةِ وَ الزَّکَوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا. القُرآنُ الکَرِیم: 4

ام به نماز و زکات سفارش  برکت و سودمندم ساخته، و مرا تا زنده و هر جا که باشم بسیار با ترجمه :

 . کرده است

 حرف عطف.وَ :  -

 فیت محالً منصوب.اسم شرط جازم و بنابر ظرأینَمَا :  -

                                                           
1
 .3األنفال/ 

2
 .1القلم/ 

3
 .77مریم/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حرف عطف.وَ :  -

 باء تعدیه.بِ :  -

 حرف عطف.وَ :  -

 ظرفیه. مصدریه مَا :  - 

 

وَ إِن زَهَد،وَإنَّ . اإلِمَام ُعَلیٌّ)ع(: إِنَّ زُهدَ الزَّاهِدِ فِی هَذِه الدُّنیَا لَا یَنقُصُهُ مِمَّا قَسَّمَ اهللُ لَهُ عَزَّوَجَلّ فِیهَا 5

 1لَی عَاجِلِ زَهرَةِ الدُّنیَا لَا یَزِیدُهُ فِیهَا وَإِن حَرِص،فَالمَغبُونُ مَن حَرُمَ حَظُّهُ مِن اآلخِرَة.حِرصَ الحَرِیصَ عَ

ترجمه : به راستی که زاهد در این دنیا چیزی از آنچه خداوند برایش مشخص کرده کم نمی کند 

ای زودگذر دنیا چیزی را گرچه آن زاهد زهد بورزد و به درستی که حرص ورزیدنِ حریص بر زینته

برایش در دنیا زیاد نمی کند گرچه آن شخص حرص بورزد و زیان دیده کسی است که از نصیبش در 

 آخرت محروم شود.

 

 مشبهة بالفعل. از حروفإِنَّ :  -

 .حرف جرفِی :  -

 حرف نفی.لَا :  -

 حرف جر.مِن :  -

 معنای شبه ملک دارد. حرف جر،لَ :  -

 حرف عطف.وَ :  -

 حرف جر.فِی :  -

 حرف عطف.وَ :  -

 حرف شرط.إن :  -

 .مشبهة بالفعل از حروفإِنَّ :  -

                                                           
1
 .12ص،11ج،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حرف جر.عَلَی :  -

 حرف نفی. لَا : -

 یَزِیدُهُ)هُ(. و حال از مفعول یَزِیدُهُ متعلق به حرف جر. فِی : -

 حرف شرط.:  إن -

 فاء نتیجه. فَ : -

 حرف جر. مِن : -

 

لَاتَخلُو األرضُ مِن قَائِمٍ هللِ بِحُجَّةِ،إمَّا ظَاهِراً مَشهُوراً،وَإمَّا خَائِفراً مَغمُوراً،لِئَلّرا    !للّهُمَّ بَلی. اإلِمَامُ عَلیٌّ)ع(: ا6َ

 1تَبطُلَ حُجَجَ اهلل وَ بَیِّنَاتُهُ.

خداوند! زمین هیچ گاه از حجّت الهى خالى نیست، که براى خدا با برهان روشن قیام کند، یا  :ترجمه

 هایشان از میان نرود. شناخته شده، یا بیمناک و پنهان، تا حجّت خدا باطل نشود، و نشانه آشکار و

میم  حذف شده در عوض یَا بوده که حرف ندایهللا  و یَا کلمه 2متشکل از  اَللّهُمَّ ).حرف ندا یَا : -

 (.اضافه شده اهلل مشدد به آخر

 حرف جواب. بَلی : -

 حرف نفی. لَا : -

 تعدیه. مِن جر. حرف مِن : -

 حرف جر. لِ : -

 باء سببیه. بِ : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف تعلیل. لِ : -

                                                           
1
 .711الحکمة نهج البالغه/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حرف ناصبه. أن : -

 حرف نفی. لَا : -

 حرف عطف. وَ : -

 

 1فَاصبِر إِلَی غَدٍ          عَسَی نَکِبَاتُ الدَّهرِ عَنکَ تَزُولُ. إِن ضَاقَ رِزقُ الیَومِ. و0َ

وز تنگ شد پس تا فردا صبر کن امید است که سختی های روزگار از تو ترجمه : و اگر روزیِ امر

 برداشته شود.

 حرف عطف. وَ : -

 حرف شرط. إن : -

 فاء جواب شرط. فَ : -

 حرف جر. إِلَی : -

 حرف جر. عَن : -

 

 جهُهُ فَجَمِیل.وَأمَّا وَ وٌفَحُل                              ا مَذَاقُهُ     فِ أمَّو. وَلَم أرَ کَالمَعر8ُ

 ترجمه : من مانند نیکی و معروف ندیدم اما طعم و مزه اش شیرین و چهره اش زیبا است.

 حرف عطف. وَ : -

 حرف جحد. لَم : -

 حرف جر. کَ : -

 حرف تفصیلیه شرطیه. أمَّا : -

 فاء جواب. فَ : -

 حرف عطف. وَ : -

 حرف تفصیلی شرطی. أمَّا : -

 فاء جواب. فَ : -

                                                           
1
 .111ص،پیشین،حیدری،محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1ا کُلُّ شَیءٍ مَا خَال اهللَ بَاطِلٌ                       وَکُلُّ نَعِیمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ.. أَل9َ

 بین رفتنی است. هر نعمتی به ناچار از  ترجمه : آگاه باش که هرچیزی جز خدا باطل و

 حرف تنبیه. أَلَا : -

 از ادوات استثناء. مَا : -

 حرف عطف. وَ : -

 جنس. الی نفی لَا : -
 

 

 و استقبال ةأمفاجحروف تفسیر و   -5-7 

 
 

 عَیِّن الحُرُوفَ الَّتِی دَرَستَهَا حَتَّی اآلن: -145تمرین 

 حروفی را که تا به حال فرا گرفته ای معین کن.
 

 2.عَدُوٌّ مُّبِین   نَّهُ لَکمُأَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَبَنىِ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ الشَّیْطَانَ إِ* . القُرآنُ الکَرِیم: 1

تردید دشمن آشکارى  اى فرزندان آدم! آیا با شما عهد نکردم که شیطان را مپرستید که او بىترجمه : 

 براى شماست؟

 د است.حرف جح :لَم.             اری استهمزه استفهامِ انک:ألَم      +أ: أَلَم -

 حرف جر. : إلی -

 حرف ندا. :یا  -

 تفسیریه.أن  :أن  -

 حرف نهی. :لَا  -

 .مشبهة بالفعلاز حروف  :إِنَّ  -

 الم شبه مِلک. : لَ -

                                                           
1
 .712ص،7سیوطی،عبدالرحمن ابن ابی بکر،پیشین،ج 

2
 .61یس/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1. رضىوَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَ. القُرآنُ الکَرِیم: 2

 . و به زودى پروردگارت بخششى به تو خواهد کرد تا خشنود شوىترجمه : 

 احتمال وجود دارد: 2 : وَ -

 الم ابتدایی باشد که مفید تأکید است. فه باشد و الم،احتمال اول اینکه : عاط

 وَاهللِ.مثالً  احتمال دوم اینکه : واو قسم باشد که لفظ قسم حذف شده و الم برای جواب قسم باشد.

 : حرف ابتدا. لَ -

 عطف کرده است. یُعطِیکَ را بر تَرضَی حرف عطف که : فَ -

 
 

إِعجَابُ  مُوبِقاتٌ وَ ثَالثٌ مُنجِیاتٌ فَأمَّا المُوبِقات فَهَویً مُتَّبعٌ وَشُحٌّ مُطاعٌ و .الرَّسوُلُ األعظَم: یَا عَلیُّ ثاَلث3ٌ

خَوفُ اهللِ فِی السّرِّ  المرءِ بِنَفسِهِ وَ أمّا المُنجِیَاتُ فَالعَدلُ فِی الرِّضَا وَ الغَضَبِ وَالقَصدُ فِی الغِنی وَالفَقرِ وَ

 2ن لَم تَکُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاک.وَالعَالنیةِ کَأنّکَ تَرَاهُ فَإِ

نده پس آن چیزهایی که هالک کن چیز نجات دهنده است، 3چیز هالک کننده و 3: ای علی،ترجمه

است که از آن پیروی شود و بخلی که از آن اطاعت شود و اینکه انسان به خود هوی و هوس  است،

در حال رضا و غضب و میانه روی در فقر وغنا عدالت  مغرور شود و اما چیزهایی که نجات دهنده است،

 پس اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند. و خوف خدا در پنهان و آشکار که گویا او را می بینی،

 

 حرف ندا. : یَا -

 حرف عطف. : وَ -

 حرف عطف. : فَ -

 حرف تفصیل. : أمَّا -

                                                           
1
 .1الضحی/ 

2
 .3ص ابن شعبه حرانی،حسن بن علی،پیشین، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فاء جواب شرط. : فَ -

 حرف عطف. : وَ -

 .حرف عطف : وَ -

 حرف جر. : بِ -

 حرف عطف. : وَ -

 حرف تفصیل. : أمَّا -

 فاء جواب شرط. : فَ -

 حرف جر. : فِی -

 حرف عطف. : وَ -

 حرف عطف. : وَ -

 حرف جر. : فِی -

 حرف عطف. : وَ -

 حرف عطف. : وَ -

 حرف جر. : فِی -

 حرف عطف. : وَ -

 مشبهة بالفعل.از حروف  :کَأَنَّ  -

 فاء نتیجه. :فَ  -

 حرف شرط. :إِن  -

 حرف جزم. :لَم  -

 فاء جواب شرط. :فَ  -

 مشبهة بالفعل.از حروف  إنَّ : -

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نَطلُبَ مَکَرارِم   . اإلمامُ علیٌّ)ع(: لَو کُنّا لَا نَرجُو جَنَّةً وَال نَخشَی نَاراً وَال ثَوَاباً وَال عِقَاباً،لَکَانَ یَنبَغِی لَنَا أن4

 1لُّ عَلَی سَبیلِ النَجَاح.األخالقِ فَإِنَّهَا مِمَّا تَدُ

اینگونه بودیم که امید به بهشت نداشدتیم و از جهدنم نمدی ترسدیدیم و امیدد بده ثدواب         ترجمه : اگر

ولو اینکه بهشت و جهنم را قبول نداشته باشیم سزاوار است بر مدا   از عقاب هراس نداشتیم، نداشتیم و

        از چیزهدایی اسدت کده راه سدعادت را بده مدا        زیدرا مکدارم االخدالق    که مکارم االخالق را طلب کنیم،

 می نمایاند.
 

 حرف شرط. :لَو -

 معنی نفی دارد ولی عمل نفی ندارد و برای تأکید است. حرف نفی، : لَا -

 حرف عطف. : وَ -

 حرف نفی برای تأکید. :لَا  -

 حرف عطف. : وَ -

 حرف نفی برای تأکید. : لَا -

 حرف عطف. : وَ -

 ف نفی برای تأکید.حر :لَا  -

 الم جواب شرط. :لَ  -

 حرف جر. : لَ -

 حرف ناصبه. أن مصدریه و ناصب فعل مضارع، :أن  -

 حرف نتیجه. :فَ  -

 مشبهة بالفعل.از حروف  : إنَّ -

 حرف جر. : مِن -

 مای موصول. : مَا -

                                                           
1
 .237ص،2،پیشین،ج نوری،حسین بن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1 مَن یَتوَکَّلُ.. وَ إنَّ الَّذِی یَغتَرُّ بِاهللِ ضَائعٌ           وَلَکِن سَیُنجِی اهلل5ُ

ولی خداوند به زودی نجات می دهد  نابود می شود. ترجمه : همانا کسی که مغرور می شود به خداوند،

 کسی را که به او توکل کند.
 

 هم می تواند استیناف و هم عطف باشد. : وَ -

 مشبهة بالفعل.از حروف  :إنَّ  -

 حرف تعدیه. :بِ  -

 حرف عطف. : وَ -

 رف ابتدائیه و استدراجیه.ح : نلَکِ -

 حرف تنفیس. : سَ -
 

 2. فَإِن یَنقَطِع مِنکَ الرَّجَاءُ فَإنَّهُ              سَیَبقَی عَلَیکَ الحُزنُ ما بَقِی الدَّهرُ.6

 ترجمه : اگر امید از تو جدا شود به زودی اندوه بر تو باقی می ماند تا زمانی که روزگاز باقی است.
 

 حرف عطف. : فَ -

 حرف شرط. :إن  -

 حرف جر. : مِن -

 فاء جواب شرط. :فَ  -

 مشبهة بالفعل.از حروف  :إنَّ  -

 حرف تنفیس. : سَ -

 حرف جر. : عَلَی -

 ه.تیّمصدریه توقی : مَا -

                                                           
1
 .31ص،2ه.ش،ج7717الصابری التستری،سلطان علی،دیوان الفرزدق،قم:مدین، 

2
 .61صپیشین،،هاشمی،احمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ةزیادحرف توقع و المات و حروف   -5-8

 

 بَیِّن مَعَانِی الحُرُوف وَاضبُطِ الجُمَلَ بِالشِّکلِ الکَامِل: -146تمرین 

 معانی حروف را بیان کن و جمالت را به شکل کامل اعراب گذاری کن.
 

فَذُوقُواْ  مْهُنَا أَعْیُنَوَ لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَیْفِهِ فَطَمَسْ*وَ لَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِالنُّذُرِ. القُرآنُ الکَرِیم: 1

لِلذِّکْرِ فَهَلْ  وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ*فَذُوقُواْ عَذَابىِ وَ نُذُرِ*کْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّوَ لَقَدْ صَبَّحَهُم بُ*عَذَابىِ وَ نُذُرِ

 1.مِن مُّدَّکِر

[ در بیمها و هشدارها  به راستى لوط آنان را به مؤاخذه سخت ما بیم داده بود، ولى ]آنان با وىترجمه: 

د.*و از میهمانانش ]که در حقیقت فرشتگان ما بودند[ کام [ سرسختانه مجادله و ستیزه کردن ]یش

[ عذاب و هشدارهایم  جویى خواستند، در نتیجه دیدگانشان را محو و نابینا کردیم؛ پس ]گفتیم: طعمِ

[ عذاب و  را بچشید.*به یقین در سپیده دم عذابى پیگیر و پایدار به آنان رسید.*پس ]گفتیم: طعمِ

 اى هست؟ یقیناً ما قرآن را براى پند گرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرندههشدارهایم را بچشید.*و 

 

 به ترتیب معنای حروف عبارتند از:

 حرف عطف.: وَ -

 قسمی که دراینجا حذف شده. جواب قسم محذوف است، :لَ -

 حرف توقّع و تحقیق.: قَد -

 .حرف عطف و می تواند معنایی سببیت یا نتیجه را داشته باشد: فَ -

 هم می تواند معنی تعدیه و هم معنای الصاق غیر حقیقی داشته باشد. حرف جر،: بِ -

 حرف عطف.: وَ -

 اینجا حذف شده. قسمی که در جواب قسم محذوف است، :لَ -

                                                           
1
 .11-76القمر/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حرف توقّع و تحقیق.: قَد -

 رَاوَدُوهُ.متعلق به  معنی مجاوزت مجازی.: عَن -

 حرف عطف و معنی سببیت دارد.: فَ -

 حرف عطف و معنی سببیت دارد. :فَ -

 حرف عطف.: وَ -

 حرف عطف.: وَ -

 جواب قسم محذوف است.:لَ -

 حرف توقّع و تحقیق.: قَد -

 حرف عطف و معنی سببیت دارد.: فَ -

 حرف عطف.: وَ -

 حرف عطف.: وَ -

 قسم محذوف است. جوا:لَ -

 حرف توقّع و تحقیق.: قَد -

 اشته باشد.حرف جر می تواند معنی تعلیل د: لِ -

 حرف عطف.: فَ -

 حرف استفهام.: هَل -

 استفهام انکاری است. هَلچون  ،حرف زائد: مِن -
 

 1.لِلْمُؤْمِنِین  کِتَابٌ أُنزِلَ إِلَیْکَ فَلَا یَکُن فىِ صَدْرِکَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَ ذِکْرَى. القُرآنُ الکَرِیم: 2

ات از ناحیه  د در سینهبه سوى تو نازل شده است؛ پس نبای [ است که ]با عظمتاین کتابىترجمه:

 پند باشد. [تذکّر و بیم دهى، و براى مؤمنان]مایه آن تنگى و فشار باشد، تا به وسیله آن مردم را[ ]تبلیغِ

                                                           
1
 .2األعراف/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به معنای انتهای غایت. :إلی -

 حرف عاطفه که معنای سببیت هم می تواند داشته باشد. :فَ -

 حرف نفی. :لَا -

 معنای ظرفیت دارد. :فِی -

 معنای ابتدائیت دارد. :مِن -

 حرف تعلیل.:لِ -

 حرف استعانت.:بِ -

 حرف عاطفه. :وَ -

 حرف تعلیل.:لِ -

 1.نَّارال خِرَةِ عَذَابُاآل مْ فىِهُمْ فىِ الدُّنْیَا وَ لَهُذَّبَوَ لَوْ لَا أَن کَتَبَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَ. القُرآنِ الکَرِیم: 3

اگر خدا فرمان ترک وطن را بر آنان الزم و مقرّر نکرده بود، قطعاً در همین دنیا عذابشان ترجمه: 

 .کرد و براى آنان در آخرت عذاب آتش است مى

 حرف عطف یا استینافیه. :وَ -

 لوالی امتناعیه. :لَولَا -

 أن مصدریه. :نأ -

 حرف جر. :عَلَی -

 الم جواب لوال. :لَ -

 حرف جر. :فِی -

 حرف استیناف. :وَ -

 حرف جر. :لَ -

 معنای ظرفیت دارد. :فِی -

                                                           
1
 .7الحشر/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ*إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ کَرِیم. القُرآنِ الکَرِیم: 4

  ارزش با و ارجمند قرآنىاین قرآن، بزرگ است.*که یقیناًتردید این سوگندى  ىب واگر بدانید، ترجمه:

 .است

 حرف استیناف.ز :وَ -

 درآمده. أنَّلقه یا الم ابتدائیه که برسر خبر الم مزحز :لَ -

 شرطیه. : لَولَو -

 مشبهة بالفعل.از حروف  :إِنَّ -

 حرف تحقیق.ز :لَ -

 2.مُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونعَلىَ الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَکُ   قّبَلْ نَقْذِفُ بِالحَ. القُرآنِ الکَرِیم: 5

کوبیم تا آن را درهم شکند]و از هم بپاشد[  اطل مىبا حق بر ب[ نه، بلکه]شأن ما این است کهترجمه: 

 .کنید توصیف مى[ باره خدا و مخلوقات او به ناحق]درپس ناگهان باطل نابود شود؛و واى برشما از آنچه

 بطالی.حرف ابتدائی است به معنای اضراب ا :بَل -

 باء تعدیه. :بِ -

 حرف استعالء مجازی. :عَلَی -

 حرف عطف سببیه. :فَ -

 إذا فجائیه. :إِذَا -

 حرف استینافیه. :وَ -

 حرف جر. : لَ -

 حرف ابتدا. :مِن -

 مای موصوله یا مصدریه. :مَا -

                                                           
1
 .11و16الواقعة/ 

2
 .73األنبیاء/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1ضَاهَا.: إِنَّ اهلل لِیَغضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَة،وَ یَرضَی لِرِ)ص(. الرَّسُولِ األَعظَم6

 و به خاطر رضای او راضی می شود. ،به درستی که خداوند به خاطر غضب فاطمه غضبناکترجمه: 
 

 بالفعل. مشبهةاز حروف  :إِنَّ -

 آمده است. در إنَّ سر خبر لقه یا الم ابتدائیه که برالم مزح :لِ -

 الم تعلیل. :لِ -

 حرف عطف. :وَ -

 حرف تعلیل. :لِ -
 

 

 2ع(: مَا خَیرٌ بِخَیرٍ بَعدَهُ النَّار،وَمَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعدَهُ الجَنَّة.. اإلمام علیٌّ)0

دیگر شر  ،و شری که در پی آن بهشت باشد، خیری که بعد از آن خیری نباشد آتش استترجمه: 

 نخواهد بود.
 

 لَیسَ.مای شبیه به  :مَا -

 حرف جر. :بِ -

 حرف عطف. :وَ -

 .لَیسَمای شبیه به  :مَا -

 حرف جر. :بِ -
 

 

 3. اإلمام علیٌّ)ع(: أَلَا وَإِنَّا أَهلَ البَیتِ أبوَابُ الحِلمِ وَ أنوَارُ الظُّلَمِ وَضِیَاءُ األمَمِ.8

 .و نورهای تاریکی و روشنی بخش امتها هستیم آگاه باشید که ما اهل بیت درهای بردباریترجمه: 

                                                           
1
 .71ص،17ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

2
 .731نهج البالغة/الحکمة  

3
 .761،پیشین،صتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ف تنبیه.حر:ألَا  -

 حرف استینافیه. :وَ -

 مشبهة بالفعل.ز حروف ا :إِنَّ -

 حرف عطف.:وَ -

 .حرف عطف:وَ -

 
 

 1. وَ إنّی لَصَبَّارٌعَلَی مَا یَنُوبُنِی        وَحَسبُکَ أَنَّ اهللَ اثنی عَلَی الصَّبرِ.9

به درستی که من صبر کننده ام به آنچه که به من اصابت می کند و خداوند تو را کافی است ترجمه: 

 ن.که ثنا کرده بر صبر نمود
 

 حرف استینافیه. : وَ -

 مشبهة بالفعل.از حروف  : إِنَّ -

 آمده. در أنَّسر خبر  لقه یا الم ابتدائیه که برالم مزح : لَ -

 حرف جر. عَلَی: -

 حرف استعالء مجازی. ،صبّارمجرور و متعلق به  :مَا  -

 حرف استینافیه. : وَ -

 بالفعل. مشبهةاز حروف  : أَنَّ  -

 جر.حرف  عَلَی:  -

 
 

 

 2کَانَ تَحتَ األَرضِ سِتِّینَ وَادِیاً. وَلَویُدِرکُ اإلِنسَانُ رَحمَةَ َربَّه           وَقَد. 17

 وادی باشد. 61درک می کند انسان رحمت پروردگارش را گرچه درزیرزمین ترجمه: 
 

                                                           
1
 .61ص، ،پیشینهاشمی،احمد 

2
 .777ص،71ج ،پیشین،محمدتقی مجلسی،محمدباقربن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یا حرف عطف. استینافحرف  وَ: -

 حرف تقلیل. قَد: -

 حرف عطف. وَ: -

 ه.رطیش لَو لَو: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصل ششم

 ملحقات نحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 جمله  -6-1 

 

 أَجِب عَلَی األسئِلَةِ اإلعرَابِیَةِ القُرآنِیَةِ التَالِیَةِ: -140تمرین 

 به سوالهای اعرابی قرآنی جواب بده. ترجمه:
 

هِمُ حتِتَ جرِى مِنتَ   ىِ صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍوَ نَزَعْنَا مَا ف»فِی اآلیَةِ «  ارُهِمُ الْأَنهَحتِجرِى مِن تَتَ ». جُملَةُ 1

 مَاهُوَ مَحلُهَا مِن اإلِعرَابِ؟ 1« ارُالْأَنهَ

 

هِمُ حتِتَ جرِى مِنتَ   وَ نَزَعْنَا مَا فىِ صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ » در آیه«  ارُهِمُ الْأَنهَحتِجرِى مِن تَتَ » جمله:ترجمه: 

 د؟چه محلی از اعراب دار«  ارُالْأَنهَ

 صُدوُرِهِم.در  هِممحالً منصوب و جمله فعلیه و حال برای ضمیر   -

 

2«...نَّةالجَ بُافُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَئکَ أَصحَلِّلَا نُکَ...»فی اآلیة «  فُ نَفْسًالِّلَا نُکَ ». جملة 2
هَل لَهَا مَحلٌ  

 مِن اإلِعرَابِ؟وَضِّح ذَلِک.

محلی  چه« ...نَّةبُ الجَافُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَئکَ أَصحَلِّلَا نُکَ...»در آیه «  فُ نَفْسًالِّلَا نُکَ » جمله:ترجمه: 

 از اعراب دارد؟آن را توضیح بده.

 بُاأَصحَ فُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَئکَلَّوَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَا نُکَ آیه شریفه این است:  -

 نَّة...الجَ

                                                           
1
 .17األعراف/ 

2
 .12األعراف/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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            حرف استیناف. وَ: -

                                .و محالً مرفوع مبتدا الَّذِینَ: -

 .   الَّذِینَ صله آمَنُوا: -

             حرف عطف. وَ: - 

         آمَنُوا. عطف بر عَمِلُوالصَّالِحَاتِ: -

 اَلَّذِینَ. رایب خبر أُولئِکَ أصحَابُ الجَنّةِ: -

 .      بین مبتدا و خبر لذا محلی از اعراب ندارد جمله اعتراضیه است، ال نُکَلِّفُ نَفساً جمله

مَاهُوَ مَحَلُّهَا مِن  1«هَا کِتَابٌ مَّعْلُوموَ مَا أَهْلَکْنَا مِن قَرْیَةٍ إِلَّا وَ لَ»فِی اآلیَةِ « وَلَهَا کِتَابٌ مَعلوُمٌ». جملة 3

 اإلعرَاب؟

چه محلی  « هَا کِتَابٌ مَّعْلُوموَ مَا أَهْلَکْنَا مِن قَرْیَةٍ إِلَّا وَ لَ » در آیه « هَا کِتَابٌ مَّعْلُوموَ لَ » :جملهترجمه: 

 ازاعراب دارد؟

 دو نظر وجود دارد:  -

 . اینکه واو حالیه بعد از إلَّا استثنائیه در جمله ایجابیه و اثباتیه واقع می شود.1

 و حالیه بعد از إلَّا استثنائیه در جمله ایجابیه و اثباتیه واقع نمی شود.. اینکه وا2

 کِتَابٌصفت برای  مَعلُومٌر وخّمبتدای مؤ کِتَابٌ خبر مقدم و لَهَا ودرصورت پذیرفتن نظر اول واو حالیه 

 منصوب است. جمله حالیه و محالً لَهَا کِتَابٌ مَعلوُمٌو جمله 

 او زائده و برای تأکید صفت برای موصوف است.در صورت پذیرفتن نظر دوم و

 آیه است.آن وجود آن در قرآن و در همین  نظر اول و بهترین دلیل بهترین نظر،

                                                           
1
 .1الحجر/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1«...کَمَا أَنشَأَکُم مِّن ذُرِّیَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِین... »اآلیَةِ مَا هُوَ مَعنی )مِن( فِی . 4

 چیست؟ «...مِّن ذُرِّیَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِین ...کَمَا أَنشَأَکُم» در آیه (مِن )معنیترجمه: 

 احتمال در مِن وجود دارد: 3  -

 «إبتدأ إنشأکُم مِن ذُریّةٍ قومٍ آخَرینَ:». معنای ابتدای غایت که معنای آن چنین است1

 . معنای بعدیت که معنای آن چنین است: شما را از بعضی از نسل آن قوم آفرید.2

شما را به جای آن قوم  «أنشأکُم بَدَلَ ذُریّةٍ قومٍ آخَرینَ»  ن چنین است:. به معنای بدل که معنای آ3

 آفرید.

 احتمال سوم ضعیف است.

 

 (أَمَامَ الجَوَابَ الصَحیِح:√ضَع هَذِه العَالمَة) -148تمرین 

 قرار بده. (√)مقابل جواب صحیح عالمت در 

 

 «:لَمَّا». أدَاةُ 1

 ج. تَقَلّب مَعنی المُضَارِع حَاالً.    مَُتِّصالً بِالحَالِ.         أ. تقلب مَعنی المُضَارِع مَاضِیاً √

 ب. تقلب مَعنی المَاضِی مُضارِعاً.                           د. تَنفِی الفِعل فِی المَاضِی مُطلَقاً.   

 

 «:فِعلٌ تَامٌ مَعلُومٌ أو شِبهُهُالفَاعِلُ اِسمٌ مَرفُوعٌ قُدِّمَ عَلَیهِ »فِی جُملَةِ « شِبهِهِ». المُرَادُ مِن 2

   وَ الُمضَاف.                 أ. اِسم المَفعُول   

 ب. المَصدر،اِسم الفَاعِل وَ أمثلة المُبَالِغَة.   √ 

   ج. المصدر،اسم الفاعل،أفعل التفضیل و المضاف.  

 مَفعوُل.د. الصِفَة المُشَبَّهَة،أمثَلَة المَبَالِغَة،اِسم الفِعل وَ اسم ال   

                                                           
1
 .777األنعام / 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . أسمَاءُ الشَّرطِ وَ اإلستِفهام:3

 «.أیّ»ج. کُلّهَا مَبنِیِّة مَا عَدَا √         نِیَّة.                     أ. کُلُّهَا مَب 

 «أیّ»د. کُلّهَا مُعرَبَة مَا عَدَا              ا مُعَرَبة.                 ب. کُلُّهَ 

 

 «:موُسی عیسی أعانَ». الفَاعِلُ فِی جُملَةِ 4

 «.أعَان»أ. مُوسی.                                  ج. الضَمِیرُ فِی √

 د. أ و ج.             ب. عیسی.                        

 

 «:اِبتَلَی إبرَاهیِمَ رَبُّهُ». لِمَاذَا قُدِّمَ المَفعُولُ عَلَی الفَاعِلِ فِی جُملَةِ 5

 ج. ألنَّ الفَاعِلَ ضَمِیر بَارِز                                 ظَاهرٌ.         أ. لِأنَّ المَفعُولَ اِسمٌ 

 د. أ و ج.     ةً.              ب. لِعَودِ الضَمیرِ إلی المُتَأخَّرِ لَفظَاً وَ رُتبَ √ 

 

 . قَد یَأتِی الخَبرُ مَعرِفَةً:6

 ج. إذا کَانَ المُبتَدأ معرّفاً √                   جرُوراً.      أو مَأ. إذَا کَانَ الخَبَرُ ظَرفاً   

 د. إذَا کَانَ المُبتَدأ نَکَرَة.           دأ.                     ب. إذَا کَانَ الخَبَرُ وَصفاً لِلمُبتَ 

 

 . یُحذَفُ المُبتَدأ وُجُوباً:0

 ج. إِذَا دَلَّت عَلی تَعِیینِهِ قَرِینَة.√      اً َمَسدَّهُ.                أ. مَتی کَانَ جَوابُ القَسَمِ سَادّ 

 د. فِی جَوَابِ القَسَمِ الصَرِیح.             ب. ِفی جَوَابِ االِستِفهَامِ.                           

 

 یُؤتِی بِهِ:« اولئِکَ هُم المُفلِحوُنَ»فِی جُملَةِ « هُم. »8

 ج. لِلتَوکِیدِ.          هِ.                أ. لِقَصرِ المُسنَدِ عَلَی المُسنَدِ إلَی 

 د. لِألغرَاضِ الثَلَاثَة المَذکوُرَة.  √ب. لِتَمیّز الخَبَر مِن النَعتِ.                                

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . األحرُفُ المُشَبَّهَةُ بِالفِعلِ سُمِّیت هَکذَا:9

 ج. ألنَّهَا مَبنیَّة األوَاخِر عَلَی الفَتحِ کَالمَاضِی.      ُمضَارِع.             أ. لِأنهَا بِمَعنِی األمر وَ ال 

 د. ب و ج.  √         علِ فِی ُکلِّ مِنهَا.        ب. لِوُجُودِ مَعنِی الفِ 

 

 إِذَا وَقَعَت:« أن». یَجِبُ فَتحُ هَمزَةِ 17

 ج. فِی مَوضِعِ الحَالِ.         ولِ بِهِ.            أ. فِی مَوضِعِ الفَاعِلِ أو نَائِبِهِ وَ المَفعُ √

 د. خَبَراً عَن مُبتَدإ.        ءِ.                 ب. فِی مَوضِعِ التَعلِیلِ وَ بَعدِ فَاءِ الجَزَا   

 

 «:فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکرَی»فِی اآلیَةِ الشَرِیفَةِ « إن. »11

 ج. شَرطِیة. √أ. نَافَِیة.                                       

 د. زَائِدَة.    ب. مُخَفََّفة.                                   

 

 یَکوُنُ:« ألستُ بِرَبِّکُم قَالوُا بَلَی»فِی اآلیَةِ الشَرِیفَةِ « البَاءُ. »12

 ج. زَائِدَةً لِتَأکِیدِ المَنفِی. √أ. لِلتَعِدیَةِ.                                

 لِتَأکِیدِ النَفی.                     د. للسّببیة. ب. زَائِدَةً 

 

 یَکوُنُ:« الَّذِینَ هُم عَن صَلَاتِم سَاهوُن»فِی قَولِهِ تَعَالی « عَن. »13

 ج. بِمَعنِی المُجَاوِزَةِ الحَقِیقِیةِ.          أ. بِمَعِنی البَاءِ.                                             

 نِی المُجَاوِزَةِ المَجاَزِیةِ.                                 د. بِمَعنِی البَدَل.ب. بِمَع √

 

 یَکوُنُ:« تَوَکّلتُ عَلَی الحَیِّ الَّذِی لَا یَموُت»فِی جُملَةِ « عَلَی. »14

 ج. لِلظَرفِیَّةِ.                أ. لِلُمَصاحِبَةِ.                             

 تِعالءِ مَجَازاً.                                 د. بِمَعنِی البَاء.ب. لِالِس √

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 «:وَمَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلّا یَعلَمُهَا»فِی اآلیَةِ الشَرِیفَةِ:« مِن. »15

 ج. لِبَیَانِ الجِنسِ.     أ. بِمَعنِی التَبعِیضِ.                     

 د. ابتِدَاء الغَایَةِ المَکَانِیَّة.            ب. زَائَِدة.                      √

 

 یَکوُنُ:« ثمّ إنّ مَرجَعَهُم لَإِلَی الجَحیم»فِی قَولِهِ تَعَالَی:« إلی. »16

 ج. لِانتِهَاءِ الغَایَةِ المَکَانِیَّة. √أ. لِلتَبیین.                                       

 د. لِانتِهَاءِ الغَایَةِ الزَّمَانِیَة.                    ب. بِمَعنِی اللَّام.               

 

 «:وَهلل جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَاالَرضِ». مَعنَی اللَامِ المَکسوُرَةِ فِی اآلیَةِ الشَرِیفَةِ:10

 ج. التَبلِیغ.             أ. التَقِوَیة.                      

 د. المِلک. √          ب. التَبیین.                       

 

 یَکوُنُ:« تَصَدَّق وَ لَو بَدِرهَمٍ»فِی جُملَةِ:« لَو. »18

 ج. شرطیة. √أ. للتقلیل.                                              

 د. مصدریة.         ب. للعرض و التمنی.                          

 

 «:أو قُتِلَ انقَلَبتُم عَلَی أعقَابِکُم أفإن مَاتَ»فِی قَولِهِ تَعَالی:« أو. »19

 أ. لِلتَسوِیَة.                                 ج. لِإلضرَاب √

 ب. لِلتَقسیِم.                                 د. لِنَصبِ المُضَارع.  

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 اعراب  -6-2

 

 

 أجِب عن األسئلة اإلعرابیة القرآنیة التالیة: -149تمرین 

 ه سوالهای اعرابی قرآنی جواب بده.ب ترجمه:

ة یراآلیَقدِب تَکتُة،اُریَّصدَمَ کذلک ة وَولَوصُمَ کونَأن تَ نُمکِیُ 1« فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ... »ی اآلیة ا( فِ. )م1َ

 ال.ی أی حَلَعَ

ورت تقدیر آیه باشد،در هر ص هیا مصدری هممکن است موصول «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ... »مَا در آیه ترجمه:

 را بنویس.

 آنچه به آن مأموری اظهار کن. موصوله باشد: مَااینکه  -1

 پس مأموریتت را اظهار کن. باشد: مصدریه مَااینکه  -2

 

 2« لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُون » ةِی اآلیَا( فِق ب )مَلَّعَتَا یَی مَفِ ینِالَمَر احتِذکُ. ا2ُ

 را ذکر کن.« لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُون »ق به )مَا( در آیه دو احتمال موجود در متعل ترجمه :

 من نمی پرستم. آنچه را که شما عبادت می کنید، موصوله باشد: مَااینکه  -1

 معبود شما را عبادت نمی کنم. باشد: مصدریه مَااینکه  -2

 

 ة وَولَوصُمَ کَذلِکَ ة وَریَّصدَون مَکُتَأن  نُمکِا یُأنّهَ« بسَا کَمَوَ» ةِی اآلیَا( فِ)مَ ابِی إعرَفِ یلَ. ق3ِ

 الث.الثَ اتِالَی الحَة فِیر اآلیَقدِتَ عنی وَن مَیِّة أیضاً، بَیَّامِفهَاستِ

                                                           
1
 .11الحجر/ 

2
 .2الکافرون/ 
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ممکن است مصدریه یا موصولی یا استفهامی باشد،معنی و « وَمَا کَسَب»در آیه)مَا( ترجمه: در اعراب 

 تقدیر آیه را در سه حالت بیان کن.

 کسب کردن او. باشد: یهمصدر مَا اینکه -1

 آنچه کسب کرد. موصوله باشد: مَااینکه  -2

 چه چیزی کسب نمود. استفهامیه باشد: مَا اینکه -3

 

 ب:أجِ و1َ« هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ*الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَ عَدَّدَه   وَیْلٌ لِّکُلّ »ةِی اآلیَق فِقِّدَ. 4

 دقت کن و جواب بده. «زَةٍ لُّمَزَةٍ*الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَ عَدَّدَههُمَ   وَیْلٌ لِّکُلّ » ترجمه : در آیه

 .ینِجهَی وَلَاء عَنَرّ)لمزة( بِب جَبَح سَضِّأ. وَ

 وجه توضیح بده. 2را بنابر )لمزة( سبب جرّ ترجمه :

 است. بدل و مجرور -1

 است. و مجرور هُمَزَةٍصفت برای  -2

 الیه برای کل هستند. مضاف )هُمَزَةٍ و لُمَزَةٍ(هر دو -3

 

 .ینِتَالَی الحَب فِبَب السَکتُوباً،اُنصُمَ کَذلِکَ حالً وَوراً مَجرُون مَکُأن یَ نُمکِیُ ی(ذِ)الَّ ب.

 علت را در این دو حالت بنویس. )الّذی( ممکن است محالً مجرور یا منصوب باشد، ترجمه :

 زَةٍ و لُمَزَةٍ.هُمَبدل است برای  اَلَّذِیمجرور است به دلیل اینکه: 

 منصوب است به دلیل اینکه: 

 .ویلٌبه برای اسم فعل  مفعول -1

 .به برای فعل محذوف مفعول -2

 

                                                           
1
 .2و7الهمزة/  
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عَیِّن المَرفُوعَاتِ وَ المَنصوُبَاتِ وَ المَجزوُمَاتِ وَ المَجروُرَاتِ مِن األفعَالِ وَ األسمَاءِ مَعَ ذِکرِ  -151تمرین 

 :جَزمِ وَ الجَرِّدَلِیل الرَفعِ وَ الَّنصبِ وَ ال

مرفوعات و منصوبات و مجزومات و مجرورات را با ذکر دلیل رفع و نصب و  از فعلها و اسمها، ترجمه:

 جزم و جر معین کن.

جٍ نَّبْتَلِیهِ مَّذْکُورًا*إِنَّا خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَا اًئعَلىَ الْانسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَی  هَلْ أَتىَ

رِینَ سَلَاسِلَاْ وَ أَغلَالًا وَ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعَا بَصِیرًا*إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا*إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْکَافِ

هَا ا عِبَادُ اللَّهِ یُفَجِّرُونَهَنًا یَشْرَبُ بِسَعِیرًا*إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن کَأْسٍ کاَنَ مِزَاجُهَا کَافُورًا*عَیْ

حُبِّهِ مِسْکِینًا وَ یَتِیمًا وَ   خَافُونَ یَوْمًا کاَنَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا*وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَتَفْجِیرًا*یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَ

افُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا خَجَزَاءً وَ لَا شُکُورًا*إِنَّا نَ   یدُ مِنکمُلِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِ   ما نُطْعِمُکمُأَسِیرًا*إِنَّ

ینَ ئواْ جَنَّةً وَ حَرِیرًا*مُّتَّکِقَمْطَرِیرًا*فَوَقَئهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِکَ الْیَوْمِ وَ لَقَّئهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورًا*وَ جَزَئهُم بِمَا صَبرُ

وَ یُطَافُ مْ ظِلَالُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیلًا*وَ دَانِیَةً عَلَیهِئکِ لَا یَرَوْنَ فِیهَا شَمْسًا وَ لَا زَمْهَرِیرًا*فِیهَا عَلىَ الْأَرَا

نَ فِیهَا کَأْسًا کاَنَ نِیَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَ أَکْوَابٍ کاَنَتْ قَوَارِیرَا*قَوَارِیرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِیرًا*وَ یُسْقَوْآم بِعَلَیهِ

مْ لُؤْلُؤًا هُمْ حَسِبْتَهُنَ إِذَا رَأَیْتَلَّدُوخَمْ وِلْدَانٌ مُطُوفُ عَلَیهِسَلْسَبِیلًا*وَ یَ  مِزَاجُهَا زَنجَبِیالً*عَیْنًا فِیهَا تُسَمَّى

مِن قٌ وَ حُلُّواْ أَسَاوِرَ ابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبرَثِیَ مْهُلِیَاعَرَأَیْتَ نَعِیمًا وَ مُلْکاً کَبِیرًا*    مَّنثُورًا*وَ إِذَا رَأَیْتَ ثمَ

نُ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ حإِنَّا نَجَزَاءً وَ کاَنَ سَعْیُکمُ مَّشْکُورًا*   ذَا کاَنَ لَکمُإِنَّ هَمْ شَرَابًا طَهُورًا*هُهُمْ رَبَّافِضَّةٍ وَ سَقَ

1.تَنزِیالًالْقُرْءَانَ 
 

زمانى از روزگار گذشت که چیزى در خور ذکر نبود؟*ما انسان را از نطفه آمیخته  یا بر انسانآ ترجمه:

و مختلطى ]از مواد و عناصر[ آفریدیم و او را از حالتى به حالتى و شکلى به شکلى ]از نطفه به علقه، از 

ادیم.*ما راه [ درآوردیم، پس او را شنوا و بینا قرار د علقه به مضغه، از مضغه به استخوان تا طفلى کامل

را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.*ما براى کافران زنجیرها و بندها و آتش 

اش آمیخته به کافور ]آن  نوشند که نوشیدنى ایم.*همانا نیکان همواره از جامى مى فروزان آماده کرده

                                                           
1
 .27-7اإلنسان/ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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نوشند و  بندگان خدا از آن مى اى است که همواره ماده سرد، سپید و معطر[ است.*آن جام از چشمه

[ همواره نذرشان را وفا  نمایند.*]همانان که آن را به دلخواهشان هرگونه که بخواهند جارى مى

ترسند*و غذا را در عین دوست داشتنش  کنند، و از روزى که آسیب و گزندش گسترده است، مى مى

ما را فقط براى خشنودى خدا اطعام گویند:[ ما ش کنند.*]و مى به مسکین و یتیم و اسیر انفاق مى

کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسى را از شما نداریم.*ما از پروردگارمان در روزى که روز عبوس و  مى

دار آنان از آسیب و گزند آن روز است و شادابى و  ترسیم.*پس خدا نگه بسیار هولناکى است مى

که ]در برابر تکالیف دینى و حوادث روزگار[ شکیبایى کند.*و آنان را براى این شادمانى به آنان عطا مى

زنند،  ها تکیه مى دهد.*در آنجا بر تخت [ و لباسى ابریشمین پاداش مى ورزیدند، بهشتى ]عنبرسرشت

اش به زحمت افتند[  در حالى که آفتابى ]که از گرمایش ناراحت شوند[ و سرمایى ]که از سختى

هایى  هایش به آسانى در دسترس است*و ظرف ان نزدیک و میوههاى درختان به آن بینند*و سایه نمى

هایى از  گردانند*جام [ پیرامون آنان مى هایى بلورین ]که پر از غذا و نوشیدنى است از نقره فام، و قدح

اش آمیخته به  اند*و در آنجا جامى که نوشیدنى گیرى کرده نقره که آنها را به اندازه مناسب اندازه

نامیده شود*و پیرامونشان « سلسبیل»اى در آنجا که  نوشانند*از چشمه ه آنان مىزنجبیل است، ب

گردند، که چون آنان را ببینى پندارى مرواریدى  [ مى نوجوانانى جاودانى ]براى پذیرایى از آنان

هایى از حریر  اند*و چون آنجا را ببینى، نعمتى فراوان و کشورى بزرگ بینى*بر اندامشان جامه پراکنده

اند، و پروردگارشان باده  نازک و سبز رنگ و دیباى ستبر است و با دستبندهایى از نقره آراسته شده

نوشاند.*]به آنان گوید:[ یقیناً این ]نعمت ها[ پاداش شماست و تالشتان مقبول  طهور به آنان مى

 . افتاده است*به راستى ما قرآن را به تدریج بر تو نازل کردیم

 

 مبنی بر فتح. ی،فعل ماض : أَتی -

 مجرور به حرف جر. : اإلِنسَانِ -

 محالً منصوب. و أَتیمفعول برای فعل  : عَلَی اإلِنسَانِ -

 و مرفوع. أَتی فاعل برای : حِینٌ -

 مجرور به حرف جر. :الدَّهرِ -

 ه.فعل مجزوم و جزم آن به حذف حرف علّ : یَکُن -

 و منصوب. یَکُن خبر : شَیئاً -
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 و منصوب. شَیئاًصفت برای  : مَذکوُراً -

 احتمال است: 2: لَم یَکُن شَیئاً مَذکوُراً -

 و جمله حالیه محالً منصوب. اإلِنسَانِ حال برای -1

 که رابط بین نعت و منعوت حذف شده. حِینٌ نعت برای -2

 و محالً منصوب. إنَّ : اسم إنّا در نَا ضمیر -

 مرفوع. فاعل و محالً : خَلَقنَادر  نَا بارز ضمیر-

 محالً مرفوع. و إنَّخبر برای  : خَلَقنَا -

 به و منصوب. مفعول : اإلِنسَانَ -

 مجرور به حرف جر. : نُطفَةٍ -

 و مجرور. نُطفَةٍ صفت برای : أَمشَاجٍ -

 محالً مرفوع. ،نَحنُ فعل و فاعل آن ضمیر مستتر : نَبتَلِی -

 ب.به و محالً منصو مفعول : نَبتَلِیهِ در هِ ضمیر -

 محالً منصوب. ،خَلَقنَا در نَا جمله حالیه از ضمیر : نَبتَلِیهِ -

 فاعل و محالً مرفوع. :فَجَعَلنَاهُدر  نَا بارز  ضمیر -

 به اوّل و محالً منصوب. مفعول : فَجَعَلنَاهُدر هُ ضمیر -

 به دوّم و منصوب. مفعول :سَمِیعاً  -

 و منصوب. سَمِیعاً صفت برای : بَصِیراً -

 و محالً منصوب. إنَّاسم  : إنّادر  نَا میرض -

 فاعل و محالً مرفوع. :هَدَینَاهُدر  نَا بارز ضمیر -

 به اوّل و محالً منصوب. مفعول : هَدَینَاهُدر  هُ ضمیر -

 به دوّم و منصوب. مفعول : السَّبِیلَ -

 و محالً مرفوع. إنَّ خبر : هَدَینَاهُ السَّبِیلَ -
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 و منصوب. هَدَینَاهُ در هُ ضمیر یحال برا : شَاکِراً -

 و منصوب. شَاکِراًعطف بر  : کَفوُراً -

 و محالً منصوب. إنَّاسم  : إنّا در نَا ضمیر -

 فاعل و محالً مرفوع. :أعتَدنَا در نَا بارز  ضمیر -

 محالً مرفوع. إن   خبر : أعتَدنَا لِلکَافِرِینَ -

 نشان داده شده. (ی) مجرور به حرف جر و جر آن با : کَافِرِینَ -

 محالً منصوب. به واسطه و مفعولِ : لِلکَافِرِینَ -

غیر منصرف است ولی به دلیل رعایت  سلَاساِلًو منصوب.)  أعتَدنَا به اول برای مفعول : سلَاسِالً -

 تناسب تنوین گرفته.(

 و منصوب. سلَاساِلًعطف بر  :أغلَاالً  -

 وب.و منص سلَاساِلً عطف بر : سَعِیراً -

 و منصوب. إِنَّاسم  :األبرَارَ  -

 محالً مرفوع. إنَّ : خبر کَأسٍ یَشرَبُونَ مِن -

 : فاعل و محالً مرفوع. یَشرَبُونَ واو دربارز   ضمیر -

 مجرور به حرف جر. : کَأسٍ -

 و مرفوع. کَانَاسم  : مِزَاجُ -

 مضاف الیه و محالً مجرور. : مِزَاجُهَادر  هَا ضمیر -

 و منصوب. إنَّ خبر :اً کَافوُر -

 و محالً مجرور. کَأسٍ صفت برای : کَانَ مِزَاجُهَا کَافوُراً -

 و منصوب و یا اینکه بنابر اختصاص منصوب شده. کَافوُراًبدل از  : عَیناً -

 فعل مضارع مرفوع. : یَشرَبُ -

 محالً مجرور به حرف جر. : بِهَادر  هَا ضمیر -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



252 

 

 و مرفوع. بُیَشرَ فاعل برای : عِبَادُ -

 مضاف الیه و مجرور. : اهللِ -

 و محالً منصوب. عَیناًنعت برای  : یَشرَبُ بِهَا عِبَادُ اهللِ -

 فاعل و محالً مرفوع. : یُفَجِّرُونَهَاواو در بارز  ضمیر -

 به و محالً منصوب. مفعول : یُفَجِّرُونَهَادر  هَا ضمیر -

 : مفعول مطلق و منصوب. تَفجِیراً -

 و محالً منصوب. عِبَادُ حال برای : جِّرُونَهَا تَفجِیراًیُفَ -

 فاعل و محالً مرفوع. : یُوفُونَ واو دربارز  ضمیر -

 مجرور به حرف جر. : النَّذرِ -

 فاعل و محالً مرفوع. : یَخاَفُونَ واو دربارز  ضمیر -

 به و منصوب. مفعول : یَوماً -

 و مرفوع. کَانَ اسم : شَرُّ -

 مضاف الیه و محالً مجرور. : شَرُّهُدر  هُضمیر -

 و منصوب. کَانَ خبر :مُستَطِیراً  -

 و محالَ منصوب. یَوماً نعت برای :کَانَ شَرُّهُ مُستَطِیراً  -

 : فاعل و محالً مرفوع. یُطعِمُونَ واو دربارز  ضمیر -

 مفعول به و منصوب. :الطَّعَامَ  -

 مجرور به حرف جر. : حُبِّ -

 مضاف الیه و مجرور. : حُبّهِدر  هِ ضمیر -

 و محالً منصوب. یُطعِمُونَ حال برای فاعل :عَلَی حُبّهِ  -

 و منصوب. یُطعِمُونَ به دوم برای مفعول : مِسکِیناً -

 و منصوب. مِسکِیناً عطف بر : یَتِیماً -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 و منصوب. مِسکِیناً : عطف بر أَسِیراً - 

 و محالً مرفوع.فاعل  : نُطعِمُ در نَحنُ مستتر ضمیر -

 به و محالً منصوب. مفعول : کُم ضمیر -

 و محالً منصوب. نُطعِمُ : مقول قول برای قولی که حذف شده و حال بوده است از فاعل نُطعِمُکُم -

 مجرور به حرف جر. : وَجهِ -

 مضاف الیه و مجرور. : اهللِ -

 و محالً منصوب. نُطعِمُ حال است از فاعل : ال نُریدُ -

 فاعل و محالً مرفوع. :نُریدُ در نَحنُ مستتر یرضم -

 : محالً مجرور به حرف جر. کُم ضمیر -

 و محالً منصوب. نُریدُ مفعول : مِنکُم -

 به و منصوب. مفعول : جَزَاءً -

 و منصوب. جَزَاءًعطف بر  : شُکوُراً -

 و محالً منصوب. إنَّ اسم : إنّا در نَا ضمیر  -

 : فاعل و محالً مرفوع. نَخَافُ در نَحنُ مستتر ضمیر  -

 و محالً مرفوع. إنَّخبر برای  : نَخَافُ مِن رَبِّنَا -

 : مجرور به حرف جر. رَبِّ -

 : مفعول به واسطه و محالً منصوب. مِن رَبِّنَا -

 نَخَافُ.به برای  مفعول : یَوماً -

 و منصوب. یَوماً صفت برای :عَبوُساً  -

 و منصوب. یَوماً رایصفت دوم ب:  قَمطَرِیراً -

 محالً منصوب. ،وَقَیبه اول برای  مفعول : هُمُ ضمیر -

 و مرفوع. وَقَیفاعل :  اهللُ -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 و منصوب. وَقَیبه دوم برای  مفعول: شَرَّ  -

 مضاف الیه ومحالً مجرور.:  ذَلِکَ -

 ومجرور.ذَلِکَ بدل از :  الیَومِ -

 مرفوع. و محالً لَقّی: فاعل برای  هُوَ مستتر ضمیر -

 و محالً منصوب.لَقّی  به اول برای : مفعول هُم ضمیر -

 و منصوب. لَقّی به دوم برای مفعول:  نَضرَةً -

 و منصوب. نَضرَةً صفت برای:  سُروُراً -

 و محالً مرفوع. جَزَامستتر : فاعل برای  هُوَ ضمیر -

 و محالً منصوب. جَزَابه اول برای  : مفعول هُم ضمیر -

 مجرور به حرف جرو محالً مجرور.:  مَا -

 : فاعل و محالً مرفوع. صَبَروُا ضمیر بارز واو در -

 و منصوب. جَزَا به  دوم برای فعل : مفعول جَنّةً -

 و منصوب. جَنّةً: معطوف به  حَرِیراً -

 و منصوب به ی. جَزاهُمدر فعل هُم ضمیر حال برای:  مُتَّکئِینَ -

 به حرف جرو محالً مجرور. : مجرور فِیها در هَا ضمیر -

 مجرور به حرف جر.:  األرَائِکِ -

 فاعل و محالً مرفوع.: الیَرَونَ در واو بارز ضمیر -

 و محالً مجرور. : مجرور به حرف جر فِیها در هَا ضمیر -

 و منصوب. الیَرَونَ به برای فعل مفعول :شَمساً  -

 و منصوب. شَمساً : معطوف به زَمهَرِیراً -

 و منصوب. الیَرَونَ حال برای فاعل فعل : یةًدَانِ -

 و محالً مجرور. مجرور به حرف جر : عَلَیهِمدر  هِم ضمیر  -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



255 

 

 و مرفوع. دَانِیةً : فاعل برای ظِاللُ -

 محالً مجرور. : مضاف الیه و ظِاللُها در هَا ضمیر -

 و مرفوع. ذُلِّلَت نائب فاعل برای فعل : قُطُوفُ -

 محالً مجرور. : مضاف الیه و وفُهَاقُطُ در هَا ضمیر -

 مفعول مطلق و منصوب.:  تَذلیِالً -

 : نائب فاعل و محالً مرفوع. یُطَافَُ مستتر در هُوَ -

 و محالً مجرور. مجرور به حرف جر:  عَلَیهِمدر  هِم ضمیر -

 مجرور به حرف جر.: آنیةٍ  -

 مجرور به حرف جر.: فِضّةٍ -

 و مجرور. آنیةٍ معطوف به:  أکوَابٍ -

 و محالً مرفوع. کَانَت: اسم کَانَت  مستتر در هِیَ ضمیر -

 و منصوب. کَانَ  اول: خبر قَوَارِیراً -

 و منصوب. قَوَارِیراً دوم : بدل از قَوَارِیراً -

 مجرور به حرف جر.:  فِضَّةٍ -

 : فاعل و محالً مرفوع. قَدَّرُوا ضمیر بارز واو در فعل -

 به و منصوب. : مفعول رُوهَاقَدَّ در هَا ضمیر  -

 : مفعول مطلق و منصوب. تَقدِیراً -

 نائب فاعل و محالً مرفوع. :یُسقَونَضمیر بارز واو در فعل  -

 در فِیها : مجرور به حرف جرو محالً مجرور. هَا ضمیر -

 و منصوب. یُسقَونَ به برای فعل مفعول : کَأساً -

 و مرفوع. کَانَاسم  : مِزَاجُ -

 : مضاف الیه ومحالً مجرور. مِزَاجُهَا در هَا ضمیر -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 و منصوب. کَانَ : خبر زَنجَبِیالً -

 و منصوب. زَنجَبِیالً بدل از : عَیناً -

 و محالً مجرور. : مجرور به حرف جر فِیها در هَا ضمیر -

 : نائب فاعل و محالً مرفوع. تُسمَّی در هِیَ ضمیر مستتر -

 و منصوب. تُسمَّی ی فعلبه برا مفعول :سَلسَبیِالً  -

 و مرفوع. یَطوُفُ فاعل برای فعل :وِلدَانٌ  -

 و محالً مجرور. : مجرور به حرف جر عَلَیهِمدر  هِم ضمیر -

 و مرفوع با واو. وِلدَانٌصفت برای  :مُخَلّدُونَ  -

 : فاعل و محالً مرفوع. رَأیتَ در تَضمیر بارز  -

 محالً منصوب. به و مفعول : رَأیتَهُمدر  هُمضمیر  -

 فاعل و محالً مرفوع. :حَسِبتَ  در تَ ضمیر بارز -

 به اول و محالً منصوب. مفعول : حَسِبتَهُمدر  هُمضمیر  -

 و منصوب. حَسِبتَبه دوم برای فعل  : مفعول لُؤلُؤاً -

 و منصوب. لُؤلُؤاً صفت برای :مَنثوُراً  -

 فاعل و محالً مرفوع. : رَأیتَدر  تَ ضمیر بارز -

 و منصوب. رَأیتَ به برای فعل مفعول : نَعِیماً -

 و منصوب. نَعِیماً معطوف به : لکاًمُ -

 و منصوب. مُلکاً صفت برای : کَبِیراً -

 و منصوب. وِلدَانٌحال برای  : عَالیَ -

 مضاف الیه ومحالً مجرور. : عَالیَهُمدر  هُمضمیر  -

 و مرفوع. عَالیَ فاعل برای : ثِیَابُ -

 مضاف الیه ومجرور. : سٍسُندُ -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 و مرفوع. ثِیَابُ صفت برای : خُضرٌ -

 ثِیَابُ.معطوف به  : إِستَبرَقٌ -

 نائب فاعل و محالً مرفوع.:  حُلُّوُاضمیر بارز واو در  -

 و منصوب. حُلُّوُا به برای فعل : مفعول أسَاوِرَ -

 مجرور به حرف جر.: فِضَّةٍ  -

 به اول و محالً منصوب. مفعول: سَقَاهُم  در هُمضمیر  -

 و مرفوع. سَقَی فاعل برای فعل: رَبُّ  -

 محالً مجرور. مضاف الیه و:  رَبُّهُمدر  هُم ضمیر -

 و منصوب.سَقَی  به دوم برای فعل مفعول:  شَرَاباً -

 و منصوب. شَرَاباً : صفت برایطَهوُراً  -

 و محالً منصوب. إنَّ : اسم هَذَا -

 و محالً مرفوع. کانَ اسم:  کانَفعل  در هُوَضمیر مستتر  -

 مجرور به حرف جر و محالً مجرور.: لَکُم  در کُم ضمیر -

 و منصوب. کانَ : خبرزَاءً جَ -

 و محالً مرفوع. إنَّ : خبرکَانَ لَکُم جَزَاءً  -

 و ومرفوع. کانَاسم :  سَعیُ -

 مجرور. مضاف الیه و محالً: سَعیُکُم  در کُم ضمیر -

 و منصوب. کانَ: خبر  مَشکوُراً -

 و محالً منصوب.إنَّ : اسم إنِّا  در نَا ضمیر -

 فاعل و محالً مرفوع.: نَزَّلنَا در  نَا ضمیر -

 مجرور به حرف جر و محالً مجرور.:  عَلَیکَ درکَ  ضمیر -

 و منصوب. نَزَّلنَا به برای فعل مفعول:  القُرآنَ -
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 مفعول مطلق و منصوب.:  تَنزِیالً -

 و محالً مرفوع.  إنَّ : خبر زَّلنَا عَلَیکَ القُرآنَ تَنزِیالًنَ -

 

 

 وَضِّح الجُمَلَ التَّالِیَةِ تَوضِیحاً وافِیاً مَعَ ذِکرِ أمثِلَةِ: -151تمرین 

 ترجمه : جمالت را با توضیح فراوان همراه با مثال شرح بده.

 ةِفَصِد بِیَّقَود مُجُلی وُلّ عَإذا دَق فَطلَود مُجُی وُلَعَ االًبر دَون الخَکُدأ أن یَبتَر المُبَذف خَوب حَ.شرط وج1ُ

 ه.اتِوجب إثبَ

اما هرگاه بر وجود مقیّد داللت  زمانیکه بر افعال عموم داللت کند، خبر مبتدا و جوباً حذف می شود،

 کند حتماً باید خبر ذکر شود.

 محذوف است،مَوجودٌ  خبر. در این مثال ةلَوال العَدل لَفَسَدَت الرَّعیمثال برای وجوب حذف خبر مبتدا: 

 داللت بر عموم می کند.مَوجودٌ  چون

داللت بر افعال خاص  واقفٌدر این مثال لَوال األمیر واقفٌ لَجَلَستُ.  خبر مبتدا: ذکرمثال برای وجوب 

 می کند.

 

ر بَکم الخَر حُیِّغَا یُلَاد وَون اإلسنَصل دُد الفَرَّجَمُه لِی بِؤتِا یُأنّه إنّمَلِ ابِن اإلعرَحل مِاد مَمَیر العِمِضَلِ یسَ. ل2َ

 وب.نصُعد مَبَ عَقَو وَلَوع وَرفُالمَ ةِیغَن صِر عَیِّغَا یتَلَوَ هِصبِی نَلَیبقی عَخ فَاسِالنَوب بِنصُالمَ

یعنی  ،ضمیر عماد)ضمیر فصل(در جمله نقش ندارد و فقط برای تشخیص خبر از صفت آورده می شود

 عماد حتماً خبر است نه صفت.بعد از ضمیر 

 اعراب کلمه بعد را تغییر نمی دهد. ضمیر فصل،

 (بودن کَانَمنصوب است بنابر خبر  مرجِعَ ).کَانَ العَالِمُ هُوَ مرجِعَمثال:

 و ضمیر فصل در اعراب خبر بعد از خود دخالتی ندارد.

 ودن.بإنَّ  مرفوع است بنابر خبرإِنَّکَ أنتَ الخَطیبُ. الخَطیبُ مثال:
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 ونُکُیَ أنّهُ،وَاألصلِ افِلَی خِلَه عَعدِا بَإلی مَ ودُعُیَ ا:أنّهُنهَ،مِورِأُمُر بِائِمَائر الضَأن سَیر الشَمِضَ قُارِفَ. ی3ُ

 .اتِرَسِّفَر المُائِسَ افِلَخِبِ ابِن اإلعرَل مِحَه مَرِفسِّمُلِ

 تفاوتهایی چون: ضمیر شأن با سایر ضمایر تفاوت دارد،

د یعنی عود ضمیر به متأخر در ضمایر جایز نیست به جز ضمیر نبعد بر نمی گردمار دیگر به ضمای -1 

 هُوَ اهللُ الرَّحیمٌ.مثال:  ضمیر به ما بعد خود نیز بر می گردد بر خالف اصل. ضمیر شأن، در شأن.

 ضمیر شأن همیشه مفرد است و مثنی و جمع ندارد. -2

 متکلم ندارد. ضمیر شأن فقط غائب است و مخاطب و -3

 خبر ضمیر شأن بر خود ضمیر مقدم نمی شود. -4

 هللا.مُفسِّر است و خبر برای  هُوَ اهللُ رَحِیمٌ،رَحِیمٌمفسِّر آن محلی از اعراب دارد. در مثالِ  -5

 

ة لَنزِا مَمَنهُلّ مِل کُزِّنَد یُاحِی إلی وَعدِّتَن المُول مِفعُالمَ سمِاِ م وَازِن اللَل مِاعِالفَ سمِاِوت بِبُصد الثُی قَتَ. م4َ

 ل.اعِب فَائِا نَالً لَاعِال فَذا الحَی مثل هَول فِفعُسم المَوع اِرفُی مَمَّسَیُ وَ ةِهَبَّشَالمُ فّةِالصِ

هریک از آن  هرگاه با اسم فاعل از فعل الزم و اسم مفعول از فعل متعدی برای هریک قصد ثبوت شود،

 زیدٌ صادقٌ،الصادقُ :مثال(.)صفت مشبهه صفتی پایدار استدو به منزله صفت مشبهه می باشند

 فاعل. مفعول است نه نائب اسم مرفوع، .(دراین مثال،زید راستگو است)وعده اش راستین شده.وَعدُهُ

 

وع رفُالمَ یرِمِضَّالبِ هِیدِوکِعد تَا بَراً إلَّتِستَأم مُ انَزاً کَارِل بَصِتَّوع المُرفُالمَ یرِمِی الضَلَطف عَن العَحسِایُ. ل5َ

 .انَل أیِاً کَاصِفَ یهِلَوف عَعطُالمَوف وَعطُین المَبَ فصلَعد أن یُل أو بَصِنفَالمُ

 میر مستتر کلمه ای عطف شود.ه بر ضمیر متصلِ مرفوعِ بارز یا ضجایز نیست ک

  .عطف شده تُ رزامیر بض بر اَخُو چون نادرست است. قُمتُ وَ اَخُوکَمثال: 

 به شرطی می توان کلمه ایی را بر ضمیر متصل معطوف کرد که :البته  تذکر:

 قُمتُ أنا وَ اَخُوکَ.: بین ضمیر متصل و کلمه معطوف ضمیری منفصلِ خودش بیاید. مثال ما -1

 است. اَنا ، تُضمیر متناسب با 

 سَافَرتُ الیَوم و الخادمُ.مثال:  بین معطوف و معطوف علیه باید کلمه فاصله بیاندازد. -2
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 ا.هَبلِا قَمَ سبِحَبِ ابِن اإلعرَلٌ مِحَا مَهَلَ ونُکُیة یَعتِالنَ ةُملَ. الج6ُ

جمله وصفیه  جمله ای است که درباره یک اسم نکره توضیح بدهد.جمله وصفیه)صفت از نوع جمله(

 نقش دارد و اعرابش تابع موصوف می باشد.

 ه و موصوف است برای جمله وصفیه یصیحُ.ب مفعول طائراًدر این مثال  .رَأیتُ طائراً یصیحُ :مثال

 (طائراًجمله وصفیه و صفت برای  :یصیحُ)

هم به عنوان  یَدرُسُ جمله فعلیه است و موصوف، مجرور به حرف جر مُعَلِّم سَلَّمتُ عَلی مُعَلِّم یَدرُسُ.

 .یَدرُسُ جمله وصفیه صفت است برای

 

 اه.عنَمَبِ وَا هُأو إلی مَ وفِعطُل إلی المَامِعَه الجُّوَطف أن یصح تَالعَ ةِحَصِلِ طُشترِ. ی0َ

بتوان عامل را از معطوف علیه به سمت معطوف یا چیزی آن است که  شرط صحیح بودن عطف نسق -

 (.قَامَ یِوسُفُ و أنا( )ذَهَب األمیرُوَ خَادِمُهُ:)مثال که در معنای معطوف است سوق داد.

 

 ة.عَطِنقَمّی المُسَتُ وَ« لبَ»ی عنِمَبِ ابِألضرَلِ« أم»أتی د تَ. ق8َ

 .بَل مانند می باشد (به معنای اضراب)روی گرداندن از چیزی پس از توجه کردن به آن« أم»گاهی

 

 أعرِب الجُمَلَ التَّالِیَة: -152تمرین 

 کن. ترکیبجمالت زیر را 
 

 1.ءٍ عَلِیم  شىَ    نُ وَ هُوَ بِکلُخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِهُوَ الْأَوَّلُ وَ اآل. القُرآنَ الکَرِیم: 1

 . اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به همه چیز داناستترجمه : 

 مبتدا و محالً مرفوع.:  هُوَ -

 خبر و مرفوع.: األَوّلُ  -

                                                           
1
 .7الحدید/ 
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 و مرفوع. األَوّلُمعطوف به :  اآلخِرُ -

 و مرفوع. األَوّلُمعطوف به : الظّاهِرُ -

 و مرفوع. األَوّلُ معطوف به: الباطِنُ -

 حرف استیناف.:  وَ -

 مبتدا و محالً مرفوع.:  هُوَ -

 مجرور. و جار:  بِکُلِّ -

 مضاف الیه و مجرور.: شَی ءٍ  -

 خبر و مرفوع.:  عَلیمٌ -
 

 1.لَّهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلىَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُور. القُرآنُ الکَرِیم: 2

گردانده  باز به خدا ورو همه ام زمین فقط درسیطره اوست، و انهاو فرمانروایى آسممالکیّت ترجمه :

 .شود مى

 مقدم و محالً مرفوع. : خبر لَهُ  -

 ر و مرفوع.: مبتدای مؤخّ مُلکُ  -

 : مضاف الیه و مجرور. السَّمَوَاتِ -

 : حرف عطف. وَ -

 و مجرور. السَّمَوَاتِ: معطوف به  األرضِ -

 .ستینافا حرف:  وَ  -

 و مجرور. : جار إلی اهللِ -

 .مجهول : فعل مضارع تُرجَعُ -

 فاعل و مرفوع.نائب :  األُمُورُ -

                                                           
1
 .1الحدید/ 
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 1. خَفْ إِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلىقُلْنَا لَا تَ. القُرآنُ الکَرِیم: 3

 . تردید تو برترى گفتیم: مترس که بىترجمه : 

 محالً مرفوع. ،نا زفعل ماضی و فاعل آن ضمیر بار : قُلنَا -

 قُلنَا. فعل به برای فوع و مفعولمحالً مر ،أنتَ فعل نهی و فاعل آن ضمیر مسستر ال تَخَف : -

 .مشبة بالفعلاز حروف  إنَّ : -

 محالً منصوب.و  إنَّ: اسم  کَضمیر  -

 .کَ ضمیر تأکید است برای أنتَ : -

 و تقدیراً مرفوع. إنَّخبر  : األعلی -
 

 

 2علیٌّ)ع(: لَو صَحَّ یَقینُکَ لَما استَبدلتَ الباقیَ بِالفانیَ وَال بعتَ السَّنِیَّ بالدَّنِّی. . اإلِمَام4ُ

ترجمه: اگر یقینت درست میکردی هیچ وقت چیز جاودان را به فانی تبدیل نمی کردی و با ارزش را 

 به بی ارزش نمی فروختی.
 

 از ادات شرط. : لَو -

 فعل شرط ماضی. : صَحَّ -

 و مرفوع. صَحَّ فاعل برای فعل : یَقینُ -

 : مضاف الیه و محالً مجرور. کَ ضمیر -

 .جار و مجرور : امَلَ -

 و محالً مرفوع. تَ فعل و فاعل آن ضمیر بارز :استَبدلتَ  -

 و منصوب. استَبدلتَ مفعول به برای الباقیَ : -

                                                           
1
 .63طه/ 

2
 .611ص،پیشینتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 حرف جر. : بِ -

 تقدیراً مجرور به حرف جر. : الفانی -

 عطف. حرف :وَ  -

 محالً مرفوع. ،تَ فعل نفی و فاعل آن ضمیر بارز :ال بعتَ  -

 به و منصوب. مفعول :السَّنِیَّ  -

 حرف جر. : بِ -

 تقدیراً مجرور به حرف جر. :الدَّنِّی  -

 
 

 1. اإلِمَامُ علیٌّ)ع(: لَم یَخلُقکُمُ اهللُ سُبحَانَهُ عَبثاً وَلم یَترککُم سُدّی.5

 و به حال خود رهایتان نساخته. ،ا را بیهوده خلق نکرده استترجمه: خداوند شم
 

 فعل مضارع مجزوم. : لَم یَخلُق -

 به و محالً منصوب. مفعول : کُمضمیر  -

 فاعل و مرفوع. : هللُا -

 مفعول مطلق و منصوب. : سُبحَانَ -

 مضاف الیه و محالً مجرور. : هُضمیر  -

 حال و منصوب. : بثاًعَ -

 ف.عط حرف :وَ -

 فعل مضارع مجزوم. : لم یَترک -

 به و محالً منصوب. مفعول : کُمضمیر  -

 حال و منصوب :سُدّی -

 

                                                           
1
 .617ص،پیشینتمیمی آمدی،عبدالواحدبن محمد، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نتیجه گیری:

که توسط حمید محمدی ویرایش و بازنگری شده است دارای ویژگی های  4جلد  مبادئ العربیةکتاب 

کامل تر  اقص است به طوردر متن اصلی کتاب ناز جمله این که برخی از قواعد که  فراوانی می باشد؛

 نهج البالغه، قرآن، های دینی همچون:ن های که متن آن برگرفته از کتابمطرح شده است و نیز تمری

بر زیبایی و اهمیت این کتاب  غررالحکم و دررالکلم و غیره می باشد، صحیفه سجادیه، نهج الفصاحه،

 افزوده است.

   نحو یاری ژوهان را در یادگیری بیشتر صرف و پهم دانش  ،تحلیل و بررسی تمرین های این کتاب

 نهج الفصاحه، نهج البالغه، قرآن، می رساند و هم اینکه آنان را با گنجینه های بزرگ اسالم همچون:

غررالحکم و دررالکلم و غیره بیشتر مأنوس می سازد و در این راستا اهمیت یادگیری  صحیفه سجادیه،

 دینی اسالم در رابطه ما با این منابع به دانش پژوهان متذکر می شود. صرف و نحو را با توجه به منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 منابع و مآخذ  -14-5

 قرآن کریم،ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی.

  ترجمه دشتی.نهج البالغه،

 ه.ش. 1381پنجم، سمت، تهران: األدب السیاسی فی االسالم، ،صادق آئینه وند، -1

 بی تا. بی چا، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، بی جا: ،ضةالرو ابن أبی الحدید، -2

 بی تا. ،ولا ،مکتبه فقیه :قم ،الظواهر هةنزتنبیه الخواطر و  ،ورام ابن ابی فراس، -3

 ،انتشارات جامعه مدرسین :قم ،تحف العقول عن آل الرسول)ص( ،حسن بن علی ابن شعبه حرانی، -4

 .ه.ش 141،دوم

محمد محی  محمدبن عبداهلل ابن مالک، ،شرح ابن عقیل ،عبداهلل بن عبدالرحمن ل،ابن عقی -5

 .ه.ش 1384،سوم ،استقالل :تهران ،الدین عبدالحمید

 .ه.ق 1415 ،بی چا ،ادب الحوزه :قم ،لسان العرب ،محمدبن مکرم ،ابن منظور -6

 .ه.ش1341،بی چا:نانلب،بیروت،مغنی اللبیب عن کتب االعاریب،ابن هشام،عبداهلل بن یوسف -7

 مصر: دکتر احمد ضیف، عبدالعزیز البشری، علی الجارم،احمد  أحمد أمین، احمد االسکندری، -8

 م.1944 چهارم، ،االمیریه

 .ه.ش 1375، بی چا ،هادی عالم زاده :تهران ،تاج المصادر ،احمدبن علی بیهقی، -9

 :قم ،سیدمهدی رجائی :به کوشش ،مغررالحکم و دررالکل ،حمدعبدالواحد بن م تمیمی آمدی، -11

 .ه.ق1411،اول ،االسالمی دارالکتب

 .ه.ش1376،هشتم ،امیر کبیر :تهران ،سید حمید طبیبیانترجمه  ،فرهنگ الروس ،خلیل جر، -11

 ،مؤسسه آل بیت)ع( :قم ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،محمدبن حسن حرعاملی، -12

 .ه.ق 1419، اول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .ه.ش 1388، اول ،دارالعلم :قم ،)نحو(4جلد العربیة حل تمرینات مبادی ،طیبه سادات حسینی، -13

 ه.ق.1417، دوم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه :قم ،مختارةقطوف  محمد، ،حیدری -14

 ،دوم ،حقوق اسالمی :قم ،العربیة ترجمه و شرح مبادی ،حمید مسجدسرایی، ،محمود خرسندی، -15

 .ه.ش 1388

 .ه.ش1377، دوم :دانشگاه تهران ،تهران ،لغت نامه ،علی اکبر دهخدا، -16

  .ه.ش1381 بی چا، ،عرفان :تهران ،المنتخب االشعار فی مناقب االبرار ،عباس رستاخیز،  -17

 .ه.ش1375 ،هیجدهم ،اسالم :تهران ،فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح ،احمد سیاح، -18

 .ه.ق 1416، هشتم اسماعیلیان، قم: ،نتخبةالملشواهد ا جالل الدین، سیوطی، -19

 بی تا. ،بی چا ،دارالمکتبة الحیاة :بیروت ،شرح شواهد المغنی ،عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی، -21

أدب الطف أوشعراء الحسین )ع( من القرن االول الهجری حتی القرن الرابع  ،جواد شبر، -21

 .ه.ق1422 ،بی چا بی نا، بی جا، ،العشربیروت

 ،نهم ،دارالعلم :قم ،حسینی ترجمه سیدعلی ،3ج ،بخش نحو ،العربیة مبادی ،رشید شرتونی، -22

 .ه.ش1391

 ،یازدهم ،دارالعلم :قم ،ترجمه سیدعلی حسینی ،4ج ،بخش نحو ،العربیة مبادی ،رشید شرتونی، -23

 .ه.ش1384

 .ه.ش1383 ،منه ،دارالعلم :قم ،4ج ،(نحو)صرف و  ،العربیةمبادی  ،رشید شرتونی، -24

 ه.ش. 1373، بی چا ،مدین :قم ،دیوان الفرزدق ،سلطان علی ،الصابری التستری -25

 ،الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه مع فوائد نحویه هامه ،محمود ابن عبدالرحیم صافی، -26

 .ه.ق 1418، چهارم ،دار الرشد موسسه االیمان :دمشق بیروت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بی تا. بی چا، بی نا، بی جا، صمدیه،ب ترجمه کتا  ،الی الرابعةاألولی  حدیقة ،الصمدیة -27

 .ه.ش1378 ،چهارم :تهران ،القاموس المحیط ،محمدبن یعقوب فیروزآبادی، -28

 .ه.ق1412 ،بی چا ،العربیةدارالمختارات  :بیروت ،دیوان الحسین بن علی)ع( ،محمد عبد الرحیم، -29

صرف و  1العربیةجامع الدروس  ،میترا عباس زاده، ،بیمجت محمدی مزرعه شاهی،،موسی عربی، -31

 .ه.ش1391 ،اول ،پوران پژوهش :تهران ،نحو

 .ه.ش 1386، بی چا ،شرکت به نشر :مشهد ،الصحیفة السجادیة ،علی بن الحسین)ع( -31

 .ه.ش1374 ،پنجم ،امیرکبیر :تهران ،فرهنگ عمید ،حسن عمید، -32

 .ه.ش 1387، چهاردهم ،انتشارات شهاب :قم ،مه الهی قمشه ایترج ،مفاتیح الجنان ،عباس قمی، -33

 .ه.ش1388 ،سوم ،دارالکتب االسالمی :تهران ،اصول کافی ،محمدبن یعقوب کلینی، -34

 .ه.ش 1388، سوم ،دارالکتب االسالمی :هرانت ،فروع الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی، -35

 ،بی چا ،شارع سوریا :بیروت ،االفعالن االقوال وکنزالعمال فی سن ،لدینالمتقی علی بن حسام ا -36

 .ه.ق1415

دارالکتب  :تهران ،االطهار ئمةبحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار اال ،محمدباقربن محمدتقی مجلسی، -37

 .بی تا ،االسالمیة

 1386،هشتم ،سازمان چاپ و نشر دارالحدیث :قم ،الحکمةمیزان  ،محمد محمدی ری شهری، -38

 .ه.ش

 .ه.ش 1374 ،سی و هفتم ،قدس :قم ،علم صرف -زبان قرآن ،محمدی، حمید -39

 ،اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی ،فن ترجمه ،یحیی معروف، -41

 .ه.ش1382 ،سوم ،سمت :تهران

 .ه.ش 1387، دوم ،بهزاد :تهران ،فرهنگ فارسی ،معین، محمد -41

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .م1997 ،بی چا ،یسریه :قاهره ،فی علم الصرف الطرف نزهة ،احمدبن محمد میدانی، -42

 ،اول ،موسسه آل بیت)ع( :قم ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حسین بن محمد نوری، -43

 .ه.ق1418

 ش.1377 ،بی چا ،الهام :تهران ،فی المعانی و البیان و البدیع البالغة جواهر ،احمد هاشمی، -44

 )مقاله(ه.ش 1388:تهران ،گفتارهایی در نحو ،محمد راسخ مهند، -45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 :الرسالة ملخص

تنقیح حمید محّمدی )مِن المجلّد الرّابع،،العربیّة مبادئحلّ تمارین  »یتمحور موضوع هذه الرسالة علی:

ربعة فی أ حول الصرف و النّحو رشید الشرتونیه فَتاب ألّالعربیّة ک مبادئ« (اآلخر إلی مبحث اإلختصاص

 إلختیار  الصرف و النّحوفی حقل  التعلیمیةمن قبل المعاهد  و لقی المجلد الرابع اهتماما بالغا مجلّدات

نَقّحَ هذا  و جامعیة المباحث و التصنیف المناسب لها،،و سالسة نص،واإلیجاز و اإلختصاراألمثلة المناسبة،

األخطاء الموجودة فی  ادیث و صحّح بعضالکتاب حمید محمّدی و أضاف إلیه تمارین من القرآن و األح

فی المجلّد الرّابع.حیث لم یقم احد بحل  العربیّة مبادئه الرّسالة إلی حلّ تمارین تطرّق هذ هذا الکتاب.

تلک التمارین من قبل إال زمیلتنا من األول الی اإلختصاص.لذلک قام الباحث فی هذه الرسالة بالتجزیة 

عانة بالقرآن الکریم و الکتب الجامعة لألحادیث و الروایات،والنصوص إست،والتحلیل فی حل التمارین

المترجمة کنهج البالغة.نتج عن البحث أن محمدی حاز بالتوفیق فی تمثیله المناسب لآلیة القرآنیة و 

األحادیث و اإلدراج الکثیر من التمارین،غیر أنّ عمله یعترض النقد من ناحیة إحالته إلی المصادر و 

 المعتمد علیها،بحیث لم یذکر المصادر فی إتیانه باألشعار العربیة قطّ. المراجع

 رین.االتمتنقیح محمدی،،1الصرف و النحو،مبادیء العربیّة:  الکلمات الرّئیسة
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Abstract: 

The subject of this thesis is “solving the exercises of Mobadi al Arabiyeh, volume 4, syntax 

section, Hamid Mohammadi edition (from the subject of assignment to the end)”. Mobadi al 

Arabiyeh was compiled by Rashid Al-Shartouni in 4 volumes, the fourth of which is one of the 

conventional instructional texts in Arabic syntax. It has widespread acceptance in the area of 

Arabic syntax instruction, due to selection of appropriate examples, brevity, fluency, 

comprehension, and suitable classification. Thus, experts have reviewed and edited this book, 

and Hamid Mohammadi is one of the pioneers in this realm. He has omitted the original 

exercises and added some from Quran and Hadith texts. The Quran and Hadith exercises of the 

book have not been reviewed, except for the part between book beginning and assignment part 

which Ms. Khesht Zar from Quranic Sciences University of Meybod has addressed. Therefore, 

the present research has reviewed and analyzed the exercises in volume 4 of this book (syntax 

section, from assignment to the end), with reference to books written on this subject and taking 

advantage of Quran and other Hadith books and translated texts like Nahjul Balagha. Although, 

Hamid Mohammadi acted efficiently in bringing Quran and Hadith examples and included 

many exercises in this realm, he was criticized in issues of authenticity and reference to 

authoritative sources and he has not mentioned the reference in most of exercises in which 

Arabic poems are used.  

 

Key words: Syntax, Mobadi al Arabiyeh 4, Hamid Mohammadi edition, exercises  
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